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ETN. London, 11. mail .Reuter. Ge
nuast telegrafeeritakse: Tshitsherin andis
isiklikust Wene wastuse Schanzerile ära kell
11.45 min. Tshitsherin teatas, et wastus on
kokku seatud Moskwast saadud otsekoheste
juhatuste järele.
Laena ei mla.
(ITA. London, 10. mail. Londonis wa°
kitsed üldine arwamine, et Wene wastu?
uuesti sisaldab nõudmist, et Weuemaale ot
sekohest laenu antaks.. Wisadus, mida Me
nelafed selles küsimuses awaldawad, on seda
enam tähelepanemise wäärt, et nad ise juba
kväga hästi teawad, et niisugune laen küsi
muse alla ei wöi tulla. Mis Britanniasse
puutub, siis on Lloyd George seda kordumast
ia kategooriliselt seletanud, et ta kunagi nii
sugust sammu ei astu, mida parlament iial
gi heaks ei kiidaks. Britannia ei wõiwat kau
gemale minna Briti ärimeeste soodsustami
sest, kes Wenemaaga kanbanduslisi suhteid
sovwiwad alustada ja kellele walitsus nõus
on laenu andma tingimsel. mida kaubanduse
soodsustuse aktis ette nähtud. Wisadus,
millega nõukogude ma listi ta otsekohe walitsu

selt laenu nõuab, äratab kahtlust nende ees
märkide kohta, milleks nõukogude woimud
raha tahawad ära kasutada. Mis Britan
niasse puuttrb. siis nõuawad enamlased küll
kättesaamatut.

Seana ja asja.
VäljamaaWehed tõid teate, et Wenemaa
ja Inglismaa wahel nafta asjus kottulep
pele jõutud. Kaukasuse nafta minna Ing
lise trustide Shelli ja Royal Dutchi kätte.
Neis trustides on peale Inglise kapitaali
ka Hollandi raha.
Teade kokkuleppest lükati inglaste poolt
ümber. Sarnast kokkulepet ei olla weel mit
te tehtud.

Ümberlükkamist ei wõeta aga sugugi ta
siselt. Kokkulepe olla olemas, kuigi see
Genuas pole sündinud, waid Londonis.
See nafta-ast on kõik teised riigid äre
tõusse ajanud. Nii walmistada President
Harding Ühisriikide nimel ägedat protesti
Inglismaa wastu, et see Wenemaaga Kau
kasuse naftat jagab. A,neerika ei wõida sel
kombel oma öiglsti rikkuda lasta. Wenemaa
suhtes pidada kõik riigid lahtiste uste polii
tikat ajama, aga mitte monopoliöigusi kätte
kiskuma.

Nagu nüüd selgub, on juba eelmistelgi
konwerentsidel nafta wäga tähtsat osa man
gimrd. Töendub ühe Prantslase terawtneel
ne ütelus: rnillest kõige rohkem mõeldakse,
sellest kõige wähem räägitakse. Nafta sõna
ei ole ükski suur riigimees konwerntsidel
awalikult suhu wötnud Aga ometi inõel
dakse selle peale nn palju ja salajas käib
sahkerdamine, kellele selle maapõue waran
dufe :>allikad ja tagawarad peawad jääma.
Nii olnud San Remos inglaste ja prants
laste wahel Rumeenia naftaallikad jagami
sel. —n. .
Soome film Genuas.
Enese tutvustamiseks ja oma soowide
ning lootuste propageerimiseks on kõigi
rahwaste delegatsioonid Genuas korralda
nud teeõhtuid, lõunasööke ja muid kooswn
bimisi ajakirjanikkudele ning teiste delegat
sioonide liikmetele. Omapärase enesetut
mustamise wiisi walis Soome delegatsioon:
ei kutsutud külalisi kaetud tee-, ega lõuna
laua ümber mõtteid wahetama, maid koguti
nad suure saali, kus neile demonstreeriti
Soome maastikke, linnasid, tööstust, sporti
ja kõiki eluawaldusi kino-linal. Külalised
olla suurepärasest filmist waimustatud ol
nud; igatahes wiis igaüks neist kaasa kindla
ettekujutuse Soome maast ja rahwaft. Mis
Eesti tutwustamiseks Genuas tehtud, sellest
ei ole tänini midagi kuulda olnud.
»u»000""

I Sitta, 12. mail s. a. lell 8' , õhtul I
I tsirkuse pidulik awamisetendus I

I PM- Eeskawa kolmes suures jaos. I
fl G Palmgren-Adolfi, üleilma kuu- j I Arionid muusikaline number. R
R lns taltsutaja ja hobuste õpetaja oma ha- ; j 2 Kandus koomilised ektsentrikud. R
R rndlastel hobustel. j - Mereeedes õhu akt, tegewad kinopildiS R
I 1« Maks ««§t. kw.u.ch. j „Glaw propeller". I
I Arrisonid Itaalia ratsanikud (Retons i i _ , . . R
Ball). | ! Marion ja Kalf ajakohased salongtantsud.
I Willi Charli Tschaplini paroodia. ! ! Zwdus Samb Radfchura oma talt- R
R Maks Tailott —f> fenomaal akrobaadi j | sutatud elewandi, kaetutelt ja hobusega. K
R * õ» ' ,v. c w j 1 Peale selle palju teisi hnwitawaid numbreid. m
R Theodor ja Koko (eht) kuulsad Wene j 1 \ D
R klounid. , ,11; ... Ligemalt eeskawades.
R Paasetahtede eelmüük esimesele 5 etendusele tsirkuse kassades igapaew kella l 1 bouuu. kutti kella 2 päewal R
R ja obtttl kella 5 peale. isz? R
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, Mllsminisienmmi mitialiii IBene
efitajtle.
Wälismiuisteerium saatis Weneuma ke
halikule täiewoliliseke csitajale märgukirja,
milles selle peale tähelpanu j tihitakse, et
„Rosta" kohalik esitaja wiimastc päewode
sündmusi Eestis täiesti wale knjul edasi an
nab. Nii on „Iswestijas" 7. skp. järgmine
teade: ..Tööliste juhi tapmise puhul Eestis.
Streik tapmise puhul. Tallinn 6. mail
(Rosta). Kingissepa metsik tapmine tekitas
Eesti tööliste ringkondades suurt meelepa
ha. Protestiks walitsuse tvalgekaartlise po
liitika wastu tteulutati rida streikisid wälja.
Streigiwad Paljud tehased, wabrikud ja trü
kikojad. Täna hakkasid streikima ka sada
matöölised. Seisma on pandud peaaegu
kõik laewade wäljalaadimise tööd."
Välisministeerium protesteerib niihästi
märkuse tooni, kui ka iseäranis faktide wõlt
fimifc wastu, mis sõbraliku riigi ametlik»!
agentuuri esitajale täiesti lubamata. Esi
teks, nagu Teile ja wist ka Rosta kirjasaat
jäle hästi teada, pole mingit metsikut tap
mist olnud, waid mahalaskmine sündis sõja
wäljakohtu otsuse põhjal, mida kuidagi moo
di ei wöi nimetada tapmiseks, seda enam

olnud ja lväike segadus tekkis hommikul ai
38a*šfatoi lepingu ratifitsee
uult selle tõttu, et mõned wäljalaadimise
rimine Soome riigikogus
juhatamise asjas wastutawnd Wene saat
edafi lükatud.
ko»ma ja Wneshtorgi esituse ametnikud töö
ETA.
Helsingis,
11. mail. Waielujed
kohale ei ilmunud, mille tõttu töölised, kes
arupärimiste
kohta
Warssawi
kokkuleppe as
wiimaseni olid tööle ilmunud, ei wõinnd
jus kestsid teisipäcn>al sy? tundi. Walitsuie
kohe harilikus korras tööle asuda.
Kasutan juhtumist Teie tähelpanu pööra poliitikat arwustati teralvalt sotsialdcmokraa
miseks. selle peale, et üldse Wene täiewolilise tide, rootslaste ja koalitsiooni partei poolt.
esituse juures Eestis ° olekva ajakirjandus Riigipäew audis eelnõu wälisaöjade kmu
büroo informeerimistöö, nii Venemaale farn misjoni. Täna otsustas riigipäew 119 hää
detalvates märkustes siinsete asjade üle, kiti lega 9! wastu walitsnse eelnõu Warssawi
ka kohalikule ajakirjandusele antaumtes tea leping!, ratisitseprimise kohta praeguse idetes, mitte-täpipealsusi ette tuleb, mis mõ° tangjärgu programmist ära jättci, kuid aru
pärimist Warssawi konwerentsi kohta odas
nikord faktide täieliku wöltsimiseni ja !väl° arutada.
jamõtlemiseni ulatab, mis waewalt kaasa ai
tab hea uaaberwahekorra kindlustamisele ja
Saksamaa märgukiri heakste
wastastiknse arusaamise tõstmisele meie sõ
gemise asjus.
bralikkude riikide wahel. Meie loodame, et
ETA. Berliin, li), mail. Täna anti
Teie omalt poolt ei jäta tarwitusele wõt
mata abinõusid, et ajakirjandusbürool eba twakstegemiskommisjonile Saksa märgukiri,
normaalset arusaamist tema ülesannetest mis sisaldab uitft ettepanekuid. Märgukir
itta toonitatakse, et Saksamaa nõu-:- on täit
wiiwitamata sa Põhjalikult körwaldada.
ma suurema osa liitlaste uõudmistesi. käid
ETA.

metsikuks; teiseks, pole tööliste ringkondades

maini, kuid ta on siiski nõus liitlastele tea
lama oma katvastustest selles asjas. Ta ta
hab liitlastega ühes koos arutada abinõusid,
mis maksude kindlustamiseks tarwilikud.
Lõpuks palub Saksamaa liitlaste Wowide

öeldakse, et peale sisemise laenu on weel tin

gimata karmil ik wälislaen. Edasi seletatak
se märgukirjas, et Saksamaa ci suutwat läbi
Viimased teated.

suurt meelepaha olnnd, mida tõendab äär
Eesli-Soome wodolepitl» Soome
miste pahempoolsete erakondade poolt wäl
rig tiViis ««Motod.
ja kuulutatud üldise streigi täielik nurjami
nek. Täiesti ilma aluseta on tõendus sada
ETA. Helsingis, 11. mail. Riigipäew
matööliste streigist ja peaaegu kõigi laetvade wöttiS ühehääleliselt ivast u Eesti-Joome
wäljalaadimise tööde ieismapanekust. Nagu kaubalepingu ja lepingu merealuste kaabelite
Teie teate, pole sadamas mingisugust streiki kohta Joome in Eesti wahel.

wiia kõrgendatud maksude eelnõusid kuni 31.

täitmise edasilükkamist, sest et mitmed Saksa

walitsuie liikmed praegu Genuas wiibiwad.
OOO

s
EM«se tvlgadefi.

