Srimein* ja tallftt#
TaMnuaS. Suurel turul nr. 16, raekafa eOA.
OalUitfe telefon 281.
Roftalibase «dnumite ofutouuu telefou 281.
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Neljavaewal, 18. märtsil 1920. a.

Prantsuse lehed Sosti Läti wahe»»rra«.
3Bcite ja olitmt«tiia tvahel sõda lep)>ettub»
Enamlaste wäed üle Soome piiri tuuainud.
Soome wäed taganevad.
Saksamaal laieneb kodusõda.
Wana walitsus ei lepi uuega kokku. Bochumi tööstuseriugkonnas nõukogude riigi»
kord walja kuulutatud. Waua walitsus lükkad wastutuse kõigi segaduste eest wäatmaldse
riigipöörde tegijate peale.
Rahwuskogu pidi Stuttgartt» eüa kolka astuma.
Hiudeuburg hoiab uuest walitsujest eemale.
Liitlaste wäes KvnStantinopo i okkupeeriuud.
Wene sõjawauge saadetakse Inglismaalt koju.
Wene »töv-iutelligeuts deklaratsiooni awaldanud.
Leedu pahempoolsed erakonnad ei wõta nsutawa kogu walimiStest osa, sest et walimiS
seadus puudulik.
Ungari troonile saada üks Inglise kuninga sugulane.
Warsfawi konwerents oma töö lõpetanud.
Läti walitsus nõuab Leedu piiril rahwa hääletamist, ou aga meie piiril selle wastu.
Warssawi konwerents lõppenud.
(Meie eriteade.)
Riiast, 17. märtsil. Warsfawi konVerents on
oma tööd lõpetanud. Osa Võtsid Soome, Läti,
Rumeenia ja Poola. Eesti delegaatid jõudsid
kohale suure hiljaksjäämisega ja ainult infor
matsiooni otstarbeks, nagu Läti lehed teatawad.
LSti-Leedu pktrttSli
(Meie eriteade.)
Riiast, 18. märtsil. Leedu piiri küsimuse la
hendamise komisjon on tagasi jõudnud. Ühe osa
tüliküsimustes saime kokkuleppele, kuid jäid
mõned maakohad nagu näituseks Polangenist
kuni SVenta jõeni ja teised, millede peale leedu
lased pretendeeriwad, ilma et nad rahwahääle
tärnist toime panna nõus oleksid, üleüldiselt
Võib ütelda, et piiride kindlaks määramine Lee
dumaaga kuigi suuri raskusi ei sünnita.
Leev» asntawa kogu walimkfed.
(Meie eriteade.)
Riias, 18. märtsil. Leedumaal! on saadud
teated, et pahempoolsed erakonnad on otsusta
nud boikoteerida asutama kogu Valimisi, sest et
Valimisseadus Väga puudulik.

Sisemistel külgedel 2 uil .nitti meeter.

XI aastakäik.

Ilmub igal Sripäewal.

WSt walitsAsesfe kuMls, see saadetakse kas Gat- «
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ishinässe sunduslisesse töösse wõi jälle Peterbu- IcVIIG UH O
risse wangi. Tööl ja wangis antakse weerand
* =#
V-ael leiba ja muud toitu ei midagi
Viimaft lfflllia! Draamateatris D.E.Õ.N.Dramat. Ühingu poolt Mjmz-4 boyfM
«Uulwl Illil litt! Esmaspäeval 22. märtsil kantakse ette lllllušl lillal
Utl-W WM.
Ko«were«ts.
(Meie eriteade.)
Riias, 17. märtsil. KonVerents, millest osa
Mtawad mõlemate riikide Välisministrid, wä
gede ülemjuhatajad ja Inglise Poliitilise mis
sioni esimees Baltimaal polkoVnik Tallents, as
tub lähemal ajal kokku. Konwerentsil arutatakse
piiriküsimust: mõlemad Valitsused on kokkulep
pele jõudnud, et Britt esitaja lõpulik otsnstami

..PARVEPOISID"
T. Pakkala lustmäng lauludega 4 vaatuses. —:—:— Algus kell 1/j»9 öht.
Pääsetähed 25—8 mrk. Draamateatri kassas kella ll—l ja s—B. 1588
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Maerker kompromiss-ettepanekuga lennumasi
ne peab jääma makswaks mõlemale poolele.
stiada, saata ministeeriumile sellekohane soowi
Praegu saime teate, kus Eesti kutsub Läti nal Stuttgarti ON sõitnud.
awaldus, äiotähendates dokumendi kohta käi- delegatsiooni 18. märtsiks Stakelni ivastu
Hannover Tageblatt" teatab, et Hin-denburg
Ivad andmed, dokumendi asupaik (linn, õpe Võtma raudteed sellest jaamast kuni Säde jõe uuest Valitsusest eemal hoiab ja seletanud on, et
ta uue Valitsusega ei taha tegemist teha.
asutus) ja sisseandmise aeg. al.
ni, mis seni eestlaste poolt oli okkupeeritud.
Daani ajalehtedele -teatati telefoniteel Ber
Eesti konsul Kopenhaageni Ase.
kiinist, et uuel Valitsusel öösel nõupidamine
Pra«tf»s« lehed Eestt-Läti
Tuntud Petrogradi ärimees Kink ma nn
oli. Nõupidamisest Võttis osa kindral Lnden
wahekorrast.
pn Kopenhaageni Eesti konsuliks nimetatud.
dorff. Uus Valitsus on käsu aValdanud, mille
Pariisis, 17. märtsil. Eestt-Läti Vahekorra -järele streikijad ja nende Vahipostid kaelakohtu
Uus telegraafi ühendus.
kohta awaldawad „L'Jnformation", „Le Jour likule Vastutusele Võetakse.
16. märtsil awas Karuse postkontor telegraafi nal" ja mõned teised lehed Välisministri B i r k i
Erapooletute teadete awaldamine teeb prae
tegewuse Vabariigi telegraafi Võrguga seotult. teadaande asuwwas kogus. „La Petite Repub guse Saksamaa seisukorra hindamist -wäga ras
-ki.
lique" awaldab pikema artikli kindral Laido
keks. ETA.
Piirituse asemC ralamaitukogM.
n e r i päewakäsu puhul, kus ütleb, lätlaste ra
Kitfaroapaliss soomusrongi nr. & meeskond hutus olewat täiesti arusaamata, kuna Eesti
oma ülemusega on selle piirituse eest, mis omal asutaw kogu ja Vägede ülemjuhataja ühet mee
ajal ülemjuhataja kasul anti, umbes 300 raama lel seletanud, et Eestil Vaenul ikka kawatsusi
Wiimased teated.
tut muretsenud, nii et Väike raamatukogu saa Läti kohta ei ole. Eesttl oleivat põhjust imes
tada, et ajuttne Läti walitsus agressiiwse polii
di ja meelelahutust kauaks ajaks jätkub.
Piiririikide küsimus Inglise alamkojas.
tikaga naabri Vastu oma asutaiwa kogu Valijate
London,
17. märtsil. Toöerakondlane LaV
Eesti tchnikofvltsi ajwkiri nr. 5
poolehoidmist püüab. Leht loodab, et Eesti
son
küsis
parlamendis,
mis Valitsustega endise
on ilmunud. Sisu: Loodusjõudude otstarbeko Valitsuse airsad ettepanekud ja rahwa ühemeel
hane kasutamine. Maitse tööstuses. Mär ne toetus Läti Valitsuse peale kcitnestawalt saa Wenemaa territooriumil Inglismaa praegu va
gukiri õlikiwi kontsessiooni asjus. Minu jää wad mõjuma ja Vaenulik tegewus, mis Lätt hujalal on ja missugustega sõda peab. Wälis
aja teooria kaitseks. Wärnitsa Valmistamine. näib soowiwat, tulemata »jääb: igatahes peab ministeeriumi esitaja Greenwood Vastas, et
erapooletult otsustades ütlema, et Eesti selle Inglismaa kõikide nende riikidega endise Wene
Inglise sõjamäe fooniline telefoniaparaat.
Õppimise jatkamiest Saksamaa tehnkfa-üHkoo .ärahoidmiseks kõik teinud, mis Võimalik. Sa maa terrtooriumil rahujalal on, kes iseseiswad
Valitsused on loonud. ETA.
lides. Eesti kinolint.
mas mõttes kirjutab ,L'Evenement". „Huma
nite" laseb omale Londonist teatada, 'et Eesti Mngjairi kuninga kandidaadikg kraw Eambritshi.
Weueklased isekeskis.
walitsus olewat nõus Inglise wahekohut wastu
(Meie eriteade.)
„Sw. R." toob neile Venelastele, kes siit Võtma, Parlament nõudwat aga täielikku Eesti
Riiast, 17. märtsil. Kandidaadiks Ungari
nõuhkogude maale mõtletoad rännata, hoiatuse. huwide kaitsmist. Meie ajakirjandus olewat
Igaüks, kes Eestimaalt Oudowasse sõidab, lan sõjakas ja kuulu ta Vat ette, et Eesti sõja kor troonile nimetatakse Cambridshi krahwi, endine
geb uurimise alla, missuguses Vahekorras ta ral täieliku Võidu saab, kuna temal 51 tuhat sõ hertsog Teku Inglise kuninga sugulane.
Loode armee ja Valitsusega oli. Kes armeesse
durit rohkem kui Lätil. ETA.
, Läti ttnigede ülemzuMaza Inglise ordumärgi

llsministeeriumi ja Wene raubanduslise saab
konna Vahel ja missugune Vahekord
rahulepingu täitmiseks kui ka rahu edenemisM
üleüldse soodsa pinna loonud. ETA.
EtvamAased Jekaij-crinodari är& wvtnud.

London, 17. märtsil. Reuter. Lõuna-Wene
teadaandes öeldakse, enamlased on teatanud, et

nad 18. märtsil Jeläterinodari sisse marsivad,
kuid seadust ja korda enne 20. märtsi, millal ko
missarid pärale jöuawad, ei wõi kindlustada.
Elanikkudele on ettepandud seni omakodirstmit
te lahkuda. Denifin jättis Jekaterinodari 14.
xnärtsil maha. Kõik naised ja lapsad on ewakn
eeritud, ehk neile anti Võimalust NoVorossiisb
põgeneda. Briti kindral Hõlman sõitis ka 14.
märtsil Jekaterinodari st wälja. ETA.
StaaUa ja Prantsuse kaastund
muse awaldus J. Poska surma
puhul.
Pariis, 17. märtsil. Eesti saadik Pariisis
Pusta sai Itaalia Välisministris Londonis
järgmise telegrammi:

„Ma sain Teie kirja 8. skp., kus Teie teatate
endise wälissaatkonna esimehe ja Eesti wälis
prinistri herra Poska surmast. Ma awaldan
Teile Itaalia Valitsuse ja enese nimel sügawat
kaastundmust raske löögi puhul, mis Teie maad
tabanud. Palun Teid minu kaastundmuse aVai

