mu:

Tln, 12 lehekdlB*.

mnmm
tMtttfM
%m ts**» m/w.

fflnctiiRitib kella 10-11, 6—7

SttithMtait td. n. U

. jõuuscd, «Vpliga ja tl«a

RaimetuJ, telejo» 9 JOf

Mul

mc.731

ffattimelajel

stajad
•tJi sahad

Ctfttttt» tstai

Km

[to ib ja tiUeb

naelad

, 664

Ä"

.1341
. 461

WABA MAA
Ilmub f<ta LrtvSewa bommttnl.

Iteftfet Harj» (fttt* «. 43. «watvb KA>S—s. Xdt\— xtx. 340
fts^R|«l«» |c«»Nfib«RtiK v«k UIU »t. M/5&. Xctefm wc. 3S3
»«y>cht itaftaiil UIU 1-11.
ffwlithHfl! <«• «fc• !«>a 6*ni p. I iianmift eeffcSctMl

!M

>, kamelikarwast

Nöuk.-Wene ei ole WarSfawi konwerentst otsustest
huvitatud.
Soola
WarSfawi
konwerentfist.
oomeajattrjandus
pank Inglismaalt
3 milj.
naelstr. laenannd.
Suured wangistamifed Moskwas.
Harding kawatseb nSnda Euroopa maawSgede desarmeerimist.
SW0 mässajat LSuua-Aafrikas wangiStatud.
Gultan Auad Egiptuse tuuiugaks kuulutatud.

ha müüb
\ I! trörüf-.am
^ II* ima ka kendlraswa

I. tiuiikowi ta*, nr. 2. —

k:m Iiiai3!cr. tsmmlsloa

99

DE RUSSIE" wm«

Määret umbe» . 2270 '.-s. vuid js

93 propse
. 262 palki
254 .
212 .
174 „

^a»

. . 760 .
991
k.-s. pulb
1618 palki.

Wabrik

Kvige austusega Ki«o-teat«r juhatus.

koolidele ja iseõppijatele.
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Täna, 18. märtsil
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• Tallinna kokkade-ühisuse korraldusel. Parematele makkidele
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auhinnak» ühisuse poolt kulinaar kunst roud. — Saal deko
reeritud. — Lilled, krventiin jne. — Tuntsu jvh>.ab Duert

«lo et Djcho. — Algu» k. 10 ö. — T. K. W juhatu».
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lu iwansel enampakkumisel laupäewal,

10 yom. TartuS, Tartu maakonna
^nceS, Barklai platsil, end. hote?
tuba nr. 19. järgmised

materjaalid:

Laewasõidu Ja merikaubanduse edend. seifis
99LHEWJIÜO(J$"
paneb pühapäewa!, 19. märtsil f. a., kell 11 ?. l> Tallinna E-Iti laStekaSwatuse
seltsi ruumes, W. Arehna tän. 11, loengu toime aine ü!e:

„Meri kui ülitähtis tegur rahwaste ja riik de
poliitilises ja majanduslises arenemises"
Lektor: Aleks. Tamm. Sissemwek maksuta.

|t», WiStijärwel — 170 j. s. puid.
vsawõttasoowijail tuleb enne patte*
kindlustuse!» 10% pakkumise algus|a. Lähemaid teateid materjaalide üle
usktomitee», Talliaua» ja Tartu kütte-

sõna keskel hH&letuma hääliku algava lõpu eel
ülemineku hfcäiiku=e kirjutamine. Ling. partitiiv

võistlemata headuses umbes

Bd" Harjutused Wöti.
.Käsiraamatu tarwe, mis Eesti keele õigekir
jutuse peajooned esitaks, on ammu tunduv uinud.
Kuid iseäranis tunduvaks sai see Eesti Wabariigl
tekkimisega, kui kool ja ametiasutused emakec- kasuka- Ja kraenahku veel rutemini ja
listeks said. Huna sõnaraamat teateid üksikute
keele vormide kohta sis. Jdab ja leksikaalne teos
on, püüab käesolev käsiraamat Eesti keele õige
kirjutuse põhiseadused ja reejiid kokkuwõetuna
ja ülevaatlikult edasi anda neile, ke! juhust ja paki viisi vabriku hindadega
kel tarwet on — ja kellel oi oleks seda meie njal

kuue nädala jooksul,

ehrom-

Jimut i

Hind 40 mrk.
Soovi!atawate raamatute nimekiri.

krokodilli-, ussi-

Ktad 13 mk.

nah&si,

Teine iä»cndatud ja parandalud trükk. Ja muu loomade nähku

gš@@if*<äfykG@^d@!@

kirjamappide, käe- Ja rahakottide, mööbli }a raa
lg»su§use uuema kui ks vanema kirjanduse kckige rnamta jaoks.
kasulikum ostukoht Nõudke juhatus- ja nimekirju.

Peale vabriku on vastuvõtmise kohad:
Rakweros
» J. Hohšrni kaupluses.
Ladu Rüütli tän. nr. 4, avanud kella 9—2 e. 1. Tapal» E Pchimani
ja 5—7 p. I.
1ür3-A!^ku T«üPwliajai4B>QhS?.usa kaupl.

0.*W. ,,Noep-E©3tl Kirjastus" — Tartus.

panna! u > TAhcl* pannal

Igcrjal — 2426 j. f. paib ja 50 k s.

>ja 3 k. f. propse.
läreS umbe» 65 j. s. puid.

kordselt. Pikk umbhäälik. Kahe umbhä.iliku ehk

täishääliku rühma kirjutamine. „b", .,o" ja .g"

jutatakse." V. Ridala Esisõna.)

-..tk-is, MetSkäla jõe ääres —1300 f.f
Ijc 1000 palki.

- 2000 j. s. puid.
öüres umbe» 1501 j. s. puid, 1060

Wasika- ja lamba-

— riigikeelt kirjas tarvitada Raamat sisaldab

I lo°/o pat.u-?nse algu^h nn-st n»s«

iKcmltce liisilitst. tOGioiision

O

m Eessõna. Ajalooline ülewaade. Niifldse üksikult ja hulga viisi

a*I3)w a õigekirjutuse põhiseadused. Sõna õi
guses ei tarvitata Mb", »d* ja ..g . H* kirju amine. Pikk täis- ehk umbhäälik kahekordse tä
hega. 11. ja III. välte vahe. Wäldete wahetegu:
,p", „d", k" ja „pp", ..tt„kk'. Pikk h&äiik ühe ja muld väikse looma

ülevaaMiku esituse näol kõik õigekirjutuse põhi
seadused ja reeoüd ja wäijawõlted neist. Ja sele
tab, miks üks ehk teine häälik nii ehk teisiti kir musta ja värvilist, nõnda ka loomutruult järeltehtud

l o^wmjail tuleb enne palumise algust.

Id t:a eid metsamaterjaaiide seimkoha
y.iu lcsttvm. Pärnu maak. uoUmtult.

chrom nahast,

ja ladu asub Tallinnas, Falkspargi tänav nr. 26
kõnetr. 15—6S; sädeaadress .Eestichrom", Ja
nagu enne nii ka nüüd

rä?wul.

imaterjaattd:

k8es saeb ohuks sellele, keda ta pidi kaitsma;

la»a»t««tse/<. Film on tokiu seatud Tea D m H rtyu luu m romaani zürelk. Tuntud Dshoe
Vl$i lats ai tal. KaaStcgelased peaosades: Mia Mai. Ern., Moren, M-a de Pütti, Olaf
Komad Feitt, Paul Rich er. Bernhard K- ^'e. Eijutuie. mäng ', j- ennenägem. toreduje poolest
jStab pilt kõik jeaai «ttzt^d kaugele maha. Pikemalt edasoidi.

Ic tirwiduse korral toimetatakse

|t?leiS, jürgmi;ed

Maieri Wabriku

enesega kaasa toob, see jätku kõrvale kõik .turu"
kirjandus sellel $Uti if muretsegu enesele üleval varustatud kaupa,
nimetatud, tunt:|f.y>lksa teaausmehe tähelepanemisväärillne tö& mis Saksa keeies õige lühikese ühe aasta jooksul
aja viltusel ligi 3ti trükis on ilmunud.
4 esimese auhin
Suguhaiguste ähvardav hädaoht kaob Ise naga kroonitud.
enesest, kui selle ärahoidmiseks abinõusid tar
vitada mõistetakse.
••••••••••••
Trükk lõpukorral. Hind 12S mrk.

"Jndia hauasammas"

-eU 1O uoin Päruus, Paruu maa5

saaks, missugust ma ka teotasin, sest olen kindel,
et õigel ajal omandatud ja mõstlikult tarvitatud
selge arusaamine kõige paremini kaitseb nende

mees oled, taltsuta oma uudishimu ja pane raa sellepärast nõudku
mat lugemata kilast Kes suguelu kösfmuses tAielisele selgusele iga kokkuhoidlik
tahab jõuda ja õnnelikult mööda pääseda neist tarvitaja selle töös
hädaohtudest, mis see kfisimus tegelikus etus tuse kaitsemärglga

ItlilWlKUIISi ffHHdlllU danud ainuõiguse tõigesuurema ilmapildi, nõndanimetatud

sn > vna.isel enampakkumisel

Sissejuhatuses tShendab autor oma töö kohta
muu seas: aMa puudutasin temas kõige hellemaid

nöörid. Kunstlik sugutuse Irahoidmine ja abinõud
selleks. Sugutungi wäftratused. Suguhaigused ja elu rahuloldavaks,
lavaks, sest et tltfhtis on lahe Ja mttta
kuidas neid ära nõida. Abielu ja wabaarmastus. pigistav

senni su kõrvu pole ulatanud ja kui sa senni
sugutungi avaldusi pole tunnud, näita, et sa

SFVmfl.#0ffsfiII KflCINfi44 juhatus onnaö ou^tan d pudlikumite te«d«, et t« ott #m4n»

Ib..:öünuS, kokku 4 pre»si tuulab.
Imeid suab 'om^ee tehnika-oj konnast.
Ise luure» 5O.(XX) murta.

mõnusus

teeb
saabas

pid. matuse tagajlrjed ja abielulise suguelu juht

ta mitte nende kfttte ei langeks, kellele ta pole
miSratud Ja sina, poiss, kui* pahnased sõnad

Klgn! kell 10 õhtul. Klaveril G. Komarow- Direktor R. Ktonthal.

üll M?k lWÄlNI

■ eiundld. Sugutung ja kooselamise

arwataw terwishoidline tarvidus. Sugulise möödu-

mis rohuks pidi olema, saab mürgiks. Ma palun
seepärast seila töö lugejaid teda niiviisi hoida, et

kstsille
Lerpentine.
Programmi muutus.
lj

jala

istja, kes rõhku
röhl paneb seila peale tk
Clcia a Sugutus. Partwus Ja suguwalik. Sugu' omandab ostja,

iwiedate ohtude vastu, millega suguelu Ähvardab juures olev. Esimese Eesti Chromnaha tehases
iga Isikut kui ka tervet'seltskonda. Siin kui igal- pargitavast sitkest, vastupidavast» pahmast ja
pool on maksev sõna, et mõistus teadusega on võistlemata
headuses
inimese kõrgem jõud. Aga terav mõõk oskamata

Suurepäral. kaunistatud saalis

kmim NbmÄlMW
ulüla rabas

fierwishold.

Jlusa

väikese ja ladusa
ladusaväljanägemisega
väljani

asju ja rääkisin otsekoheselt Ma pidin seda ta mida valmistatakse
statakse
gama, et lugeja selgele arusaamisele suguelust

5«teSige»tft ar«sa« kogumise koht. TS«a, 18. «Lrtstt

j, 28. märtsil s. a. k l! 12 päewal
». Mcripuiestef n.. 15,

Suguelu
Sisu selgltswad wlrwiilstd tabelid.

«•

Waree

S. aastakäik.

M> v. Qrubar, Eesti keela Dr. H. NIGGOL.

WarSsawi konwerents on tila oma tSSd lõpetannd.

Tartut, Aiarwa», Wiljandi».

Ub* «faiial 5 mk. ja tftti ke4k«
e tn iirrttttit »«{Ci tweru txUftll

Laupäewat, 18. märtsil 1922. a.

kawatsusel.

S. Karja t»«. nr. s.

|!?£§5t.„PÕ!?umeas

kirjadel» j« r-h-s«,detu»rel- .W«»«

Wene ja Baltiriike wahettne konwerents Moskwas

Aeilmann

JtmtUuufe küljel 1 neetut 3mt mm.,

Biiu+ittxi. Ev«met. S ti»mtui ja Prkohvikud p»ft»
k»»t»rid. wStaZvad Sitf«uuui -!: uetiRli,
kshetzi»S?o»«alt<, Aajtria». IttjjisU; .Al»* Vsrst:»!z!z?!
G»s«Aseh»ft»«i oi.'.k>nn»^:krittobt>yt Z VZA,

TmwiwMaWj»»»»» läfittrjad U«« fellekshaf, fwvite tUL ck

ISSolad merel raskemal» muutuma».
PaawSti «sitata Talliuua jSuduud.

|ttft SIMMI IllBJrttW

Villwmaale 100 mxcH faul. —

aar? Jtuttlutuft* hiauav

tualtH Eesli» lõ.5 so:;.'a itjro u mutii att*

- »»MööUsnelj«>4e»tti §•
— Iftjanbuiihw lt|« laupie»itt.

GIMfitfVitAtt ♦ ««««stia feabttfe eelnõu esimesel lugemisel
V\UJJI*vyU ♦ wa» u wöetud; ritglwauema eelarwe köne.

to jmöm"

IkRUp. 75 99lttts 5S -^
2. . . 150 . 13®.—
Z. . . 22Z. . 20i-

-n nitmta* D nsuka.

Oi«n»ta k«a»a»v«d.

Nr. 65 (1019)

>d käiad

«. Akffk »««»«, S *tt*V*
leflimife hi»d'

Sellega teatame austatud Larwitajatele za kaupmeestele, et oleme asutanud

NüCd

Kurnil 6Än. nr. 2,
rsc(u»i waslas.

ja walmiStame: meri- ja kalamee»tele — Sliriidest kuubefid, puksa, ülikondi,
kaabusid j.n.e.; presenta iga» suuruse»; pöllesid; wihmakuubesid; hobustele wihmci-

kait»jaid j.n.e. j.n.e. -Proowid näha wabriku kontoris.

>. W!M k»»» i MM i A
Tallinn, fyuf tan. 7, kõnetraat S V2.

e Üilli-23 S. D.
Passi piidld mõne tunni jook»
sul. Lotte üieswõtted ?öe»ud

ru»«»is. Mood ad »äl a.öõ»

Kti<ntik N<ämn.«4: A. Oissaar» kaupluses.
Bttv&Sš J AWciuse kaupluses.
Mukas s H. Kuuse
Tartu-vS H. Luhti kaupl.. Raatuse pi. nr. 12.

Pärnus; N. paist i? Ko. kaupiuses.
Wiij nd;3i a. Rikkarti

Wõrus H, Kolbergi B

WalS«St P Mearitzi
Haapsalus: E Ewaldi kaupl, Karja tän. nr. 10
Laila Tarwltajste-Uhisus, üle Lelle.

Lalus-Tähtwera Põliumeesta Salka*
Põltsamaalt k. Jurmani kaupluses.

tu^ed :u'chig« akware'Ii<, pa<«
V!in drwi« i>e. Crutuu,»

V i» n ostrb saari Md

tuled ig- s tautu t# 200 « rk.

ttnJKa- ja lafoHinaltKiL

peale,»al«it»«tai^ erite^di«»i» po»u ptiaiirM tzoolrga.
«»atud tei* j« »aH>»pt«»ad«t.

S»"> Karl Osol. XKXXKXkXKKKXHMXK

«.». to.

Teater „Passaash" teiSSffiS Teater „Pasfaash

Pärnu — Häädemeeste

18* «Srtfist |« järgmised pUewa». — mtpllt pikant fl?ng«, mitte «tettltifefe - ©!• w»ab kuulu»
Näitlejanna Parn Andra.

P. Waher'i — A. Micolay

.Mi ItMMlt"

soowiwad õnne

Draama 6 juures aktls. Na Sterah»» kurb saatus. Autor Fer» ndra. G. Aufgauseri ülks«Ltted. N?ib
tagineda maapealsest õiguse kohtust, kuid mitte oma tegude ktttemattmise eest. P' te saadab parem salong»

kihlusele

Tallinnast: M. D., A. B.