Kellel neid on teiste töö ajal, see peab otsima
teise omasuguse wälja, kellega, aega wiita, aga

Eestlase headest omadustest on sagedasti leiate sealt juhatusi, missuguste raamatute mitte töötajaid tülitama minema,
kirjutatud ja iga wäljamaalase kiitus tuuakse juurde tuleb siis asuda, kui käesolew raamat
Ust iseenese sisse.
ajalehtedes õhinaga ära. Rahwa oma huwi läbi on õpitud. Raamatukirjutaja on kirju
Ott hea, kui inimesel usku iseenesesse on.
pärast on waja ka puudustest ehk wigadest tanud, nagu mõni nõid, kes paista tahab Õnnetuses muutub see, kui teda ülemäära on.
kirjutada ja weel enam kui headest külgedest. lasta, et tema ainu üksi neid asju teab ja
Eesti inimeste seas on palju neid, kellel teda
Siin ei taheta wõõraste laitust kuulda ja pee edasi annab. Ometi on aga terwe ta töö ülemäära leidub. Meie inimestel (enamasti)
takse seda waenuawalduseks. Sellepärast peab sagedasti wäga halb edasiandmine wõõrakeelse
on julgust hakata ka niisuguste ametite Peale
oma inimene näitama hakkama, nii palju kui Speraamatu järele. Sarnane on lugu ka ja ülesandeid täitma, millest neil niisama
tema neid näeb. Ehk läheb siis korda mõnda kõnedega, kus teaduslikkudest küsimustest rüü wähe aimu ott kui kalkunil püha-päewast.
oiga körwaldada.
gitakse. Ka seal ei näidata, kuidas kuulaja
Küsige mõne mehe käest, kas ta ei oleks
Meie ei hakka siin jaotama wigu suure kõnes seletatud asja põhjalikumalt wöib tutid walmis hakkama ringkonnawalitsejaks wöi
mateks ja wähemateks. Wäiksed wead wõi ma õppida, kui tal huwi on ja ta raatsid koguni ministriks, ja ta on kohe walmis koha
wad olla teine kord teatud tingimistes wäga mõnikümmend wõi mõnisada marka wälja ivastu wötma, muudkui andke kätte.
suured, kuna suured puudused wastupidi anda. Kuulajasse jäetakse mulje, nagu oleks
Eesti ametnikkude hulgas näib olewat
näikse tähtsusega wöüvad olla. Kirjutame ta nüüd kõik kuulnud, mis asjast üleüldse palju niiuguseid. Alles siis. kui nad kõik
sellepärast ilma kindlat järjekorda loomata ütelda wöib. Tuleb meelde juhtumine, kus asjad sassi on ajanud ja mõnel juhtumisel
ja nii paljudest kui praegu meele tuleb ja ise kõnelejale just peale käisin, et juhatagu ta ka raha ära raiskanud, tulewad nad awali
ruum lubab.
kuulajatele raamatud kätte, mille abil nad kuks. Siis wõetakse uued, aga et wõtjad
endid edasi täiendada- wöiwad, sest huwi neil needsamad on, kes esimesedki ametisse kutsu
Ei oska töötada.
asja wastu oli. Pealekäimisest ei tulnud mi sid, siis wöib mõelda, et ega uute walimiselgi
WiSka pirne LaSsiPog wette, tema oskab dagi wälja, sest kõneleja tahtis nähteüoasti Palju rohkem ettewaatust ei ole tarwitatud.
sedamaid ujuda, ilma et ema talle õpetanud ise enamteadjaks jääda ja ei usaldanud oma
Wiga seisab siin selles, et need, kes on
oleks ja ilma et ta üleüldse teaks, mis wesi on. allikaid teistele kätte juhatada, ehk küll need
Inimene, kes ujuma ei ole õpetatud, läheb kui mingisugune saladus sellele ei olnud, kes kir wolitatud inimesi ametisse wötma, ise õieti
ettekujutada ei oska, mis teatud amet inime
kirwes pead Pidi Põhja. Alles pika õppimise jandust tunneb.
selt
nõuab, wöi ei oSka kohasoowija teadmisi
ja harjutamise läbi õpib inimene töötama ja
Meie inimesed ei lea seda, et mida enam
seejuures tulewad temale kõik need wõtted oma teadmisi ja oskust teistele edasi annad, järele katsuda, wöi jälle kutsutakse inimene
suguluse, sõpruse wöi muude sidemete pärast
kättenäidata, mis inimesesugu pika aja jooksul
seda enam omandad ise juurde. See on tar teenistusesse.
on omandanud. Peab iga inimene ise harju dunud tvöi koguni kiwinenud ajuga inimene,
Ülemäärane usk iseenese sisse ajab ka ini
tamise juures köite wälja mõtlema hakkama, kes kõik oma oskuse suudab teistele ära anda.
mesi
kord walitud elukutset wahetama ja siis
siis ci ole tal seisukord parem kui ahwil, kes Niisugune peremees wõi sell, kelle oskust õpi
ühest
kohast teise jookZtes ei õpita ühtegi
kaks tundi järele mõtleb, kuda kõrgel puu poiss salamahti läbi ukse wötntoaugn omandab,
tööd
korralikult
tegema. See on suur wiga.
otsas rippuwat õuna kätte saada ja alles siis on kahtlemata nende seast, kes ise enam midagi
kaika kätte wõtab ja sellega õuna maha lööb. juurde ei õpi ja sellepärast ammugi on ajast
Ei ole täpipealsuse.
Et õppida, peab olema õpetaja. Eestis oti maha! jäänud. Niisama on lugu iga teisega,
Inglismaal on koosolekute programmis
selles asjas asi wäga nõrk. Inimene, kes kandku ta mis tahes nime. Nende juurde ära määratud, tms minutil iga küsimus aru
mähe teab, ja Eesti inimene teab ja oskab õppima minna oti eksitus.
tusele tuled ja millal ta peab lõppenud olema.
toähe, ei taha teisele, kui see just tema oma
Sellest on näha, et inimestel on oma ja teiste
Ei oska aega wiita.
Poeg wõi tütar ei ole, seda õpetada, mis ta
aeg kallis ja hinnatakse iga minutit.
teab. Tema kardab, et kui teine seda ka
Juut läheb kõrtsi, wõtab oma käraka ära
Meil tullakse poole tunni ja iveel Pikema
oSkattta hakkab, mis tema ise, siis tema omale ja läheb oma teed edasi. Meie inimene läheb
wõiftleja saab, kes tema koha, wõib olla, käest kõrtsi ja jääb sinna pooleks ööks ja päetvaks. aja järele pärast määratud aega kokku. Ühed
kord ära wõtab. Mõned lähewad selles asjas Ja siis on pärast selle üle kade, et juudi äri peatvad ootama igawusega. Ja kui siis asjade
erutamine algab, püütakse wõimalikult pikalt
nii kaugele, et nad enesele puhkusenädalaidki läheb paremini.
Midagi ei ole meie inimesel wahel huwi seletada, nii et ei saa aru, kus oled, kas kõne
ei wõimalda, sest nad ei ole kedagi niipalju
wälja õpetanud, et see nende aset wõiks täita. tawat öelda, aga tema läheb teise juurde ja koosolekul wöi asjaajamisel.
Niisugusele ajaraiskamisele tuleks wiimaks
Niisugused nähtused ei awalda endid mitte wiidab teise aega , mis tööajaks määratud.
ometi
lõpp teha.
ainult käsitöös, wabrikus ja mujal, waid nad Teinekord on raske öelda, et kuule, hakka
Täpipealsuse puudusest oleks Põhjust iveel
ulatawad Palju kõrgemale. Wötke Eesti keeli minema, kui sul midagi asja ci ole. Aja
õpetlikud raamatud kätte ja waadake, kas teie wiiimiseks ja lõbustamiseks on oina tunnid.
paljudel aladel kõneleda.
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Lutsifer.
3«*« de la Hirei romaan.
Üks nendest koobastest on sngaw, pea
aegu perpendikulaarne auk... Ma ei olnud
nn ettewaatamata, et sinna auku oleksin ro
uinud...
Wiimaks panin tähele, et koobaste seinad
on kergesti pudenewad. Tolmu, mida seina
küljest hõõrusin, panin natuke keele peale.
Sel tolmul on just sama maik, mis raualgi...
See on kõik, mida tean. lõpetas Rupert
aruande.

Nr. 105.

t Hitt TEiCTÄSfS

Juhtus tvahel, et saarte päriselanikud
söudsid oma lootsikutes Õõnsa Kaljn ümber,
nagtt äraneetud oma redu nimetasid. Siis
peitsid endid Norbert, Rupert ja Glo kalju
pragudesse ja wahtisid kadedusega neid mu
retuta inimesi.
Warteckid, kes kõik talu. püüdsid, jahti
pidasid ja muud saaki korjasid kaljul mõõna
ajal, nägid oma mte elu 17. päewal Ligine
wat paati, milles istusid ainult kaks meest.
Mehed olid paljad, tõmmu nahaga, läikiwatc
õliste juustega. Nad olid warustatud tväs
tardega.

Glo ütles rutt tl midagi wäiksele Nor
bertile. Glo, Diana ja Rupert peitsid end
ära, kuna noorem wend ühes Grisyliga, ol
les mõlemad paljad, läksid Õõnsa Kalju
sissepääsu augu juure, kus nad waljn hää
!ega hulunta ja nutma hakkasid . . .
Need pidid olema õnnetud mcrehädali
sed, keda lained sinna kaljule olid wiska
nudi...
Mõlemad päriselanikud imestasid enne.
said siis nudishimulisteks, ja wiimaks hak-kas neil lastest l>ale. Nad jõudsid kalju
juure, tõmbasid lootsiku kaljule, tulid wälja
ja jooksid tneeltheitwate laste juure...
Kuid seal tungiti neile äkki redust kallale.
Nad paisati maha, seoti kinni ja wiidi ära.
Paat tõmmati ühte kaljusoppi, pandi kiwe
täis ja kaeti merirohtudega kinni, nii et teda
tarwidnse korral kergesti wõidi wälja tuua.
- Teda läheb tannis, enne kui ta ara
mädaneb, ütles Glo.
Mõlemad wangid tehti orjadeks, sest orje
oli Warteckidele tarwis ettewõetud ia kawaL

mõõna aeg oli, tuli suur laene ja uhtus üle

Jutuleastumine uulitsal.
Pealinna elanik, kellel kindel töö. teab
juba, mitme minuti jooksul ta kuhugile jõuab
km ta kodunt tööle wöi mujale läheb. Tema
on oma mineku aja õieti rehkendanud, oga
seal tttleb tal teel mõnikord kõiksugu inimeS
tega tegemist. Üks küsib teed. teine asutus
kohti ja kolmas koguni peatab ja küsib: ..Noh,
mis uudist on?" Siis peaks teine temale kõik
maailmaaSjad ära seletama, Genua wöi
mõnest teisest konwerentsisr alates ja kodumaa

kartulite wäljaweoga lõpetades.
Muidugi on inimesi, kellel aega on ist
peal juttu ajada. Kuuldavasti on aga meie
ministridki niisugustega kimbus, kes uulitsa
peal külge lööwad ja uudiseid teada tahawad,
mida nad kolme Eesti marga eest ajalehest
wöiksid lugeda.

Tuleb ära wöörutada niisugune toäikse
linna mood. Pealinn tahab kiirelt elada ja
temal on minutid kallid. Muidu peab tund
aega warem teele minema, et aega oleks juttu
ajada.

Räägitud tvead on niisugused, mis praegu
meele tulid. Neid on palju rohkem.
Jidam.
Kohale jõudnud uus saadetus
hstd l. sorti Soome
Ma iDiie

rSngaSLes.
Emil Kumenius
Tallinn, Wana Wiru tän,Z
löt? Tel. 12-86.

<ys t>ž£zj&suru>"
Kulusid aastad, millest sai üks aastasada,

kalju, ühest otsast teise, sest kalju ülemine osa,

kaks aastasada:

mis lameda, weest tvälja ulatawa pinna
moodustas, oli õbktt lennanud... Kahe lae
ne wahel jäi paljaks see koht kaljust, kus asus
kiwilrntk. Luuki wõis siis kergesti awada,
ilma et tilkagi tvett auku oleks sattunud.
Kui meri oli waikne, jäi see koht kuiwaks
mitmeks tunniks, ja siis wöis lahti jätta kõik
kolm luuki, et sisse ja wälja käia, et grotte
tuulutada ja wärsket õhku sisse lasta. Kuid
mere tõusu ajal kattis wesi kalju täielikult:
sel kohal wõis siis ainult keerlewat wahtu

Tilli aasta, kus sir Ernest Bernd nimeta
tj Briti kuberneriks Bermuuda saartele.
Samuti nagu tenta eelkäijadki, ei teadnud
ka sir Bernd. millest tillid noorte meeste ja
wahel kogtmi noorte tüdrukute kadumised
walgete hulgast, kes kuberneri wõ im konnas
asusid.