Poola-Inglise wahekor»
ei ole hea
dust Teie Valitsusele ja Poska perekonnale odast
anda, kurwa kaotuse puhul, mis neile osaks on
(Meie eriteade.)
saanud. Scialoja."
Riias, 17. märtsil. Poola ajakirjanduses on
Prantsuse Välisminister kirjutab:
märguta suurt pahameelt Inglise kõikuVa polii
. saanud.
«Mul on au Teile oma sügawat kahetsust
tika üle Wene küsimuies. Sarnane alatine
awaldada,
mis ma inimese surma puhul tun
muutlikus mõjuda häwitawalt Poola poliitilise
(Meie eriteade.)
nen,
kelle
suuri
omadusi ja teeneid nii Eesti
ja majanduslisa olukorra peale. Iseäranis upsa
Riias,
17.
märtsil.
Riia
lehed
kirjutawad
tä
Riigipööre Saksamaal.
ta.it astub wälja «Minski Kurjer", kes kirjutab:
na: kindral Ballod sai Inglise ordumärgi, suur rahwa kui 'ka korra ning rahu asja Vastu
Poolamaal ei tule arwesse Võtta Inglise „ge
te teenuste eest, mis Läti sõjawägi oma wallts., Prantsuse Valitsus Vääriliselt on hinnanud.
schäftmacherisi", kellede! on Võõrad Poola hu Dresdeni walitsuS ei astu läbirääkimistesse kimiste ajal teistpäewal von Lütttvitziga ja teis Läti rahVale ja liitlaste Valitsustele üles on Millerand."
Berliini walitsusega.
te kindralitega Vastaselt poolt nõudmised üles
Täna on Poska surma puhul palweteenis
wid ja kallid ainult oma tasku huwid.
näidanud, oma maad enamlastest ja Saksa sõjaDresden, 16. märtsil. Raadio. Wolffi bü seati, millega ei Võidud kokku leppida. Reedel Vägedest puhastades ja nüüd kaitstes oma Väo tus siinses Greeka kirikus. ETA.
roo teade. Berliini Võimumehed tegid riigi- korrati need nõudmised ultimatiiVses Vormis. rinda ja Vabadust Vaenlaste Vastu.
Poolamaa ja rahuküflmuS.
J. Poska surma puhul
Valitsusele Dresdenis ettepaneku nendega kok Uus walitsus Võttis juba kokkuleppe Valitsuse
(Meie eri teade.)
KovStantinoPoli okupeerimine.
kuleppimise otstarbel läbirääkimistesse astuda. rekonstrueerimise kohta kõne alla, mis meie
on
Vabariigi
Valitsusele kaastundmust aval
Poolt tagasi lükati ETA.
Riias, 17 märtsil. «Journal de Pologne" re Riigi Valitsus lükkas selle ettepaneku tagasi,
London, 17. märtsil. Reuterile teatatakse danud: Soome Välisminister Dr. Holsti.
daktoril oli jutuajamine Poola riigipea Pil seletades, et tema Vastutust oma peale
KonstanttnopoW 16. märtsil: Konstantinopoli Läti Välisminister Meierowits, Walge-Wcne
Äleüldiue pilt seisukorrast.
sudskiga. kes muu seas ütles: Poolamaa tahab oi Võta õnnetuse eest, mis meeletud õnnekütid
linn okkupeeriti täna hommikul ilma wahejuh sõja- ja diplomaatilise saatkonna juhataja Jew
rahu, sest et ta ikka rahu on armastanud. Poo
esile kutsunud. Eta.
tumiststa liitlaste sõjawägede poolt kindral witow, Pärnu seltskond. Läti esitaja eest J.
London,
16.
märtsil
(Raadio
Gornarvone
lamaa on seda tahtmist tõendanud sellega, et ta
Miine'i komando all; linnas on kõik rahulik.
Kammans ja Keila Valla nõukogu. ETA.
nõusolemist avaldas rahuläbirääkimistesse as Bochumi tööstuspiirkonnas nõukogude riigi kaudu). Teated Saksamaalt on segased ja was
kord wälja kuulutatud.
turääkiwad. Eila teatati Berliinist, et van Kapp
Wene sõjawangid Inglismaalt k«jn.
tuda. Meie ei wõi aga leppida sarnaste läbi
ja valitsemiskor
rääkimistega, mis ühenduses ähwardustega.
London, 16. märtsil. Reuter. Liinilaev? Eesti vabariigi põhiseaduse
London, 16. märtsil. (Raadio Carmarvone'i ja tema kaaslased Ebertt, Baueri ja Noske Va
ra
kava
litsusega
kokkulepele
on
jõudnud.
Peab
aga
sil
Mina ei soowi rahu, mis on seotud tikkude ja kaudu). Bochumi tööstuspiirkonnas on nõuko
«Dongola" sõitis täna Plymouthist Lääne sada
suurtükkidega. Mis ma aga nüüd kahjuks näen, gude riigikord wälja kuulutatud. Kodanikkude mas pidama, et Berliinis Võim uue Valitsuse mate poole toele. Laewa! on suur hulk Wene soowitab Soome prof. W. Chydenius läbiwaa
näitab, ot enamlased ci kuulu nende inimeste kaitsewäel-t wõeti sõjariistad ära ja jagati töö käes on, mis nagu ajalehtede kirjasaatjad tõen sõja-wange ja Leedu naisi ning lapsi, keda koju tamiseks läkitada Mr. Torley-Duvelile Haagis
Hollandis. - GTA.
sekka, kelledega Võib rääkida neile nuga kõri listele wälja. Ägedaid uulitsalahinguid pee dawad teadetega, mis sealt Välja saadetakse, saadetakse ja peale selle weel Venelasi, keda kui
soowide ümber käib. Berliini teadete jä soowimatnid inaalt Välja saadetakse. Koduteel Äriliste asutuste puhtakasu maksust osa liunadc
juurde pannes, selles arwamises on ka ter takse Dresdenis ja Leipzigis. Viimases linnas oma
heakS.
wc Poolamaa. Enamlased koondawad meie said 3 inimest surma. Chemnitsis Võtsid töö rele on von Kapp oma esialgsest kawatsusest, ka Võtab ..Dongola" Britt alamaid, kodanlasi ja
Väerinnale suured jõud. Nad eksiwad, kui ar- lised söjawägedelt sõjariistad ära. Schönbergis binetti kokku seada, tagasi astunud. Ebert pidi sõjatväelasi 'peale, kellele enamlased on lubanud
Tallinna
linnaVolikogu
otsustas aasta al
VaVad, et see meid kohutab. Meie sõjawägi on Berliini lähedal on 10—15 inimest surma saa ajutiselt presidendiks jääma ja Valitsus pidi
koju sõita-. ETA.
gul
esineda
siseministeeriumile
ettepanekuga,
erapooletutest asjatundjatest moodustatud saa
selleks ette Valmistatud ja minul on tema sisse nud.
et riigi heaks äriliste asutuste pealt wõetawale
Weue-Rvmeeuw
sõja
kõpp.
ma.
Kahe
kuu
jooksul
peetakse
üleüldised
Vali
President Ebert ja minister Dadid teatawad
täieline usaldus. Ma ei karda enamlaste pro
London, 17. märtsil. «Telegraph" kuuleb: puhtakasu-maksule pandaks lisamaksuna lmno
pagandat, see pole Poolamaale hädaohtlik et Stuttgarti st, et nad v. Kappi Valitsusega läbi mised ära: wabariigi presidendi Valiks mitte
riigipäew, waid rahwas. Riigi majandusnõV Teisel märtsA lõppes sõjategowus Wenemaa ja heaks 5 % juurde. Nagu nüüd omawalitsuie
lühemad nõukogude Venemaa naabrid oleme,
rääkimisi ei taha pidada. Eta.
kogu
ja tööstusnõukogud moodustaksid teise ko Rumeenia Vahel. Rahuläbirääkmnsteks mää asjade peawalitsus linnawalitsusele teatanud,
siis näeme wäga hästi enamlaste poliitika taga
on rahamimsteenum põhjusmõttelikult nõus
Dr. Kapp uuest Saksa walitsusest.
ja, mida „töö-kojaks" nimetatakse.
vatt Wene saadikuteks Krussin ja Winarski.
järgi. Lõpuks ütleb riigipea, et ei wõi juttugi
riigi heaks wõetawa puhtakasu-maksu kogu
Berliin, 16. märtsil. Raadio. Wolsfi teade.
Need teated lükkab ümber wana Valitsuse
olla rahuläbiräättmisteft seni km enamlased
Türgi kAsimuS.
summast toatawat osa linnade heaks ära and
Riigikantsler
dr.
Kapp
pidas
täna
ajakirjan
jatkawad meile pealesurumist.
teadaanne Stuttgardist, kuhu Valitsus oli sõit
London, 17, märtsil. Konstantmopoli koh ma, kuna rahaministeeriumi otsekoheste mak
duse esitajatele kõne, kus ta uue Valitsuse pro nud. ..Tagurlased", öeldakse teadaandes, „kat
ta
seletas
Bonar Law, et on otsuseks tehtud, et sude peawalrtsus on enese peale Võtnud tähen
grammi weel kord arendas. Dr. Kapp seletas, sumad rahwast kogu maal uskuma panna, et
et uus walitsus on arwamises, et Vabariik fakt konstitutsiooniline Valitsus von Kapp iga kind Briti Valitsus ühes liitlastega Konstantinopoli datud seaduse eelnõu Väljatöötamise. ar.
Linna tapamaja taksi körgendamine.
on, millega Saksamaa peab leppima. WalitsuS ral Maerkeri kaudu läbirääkimisi pidanud. See peab okkupeerima. Linna Valitsust üle ei Võeta,
Päevauudised.
olla otsustanud Võimalikult pea uusi Valimisi ei ole õige. Konstttutsiooniline Valitsus ei ta kuid sõja- ja mereministeeriumid wõetakse sõ
Linnawalitsuse poolt kcrwatsetakse 1. aprilette Võtta ja põhiseadusliste olukordade juure ha läbirääkimisi Pidada, sest et ta rahwa ees põ jawägedele üle, ning postttelegraaf ja meresõit Ust s. a. linna tapamaja taksi kõrgendada, mil
Õiendus.
tagasi pöörda. Eta.
hisaduse alalhoidmise eest Vastutab. Läbirääki Bosporuses seatakse liitlaste kontrolli alla, po leks järjest suuveneivad Väljaminekud põhjust
Sõnumit rongilnkumise kohta demobilisat
annawad. Keskelt läbi tõuseks taks 160 %
mised annaksid ainult põhjuse usaldamatusele-, litsei oleks liitriikide ohwitseride käsutada.
Uus waljtsus « ole mvnarhistline?
Konstantinopoli okkupeerimine saadeti nii Mõrra, mis linnale 300.000 marga ümber roh
siooni päowal, 26. märtsil, tuleb sellega täien
segadused
ja
korrarikkumised
kestaksid
edasi.
Londonis. 15. märtsil. Wireless Press. Ber
dada, et reisijatele piletid ainult Tallinnast
kem sisse tooks. ar.
Wana walitsus seletab, et von Kapp ilma tingi täide, kuidas kawatseti, ainult ühel kohal peeti
liinist
teatatakse:
Uus
viigikantsler
dr.
Kapp
Võitlust, kus kaks Briti soldatit surma ja ükS
Narwa poole mmewa hommikuse rongi peale
tu
isteta
tagasi
astuma
peab.
ohwitser ja 3 soldatit haawata said. Türkläs
müüdakse. Teiste hommikuste rongide peale, kinnitas jutuajamisel iseäralise rõhuga, et uuel
Stuttgarti
teadete
järele
otsustati
ministri
walitsusel
ei
ole
monarhistlisi
Vaateid
ega
katest
said 1 ohwitser ja 8 meest surma ning mõ
mis Tallinnast Walka, Narmast Tallinna ja
Muusika ja teater.
k-nuökogu,
riigikantsleri
ja
rahwuskogu
esime
Vatsusi.
ETA.
ned
haawata.
Türgi wäbitsust Hoiatati, et okku
«Salgast Tallinna lähewad, eraisikuid ei lasta.
he
«vahelisel
nõupidamisel
whwuskogu
kolma
patsioon
senikaua
kestab
km
rahulepingu
tingi
ETA. Inglis, waljtsus wviui» Saksa walLlsusega uhe».
„Estouia" teater.
päewaks Stuttgarti kokku kutsuda. Samal ajal mtfi mitte ei ole ausasti täidetud ja kui ristiusul
duses.
Täna Nelsoni operette «Kõrgus lõbutseb"
Üliõpilaste dokumentide kättesaamisest Setu
awaldas v. Kapp üleskutse, et wana Valitsus elanikkude tagakiusamised kovduwad, siis rahu
London, 17. 'Märtsil. Reuter. Bonar Law tea temale on ettepannud läbirääkimistele asuda;
maalt.
tingimised palju Valjumad saawad olema. ETA. Äeist korda.
tas alamkojas, et Briti saadib-komisjonär Rhei wana
Välitsus
oleks
Valmis
töölistÄt
streikide
Haridusministeerium kawatseb astuda sam ninvaa komisjonis Stuttgartt on saadetud, et
Draamateatris
Wene wÄiSasjade komisslari kiri.
me nende üliõpilaste dokumentide kättesaami ühendust wana Saksa Valitsusega alal hoida. 'lõpetamist nõudma. Teine Stuttgarti sõnum
tuleb
homme
Wiedi
ja Petersoni linnuärg
teatab, et von Kapp oma seletuse järel? Valmis
seks, kelledel need Wene õpeasutustes.
# Wene nõukogude Valitsuse ko
s
i
ni
e
n
e
w
i
i
ui"
esietendusel.
Ei nepita uue walitsusega kokk^.
on tagasi astuma, kui Vana Valitsus nõus on missar Tshitsherin on Vabariigi Välisministri
Sellepärast tuleb üliõpilastel, kellel oma
Mozarti õhtu Estonias.
London, 16. märtsil. Raadio. President Ebert 2 kuu jooksul rahwuskogu ja Presidendi Valimist poote pööranud isikliku 'kirjaga, milles ta ära
dokumentide kättesaamiseks muu Võimalus
puudub ja neid tähendatud teel Lätte sooViwad saletaS Dresdenis ajakirjanikkudel?, et täbirää- toime panna. Von Kapp seletab nüüd. et Kndr. piärgib Vahekorra» mis tekkinud wabariigi Va- on reedel, 19. märtsil kell IX õhtul, | r
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Ahistegewuse alalt.
11.