RshM«k»iftrt puhtu]

s%

Praegusel ajal wäljam
wa rahaministri hr. Westi
tveel rahuloldawalt paran<
töötamist jätkata. Sellepär^
gi walitsuse eeL palwega
puhkust pikendada. Walitsj
kust lubatud künni 16.
keaja lõppu sõidab hr.
Veventsile, nii et ta
gasi ei pöördu.

ortesttr hra W aar «anni juhatusel. Hinnad 25—90 moig-ni. !S. märts, algus lell V«5. Algus igapäew
kell S, pühapäümadel krll S p. l.

PA8SP0SS10» äP^k

UUDIS I

UUDIS!

UUDIS I

Hatell-restoraan

Villa IMepos

aiAFERM£-N!f<
1 Talunnas

Täna, 18. märtjil

HOIOKE jÄRecfeGetiisTg

Wiü litt ilu

E6ST!

(end. .Franzia") Kopli tarn 2*a, tbnttv 4 44

w All! ftn i ilht. Dealt kiMmllet itnaati uurali! atossitae.
ja tgapäew UUm 6—11 Sht. mä»gib ifiatife koatsert-trio. Jookide

Teeatmiae Aupaklikult S. 5 » ^ a « S.

Soonita» »«a ledust suu»e»al ja «ädemal arwul ksiksugn moodsaid sein»., laua..
Mängu- ja äratusteSasid, kõiksugu kellade ja uuride osaiid sa tööriistu, niisama

Sennine peawalitsuse
»»

ttuS vKlttriike im

fotttoerettl

Nõuk.-Wene Poola esik
Bonwerentsi saadikutele et

N. Q. So koisky-Sorin
Klaaslng! tan. 11. u Kõrcetr. 651.
samwaag-ea

oma valitsus nimel —

oma hea kokkumänguga.

kokku tulla ühisele nõupi!
arutataks Genua konwerek
ttGtma kutsutakse kõ:'? rajc

Pühapäewal, 19. märtsil

UicWi-InWiii

K.Ä jsür tÄÄ-Äi
weine ja likööre
soowitad mitmetscltsi wäga heamaitselist

K.-m. HARK SCHENDEROW ia Ko.

:: Cotiilon

täitja hr. Ott hakkaS kui
knnaS adwokaadina prakti

Esinewad paremad nöitejõud.

igasugu kuld- ja hõbeasju. Wvtaa t*3t«slfl wasta kSkssgu J«nghs»S't

wadrtt» keLave prale wav»ik« hind dega.

WõttiS 18. märtsist s. a.
õigusteadlane E. Madisfo:

Jil-tei

«. MARKOWITSCH,
Tallinnas# Wiru tlnaara! nr. 24» —

(Valse, Pas d'Espagr.e, Pas de guatre,
Mignon, danse H jogroise (Vengerka),
Masurka.

ja toitude hmdu ou märksa alandatud. Lõunad 3 roast 40 matt*. Oma- ja »äl: maa
weinid, liköörid ja napfid. Rikkalt? einela Ud« Jniiim tcdmetid. Muga» olemine.

kuulsa ZuughanS*t wabriku ainus sitaja Eestis.

AdmiuistratiiwaSji
fttfe juhttl

seltst puhvetitele, re»!oraa»ide!t, pidudele, pul
madel» jne. Peale sel» paberosse ja tubakat.

üle wlidud

Pikalt tiin. nr. 36

Miljo

I MOODSAD TANTSUD I

MARCSLLE ET RENI
osaw^lt^l.

Muil Ule.

perepiouad töötavad '
liigete ja käsi öö muft,
»«d sellega kokku paljr
LSike-mustritele juure
kirjeldus »öi«aldab ka j
ja posu wZlmistada. >

mmm
et mt
a tB31!?!6Pl8tlll!;8 mm». O

ÜK pr»swtt»< tbeada»!j
Ain,

Laudade pva « wõetakse ettateiHmlsI
waslu könetr. 5-97.

Laia tänawale nr. 49.

ÕED

Pikki
9iieMU|<b 10 «rg. ptt

Soowltab larakat la pressitud kalamarja.

till

Ka»bA»d. - tõõSmSi

IS. 1 KM
KelsnmBai
KADRIORUS

on uhatud pühapäewal 19. märtsil s. a. keila 10 hom. ja igal äripäewal

kella 12 päewal. Juhatus.

Maja osta, milleks mõeldud

Ki-ÜMMLÜMZ MÜZWWliS

selle «aja eest 3 ia pool atiljl

ainest Soome kirjandis.
oe''leb hra Reikopp. Loenq o« poeglaste
semwek koolivpilaStele liidu l ikmetele mek,
suta, wveraStele 25 marka.

LJaoBll-Huüsiho

,EStoonia" kontsertsaalis

harilik J Sigile täna, laupäeval IS. märtsil kella 7—ll%\0 Vhtul.

Pühapäewal, 19. märssi! k-?ll N e. l.

Pühapäewal ?9. märtsil kella 7—10 Shtul. ZuhatuS.
Informatsioon. Igasugune kunstrekloam, plakatid'
etiketid, kuulutused, tehnilised- ja ehitusprojektid
ja eeiarwed Jne.

OG,TsaVvGTGsaGaa

on ilmunud. Nõudke igalpool.

I!
^
Uüu lliflliUi • •

Tellimist wõtawad wastu tõik waoariigi psStiasutused. —

s >!m lSveb -- kewade läheneb, tarwitakb

Sellega teatame, et oleme awauud

,mi ast saan eed ja sõitke ila^aöse Kose parki»
:ü* u;wft "fciLiij j5s üä?e5 elue!aud»reSto»

ehitusosakonna

raan. Mugawav kabinetid.
Juhatu».

wilunud arhitekti ja ehituS-injeneeride juhatusel. Valmistame kamasid uind eelar

veid ja wötame oma peale kõiksugu ehitus- ja remonttvid.

HGswETTTTGGaaaaa

Oma ludjawabrik, kiwimurd, puumaterjali- ia ehitustarbeainete ladu
Kontor: Tallinn, Pikk tän. 7,
— tuneiruat 9»92.

Waba Maa" abttalitus Tartus

mme
Wabarügj walltsuse oti
hoolekande- ja rahaminisi
test) moodustatud kouimi^
ületunnitööde tasumaksmis^
susele, et üldiselt ei ole foi
sel ametniikele eritasu makj
nitööde eest, mis nad oma
misekS peawad tenema. Sed
korralistel juhtumistel, kui!
tiiftri loaga, waid seda

sus otsuStama. Kommisjc

et wab. valitsuse otsuS

poakS muutmatalt edasi jõi
«ngiwanema poolt ministes
antud.

Palutakse kõiki tulla.

Sisseminek maisuta. Wabataht!'.sed anded.

Tellimisi aasta algust peale wSetakse veel wa<w ja saadetakse ilmunud numbrid piirile-

i9

M. 3. LaSsi poolt,
kõneaine: ^lias ja Issanda päew. 5kes

Kmetuitteie ületuuj

as on see Mscses ja E!iaS? JtA. 11,10—-n.

nr. J ■ mHrts
L. Simsiwart & Ko. z

^mn tiitimiii
n neid !ak4 iunnixtasat enue Iss---nda päewa?

Metsaarmastajadü -

P.I
% ii

plew hoone, kus praegu aft

Nimetatud majast pidi krimi^
kõlbmatuse pärast wälja kolir
Majadesse. Et aga wiimaSte»!
wad, pidi politsei Toompeale j
Maja kölbulisemaks remonsec:

gümnlleftumi aul -s kell Vi5 p. l.

nnoiiOBoaoooooEgoo

Nqgu^ fkwulleme, kawats^dal

teerimn Toomp^col kütteainet
s

TA1.1.LZ««. PiKKJAi,a N£* 2.

Üa Sa üs

«ajaoftmi«e ka!

IfiiS „W-zha Maad" tellida, kuid
.^llimijeaeg lvppegu alati üktlvit I kunstiteaduse osakonna korraldusel on
pühapSewal, 19. märtsil s. a.
missuguse kuu wiimase päewaga!

ff

Rube

ta (li|td«na (ataf• ;«■

Maava taat. Zai
a«* 3, l»u 3. ASi

Eraettewõtja fartulj
maatt Spar!
Nagu varemalt teatasid
Gk Tallinna ärimees Wen
miljoni puuda kartulid saa
ega sel põhjuse! katki, et p
plisekS tarwiliselt was-tu ei
pool käinud maal ülesostso
«ud odawaid hindasid kasz!
illeS oSta, põllupidajad onl
Di aSjaS tagasihoidlikud.

HUjatt awaldatt Gekse

Ajakirjanduse käes
on kogu maailm.
SeLe maailma awad teile.Waba Msa^.

ttil iii 111 mmMMn.

Homme
kuulutusi

(p»iyapae^ai) wõetatse

waStu k. i—7 p. U Pikk täu.

v. 54 (vlewi kirik» woiiui).

Ce«V »S»«aks- i« k>u>l»t»fi WaU* staft «•#*«*(• dmMW
\

X

Rst karwlid »sta. Nikigis
kyiStegeltsed asutused osa \

marga alalise langemise tõ
gu raSke siduwaid lepingui!
Keeai kaubamaja Tallil
toartti kartulite saatmiseks
teinud.
Piirituse walmiStamiu
lumehed kohapeal karwlid

*nL

Rr . te.

JflBtt 5f « n-

<

Häädemeeste

Päewauudised.

|er'i — ft. Nicolay
kihlusele

>wiwad Õnne
[«Hinnast: M. D., B.

kah««i»Istr! puhkust pikendatud.

Mon-Regos
ia, 18. märtsil

Nr. 85.

X
♦

Baltiriike konwerents Warssawis.

Praegusel ajal väljamaal puhkusel ole^
Kouwereutst tööd lSppefid eila.
wa rahaministri hr. WeSteli terwiS et ole
weel rahuloldawalt paranenud, et ta wõiks
WrrSsawi konwerentS on eila oma tõõaa loomulikuks sidemeks saama kahe Kesk-Ew«
töötamist jätkata. Sellepärast on ta tvabarii- lõpule jõudnud, nagu ustawalt-poolt kuule- roopa wabade ja demokraatliste rahwastegi walitsuse eeS palwega esinenud, temale me. Meie esitajaid oodatakse Tallinna tagasi rühma wahel: Wäike-liidu wahel lõunaS
puhkust pikendada. Valitsuse poolt on puh» juba esmaSpäewal. Nendega sõidab kaasa ii Baiti riikide wahel võhjaS. ühtki kawadkust lubatud kunnt 16. aprillini. Peale puh. ka Soome saatkond. sust ei suudeta ei Pariisis, ei Londonis Qh>
keaja lõppu sõidab hr. WeStel Genua kon o*~ » «r» ^ ^ nua jaoks wälja töötada, ilma Warssawi,

verentsile, nii et ta ruttu kodumaale ta- Nouk.-We«e walitsust ei huwlta Bukaresti, Tallinna, Praaga, Helsingasi ei pöördu.

AdministraktiwaSjsde peawalitsuss juhtimise

WarSsawi kovwereatsi otsused. f Belgradi aktiiwse kaasabita. Wastuok-

Wcn« esitust-j°tirt-«du»»»roo neMMit ole» wSimetu

he! lirjutatatse Warisawi tonwereiltst pu- Londoni, Rooma ja Washmghul'riikide
iomesitajad
toetuseta.
Ka Ameerika, keS ennast
WSttiS 18. märtsist s. a. algadeS oma katte . Balti
Mrisawi konw» «' f*°> kuw enesest mõista, mith
õigusteadlane E. MadiSson.

HW

las d*Esr>aönö, Pas guatra,

Idanse H;ngral*e ^Vengcrka),

rentfil palusid 14. müttfii W-ne esitajalt piilul «male e, wha >aa°°. °n lunnttu»

' Masurka.

Sennine peawalitsuse juhataja kohuste- Warssawis lottulaamist. et teda tutwu«,a->- Mu»t°«^ Warisaw. ja Belgrad, k-nwer-nt.
täitja hr. Ott hakkaS kui õigusteadlane Tal. konwerentsi töödega ning selgitada rida neid uut tunnustust nagema selle Jda^u-

lotillon::

linnaS adwokaadina praktiseerima.

il-liilii!.

huwitawaid küsimusi. Kuid nõuk.»Wen« wa- ? tahtmisest, oma ilu uutele alustele
litsus oli aga sunnitud käesolewal juhtumi- 'cc™

Nõuk.-Wene Poola esitaja on WarSsawi
Vonwerentsi saadikutele ettepaneku teinud
oma walitsu^ nimel — Moskwa 22. märtsil
kokku tulla ühisele nõupidamisele, kuS läbi
arutataks Genua konwerentsi küsimuS: osa.

[ewad paremad ftiltcJOud.

G. Sokolsky-Sorln
ma hen kokkumänguga.

japäewal, 19. märtsil

WGtma kutsutakse kõik raja-riigid.

h'[ii-InWn

Miljonid

IOCDSAD TAKTJWO I

tCELLE ET REHfi
OSaw6£ttti*

pe»ep»»»ad töötavad Berliini UHitainl

srisa IH

liigete i« kitsi-0Ü mustrite tfitcle ja hoia»«d sellega kokku palju vkgz ja r-?ha. —
LSike.«ustritel« juure !«j«.ud t»ptp-al«e
kirjeldus «Simaldab ta mitteottajaü kleit»

IcriLE n ker£

ja pesu »«l«i»tada.

!!»'B3n|8!in^5 SvMv. O

Lk» proowitV»

pea.e wõütakaa •ttateillrnltl
waslu könetr. 5-97.

ÕED BOCKLER,
Pikk tin. 37.

Kanvaad. - töoSMSmintSteerwmU
«ajaostmiae kawatsvfei.

iesll M SMo Wa
ke osakonna korraldusel ots
>2ewal, 1S. märtsil f. a.

Dr. Kapp, kes wiimasel ajal Rootsil
werentst esitajatega tagasi lükkama. Wene- hul iseg» parempoolne „Rzec lita , keS
paoS
wiibis, on Saksa riigikohtule teatanudt
maa oli nõus koos teiste rajariikidega kon- mmdu Balti riikide kohta sK ,. . .,d seisuko.
werentsift osa wõtma, — kuid teda sinna hal olnud. Ta tunnustab heaks, et konwe- et ta nõus on oma süütegude eest kohtus waS.
aga ei kutsutud. Konwerents, mis kokku rents oma ülesandeid mitte liig laialt pole tust andma.
tulnud ilma Wenemaata. — on sihitud 2Bte- wõtnud, waid samm.sammult oma eesmärki,

nemaa wastu. Sarnasel juhtumisel ei ole &e Poole tahab minna. Asja delikaatne külg
nõuk. walitsusel konwer. liigetega mitte mil- olla, et weel üks riik on olemas, kes Balti
legi üle rääkida ja kui wiimased leiawad küsimusest eluliselt huwitatud, nimelt Wene»
nõukogude walitsuse wastused põhjendama- inaa. Praegusaja poliitika üks peaülesanne.tuna, ning siis peab neil wõimalus olema seisab selles, et ühest küljest Balti riikide

Nägus ffuuleme, kawatseva faub..tSöstuSminiA.

seertum Toompeal kütteainete keskkomitee jaoks
tnaia o»ta, milleks mõeldud rahukogu läheduses
plew hoone. kuS praegu asub kriminaalpolitsei.
Nimetatud majast pidi kriminaalpolitsei ruumide
lKldmatuse pärast wälja kolima Pikale tän. riigi.
Majadesse. Et aga wiimaSteS Lürilised sees asu.

Ametntttele ületunnitööde tasumine.

maale majanduslist pääseteed Balti merele
sama lahti hoida. Euroopa uuesti-ülesehiPoola a'a?trjand«S WarSsawi tamisel
tuleb seda probleemi mitte sõjalisel,
koaweretttsikt.
waid rahulikul teel lahendada. Kui Mne»
Poola wäike-liidu ja Balti riikide-liidu ühen- maal tarwidus on Balti-mere järele, siis on
ka Balti riikel Wrwidus Wenemaa järele.
dajaks.

n»a" kontsertsaalis
tewa!, 19. mär-sil kell 11 e l.

Eta«

| gflon MMg-NllMims. |
16. märtsrl. öösel furi Tartu sisehaiguSte.kliint,
ku» raSke südamehaiguse kätte meie kaaStöõlinh

O. Strandman
pjam.kapten Jaan R ii senberg.
J. R. sündis 1SÜ5. a. KzpuS. metsawahi poja»
jõudis eilahommikuse rongiga Tall. tagasi.
na. Löp-tas õpetajate seminaan. Sest saadik
Oma poliitilise ^ konwerent-

lähenemisküsimusele.