Nagu tema eelkäijadki, ei suutnud ka sir
Bernd üles leida põhjust, miks telegraafi ja
raadiotelegraafi aparaadid Bermuuda saar
tel wahel ei töötanud.
näha.
Nagu tema eelkäijadki, ei suutnud ka sir
Läksid mööda turrd, aastad.
Bernd
kindlaks Leba. kust tulid need Mälgud,
Õttsas Kaljus töötasid äraneetud ja or
mis
teatatvntel
öödel lõunast põhja üle Lae.
jad, kelle armu oli suurendatud, täie hooga. wa käisid, ühelt waatekaare
sennalt teise.
Mo on Warteck mõtles wälja uusi plaane,
Nn
oli
Õõnsas
K<lljus
juba 311 aastat
tegi katseid, ehitas.
elatud, ja bermuudlased ei teadnud sellest mi
Nagu öeldud, hakkas ühel Bermuuda dagi.
saarel merehädaline inglane Somers kolom
Seal tuli päew, inida kristliku ilma ka
seerima. Temale järgnesid teised inglased, lendrites tähendatakse 17. maina. Selle päe«
tes ka koloniseeristd.
wa !6 tunni i 2 minuti 8 sekundi Pariisi
Paru Glo suri Õõnsas Kaljus oma kronomeetrite järele, s. t. 4 tundi 12 minutit
106. eluaasta lõpul. Tema pärijaks sa, Ru 8 sekundi Bermuuda aja järele, ehk lihtsalt
pert. Natuke aega enne Diana ja Glo sur natuke üle kella 1 hommikul, sündis mi
ma astus Norbert Grisyliga abielusse ja dagi.
Sel ööl. nagu iga öö, walwas Õõnsas
sellest abielust sündis kolm poega. Wmema
poja nimeks pandi ka Glo, Glo II von Kaljus „kimlamistoas" üks naine von War
Warteck.
teck, äraneetud von Warteckite järeltulija.
VII, Schwalzrocki lossi Glo XIII
Õõnsas Kaljus oli grott, nuda soowi Grisyl
strgukme.
järele tvett täis ia weest tühjaks wõis lasta,
See ..Ittulamistttba" oli ü margi me koo
ja mis merega ühenduses seisis kaanali kau
bas, mis ühe maaaluse mäe toomis asus ja
du, inida kinni wöib panna ja atvada.
umbes iada meetrit Õõnsast Kaljust laugel
Nordert oli ka fee, kes esimese tuukerap oli. Selles toaö registreerisid eksimata av
paraadi ehitas. Tema poeg Glo tnõtles wäl paraadid wältemadki l)ääled sa mürinad, mis
ja esimese trtceolitfc paadi. Wõeti wangi sündisid meres sa mere Peal tuhandate kilo.
ittglasi-mehaanikuid ja pandi tööle, sest ära meetrite kaugusel, sinna tuppa jõudsid kõik
neettrd tarwitasid nende tööd.
teated Shu-merealufe traadita telegraafi kau
Merealune mägi kaewati, puuriti, intri- du. Sealt läksid wälja kõrk teadaanded, kor
Li läbi: Warteckid leidsid sealt lõpmata hul raldused sa käsird. mida Õõnsa Kalju War
gad raua protoxyd'i ja sesquiorid'i, mille teckite lvanem, Rirbert VI. wälja saatis.
ühendus annab magneet-kiwi ja kõrgemat
Sel ööl walwas kmrlamistoas üks Gri«
sorti randa.
syl sest Õõnsa Kalju salarngis olid War
Üks Glo von Warteck Glo IV oli teck-naistel samad õigused ja kohused, mis
lugenud ühest raamatust, mis ühe põhjalas Wurteck-mvestelgi. Need kohused olid aga
ind laewa Pealt oli ivarastatud, et on wõi kooskõlas iga ühe kehaliste ja tvaimlist»
malik elektrit saada, metalltraate merde las wöimistega.
tes mitmesugustele sügawustele ja neid
Järgneb.