AhiStegelaste järjekorralised ülesanded.
Meie «wabavrigi praegune valitsus on ühis
tegevuse vastu tähelepanelik. Tema on otsus
tanud oma amlnikka km ka teisi kodanikka hä
daliste tarbeainetega varustada kooperatiivide
kaudu. Meie tarvitajate ühisuste keskühisufele
on ta toiduainete muretsemijeks riigipangas
10-miljonilise laenu kindlustanud. Kuid ühis
tegevuse 'ülesanded laienevad õige kiiresti.
Meie tarvitajate ühisuste keskühisus <ei või ai
nult kaupade muretsimisega ja valitsuse poolt
antavate ainete jaotamisega leppida, vaid peab
juba oma tööstuse käimapanemise peale mõtle
ma hakkama. Äehtist käis juba teade tikuwab
riku asutamise kohta läbi.
Teiste maade ühistegevuse arenemise aja
loost näeme, et ühistegevuse tugevamaks mi
nemisega eraettevõtjad tema vastu õige was
nulikuks lähevad ja temale kaikaid hakkavad
jalgu loopima. Ka meie ühistegevus on sel
test ajajärgust üle, kus er-aalgatajad tema te
gevust muigawatt Pealt vaatasid selles heas
lootuses, et kord päev tuleb, millal ühistege
vus kraavi läheb. Juba tulevad „esimesed
pääsukesed" sealt kerist, mis näitavad, et era
ettevõtjad ühistegewuse vastu vaenulikuks
Hattavad minema, uii näit. ei tahtvat meie
tikuwabrikud tarvit. üh. keskühisufele enam
oma kaupa müüa. Sedasama on ka ühest Pa
beri-vabrikust kuulda. Peale selle on' üh-istege
wnsele vaenulikud isikud oma kihutajad ka
ühisustes enestes jalule ajanud. Päris süüta
näoga on nad juba Wiljandi .tarviwjate ühi
susis, ja Tallinna sadamatehaste tööliste ühi
suses soovitanud ühisuse tegevust lõpetada.
Wnmane ühisus on kaunis heade tagajärgede
ga töötanud (Wiljandi ühisuse kohta puudu
vad mul teated) ja on tal 5a omajagu varan
dust, ja siiski soowitatakse tegevust lõpetada.
Isegi viin võetakse kihutajate poolt appi. Sa
damatööliste ühisuse ' liigete seas olevat nii
mõnedki endised kaupmehed, kes sõja ajal sada
matehaste töölisteks muutunud ja kihutustöö
niidid juhatavad nende juurde.
Mida rohkem ühistegevuse ülesanded laie
newad ja feega ühtlasi eraettevõtjate meelepaha

trende vastu kasvab, seda tihedamaks peavad
jihistegelaste read minema ja seda rohkem peab
nende tvötuju tõusma.
Missugune oleks praegu meie ühistegelaste
tähtsam järjekorraline ülesanne?
See on Rahva pangale elu sisse
ajamine.
Mida rohkem ühistegevuse ülesanded kas
vavad, seda rohkem on nende teostamiseks kaPikrali tarvis. Iseäranis suuri summe nõuab
tarvitajate ühisuste keskühisus, kes oma töös
tusi käi'maPanem.i.sega enam ei või viivitada.
Nüüd, kus arrsioneerimine on päevakorral meie
krediit- ja laenu-hoiuühisustes, kes senini ühis
tegeliste ettevctete hulka kuulusid, selgub, et
meil arisiapangad on tekkinud, kes kaubandust
ja tööstust kavatsevad sinanseevida ja seks oma
osakondadega kogu maalt kapitaake kawatsiivad

Wenemaale ewakueeritnd
waranduste asjus.
Ühistegeliste laenuasutuste esitajate koos
olekul, 14. märtsi! puudutati Wenemaale viidud
laeu'ua.sutuste raha ja Väärtpaberite kättesaa
vise Võimaluse küsimust. Saadikud avaldasid
arvamist, et valitsus nende tagasimuretsemise
oma peale, peaks Võtma, ja tehti isegi otsuseks
valitsuse poole Pöörda palwega, et Viimane,
.kuni nende varanduste tagasisaamise võima
luste avanemiseni 'laenuasutustele ärawiidute
Väärtuste summas krediiti annaks. Rahami
nister hr. Kukk seletas, et selle küsimuse lahen
damisega valitsusi! juba läinud aastal tege
nüsi olnud.
Kindlaid otsust sellel ajal ei olnud võimalik
teha, sest puudusid täielikud andmed ewakueeri
tud Väärtuste kohta. Ära ei viidud mitte üksi
ühistegeliste laenuasutuste Väärtused, Vaid ka
renteide, raudteede, posti jne. kassad ja ka osa
erapankades hoiuil olewatest rahwa varandus
test. Nüüd, kus juba enam-vähem täielikumad
andmed selleks olemas, võib ka valitsus seisu
kobta võtta.
Nahutingimistes on selle küsimuse 'lahenda
mine ette nähtud. Wõiks ju Wene Valitsusega
läbikäimise avanemisel, seal maksvaid seadlust
sttaspidades, mis võimaldavad nädalas ehk
kuus teatud summa hoiulolowast nahast ühele
isikule wälja maksta, ära kasutada. Kuid käes
oleval ajal, mil Wenemaal rahawäärtus nii
madal ja kus selle raha eest nii vähe teisi väär
titsi vastu saab. ei oleks soovitav .seda teed
tarvitada. Teisiks ei ole selle alaväärtusega
paberi siia kokkukogumine ka soovitav.
On ju Wenemaale viidud Väärtpaberite hul
gas niisuguseid, millel ka Väljamaal Praegu
teatud wäärtus ei Puudu, kuigi mõnikümmend
protsenti algväärtusest. Näituseks Wene riigi
rent, põllupankade paberid ja mitme teisi ette
võtte aktsiad. Meie äraviidud vääruste tagasi
saamise Võimalus on ligidalt seotud liitlaste
lootustega oma, Wene, riigis kord juba maks
wnsetakp tunnistatud võlgade kättesaamise Või

Itaalia mhaministri arvates saab toreduS»
maks
kokku tõmmata. Et aga meie ärimeestele ühis andma.umbes 200 «miljoni aastas sissetulekut
tegevuse kasvamine mitte meelt mööda ei ole
ja ka meie töösturid kuulda saades ühistegelise Kokkupõrge kiriAaste ja sotsialistide wahel.
tööswse käimapanemisest tarvitajate ühisuse
Bologna lähedal oli avaliku koosoleku pu
kqskühisuse vastu oma vaenulikkust enam heaks hvl äge * kokkupõrge kiviklaste ja sotsialistide
ei arva varjata, siis oleks meie ühistegelistel vahel. Talupojad tapsid ühe sotsialisti ja haa
ettevõtetel küll wähe lootust summade saami vasid teist raskesti.
seks aktsiapankadest, kelle! ülesandeks on kau
T urgimaalt.
bandust ja tööstust tõsta eraalgatuse alusel.
Rahvapank, «ühistegeliste asutuste
Türklased ja Wene põgenejad.
eneste loodud, Peab meie laialistes rahvahul
Türgi valitsus on liitriikide esitajaid palu
kades tesist tähelepanemist leidma ja sinna nud korraldada, et Wene põgenejad Konstanti
peaksid need krediit- ja laeni uh oiu ühisused, kes
uopolis maale ei w!eks, sest et Türgi.maal kor
ühistegevusele ustavaks tahavad jääda, oma trite ja toidu puudus valitseb.
vabad summad juhtima. Ühtlasi Peab rahva
pank võimalikult Pea teatama, missugused ra Belgiast.
haasutused kohtadel rahwa-pangaga ühendusse
Antwerpenis teater ära põlenud.
on astunud, nii et raha hoiule toojatel selge • Antverpen, 5. märtsil. Täna hommikul
oleks, kuhu nende summad voolavad. Seega läks HvpPodrom-teater põlema. Sisemised ruu
oleks igalühel võimalik i,se ära määrata, kas mid on hävitatud peale näitelava, mida raud
lähevad tema hoiusmnmad era- või ühistege riie
kaitses. Õnnetuse põhjused on teadmata, ku
listesse ettevõtetesse.
lud
väga suured. See on juba kolmas kord, et
Peale selle on ühistegelastel praegu päeva tuli HipPodrom-teatri
hävitas.
korral ühistegelise liidu loomine. See
oleks kogu meie ühistegewuse vaimliseks kesk Belgias isamaa äraandmise parast seitse Saksa
ukkupatsiooni tegelasi surma mõistetud.
kohaks. Enne liidu asutamist töötas mett sel
les sihis ühistegevuse büroo, pärastpoole ühis
Kui Saksamaa oli Belgia okkupeerinud, siis
tegevuse edendamise selts ja ja nüüd on vii hakkas ta Belgiat poolitama ja sünnitas
mane oma tegevuse üle annud ühistegelisele Flandria nõukogu, kes Belgia riigi piiridesse
liidule. Liidul on eesmärgiks sõnas ja kirjas kuuluvad flaami osad autonoomseteks kuulu
ühistegewuse põhjusmötteid selgitada. Tema tas. Pärast läksid seitse meest Berliini riigi*
hakkab „ühistegewuselehte" uuesti välja and kantsler Bethmann-Hollwegi juure seda poliiti
ma ja saadab kõnelejaid välja. Seaduse jä list akti ratifitseerima. Üks neist Berliinis käi
rele, mis asutava kogu poolt vastu võeti, tu jatest võeti finn ja mosteti surma juba läinud
leb kõiki ühistegelist ettevõtteid vähemalt kord aasta novembris. Kus ülejäänud mõisteti
2-he aasta tagant reiVideerida. Kohtumims .surma k. a. 28. Veebruaril; ühtlasi peawad
teerimn on revideerimise õiguse ühistegelise wiis neist igaüks riigile 100 tuhat franki kah
liidu kätte annud. Ühisuzeb, kes nõus on en jutasu maksma ja üiks 2 miljoni franki, -^ja.
nast ühistegelise liidu revideerimise alla Pae
uutama, teeivad sellekohase 'otsuse peakoosolekul. Ameerikast.
Need ühisused, kes ühistegeliste liidu liikmeks ei
Ühisriikide kaubandus.
astu, käivad rahukogu poolt määratatava sun
ühisriigid on jaanuarikuus 733 miljoni dol
dusliku revideerimise alla.
lari eest kaupasid välja vedanud ja 473 mik
Seni töötasid tarvitajate ühisuste keskühi joui eest sisse vedanud.
.suse juures kaks revidenti, kes nüüd ühistege
tisse liitu üle lähevad. Seda silmas pidades, Marokost.
Leiwn hinnad.
et ühistegeline liit kohustatud on vähemalt
iga kahe aasta tagant iga ühisust revideerima,
Kasablankg, 6. märtsil. Fez'i leivategijad
suurendatakse tarvitajate ühisuste reviden on tegevusi lõpetanud, sist et jahu hinnad liig
tide arvu ja pannakse revidendid ühistegeliste kõrgele on tõusnud. Kesk-Marokkos on hinnad
.rahaasutuste ja ühispiimatalituste jaoks ame nminasjutuliselt kõrged. Toiduks Klilbmata
tisse.
leiva kilo maksab Kasablankas 1.50 franki.
Juba meie ühistegevuse esimestest aastatest
peale on ühisuste tegelaste ettewalmistusküsp Boliiw i a s t.
mus Päswakorml olnud. Juba 1912. a. „ühis
Konflikt Boliwia ja TshiiZi wahel.
tegewnAehes" on ühistegewuskooli köimapano
Madrid, 6. märtsil.. La Pazist tulnud tele
miise mõte üles võetud Senini on korda läi gramm teatab, et vahekord Boliivia ja Tshiili
nud seks otstarbeks -kursusi korraldada. Nüüd vahel järjest põnevamaks muutub. Mõtte lah
on ühistegelisel liidul ka sellekohase kursuse kuminekud keerlevad Arica maakonna ümber,
käimapanem i n>e kavatsusel.
mida Botiiwia endale nõuab. ' Iga sita Pilk
Nii siis on pmegu 'kaks järjekorralist Pea Võib sõjariistus kokkupõrke tuua.
küsimust ühistegewuse alal päevakorral: Rah
wapa n g a loomine ühistegeliste ettevõtete Nruguaist.
finanseerimiseks ja ühistegelise liidu korralda
Presidendita toabnriik.
mine ühistegeliste ettevõtete koondamiseks ja
Montevideo, 5. märtsil. Kavatsetakse Põ
korraldamiseks. omist.
hiseadust ses mõttes muuta, et Vabariik edas
pidi Presidendita jääts. Wõim koonduks ühe
teistkümnest Must koosseisva valitsusnõukogu
tagajärjed üksi kandma. Walitsus ei leia tvõi kätte.
mastku olevat neid kahjusid oma, ehk õ-igem, kõi

ge rahva kanda võtta. On võimalik, et meil
kord uute parlamendi valimiste eel erakond
tõuseb, kes selle omale ülesandeks ja Platvor
miks seab. Peab arvama, et temal küllalt Poo
lehoidjaid ja toetajaid leidub.
Rahva seas on katsutud vahet teha mitme
suguste Wene rahasortide vahel ühte pa
remaks, teist halvemaks pidades. Kuid aja
jooksul saavad need kõik üheväärtuslisteks eht'
õigem väärtuse taks. Olid väärtuse poolest
järjekorras vanad tsaarirahad, siis drmma- ja
lõpuks kerenskirahad. Wõimata on lõpuks va
nu uutest eraldada, kui ka 1918. ja 1919. a. neid
rahasid on löödud, nendesamade templitega,
millega vahest Paarkümmend aastat tagasi neid
'löödi. Kui Wenemaal läinud aastal kõik endi
sed rahasordid makswusetaks kuulutati, pandi
uued rahasordid liikuma ja ka need kavatsetakse

Väärtusetuks tunnistada ja jälle uued Paberi
rahad käima panna.
Wiimaks peab sitas Pidama, et kaduma
läinud üksikute isikute varanduslik kahju on ik
kagi terve rahva kahju. M—f.
Wäljimcalf,
Soomemaalt.
Soome nmMndusline seisukord.
Soome kõikus 1919. a. oli keskmine. Anwa«takse ketradeni «läbi jaavat. Loomatoitu on
wähe saadud.