„Kurjer Poranny" ütleb:

seisukoha tõttu on Poolamaa, kõigcsuurem, wottts.

tugewam ja wanem Balti riikest, kutsutud
Opitõõ waheajad.

JSüvlud raSteuewad.

wiibis ta pea kogu aja sõjotväeS. LöpetaS Wiln«
söjawäekooli. Wõttis algusest peale osa EeSti sõ,
jawägcde organiseerimisest. Oli EeSti sõjawäe,
laSte ülemkomiteeS. Enamlast» ajal, samuti saks»

laste ajal oli Eesti kaitseliidu organiseerimise!

LihawõttepübikS lõpeb õpitõö koolides, tegew. tkkupatsiooni ajal rändas ta kodumaad
Neljapäewane wul andis lutust, et meil
RnnaS
S. ja maal 12. aprillil; algab uuesti mõõda ümber, hoides wSimude kätt?, sattumist
jaäolud paranema saawad, sest tuul murdis
eest, kes tcda taga otsisid. JsesciSwuse sõja,
jääd lahti ja kandis teda lahest wälja, lahti- .maal 20. ja linnaS 24. aprillil. Suwi^ekS algul
aStuS kalewlaste malewaSse, sai malewa.
waheajakS
on
öpitöö
lõpp
maa^
algkoolides
se mere poole.
päälitu (j£vut£jni>il$. LAuna .wäerinnal (MõniSjH
20.
mail,
linna
algja
ktskkoalideS
aga
3.
Kuid eila pöõraS tuul jällegi PShja-lSäUO
täitis kord malewa pääliku kohut. Oli
poole, mis jääolusid ei lahenda, waid ühte- jmknil: alqus sugisü unna» 2S. aug., maal all)
hiljem
õpilaste patdlj>oni ülem. Nüüd, kind,
1.8.
septembril.
puhku raSkematS teeb, sest tuul ajab jäi mera?staabis,
oli tal eriülesanne iseseiswuse.sSj<
re-poolt lahte, kus ta seiswa jää^a kinni külÕPiw«he«vite »i«ikivjad
«jaloo
kirjulam»se
alal. Tcma latte jäi, läbitõõ.
mab. Suuropi pool on jää niiwõrd raSkekS on trükituna kõikidele koolidele kätte saed»t«m«ia. r»hke»ti maicrjaali, mis seotud R. isik,
ta, et laavad lähemil paewil sadamasse Pääseksid.

hendid, mis koolid endale awaliku kooli- muuseas rea sSzanowelle Ende^l Armarioni war»
seaduse põhjal peawad nõutama.

1921 a. 863 miljoni marga eest kaupasid
müüdud.
peaks muutma talt edasi jõusse jääma, miS
xngiwanema poolt ministeeriumitele teada
Nagu nüüd lõpulistest kokkuwõtetest seltzmtud. —N—
gub, on keskühisuse kaubandusline tegewus
läinud aastal suuremaks kujunenud, kui esi-

M. J. Lassi pooit.
mnm^tasat enne Isanda päewa?
K-xses ja EliaS? JlA. 11,10—11.

Ruberoid

Palutakse kõiki tulla,

II iif i'iii

io-aksuta. WabstahtÜsed anded.

»» kbig»par«« tat«s« tat«lse materjaa5«

SSSVSSST»S»G

Maava t»»t. „Cd»ft", TsSinn, <3 >ut»a tätt.
«». Z, kiu 3. Ä0nc<«. 360.

Eraettewõjja kartulimüük Wsuemaale äpardunud.

Uk
SWtzSÄRFAW » «

Nagu warematt teatasime. kawatseS kee-

$ Tallinna ärimees Wenemaale 2 ja pool
Miljoni puuda kartulid saata. Kaup jäänud

lb - - kewade läheneb, tarwitage
m eed ja sõitke ilusasse Kose partt,

aga sel Põhjusel katki, et pangad rahanõutaIniseks tarwiliselt Was4u ei tulnud. Mõnelpool käinud maal ülesostjad ringi ja püüdIlud odawaid hindasid kasutades, kartulid
tleS osta, põllupidaiad on aga kartulimüü-

iS: üZ-es einel aud-reSto«

lugawad kabinetid.

Juhatu».

TTDISSGVSSo»

Di aSjaS tagasihoidlikud.

4

Hiljaii awaldati DskfaMaAtt sVsM EeS-

tzist kartulid »Sta. Müügist kawatsesid ka
kyiStegeltsed asutused osa wSita, kuid Saksa

marga alalise langemise tõttu tundub praegu raSke sidmvaid lepinguid teha.

Keeai kaubamaja Tallinnas on suurema
partii kartulite saatmiseks Belgiasse, lepingu
teinud.

Piirituse walmiStamisekS müüwad põllumehed kohapeal karwlid üsna rohkel ar-

algu! anvati. Üldse on müüdud kaupe:

Koolieelne kaswatus EestiS.
KaSwatuSmajade tegewus.

HariduSmmiSteeriumi statislika-osakonna poou
kogutud >nldme'e inrele on Cesns 1U2I. a. esimcsel

' « na^la 50 mrk.
Paaw ti efttajo EeSt s.
Rooma paawsti esitajana jõudis nelja'

päewal Tallinna Anton ino
Sisemaale 569.718.172 nt. eest,Wenemaale—221.782.383, Inglismaale—0t2.45G.95S, Zecchini, et Rooma katoliku-kogudufi Eestis
Saksamaale — 7.977.1)79, Lätimaale — üle waadata, nende tarvoibufi kohapeal tund
1.611.075 ja Soomemaale 16s'.2 .0 m. eest. ma õppida ja paawstile aru anda.
Kokku 863.708.517 E. marga eest.
Homme kl. Il t.V. wõtab paawst'. esitaja
Tallinna fainlifu-firifu jumalateenistusest
Käesolewal aastal
tegelikult osa ning jagab kequdusele apostlikon keskühisuse kaubanduslme tegewuS uusi ku õnnistust täieliku andeksandmisega.
edusamme teinud. Kahe esimese" kuu läbi.
müük oli tänawu 148,6 miljoni, läinud aas- Kammuuift Panla J^r wahialt
^tal sama aja jooksul aga 40,3 miljoni.
Siinjuures wõiks tähendada, et ühistegeEila waatas wa?taw riigikogu kommisjline kaubandus Eestis wiimasel ajal suurema hooga on edenenud, kui paljudes teistes jon uue rkl. sommunift Paula süüdistusasja läbi ja jõudiS o:sujele, .valitsuselt
^Euroopa maades.
tenia webastamist nõuda, et teinule wõimaldada oma riigikoguliikme kohuste-täitmisele

Ehituste tari 2s:

kustutamata lupja

paekiwa
——— müüb: ——

L. SsHSIWART & Cf.
Lwbjawabrlk Ja klwlmurd.

«••m»»» MAk tln. ar. 7, M»«n. t>IX

V\

»»

et wab. walitsuse otsus 23. sept. ISI9 a.
!n et liaS ja Issanda päew. KeS

junime all.

Hea Ja odaw cn tubak

suS otsustama. Kommisjoni arwamine on,

ttaliu t 5—7 p. l. Pilt tSn.
«. 54 (OM tirite woAia*).

|a to»r»likalt.
Wtlk* Karja Mu. 2.

Poola lehed pikemaid artiklid Balti riikide

Wabarügi walitsuse otwseaa (hoht»'. tööJäislude paranemist on oodata ainult
hoolekande- ja rahaministeeriumite esitaja- kõwema wule puhul lõuna- ja ida-Poolt, mis
test) moodustatud koinmisjon, ametnikkele , Soome-lahe ja Tallinna reidi lühikese ajaga
Äletunnitöõde tasumaksmise asjas tuli ot- iääst wabastada wõiks. Saadud teadete järeKusele, et üldiselt ei ole soowitaw laial ulatu- jle on Suuropi taga 24 laewa Tallinna sada
sel antetnikkele eritasu maksta nende ületun masse sissepääsu ootamas.
nitööde eest, miS nad oma ametikohuste täitEesti tarwitajate kesiübisuse
misekS peawad teoema. Seda wõiks olla erakorralistel juhtumistel, kuid mitte üksiku mi- kaudaudusliue tegewus läinud
nistri loaga, waid seda peaks igakord walitaastal.

laajiaoit aulaä kell V?5 p. l.
koslivpilatrele liidu likmetele mcU
lta, wSeraStele 25 muda.

kuulutusi

HSdea»jad. Pa-andatats» »»tta

vad, pidi politsei Toompeale edasi jääma, kuna
«aja tölbulisemak» remonjecriti. Nüüd nöutawat
muutunud, et jäämurdjad „Swjatoc,or" ja tud. Niulikirjad, mis haridusministceriuselle maja eest 2 jm pool miljoni.
l,Ste mäleSUiSkega — ja teiste! raske t<mvitoda
„Jermak" sutere raskusega edasi pääsemad. mis walmistatud, — sisaldawad neid öpiwa- —
R. oli ..Wadg Maa" kaastööliseks ja awaldat
Praeguste zääolude ja tuule juures pole loo-

nest Soome kirjandnS.
Nettopp. Loeng on poeglaste

pai) )5«tat(c

Kõigeodawemad
Uniattti s»rm«sed, kellad, k»ld- fa

iseseiSwust kindlustada, teisest küljest Wiene-

seda tõendada.

Warssawi konwerentsi puhu^ pühendawad

AlnnmOOJa4

M»odtleh»d 10 mrg. peal».

mme

Kapp — mSSsujuht.

ttuS Baltiritke ja Wene waheliue sel igasugused läbirääkimised Warssawi kon- Õ,ge sõbralikult kirjutab entsi pukouwerentS.

asuda. Iärwe süüdistatakse uue n hrl.°s.
% 102 ja söjaw. nuhtl.-sed. K 2731 järele.

poolel kaSwatusmaiade tegewus järgmiselt kuju»
nenud:

Tallinnas 3 kaswatuSmaja, ülalpeetawad lim
nowalltsuse poolt; NarwaS 2 m., ükS linnawalit»
suse» teine erg seltsi poolt; Harjumaa 1 m. txesL
Punase Risti peolt, tolku t5 maja.

Uks neist on üle saja aasm mana. (Asutatue
Tallinna 1»17. a.)
Ka^watuSmazades osi lapsi rabwuse järele:
Ees lasi: TallmnaS 1l>5 pocg.ast ja Li türaN.

Nariras 24 pl. ja 22 tl. ja ^crjüT.<ia! 17 pl. j<
u4 pl., iokku llö pl. ja 137 tl, ehk 77,8Wcne.

lasi oli Tallinnas 17 ps. ja t!., 11 pl
ja 20 28 p{. ia 42 tl. Ž:l:lul.iU ö pi. j|

6 tL üldisel 180 poisSZast ja 184 tütarlast
ÜCiRcrolifcm oli 10-a. lapsi, kotkn 1H,7 prots
^pliaclniuse järele oli tublisid keskn-.isi 1^-3 sc
uSrku 4(i Zast. ÄaNv.^tllKma^idd.st nuti eiux! wäl.

nõrku last. 5wöwalusmaiadcst an'i eiuek t?äl>
rao»natu-osiudeS oli raaiuatuid Tallinnas
rnit., NarwaS 616 ja Harjuntac.l 150 rmt., foffü
1483 raamatut. Poo-ed taamuutb cti e'.'s:i!eci>ed
Kasvatajaid oli 16, neist 11 uaiSreta^rast.

Paula Iättve on kolmaS nai^saadik riigikvgus.

EeSti laewad Inglise sadamates.
Londoni Eesti konsulaadi teatel on 1921

v. Inglismaa sadamatesse tulnud 15 EeSti
aurikut ia 3 purakat. Ounetr.si Eesti laewabei Inglise wcteK selle aja jooksu! po!e ol-

nud. Eta.

Prokuristi

iti ta kaSsahsidja kob >'ed om» peale wdtaö

wajaS

A.-S. „H. 'ürmann & Ko."
SKaatuie platS 13,

.iili r

a •'

MM VS9AX

** *6W1 *q03i8AiBASniquiO3i

•fmi : wpniinf Sl'
attjia »uturep[8AB H'

«aadel, aga rolitiftti ei oU Inglismaal loo

30% g
§ Kaalisoola
12% ®
| Kainiit!
17-18% I
D Superfosfaati
15-17% ?
s Toomasiahu
13%
i Norra salpeetrit
« Wääwelhapu ammeniakkl 20%

Z Põlluglpsi tükk. ia iahwatatult |

tust enam nenöe aegade poole tagasi minna.
Kuid Ca praegusel Valitsusel olekS mett
«rwamtfe järele wöimalik rohkem Sra teha»
kui ta oma tegewuse üldpõhimõtted endale
teeb ja nende üle rahwaesttusega kindMSti läbi räägib, et siiS sel teel edasi minna.
Geda meie aga oma walitsuse juureS kahjukS

mitte ei näe. Gelarwe juureS puudub ühtluS, läbikaaluwS. Meil wli kommiSjoniS

elM-WM MM

ministeeriumi eelarweS ühe diwitsi juureS

kestajaid, kaitseeiemente, padrunid jne.

tzs ^pmnlnxsus u0
-nsisn P«aihü p»}B3j p;
msw n3o5| p^Aupnnd

igatahes mitte teisiti seletada, kui et iga flsBOS Mil», ottattatl 281 tila 1b lmMl

A. Anderkopp. '

Mina arwan, et # siin ometi mõt
hulgas nende puuduste korwaldami-

seks, miS seal olemas, teid leida, aga mitte

niisugust teed, nagu ma hiljuti ühe lehe pilke-

Pilvis nägin, kus näidatakse, et haridusministeerium enam bakkama ei saa ja Haridusküsimuse korralduse politsei käite annab. (J:

Piiskan „Tema on ju politseid alati aidanud, eks volitsei aida'nud teda ka!") Eilase

riigikogu koosoleku ajal koolimajade ehituSlaenu fiifirnnfe juures selgus, et meil praegu
nähtawasti selgust ei ole, missuguseks meie

looliwõrk kujunema saab. Ja ma arwan,
aga, et koolüvõrk oleneb ära meie ornawalit-

suse korraldusest üldse. Praegu ei ole meil
aga selgust, missuguseks meie tulewane omawalitsus knjunenia saaö: kas meie jääme endiste waldade juure wõi loodakse suuremad

ommoalilsusüksused. See on praegu alles

lahtine küsimus ja on loomulik, et seda küsimustc; saa koolüvalitsus ara otsustada. Senni ei saa aga ka lõpulitku tvastult anda kooli-

majade kohta ehituse mõttes. Wanad taha-

netuid nöuawad ja liigpalju. Meü pead

Peaminister olema samuti walitsuS. Kuida»
gi ei saa aga leppida hr. Martna arnmde
wäidetega, mida ta Soomest ette tõi, et SoomeS wähema kuludega läbi saadakse iga im- .
me^ Peale ümber arwateS. Soomel on roh

koguni teisiti ja tuleb walja, et eelarwe hoopiS milleS ma hr. Martnaga ühel aovamtsa
olen, on arwud, miS nättawad palju toopae»
teiStel põbimõtetel kokku on seatud.
wi
kulub kodanikul oma maksu katmrserS.
Selgute JpuuduS on asi, miS meile ennast
aZati kõigekivedamalt wnda annab. Met« Sealt paiStab, et Soome» kodanikul riigiku^igieelanve kokkuseadmine on alati juhuslik de katmiseks wleb 11 töõpäewa, meil aaa üle

olnud, nagu körwaltõöbaruna on teda tehwd
ia loomulik on, et sarnane tõõ siiS ka ZntuIIL
vulikkuse tundemärka kannab. Kuid sellest
HaridusminiSteeriumi-ringkonda- juba enne Kristust ja ka peale Kristust kõige peab Äe saa^na, selle puuduse kaotamine on
deS oli neil päewil Wiijandi juhtumiste põh aja." (Naer). Meie näeme siit, et arvami meie kõige lähem üleSanne.
jal nõupidamine, kus küsimust arutati, mis sed wõiwad wäga lahtu tninna, isegi niisuguEelarwe ksorem o« raske.
sugustest organisatsioonidest wöib Õptlafl seS asjas, mis enesest wäaa selge on.
Teine küsimuS, miS paistab samuti silma
lasta osa wõtta. Seal tuli wälja, et haridusGliS eelarwe enesest oma sisulisest küljest.
ministeerium heameelega õpilastele lubad meie haridusministeeriumis, on meie kuts»- Temal on valju puudusi, seda et saa salata,
kolmesugustest organisatsioonidest osa wõtta, koolide küsimus. Meil on üksikuid käsitöölist ta on hiljaks jäänud, tuleb kiireS korras läbis. o. muusika, sport ja karskus. Kui aga tä- kodumaal, apa kui Wenemaa tuletvikuS jalad waadata ia waStu wõtta. Kuid see on aruhendati kirjandusliste ringide peale, siis ei alla saab, siiS on kindel, et paljud nendest saadaw algawa riigi juureS, kuS kõike mitte
olnud haridusministeeriumi ringkonnad küll sinna lähewad laiema tööpõllu tõttu. Juda ühe päewaga ei suudeta tarviliselt korralda
mitte otsekohe selle wastu, kuid tähendati, et praegu on meil käsi töölistest puudus. Nulu da, kuid paremuse poole poame meie püüdma,
kui.niisugused soowiawaldused tuleks, et siiS ajal räakiS mulle üks maapidaja, et tema La- ka eelarwe asjus. Kui nüüd eelarwe huuka kirjanduslistele ringidele luba ei keela- hab oma kodus ahju parandada ja selleks duSte peale tahelpanu juhtida, siiS peab ütlstaks. Mina pean tõenoama, et kui meie ha- juba terwe talwe vottsepva otsib, aaa mitte ma. et kõlgeteraivamalt annab tunda see, et
ridusministeerium õpilastes ei ole suutnud ei leia. See käsitööliste puudu* suurened meie eelarwey koorem tõeSti mitte kerge rah-

lema peab, kuidas meie õpilaste

mata. Meil on asutusi, miS oma wäljam^

nõuetawaid summasid tarwitada. GamaS kem elanikka, iga inimese kulu loomulikult ka
astub aga ministeeriumi juhataja wälja fa wähem. Et aga meie rahwal maksukoorem
ütleb, et asi ei ole sugugi mitte nii. wcnd on suurem on Soomest, see on selge, uks ast,

(Kõne riigikogus 15* märtfil).