Glo von Warteck wärises ja tema karmid
hallid silmad särasid rõõmust:
Diana, ütles ta. seal sees hakkame
elama. Walmistan luugid, millega muna
kujulisest õõnsusest suurde ümargusse rutt
mi wiiwa augu kinni panen. Selle esimese
wõlwi, mille peal praegu asume, lasen õhku,
et wesi isegi mööna ajal kogu kalju ära mar
jaks... Minnl on üks ideel üks ideel...
Ta seisis püsti ja näis smrrenewat. Ta
sirutas rusika idapoole. Euroopa poole, isi
wiliseeritud ilma poole, kes neid, teda, tema
.taist ja tema lapsi oli needmtd ja äratöuga
und oma rüpest, ja La sajatas:
- Õnnetus teile, inimesed!
Terwe päewa töötasid nad selle kallal,
et oma warandnst alla ümmargusse saali
lasta.
Ookean on wördlemisi rahulik wcet
kuni uue kituni, ütles Glo: meil on aega
kuni pööripciewa suure weetöusuni . . .
Need äraneetud inimesed ei kaotanud mi setud tööde läbiwiimiseks.
nutitki. Nad pidasid wahet ainult niipalju,
Kui Õõnsa Kalju sisemised korraldustööd
kui söömiseks ja magamiseks tingimata tar olid juba nii kaugele edenenud, nagu seda
wis oli.
Warteck tahtis, kui teine rntk, see, mis wiis
Wäike Norbert oli katval ja ojaw ühtlasi. esimesest munataolisest õõnsusest teise õön
Ta ujus nagu delfiin ja libises kaljude wa susse ümmargusse saali —, oli warustn
hele nagu angerjas. Terwe päewa püüdis tud kolme, hermeetiliselt kinnikäiwa luugiga,
ta kalu, karpelajaid ja Utnuksid. Wahel tuli (iilemine luuk oli täiesti kitvtst ja niihästi
ifa kaasa, et korjata teatawaid meritaimi. ümbritsema kalju järele maskeeritud, et teda
mis söögiks kölbawad. Wahel peitis end Rn nähagi ei olnud): kui wiimaks utiiniaugitd,
pert kaljude wahele, warustatuna pika nahk-- mis täpipealselt puuritud ja mõõdetud, püs
rihmaga, mille otsa oli tinapomm kinnita- firohuga olid täidetud, pani partm tule
Lud Selle rihmaga tappis ta mitmesugu paela külge, mis kõiki miiniauke ühendas. teatawate kombinatsioonide järele ühendades.
ieib linde, kes tulid mõõna ajal putukaid Järgnes rida plahwatusi ja wäikseid wulkaa See Glo IV saawirtas merest elektri slaidi,
ne: sadaõ alla kiwitükkide wihma. Ehõ fttll mis andi» jõudu ja maigust.
nokkima meretaimede keskelt.
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Saksamaa peab kohustustest kinni. , ?
SiigikM.
ETA. Berliin, 10. mail. Saksa walit- \
Eila? keskpäewal ärapeetud koosolek awatl
sus teatas heakstegemistonkmisjonile, et 15.
kell
12.45. Juhatab K. Wir m a. Pae
maiks kohustatud summa 50 miljoni kuld
marga suuruses täpipealselt ära maksetakse. ivakorras 6 seaduse eelnõu 2. ja 3. lugemisel.
Peale selle täieudaivad walimised kommis
jonidesse.
Siia Kilg. seal liba.
Riigi statistika keskbüroo põhimääruse
Näib suurt waewa ta rivis olewat, et arutamisel tähendab Palivadre ls.-d.), et
Moskwa «nõukogude kodanlaste" taskust ettepandud eelnõu järele keskbüroo ühegile
iMja meelitada paar määrdinud raha-rä ministeeriumile ei alluks. Wäidab, et sar
balat näljahädaliste heaks. Otse imelugn nane olukord soowitaw ei ole ja paneb ette
sid kirjutawad Riia lehtede kirjasaatjad põhimääruse § 1 tagasi lükata.
Moskmas hiljuti ärapeetud «heategelvatest"
Rkl. Martna (i.-d.) beidab ette, et sta
Päetvauudised.
pidustustest, millede sissetulek oli iuääratud tistika keskbüroo siiamaale oma otsekoheste
näljahädalistele abiandmiseks. Kangastest, ülesannete juure pole asimud. Arwab, et
milledega pidusaalid lend. «mõisnikkude keskbüroo peaks alluma töö - hoolekande
AWwanema tttlasNiH Siime.
wagunit kartulitega on kogunud ja Tallinna klubi") olid ehitud, oleks wöiilud hulgale ministeeriumile.
Riigisekr. Tcr r a s tähendab, et ei ole
sõidab riigiwanem Soome raudtee sõlme ummistada ähwardalvad ning näljahädalistele särke ja' riideid õmmelda.
rongide manööwerdamises suuri raskusi te Rahaga, mille eest oli küpsetatud tortide ja soowitaw statistika keskasutust ühegi minis
külaskäigule sõjalaewal «Lembitul".
Riigiivanemaga sõidab kaasa ka wälismi kitawad, siis on raudteedele korraldus teh maiustuste mägesid, oleks wõinud tuhande teeriumiga siduda. Büroo tegewuse tiorlnee
rimiseks ou tarwilik põhimäärus ivast!:
nister. Peale selle sõidab kaasa ka ratsa tud 11. maist alates Tallinnasse adressreri tele leiba osta.
Enam kui kõik muu aga paneb imesta wõtta.
tawaid kartulid mitte wagunitesse laadida,
wäe inspektor Burhöwden.
maid nad aitadesse mahutada ja alles siis ma pidul lõbutsejate hingelik toorus. Pi
A. K e re m i (rahloaer.) ettepanek ui an
edasi saata, fui Tallinna sadamas kartulite dul oli ühtlasi ka uälja-kolednste näitus, takse seadus koinmisioili tagasi. Samliti an
Smmli tealnffnOe ltiüm»» leylilnl! laewale laadimine kiiremini läheb. Baltis
kus muu seas olid wälja pandud üleswõtted takse kommisjoni tagasi iilaaseadns 8 1 täien
llihendawd.
kisse adresseeritud kartulid tulewad aga kiires nälga surnute karjuste wirnadest ja purgid damise ja § 4 muutmise seadus.
Eesti soost rentnikkude wäljatõstmine korras edasi saata.
inimese-lihaga. Mitiue-aastane wiletsus ja
2. lugemisel wõetakse mastn seadus Eesti
nende kohtadelt Homnlis, Lätimaal, Läti
sellele järgnenud äkiline wõimalns maius liitumise kohta üleilmlise postiliidu Mad
wõimude poolt, hoidis wiilnasel ajal meie
jada ja muusika saatel tantsida on iinmesed riidi komventsiooniga ja seadus rnhwuswahe
Wewliwl lademed Helmes.
nii kõmaks" teinud, et inimese-liha Purkide lise oopiumi konweutsiooni kinnitamise
seltskonna ärewil. Mitmekordsete sammude
peale waatamata, mis Eesti saadik Riias
Kildas „Post." teatatakse, on üks Helme ümber kõige suurema mõnuga wõidi tantsi kohta.
Läti walitsuse ees selles asjas tegi. ei saadud walla peremees oma maa seest mustjaspruu da moodsaid tantsusid. See toorms on, wõib
3. lugemisel ivöeti lvastu seadlis karista
sealtpoolt ikkagi mitte kindlat rahnldawat ni kiivi leidnud, mis põleb. Helmes olewat olla, weel kohutawam, kui kõik ruun,
mise korra kohta töökaitse seaduste rikkumise
puhul.
ivastust. Sel ajal, kui keskwõimnd kinnita seda kiwi rohkesti ja ta kiht olewat jalga praegu Wenemaal sünnib.
sid, et wäljatõstmist ette ei wõeta, toimetasid kümme paks.
Jarguriue Riigikogu koosolek peetakse
seda wäljatõstznist kohapealsed Läti ametni
ära 26. skp. kell 10 hommikul.
Metjamnewiluii olin ofuaiKuöcle
kud.
Petserimaa waldade jaotamiseks tegelikkude
waslnlnltlikumild.
sammude astumine.
Selguseta olukorra tõttu tuli isegi aru
Kuna rohiva seas ja asunikkude fougreT linnas. Enne seda näidati teekonda HaaP
tnsele küsimus, kas Riigikogu liigete külas
Eila sõitsid siseministeeriumi ülesandel
sidel
metsaametnikkude teguwiisi üle pah»r salust Saaremaale. Igatahes on need „Es
Petsserisse
ministeeriumi
iseäraliste
käsku
käiku Läti asutama le kogule kawatsetud snn
nurinat
on kuulda, on metsade peaivalitsils tooma" filmi pildid lmwitawamad, kui pai
rnses ette wõtta.
de täitja ametnik Sommer ning rekwireeri
metsaülematele
ringkirjaliselt meele tuleta jud tühised üteswõtted wäliamaa wäikestest
Eila Tallinna jõudnud teadete järele ra misd ja söjakahjnde hiildamise peakommisjo
nud,
et
rahwa
seaduslikud
ja õignstatlld päewasündmustest wõi hnwitnseta maastik-,
hilldatakse Homuli küsinlus kindlasti lepli ui sekretäär Rink, et kohapeal Petseri maa
kndest. Draama «Monaco õnnekütt" ei ole
nõudmised
peawad
rahuldatud
saama.
kutt.
konnawalitsnse poolt esitatud lvaldade jaotuse
aga mitte just õnnelikult walitnd. Sünd
Palju
süüdistusi
tuleb
muidugi
selle
ar
Täna kell 4 p. l. sõidamad Riigikogu liik kawa läbiwaadata. Leitakse waldade jaotus
müstik
on liiga keeruline ja segane.
wele
panna,
et
inimesed
metsaülemate
õigus
selle käwa järele otstarbekohane olewat, siis
med Tallinnast wälja.
te
ja
kohustustega
inttaivad
ei
ole;
samuti
hatkawad nimetatud ametnikud sõjaminis
..Arft"
puudub paljudel arusaamine riiklise metsa
«llgilssa liitmeld faffafotfe te ((eta teeriumi näpunäitel seda kawa teostama.
Pühapäewal
7. skp. mvati Kadrioru los
majapiöamise põhiiooutesi. Kui uwtsaülom
,~
noole fiflMle.
sis
kunstinäitlls
„Ars",
kus oma töödega 21
sunnitrrd
on,
kellegi
palwet
ehk
nõudmisi
ta
Konlm.-terror. LinkhorSti Wenemaale wälja
isikut
esinenud.
Waewalt
saab aga seda näi
Riigikogu juhatuse nime peale on Leedust
gasi
lükkama,
siis
peawad
selle
põhjused
ala
wahetamise sõnumi täienduseks.
ti ettetoodama.
kutse tulnud, milles Riigikogu liikmeid pa
tust
lugeda
kunstinäituseks
selle siV
Meie lehes hiljuti ilmunud teate täiendn
Ehitusmaterjaali andnuse juures ei tohi na tõsisemas mõttes, kuna näituse üldine
lutakse Leedusse külasse,, kus 15. mail s. a. seks komm.-terroristi Linkhorsti Wenemaale
Leedu seimi aastapäewa pidulikult Pühitse wälja andmise küsimuse kohta olgu juure lisa mõõduandew olla üksi puude norm, maid ka kunstiline tasapind madal, ootamatult madal
takse.
Sellepärast oleks ka asjata lähemalt iga
tud. et Linkhorst oma soowist Wenemaale mass. Asunikkudele tuleb metsamaterjaali on.
mätjapanija tööde juures üksikult Peatada
Riigikogu liikmete sõit Leedusse on ot mitte iväljalvahetatud saada, teatas enne anda wõimalilkult nende kruntide lähedalt.
Et inimestel palju kordi ei tuleks metsa ja seega siin ainult mõni sõna näituse üldi
sustamata. Nagu kuuleme, oleks wast ehk wäljakohtn otsust.
materjaali järel käia. tuleb o.walikult teata sest kogumuljest.
Wõimalik, et wäiksem osa Riia sõidust osa
Suurem osa lväljapauijatest ou loenela»
wötjatest Riigikogu liikmetust, loast kuni 5
da, millal wähaaudmine nimelt on.
Enamlaste laemaslik.
Rendimaa peal olema metsamüümisega sed, kellest enamus tuntud eelmiste „Ars'i"
isikut, Riiast edasi Leedumaale sõidawad.
Neil päewil teatasid Wene wõimud, et tuleb tagasihoidlik olla ja müümise puhul näituste järele. Nendest näitawad end Kai
lähemal
ajal Soome lahes punane sõjalae rentnikule ostueesõigus jätta. Metsades, gorodow, Jegorow, Kulkolv ja Peters „po
MeaeZaftd ei Ma Eeslisse lamilisel
wastik oma manööwrid algab, aga kaltgema kus loomade karjatamine mõnesugustel põh pulaarsete" Wene kolmanda järgu kunstnik
«Siiral waguniS saala.
le Tallinna meridianift ei sõida.
justel lubamata on, ei tohi ka metsaametmk kude Shnkomskij, Perepljotschikowr ja Co.
Kuna iga päewaga transiitkauba juure
Sel puhul toob Riia leht „Rish. Kurjer" kude loomad käia, nagu- seda mõnel pool jõuetute epigoonidena, kuna nende tehniliselt
tvool Tallinnasse suureneb, wenelased aga punase laewastiku kohta Baltimeres arwns juhtumid on. Ühtlasi tuletab peawalitsus nõrkades töödes otsid asjata midagi omapä
küllalt kiiresti tühje waguuid tagasi ei saa tiku. üleüldse olla selles laewastikns 18 ametnikkudele meele, et igasugustele määr rast, midagi wäartuslikku. Teised, nagu
da, mahutatakse kaupasid Tallinnas aitades lippu. Liikide järele olla nad järgmised: 4 nähtustele waljud karistused järgnewad.
Seidler, Kiu sell, Scheremetjew, Siward ja
se ja platsidele. Et transiit-kaubawedu enam dreadnoughti, 6 ristlejat, 6 «Noowiku" tüüpi
OOO
kujur Rosenthal ei küüni kangemale halwa
wähem korralikult sünniks, esines kohalik laewa ja 2 traalerit', peale selle olla ka wee
maitselisest diletantismist.
Wene kaubandusline saatkond oma walitsu aluseid paate. Parandamata olla ainult
Eestlastest on näitusel esinenud K. Wee»
Xulftann sõnumid.
sele ettepanekuga, et öö-päewa jooksul Tal «Oleg". Laewade juhatajaks olla Saksa oh
ber, L. Wademan, P. Linvak ja A Pulst, kel
linasse 24 platwormi ja 883 kaubawagunit mikserid. Iga wiie madruse üle olla üks
le tööd näituse üldisele tasapinnale wasta
Wenemaalt saadetaks. Seni tuleb aga We Saksa järeltvaataja.
Tiisikuse haigete ambulatooriumi asutamine.
u»ad. A. W.
Enmulaste lehed lükkaivad teate Saksa
nemalt öö-Päewa jooksul Tallinna keskmiselt
Tallinna linna terwishoiu osakond awab
Linna jalgpalli platsi
47 Wene wagunit ja 46 Eesti wagunit. ohwitsendest ja järelwacttajatest suure äge 15. mail tänawu S. Tartu m. 24 tiisikuse
Graniidi
tänawal
ei jõua linn tänawu kor
Nüüd on kohalik Wene saatkond uuesti oma dusega tagasi.
haigete ambulatooriumi ja uõuande koha.
Laewastiku suuruse asjas ei ole neil Ambulatooriumis antakse tiisikusehaigetele da seada, nagu seda jalgpalliliidule on tea
walitsuse tähelepanu selle asjaolu peale juh
tinud ja wiimane on lubanud, kõiki abinõu aga midagi õiendada.
dustatud. Sel puhul kawokseb üks Tallinna
maksuta arstiabi kella 11—1.
jalgpalli harrastawatest seltsidest liidule et
sid tarwitusele wõtta, et tühjade ivagunite
Tahatvad oma kaotust tühjaks tunnistada. teponekuga esineda oma (seltsi) kulul platsi
Eestisse tagasisaatmine kiirelt sünniks. .
Uljalt»! armamln? Sennast.
Teatawasti said Tallinna trükitööliste korda seada ja seda nii kaua oma plaksiks
Endine kadettide juht Miljukow, keda
ühingu
koosolekul 10. mail kommunistid pidada, kuni platsi kordaseadmise kulud selt
fiaateual hulgal lmWllaramNa li
hiljuti Berliinis monarhistide poolt ära ta
täielikult
lüüa. Tuimale kongressie ei wa sile tasutud on, sealjuures oleks liidul ees
hale iiutuuS.
heti tappa, öelnud Genua kohta järgmist:
litud ühtegi kommunisti ega nende poole õigus platsi tarwitamiseks ülemaaliste ja
„Kui
Genua
konwerents
õnnestab,
siis
Eesti tarwitajate kefkühisuse tellimise
hoidjat ja toetussummade määramine Tal rahwuswaheliste lvüi silus te korraldamise
Heale on sadamasse jõudnud suureni saade on see Inglismaa, Saksamaa ja enamlaste linna kommunistide lehtedele tukkus läbi. Puhul. Kordaseadmise kulud saaks tasutud
tus kunstpõllurammu: toomasjahu Helweet huwide ajutine ühtelangemine ja tähendab, See kaotus ei ole trükitööliste ühingu juha maksuna, mis teatawa protsendina igalt
fiaft ja Belgiast, kaalisoola Saksamaalt ja et Euroopas tasakaal kadunud on. Läheks tnsele, kus kommunistid wõimul, ralm au platsi peal ärapeetud wõiüluse tulust maha
supersossaati Rootsist. Takistusi rutuliseks aga Genua konwerents nurja, siis kergendaks und. Nad on. kongressi protokolli puuduliku
arwntaks. —efi—
mahalaadimiseks teeb laenmde rohkus Tal see wöimalust „tulewasel demokraatlisel We leidnud olewat ja on otsustanud 10. mail
nemaal
wälispoliitikat
ajada."
linna sadamas. Et seda siiski rutem toime
Miljukow mõistab Inglismaa järeland kell 7 õhtul «Walwajasse" erakorralist pea
Raudtee lahedusest dünamiiti leitud.
kada, wõetakse mahalaadimine ette laupae
koosolekut kokku kutsuda, kus päewakorras on
wa õhtupoolikul, kui teised laewad oma töö liku poliitika terawalt hukka ja hoiab Amee trükitööliste kongressi saadikute walimise
7. mail s. a. leiti Tartu ja Kärkna jaa»
löpetawad. Wäetis laaditakse otsekohe lae rika poole:
tühjakstmmistamine ja uute saadikute wa made NZahel 425 kilomeetri peal, ajalehtede
..Ameerika
poliitika
Wenemaa
wastu
on
walt wagunitesse ja saadetakse wnbimata
limiue. Koosoleku aeg on sarnane walitud, sisse pakitult IX> pulka dünamiiti, 20 meet
tellijatele kätte. Põllunkched, kes ühisustest aus, Inglise poliitika täis tagamõtteid. et komm.-trükitöölistele koosolekttl enamust rit iütcuöön ja Saksa Piissi padrunid. Pakk
Ameerika
poliitika
on
mõistlik-egoistlik,
kari
põllurammu tellinud, peaksid kohtade peal
tvõimaldada. Kommunistide kants on, na oli raudtee ääre, kuuse okste alla arapcibe
magunite päralejõudmise üle teateid nõuta gele nägew ja demokraatlik. Inglise polii gu teada, wabariigi sõjawäe trükikoda, kus tuõ. Sütenöör oli kahes tükis, milledest
ma, et nad wäetist ajawiitmata kätte saaksid. tika on kitsas-egoistlik ja oporiimistlik. Ge õhtul tööd ei ole. Teistes trükikodades, kus ühele i vaskne siiütekapsel otsa oli pandud.
Kunstwäetise hinnad olla mõned prot mm on Inglise poliitika taga buksiins."
ajalehti trükitakse, peab hulk töölisi õhtul ja
Leitud asjad anti Tartu kriminaalpolitsei
sendid odawamad, kui sügisel.
öösel
töötama
ja
ei
saa
koosolekule
minna.
korraldusse,
kes asja kohta juurdlust toi.
Itaalias nõutakse leplikust Saksamaa suhtes. Loodekawasti õnnestab kommunistidel 10. metab.
Itaalia suurema poliitilise erakonna, mail niisama hästi ja täielikult kui 10.
lallimusse aadresserilah fwcfnltte laa
n. n. katoliiklaste rahwaerakonna nõukogu, mailgi.
4 Joobnud kerjaja.
timinc seisma pauvud.
on ETA. teatel wastu wõtmtb resolutsiooni,
Protokoll tehti Fromhold Teppo peale»
Kuna wagunitest kartulite tühjendamine milles toonitatakse, et tõsine rahu wõimata
„Rekurdis"
kes joobnud olekus Suure Tartu maanteel
ja laewale laadimine liiga Pikaldaselt läheb, on, kui Saksamaale ivastu ei tnlda ja te näidatakse praegu kinoüleswõtteid imualit
kerjas. N-i.
mille tagajärjel Tallinnasse jnba ligi 500 male laenu ei anta.
' 000
di de Päelva rongikäigust ja Pidustustest Tal-

lt-liW Itltntafni.
i.9^OM'- rlii»k»iills ttnnlfafnb:
2mÄ..il?9tt,tfltl! !''et,n,it,ž Sõime tiigihgns ednfi i«a>rt. ' ,
JSKÄiÄ"1. ttene efiiaiale I°llinnns.
ÄÄ1»!* £«»We •
f.8 Ti. e ?koe nasiaie Schmzerile iiri annat; z«gl!smna ttent'
. „ wwle laena andmise tuaain.
Satsamea «iHwiele rnijtgutitie annat hearniegmise-Wmnfe asjas.
3<aaHas aia otse lenUttaft Štlfamia sn|t:s.
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Seifina! ..KansMs kvoro" külaskäik.