Põllutöömasinaid ei veeta nsipalju sisse, kui
Maja. Wäikspöllumehed ei suuda ka masinaid
kallite hindade pärast omandada.
Woebr. kuni novembrini .müüdi 423.000
standartt puid «Väljamaale. Paberi ja paberi
masse Vabrikutest töötavad 64 seast 51. Asja
tundjatest töölistest on puudus.
Rauatööstujel on toorest materjaali, aga ei
ole oskajaid töölisi. Willatööstusel puudub
tooresaine, niisama ka puuwillatööstusel. Lae
vadel on hea teenistus.
maiustega.
Prantsus- ja Inglismaa, suuremad Wene Rahwnsline annetus kindral Mannerheimile.
maa laenttusaldajad, ei ole lootusi kaotanud oma
Wäljamaa lehed teatavad, et kindral Muv
wölga tagasi saada.
nerheimile 7.600.000 Soome «marka kui rah
Nõukogude riigil näib kalduvust okevat vusline annetus on antud.
oma välislaenust uuesti tasuma hakata.
Tsheho-Slowakjast.
Ühes liitlaste lootustega kasvavad ka meie
Tsheho-Slowakia metsad'
omad. Wenemaa loodusevarastd ar
messe Mõttes, ei ole põhjust karta, et.meie oma on otsustatud riigi Valitsemise alla Mõika.
rnhwa Mara mitte kätte ei saaks.
Sama! koosolekul puudutati saadikute poolt Itaaliast.
Ameerikalik rongile LMailetuvgimine.
ka rahva käes õige suurel hulgal tagavaral
olewa mitmemgu Wene rahasortide küsimust.
Hiljuti tungiti Bolognast tulevale rongile
NahwaS ootab ja loodab valitsuse abi peale. algupärasel viisil kallale. Ü£ä> reisijatest, kes
Selles subtcs seletas hr. rahaminister, et va kogu aeg ümberkaudset maakonda sittas pidas,
litsus mitmele korrale rahvale võimalusi on andis korraga hädasignaali. Samal ajal kost
pakkunud ja tähtaegu määranud, kns Wene Ma sid .paugud ja rongile tungiti kallale. M aga
ntlita omanikud seda Eesti maikade vastu üm reisijad kallaletungijatele püssi- sa revolvri
ber vahetada võisid. Kes neid Võimalusi ei tulega wastasid, olid rööwbid sunnitud pärast
tariv! tannd, see tegi seda oma riisikol ja peab ka lühikest võitlust taganema.

WöLtluseö Soome-Wene
rwnal.
Soome wäed taganenud.
Helsingi, 17. märtsil. STT. Soome pea
stab teatab: 17. märtsi hommikul olid Soome
mäed simnttud kõva Võitluse järele enamlaste
ülejõu törtn jätma Sont järwe ja Jänta jär
ve ja taganema Pora järve Poole. Sout järwe
küla on suuremalt osalt maha põlenud ja suur
tüki tulega puruks lastud. Eta.
Wens tõÄ-inZelligsttFfi dekla
ratsioon.
Jsmeslijas 3. märtsist on avaldatud „töö
intelligentsi deklaratsioon", milles muu seas
järgmist öeldakse: ..Kahtlemata on Wenemaa
praegune poliitiline ja majandusline seisukord
väga raske: maal on tarvis õiguslist loomis
töoo. Uuta milleta kustuni" me ja äriline elu
võimatu on, majanduslisi reforme ja niisugust
abinõusid, mille tarvitusi.e nutmisel tema
jõulude produktiivne ja mäLaarendamine Või
valikuks saab.
Kuid missugustel teedel Wene revolutsioo
niline arenemiskäik edasi läheb, missugused
juht-ivad ideed temas lõppude lõpuks Võidule
pääsemad ja kuidas kujuneb rahva masses
VanmneV hingeeluline pöörde, on raske ette
öelda- ja veel raskem on selle peale surwoabi
nõudega mõjuda.

Ainuke asi, mis meie Wene küsimuses selge
on on see, et määratu suure maa elanikke
kogu Leisist maailmast, selle mm sotsiaalsete ja
pclittiliste probleemide .lahendamiseni eralda
da on wõimta. Seda ei luka mitte üksnes
Wenemaa, Vaid ka teiste maade elulised huMid, ja praegune seisukord nõuab käkiwalt:
1) Lõpetatagu Wene sisemisesse asjusse sõ
jariistus Vahelesegamise toetus.
2) Uuendatagu wõirmlikult ruttu kultuuri
line ja äriline läbikäimine Wenemaaga, tema
praeguse riigikorra Peale Vastamata.
3) Antgu Wene rahwale -laialine ja iga
külgne toetus tema kultuurisiÄe, produtseeriVate ja majandus!, jõudude ülesehitamise alal.
Sügawalt uskudes, et Meremaa kõikidest
raskustest jagu saab ja uueks kultuuriliseks
eluks Võrsub, oleme meid kindlas arvamises,
et Euroopa avaliku arvamise juhtivad ring
konnad, meie algatusele kaota tundes, meie
kutset kuulda võtavad ja Wene rähmale ai
tavad tema püüetes rahuliku löö rajale Välja
tulla.
Töö-intelligentsi liidu astttajad 18. veebr.
19L0. a.

Deklaratsioonil on järgm. allkirjad: Mak
sim Gorki, S. F. Oldenburg, (hari
dusmmister KerenM kabineh»s) prof. Beh
terev, prof. Sack, prof. ShawinSki,
end. Peterburi panga direktor TarnowSki
ja palju tsijj. Et».

Tallinna sõnumid.
Cra-sõiduautode seisukohtadeks

on määratud Peetri plats, Jaani puiestee
äärne, Suur turg, linnapanga esine plats. Balti
vaksal, plats Salongi ja Liiva tänava nur
gal, Pritsimaja esine.
Plekksoetõbi ja sarlakid Tallinnas.
Tallinnas on 12.—17. märtsini 18 plekksoe
tõbe ja 13 sarlaki juhtumist arstide poolt tea
totud. Linna terv'shoiu büroo.

ridusliste asutuste õppe ning kasvatuslik ts
geivnfe üloivalve ja juhtimise. Pa: ii p
likku arutust ja mõttevahetust wõeml e iüürult
sioon vastu: ta Pannakse lxnwnsmi-usjrile
kinnitamiseks ette.
Edasi arutab koosolek sunduslise Paasmse
algkooli lõpetamisi küsimust. Kun«z laastase
algkooli lõpetamiie õpilasele teataioad õigused
annab muu seas õiguse algloolt 'rõrgem.rssi
järku sisse astuda ning ühes siitegn neio lao
li sunduse alt vabastab, (puudub või matus li
gemas tulevikus 5. aastat sunduslikuks teha),
siis tuleks lõpetajalt teadmisi nõuda, mis ligi
kaudu õPekawade nõuetele vastavad. Wasta
sel korral, s. o. kui õpilased lttg nõrgalt sun
dusliku algwoli lõ-petawad, weiks s e iihttus
kooli mõtet diskrediteerida. Maakondade kooli
nõunikkude poolt jugitalsi täheleparrcmist sille
peale, et olude junnil maal ei ole suudetud õpe
kawasid tarwiliknl määral teostada. Mõnda
õp ea in et Pole saadud sugugi puudutada, nagu

E. w. wigastatud sõjameeste ühisuse keskjuha
tuse tänuavaldus.
E. v. vigastatud sõjameeste toetamiseks on
ühisuse keskjuhatusele annetanud: Helsingi rii
dekaupluse omanik hra J. Kobal 500 marka,
proua Kotsmarek 50 m.. Halliste jaama ülem
32 m. 20 p., Wõru inseneri bataljoni 2. sapööri
raod 556 m. 25 penni.
paituseks käsitööd, geomeetriat.
Ühisuse keskjuhatus ütleb lahketele auneta
Peale läbirääkimisi võetakse waslu järg
jatele kõige invaliidide nimel *>ma soojemat mised otsused: 1) Neljanda klassi õpiWS: ett tu
tänu.
leb nõuda teadmisi õpe tavade minimaatuea
Käsitöö sektsioon.
tufes; 2) Käsitöö tunnistatakse õpeaine.s, mille
Tallinna 'õpetajate seltsi käsitöö sektsiooni puudumine koolist tunnistuse väljaandmist ei
järjekordne koosolek on laupäeval, 20. -märtsil takista: 3) Geomeetria, laulmise za joonista
s. a„ -kell 6 õhtul 2. reaalkoolis (Harju tän. 48). mise õpekava lühendatakse ühe aasta võrra, s.
Päevakorras: „Tutvunemine käsitöö öpetami o. lõpetajailt nõutakse teadmisi neis ainetes ai
siga Daam ja Rootsi koolides" ning mitmesu nult teise ja kolmanda õPeaasta õpekava ula
gused teised kooli käsitöösse Puuhtvtd küsimu tuses. Tehaksi ettavau.ekitid ka rehkenduse v
sed. Kõiki käsitöö õpetajaid ja teisi asjast huvi ajaloo õpe kamasid kärpida, kuid need tP leia poo
tatud isikuid Palutakse koosolekust lahkesti osa lehoidmist. 4. .klassi lõpetajate tecd.niske kont
roleerimiseks. Korraldatakse iga Loime kooli
Võita.
õpilaste jaoks kordamis-nädalad, kusjuures
Elektriwoolu mõõtjate üüri kõrgendamine
Spetöö nende koolide alamates klassides ükS
Elektrtwoolu mõõtjate hind on tuntavalt nädal harilikust kooliajast varem lõpeb.
tõusnud. Enne sõda maksiZ 5 amp. mõõtja
umbes 25 Saksa marka franko Tallinn, nüüd
aga 750 marga ümber, kuna suuremate mõõt
LiansWoiikogu kssso!«k
jate hind vee! rohkem tõusnud on. Mõõtjad
amortiseeruvad endid umbes 10 aasta jooksul,
17. märtsil.
millest välja mi unes ka nende üüri 20 võr
ra ennesõjaaegsest üürist tõsta tuleks, t.
Juhatab hr. Pullisar.
ennesõjaaegse 3 rubla asemel, mis vahe pea!
Linnade esitajate kongressi talimkknde poost
12 margani tõusnud, tuleks 60 marka, ja kõige välja töötatud ja linnavalitstlje poolt Voliko
suurema mõõtja pealt 200 marka aastas 'nnna gule 'kinnitamiseks ette pandud üleniaakise lin
Valgustuse- ja ueemuretsemise-komision: ar nade jn alevite majandnslise liidu põhikirjaga
•wamise järele üür: võtta.
oldakse põhjusmõttelikult nõus. Wolit'takse
Lmnawalitsus jagades komisjoni arwamsit, Tallinna linna kongressi liikme:" teiste esitaja
on ülewalni.metaud üiirlsuuruse kinnitanua. tcga kokku!õppel Põhikirjas reda!i:ooni! ;i .pa
ae.
randusi tehes põhkirjale alla kirstttmna ja seda
Pärast linnavolikogule kinnttaimsiks ette pa
„Lootuse" seltsi uus eestseisus
nema.
jagas eilasel koosoleku! oma vahel ametid järg
Wasi teeb walikogu linnawalitsusete kohu
miselt ära: esimees H. Allik, esimehe abi Or seks siseministeeriumi paluda asul avale kogule
loss, laSsahoidja O. Munga, kassahoidja abi ette panna lõbustusinaksn seadust ajakohaselt
Pärt, majavalitseja J. Kräger, pidude korral muula ja eraldi Tallinna linna Lohta uut lõ
daja O. Ungermann ja kirjatoimetaja J. Soo buswsmaksu seadust välja anda.
nike. to.
Linnavalitsusi Poolt välja töötatud ja ta
Loterii politseiteenijate ametiühisuse heaks. iifogu poott heaks kiidetud lõbusn-smarsu Pea
üleriklise polltseileenijate ameti ühisuse kesk jooned Tallinna kohta oleksid: Lvbuslnsmaksu
juhatus paneb ametiühisuse sissetulekute suu uhetakse Tallinna linna kasuks teatri, kontser
rändamiseks rahalise loosimise toime. Wõitude tide, ilulugemise, muusika, laulu, kõneõhtu jne.
väljaloosimine on 1. mai! 1920. Esimene võit Pealt, mis üheS lõbustustega ka omajagu ha
on 10.000, teine võit 5000 ja kolmas võit rtdnslist laadi kannavad, sissemineku pideli iga
1000 marka. Piletid on juba müügil, üleüldse algava 50 penni peatt 10 penni, kuna kino, näo
on piletid 19800 ja võitusid 198. KR. katlepidu, tantsuõhtu, ringmängu, näitemüügi
jm. sellesarnaste pidude sissipääsepileti iga 50
Teaduslik loeng.
penni p<a!t 20 penni lavattelatse ivõtta.
Neljapäeval, 18. märtsil s. a. kell 8 õhtul
Sellele järgneb linnavalitsusi poolt Välja
kõneleb professor S. J. Soso n o v Tartust töötatud täiendava sissetule tn mottu seaduse
Tallinna linna tütarlaste kommertskooli süü imvo, niis asulawa kagu poolt 9. detsembril läi
sika kuuldesaalis Perioodilise elementide süs nud aastal vastu Võetud seaduse põhjal kokku-teemi üle selle Viiekümneaastase kestvuse seati.d ja linna 1919. a. Puudusilägi katmiseks
puhul.
kavatsetud. Wolikogu tatab selle seaduse-eel
Raudtee politseinikkude arwu suurendatakse. nõu vastu.
Linna kasnks võetava korterrmaLsu seaduse
Tähelepannes, ct kuritgevltste avro kasvab,
on juhtivates ringkondades raudtee politsei muutmine asjtts teeb volikogu linnavalitsusele
nikkude arvu suurendamise kiisin.ps kõue alla kohnsieks siseniinisterinmi Paluda asutavale ko
võetud. Nii kavatsetakse Tallinna jaamas po gule ette panna Wene ajutise wa.ttsil.se pookt
sept. 191.7. a. välja antud korteri maksu sea
liljcmufude arvu kahewõrra luureni)aia ning
mitmes raudteejaamas, kus senini Politseinikud dust selles nicttes nututa, et linnam-aksu korts
puudusid, need ametisse panna. Ka on jaos nte eest kõrgendada võiks.
kondade kantseleide suurendamine käsil. Kuna
Sunduslise määruse tuleõnnetuSte ärahoid
varemalt tenre jaoskonna juhatamine, . nii inise kohta teatrites ja kinodes otsustab voliko
sama ka farUjeileüöö, jaoskonna ülema õlgadel gu, mõnesuguste wastu.waieluste järele, linna
lasus, Võetakse uue kawatsuse järele jaoskou wallttusile täiendamiseks ja uuesti wäljcttööta»
naülematele abilised ja ka tarwilikud kantselei miseks anda.
jõud ametisse. Uute kohtade peate võetakse
Edasi lubab volikogu ülemaalise linnade esv
peaasjalikult Vabastatud sõjaväelased ame tujaic kongressi täidesaatvale komiteele 25.000margal ise avansi.
tisse. KR.
Endise linna Polttieisordniku mattnise kulu
PlekUisesffc isoajaLõppe surnud Põjn armee sõ deks lubatakse 000 marka.
durite mntmisepaiga
Linnaajilhtste hobused otsustatakse hobuse
üle Koplis on kaeblusi olnud, et see koht sel maksust vabastada.
leks sünnis ei ole. Asja järele Vaadates on sel
Waike Tartu maantee! nr. 21 olewa einelaua
gunud, et tähendatud kohal pShiawesi liiga trahterimaksu summa 1919. a. esrmese poole
madalal, nimelt 4—4% jala Peal, ja sellepärast eest 1250 marga suuruses kuslutatakfe maha, sest
see koht surnute matmiseks kõlbmata on. Peale et nimetatud ettevõte mainitud ajal ei töötanud
selle on liuna tervishoiu arst koha peal järele
Linnavalitsus, esimese järgu tarbeainete
Vaadates leidnud, et ka Rahumäe surnuaia! iaähesust, nagu jahud, või, .suhkur, munad jne.
Põhja armee ja vangilaagrite surnud liig hal silmas Pidades, tunnistas tarvilikuks järgmist
maksma panna:
vasti maetud: hauad on segamini ja sisseva
junud, ühishauad on vaevalt leida. On kar
ta, et kevadel sooja tulekuga hartad lehkama Sunduslik määrus kookide, mag»sa saia ja pränikute küpsetamise
lxlõkawad ja sellepärast Peab neid tingimata
kohta.
uuesti katma ja kalmud peale tegema.
„1. aprillist 1920. a. on Tallinna linna pii
Et Koplis taud lõppemas ja sinna lähemas
tulevikus veel ainust üksikuid surnuid matta rides keelatud Lipsatada ja müüa igat seltsi kootuleb, on linnavalitsus korraldanud, et tähen Ftfi (la kartuli jahust), magusat saia ja präni
datud matmisepta-ts peale komandvntuuri lõp kuid."
pemist Koplis traataiaga ümber Piirataks ja
Lõpuks järgnevad valimised. 1. ja 8. jao»hauad üles tehtaks. Rahumäel aga haigemaja konna ärimaksu komisjoni liikmeteks valitakse
de ja sõjaväe surnute matmisekohti saaks pla P. Sorgus ja K. Pliimann. Linna pandimaja
neeritud ja ühishauad plaani peal ära märgi 1919. a. aruande järelwaatamise revisjoni ko
tud ja korda seatud ning üleüldine valve sisse misjoni saamad Mauer, Kesküll ja Wahtmeis
seatud. ar.
ter ja majandus- ja kaubandusttööstn e komis
sonide liikmeks P. Susi asemele August Sprenk.
L-lnnanõuniku walimise küsimus G. Asti ase
Kooltuöunikkude koosolek.
mele ja linnapea abi wilimise küsimus jäid lah
Esmaspäeva'! algas haridusmiuisteerirmis tiseks, sest parteid ei seadnud kandidaatisi üles.
Wiimaks pandakse wolikogu liikmete poolt
hva haridusministri juhatusel koolinõunikkude
koosolek, millest ministeeriumide osakondade linnawal-itsusele ette .Volikogule esineda linna
juhatajad ja 16 koolinõimikku peaaegu kõigist maadest, majadest ja linna Varandustest saada
kodumaa linnadest ja maakondadest osa wõt ma sisjetulekumaksu kamaga. Soowitatakse ka
sid. Riigi koolinõunik tutvustas koosolijaid linna sissetuleku suurendamiseks varanduste
seadusandlise delegatsi"ni poolt 5. märtsil vas lisa Väärtuse ehk juurdekasvu Pealt «vaksu wõt
tuvõetud maakonna ja linna koolinõunikkude ta. Koosolek lõpeb kell poo! 12. M—k.
kohta käiva määrusega (ntäärus on siin juu
res). Selle järele hakkab koosolek instruktsiooni
Wäljaandsa Osaühisus „Teatasa".
kooli nõuniLklldele arutama. Instruktsioon
Wastutaw toimetaja: ES. Hubel.
määrab koolinõunMuds ainukeseks tööalaks
iõpejõud.udv Pedagoogrli.se instrueerimise ja haSekwestreeritud trükikoja trükk^
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Sauna hinnad