Haridusministeeriumi tegewuses puudub sel
gus.

-.ii^oiuoisjspini smxuiil^

ametkond oma eelarwe sisse on annud, need
on Ama kaalumata ja läbitöötamata kokku
lapitud ja siiS walits. läbi rahwaesitusele ette
pandud. Ehk jälle teine juhtumine, mis n5*»
tab, et ministeeriumi juhatajalgi selge pole,
miSsuaust teed tahetakse käia. See oli kauband.'töost.-ministeeriumi eelarwe arutamise
puhul. AlamkommiSjoniS esineS ministevriumi esitaja kawatsl'.stega, milleks ja kuida»

Meie walitsemine ja eelarwe.

mad ideed saadakse.
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on ju kirjandus aluseks, kust esimesed suure-

pauipuu
pvurn^^si
8YN Sj

isesugused andmed aluseks wõetud. teiseS dl- Wõtab elektriwalgultuse, jõujaamade ja
nati ültSpanemiStbid oma hxale.
wilsiS aga sootuks teised andmed. Seda et saa

Eesti Tarwitajate Keskiih.

dusministeer. kaswatustöö kuigi suur. Sest

hindadega kõiksugu

m^dstui kprmn«sj{X «gns

•tstapu pep-uajnns *pao^

Keskladu:

dega tegemist tahetaks teha, siiS ei ole see hari-

taar Karja ftiit. 11, fctealr. f«i»
müüb suuremal arwul ja wõistlemat»

niisuguseid nähtusi ette, kuS näituseks sõja- iseärautS: litset, Bergmanni toruiid, woolatat»

müüwad wabalt ladudest ja nõutawad tellimise peale õiglase
hinna eest kõik põllumeeste ostu-müügi ühisused.

huwi äratada, et nad kirjandusliste ringi-

•*© kVM pxnzs h

2l). See wahe on tõesti nii suur, et sellega
rehkendama peab, kuna Soome riik melt
omast palju jõukam on, sest igaühel on tea
da, kuidas Soome suure metsade wäljawe»'
ga jalgadele tõusis. On ka arusaadaw, et tema rahwaS rohkem maksta jõuab. 5evire

seda arweSse wõttoS peaks meil ükS siht olema, s. o. wäljaniinekuid wähendama hakka»

ma ja neid wõrdlemisi palju wahendada.

(Sisem. K. Einbund kohalt: pTab^site weel
juure wõtta). Lahendada wahekordi kogukonnaS, hr. Einbnndl Meie wõiksime pra»
guSte maksude juure jääda, kui rahwa jõu-

andmetega wälja tulewad. Seda k illi must rühmad wastastikku omas nõudmistes järeoleks 'pidanud lahendina see, kel ometigi need le andma, sest wastasel korral ei ole muie
andmed olema peawad, unda meil kahjuks wõimalust üldse walitsust luua. Ilma walitmitte ei ole. Eriti tahaks uta herra Ärrole su'e!a meie aga läbi ei saa ja teistsuguse waöelda wastusekS tema iifciuU:, et übest röh- litsus? loomine oleks raske olnud, sest > iga

mast kaks inimest kumbki isesuguseid arn?a- walitsus wõib ainult siis tööd teha,kui ta
mist ette on toonud, et sügugi imelik et teab, et ta täna-homme mitte lahkuma ei pea.
ole seal, kus walitms isegi seletust ei suuda See on aga siis wöimalik, kui ta seljätaga rii.
anda. ^ Aga seal, kus asi päris kindel on, seal gikogu liigete enan»us koondatud on. Ei ole
ei tohiks mingisuguseid lahkarwamin ette loota, et meie suudaks env kõik kahte erakontulla, mis aga siiski just r>aremal poo! on da koondada- üks. kes wali^eb ja teine, keS

juhtunud. Na tuletan meele ainult ühe walitsusele wastasrinuas seisab, \c kui snS

übe walitsuse aeg üle. hakkab ieiue wastaSrinnast
walitsema. Sellest wal^t^ mis^süsteemeie maaseadus arutamisel oli, üks selle
ringkonna esitajatest, kuhu herra Arro kuu mist on pidanud ka suurriigid lahkuma. Jnglub! seletas, et meie mitte ei suuda põlist ren- lismaa, keS alati kahe-eratondlise walitsusjuhtumise asutama ko(\u väcwill. kus siis, fui

ti wastu wõtta, sellepärast, et soe meile M Mkemi aW m ftisnud, en Pidanud s*

wäga uus esi on.^ See oli nimel* Herra JÄv- feft whkvm» j» iH parempoolsete juhtidest,
man. Ja peale selle tuli teine, sama rühm» nimelt Balsour whendaS hiljuti, st kahepar.

esitaja herra Uluots, ja ütleS: „Oi, see on teiline süsteem, miS Inglismaal omalajal

üks wäga wana asi, see ei kõlba hihugi, ta olt maksew oli, on küll wäga kena komme llusatS
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kuigi hr. Laidoner tähendaS siin, et ta tZu»
seb, minu arwates et ole aga waesemateA
ringkondades seda tõusu mitte märgata.
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leb. siiS peab sellega aegsasti rehkendama.
Wtaksukoorm on meil suur ja tulewiklls on

zräha sissetulekute wähenemist. siis olekS aeg
otsekohe reid otsida, kuidaS üldse meie wälia-

minekuid wähendama hakata, sest niiwiisi
iKagi edasi minna ei saa. Aeg olekS asuda

Klr

eelarwe aSjus kokkutõmbamisele, sest meie ei

suuda Euroopaga pr -cgu sammu pidada.
Eenni Pole me aga taytnud mitte üksi Euroopaga sammu pidada, waid mõnes aSjaA
isegi ette zöuda. Mstisti ei ole riigikogu lii

detel tundmata kirjeldused Genfis ärapeetud
rahwuswahel^el töökonrverentsil, kus Portu«gaalia esitaja tähendas, et nemad endale sejda uhkust lubada ei wõi, et ilma maksuta algkoolis õpetust anda. Meil tahetakse aya seda

keskkoolis teha. MiS aga kuludewahendamisse puutub, siis ei tuleks seda mitte üksikute harude juureS ette wõtta, tvaid üldse ja

Mida warem, seda parem, sest ükSkord tuleb
seda ometigi teha. Vean ütlema, et mulle, oli
^wäga huwrtaw see ettekanne, mida sõjamt-

nisteeriumi alamkommisjoni aruandja ette
tõi, kus ta täl^endaS, et sõjaministseriumt
kulusid wä^endada saab, aga mitte eelarwe
korras, waid seda tulekS süstemaatiliselt t*
jha, kuLjuureS praegune korraldus sugugi et

wad aga küll alalhoidmist.
Erni hmvitaw on mulle üks asjaolu koo- walitsuse käed on ikkagi teatawaS mõttes seo- see tõesti wäga imelik asi.
Samuti pidi:» ma imestusega kuulma, et kannata. Samiiti tuleb seda mujal tcha.
limajade ehituse puhul, et ei olnud kindlad «tud. Juba ieda tuleb arweSse mötta, et meie
Tuleb aegsasti hakata ette walmistama
andmeid selle kohta, mis meie riigis haridus riigiwanemal riigipead ja walitsuse juhatajat i1920. a., kus elukallidus 3— -i a odawam
wäljaminekute
wõimalikiilt kokkutõmbamiühtlasi
tuleb
etendada
ja
neid
kahte
ülesannet
kui
praegu,
on
turuuaistelc
^ud
ligi
maksab. Ja kui see tõesti nii on, siis peab
Ütlema, et meil haridustööd teha ei saa. Her ühendada on ikkagi üsna raske. Äsutawas ko- 18.000 kuuö sissetulekut, ei,'! »uS walitsus' seks. See on minu am>atcs praeguse riigi
ra Kukk armas, et see summa i.he miljard! gus sai sellepeale tähelpanu j'.hitud. tuid sel- liige 30") kuus sai. S.llelt näc?ne, mis tulu kogu üks tädtsamatcst ülesannetest: õigetesse
peale ulatab, herra Annusson aga tähendas, lest mindi mööda ja nüüd annawad tagajär maksu iomitecdes tehakse. Mleie ^väikeft' rööbaStesse juhtida foffulioibmist riigieelarv
et see summa nii suur ei ole. maid umbes jed ennast tegelikult t".nda. (Rkl. Amberg ko- riigil tuleks kahtl-mata suuremaid kulusid wcs. Asutuwal fooul oli kaks ajaloolist üleS<V>0 miljoni marka wälja teeb. Ootasin, et yalt: „Panen?e rahwahääleta.uise toimel") kanda, kui mõnel suurriigil, ste on parata- annet: waöaduösõda ja de jure Wawutamine.
Riigikogu üleSanne on majanduslise tasa.
haridusministeerium tuleb ja ütleb, »alju Paneme, ma kirjutan kohe alla.
Teine puudus, mi5 meie walitsusel on, on
kaalu jaluleseadmine, selleta ci tohiks
meil haridus tegelikult maksab. Seda aga et

sündinud. Nähtawasti ei tea walitsuZ isegi. see, et ta koalitsiooni walitsus on ja tõsiasi
Ja sellepärast ei tuleks ka mitte imestada, km on, et niisugusel walitsusel ikkagi täielist ühtüksikud riigikoguliikmed igaüks isesuguste meelt ei ole. Walitsust kokkuseades pidid kõik

<is £ unni* « oeöl

kus tuntumalt tõuseks. Gee on küll kaheldaM.

Aeg olek» asuda kolude kokkutõmbamisele.
meil iga päewaga. Uusi juure tulemaS et wal kanda ei ole. Nurinat on palju, kuid
Ma arwan, et ^ee pole kellegil saladuS. et
ole, wanad aga kaowad. Selle puuduse kõr- nurinat on alati olnud, iseäranis maksude
tzväga
suur osa meie riigi sissetulekutest met«
waldamlseks on meil aga wäga wähe tchtud. juures ja meie tulumaksu puhul on teda öiKõik rahwatooli lõpetajad ei suuda olukorra ge palju olnud, aga kaemuste protsent ei ola jle Mn«naa poolt tuleb ja kindel on, et see
tõttu edasi minna keskkooli. Tekib küsimuS, mitte kõrge, ta näib normaalarwu juure ta- allikaS tulewikus wähenema hakkab, mis
kuhu need inimesed peawad minema. keS rah« aasi minewat: 10—15 proti. üldiiest arwust meie riigi majapidamise kohta mõjuta
wa kool ist tulewad ja keskkoolidesse minna et w see on harilikult ka mujal nii olnud. Kuid ei jää. Et see wähenemine lähemal ajal tu-

saa. Kutsekoolistd et ole meil peaaegu ole- küsimuS et jeisa mitte nende kaebtuste hulmaS ja kawasid nende läbiwiimisekS pole ma gaS, waid sebleS korrus, kuiüaS meil tulu
ka kuulnud. See on wäga suur puudus meie maksu läbi on wiidud ja wiiakse. Siin kuultegelikus elus, mille kõrwaldamisekS hariduS- sime juba üksikuid näitusi, kuS seda maksu
ministeeriumi eelarwe mitte midagi pakkuda lsegi mingisuguseks kontributsiooni süStevei suuda.
miks nimetati ja minu arwateS oli see wäga
MS meil aga haridusministeerium wS- ivbaw ütelus. sest seal on tõesti üksikuid aShästi nähtawale toob, see on asi, mida ju, millega kuidagi leppida ei saa. Ma kuulerra Linnamägi siin on nimetanud, s. i. sin hiljuti ühest niisugusest juhtumisest, kuS
usuõpetust uksest ia aknast. (fftfl. W. Linna ukS Tallinna suurema teyase juhataja oma
mägi: „Seda ei ole ju".). Kuulge, Teie taht- isikliku sissetuleku pealt wäga suure summa
site isegi walitsuskriisi teha sellepärast, enne tulumaksu pidi maksma. Kui ta ieda sun?'
Mluid. (Naer). Kuldr?? selle usu peale waa- mat wiimaks wähendada oli saanud, pidi ta
datakse, selleks üks wäike näituS. Palwepae- ikkagi wiuvitusprotsenti (endises suuruses)
wa õbtul ülistasid mulle toimetusse paar- maksma ja seda tuli üle 200.000 marga, ku
kolm inimest ja rääkisid, et meil olla riik kir na tulumaks ise 6Q.OOO oli Ja see pole k«
kust lahuS, hommikul sai kirikuS käidud, aga ime, kui me waatame, kuidas tulumaksuõhtul olid kinod kinni valwepäewa tõttu. KaS kommisjonides asju aetakse. Minul endal
see siiS kiriku riigist lahutamine on?
oli jui»us oma wastulause korral seal olla ^a
pean ütlema, et need wastuwaited, miS esüe
Walitsuse nõrkuse põhjused.
toodi, wäga imelikud olid. Näituseks ütÄdi
üldiselt kokku wõtteS jääb meil tundmus mulle, et kui teie ka tõepoolest mitte niipalju
järele, et meie walitsusel endal sihid selged ei ei teeninud, aga teie oleksite wõinud niipalju
ole, et meie walitsemine on mitmeS asjaS teenida ja seda peame meie ka arwesse wõtpuudulik, ta on nõrk puuduste kõrwaldamt- ma. Kui nüüd niiwiisi öeldakse: „Tcie wõiksiseks. Kuid ma ei taha siin liig eite heita, sest te" ja selle Pealt ka maksu wõetakse, siiS on

•ooa^ spjui

riigikogu oma tööd mitte lõpetada. Kui ta
tänawu-aasta ei saa. siis peab ta tulewak

aastal seda kindlasti ar.ves^ wõtmcr, et mett
kokkuhoidmist äärmiselt ta^itz on ja et mele
peame tasakaalu wiima riigi majapidamise,
teades, et meie majandnLline julgeolek köiae^rcmaks isesriöwilse kindlustuseks on.

müstiline, ajuti naiiv (näitj
ning Bjõrnson).
Geniaalsete inimeste (rij
<!!s;3) juures jätab vaheldav

ilme välisele kujule. Sellel
oänntst, miks andekate in^
sagedamalt muutub, kui k<
Ii*T_i ajajarkel muutub oenj

tavalt. N&if., v&rrelee g|
ven i, KantM, Schopenhat
mitmesugustest periooJid<
lugeda nimese füsioloogita
se kriteeriumiks füsionoor

temal olnud. Isikud, kel
heldu, seisvad madalal ii
suhtes.