Eila kella kahe ajal p. l. jõudis Helsingi
Jaani kirikus toimepandud kontserdist
segakoor «Kansallis-Kuoro", umbes 80-liik kirjutab meie munsika-kaastööline:
melises koosseisus oma juhatajate hrade
Kontsert Jaani kirikus,
Maasalo ja Ryynisega eesotsas aurik
«Biolal" Tallinna, et siin osa wõtta «Estoo tuis Känsallis Kuoro poolt toime paudi, jät
nia" muusikaosakonna 10. aastapäewa pidus tis wäga hea urntje. Oma eeskawa alguses
tamisest.
se oli koor paigutanud wanade heliloojate
Soome lauljaid, keda eilane wärske tuul Palestrina, Paesiello ja Lasso tööd. On
merel õige tugewasti oli raputanud, olid tõesti kahju, et neid helitöid, mis loodi sel
sadamas wasttr wõtmas E. M. O. segakoor ajal, kui kirik nii oma ehituse kui ka muu
bra T o p ma n i g a eesotsas ja K. Leinu sikalise kunsti kõrgemale tipule tõusis, ümb
s e lastekoor. E. M. O. terwttas armsaid ritsedes sarnase müstilise mõjuga, mis wal
külalisi laewa sildumisel lauluga. Maaletu dab kõiki waatajaid ja kuulajaid, meie nii
leku protsedmlr läks wõrdlemisi kiirelt ja wäga wähe kuulda saame. Seda rõõmusta
kergelt, sest rõõmustawal kombel loobusid wam oli neid kuulda wärwirikka häältega
meie tolliametnikud sel puhul käsipakkide lä hästi distsiplineeritud Kansallis Kuvro'lt.
biwaatamisest. Sadamast sõidutati soomla Koori painduwust, ühtestrlawust, sõnade sel
sed autodel nende jaoks pakutud erakorteri get täpipealset tväljarääkimist ja puhast in
tesse, millede arw sel korral tarwidusest ko tonatsiooni tuleb panna muidugi esimesel
guni üle ulatas. Peale lühikese puhkuse käi joonel tema juhataja mag. Maasalo arwele,
di linna waatamas.
kes sellel kontserdil ise ka orelisolistina esi
Õhtul oli Jaani kirikus Helsingi koori nes. Kuulajaid ei olnud just mitte kõige
poolt waimnlik kontsert, mis Tallinna pub rohkem, kuid need olid kindlasti tõsisem sa
liknmi povtt elawat osawõtmist leidis.
koorile tänulikum osa Tallinna muusika ar
Täna õhtul lomlawad soomlased «Estoo
mastajatest. —u—
nia" kontsertsaalis. Eeskawas on muu seas
mitu helitööd juhatajalt hra Maasalolt, mille
Bahoamaianötts.
peale maksab iseäranis tähelepanu juhtida.
Hra Maasalo on Soome nooremate heliloo
jäte hulgas üks silmapaistwamatest, millest
tatt nSljfflveo niinalaftt in«na
seegi tunnistab, et ta riigisttpendiaadina
alsfe i« Hiinasse.
wõis muusikastuudimni otstarbel kaks aas
Eesti esitaja Kauges-Jdas (Wladiwös
tat wäljamaal wiibida.
Laupäewa õhtul on «Estoonias" Pidu tokis) ja Hiinas kirjutab 2.—11. septembrini
söök, millest osa wõtawad mõlemad koorid ja Tallinnas ärapeetawa näituse asjus Tallin
na Eesti põllumeeste seltsile järgmist:
kutsutud wõõrad.
„Minu arwates peaks Kauge-Jda (Jaa
Nagu teiste Soome tooride, nii ei ole ka
pan
ja Hiina) Eesti tööstusest huwitatud
Kansallis-Kuoro praegune külaskäik sünd
mus, mis ainult meie muusikasõbralisi ring olema kui tarwitaja. Põllusaadus
kondi tohiks huwttada. Niisugused külas te suhtes wõiks Jda-Aasia kaubapakkujaks
käigud Soomest meile ja meilt Soome, on olla, sest siin on kõige odawam riisi-, muna-,
üks mSjuwamatest abinõudest silla ehitami liha- ja wiljaturg.
Soome puupapp ja Soome paber, mis
seks kahe rahwa wahel, kes tõuliselt ühte
kuuluwad ja ainult ajalooliste tingimuste mõlemad weel «Rootsi" nime all käiwad, on
mõjul sunnitud on olnud pikemat aega Hiinas ja Jaapanis juba laialt tarwitusel.
kumbki oma iseelu elama. Selle ühtekunln Daam (Fast Asiattc) ja Rootsi laewaseltsib
ivuse tunnet süwendada attab kõige mam on selle tõttu kaunis sagedaid reisisi Balti
kulttmriliste warade wahetamine ja laena nrere ja Schanghai-Nokohama tvahel ellu
nttne ja> sel alal on ka mõlema rahwa munsi kutsunud. Tagasi sõidawad need laewad
kameestel ja muusikasõprade! tähtjas üles Mandschnuria übadega (õli ja õlikookide
anne täita. Sellepqrast, weel kord: tere jaoks), ehk nad wõtawad kaupa Ameerikasse,
enamasti Seatlesse, San-Franciskosse. Wetulemast. Soome lcmliad!

FERNET
MARTINI s, ROSSI

hat marka.

E. T. K. loodab käesolewal aastal 40 ku
ni 50 traktorit ära müüa.

LUSCHER tMÄTIESEN -TALUN*.
ne-Jdas praegu ostujõulisi kaubatarwita
jäid ei ole. Oleks küll kena, kui Eesti pmr
papp, paber j. m. saaks omale teed Jaapani,
Hiinasse j. m. oma pärisnime aga tnitte
«Rootsi" nime all. Kaasa aidata wõiks
muidugi Tallinna näitus, kus ei jaapanla
sed ega hiinlased ei saa puuduma.
Tarwis oleks näitust r e k la m eeri b a.
Peaks saatma ajakohased prospektid Inglis
keeles Tokiosse, Uokohamasse, Kobesse,
Schanghaisse, Tientsiui, Pekingi, Harbini.
Tähendatud asjas wõiks Tallinna Eesti
näitus tublisti Eesti huwidele kaasa aidata."
Tallinna Eesti põllumeeste seltsi näitu
se talitus on näituse kawad ingliskeelses
tõlkes Kaugele Idasse juba wälja saatnud.

Ms onapopheos? Leidsin selle sõna
mingi kino wõi kabaree kulutusest; need kuu
kutufed kubisewad ju walesti kirjutatud ehk
tarwitaiud sõnadest, hari
likult Lääne-Euroopa kultuurkeelte sõnadest,
mis W e n e kirjutuswiisi kaudu enam-wähem
kummaliselt eestistatud. Nagu õnnetu
«apopheos", nii leiawad end Eesti lehtede
kuulutuste külgedelt moonutatult ka kinodes
ja kabareedes esinewate artistide-wäljamaa
laste nimed: kuulutused kirjendawad Dshek'i
dest, Shan'idest ja Shak'idest, niisama kui
nad kirjendawad „madam Dübari'dest" ja
„ madam Rekamje'dest" ehk «Tirolski" tant
suvest. Hiljuti muutus tänu Tallinna kino
dele tunwd Prantsuse kirjanik Paul Bourget
Pol Burshe'ks; praegu Tal
linnas wiibiwa tantsitari W. Koralli wõõ
rusetenduste puhul on eestikeelne osa kuu
lutusest tänawa kuulutustulpadel otse wõi
matult wäljendatud. Ent kõik see ei haawa
kellegi silma ega kõrwa.
Keda peaks see haawama? Meie harit
lastest on õige suur osa saanud nii wenepärase

hariduse, et paljud neist ettekujutadagi ei
oska, et Sh a k on algukeeles Jacques ja
Sh a n õigusepärast Jcan. Meil kirjuwwad
isegi ülikooli haridusega mehed ja keskkooli
direktorid kõige rahulikuma südamega renais
sance'i asemel rennaissanc, kõneldes «Pildi
kunstnikkudest" ja nende tegewusest
möödaläinud aegul. Mida wõib siis
nõuda keskmiselt kodanikult, kes mitte
pole ülikoolis ega keskkooliski käinud? Ta
ütleb kõige ilmsüütuma näoga „tritwaar" ja
«kalidor"; ütleb ballasti asemel parlast ja
balansseerimise asemel parlankseerima.
Shafi ja Shan'i Wasw Pole tal wahematki.
Seal jimres harrastab harilik kodanik
wõõraid sõnu. Tuleb meelde , ~söögisaali"
perenaine, kes mingisuguse päranduse jaga
mise asjas leidis endale ülekohut tehtawat ja
iga lõunasöögi kõrwale serweeris oma küla
listelc jutustuse sellest ülekohwst. Oma
.portsjoni" wälja makstes Pidi söönuks saa*
nud külaline (see oli tarnal heal ajal. kui
söögisaalides" weel söönuks saada wõis!)
taastama küsimuse Peale: kas jätta ülekohus
i.lekobttiks wõi selle Peale otsustawalt reagee
ritwr Äbest küljest oli ülekohtu all kannataja
emand leplik inimene, kes iial polnud kohut
käinud; teiselt Poolt aga ei olnud ta siiski nii

leplik, et oleks iga ülekohist andeks anda suut

nud. Nii kõikus ta päewast püewa küsimuse
wahel: kas alustada protsess wõi nutte?
..Söögisaali" igapäised külalised Pidid päewast

päewa kuulma seda küsimust ja selle peale
wastama. Harilikult wastati ebamääraselt,
et mine tea.... wõiks ju katsuda Kuni
kord keegi õlgu kehitades tähendas, et wõiks
ju riskeerida. See wöõrakeelne sõna lõpetas
emanda kahtlused; sõjakalt hüüdis ta:
„M ina ke erin!" ja näis kogu tulewiku
Panewat sellesse ainsasse sõnua. Sest see oli
wõõras jai tume sõna. Ja harilikul kodanikul
on suur kalduwus kõige wõõra ja tumeda
Poole. Nagu talle igapäises elus «kalidor"
ja «müüser" armsamad on kojast ja uhmrist
ning ..bindsol" ja ..rukwcmt" armsaniad wahe

tallast ja tagaseinast, nii Wndnwad talle toi
gil muil wähem argipmstelgi aladel wõõrad
sõnad kaugelt armsamatena omadest. Ta
ütleb uhkesti: „mina keerin!" ja tunneb ennast

sellega tegewat midagi suurt kuigi ta ei
tea, ehk ainult umbes aimab, mis see wõõras
sõna õieti tähendab.

Just «riskeerima" on üks neist õnnetuist
wõi õnnelikkudest sõnadest, mis keskpärane ko
doimk heameelega tarwitab, seejuures wastaWalt oma temperamendile andes sõnale wäga

Hõberaha Wenemaal
walmistatakse juba nr. a. 1. septembrist saa
dik. Raha walmistatawät „Rig. Rundsch."
teatel samast metallisegust, mts keisrite ajal
gi. Walmis olla praegu juba umbes wne
miljoni rubla eest hõberaha; liikmele seda
raha ei lastawat, waid kawatsetawat sellega
kindlustada uut paberraha, mida lähemal
ajal hakatawat trükkima. Sellega tekiks
weel üks uus liik Wene paberraha juure.
Rahwuswaheline tööst.-kaub. näitus Prant
susmaal.

Tänatou aasta 15.—3(1. sunnini peetakse
Prantsusmaal Bordeaur's rahwuswaheline
tööstus-kaubandusline näitus ära. Näitu
sele wõetakse ülesandmist kuni 25. maini
s. a. wastlt. Eesti töösturitele ja ärimees
tele, kes näitusest soowilvad osa wötta, an
nab nõu ja juhatust ning wõtab ülesand
misi wastu: A. Martinson, 10, Rue de Cas
tiglione. Paris. —fo—

Teaked maakonõsdeft.
Wirumaalt.
Rahwaerakonna kõnekoosolek.

Nõrkused.