Haridusministeeriumi kunsti» ja muinsusosakonna

on 18. märtsist järgmised:
16. 5. k. p. suri kopsuhaigusesse 18. eluaastas meie arma* poeg ja wencl HH

sekretääri,

MJ MMi M Miti HBtl

1 Richard Rinderberg I

majandusosakonna ja kutsehariduse osakondade
asjaajajate kohad on wabad.

Knpmeeste Osnihisas „LfIDÜ"

B m . . WW
Matmine 23. märts>! s. a. Koeru haudmaale. HH

Kohasoomijad palutakse palwektrjastd ühes eluoolirjeduiega

Tallinnas, ajut. Maalri tan. 4

Haridusministeeriumi künni 1. nprNint f. a. sisse anda.

teatab, et tellhud Aweenka

©©©©©©©©«©©

HH 1574 Leinajad manemad, ajend ja õde. HH

makaronid
ksuHteeivsMLZ

-*I sorti wvlgest jahust 10 kii. kastides lahemas tuerritus kohale
jõuawad. Telllmts.ega palutakse rutata.

1478 luhatuS

mmmm
Rg Pühapäemal, 14. märtsil s. o. lohkus siit ilmast pika ja |9

fsrwifab

Luures vAljavaiikus mitmesuguseid 1290
meesterahva-, naisterahwa- ja laste

m MM

jsaapaid

i

kõigile, te» minu armsa poja sa!

E| raske haiguse järele minu armas mees, unustamata poeg

meie wenna

ja lasting- ning waigeid kinge soovi
tab paraja hinnaga

Ml Ml

ik«k>z»:K

J. RachelscMk

Icell täielikult M.

—:—:— Wene tänaw nr. 4 —:—:—

matmisest osa wõtfld. >
Sügamas leina»

imta ittftrtfrt

1 km ia toenoeD

, mumm I II || || 11|

|j9 matmine 21. märtsil kell 12 1. Hageri kiriku surnuaial.

ostmine „Tubak" tubakawabrikule kestab iganeSti
edasi, maüramata hulgal, igal tetsip»ewal ja reedel

I Am leu tin. n[i nunni. I
«Wl

WUjandis,

Veerenni uul. Rääkida Uue
Sasama uul. nr. 48, rauiuee

Pn.nu maantee nr. Iv. wakfati ligidal.
Hind kuni 50 marka nael.

LMMIÄII

nEstonSa"

Eest! panga üriseis
WWMkI.

Neljap., 18. tr.nilfU s. a.

Eesti laiiajiiiit Miin

eestlane, perekonnaga

KWilSAiskS

IS. märtsil 1920.
Aktiva. Passiva.

WM (oitn

R. Nelsoni aperett 3 waat.

Algus kell 7 tytuL

Roo.si » Daani tar a?as matusest,

tõ-ge parema e luantstuste ja
soon itus.eaa. Adress, Guami.

Romaan

Woutjennista ©aimahovt, Kreisi

Loomaweister. 1449

Eheldonl lüüriline näidend pro»
toogi», 3 w. ja aptioogi».

Kni^nippff

Algus fcfl 7 ifytnU
1590

DüJSHull

„ Estonia"

on tarwks, kes saunakatelt til

tab. Failvpzrgi tän. 14. 1577

Hcnfserfsaal.

lokomobE

Pakkumised flsseaada osakonna kantiele'sse Fa ki tee nr. 4»

lõua „P akku« i n e" all («nt 23. ärtkiui s. a.

i nuinmnii §
sjt Tallinna Tehnikumi raamatukogu heaks

iovwitakie osta

Harku tän. nr. 28. krt. S. 158 t

Kontsert-801l

Ostan

A Tehnikumi ruumes (end.Ganut-Gllde,Pikk t.20)
pudelid
Eeskavas esinevad paremad jõud:
Solistid
Jte
pr-d
BERTING,
VIRKHAUS, K
pr. Mastng.Grllnberg l sop limonaadi - tehases, Allika ul. T hrad F. ZVETKOV,OLAK-MIKK,
P. PINNA, A. SÄLLIK.
ran! .a hra A. Topman (orel).
nr. 10, Kuulmann. 1594
Ccskawa»:
fllgus kell 9 õhk, lõpp kell 4 komm.
Einfoonia C'dur. aaria oop.
Pääsetähed õölubadena maksvad. Pääsetähed VA
«F garo pulm-.Laerimofa g-moll
Häid
Z eelmüügil Tehnikumi büroos kella 9—12 ja
reqmemist ja juite.Mczarttana"
3—7 ainult kutsekaardi ettenäitamisel. 1555
Algus kell »hk
Pieüle hinnad: ä 19 ja 5 mrk.
Rahwawäelased (reamehed) d

250 p. 1591

kergejõuSZiku osakonna

Too i - Waestekoolt tän. nr. 4,

kartulikauvluses. 1562

r ga ja pagariohjuga. Linna li»'
aiöof, head tingimised, ©oom.

t tjol. f. 1.1. all. 1546

tub, ausate neiudega

Esietenduse

tSstsemas mSttes. Ktr»

reedel 19. mürtsti kell 7 õht ruumes. Pill tiin. 17.

jad postkont. all.

KIMM Ml.
Ms

Algus kell '/-8 Sht.

oma peale foowiwad wötta, palutakse teatada Tallinn, Balti

, jaam, raudtee maja nr. 13, R. W. WamStuS Osakonda, kust ka

ükes riistadega antakse
enampakkumise-tee! I.
cpriliist s. a.
rendile.

IV paberosse.
Palkumtiea ur.es proowidega toata Intendandi valitsus toitlus»

osakonda. Wäike Batarei tan. nr. 10. igopaew ella 10—2.

Intendandi walltsu»,

A« zmmil iGiiiifas tortoitol
müügil «vaguni- ja tündnwii^^
suuremal määral
Numberg, Tuberg ja Ko.
Suur kloostri tänaw 22
Ladu Wana Sadama täna v 11 1582

õunu M

1536 JuhatuS.

KStki, keS nimetatud osjade muretsemist ja walmiStamist

Pllhap., 21. märlstl s. a. j

suuremat arwul

Suurepäraline kinoteos 4 suures osas.
NflljsipiKa
Täna mängib ühisuse keelpillide orkester.
Eelteade: 21.—25. märtsini „Needf kes varjus elavad"

Kõikide liikmete ja alaliste wõõraSte ilmumine tarwilit.

[ Riigi raudteede walitfufe waruSt. osak.
tarwitab suuremal arwul:
lambipäid. tükkis kriiti, walget wask
plekki, rihma kruwifi, smürgel riiet ja
paberit, pilliroogu, klrjalakti, katuse
plekki, salmiaku tükkis, boraks tükkis ja
peenikest, haamriwarfi, rukkipüüli, kus
tutamata lupja rohelist seepi, maalri
pinSleid, suuri kaiakiwa ja kambawiklu.

foorid ärimees hari»

V. Wiedi fo J. Pelerienl 4«maa«
tusline lustmäng.

V$
• MM
« MM MMM
MM BA tl
m MM

pesu soodat.

Zjitud, kes sooda muretsemist foowiwad oma peale wötia. pa

!Kõik!

Kuulutus.

Reedel, 19. märtstl f. a.

WM z««M iooliiius ostab

Eestimaa tuiwatatud

kohe edasi anda ühes tuweataa»

SiklmlM

Veel ainult kuni 20, märtsini s. a.
Teist ja viimast korda Tallinnas.

Mk«lek

M«

IriiHlultr

Kuulutus.

E. S. S. „Kalewi"

müüa
Kes wSib öh:utel Vene ja
suuremal sa wähemal arwul
Sal?a teele ja matemaatika

«mmmm

Pikktän. mff BMR Pikktän.
nr. 43. MM MMM nr. 43.

itt sizorem la

?!. Kulli juhatusel.

anda? teatada ToomKuamga tän. nr. 21. krt. 39.
Bergmann. 1535

HiminnnMimieiiiiiHiisw

KfQiiViHQD~K2niIS

patent limonaadi'

(TS, A. Moza ti õhtu)

mmmmm

tarwttad tohe üht 4-10* H

Eesti Panga juhatus.

m»

11. MM

1509

inseneri Köe ooüts. mstuse osak.

1 [V. VigfliiM !WM Mm

iiitm s:r.{ccni«-crkestri

Algas kell V<B öht.

—M—B—MMi

Walget, peent

Reedel. 19. märlstl s. a.