Vdife olla, et esialgne
ausest tundub ümberlükad
gecr-ir-r2 mCistelo külg: sel

esinevate kangelaste elai
va.z* irend). Ometigi pej
tarna, et geniaalsete isikut
mitmekesisemad kired v?li
gedasti . äärmiselt vastiki
teks kujunevad (tõenduse ks

ffad). Ent käesoleva küs^

süvenedes, selgineb ka
heite päjendamatus. Näit.,
jutab kirgiisi mõrtsukaid,
korda saata säärast kuritej
peitus veel paljugi muu<
Vaimlise ilma mitmekesidij

liikLu kiusatuse eesi, ent

virtades patuste veeridumx
le arusaadavaks igasugusel

Kui teraselt ka ifiimei
m pane, stlski ei suuda ta j

test. Ometigi suudab ul

Jõudis müügile:

k.e ici temaga ühist, ent si|
ti ühte ei sula, kellel tems
ühiseid jooni, kui vastupil

STEREOMEETRIA'

fciUida eneses seda inime^
vastandit.
Inimeses peituvad alati |

Th. Ussisoo ?ovluStuSt«ga. Hind Mk. 1S0.-^

dit, et ta vöiks omas tes
Beist aru saada. See onj

P. MadiÄsou,

mm: 5t'i. jstoüinaoi*.
Tallmna

•ellest siis, mõista inimf

sioloogiiise väljavõttega
tundlikkuse õpetusest".
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Neil päxwil wõeti karjakaSwatuSngakogu kooSolekul waZ'.u niuuseas järgmised resolutsioonid:

JOH. LINDE, Tallinnas,

mõõduka hinnaga —

ande järele on pundne rewolutsioon maha
surutud, wälja arwatud mõned eraldatud
wastupanupesad. Peaaegu kõik rewolutsionäärid on wangistatud. Wangibe arw ula
tab 6000 peale. Neib, kes mõrtsukatöös ja
rööwimises süübi, ootab karistus. Eta.

MarlpuiulMl 18. —

Saare, ja Petserimaa karjaparanduse otstarbel
Seisuste-kaotamise-seaduft yõhjol ^ lahetvab end. koguduste päralt olewad ^ihslkon- Lu-leks kuralt IÜ&I wiia kohtade Planeerimine ja
ja abifoülibe hooned ühes fooli irtröcn- feffesa ühenduses ka üHiskarjastnaade kaotamine,

.PARI!

Lõuua-Slaawi toetab Rumeeniat.

tvastawate lN>Zü^07tNa'0MawlZlitiuts- Otstarbekohase karjapidamise selgitamiseks ja eden-

misel omab Teie näo

nahk õltsewa roosi lõhna
ja õrna pehmuse.

jaliselt toetama. Eta.

^7.. ^^^usesaamt^eks stsemtm^ettmmi poole takse tunguvats majaduseks Gaaremaale eri.karja-

^Ootböffe.
kaSwajuse instruktori ametisse Panna» ke? ta
Administratiiw-aSjabe peawalitsus on häsü tunneks maakaejapidamist. Eraldi peaks sit-

'iie

glltseriln seebi tarwita-

„Posl. Nowosti" 12. märtsil teatab, et
omanbujefi5. Kuid nijc juure§ iu-- Emiseks rohkem kursusi ja ettelugemist pidada.
IfcD omawalitsüste ja koguduste ^ayel ^iht? Tu!eb edendada karjas^aduste müüki, «t rahwate Löuna-Slaawi walmis olla Rumeeniat tm>
ssstreldusi ja^ lah!arroamlsi ette, mme tagajar- tõendada varema piimakarja pidamise tulu. Lo»» widuse korral Wene wastu poliitiliselt ja sõ
Londonis EeSti selts asutatud.

HaHiag kawUtfeb nõuda Euroopa maawägooe

EeSti konsulaadi andmete järele asub

deS«rmeert«ist.

kLtgile maakonnawalitsustele teabmi^ks mas pidama maakarja edendamist ja korraldamist, Londonis 60 eestlast. Kodakondsusse astumi
Berliin, 16. «.rtsil. ^Chicago Tribune" teatel
saatnub kawa, mille järele ülewõtmist toime- Tarwilik Saaremaal kahte maakarja sugula. se palweib on 89 wastu wõetud.
walmlStawat president Harding märgukirja, maLeS
<iaba -tuleb: kui maa^onnawaliisuS on oi- wa asutada. Wöimaldada maakari ^seltsile teist
1921 a. on Londonis „Londoni Eesti ettepannakse, et Euroopa riigid wnwitamata al
suStanub teatawat koolihoonet ühes inwen- instruktori ametisse panna tööd- rohkuse Mu.
selts asutatud, millel 38 liiget on. Eta. gaksid maawägsde deSarmeerimist, ilma milleta ei

laariga üle wõtta, siis tuleb fcllcft kirjali» Pcale sclle tuleks eraldi Petserimaal teostada

Genua konwerentsi eel.

tfult tea taba isikule wõi asutusele, feEe käes põhjalikku kohapealse maakarja uurimist ja awcvda
»«b sennt tarwitaba nlnub, ühtlast tähtaega i.aa»t kursusega põllutöökool,

olla loota paranemist ^.ilma seisukorras.

Eja.

Briti esitajad Genua konverentsil.
määrates, mlllsl üiewõtmme sunmb. Seäe üldiselt tunnistati tarwiMiuks karjatvugude»
London, 17. märtsil. Reuter. Chamberlain Iiri rahwuSwahelise tunnustamise «õutami<^a jooksul on sus waranbuse senntsel oma» parandamise töid nii korraldada, et edaspidi Ml- teatas alamkojas, et Genua konwerentsi Bri
ue.
ta ulsvõtmtst õlgeks et pea, otgus jamaait sugupullide sissawedu wSimolikult wSike ti delegatsiooni koosseisu kuuluwad Lloyd Ge-

ESSSTr1""

-wpw

0J9UJ 9WIQA M, 4q«3RCq
tA snJfBq 'BJBAJB jsnfng4

Nr. W.

.« t b a M a a-

prge ja lord Curzon. Eta.

London, 16. märtsil. De Valera poole»
hoidjad dail eireannis otsustasid asutada ise-

^niL/mra'aIf">£IT?n^t^ Põlum-Iandusc aluse» Ec-tiS on ja jSSd Saksamaa ettewalmistused Genua konwe- seiSwa Iiri wabariigi-liidu, kes Peab Iiri
rentsile.
vabariigile rahwuswahelist tunnustamist
JunbuSIifet teel —'politfci LaSaBU1— wal- 151 Wapfhamin, h,Iu amwf»,
tuleb pannq pearõhku ühispiimatasttuSjie afuta. - Berliin, 16. märtsil. Berliini ametlikkeS
nõutama. Eta.
rutusele wõtteS neib, kes ülewõtmist takista- mise ja otstarbekohase korraldamise peale.
ttngkondes arwatakse, et wäljawaated Sak

wad wõi seda wiiwitaba püüawab.

Paberossid
PSr«« ?a«ba«dZtskooli õpilane
emacS s^a»«v.

Üldise karja varanduse teostamiseks tuleb samaale Genua konwerentsi suhtes wäga eba Lord Derby ei wõta India asjade sekretSSr^
karjapidajatele selgeks teha, et parandada ja soodsad olla. Siiski tahab walitsus lähema
kohta wastu.
pidada karja wõib ainust siis heade tagajärgedega,
kui selleks loodud tarwilised tingimused: korrali.
kud karjalaudad, intensiivne toitmine ja Kohane
karjahoid. Sellal otefetrhel tuleb ?orr«ft»ak« roh.
?em kursust ii'ie? näitliku frrJtt toitmisega. Sod«
tõõd peawad tegema kontrsll.ühifused oma liikmete

ta päewadel wastawate asutustega nõu pi-

London, 16. märtsil. Lord Derby otsusteS, pärast nõupidamist Chambcrlainiga ja
ti Rathenau määratakse. Kas kantsler ise teiSte walitsusliigetega, mitte wastu wõtta
konwerentsile sõidab, on enam kui kahtlane. India asjabe riic^isekretääri kohta. Arwatakse, et see koht pakutakse nüüd DevonMre

dada Genua koMverentsi Saksa delegatsiooni
Zsosseisu aSjaS, mille esimeheks artvatatvaS-

Ameerika uued rahnplaanid.
>vefA», ts. MSesfil. te«t«t»Zs»:

juureS.

Weise tufeb kM »W»

h«tsoglle. Eta.

Pärnu linn, mis hiljuti üle saja real«
D«««t»r T»«ber tz«i se«««le ette tclxiu «tlSuured wangistused MoskwaS.
gümnaasiumi õpilase wäljaheitmisega enesest PulliühisuSte ja puMjaamade kxvbu. Äfuf*««. w«»trühi«pi l«miseks. millest osswStaksid LhiS„Gvlos
Rossii" teatel on 9. märtsi ööl.
rohkesti kõneainet andis ja haribusrni- seltsidel pegb töötama iq« t?u j«ks tZup««nduse. riigid, Briti, Prantsuse, Itaalia, Jaapan, Saksa
nisteeriumile peawalu tegi, on neil päcwil kefljaam ehk nSndaninl. lSul-wa, milleks iga selts maa, Hispaania, Austria ja Wenemsa. ühingu Moskwas suured läbiotsimised tööliste keskel
jällegi ühe ootamatusega koolielus walmis wajab 1—2 suuremat majapidamist,
eeG««rk oleks, et temas esitatud riigid kohuStukstd olnud, mille tagajärjel paljuid arreteeritud.
Eta.
jaanub, mis kõigepealt Pärnus eneses keeled Meie karjapidamise seisukoha ja f#*du& t»g». sxjahädaohu puhul kokkukutsun<q rahwuSroahelist
Jtt meeled üsna wälebalt liikuma pannub. järgede näitamiseks ning tutwustsmiseks on nZi. konwerentsi. SLjategewust wöiks alata ainult 6
Selgus, et kaubanbuskooli ^-klassi õpilane, iused. Et hoogu anda ja huwi äratada edasi, kuud peale wahekohtu äpardumist. Eda. Tulilaew „Saritshew" endisele kohale asetaneiu L. R. oli' lapse sünnitanub ja hir- vüüdmiseks ja wzistluseks üksikute isikute kui ka
wd.
mu ning ehmatusega pööningule saepurube seltside keskel, tuleb anda nimet. näituste! põllu, Snltan Faad Egiptuse knniugatS
Tulitornide-osakond
teatab, et tulilaew
sisse peunub, kust tebcr aga ksastunblik ja tööministeer»umi poolt mitmesuguseid auhindasid.
knulutatnd.
„Saritshew" on nüüd oma rahuaegsele sei
majaperenaine elowana üles

leiönub.

Soome pank JngliSmaslt S milj.
naelstr. laenanud.

Qondon, 16. märtsil. Kairost teatatakse: sukohale asetatud. Tulikarakter ja udusignaal on muutmata. Et<u
Sultan Fuad 1. kuulutati täna Eaiptuse ru-

Helsingis, 17. märtsil. Soome panga ju» ningaks, kooskõlas Briti walitsuse otsusega,
tagafiwõtmise tähtajaks
Ilmateated.
hatuse esimehe ja Brin sinans-konsortsiumi tunnustada Egiptust kui iseseiSwat suwe*- * Ä...< »« Hk?. ? .^^
ün määratud 20. märts; sellM ajaks poa- wahel Londonis
kirjutati alla ajutisele lepinLoodetaw ilm laupäewal, 13. märtsil.
Wad wäljaheibetud sellekohase tagasivõtmise- gule 3 miljoni naelsterlingi-suuruse rngilae- 6000 mässajat Lõnna AlafritaS Keskmise kiirusega põhja-tuul. Kerae, wäike
pilwitus. Kuiw. Külm kestab edasi. Tartu
^oowiga esinema. Senni on iile poolte wal- nu asjas. Laen kannab 7 prots. ja tema
wangiS atud.
taheidetutest end kooli tagasi palunud wõt- maksu-tähdaeg on 40 aastat pärast. LõpuliLondon. 16. märtsil. Reuter. Pretooriast

WLljaheidewd realgümuaastumi õpilaste

räänset riiki. Eta.
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icses ning koondada üksuseks»
ita on t«ma enese Üksus,
le loomus on Proteu»e loomus,
siiski seda loomust võtta, na"

laalsustki, tegevuses. Isegi

knius ei suuda korraga tungida
Tonna olemusse. Omadus baa— see valmime rikkus — ei
corraga, vaid järkjärgult ühet
kmisega. Nähtavalt sünnib ka
»p§rane perioodide vsikekdum!"

tu poolest on need perioodid
ng kunagi ei esine möödaiäiine ; nad omavad järkjärgult

ma ning kõrgema kuju. Iniiduaal-elus ei tule iialgi etta
ti ühesugust momenti. Hilise-

iremate perioodide vahel on
(iju
kuiülemises
on seda
stelühtesattumist,
punktel spiraali
keerus. Nii mõnelgi andekal
cib juba varases nooruses katöö kohta ning alles siis, kui
la paos olnud, teostab tolle va»
Sd on erinevad aja perioodid,
inimesed läbi teevad. Need
[>n iga isiku elus, ent mitmetevuse ning erinevad „amplipst.

iku perioodi «amplituud** oo
L mida andekam inimene.Tihpniaalsetel individumidel ju^es etteheiteid kuulda, tst nad
J äärmusesse kalduvad". Mitle isiku juures kannavad need

VilsUist iseloomu. Gloethe,
kCnclcb „vahelduvast küpsu-

[ikkwle juures.

ise ärarippuvuse tõttu äkiliv^r-evt taieb tiltigi produk"
le täieline viljatus, ning gee*
nnast alamaks igast keskmi-

: teda piinavad mälestused
ajajärgust. Siis kuulduvad

on välja surnud. Mitte üksi
mm;, vaia ka matarjaal,mil-

:õõt*b, ning tema vaim, milia

alistuvad muutmisela

vaheldavtiselek. Mõnikord

.c-aduseste ning re'lck-

j"l!e puht-kunstilisse oodan-

iei ; tema tähelpanu valdab
kurd kultuur ning inimkonKieizsche ffZarathustra" ja
nõuemisedwii. Ajuti on ta

ta. kult otsustab laenu Soome parlament. Eta.

telegraseerirakse 16. märtsil: Ametliku teada-

soo juures ühewõrra Wgew, ainult ta awal- nagu olekS tema juures midagi tehtud!), wõt
duswiisid erinewad loomukohaselt, kuidas ja miL ta enesele lubada jõpab. On mees aine
lises ilmas midagi „tetnud", siiS kiitle ta ra«
Jutustan wäikese anekdoodi Ungari ro- milles kumbki pool enese maksma paneb.
hakoti suurust, ta maja, ta äri, ta hobust, ta
Suurima
karjääri
teeb
naine
alati
oma
Manistist Jokai'st ja tema kurjast kriitikust
On ta romantik, siis imetlege ta tee— siin pole juba midagi parata. autot.
Gyulai'st. ^ Poeet Paul Gyulai, omalajak wälimusega
neid
isamaa
ja inimsoo kasuks, ja kui palju
kuulus kriitik,' kiskus Jokai romaane (mis On ta tlus ja „n5 suslik" — siis on ilm ta naisi ts on jõudnud õnnelikuks teha! On
jalge
ees.
On
Looja
teda
näolapi
ja
muu
see, nagu teada, käiksest raputas — ta wiljasee meeS aga „waimuinimene", siis põlwita?kus oli haruldane!) süstemaatiliselt maha ja naiseliku poolest nuhelnud —- jääb ta sinna, ge ta waimu eeS.
ta oli.
ei jätnud seal „?mn kiwi peale". Muidu olid kusNaine
5dunstnikud ja kirjanikud on juba elukutwalitseb kosmost — kosmeetika
selised
waimuinimcsed. Hoolimata aja ma^
Kao
aga
suured
sõbrad.
Jokai
wõttis
Gyuä tihti Lige sapised kallaletungimised naera- abil. Sile nägu, sale kasw plus wastawad terjalismist, on nende saamine ja sünd salaehtimiseja
ilustamise-abinõud,
ning
naisel
tades wastu ning ütles kord Gyulai'le isali on need esimesejärgu trumbid käes, et saada pärane, täis müstikat. Nemad on need
kult, nõuandwal toonil: „Kui minu romaan järjekorraliseks Helenaks, kelle pärast mehed j„ärawalitud", kes enese rinnas kannawav
M halb on, misjaoks sa seda siis loed? „Troja sõba" alustawad. Tawalik^lt pec- miskit «püha tuld", miS teistele surelikkuWacrta, mina pean sinu arwuswsi wäga kõr takse
naist edewamaks pooleks. Kuid see dele wõõras. Miski tundmatu ja ääretu
geks ja ometi ei loe ma neid mitte!"
on nad eriliselt kutsutud, pühitsetud ja
pole õigus. See torkab ainult sellepärast poolt
Et kriitik romaani enne arwustamist Iu- silma,
walgustatud
midagi nägema ja tundma, mis
et naise libido exeelmdi mehe seisukogema peab, on muidugi paratamata — wäl- halt Waabawna
„muu
inimsugu"
ei tunne ega näe. Ja kuig?
liig „tühistes" asjades wäl>
ta arwatud mõned „suurwaimud", keS juba jendub. Naise edewus
uuemad teoortad kunsti-loomingut enam enon
ikka
esimeses
joolugemata oma otsuseS ette kindlad on. Sama
ehtimise ja ehteasjadega seotud. Naise dise müstikaga ei käsita, waid seletawad, et
Iri usu ma, et Jokai Gyulai arwustusi tema nes
käeS muutub kõik «ehteasjaks", isegi mees, «inimese" ja «kirjaniku" wahel mingisugust
lxomaanide Ae ei olekS lugenud. Anekdoote kui
ta „sätendab", wõi wähemalt kui ta «põhimõttelikku" wahet ei ole, et inimene