LöllaiöSmasiaale iftmwe põDumeesle
Ja gas wilga efaro.
Eesti tarwitajate keskühisuse poolt saa
dud esimene saadetus Deeringi masinaid on
kõik juba läbi müüdud. Kuna originaal
masinate möödaläinud aasta hindadest ligi
pool odawamad on, siis on põllumeeste poolt
elaw soow just originaal-masinaid osta.
E. T. K. on ees uue saadetuse tellimine, mil»
leks ülesandmist ühisuselt oodatakse.
Tähelepanemise wäärt on ka traktorite
elaw ostmine, mille hind möödaläinud aas
ta hinnast 100—120 tuhat marka odawam.
Praegu maksawad «Titan" ja «Jnternatfio
naal" traktorid ühes sahkadega 360—400 tu

Pühapäewal, 7. mail s. a. kõneles Rak
ivere käsitööliste seltsi saalis Riigikogu liige
hra A. Jiirgenstein. Ilusa ilma peale waa
tamata oli lugupeetud ajakirjaniku ja selts
konna tegelast kaunis palm Rakwerelasi
kuulama tulnud. Saal oli peaaegu rahwast
täis, kes sirme põnewnsega hra Jiirgensteini
IX> tunilist kõnet jälgisid. Kõne aineks oli:
«Eesti wälis ja sisepoliitiline seisukord". Kö
nekoosoletil oli korraldanud Wirumaa raki
lvaerakonua osakonna komitee, ärakasntada
tahtes meie praegust ülipõnewat wälispolii
iilist seisukorda, Genna könwerentsi puhul
samuti ka smrrejoonelisi sündmusi Eesti sise
mises elus, mis ühenduses W. Kingissepa
.Katastroofiga". Kõneleja algas oma kõne
mõiste ..poliitika" selgitusega, seda desinee
rides kui riigi ehk riigi lvalitsemise kunsti.
Siis läks tema üle meie iseseiswuse poliitika
saawutuse arendamise juure,
ärkamisaja tegelaste mõttekäikusid ja Alek
sandri kooli asutamist, mis meie rahwnsli
seks olemas olemise tähiseks minewikns oli.
Niisamuti tähendas kõneleja ära ka need
samiusmnmulised asted, mis meil targu ja ta
sa tviilnasel ajal Jaapani sõjast peale
teha on tulnud, et wälja jõuda meie iseseis
wusem.

Kõne oli huwitatv, asjalik ja kaasakiskuw.
mitmesuguse tähenduse, ainult mitte tema
Kõneleja näitas ära ka need suurriikide
õiget tähendust. Kui tisler wõi kingsepp telli wastolud, mille tark ärakasntainine meie ise
mist wastu wõttes ja hinna-küsimust kaaludes
seiswuse olemas-olemise alus. Niisamuti
Pead wangutab ja kuidagi otsusele ei jõua kui peatas hra Jiirgenstein ka Tartu rahuläbi
Palju küsida, ning lõpuks tähendab, hinna rääkimiste juures ja jälle isikliste kokkusaa
määramine olewat wäga raske, sest tellimise miste põhjal Eesi rahudelegatsiooni esimehe
täitmisega olewat nii palju ..riskeerimist", kadunud J. Poskaga, meeletuletades seda, et
siis mõtleb ta selle all, tellitud töö on nitt meil ka wälispoliitikas suurriikide tahtnrise
keeruline, et ma palju pean pead murdma ja wastu toimetada on tulnud, kusjuures niiüd
mõtlema, enne kui ta malmis saan. Ja tal suur- ehk liitriigid Gemms t venelastelt seda
Pole aimugi, et ta tooresmaterjali hinna kõi sama püüawad kätte saada, mis meie Tar
kumise wõi raha tväärtuse langemise puhul tus rahlllepinguga saime. Peale meie ak
sõna tõsises mõttes riskeerib kahju tliwset wälispoliitikat Tartus rahutegemise
saada. Nagu ..riskeerima" suure osa koda-- puhul, järgnes äraootamise aeg ja sellele on
nikkude suus tähend. kõike muud, peale selle, järgnenud nüüd wäga keeruline uus wälis
mis ta tõepoolest peaks tähendama (nimelt poliitiline ajajärk, mis ka meid malme! sun
millestki loobuda tvalmis olles ehk ennast nib olema. Enamlased ei tarwita enam
hädaohtu saates midagi julgema!), nii on Meid wahemeesteks, Lääne-Euroopa lvä
rahwa suus õige tähenduse kaotanud ka paljud lisilma t vahel, nemad on ise otsekohe
teised wõõrad sõnad: kui maamees linna sesse ühendusesse asunud Euroopa suurrii
meeste üle pahandab: mis nad treigitvad! kidega. Lääne-Euroopal ei ole ka enam ma
siis mõtleb ta streikimise all ..mässamist" ja ja iseäralist kaitsewalli idas enamluse wastu,
mida meil kõik «poliitika" all mõistetakse, sest wiimane on langemas ja kaupleb ja tin
seda ei jõua üldse loetleda. Raskematest ja gib, tingib ja kaupleb Genuas, et lõpuks
wähem tuntuid wõõraist sõnust kõnelemata. siiski liitriikide tingimistele, arwätawasti.
Molli Pill. .
WoKtsi tulla

Saksa-Wene nrajanduslepingu kohta tõi
kõneleja artvamisi ette, et seda karta ei ole,
wähemasti esialgu, sest mõlemad riigid on
mahasurutud ja pealegi ivaritseb esimest
prantsuse soldat Rheini kaldal iga minut te
gewuseks malmis olles. Wiimased päewad
on Genuas meile niihästi' häid km paha
üllatusi toonud. Rumeenia riigiesitaja ette
panek Wenemva kohta konwerentsil, et wii
mane omi lääne Piirisid muuta ei tohi,
on tingimata ka meile eluline ja kasulik kü
simus, fui temg ettepaneku mõttes lahenda?
tud saab.

Kuid üles on kerkinud ka sõja kahjutasu
küsimused Prantsusmaa poolt ja ehk meil
Wenemaaga nende kohta rahulepingu põhjal
erikokkuleppe on, ci ole see küsimus weel
mitte lõpulikult otsustatud, sest kolmas
osjast huwitatud riik Prantsusmaa ise
äranis, ei ole selles asjas oma sanktsiooni
meile weel annud.
Lõpuks kutsus kõneleja üles meid seesmi
ne korralduse ja ühismeelega meie keerulist
wälispoliitikat toetama.
Harjumaalt.
Harju maakonnawalitsusc aruannet 1921,
aasta kohta
on maakonnawalitsus maakonnanõukogule
kinnitamiseks otsirstanud esitada. Tulusid
oli maakonnal 1921. a. jooksul 22.636.187
marka 78 penni. Sellest summast tuli sisse
liikumata Maranduste maksudena 7.579.912
mk. 97 p., tulumaksuna 5.055 mk., ärimafm
dena 1.225.913 mk. 90 p. ja haridilsiuiuistee
riiuni abirahadena 11.150.973 ,nk. Kulusid
on aasta jooksul olnud 21.866.299 mk. 18 p.,
millest üksi hariduse peale 14.096.382 mk. 18

penni ära on kulutatud. Saamata on maa
konnawalitsusel mitmesuguseid tulusid
3.267.495 marga suuruses.

WiinalubaHe kartvltaminc Harzn
maakonnas.

Käesolewa aasta esimese kolme hm jook
,ul on Harju maakonnas nxilja antud 22.616
.viinaluba. Kõige rohkem tviinalubasid on
tnälja anmld Nõmme alewiwalitfus, nimelt
1551 ja kõige wähem Naissaare lvallawalit
sus 84 miinaluba. Sama aja jooksul on
wiinalubade eest Tallinna renteisse nmksetud
256.695 marka, missugune summa ka walda
de wahel juba ara on jaotatud, peale Laitse
walla, kes seni weel lviinalubade iväljaand
luise kohta aruannet esitanud ei ole.

Nr. IV.
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üliõpilaste kongressist Leipzigis.
. Edustuse koosolekul 10. mail andis Ai
op. Kukke üliõpilaste kongressist Leipzigis

aru.:

Eestist sõitsid kongressile üliöp. Pete'-son, Grünberg ja Kukke. Muuseas kawat
sett Eest: tutvustamiseks Saksamaal ühe
poognalist broshüüri wälja anda, mis enne
ärasõitu Eesti keeles kokku seati. Mitmesu
gustel kaaluwatel põhjustel ei läinud aga
korda seda broshüüri wälja anda. Wastu
wõtmine Leipzigis oli sõbralik ja seltsimehe
!ik. Kongressile olid ilmunud esitajad pea
aegu kõigist ilmajagudest. Esimese küsimu
sena wöeti arutusele abiandmine Wene üli
õpilastele, üliõpilased Wenemaalt mitte esi
tatud ei olnud, küll aga Wene üliõpilased
pagulased. Selgus, et wäljamaa üliõpilas
kandades Wene üliõpilaste wastu õige suur
huwi on. Wastu wöeti otsus, mille järele
abiandmine tarwilikuks tunnistati. Peale
selle selgitati weel abiandmise küsimust teis
te maade üliõpilastele.
Teisel päewal asuti otsekoheste üliüpi
kastesse puutuwate küsimuste juure. Selgus,
et igalpool on organiseerimine umbes seda
teed käinud, nagu Eestiski, mõnel pool roh
kem (Saksamaal), mõnel pool wähem. Lühi
kese ülewaatega Eesti üliõpilaskonna üle
esines üliöp. Grünberg. Selle järele asuti
praktiliste küsimuste arutusele. Nende koh
ta mingit kindlat otsust wastu ei wõetud.
Peatati sanatooriumi asutamise küsimuse
juures Helweetsias tiisikuse haigete üliõpi
laste jaoks, üliõpilaste wahetamise, raama
tute wahetamise jne. küsimuse juures. Kõi
kide konwerentsil puudutatud küsimuste lõ
pulik wäljatöötamine anti üksikute maade
üliõpilaste kätte. Järgmisel konwerentsil
wõetakse need kawad uuesti arutusele.
Konwerentsil walitses täielik üksmeel.
H.

Zpsrk.
Nelja linna wõistlused.
Läti spordiliit on 'meie spordiliidu poole
ettepanekuga esinenud, osa wõtta nelja lin
na wahelistest wõistlustest. Lätlaste ettepa
neku järgi wõtaks neist linnade-wahelistest
kergejõustiku wõistlustest osa Königsberg.
Riia, Tallinn ja Helsingi. Ettepanekus,
mis küll rohkem Pooleldi ettekirjutuse kuju
kannab, on wöistluste üksikasjad wäljatöõ
tatud. Nii wöiks iga linn saata igale wöist
lusnumbrile kaks wöistlejat, teatejooksule
(teatejooks on ka wõetud wöistluste katvas
se) aga ainult ühe meeskonna. Esitajaid
oleks iga! linnal samuti 2. Igalt linnalt
nõutakse kindlustust wöhemalt 10 wöistleja
saatmiseks. Võistlust peetaks juulikuus ja
nad ei tohiks üle kahe päewa kesta. Käes
olewal aastal oleks wõistlused Riias, 1923.
aastal Königsbergis, järgmisel aastal Tal
linnas ja 1925. aastal Helsingis.
Riia ja Königsberg on oma nõusolekut
juba awaldanud. Meie spordiliit on põhi
mõttelikult ka nõus neist wõistlustest osa
wötma, kuid ei wõi leppida sarnase üksikas
jade ettekirjutamisega ja wotab neist wöist
lustest osa ainult tingimisel, km wöistluste
katva ja korraldamist läbi arutab osawötja
test linnadest kokkuseatud saadikute kogu.

—esi—
Ratsasport Mofktvas.
Hiljuti algasid Moskwas ratsa wöidu
ajamised. Waatamata kohutawate pileti
hindade Peale on waatajaid tungil, enamisti
„uued rikkad", daamid wiimaste moodileh
tede järgi riietes. ..Prawda" lööb lärmi,
kuid wähe aitab totalisaator töötab ar
wudega, milledega ainult astronoomid ja
uatemaatikerid harjunud.
oa»

Mõpilaste üldmütS wöetakse 14. skp. tarwi
tusele.

Üliõpilaste üldmütsi kawandite teistkord
ae wõistlus andis niipalju tagajärgi, et
edustuse juhatuse koosolekul 10. skp. wSidi
märk wastu wõtta ja juba lähemal pühapäe
wal, s. 0. 14. skp., wõetakse üldmüts tarwi
kusele. Wõimalik, et see pidulikult sünnib,
kui tarwilisi eeltöid jõutakse teha.
Märk kujutab Apollo templit, läbi põi
mitud loorberi pärjaga. M.