Eiiieae liii!

All. MMM Wt. \i

Kassa ja jookswad arwed. M. 11.460.593.64 Pöhikapitaal Ai. 10.000 000.—
Väljamaa waluuta . . „ 17.905.581.79 Hoiusummad .... „ 79.417.367.74
Laenud. „ 81.438.227.96 Korrespondendid Loro . „ 3.453.768.17
Korrespondendid dlostro . m 9.429.819.70 Korr spondcndid dlostro. 5.213.138.05
Inkasso dokumendid .. , 339.101.69 Deponendid „ 16.319.979.06
Üleüldised kulud .. . „ 139.241.78 Konutendid ..... „ 339.101.69
Mitmesugused arwed .. m 196.793.41 Saadud vjo os<, ja komisjon „ 948.043.12
Mitmesugused arwed . . „ 4.294 647.05
1919. a. tasu arwe , , „ 923.315.09
" TN. 120 909.359.97 M. 120.90^.359.97

1. maiks 1920. e. Praktika üle
10 aastat. Haridust on laanud

Reede!. 19. märtsil f. a.

tuluabtnfes

rosuskid.

~ 1280 Wadr. wolinik.

maja. Vetbach. tulla pea e tl. 6.

llafl-Teelsoffi

Miine ostu

lehe- IWUlllll

Müüa taks wäitest 1b76

fftii ttelrr

Pakkumised thes endise teenistuse kirjeldusega, Waklali puiestee
nr. 7. iiitumiie osakonna taniseleisse stSie ena.

' tarwiliika teateid saab. 1569

HflUakse:

iutakje teatada Eõ.awäe Intendandi waeitiwe kraami osa

-- konda Wäike Batarei täu. nr. 10.

i

niiiliifS

kellel tarwi»

hästi magusad. 7 mkr.

nael. LUwa aia tänav» _
nr. 20, trt. 1. 1580 G
Mitliga Mutti-. rim
lo «nt tSicfxta astob
raua- la teraSasjade kauplus

parukat

Asjata lekelillstr jo tülide iirihzidmle sihte»
ilmus ueil Paiwil:

ja plehf 1
palun tulla Narsa maanteele

nr. 12. trt. 3. Sealsamas wSe
takse köikiugu juuksetööde peale

Z. Kohlap,

tellimist mustu ja ostetakse wäl
jakuktunud juukseid.

Wäike Karsa sa Müüriwahe tän.
nurg. S/17 sissekäik Müüriwahe

Kastusega L.Krro

tänawalt. 1531

- matsu lehed, 112 kuu, s. o. S aasta pea e (14 ihk.). 3) SHUI fe«d«G

HttMNt
Aaid pShaba

> (üürimaksu jaoks)

mk» kõiki asanõudeid peab täitma ja sisawad euests: 1) Üürileping. mi?
I kokku seatud 25. now. ISIS. a. wäiiaaantud uürseadne põhjal. 2) kliisv

millest nii majao nani? kui ta kordri till ci sa oma rastas.iluked koduse»

wöib leida. 4) Tempelmaksu seadus millest selgub, ü
ii

«WWW
soowitab sällemüüjatele

Kandidaat, ilmuda 25•
i märtsi! kel! 2 p. 1. IL-• sõjamäe toitluSladudeS, S. Patarei tän. nr. iga väew, hom A.-s.
Ka riste öhis-piimatalit., miku kella 9—2 päewal, wühemal ja suuremat arwut tühje
W. Posti tän. 6. 1578
' tünue, kaste ja plekk-karpe
Ole flbja.
000000 OO»
1596 Ladude walitseja» KauS. I
(simees 3. Wilpsaar.

üüri maksu fissektrtutuied ta tlvteerimtied nes raamatut?» on margimatsust
wabastatud. kui raamatu eesotsas, wastawa tempeimargiga makstud, lse
ping on täidetud.
Üürni ta otsekohesed huwid on korteriraamatu abil täielikult kaitotud

I Hind acnutt 2 marka, j
B—s toaga on tanvl»* ©orteriroamawid on saada Korteri Lepitaskojas. sefso.
liihemal ajal. Mitte wä' trükikojas, Wäike Brokusmägi nr. 1. raamatu kauf lnSt.s ja ajalehs»
ga kaugel kesklinnast.
- müOj ite juures.
Korteri saamiseks on ksr
terlkomisjoni luba. Posti

maja. lrt. 10. 1586
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I mMO, idApt lajemd 24. JV u> reamees, lahingus langenud 24. VII I

reameeskrtröigus langenud 25. IV 19. reamees, haigusesse surnud 10. X

| HahwML langenud l. V 14* rtam haigusesse sumud 30. Vill

> reamees, lakiogus langenud l. V ZH. v. a. 0., lingus langenud 18. X 19. ||

H raianaes, lahingus langenud 25. V? 19. reamees, kalgusesse surnud

>» reamees. Ikckmgv» langenud 34. VAI Ifc. ra
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d) Kuni 1%-kordje määrani, kui leping on
Määrus wäikemaapidajate
tehtud
pärast 23. aprilli 1918. a., kuid enne 23.
sööstus ja kaubandus.
rendilepingute pikendamise kohtu
aprilli 1919. a.
ühe aaSta Peale
Märkus 1. Rendi wäljaavwamise juures
(Asutamas
kogus
16.
märtsil
1920.
a.
waStu
selle
seaduse järele loetakse: 1 rbl. 1 mark,
protsendi wälja teeb. Selle juures wõib salvist
Ehtta»k»fi««»
wõetud).
1 ülem-ida rubla 2 marka.
maja ehitada, mis wähemalt niisama soe, kui
Tallinnas oi taha Lovterikitsikus wäheneta. kiwi- wõi puumaja, palju nägusam ja palju
Märk u s 2. Natuuras maksetaw rent kõr
§ 1. Maa rendilepingud, mis lõpewad käes
' |eft puudub ainus loomulik pääsetee sellest
festtoam, kui puuehitused. Pealegi ei karda sa olewa majandusaasta jooksul, ehk on toorem gendamise alla ei käi.
Sutte majade ehitamise wõimalus.
§ 6. Selle määruse § 2 nimetatud maa
wiehttused nii tuld, kui puuhooned. Igatahes, lõppenud, kuid ajutise walitsuse 21. märtsi
Lugupeetud asjatundja, kellega meie kaas kui -sawiehrtuswiis meil rohkem tähelepanekut 1919. a. määrusega pikendatud, loetakse rentni rendileandjatel on õigus käesolewa määrusega
tööline selle küsimuse üle kõneles, awaltas ar leiaks, kui senini, ja ikli meie ehitajatele wõ ku soowil uuendatuks kuni 1. maini 1921. a. pikendatama ies rendilepingutes rendi hinda
-wa-mist, et lood ehituse ockal niipeagi paraneda
malus atoaneks set alal Väljatöötatud ja ära nettta maade kohta, miS 10. oktoobrini 1919. a. tõsta sama kõrgele, km see toabariigi walitsuse
ej tõota.
proowitud ehituswiisidega wÄiamaal lähemalt riigi omanduseks ei olnud, wõi mis asutatoa poolt 28. jaan. 1920. a. wastu toõewd maa
Tallinnas -mõjuks korierikriisise lahendami tutwnft teha, siis oleksime odcUva-ma ehitamise kogu poolt 10. okt. 1919. a. wastu wõetud maa reformi teostamise nrääruste Zs 87, 88, 90 ja
' õige tuntawalt ka-asa, kui Lillepi ja War»
seaduse põhjal riigile wõörandamata jäänud, 91 riigimaade rendi kohta ettenähtud on, maa
' taallika «llialinna kawatsusi saaks teostada. sbuid prvÄeeme lahendamisel suure sammu edasi
wälja arwatud koguduste maad, mis toabariigi rendile juurde lisades: a) koha hoonete tar
jõudnud.
Tähelepauemise
wäärt
cm
selles
mõt
praegu on tingimised kahjuks küll niisugused, tes La kvtsed, mida Meil praegu selles sihis te walitsuse maareformi teostamise määruste witamise eest 5K %, kui hooned täielikult
et linnaomawalitsus selles osjaS midagi ära hakse, et odawamakt kui seni häid ja soojapita § 39-ga koguduste korraldada jäätud kui tvälja rentniku kasutada, ja b) kohale kaaiaarwatawa
teha ei suuda. Tahaks ta aialinna teMmisekS waid lagesid ehitada. Selleks tahetakse iseära rendttud maatüki põllu ja aia all olew osa ei täie kütte eest 10% maarendi hinnast.
tingimata tarwilikud eeltingimsed luua, siis lisi pnu-tse-ment platesid tarwita-ta, mis lau ulata üle 5 tiinu, kui need lepingud on tehtud
Märkus: On rentnikule hooned tar
peaks ta Lillepi ja Warsaallika planeerima, tä- dadest palju odawamad tuleksid, kiiremat töö maatükkide kohta, mis mäljaspool linna piire, tottäda antud, teateud osas ja saamad
inoiwad sisse tõmbama ja 'Lanalisatisioani ehis tamist wõimaltaksid, wähe naelu nõuaksid ja ja kui rendileandjal on teine niisama'uur ehk nad rendiieandsalt ainult osa küttest, siis wõib
' tama. Alles siis wõiksid üksikud krundirentni ühtlasi ka nägusa lae moodustaksid.
manrendile lisaproifertt ainult wastatoas osas
suurem maatükk enesel harita.
fud majade ehitamisele asuda ja korralik ais 9 Suureks takistuseks, mis meil töötamist eljw
§ 2. Rentnikkude - rahwawäelaste, wöi nen juurde crwatud saada.
linn tekkima hallita, -mis üleüldiste mõnususte tusküsimuste lahendamisel tarwiliku hoo ja põh de perekondade rendilepingud, mis lõpewad
§ 7. Awalikud maksud ja kbhustrtted ren
ja terwishoiu olude poolest oma ülesandele jalikkusega edeneda ei luba, on arhitektita ja käesolewa majandusaasta jooksul, ehk on wa dil o-lema maa pealt kannab rentnik.
wastaks. Praegu aga nõuaks tänawate ja ka heade ehitustehnikuste puudus. Sellepärast rem lõppenud, kuid ajutise walitsuse 21. märisi
nalisatsiooni tööd nii laial pinnal, nagu seda Peaks tulswikus ettenähtawaid suuri ja laial 1919. a. määrusega pikendatud, loetakse rentm
kawatset-awa aialinna maa-ala on, määratu dasi ehitustöid arwesse wõttes küll küsimuse ku soowil uuendatuks kuni 1. maini 1921. n.
suuri kulusid, millede katmiseks linnal igasu kaalumise alla wõtma, kas mitte wõimalik ja nende maade kohta, mis 10. oktoobrini 1919. a.
Kodumaalt.
gune wõinmlus puudub.
otstarbekohane ei oleks wäljamaa (näit. Soome) riigi omanduseks ei olnud, -wõi mis asu talva
Teine tee oleks see, et aialinna alla -määra»- arhitektisid ja ehitajaid meie omadele appi kut kogu poolt 10. okt. 1919. a. wastu wõetud
WÄetsad kooUolud.
tud maa-ala nõuab .selleks asutatud aialiuna suda.
maaseaduse põhjal riigile wõõrandamata jää
Kehtna koolimajatast on kaks ühÄklassilist
sioltsile wõi ühisusele wälja antaks, kes omalt
nud, wälja arwatud koguduste -maad, mis toa kaela kukkumas. Kaheklassiline on wähe pa
poolt tänawad ehitaks' ja kanali satsiooni tööd
bariigi walitsuse maareformi teostamise mää rem. Sisemistes ruumides näed manu pinka
teeks ning maatükid majata ehitamiseks wälja
Lätimaa wäljawedn.
ruste Z 39»ga koguduste korraldada jäätud, kui ja laudasid ja õpeabinõudena Wenemaa kaardi
annaks. Kuid küsiiaw on, Las ühvsuski selleks
teatab, et Lätimaa Kinud aasta wäljarenditud maatükk ei ulata üle 50 tiinu, ja ja see on kõik. Mänguriistad puuduwad. Hil
tarwi likku Fapttiaa li ko kku saaks, toeel W sttawam juuli- ja augustikuus peaasjalikult linu, nä
kui need lepingud on tehtud maatükkide kohta, juti pani wallawauem õpeabinöude muretsemi
aga .see, Las keegi tema poolt walmistehwd rusid ja õunu wälja toetas. Wäljawedu oli sel mis wäijaZpool linna pnre.
seks eelavwe wallanõukogule ette, aga see lüka
tänawate äärde praeguste töö- Ja materjaali ajal üleüldse 5 miljoni rubla suur, sissewedu
Märkus: Käesolew määrus ei käi üksi tud lagasi.
hindade juures suudaks majasid ehitada. Ehi aga 9,3 miljoni rubla. Sept. tõusis sissewedu kute aast-aastalt wäljaantawate heinamoatük
Kuhu isõjawäed paigutatakse.
tuskulud on wiimasel ajal nii määratu kõrgele 16,4 miljoni rubla poaile. Läti raha madal ride kohta, kui ka maatükkide kohta, mille peal
tõusnud, et erainimene, kui ta mitte m-iljonäär kurss takistab sissewedu.
Puhkusele tulnud sõjamäed on Wirumaal
asuwvd tööstus- ehk äriettewõtted, kui wiimased
ei ole, enam-wähem korraliku elumaja ehita
muu seas Lahte apteeki, ühe arsti ja ühe loo
rendi peaobjekti sünnitawad.
SMslaSte waated Venemaaga Laubitfemise
mise peale mõteldagi ei saa.
maarstt ühewottsesst karterisst paigutatud.
§
.3
Soowi
rendilepingu
pikendamise
kohta
aSjuS.
Sllepäraft on küsimus päewakorrale kerki
peab rentnik wallawalitsusele teatama hilje Kuidas see terwishoiu peale mõjub? A.
nud mitte õhtult meil, waid ka mujal'
Sakslased annamai) Berliinis lehte „Ost- malt 15. aprillilil 1920. Watlawalihus on ko
Korratu kohuStctäitmiue maksude asius
mis teha, et majata ehitamist Praegusel ajal Export" toal ja, mis selleks on asutatud, et kau hustatud rendilepingu pikendamise soowi 7 päe
toõimaldada.
watttseb
Wir-urnaal. Seta tõendab -see, et 1919.
bitsemist Saksamaa ja Jda-Euroopa wahel wa joonul rendileandjale teatama.
aasta
jooksul
tuli 1917., 1918. ja 1919. a. lii
Riigi -majandusnõukogus oli see küsi-muS edendada. Selles lehes kirjutatakse kaubitse
§4. Pikendamata jääwgh rendilepingud
kumata warandusie ja sissetusekumaksu maa
olles hiljuti arutuse aineks. Nagu läbirääki misest Wemnvaga muu seas, ci Meremaalt
1 ja 2 nimetatud maatükkide kohta:
-mistel selgus, ei tule meil Praegu siseturule wõiks saada praegu ainult tooresaineid, puid,
a) 51 ui rendileandja wäilepõllupidajo rah konna heaks ainult üks miljon sisse, kuna suur
Peaaegu mingisugust ehitusmaterjaali Mets, linu ja nähku. Soowitatakse Wenemaaga läbi wawäes on teeninud ehk teenib ja 1. mail 1920. oja Mõlas seisab. Üks miljon sissetulekut
6.000.000 kul-uö.larwe kattei's. 1919. a. lisa
mis maha toõetcrkse, läheb kas eksportkaubano käimisesse astuda Eestimaa kaudu. Tallinnas o. maad ise tahab harima hakata.
Wäljamaale wõi jälle küttena raudteewedurite on juba wanad ärid, kes olusid tunnewad ja
b) Kui rendileandja oli maad »vä-ljareutima sissetuleku maksust on 1U makstud, teised oota
ja wabrikute ahjudesse. Kütte kalliduse ja Puu teawad, mis Wenemaal waja. Otsekohese läbi sunnitud sellega, et perekonna liige, poeg, meeS wad sunni nõudmisi. Dõrgutvad maksmast pea
duse tagajärjeks on ka see, et teliskitoi töõstuS käimist eest hoiatatakse. Igal juhtumisel ei wõi isa sõjmväkke astus, 1. mail 1920. a. aga asjalikM 4 ja 6 marga ning tuhandete markade
maksjad. A,
peaaegu täiesti seisab ja ühe teliskiwi hind juba olewat mõelda, et wanal wiisil Wenemaaga äri maad ise tahab tarima hakata.
marga ümber kõigub.
saab ajada, kaubareisijaid saates wõi koguni
Ligi 80 looma mahu tappa
d) Kui rentnik maasaa?!Ntoks toomi on awal
Majandusnõukogus kaaluti mõnda abinõu, oma turuärisid awatas.
tanud ja riigimaade wäljaandmise määruste otsustas arftilint' komisjon 13. märtsil Sompa
mis ehitusmaterjaali juhtimist siseturule, nii
põhjal tema soowile wastu on tuldud.
mõisas, sest et mõisas elawate sõjapõgenejate
Inglismaa
ehitab
PersiaS
raudteesid.
sama ka hinade alanemist wõimaldama peaks.
e) Km rentnik wõi tema juures e-law pere toomade seas kopsutaud maad tootnud, mille ta
Kerfia
walitsus
on
ühele
Inglise
sündi
Mun seas arwati näit. tarwilikuks edaspidi
konna liige wiinapõlew-mise ehk -müümise pä gajärjol ka mõisa 47 looma kolpsickmdi kahtla
metta, giipsi j. m. kontsessioonita «wõtjatele ko kaadile õiguse annud pikka raudteed ühes ha rasi on seaduslikus «korras karistatud.
seks tunnistati. Loon?ad saadetakse Nartoa ta
huseks teha, et nad 30% oma «produktsioomst ruteega ehitada. Uus tee läheb mitmest Persia
Märkus: Rendilepingud maatükkide koh
pamajasse. A.
linnast
läbi
ja
ta
haru
tuleb
Kaspia
juurde.
K . .
peawad siseturule .saatma. Waewalt on aga
ta, mille peal rentnikul omad majad, piken
Arstide karistamine.
loota, et see ja muudki slarnased hädaabinõud Ühisriikide kaubalaewaStitu kiire ö>AÄ»a»i»e. datakse igal juhtumisel. Kui 'majaaluse maa
lÄhwi jaoskonna arsti Dr. Turtschaninowi
ehituskriisist meil kuigi tuntawalt pehmendad»
TÄegraph ile" teatatakse Rew» suuruse kohta lepingut ei ole, jäätakse maja alla ja feaHjama Wene haigemata arstt Dr. Buschi
süntaksid.
*/»
tiinu.
Probleemi peab katsuma radikaalsemad la N ork ist: laetoaameti president M. Payne on
§ 5. Selle määruse § 1 nimetatud -maa pi karistas 1. diwiisi ülein kindral Tõnisson 13.
hendada: maja seniste ehitu smaterjaa ti de ase teadaandmise rahwale awaltanud, nnlleS ta kendatud lepingute järele määratakse rent kind niärksil li- ja 3-päWoaliie arestiga selle eest, et
mele üleüldse teised leita, mis oma täie kõlb järgmist ütleb: „sõda on meile laewu andnud. laks rendileandja ja rendiletoõtja wahel kokku nsed arstid täi tappe wnniÄuje eest raha olid
likkuse juures praegustest siiski palju odatva Praegu on 1800 kaubalaewa, kuid 1920. lõpul leppe teel, misjuures rendilepingus ettenähtud wõtnud, esiine ue 30, teine 15 marka. A.
mad oleksid. Üks niisugustest oleks sawi, mida saab-meil neid 2250 olema. Meie ehitame nii rahalisi kohustusi wälja arwatud awalikud mak
Uus wallalsekretäär.
Saksamaa! juba -mõnda aega toäga hea edugo rohkesti laewu, et mil raske on neile ostjaid sud, luba on kõrgendada:
leida." -^a.
Iõhwi walla sekrstäär llber lahkus 9. märt
on ehituSmaterjtaliks wrwitabud ja mita ka
a) Kuni 5-kordse määrani, kui leping on sil ametist, kelle asemele senine abiline G. Uus
Jaapani puntvillawabrikud.
meil nritmes -paigas küllalt leida on. Kus hea
tehtud enne 23. aprilli 1915. a.
tal waliii. A.
sawi käepärast, seal langemad simre osa ehi on sõja ajal nii hea kasuga töötanud, et osa
b) Kuni 2-koi'bjc määrani, kui leping on
OlusUvcre
mõis Köo põllutöökoolile.
nikkudske
osakapstaali
pealt
1618.
a.
esimese
tusmaterjaali hinna- ja wcokulud ära, mis
tehtud pärast 23. aprilli 1915. a., kuid enne 23.
Kutas „Sak." kunltt, on Olnstwere mõisat
praegustest majaehituse kuludest õige suure poole eest üie 56 prots. anti.
Qpdlli 1918. a.