Sigri-migri.

ei tule, nagu piiblitki, sõnasõnalt mõista, seba „sätendawat" jõuab muretseda. Tõe
Waid siin kõneldakse „sümboolide" abil. Anek-

ei ole aga naise ho^itsemine oma wasdoodi soolakS on waimukaS ja karakteristlik poolest
limuse eest, ta ehtimiskirg sugugi ^tühine",
fraaS, mis ta ütlejat miskis omaduses pilt- tema „edewus" sellel alal on elutarkuse will,
tikult iseloomustab.
saanud.
Mind isiklikult ei üllata selles anekdoodis ^misEiloomusunniks
tarwitse sugugi mehe wälimuft „igno-

mitte niipalju Jokai algupärane wastuS
kuib sakt on ikkagi see, et mees
tGyu!ai'le, kui fee nähtus, et kirjani? arwus- reerida",
oma wÄimuse ja «garderoobega" üksi palju
ckajaga, kes ta romaanidel „juuksekarwa- kas- wähem saawutab. Need on ikka naiselikud
tvama ei jäta", sõpruses läbi käi5. Et „maha- mehed, kes enese «ehtimisega" edwistawad.
tehtud" 'nrjanik oma „kurja" arwustajaga Kui mees wälja paista tahab ja ühepaewaühtlast ka „suured sõbrad" on* Sellejuures karjäärist ei ela, peab tal olema elukutse,
ja kõtge peale waatamata!
seltskondline seisukoht, temal, .peab kaS awe^
Oleme kirikuwaenulise ajajärgu inimesed list wõi waimlist kavitaali olema. Need on
Ja „kirikuisad" ei ole meie juures krediidis. mehe -alad, kus mässab tema libido excelendi,
Kuid need wanad herrad on juba oma elu- kus ta mitte wähem edew ei ole, kui naised
kutse Pärast sunnitud olnud inimese olemusse oma ihulikus ehtimises.
sügawamait tungima, kui ilmaliku kutsega
Kui lahkuminevad sisulikult oitf need
Inimesed ja sellest „wanast Aadamast" on komplimendid,
mis teie ütlete naisele ja mis
neil siis ka wäga põhjendatud arwamised. teie ütlete mehele.
iSellspärast pean mina kirikuisa AugustiinuEt keskmisele naisele komplimenti öelda,
fest wäga lugu, kui tema inimese loomuses veate kiitma ta särawaid silmi, ta wärsket
peituwaft ^kolmest pcrwallikast" esimesele ko- jume, ta ihulikku kaunidust (õndsa Salomohale seab libido excelendi: tungi hiilgaba, ni ülemlaulu stiilis), ta kostüümi, ta ehteid.
Wälja paista, „sätendaba" . . . Praktilises Naist peate kiitma selles, mis ja milleS ta on.
keeles nimetame seda „patuallikat" kord au- Mees igatseb hinnatud saada rohkem oma

met.-obs. Eta.

nuse «esimese järgu patuaüikaga" sedawõrd
kakku kaswanud. et libido excelendi rahulda

mine meiepäewil suurema osa tirjaniiluse
tähtsam produtseerimistegur on. Häwitage
kirjanikus see kirg, sulguge see.„pawallilas",
wõtke kirjanikult wõimalus end oma teosteza
«Malikult «ehtida" ^ ja teie olete häwitanu?
kirjanduse. 5^irjaniku waim tarwitab „elzNmist", nagu naise keha ja mche rahakoti —keegi ei taha oma küünalt
Sellepärast, mu daamid, kui teie kirjanikule meeldida tahate, kiitle tema waimu
muud sellel mehel ju Pole. nuLuga tu>wiü»

tada! Ütelge talle, et ta on suurwaim ja et
te isegi unes tema raamatuid loete. Teate
ju omastkäest kui rumal see on, teie ih!:
üudustes ajahamba-märke leidma hakata.

Samal Põhjusel ei wõi teie ka kirjanikku ru-

nagi sügawamalt haawata, kui teie ten:a
waimu «surematuse" juures kahtlete. S.'st

teie, mu daamid, ja kunstnikud — olete wäga
ühte sorti rahwas.

Waadake, «õige" mees tahab esimeses
joones,
et temale midagi meeldiks, kas ta
sama elab, mõtleb ja tunneb, kui kirjanik ~—
ainult ta ei oska wõi ei taha oma mõtteid ja ise meeldib wõi mitte, seda temal taevalikult
meeles ei olegi. Mees waatab: mis meeldib—
tundmusi trükkida lasta: kuigi kirjanik wõtab,
mis ei meeldi — jätab. Sellepärast
ainult spetsialist on sellele sõna ja kuju andma, mis kõik inimesed tunnewad, — isegi on õigus silosoosil, kes ütleb, et tee mehe süjsiiS on kirjaniku ülesanne küllalt suur ja jdamesse läheb silmade kaudu. Naine ja
— sellewastu — tahavad esimeses
kõrye, et hulgast üle tõusta ja oma waimu kirjanik
joones
ise
meeldida, kui nemad waatawad,
eriliselt hinnata.
siis
rohkem
selleks, et kas neid ka keegi imeb
Sellepärast pole imeks panna, kui neil
eelarwamistel libido excelendi kirjaniku juu- ja tähele paneb. Mõlemad ihkajad meclu
«res eriliselt wälja arenenud on ning wäga tusi — tee naise ja kunstniku süoamesse lakummalisi hüppeid teeb. Kirjanik, kui Ju- heb kuulmetoru kaudu
Kuid, kirjanik on edevam kui naine.
mal talle mitte ainult waimu ei ole annud,
Mine
lepib meelitustega, mis talle neljasilwaid seda ka natuke teritanud, oskab oma

kõrgel troonil nii ütlemata kenaKti alla waa- ma all öeldakse. Kirjaniku libido excelendi.
data selle inimkonna-sipelgapesa peale ta su ei rahuldu kunagi intimiteetidest. Kui te

remata jalgade ees. kogu selle edewuse ja kirjanikku austate, siis ärge otsige tema??

Halpuse peale, mis seal sünnib ja millest meie kunagi warjulisi paike, waid kuulutage oma
„teritawd" kirjani? nii kuulmata kõrgemal komplimendid torupilliga käidawatel wrgu-

Idä ja suurtel rahwakooSolefutcl. Meieai-?!
jtäidab nende aset ajaleht. Kui te kirjanikku
,ajalehes kiidate, siis olete „meie tuntud U
lugupeetud" arwusiaja, kelle autoriteedi
tage sõrmeotsaga seda täkku, kelle seljas res wähemalt kiidetud kirjanik ise ei kahtle.
kunstnik-inimene ise ratsutab . . . jätke tema Julgete aga kirjaniku teose wää?tus"s ka
Poegasusele kompliment ütlemata -- ja iga- helda ja olete nii taktitu oma «subjett: ^t
arwamist" Pealegi teistele teatama, siis wSW
ahnuseks, kord edewuseks, kord kõrkuseks — wõinietes. selles, mis ta enesest teinud tveSti on laudlinad teie wahel käristatud!
Kunswik-inimesed on kirikuisa Auaustii- teie autoriteet küll ilma silmis alles jääda,
heal lapsel on ikka palju nimesid.
(ühele naisele ärge kunagi minge seletama.
Libidy excelendi on kahtlemata mõlema

seisab. Ta ironiseerib naise ehteedewuse ja
mehe ühiskondlikkude halpuste üle, ta ei saa
kuidagi aru, kuis wõib meest haawata, kui fa
tema autot wõi hobust laidad! Kuid puudu-
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RliglkogU.
ÜMMd reedel 17. mSrtfil.

Tallinnast.

„ESt»o»la" piimameteret ülmartni.
LädirSSkkrisev kA«et»smaja rentimise «£»
ftapSoUht awab täiäfanteš K. «krma. Pealtkmr. leka, et situ silma torkad sm» süsteemi puulm». jvS linnawälitsuse ja põllutSömilriSteeriumi
Ülsteila taisid „<2«tootua" ftiimamPierei rtpi.
mideZ jöõtawaid e^tewötteid, nagu wsrStiwabrikut
lajaid Sige rohSeiM. SM. Rei ettepanekul muude. Te«pelm<Ss on meil wSga Snnetu, sünnitab sega.
wahel.
rakse päewatorda sellega, et riigi ISM. a. eelarwe dusi. Srimaksu-seadus on meil Wene ajast p.rit.
Teatawasti otsustas walitsus sõjaminis- jne. üle waatamaS linnapea, pAllutöominiStee-

wiimaseks päewakorra punktiks jääb. Ka siin on terwe rida halbu külgi. Ärimaksu-. teeriumi käes olSvat külmetuSmaja sissesea- riumi ja TeSti panga esitajad. KuuldawaSti

Waielu»teta wSetakse nxBw asunikke etttus. «Stmisel puudub kindel süsteem. Ta ei paSst det põllutööministeeriumile Ae anda; et aga awaldanud „Estoonia" tüöStuSettewStted vahul,
laenu seadus teisel lugemisel j- wäikemaapidajat- weie makfuaparaati. Maksumaksjad warjawad Hooned linnale alluwad, tuleb ministeeriumil oldawat muljet.
rendilepingute pikendamise saadu? esimesel lugv- tulusid. Tulumaksu-seadu» on Ml meie oma sün. jlinn<avalitsusega waStaw leping teha. Linna
RaudteetehaSte tööliste koosolek
miscl. Diruand^z puuduse! jääb — seadu? raud. nitns, kuid esimese puudusena on selle» wTtmata .poolt nõutud rendihinda: 1 miljon m. aastas
skp. Peale töö-lõvvu, tehaste ruumes,
teedeseaduse S 15L. <«. L. K.12. Zõide) täienda, madal elatisminimum. See on juhusliselt wve. Peab põllutöõministeerium liig kõrgeks, eeluuse kohta pnewakorrast ära. tud. Ta pead aga reaalselt «võetud olema. Maksu. -dahes, et hooneteremontideks umbes 6 milj. -paetvakorral oli tükitöö hindade ja priiiöidu
Piletite küsimus.
Alg°b am».,N-.,--d»s° «««-«w.. «-u-ndj. f1"" "? füsteemipuutmfej üleKHüwtHl» fOu wälja anda tuleb.
Gila oli rentimisküstmuS linnatvalitsu» ....?.?Õbolekiü selguS, et mõnede jaoskondade
OI. *irf. P-»I. P».«Ä fttöwabet ntt»- Wahemai-I. m-ksuma-«i°I-lt tasu ww.

t-«n»,st. ml. juba t-rv. «*« <m N-I-N°udmm. «.d Sa, Siingi

seS arutamisel. Otsustati põllutööministee- töölised on wanemate-nõukogu ees rahulriumiga läbirääkimisi jätkata kokkuleppe ots- olematust awaldanud wähese teenistuse üle

kestnud, teeb aruandja ettepaneku seadust esimesel ^ . .f ^ suuremaid
lugemisel toöftu iwgtta. Rkl. Kalbu» ZSneleb tulusaid. Paliudnetst ltbtsewad lihtsalt wsr. tarbel.
amneStia-seajduse waSW, sest selle seaduse alla to. ia* **5 J kokkuhmdmine « ole täht:»,
ReStoraankde tõõtamiSaega kawatsetakse

tükitööga, põhjendades seda tööriistade puudusega. Otsustati tehaste-walitsuse ees nõud-

Mlsega esineda, et uufi tööriistu tarwilife!

kmks ka suur hulk need wavarttA vastaseid, ke» tooib ^e S»glasemale alusele seadmine. Ifc*
Wenemac.lt salaja üle oiiri on tulnud. HanS su-tamine tuleb modern.a!usel« saada, nii et sea
Martna teatab, ek sotsiaaldemokraatide rühm ^egil« rängaks ja ülekohtuseks ei muutuks. Kui
ainult laialdast amnestiat toewb. Rkl. Joona» lähemalt vaadata, ei ole kaos vteie maksusüs.
süüdistab ög-dalt seda poliitikat, mis on tarwita. tMmis mitit °tfe sihilik ühe rahwa-kihi kahjuks,
tud amnestw andmiseks. Rkl. Kägu. Kõmmu, kuid raskus selle süsteemita oleku tSttu langeb ik.
nistline partei wõib ainult üldist poliitjvst am- teatawa kihi peale. Lõukad kihid leiawadteid,
nesthat tunnustada. Yiiõkar: Amnestia ei kuida? koormat seljast wrereada. Ja sellepärast ei

Eila otsustas linnawalitsus, peccke elstvate waieluste, wolikogule ette panna, et saaks
pikendatud ööse kella kaheni nende restoraanide lahti oleku-aega, kus warietee, muusika
jne. Sellekohase küsimisega pöördus sisemi
nisteerium linnawalitsuse 'poole.

rus kinnitatud, mille järele saawad tehaste
ametnikud ja -töölised 1. märtsist alates 6
plletit aastas.

pea mitte armuandmise» nxrid Siguse aktiks se»ma. i*5 ^bu* «^tte radikaalseks. Rkl. Rei kSne \&ul

Linna kaalnkoja.teenijate palgakõrgenduse

wusest 1921. a.

Hansen: Meil «abritseeritakse poliitilisi prot. ^^akse kell waheaeg.
sesse. SBcttgtd on wiletsa» seisukorra». (Kogu aja Peale waheaega saab sSna rkl. Sorokiu»
tvem^lhüüded). Atigiwanem Päts: Pahempool» Tähtsaks teguriks riigiaparaadis on kdhtumjni»»i
feb arwawad, et riigi» on tarwis uus asutus — feertutn, kohtud. Kohus peab meil tvabariigiS öig.
amneSna-inStituut l^ma — sus oleks: niipea kui Jane olema. WaStasel korral oleks meie riigikoljuš mziSjab, kohe amnestia. (Wahel-hüüded — vlus wildak. Erilist tähelpanu tuleks pöörata
£tit ei LeoSta ühtegi amnestiat — ei täida, mis Petserimaa kohtu korralduse peale, kuS mitmed
lubate). Asi ei ole aga kaugeltki nii. Amnestia korratused ilmsiks on tulnud. Samuti tuleks ttx>
Andmiseks peeab ometi pÄhjuS olema. Siin aga ftifufel jälgida ka nimede panemise korda Petseri
põhjuseid, mis kaaluvad oleks, ette ei tooda. Sel- maakonnas. *
leasenrel, et neid ette tuua, naerawad pah-unpoolsed

meie riigi, rahwa ja kohtute üle. 5hii meie nüüd WltjwttlflllÄ Sf. Wltf.
/arnaöte nSudmiSte põhjal, nagu see pahempool. Terwe nädala jooksul on

Pikendada.

küsimuse

maaral muretsetaks.