J ~ Kalameest* häälekandja. *9

<9fUpüäk' ümberföäfemi.te-keubtudUt

Jtmdustine töö - ühistegeva*
&M§ttgtm* t+immtmimi

Erastwere ja Hummuli lahinguwälja kirjel,

F ""LTTTIIH.

dama

läheb tänawu suwisel waheajal akadeemilise
seltsi korraldusel üliõpilane pr. Leinbock.
ülesanne seisab nim. lahingu kohtade maas
tiku kirjeldamises ja rahwa suust andmete

nr. 18 ilmunud.
Sisuks peale muu: kalapüük Saare

maal. Pühajõel, Pranglis. Meriõnne

tused. Hülgepüük. Kalawete rentimine
Wirumaal, Matsalus, Pärnu lahel, Nar

was. Võrumaal. Ühistegewus. Kala

korjamises.

Akadeemiline ajaloo selts on uurijale
2500 margalise stipendiumi määranud.
Lõuna-Eestimaa uurimiseks ja kirjeldamiseks
määras kodu-uurimise toimkond ajaloo üli
õpilastele kaks 5000 margalist stipendiumi,
saates neid akadeemilisele ajaloo seltsile.
Akadeemiline ajaloo selts määras stipen
diaatideks üliõpilased K. Zimmermanni ja
Kenkmanni, kes selleks ka oma nõusolekut
awaldanud ja lähemal ajal tööle asuwad.
M.

asjandus ja teadus. Ilmade ettekuulu

tamine j. m. 42 lhk., hind 20 mrk.
Saada igaltpoolt. Pea ladu Tallinnas,

Meripuiestee 5. kontoris.

UolifW rlfl f.

Täuuawaldus politseiametkonnale.
1. mail esines Tallinna linnapolitsei hea
na korra alalhoidjana ning politsei külma
werelsuse tõttu said paljud õnnetused ning
Prof. J. G. Granö suwisteks töödeks on üllatused ära hoitud. Nüüd on siseminister
määratud walitsuse poolt 350.000 m. abiraha.
volitseiametkonnale 1. mail ülesnäidatud
kohusetruuduse eest tõsist tänu awaldanud.

finnöteelf.
Raudteelastele kawatsetakse preemiaid
maksta.

Raudteelaste teenijate palgaseaduse § 3
põhjal kohustas raudteemalitsus osakondade
ülemaid wastawa kamaga raudteelastele
preemiate maksmise asjus. Selle juures
tuleb normeerida Möimalikult kõikide teeni
jäte töö kuni osakonna ülemani.
Raudteelaste tarwitajate ühisustele laenu
andmine.

Politseiniku karistamine.
Hiljuti karistati politsei pealvallitsuse
poolt 5-öö-Päewase arestiga Walga maakon
na politsei raiooniülemat Uibo't, kes ennast
korrapidaja raiooniülema toas wiibiwate
eraisikute juuresolekul mitte küllalt wiisakalt
ülewal ei pidanud, Maid kõlblusewastaseid
sõnu rääkis. Peale karistuse ärakandmist
tuleb teda kohe ametist lahti lasta, kui polit
seiteenistusesse kõlbmatat.

SUrag^nnasohkuft.

s

* üks kallaletungijatest, peipsiäärse walla
Läinud aasta juuli- wõi jmmikmsi
kriminaal-politsei agentuur teated, et tapetu >Kodanik, Semjon Amelin, on põgenemise
olnud kusagilt Tallinnasse sõitnud Alma juures appi tulmid sõjawäelaste poolt haa
Sommer, kes Russowi tänawal nr. 6 elutse wata saanud. Amelin on Tartu wangima
wa Luise Menti juures käinud ja wiimase jasse Paigutatud.
Grünweldi tapmisele ässitamises süüdis»
mehe armukene olnud. Tapmise pannud
tatakse
ta äia Kristjan Oja.
toime Johannes Ment ja Joliannes Manso.
Asja juurdlemisel selgus, et Manso ja Ment
Tundmata surnukeha leitud.
olid wahi all murdwarguste ja põrandaaluse
Hiljuti leiti Walga maakonnas, Tõrwa
kommunistlise tegewuse pärast. Läbiotsimi alewi lähedalt metsast, umbes sada sammu
sel leiti Luise Menti korteris asju, mida Walk-Tõrwa maanteest, kellegi tundmata
see tapetud Sommeri omad ütles olewat. meesterahwa fltrnukeha. Tundmatu on um
Luise Ment ise seletas, et tapmisest saanud bes 60 aastat wana ning anvatawasti juba
teada oma mehe käest ja tapmise saatnud läinud sügisel surma saanud, sest et nägu on
korda Johannes Manso. Tema mees Johan tal täiesti sissewajunud, silmad lindude
nes Ment elanud tapetuga koos ja warja poolt peast tväljanokitud ning käed lihast
nud mingisugust tegewust. Hiljem läinud päljad. Õnnetu lähedalt leiti wiinapudel,
nad' tülli, sest Sommer ähwardanud mehe mis igatahes oletada lubab, et siin mõrtsuka
tegewusest politseile teatada. Tapmise päe tööga tegemist Pole. Asja uuritakse kohaliku
wal tulnud tema mees Som meriga ja Man politsei poolt.
soga Rannamõisast ja teel läbi Roca al Ma
re metsa lasknud Manso Sommerile rewolw
rist pähe. Peale selle km kõik dokumendid
leaaler sa muusika.
tapetu juures ära olid wõhrnd, katnud sur
Hooaja lõpp
nukeha okstega kinni. J. Ment ennast tap
Pühapäewal hooaja lõpuks ..Sabiinr nais
mises süüdi ei tunnistanud, ja põgenes hil
jem wahi alt ära. Manso ennast samuti tap te rööwimine" esietendusel. ..Sabiini naiste
mises süüdi ei tunnistanud, kuid seletas, et rööwimise" uuesti lawaletulek ei tähenda
Ment temale kõnelenud, et ta Sommeri ära mingit iganud pala ülessoojendust muistsest
tapnud selle pärast, et see tema; põrandaalu repertuarist. See on täiesti uus lawastus
se tegewuse üle ähwardanud teatada polit ja ühtlasi katse, leida selles tuttawas tükis
seile. Ähwordus tekkinud sellest, et Ment jooni, mis oleksid uued ja lõbustaksid meie
pole nõus olnud Sommeriga Venemaale aegist pealtvaatajat ning rahuldaksid tema
sõitma ja naist maha jätma. Nagu Ment ise maitset. Näidendi tegewuse ajajärk on nih
kõnelenud, on ta põrandaalusele organisat kunud nn. ..biidermeierisse" ning sellega
fioonile lõhkeaineid muretsenud kawatsewa ühtlasi tegutsewad kujud nii iseloomult kui
sõjariistus wäliaaShrmise tarwis. Tema te wäliselr esinemiswiisilt saanud uue walgus
gewus olnud Sommerile kõik teada, sest wii tuse ja käsituse. Et sedawiisi saawutet stiil»
mane kuulunud samuti sellesse organijatsioo sust wõimalikult ühtlasena ja puhtana :--aks
ni. Peale selle teadnud ka Sommer Menti ma Panna, on ..Sabiini naiste rööwimise'
poolt toime pandud murdwargustest ja kal jaoks eraldi lastud walmistada osalt uued
laletungimise katsest Undla wallas kusagile dekoratsioonid ja kostüümid, nii et selle ..iga
wäljawahi talusse, mis nurja läinud ja kus nud pala ülessoojendus muistsest reperwaa
rift" tohiks äratada meie teaatrisöprade tõ
üks kaaslane surma saanud.
sist huwi kui ka kihelennt uudishimu, mis
Asja arutamisel 11. skp. sõjaringkonna kumbki
peaks leidma rahuldust pülwpäewascl
kohtus mõistis kohus omal ajal Siberisse
hooaja
lõpuetendusel,
mis tõotab olla wärskc.
saadetud Johannes Gustawr p. Manso
eluksajaks sunnitööle kõigi õiguste kaotusega kuna ta on ühtlasi esietendus, mida kanna
tapmise pärast ja Harju maak.. Kloostri wal wad „Estoonia" teaatri esimesed jõud. Näi
la kodaniku Luise Juhani- tüt. Menti 2 kuuks tejuht Hans Lauter. Teaat ribu roo.
türmi. —l—
Draamateaater.
Täna 12. skp., esietenduseks näitejuhi
Paul Sepp'a tuluõhtuks Leonid Andre;ew'i
..Ookean". Tragöödia 6 pildis. Näitejuht
ämetefei j* lultSSt.
Paul Sepp. A. Tuurandi dekoratsioonid.
G. Komuww'r muusika. Kunstnik Root,
Kohtu poolt tagastsitawad tabatud.
skitsede järele walmistud kostüümid. Mgus
9. niail s. a. tabati kriminaalpolitsei kell 8 õhtul.
Homme 13. skp., eelwiimane etendus
poolt Järwa maakonna Kukfema walla ko
danik Richard WMmann, 21 a. wana, keda „Järelkmllsus", R. Mischi lustmäng 4 waa
esimese jaoskonna söjawäeringkonna kohin kuses. Algus kell 8 õhtul.
Teaatribüroo.
uurija taga otsib.
6. niail läks korda Tallinna kriminaal
Estoonia teaater.
politsei ametnikkude! kinni wõtta Lagaotsitet
Täna,
reedel,
rahwaetendusekS „Marion".
wat mitmekordset naiswarast Marie Port
noid, kes ennast wiimafel ajal Uue Kalama Homme, laupäewal, Koralli tantsu-õhtu. Pü
ja põiktänawal nr. 8 elutsema Eduard Krussi hapäewal, hooaja lõpp, esietenduseks ..Sabu
juures oli warjauud, kust ta kätte saadi, ni naiste rööwimine" Schönthani nali 4 w.
Teaatribüroo.
ühtlast wõetakse ka Kruus, kes enda süü
üles tunnistas, wastutusele tagaotsitawa
kurjategija 1 varjamise pärast. M. Portnoi
asetati kohe wangimajasse.
kursid.
9. mail tabati tagaotsitam tuntud waras,
Wrru maakonna, Erra walla kodanik Elmar
Süm Mife kursijedei.
Bvaun, Toom-Kuninga tän. nr. 1 elutsema
11. maii 1922. cu
Tekla Saare korterist. -iw—
L ö p ui.
Walmtta Tchwi, Sistad RSSjuo
Surnukeha leitud.
1 J 465 —1470 Ufo 1470

] Dollo? :m 127 336
5. mail leiti Pärnu maakonnas, Koonga
wal., Tiibuse talu karjamaalt, põõsaste wa ?«V Saksa ritqi««»» 116—117 116 117
tvS Soomt marka 690 690 700
helt tundmata meesterahwa surnukeha. Ar 100
Rootsi krosM 3500 $459 6500
watalvasti on leitu endine Keblaste mõisa
106 Daani krooni ?000 7050
metsõwaht, kes juba mõnda aega kadunud oli. 100 Prantsuse franti 802 ) 3020 3057
100 Hollandi guldtNtt 12625 1272.
—sk100 Läti rubla 129'/. 129»/, i:u
Röõwimiue Rehatu wallas.
100 Thseho-Slowatti» kr. 620 630
1 Kuld rubla 16S
1. Mail kella 5 ajal peale lõunat läks Ne
Helweetsia franki
hatu wallas, Reinu talus elutsew Mihkel 100
100 Norra krooni
Kõrw talust umbes 250 sammu eemalole- 1000 Soweti rubla
Masse Jaani talusse piima tooma. Koju
tagasi minnes tunginud temale tee peal kal
ETA. Riias, 11. mail. Lta. Kursid. Nac!
lale samas wallas elutsew Johannes Anijon, sterling 1147; dollar 258.00; Prantsuse frank
löönud ta maha ja peksnud seni, kui Kõrw 23.75; Rootsi kroon 66.75; Norra kroon
meelemärkuseta maha lamama jäänud. Üles 48.50; Daani kroon 55.00; Hollandi gulden
ärgates leidis Kõrw, et temal 12.000 marka 99.25; Saksa riigimark 0.92; Soome mark
raha taskust on äraroömitud. KallalettM 5.33; Eesti mark 0.83; Poola mark 0.08;
gija on seni kättesaamata. —ira—
10 kuldrubla 1225; Belgia srank 21.50; kuld.
frank 50.00.
Uppumise.
ETA. Stokholm, lv. mail. Kursid. Nael.
3. mail s. a. uppus ettevaatamatuse sterling
dollar 3.89 H; Saksa riigi
tagajärjel, Paide linna lähedal, linna heina margad17.29;
1.40;
Prantsuse
frangid 35.65;
maal olewasse linaleotamise Mvku Paide Belgia frangid 32.50; Hollandi
gitlbemd
linnas elutsema plekisepa Tõnu Larmbergi 149.75; Daani kroonid 83.00; Norra kroonid
13-aastane poeg Woldemar L.
72.85; Soome margad 8.15.
r- ......