Kõo põllutöökoolile soowitatud. Kooli esitajad'
on mõisat waatamas käinud ja ta sündsaks
tunnistanud.
Tvatrikursufe

tahab „Ugala" ühing Wiljandis hooaja waho
ajal ära Pidada ja selle tarwis õpejõudusid wäl
jaspoott kubuta. Kursusest osa wötta wõiksid

ka maaseltside tegelased.

Kokkukogumiste keeld WSrus.

Kõik awalikud kokkukogumised, rahwakoos
olekud, pidustused, kinos ja kirikus käimine op
Wõrus kohalise lehe teatel terwishoiu komitee
otsuse põhjal ära keelatud. Keelu põhjuseks
on külgehakkawad haigused.

Wiiua pärast trahwimised.
Wõiu maakonna komandandi poolt on
wecbr.-kuu jooksul wiinaaajamise, müümise
jne. pärast 56 isikut 344.300 margaga ja 56 isi
tut lorlu 135 kuu -wangistusega irahmünb, tea
tab kohalik leht.

Teated Tartust.
Ka hw li wabriku asutamin e. Paar
kohalist ärimeest adwokaat J. Lauriga eesotsas
on linna läheduses E. v. Lieversi „Müt.i" koha,
kus walge sawi lademed olemas, ära ostnud ja
kawatiewad sinna kahwliwabriku asulata.
Ettewõtte suurendamine. Tartu
kütte- ja weo-ühisus, «millel linna ligidal
Emajõe ääres turbatööstus ja ka osakond
Mustmees, on otsustanud oma põhikopitaali
(senine suurus 200.000 mrk.) kuni 4.000.000
margani, s. o. 400 osa mõrra ä 5000 mrk., suu
rendada. O.
Puskariwabrik Tartu katoliku ksensi korteris.
Öösel, 13./14. märtsil läks kaitseliidu 2. jaos
konna ülemal A. Tootsil korda snure:na
puskariwabriku jälgile saada, mis asus Tar
tus, Westt tän. nr. 1 katoliku kiriku majas
ksens (õpetaja) Kasi mu Schelewits'i korteris.
Puskari ajajaks oli keegi Poola riigi alam
Anton Kosnik, kes juba septembrikuust läinud
aastal kiriku majasse oma suurema wabriku
oti sisse seadnud. Igast ..laarist", kuhu 3—4
wakka kartulid ühes puuda linnastega tarwi
tas, 'tuli tema oma üteluse järele 11-l pangi 80"
wiina wälja. Ksens, kes sagedasti asja pealt
waataja olnud, saanud ikokkuleppe järele iga
laari pealt % pangi wiinawabriku ruumide
üüriks. Wabriku tarwttada olew hulk suuri
tünnQ, sissemäuriiud suur katel wabrikus, kui
ka elukorteris silmapaistew tagawara puskari
haisuga pudelid kuni 2 'pangi suuruseni ning
mitmesugused „kauba proowid" tasemad ole
tada, et siin ühe wanema asutusega tegemisi on.

Ka aktsiisi ladust ksens Schelewits'ile antud
puhastatud piirtuse, kiriku tarwidusteks sa
mitmesugusteks desinfektsioonideks, nckiüs te
ma edasi 225 marga eest pudel.
Wabriku sissesead ühes riistade, linnaste ja
süüalusiega toõeti -wahi alla, kust ksens toabastatt, aga Kosnik politseisse edasi saadeti
kuni trahwi määramiseni. „Post."
TarUiitajate-ühisuse arutamine Kuresaarde.
Sõja ajal on suurem jagu Saaremaa rar
witajate-ühisustest oma tegewust pidanud lõ
petama. Nüüd, kus kaupade saamine õieti ras
kendatud, iseäranis meel Saaremaal, ja kus
crakaupmehed oma kaupade eest ennekuulmata

kasu nõuawad, on iavtoitajate-ühisuste asuta
mine uuesti päewakorrale kerkinud. 7. märt
sil peeti Kyresaares tarwitajate-ühisuse asuta
mise koosolekut, kuid kokku oli tulnud ainult
25 isiku ümber. Otsustati siiski ühisuS asu
taba ja toaltt eestseisus. N.
NStsepatõv hw«ad.

Miilid WWI «liM
111.

Londoni Eesti saatkonna asukoha leidsin
kodumaalt kaasa wõetud wäikese Londoni kaar
di järgi kätte. See oli uhke lai uulits, kahe
rea paleedega. Juba eemalt paistis ühelt nii
suguselt Eesti lipp silma: see oli Eesti saat
konna maja.
Mul oli toaja mõneks päewaks Londonisse
jääda, ja Eesti saatkond andis mulle ulualust,
f. o. öö möödasaatmise wõinialust ühes kabi
netis, mis õhtul ja öösel waba oli. Nii .sattu
sin urkast paleesse...
Minil reisusiht oli Prantsusmaa.
Eest: konsuli, herra Sapase kirjaga ja kodu
maalt kaasa wõetud dokumentidega sain Prant
suse peakonsulilt wiibimata Prantsusmaale
sissesõidu loa katte. Määrati teekond ainult
Soilthhampioni ja Havre kaudu. Nagu kuul
sin, ei lähe Prantsusmaale sissesõidu-loa saa
mine mitte alati nii kergesti korda. Minu ai
mamise järgi ei tehta sissesõidule takistust, kui
wajadust tõsiselt niotiweerita ja dokumenteeri
da. Ainult niipalju on, et Eestist tulnud rei
sijate sissesõidu üle otsustab peakonsul ise, ja
tuleb temaga isiklikult rääkida.
Londonisse jäin mõneks päewaks, et tea
dusi i sed muuseumid läbi käia, eriteaduslist ko
gusid maata ta. ning oma eriala õpetuse-käsi
titsi kohal toeibt tundma õppida. See läks mul
Enam-wähem korda, kuigi keeleküsimus bakis
tust tegi. Inglased ei ole keelemehed, isegi oma
tähe mate naabrite, prantslaste, keelt oskab
harma keegi.