Priipiletite asjas teatas wa.-einate-nõu-

kogu esimees, et on teedeministri poolt mää-

Ulewaade li»»« t»geTerwisyoiuosakonda fiSseantud tapamaja

jättis linnawalitsus eila otsustamata ja otsusta» )921. a. aruannet eelmise aaSta arusnrreteM
seda teha ühes teiS^e linnateenijgte palga tõstmise worrelde» on näha, et tapamaja teg«vuS märksa
küsimusega.

kaswanud ott, ning sellepärast annawad puudused
tapamaja sisseseade ja ajajooksul / kölbmtttakS
KaSwatuSmaia Kurna «öisa üle wiimine.
muutunud
ruumide juures ennast rohkem wnda.
ja selleks sealsete ruumide ümberehitamine läheb
Läinud
aastal
sai tapamajas tapetud 3621 siga.
ehitusosakonna poolt koNuseatud eelarwe järele
tapetult
toodi
iisse
— 20.570 siga.
üle 1 miljoni 180 tuhande marga maksma.
Kariloonii tapeti: aaš-ta jooksul mitmesuguse?
Linnawalitsus otsusta? selle küsimuse arutu, raskuses (1920. aasta attvud klambrite»): härgi
sele wStta siis, kui kaSwatuSmaja RiisipereSso — 8183 (2W6); lehmi — 3427 (2782); kariloomi
ülewiimise eelarwe ka kokku seatud.

alla 20 puuda - 9-iÖ7 (7247); Vasikaid - 4178
(40o7); lambaid - 3899 (2981); sigu (8 pvudasi
Linna weewärgi juhataja on linnawalitsuse ^ pnudaiu) '^'22 (2022); fimt (crfa 1 pd.) _ 199
poole
pöördunud, pikema seletuskirjaga ära (15j; ljo&ris^ii» no (87).
rahwale.
^ misi. Seisukohad on miia^esugused. Kõik seisuko.
^apehtlt rood? aaita jooksul arstRse^ läbi.
Hääletamisi wzetgks^ seadus esimesel lugemi. jfjüs, Q\t Cgö walitsuse arwate? mitte waSku. näidates, et weewärk praeftrt raskes sei.
waatuscle:
weifeliha weerand!mitmesuguse?
sukorra?, pannes ette uut tsentrofuga.
sel «astu. wöetawad. — Igal riigiasutusel on oma tarwi.
rajuse?
mm
(21.830);
hobuseliha we«andi.
pumpa
5000
liitri
peale
50
meetri
sittumise
juures
Wahepeal on ari^ndja Laidoner ilmunud ja fcufeb ja selleks tuleb kodanikke! maksusid kanda' ~ 4 , Iü); wasikaid ~ 22.52? (14.5.511; lam.
iellejärele tuleb arutusele seadus raudteeseaduse Sellel peab aga Piir olema. Riik ei tchi maksu. tellida, miS IW.Hobuscjõulise elektrimootori abil
§ 182. täiendamise kohta, mis esimesel lugrmisel wötmise tagajärjel kokku langeda. Eelarwe on pilt käima pandaks. Sarnane pump wäljama°1t telli, büib -- (17.750); sigu — (g pd. künni 1
tuleks maksma EeSti marga ümber. p""dani) - 27.828 <24.275); sigu alla 1 puuda
waStu wSetakse. riigi aastasest majanduslisclt elust. ArwuStuse desLinnawalttsnS
otsusta? .wolikogule ettepane» — mu tlilO); seaflnke — 1511 (4548); lancka.
fele poolt esitatud, käed üleS tIStame ja amnestia eelarwe kohta erakonnad omi seisukohti waateid
poolt hääletame, tseme ülekohut ja häbi GeSti selgitanud. £r. arwuStatud üksikuid ministeerium

Linna weewärk ülekoormatud.

Sitgi 1922. «. eelarwe Puhul on püütud eelarvet wõrrelda teiste riikide

SSna saab rkl. St oi. Migiasutused Wlewad «larwetega. Hr. Martna wõrdles Soome eelar. kuga esineda, et tarwilinc krediit weewärgi kuA.
meil kallid. Meil on igal asutusel, oma trükikoda, wet meie omaga, kuid ta * ole seda miti^ tapi. tutuSkapitaalist kukatud saaks.
miS suuri summasid ära neelab, kuna üks suurem põselt teinud, mille tagajarzel tuled w&rdlu»
trükikoda, «is tehniliselt hästi sisse seatud. Mk boopis teistsugune. See on mattew ka kõigi teiste
Mkidlise llpeMIV WUmuloitt
riigiasutuste nõudmised rahuldcckS. Siis on meil meie eelarwet teiste omadega wSrdlesid
Asutuste Administratsioonid Sunstliselt kokku. l«st wahele: —sellega tegi algust rahanun^ster).

seatud. Mitu juhatajat ühe asutuse peal, kom. Ma et ole kohustatud rahamimstri

mertS, tehnilised direktorid jne. teeb asjaajamise eksitust enese peale laiendama. Peatan riiklise sei.

keeruliseks. Kohtute töö ei edene sellepärast, et sukorra zuureS üldiselt. Gce on hädatarwili?
kohtunikkude palgad liiza wäiksed. Isegi haridus, sellepärast, et eelarwe wa-ie!u5te puhul seda t-hwd

kulusid wõiks kärpida, et Iga kohtute olukorda pa. «ellejärele toob ri'.giwaneni näitliku ül.'r«nd«da. Haridusministeerium pead oma sum. waate meie möödunud aia oludest eriti Wene ise.
mafid paremini kasutama. Praegu on meil 84 walitsuse ajajärgust. Sellest selgub, et maa
üldharidusega keskkooli. Rohkem peaks aga rõhku °lat: on olnud poliitilise wZimit ahnitsemise -bj.

panema kutsekoolidc.wõrgu laiendamise peaye. l^Luks. Meile ei ole seda keegi tahtnud a^da.

Riigi sissetulekute juur.:S peatades, tähendab kõne-. »" seda m teisiti tahtnud. See ajajärk
— ftvencaegne surwe mõju? nii majanduslisalt

^ 1 T"m^rmf*,w. — km ka kultuuraliselt eestlase enesetunde, ise.

mehaaniker

fntfe — 5M (ISI;.

Tapamajad kapetud ja tapetut fissewodod
koomade k^buliku kihakaal oli: kokku -447 087 vd.

8 tu (852.892 pd. 28 n.).
Haiglase nähtuste#*» loomade arw,
loomaMstlise järelwalwe tagaj.rjel, ka» täiesti ehk

Liuna pandimaja katuse paranduseks
otsustas linua>vcilitsuZ: wolilogulj 45.000 ma^ka

enam mitte. Ja teisest küljest — kuipalju 00 aga suured. Valitsusele on >.>tte heidetud, et E. nmrka |q ?õtf teised teod kokku 5000 kuldrubla.
arwustusi (meie arwuStajad on tawalikult wslitsuses kokkukõla ei ole. Valitsusel jääb Puurmanni maa! ..Kalkunid" — 10.000 E. marka.
ise ka kirjanikud) ei kirjutata meil, wilja koosistumiseks wähe aega. sest iHal liikmel on

jandustaewaK.

MeklaamepaSti» u»e »««»ika kstte.
Linnawalitsus andis Krusensteinile luba^ onra

nivlele üle wõtta N. Kelti lepingut reklaameplgkaa^id: wälja^lecpimise kohta, scve tingimisega,

et ta ei pretendeeriks Äguse peale mingisugust

f kutsekooli,'id otroiiifT.
^pif c maotut ^Moolides Ä.^i.de järele

l!d"ItrJ*
Zk,«:'
1a Olnfe.
- t»*»**

ta™ Xf ät f
Ä ,7^"/ '«"«fcfie Ä
'ÄTntib

?iin«wpäewapilt«i?keSa

Lvbaandmised.

Eilasel linnawalitsuse koosolekul lubati awersa^

meienl-c-v
riik üleelab
a!- niamnduSlisi katse.
.... .. . . . . ^ nieie riik üleelab
citmen

AmMUvgl õisi naisite tioiiri

kwftMitt.

ÄirjanbtisUfud loettf

4ugoetufd*,
Raudsepa
loengPikal
„9ktiU{
19. skp.
tän.
hom. Ülemaalise E. noorsoo-s
linna osak. korraldusel.

A. ' loeng „Soome kii

linoor^oo-lii^u »kunst'teaduS os^

raldusel. MeeLgümnaasiumi ar
v p. Ü. pühapäeval, IS. skp.
Stine «ere tihtsuses
Pühapäewal, lv. skp. N. 11
„Laavanduse* selts Tallinna r
watusd-seltst ruumes fWäike-Ai

N) loengu toime aine üle:
tähtis tegur ru^^aste ja tü"i:

ning majanduslises arenemised
saab tuntud kõnemees hr. SUcffJ
£fc«ct .«at»»i j» tem« ehi
T. T. teaduSringi korraldusel
5V. märtsil kell 11 e. l. tehnikumi»
LV» tehntl i seakeemice. osakon n ai de ka

soni loeng mne üle: .Aatom ja
SiSseminek ntaksuta.

Ee»tt Punase Ri»t, »Nm la»te
be»k».

EeSti Punan» Mst korraldab
suhaigete latte sanatooriumi het
tooma" teatri ruume» 1. apr. s. (

NJMt. Teatri» pr. Litwir
„C?*toom«" orkestn saatel,

kontsert paremasse kunswj

wusel. — Dabesaalides kabaree j«

Suur
p
kewada la »
paremat Jngüse ja

damisek» k»he.nädal«lise tähtaja. mille järele
kinod, kuS nõudmised täitmata jäänud, sulutakse.

wabrikutest kohale jöj

Saar Rsr a !0n. Z.

T«ttw»a sadam käeSo^
algRl.
Vadama» seisid e:»a umb;S
rikut tühjendamises ja laadimisel

msast.otsani laewu täis. Osa jl
asendatud pöhja?antsi ja ujuwa

Muab tühjendautisega l'p ü
takse kohe teine asemele. Suur

punk ^Tranvbalt" seisab
Uue sadama basseini keSktl.

Vila löuua pattu seisid
laewad:

Uue» sadama» laadib Eesti

peale, kuna teine <ke»tt aurik

läheduse» tühjalt seisab. Sai
»Alodin" tühjendub sü^ -st, sa ml

lae» .Alarich". Mitmel p<«
steplatwormtdega. Saksa au«

põllurammu.
1
Elewaatori «» fühjendatak
»Sa^ern.0roSsi" jahukoormast.i

haafhid j. «. s. Teine
va!«'Stab end wälja sõid uks.

kaubasadamas loölurad
suuremad Ame<c'la cnirikud

EiewenS" ja ..D»»ter.Matd'

vagunitesse. P-ale fr?Ie (öhj
b((l 8—S yntai senala..'.,st^
^Var^urg". .Piatt<» j t
Lään' muulis on aurik
tn tst lSpeiamas: lõpule cn
tzvad — Ameerika auriku

Sest meie, harilikud surelikud, ei ole ometi
Kin«de iilewaatu».
Joosuad, kes ..päikestele" ette kirjutawad, ^ngiwanema kõnet sagtstd ,ag d-scd wahele.
Neil väewil ettevõetud kinode järelwaatusel
kuis nad endid iile* pidama peawad. Kas hüüded.
Sisu!*: prcj. J. Sarwe, prss. G. Granö,
aad seismvad Kiideoni kohal wõi Ajaloni Koocolek kell pool 12 öösel. — Järgmine leiti kino Koplis, ..Moderni", „«mon", ..Kalcwi " dsts.
Kabu, drd. A. Andowa ja teiSte tööd.
ja ..Kasino" juures suurentaid ehk wihemaid puuJm» — need on päikeÄte omawahelised as- xoo^olek teijipäewal, ?c?l 5 p. l.
lutduds
nimestik, arwustllseb j«e. Hind 60 mk.
dusr.
—
Linnawalitsus
lubas
puuduste
körwalfcd, mille süsteemi me wöime küll imetleda,

«

hinnatud S «Ujo« »4õttu*li|A

.«rastburg" pZüutöSriiStadex
^Psrilta" transiitkaubaga,
tian" sega-tvansiitkaubaga. r«

rilehjede pealt toAetalse.

I) kullasepn.töokoda — Kuninga tän. nr. 6;
lukkude ja hingede tioStus — Maakri tän. nr. G;
waadata, nn mugaw ,a hubane, et isegl huu- ^ m mc^u lutb mtox^ tiü:b m> !ui iÄreI.
UhakaupluS — PoSka tän. nr. 3, 4) raM»oo.
Issand betda armu! meele ei tule. maksma vanewad õiqo kii^iterra.
dite töökoda — Z.-vuhkentali tän. nr. 30.

t

«ttsipere rnilh k-Sw«»»»«aia
mii Rtm pölluttt«tni»:eertumilt

takse elewaatori. Edast s«

teist reklaamimaksu wõtia peale selle, mis poZti.
tele ja kuululnLtulpadele wäljakleebitawate müü.

-«on ,u kmt armas ,a kodune
pealtU.J-.IW.V
TÄWks.mij
«agu
.. ' •( r ' "CH»'
edasi.!-»-» s«-m-

hrtbmm
ciMalliks».
kunafli muuta.

A<ev»k»rs»s>h

t«rall»ab kooltwalitsuA tütarl. Tui
juhatajaks kutsutoevat pr. Hunni u».
veeterburi, sarnasid kursust juhata».

5Hu»tirtTimn»«?f mnre kefkksMf-?.

rendi «-jus !?:.birääkima kvhustas linn^r»aft;sus
-m r •' v '^'wad Zpet<-ya elu.
enam üksteist A. ci: ifttmiib B. l Üksikasjade j-uure üleunnneS, vea!ab riigiwa- majanduSosakonda. Tmtawpäewapiltnikkele on
Wtimastel aegadel ntKX c^tkätt ma?sude-süsteemi künmuse juures. 13 kohta määratud ja majandusosakond arwaS
tixf tm-rt. t r ." 001 eba1t' m,2e
N. d jn d jälle koos naha, awaltkku- Sellejärele peatub ta üksikasjaliselt kõigi riigi. neilt aastarendiks igalt 10.009 marka wõttai>n;a j^_ ^ L£ 'Co!c n?aa^mnam ipet^atdft

juures, andes watitsuse
Ja juba leiate ka Sf. kirjades, et^B.majanduse.alade
jälle nen t?gewuse, sihtide
ja kawa«su?tc oi,la. Riigiwanem
«de su ürte tähtede" hulka kuulub meie kir jöpetab oma kolmenmnilifc f5i*cf rHutsdeS, et

osa wõtta.

atalir. oda». tIB r»ft wastuwt. kanod?^ koerte ja sigade toitmiseks.
Rahaliselt lLppes tapama-'^?fu^sous Icirrj>
Tsheyi tSu. », k. 8,
TSniSutüe lShedal.
^bÄoldawalt-- andis puhast *?,>.
iulcfut linnale — 2.082.17<> au 80 p.

mine Eesti kirjanik tänapäewani, kui isikliku Litse.«jal. KeskkcoNsid on asu'atud ilma kawata, kujud, ning knnst. Puurmanni pilj „Zkalkunid",
klassid :õöt«vad üksikus te:.
auhaawamise peale arwustaja- poolt ja kat- kihelkonnas on meil kolm üldharidusega kesk. miS Tallinna (?e'-ti muuseumile 5dadrioru loSsiS cbau.u^ne^m5ned
~
kgrwalklassn-.
Lõpetajate ar'.'
kestab temaga igasuguse diplomaatlise läbi- kooli. Mkooli juure on moodustatud rida saknl- ülespatremiseks deponeeritud, linnawalitsuse ini kuzuneb tga aa?ta järsul.' istn-^usek-s jne.
käimise, ftiti enne kriitikat peaaegu sõbrad professioon: jne. ilma, et selleks kindla kor. wcntuuri ül-.-:wS»tud saaks. Osakond hindab:
eksim^e iuurxk kestt»»lidesse
oldi, siiS peale arwuswse ilmumist, milles iärel? luba »lek« küsitud. »«ü!> tuleb par<,w. marmorist kujud «Kristus" ja ..Barrabas" —
komplimendid puudmvad, ei tunta sind üldse matalt wäljaminekuid teha. Need wäljanunekud õC'00 lulöru&fa; marmorist kuju „CVua" 15.000
5 ...a.-s:na vanna s-ll?»

wahel. riigikontroll protesti awaldanud. Mõttelt pooli

toob kõik asjast-huwitatud mi

ig«l ajal. Tule» svowt peal» ne; weised — 6870 (1712); wasikad — 58 (104) koju paraudam». On kõige- lambad - 1305 (B7t)i sead - 710 (S29); hobused
wanemaift künni u»ema süsteemini
8 (14). Säwitusele määratud liha kui sisemasiuat» la«w«?esed, ubelad mised organid sicriltseeriti «uruga ja müüd'
jaod. Töötasu j* jaod toBt*

juhtu. Halwa kriitika peale waatab kesk- näbtawale tulewad, on sündinud noore riiqr olewad kujur A. Weizcndergt marmocist ja gipsiu