Raudteevalitsus otsustas teedemimstee
Põrandaalused tegelased rööwmõrtsukad.
,mmi kaudu wabariigi walitsusele ettepane
30. mail 1920. aastal leidsid Harku jär
kuga esineda, et ühistegemuse toetamiseks
-audteewalitsuse tegewuse kapitaalist Tallin wele kalapüügile minejad Roca al Mare
na ja Walga raudteelaste tarwitajate ühisus metsas, umbes pool wersta Baltiski maan
tele 3 miljoni marka Pikaajalist löernt luba teest eemal tapetud naisterahwa surnukeha.
Surnukeha järelwaatusel selgus, et tapetule
aks anda.
oli Pähe lastud ja teda enne surma piinatud,
Töölisi kaitseriietega warustada
mida tunnistasid haawad mitmes kohas keha
Tapmisekatse.
Asustas raudteewailitsus. Riided ja kindad peal. Tapmine Mõis toime pandud olla üks
päew enne surnukeha leidmist. Nsi jäi sala
3. mm! s. a. on Pandud tsime Jhmsta
valmistatakse puldanift.
dusesse, sest tapetu isikut kui ka mõrtsukaid wallas (TartmWnt) Mwl SrmMPldi foöol
tapmisekatse.
kindlaks teha ei saadud.

Wastutaw wimtaja: Joh. Wiik.
WäljacWdja OjasiWM „Tqatsse".

TALL I N $ X TK A TA J 3
PSHaPSewal 14. mail f. a. korraldab I

sundi ml

I

Tall. I. linna tütarl. gümnaa
finmi Lastewanemate komitee

Reedes 12. mail
Rahwaetenduseks

H| SmipäeuHtl, JS. mail ,W 2 o. fiaupäaun.'. I'' muil WZ2 «. |
Kadriorus, Akwaarmmi mmmes I

WIIV.M taMMi kiis
Walter Bromme operett 3 «.
Algus kell pool 8 Shwl.
Pühapäewal, 14. mail

Estuewad
Estoouia"
jõudkõige piduliste osawõttel tSr.
Kawai
1) Karnswaali
awannne,teaatui
rongikäiguga
wikute ja tulemärgi saatel. 2) Arlekinaad piduliste kestel. Va Lett tngr

AIAPIDU

Hooaja lõpp.

keskel saarel. 4) Karnewaal. Ettekanneteks ja karnewaaliks mängib „Es tooma'
teaatri orkester.

„Sabllni naiste

9E Palju lõbustust Algus pool 10 õhtul. Palju lõbustusi.

rõõwlmine"

Pääsetäbed a 200 marka kogu õhtuks eelmüügiks „(sstoonia"

sega eeSkawaga.

Schönthani nali 4 w.
Algus Dell pool 8 Shwl

WW teaatri büroos kella 3—5 p. l. (Sissekäik reaalkooli p. otsast). 1552

1) Loterii, 2) Õnneratas, 3) Õngitsemine, 4) Paadi
sõit, 5) Eesli sõit, 6) Sihilaskmine sa m. t. lõb.
Pidu algus kell 2 p. U lõpp kell 2 SSst.
tlalskokk!
»»»»
Sisseminek taiskaswanutele 50 mrk., lastele 25 mrk.,
piletid õhtuseks tantsuks 100 mrk.
soowib kohta restoraani ehiL
Mosina teater.
jöögimaija.
1548 Vanemate komitee.
Kirjad
f.
l. t. ..L. M." all.
Laupöewal, 13. mail
im
Estoouia Muusika
Etldise Mvskw» Tuure
B-rflrterTiin
Kinnisel enampakkumisel
Osakond.
Vilunud
teatri priima balleriina
antakse kuni 1. maini 1923 o.
Estoonia kontsertsaalis
masinakir
Öffe»
|a
snguhaigased,
Reedel, 12 matt
I. A. Raralli
rendile
Waswwõtmine
kell pool 8 õhtul
jutajanna
Hapöttv kella 4—V-K pl.
Selfi«gi Soome
Joani tönawal nr. S, krt. 8. otsib kohta. Peale kolme koha
2 »« {«teitmane
Augru-Paralepa
(Krediit panga majas).
segakoori
liku keele Ingliskeel. Paktum.
Kõnetraat 14—13.
s. l. t. „i" all.
lültti-iltn
2556
restoraan
..MM
Dr.O.Lepp
Zkaastegem endise Peberburi
Wiisakas maalt sissesõitnud
Pakkumiue algab 20000 margast peale. Pakkumistest ofawõt»
Maria teaatri ballett solist St
jatel tuleb tagatiseks 10000 marka sisse maksta, mida rentijaks
Gorewa ja endise Peter.
toõtab
wastu
t
9—lo
ja
4—5
Killi"
tunnistatud samal päewai kuni paole osani pakutud summast
Suri Maria teaatri ballett ar.
neiu
täiendama peab. Endisel pidajal eesõigus rentimiseks kõrgema
filmahaigeid
«st R. J. Kireef.
pakutud summa eest. Pakkumine saab peetud 18. mail lell 10 h
Sümfoonia orkester hra R.
Bene tänawal nr. 19, krt. 1
Läänemaa Riigimaade ülema kantseleis, Haapsalus Turu pl. 4.
Kulli juhatusel
soowib rätsepa käealuseks. Tea
(Postkontori wastas).
1512 Läänemaa viigimaade ülem.
1351
Algus kell 8 õhtul.
tada s.l.t. „ Viisakas neiu" all.
MW
2554
PäLsetShtede hinnad alandatud
«eelmüük Estoonia teaatri kas
Watmvt. adw. abi
sa» kella 10-1 ja õhtul k. s—B
Z wAkeft, wallatut
1528
Seskawas: Kuula, Hänni
kainen, Genetz, Sibelius. Miina
% KM.
tottritft
Hermann, Borenius, Sivori,
»»»»
Krohn ja Maasalo helitööd.
knli LiEiißiigi
Juhataja: Armas Maasalo. Kõnetunnid 10—12 ja 3—5. ootawad fataalset juhust,
Pääsetähed 200—W mk. eel Wäike Roosikrantsi tiin. (Ahsit mis nelk häid seltsilisi an°
müügil Estovnia teaatri kassas
MuitMa
tiin. nurgal) nr. 11, krt. 7.
nad helgete suwipiiewade uute ruumide jaoks antakse
IS2S
1889
1550

möödasaatmiseks.

Reedel, 12. mai!
Esietenduseks, näitejuhi

Estoouia Mlttikks

Vaul Seppa

Mõnd.

Mrzad s. l. t. „2X2^5".
KnlSvurikeeltest
kirjutatakse kohtu- ja

tuluõhtuks;

kttosnis lMskttswlil

Leonid Andreje«'i

..0 o k e a n^
Tragöödia 6 pildis.

Paul Sepp'a lavastus
A. Tuurandi deköratfioonid. ]
0. Komaro«'i muustka. I
llostüümid kunstnik Root i stit-1

sede järele walmistawd. !
Algus k»a 8 õhtul.
Laupöewal. 13 mail

jteMir
Aobert Mifch'i naljam. 4 w.

Algus kell 8 Shwl. J
,

Pllhapäewal, 14. mail

skoori 10-ue aastase

kontoris, Airu tän.
1508 nr. 13, krt. 5.

jjuubeli
kontsert.

Viimast korda

„Kawal Auks

Kõnet. 9—2 ja 4—7.

MM. «MMi Äi
A. Ott.

1485

iili tünni
PühapAewal, 14. mail

temäng, laulude ja tantsudega,

5 pildis. j
Algus teil 3 päewal. !

Pöäsetähtede eelmüük igapäew

kella 11—1 e. l. ja s—B õhwlj
Draamateaatri kassas.

äuiVmi»
mm
.wimtiir
üksikllte numbrite müüt

ja tellimiste waswmõtattne on

D. Kaldt i
kaupluses. 1308
puiuniim

1548

neiu

kommertskooli haridusega
üks aasta suurema kauba
maja kirjavahetust juhti
juhatusel
ja hra R. Bööcke (cello) kaas" nud, otsib wastawat tee
tegewufel.
Eeskawas A. K. Glasnnowi he n Must, joowitaw panka.
litöödest: Sümfoonia nr. 7, Pakk. palun saata s. l. t.
balleti stseen, awam. „ Karne
„Bady" all. 1542
val" ja cello palad.
Algus kell pool 8 õhtul.
Korralik ja aus
Päiisetähed 250—50 margani.
1551
wanem mees

t U 9(191(0.
im

Ladu: Ploompuu kauplus,

Tallinn. 2243

Kellel s«
ID»

soowib kohta rauatauplusesse. ji rale? Pakkumised palun saata
Olen ennemilt teeninud suure Kana tän. nr. 12, k. 4. K. A-le.

Lülasimi

kuni septembri keskpaigani

»»»>»»»»»

Laada raamatukauplustest.

! noodid Gonnodi Pviere ja Mi
' rella Walzer ja Bizet'i Pasto

helilooja, professor |

Sõidan ära

So»«eke«les. Hind 56 rn.

iliiiäli

Noor inteligent
kontsert

Dr. Rosenthali Ameerika
Spewiis Võõraste keelte wälja (puldid, diiwaniv, istmed, paneel j. tt. e.).
jaoks. Hind 200 marka.
Gttewvtjad saawad joonistusi näha ja ligemaid tea
Lühikese ajaga igapäemaseks
tarwituseks annab:
teid arhitekt A. Perna käest, Tina uulits nr. 26,
kort. 3 igapäew kella 3—4.
Saksa kaele kiir õpetaja.
Valitud kogu igapäewaseid
i 538 Eesti Laeuupanga JuhatuS
sõnu ja lauseid. H. 36 m. ehk

müüa

»EOt»»uia" sttmfoonka-or?. mas Seis. Teatada s. l. t. tun
20- Alchom

Seeksa keel is«Sppimtsek<»

Täiesti wilunud

nistus nr. 348 ettenäitajale.

Põrgu Vürst".
Dr. DaitoN muwaslooline las

kättssaada, neile on

Kõualemksed EeSti, Saksa,

Ceskawus EeStt h-litSötz. Kõnetunnid 9—lo c. !.
ja 5—6 p. l.
Zuhatawad hrd. A. Topmau
ja A. Naf»«ets.
Haiiu tän. 22, knt. 17-77
1459
Algus kell 8 õhtul.
PSäsetahed 75—150 margani
«eelm. Estoonia teaatri kassas.

meile kõige kasulikum, tar
wiliwm ja kättesaadamatu.
Kes soowiwad keelt täiesti

lanpäewal IZ. mail s. a.

Hooaja lõpp! Hooaja lõpp I
Lasteetenduseks.

ametiasutustesse

m. sunni

tegewuse

1557

PfllveKirju

Ehiwspeawalitsus teatab feega, et kõik tema poolt
toimepandawad Vähempakkumised mitmesuguste tööde
Väljaandmise ja materjaali muretsemise kohta kuulutab
MaiLsewaid koduseid
Ehituspeawalitsus wälja tänasest päewast peale ainult
Teatajas". Ühel ajal pannakse kuuluwsed wälja
Ehitüspeawalitsuse Välisuksele (Kaarli uulits nr. 1).
lõunaid
9. mail 1922. a.
1549 Ehiws-Peawalitsuse
wõiwad saada intelligent
Juhataja Habermanu.
härrad Rüütli t. 6, k. 2.
____ Setretäär (allkiri).
2543
a m~ Soome
Nõmmel üüritakse
JM tulekindlaid
suwimaja
kolme toa> köögi ja merandaga.
rahakapp e
1540

Teada saab Liiwa tän. nr. 20,
krt. 1, kella 4—7 päewal.

ZnteMgeat härra
otsib

(Itfflk «või naisemees), kes töiki
talutöid teha mõistab, leiab

lill»»

krfiit (ffßiftiH
maal. mitte kauge! Tallinnast.
Kaubelda Kaupmehe tän. nr. 34.

krt. J, kella 5-7.
im
*

kõigis suuruses jälle ladus.

1522

eh? hästi sisseseatud tuba.
Kirs. s. I. t. „RutMr".

A.«S. u" trükk,

1550

Ainnefitaja Eestis
= PbiUpp Schaefer =
Paberi-, ja josnistusmater»
H Tallinn, Harjn tän. 2,, kõnetraat 12.1?