Muuseumite eesotsas, mis tuleb lühÄesek
Londonis wiibimisel tingiMata wvatamas
Süia, on Briti muuseum. Juba nimi ütleb, et
inglased selle muuseumi peale uhked oa. lil
tõesti, siia on kogutud palju kultuurajaloolist
materjaali üle terwe ilma, wanematest aega
dest uuemateni, mille kirjeldusega wõiks tu
handeid lehekülgi täita. Minul ei ole see wõi
malik. Ja lugejat tüütaks see ära, kui ta ise
ema silmaga seda rikkust näha ei saa. Minu
peale awaldasid sügawat mõju hiigla kogud
keskaja raamatuid, muidugi risti- ja teiste us
kude pühakirju, mis nii ilusalt ja huwiiawalt
wärwidega, kulla ja hõbedaga, ainekohaselt
maalitud piltidega käsitsi kaunistatud on, et
meie ajal tnam MsiqpHi MÜogvaafiW Hm tvtöid ei looda. Olen neid ka mujak näinud,
kuid mitte kusagil niisuguses rähk» -es

Loodusteadlased ei jäta muidugi mitte loo
dusteadusliseS muuseumis käimata ja teaduste
muuseumis, -mis saatkonna lähedal. Samuti
pakub rohket huwiwst geoloogia muuseum.
Kujutawa künti armastajate jaoks on weel
kunstimuuseumid, kuhtt aga minu jalg Londo
ms ei kaanud.
Londoni teaduÄliste muuseumite kohta on
meie Londonis töötatoad teadlased hrad Vek
ker ja Kogermann juba waremalt Eesti lehte
des kirjeldusi otoaltarnib.
Meeldimaks teeb Londonis muuseuinis käi
miss mitte üksi see, et see ütlemata õpetlik lõ
bu maksuta on, waid ka see, et muuseumi wõib
waadota, nagu uulitsalt tuled, palitus ja küba
ras, nagu seda ParusiSki näha sain.
Londoni Eellti saatkonnas sain kokku kee
miateadlase hra Kogermanniga, kes end
keemias ja «tehnilises keemias täiendab ja keda
iseäranis distilleerimife küsimus hutoitab.
Ühes tewa tegemist meie kodumaa AiKwi
(põletokiwi) uurimisega: selleks on temale ko
dumoalt mitmel puhul õlrkiwi saadetud.
Pildike meie wäljamaal töötawate noorte
teadlaste päewamuredest. Hra K. ei- olnud
minu Londonis wiibimise ajal enam mitu
kuud kodumaalt stipendiumi saanud, ja ainult
Londoni Eesti saadiku wastutuleku läbi sai te
male edasitöötamine wõimalikuks: saatkond
maksis stipendiumi wälja, aga mitte niisugu
ses madalas määras, nagu kodumaal esialgselt
määratud oli, mis kuus ainult mõne Inglise
naela annaks, waid elamise miinimumi
25 naela kuus, s. o. mitu korda rohkem ja
umbes niipalju kui Londonis iga uksshlüdjo
wähemalt palk» sqab. . . See oli GeNi tesduZe
toaStu kahtlemata suur Heategu, ja pevltoad ju
ba wäljamaal SppÄvad GeAi
hoidja palgaga lqHim» kujutufsiS GeM
beadusi kohta. . ,
Eesti saatkonnas leMs, et «ok m. ka
inglistatud suguwendi olemaS. Seal teenib
keegi ts. Mägi, kes kana Inglismaal elanud ja
Eesti koelt Inglise murdega räägib, mis mulle
alguses nii imelik oli kuulda.
Eestlastest, õigemini EeSti sõjast enam
lastega, awaldasid Jnglse lehed iga pästo tele
gramme, sa tuletati neid siin-sea! meelde. Toh
ti ka juttu, et Eestit -tuleb de jure tunnistada.
ükS leht tõi naljade hulgaS teate, et keegi
ila, kes suur Eesti sSber olla, tahtwat oma
tütreke nimZA ,tEÄchom«"'...
Midagi Inglise kedyft. ML koosokekuk, fitf
kaks kandidaati oma waiimise kasuks üksteise

wastu kihutust tegid, tuli järgmine juhtumine
ette. Oma kandidatuuri heaks kõneledes too
nitas üks nendest, keegi isand, et tema! 7 last
on, kuna temo wöistkexak, prona AÄoril, amult
kuus on. „Aga ma « ole ju meel mitte lõpe
tanud!" hüüdis lady Aswr oina wastasele,
koosoleku kiidnawaldustel. Peale koosoleku
lõppu andi" lady Astor oma toastasete de
monstratiitoselt teed ukse poole minemiseks ja
nimetas teda lollpeaks. Lady Astor wõiti»
pärast waHmiStel.
ühel päewal näen rahwarikkal uulitsal, kõn
niteel, põimilt maas pintsli ja wärtoikastiga
prouat, kes kõnnitee kiwidele kunstniku osawn
sega suuri ja ilusaid Sliwärwipilte maalis
naisasja kihutusÄK.
Paljudes töödes, mis - war emalt ainult
meeste teha olid, wõistleb naine Inglismaa!
wõidukalt. Naisterahwaft wõid näha Londo
nis mundris kirjakandjana, telegrammide laia— mäletad ku imet anud neiukesed

tramtoarteenijalia, posiametmkmva, büroodes
jne. skihuiab mifuHune tragi neiu mototfikls
til sinust mööda mis huugab.
Inglise meesterllhtoad on naisterahtoa was
tu wiitokad. Arwasin, et see wiisakuse mono
po! teine pool kanalit cm, leidsin aga, et ingla
sed prantslastest seS aSzaS ette on. Tingima
ta tõuseb tvagunis keegi meestercchwastest -Ms

ti ja annab seiswale naisterahwale istet. Ilma
erandita. Kõikides klassides. Pariisis ei tee
meh.'d harilikult wäljagi, kui keegi madaam
wagunis püsti seisab ja nemad istnwad. lä
tan oma isikliku arwamise awaldamata.
Prantslane wõib ju ütelda: „tahate ühesugu
sed Ma, kui mehed, pealegi oleme meie,
mehed sõja-S „tsschide wastu küllalt Lmnata
da saanud. . .**
Tähendasin ennemalt, et inglased oma
lapsi maast madalast karastaiväd. See ja män
gud Wus, sport, nris inglast terwe elu faa
dab, ei ole wist mitte wiimaseks põhjuseks, et
inglased meile esinewad säherdase jumeka ja
tertoiS-kcmni rahwana.

lise mehed oma naistest edewamad on. Oma
nxilimuse poale panemad nad rohkesti rõhku.
Korralikult riides ja hoolsalt puhtaks ae
tud nägu, kus « tohi «La habet ega totuta.
Nii «sinewad kõik instasev naiSiterahwcllrknlt
siledate nägudega, see peab juba olema
mõni toana aristokraat wõi sadamatööline,
kes eelrwamisest ja üldisest moest ei hooli ja
tajefr näo karma minna. . . Siledast näost tun
takse inglast igal Pool ära. Nende naabrid
prantslased selle wastu kannawad kõik habet:
tugewcrrd -wurrusid, ja paljud ka tuntud Prant
suse lõuahabet.

Kuna inimene, liialegi väljamaalane. Lon
doni satub, tundub temale, nagu oleks ta
kadunud sellesse läbisegi sõelmvasse hulga
miljonilisesse kogusse. Siin on ühes linnas
koos 6 korda rohkem rohivast kui meie terwes
Eesti Vabariigis. . .
Uulitsa pilti maadeldes näed siin mõlemal
pool uulitsat kõrgeid ja suuri kiwi hooneid,
millede alumistel kordadel sagedasti kauplu
sed, paljudel uulitsatel kauplus kaupluse kõr
wal, mille äärt mööda jookswatel laiadel kõnni
teedel rohke hulk jalakäijaid ruttab, kuna sõi
duteel. kesk uulitsat, klhutawad kiirelt autod,
weoautod, trammid autobussid, isegi tõllad ja
wgewate hobustega weokoormad, ja muidugi
jalgrattasõitjad, millede ja kellede wahelt
pnüawad inimesed üle uulitsa pääseda. See
ülepääsemine ei ole alati kerge. Wahel warit
feb sind seitse surma, enne kui üle pääsed.

Wahel lähemad sõiduriistad lõpmata pikas
roas, üks peaaegu teise 'küljes kinni, edasi ja
tuleb minutite kaupa oodata, kuni karawaan
möödas ja wõid hakata üle uulitsa minema.
Peab imestama, et selle suure liikumise juures
mähe ohwrid aa. Siiski saad wahete wahel
näha autot, mis ÄHugj wastu sõitnud ja tõr
gub. Nn juhtss Londonis ka minuga, kui as
jadega saaWnna poole sõitsin, et auto wastu
eelsõitwat-weoautot kihutades toiga sai ja mul
tuli kesk pöörast liikumist teisele autole kolida,
mille wäls ajalehepoiss jootraha lootuses

Hiljuti seisis selles lehes «märkus, et rätse
pad oma tööaja sa tasu kohta armusid toogu, ai
nult siis wõib selgusele jõuta, kutas lood nende
töös on. Nüüd tuuakse „Post." „Tartu Eesti
rätsetmieistrite ühisuse" ineesterahwa tööde mal

mi stam ise 1920. a. kohta. Töötun
nid on meistrite ülesandmise särele ära tähen

datud.

Pintsa-L-ülik. ühe roaga 600 mrk. 52 tüöt.
Pintsak-ülvk. kahe roaga 525 „ —55 „
Kuub-ülik., ühe reaga 600 „ —GQ „
Kuub-ülik., kahe reaga 650 „ —6B „
Srakk-ülikond 700 „ —OB „
French-ülikond 450 „ 60(?) ..
Suwepalitu, ühe reaga 425 —46 „
Suwepalitu, kahe reaga 450 —4B
Sügispalitu, ühe roaga 450 „ —4B „
Sügispalitu, kahe reaga 475 —52 „
Sinel, harilik 400 .. —4O „
Sine!, watoeritud 450 —4B „
Kasukas 000 „ —O4 „
Kasu-kas-taljas 650 „ —72
Jope, wateeritud 400 „ —4O „
Jope-kasukas 450 „ —4B „
Üksikud tööd:
Pintsak, ühe reaga 260 ~ —32 „
Pintsak, kahe reaga 275 „ —35 ..
Kuub, ühe reaga 225 „ —4O „
Kuub, kahe reaga 350 „ —4B ~
Wsst. harilik 330 9 ..
Püksid, harilikud 150 „ —ll ~
Frakk 450 „ —4B ~
French 300 „ -- 40 „
Kalifce-tpüksid 160 „ —ll „
Kalifoo-püksid, kandiga 170 „ —l3 „
Nendele tööhindadele tülewat weel 30 prots.
niidi, siidi, nööbiaugu-siidi j. m. eest juure
arwata.
Siin peab ütlema, et tööaeg mitte kasin ei
ole arwatud. Harilikku pintsakut tehakse neli
Päewa, frenchi wiis päewo ja Puksa ligi poc»'.teist päewa. Westi tegemiseks kuluma t ka üle
päewa. Kui nii töötatakse, siis wõiks ju iga
riidetükile wesl-mõne päewa juurde toata. Näi
tuseks öelda, et kuuh-ülikonda, -mille õmblemi
seks 08 tundi rehkendatud, tehakse 10 taewa jo

Teistsuguse lgstehoidmisega harjunud, mis kätte tõi.
meie kareda kliima kohta arusaadaw, tundub
Tõesti igatsed sellest nõia?all asi wälja pää
meile arusaamata, kuidas Inglise ema wõib seda kuhugi rahulikumasse paika, kus tasa saab siis selle eest ainult 65 marka päervas.
jätta oma wäikese sülelapse poe ukse taha pikad sema tempoga wõid elada, kus sinu isik nii tol
ajad toaltoufeta. Wäike on wankris uulitsal mukubemeks ei muutu! . .
Mriisi-Londoni waheline õhlUÜHrnditS.
üksinda mõned pisarad nutnud, siis aga nutuse
Liikuda Londonis? Kui keegi mõtleb Lon
näokesega rahulikuks jäänud, ju ta oli sel donis jala pikemaid käikusid teha, on ta õnnetu
Märtsi algusel atsciti Parii-Londoni ttKtlnv
sidr hapesod
inimene. See ei ale mitte üks linn, waid mi fine õhu pidu liin. Prints uss esimene õhnlaeip
Fttgsafed kvrwnd hästi riibeS. WkeSti
tukümmend ühte fuKmud- linna, milledel isegi „GolMth" wõib 14 reisijat Laaso wöttu. Reis
muidugi jõukad kihid. Mulle tuleb ette, et Jng- omad nimed, wolikogud ja majapidamine sn. öhulaewaS olla sama mõuuS kui falongwaguniS.

I ,OWUÄÄ hlIIB"

I reamees Aleksander Uent 18.8.19. j

I „ Karl kartau 6.8.19. I

I „ K»rl Kannike I. 9, 19 I

I „ Karl Käärin 18.10.19. j

I „ jtngns) JVlihkelstein 19,10.19. I

I „ Evald teras 18.1119. j

I n. a. o. Peet Kannusaar 17. IZ. 19. I

I reamees Osnar Osol 9.1. ZO. I

I „ jfilexsei £eas Z5.1Z.19. I

I „ Eduard ftist 31.1 Z.19. I

I „ Aleksander Ciido 11. Z. ZO. I

I >» Otto Lätt 14. Z. ZO. 1
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