Olen imiiitafel ajal jälginud ühe „krii- oodati, et walitsu? selle otsuse kinnitamiseks nitf.,
tiku" wäljendust, mis nii 'plastiliselt peegel- kogu poole pi.rdub. Kuid siin peab küsima, ka«
dawad . . . ainult inimlikka wahekordi A. ja walitsu» on üks rngikoIn.kommiszon; Se'o«, t« ei
N. wahel. Oli aeg, kns A. ja B. kuulusid ole. Walitsus on kõrgem Qõim seaduste täidewiiühte loubkonda, siis oli wastastikkune „har- miseks. Siis ott weel nurinat kuulda, et üksikud
raStuS" ?ri?kumma!ine. Siis kärisesid laud- asutused wäga korratult töötawad. Õige. Konar.
linad, A. ei timmid enam B.'d, ei teretaw^ lusi on, kuid se« tuleb töö üleküllusest.

o« wabtawad wilunud äpijüud. '

osalt ärahäwjtawd (suuremalt jaolt kopsud ja

õiendada. ajaloolisist mon^ntest. Peale ohwrimeelsete
wtarlaStele^.'?aesolcw^. kewa^l tõfÄawad
Suu-ves ilmas, juure kogu hulgas, leidub jõupingutu-te Ml see mcüc ka tlllewikus tcatawaks ja ka mõned hoiuasjad rikutud.
Sc»lt 450 tütarlast, ^nturni leidub anrt iqEooU,
A. Weizenbergi »S8de wZärtuS.
muidugi üksikuid kõrwalekaldumisi reeglist. eelduseis. Asutaw kogu wZeti w«ztu suure rSZ.
wasnlwötmiseks ainult 135.le. natalt
Nagu Jokai oma kummalise sõbra Gyulai'ga. muga. Tööd on tehtud, kuid ka wign on sündinud.
Linna hariduZosakond pani sinnawalitsusele tulu* olcma^'lewat-le keskkoolidele rmunid 'nõu.
Meie „wäikestes oludes" niisugust juba ei ci tule mitte järele teha. K5ik pahed, mi» ette, wastawat korraldust teha, et linna päralt

mis walitsAvad arwustaja ja tema objekti et walitsus on kontsessioone annud, mille waStu

poormeeSte-seltsi korraldusel tlell
watamise kool oma teyewust. Koi
on kaSwatada igakülgselt arenen^
isetoomuga noori. QpitegavuS j<
siliSse ja waimlisse oSsa. mõlem<

Peeterbsrist. KSikseltst Smbl»»- maksad), ja tingimisi müügile la»tud oli järgmi.
masinate paranduste waStuwLtmine

Koobwalitsuse! icifaf. „S raZste küsimuse ljkuid kirjaniku eeS on teie reputatsioon jää- teadwuse p--le.Meie riiklino seisukord ja tegevus, krediiti nõuda. Katus lmkkas jubrr kolnre aaSta deudsmine, ku-daS^ ruumi leida neile algkooli lõpe.
eest
wett
läbi
laskma,
see
parandati
paaril
korral,
dawalt kadunud, ning küll tema! ka oma ju» ^ on hoopis teistsugusel alusel kui teistel meie.
frctaia , *iCi' sügisel keskkoolideks,' -dasi sosw'.
hused 0N, kus wanu arweid õige koht on sarnastel. WawduSs?da on m<ns üks suuremaist kuid jäi pidama ainult lühikeseks ajaks. Katuse wad mtnn«. Iseäranis raske tundud see küsimus
läbilaskmise tagajärjel on hoone laed mädanenud

minnes neist inimlikkudest wahekordadest, iöid rohkem kui soda «'."'ata wöib. Heideiakse ette,

TMpäewal, 14. skp. algas

S.-S. „Ž«J8f", Äw.

auriku .CaSconier" tütjer
«« lvpule lõudnud Zwglise
Hea l»:mitee kergendab

gedele laotakse künni i<>
peale. Terwel sadama
hoogne tegev-»-

«n ?Ll
Ise!»»»»

IMpimx.1. l<. skp. trlstl. tallinna RahwaüUkoolid» Stlt».

AY*iseloomu
| «rvg- -kaS.
jj ^Pühapäewal,
^19.
j DM
{ »S. «artfil
r - korraldusel
• - ONah.h^.mol.
mättfll
Vwormeette-seltst
palju oodata.
Nit saadawad wälja: Pärnu
- ■ n <*v •(.. an.ij,A« O maoft.
watamise
kooltVVi
oma
teyewust.
IMHWII||t
VIIIW
iv^wv»,..Kooli eeSmärk Km» poegl. gü»«. ruume» (S. Kloostri t. 16> ^■•^•""•■7 --^ , -u - - ...

n a st.

iln taisid .EStoonia" «inname^rei txau
'joõiatrdb ettevõtteid, nagu wsrStiwabrllut
le waatamaS linnapea, põllutööminiStee-

oja wötta. " —ist-—

ja Testi panga esitajad. KuuldawaSK
tud .EStoonia" tüöStuSettewvtted rahul,

»eed»k»rf»stzh

muljet.

wrraldab kooliwalitsu» tütar!. Tui tän. Kursust»
juhataja?» tutsutcrvat pr. Hunntu». Uš waremalt

Raudteetehaste tööliste kooSolek

made Utta* tege
tDttfOft 1ÖÄ1. Ä*

^rwishoiuosakonda stSsoantud t«Oamaja

aruannet eelmise aaSta aruannetega
?: on nähg' et tapamaja tegewuS ntärffa

WenSkSr — paks stiku» j»», laewabel

Guurop — Otsa, liiku», paks jää; totMto!
wvivlastk sõita ainult jäämurdjat» abi^ Tuul
4ugoetusel",
Raudsepa
loeng
^Realism
l9. skp.
Pikal
tän. 6S,aastasaja
kell 11 *2B - a.
Vakerovt — silmapiir üleni künni s jalga
hom. ülemaalise E. noorsoo-ühenduse Tal«
paksu
jääga kaetud. Tuul R — 1.
linna osak. korraldusel.
Osmussaar
—- terwel silmapiiril tihedad pak.
A. '* -' '4 \ loeng „Soome kirjandus", koo»
linoorsoo-liidu »kunst-teaduS osakonna" kor» snd jÄäpangad. staugemal NO ja v raSte aju»
raldusel. MeeSgümnaasiumi aulas, ü. pool jää. Tuul «NO.
v p. ü, pühapäewal, 19. skp.
Wormst tulltorn — terwel silmapiiril kunnt
6 jala patsun» liikuw ajujä^
KSne mere tähtsusest.
Kirjanduslikud loengud.

•I

Pühapäewal, 19. skp. kl. 11 e. t. Paned'

. gaSta a«vud klambrites): härgi

soni loeng aine üle: »Aatom ja teni« ehitu»",

(SWM; lehmi — 8427 (2792); kariloomi
puuda — ^07 (7247); wasikaid — 4178
lambaid — 3899 (2S81); sigu (8 puudast

ai . ' '22 (2022); sigu («Ila 1 pd.) — 199
K1;:r:i> -• 119 (87).

|mh aasta jooksul arstlisele läbi,

|nV?: weiseliba roeecenb- cmitmesuguse?
IP.5.V; (21.830); hobuseliha Veerandi.
14 ; :<)>; wastkcnd — 22.522 (14.6511; laut.

(17.750): sigu — (8 pd. tunni 1
27.S28 f24.275); sigu akla 1 puuda
(HiOr, ffflflnfe — 1511 (4648); lantbtu
5.H : m

imaja-- iapetud ja tapetust fiSseioodvd
lllbuliku lihakaal oli: kokku -—447.087 pd.

^2.892 pd. 28 jv).
sase nähtustega loomade arv. fcüebe kiha
Hife järelwalwe tagaj.rje!, Zaf täiesti ehk

zhäwjiatud (suuremalt jaolt kopsud ja
ja tingimisi müügile fcftab ost järgmi.
|feb — 6870 (1712); wasil^d — 68 "(IM);
1SÖ5 (3711; sead — 710 (826); hobused

Säwitusele määratud liha kui ka sise«

Irrrarnb
ihtilifcrriH
ourupa ja müüd'
koerte ia sigade
toiw??se?S.
•feTt lSi.ve? tapamtr—>fw$emu8 läinud
"oüirlolböicalt-• anbts puhast S?f<bwp.U — 2.0*2.17(5 nt. SO ?.

SJmmuitiitftt?? wnrf fpfffwfttel.
»r-irtfufcl seisab ee? raJffe küsimus?- Uf
nc, fuiba? ruumi leida neile algkooli löpet, *vc' sümsel keskkoolidesse edasi soow'.
,>seärmns raske tundud see küsimus
te!?. ;?äeäotcmcf kewadel Hp^tawad

tütarlast, leidub ttpa ifeffuioli»
>>r?iiri?inxifefs ainult 135.1*. KSigopealt
fc-'.T;'"!c:oaf:k' keskkoolidele ruwnib nõu-

rrcif? rohkem kntse^olmd atrairtn.
.'.-Moolide» 'Aa.5i.de järele näii'
•?' m^nxd LaSsid :pö;«'.vad üksikult, te'--»

^-8 kJrwalkln^s^Lõpetajate ar..'
|i?a a?»ta järsult ü<n'Mse?-s jne.

«ojitnnie j>ksvmite iunrcS ?eskk,»lideSse

U'U> 'Ib!'? ir.oii:r>a rertra si»Tf?S
C- efför.ttfpmnttPiontst 1-0 algko?.
|o-,a) osa t.-cujüib. Tennmi kuulduLd
ägajate ?c-?!cf ratSulo^tmaiute «va!.

heakS.

hl fotos.

wälja makStud.

Uuesti awatud

mestega õnnetust ei olnud. Wl. W.
Varas teo pealt tavatud.

16. skp. tabati sadama»jaamas, ' d»
kume^tidch, 'isi?7kcs reisijate^wtch^ü>

Läbiotsimisel lelH% wargust toime panna,
kindla elukohata ja is
gus, et tema on

, ijö*

äraliste õ'^.!steta Tallinna linna kodanik,
.,

Nikolai Hansu p. Metsak. kellel puudub õiaus

Jällemüüjatele saade

tMftf Ih nmnllftt

takse kaup koju kätte.

„Estoouia" teater.

1-l CD.Deioin.

Tallinnas elamiseks. M. toimetati trellide-

taha. W. M

WaraStatud hobune üles leitud.
16. märtsil s. a. teata? kriminaalpolitseile Lääne maak., Wäike-Lähtru wallaS Mäe
taluS elutsew sama walla kod. Viktor Karli

p. Arder, et umbes 2 ja pool aaötat tagasi

Turu teated.

1 WaraStatud tema isalt Karl Arder'ilt hobun»
ära, kuid nüüd saanud wiimane teada, et Hobune olla Iärwamäe külas, kellegi tundmata

oli 10.000 marka. —ar.

Suur
partii
kewada ia suwa
rUdehnnpc

saatel. Kontsertbüroo.

paremat. Jnglise ja Saksa

wabrikutest kohale jõudnud

ta. Algus kl. 3 päetval; õhtul „Tule ja woSeisukord Tallinna sadanias on raske. krediitpanga maja juureS trammi alla Juhkentaki
rega". Algus kell 8.
Takistusi suureildcuvad tihti ebaloomulikud seebis elutsew kurt Marie JüriSson. Tramm

HflnsfsbtQsr Jmport Kg..
Sunr Rar o tSn. Z. TJIlnn.

Voigtlaenderi kontsert „Cötoonias".

korraldused.
Näituseks,
tu;i.u;vw|vv.
, . , kawatsetak

lohistas tükk maad n«isterahwast waguni «S.

Saadud wigaStused ei ole suured, kuid õnnetu
Wene weduritega tuua tühje esheloone TalBoigtlaender on täismeister: nii män» se
linna,
kuna
teis<st
füljeft
Eesti
wedurid
jäl
toimetati Unna keskhaigemaija.
guriista kui helitööde käsitlusel. Ta' kuulub

Wabasvrm.
tõsiste, suurejooneliste mängijate liiki, kelle le P.-Lääne rauoteel Jamburi ja Gatshina
kujurline temperament mängides loob ja wahel tahetakse käima panna.
Wonnsi saarel elutsew Katarina Lindströnt
taswab. Toon on küps, kõlakas ja „Ara" kukuruus saadetakse EeSti waguniteS ZakS Z6. märtsi hommikul wabafurma, lLigcrteS
Tmlltuzta sadam käeSoiewa ttüvRia luues
Peeterduri.
wärSke. Mozart esines wiiulniku käsitlusel,
enesel kõri noagae läbi, millele kiiresti furm
slgNl.
reede! sinfüonia-lontserdil päris üllataMoskwa
näljahädaliSte
awitamise-seltsi
järgnes.
Põhjuseks närwide stvaPuStuS.
Sadamas seisid eila umbsS Lv suuremat au. was temperamentlikkuses, siiski klassilises „Ara" zuhatus palub luba oma kukuruusi

rikut tühjendamisel ja laadimisel. Kõik sillad on
otsast.otsani laewu täis. Osa järge ootawaid on
asendatud pLhjokantsi ja ujuwa doki lähedusesse.

" wagunites.

«ÜH..1..4

Rõbinskini ja

siis edasi wee teel.

JSuab tühjendavUsega lipule üks laew, asenda"vw r, ^
JU L^tlV JIV (l
Suu-.

auti! -TranSbalt" seisab
Uue sadama basseini keskel.

Eila lSuna packt seisid

\cftcasMM järgmised

ding. —4.

laewad:

UueS sadamas laadib Eesti aurik .Kajak" linu

peale, kuna teine EeSti aurik «Kodumaa" siin
Läheduses tühjalt seisab. Saksa suurem aurik
»Aladin" jühzendub sütest, samuti ka teine Saksa

iejal Ed. Lukal, Tartu ja Kearr^ jaama-

tzaashid j. m. s. Teine Saksa aunk .Gstland"
Kaubasadamas loSsiwad jula pikemat «ega
suuremad Ameerika cmrikud .Aquaris". ,Y-iirwt
EtewenS" ja .W-Ster.Maid" terawilja Wtnemaa
waguniteSse. V-ale Uilt tühjevdawad endid siin
weel 2—S i?» ilu! seflaka^^ast, nagu Eaksa aurik
jetoctfuKfl", .Vmdra 1. t

Vargused.
Nongi-alla jäänud.
16. märtsil jäi Hcrmeti ja Keawa jaama
16. skp. teatas krunma-ilpolitseile W8ikede wal^l rauoteetööline Jaan Liilua, rougi- Patarei tän. nr. 13. krt. 7 clutscw Jüri Isaalla ning sai peast ja jalust wigastada. Õn tii p. Witismann, et 14. wõi IS. skp. on tenetu wiidi sama ronaiqa Halliku jaama, kus mai majapööuingult ära warastatud ri.deid
temale esimcst arstiabi anti.
4000 marga wäärtuses. Samal päewal teaSamuti jäi rongi«al!a 17. skp. kl. K7 tas kriminaalpolitseile Puuwilja tän. nr. -6,
ajal Henneti ja Haaudi jaamade wahel Nud. krt. 9 elutsew Ado Ado P. Lcuunergus, et läi«
Lassmann, kes tahtis rongile hüpata, kuid nud öasel on wargad tcma toiduainete-kioski,

Wargus raudteel.
16. skp. warastati Kaarepere mõifawalit-

de wahel, ro!iq^p?nl, ra^itasku ühes 18.000

walmtStab end wäkjassiduks.

Gport.
RaskesõuSt tn ekiwõ ftlused.

6. märtsi õhtul kell S püüdis Aleksandri Wall»»

.Kuppu" talus elutsew Johan Hendriku p. Mark,
41 a. wana, oma kasuema — sama talu perenaist
PSgeneS.

libises sa sattus rongi alla, mille tagajärjel
sai puusast ja jalast wigastatud.
Õnnetu toimetati sama rongiga Tallinna,
kus temale esimest arstiabi, anti. W. W.

takse elewaatori. Edasi seisab Saksa aurik

Tapmiskatse.

Madli Johani t. Marki surmata. Kurjategtia

Esmaspacwane kontsert saab kõigile muuruumi puudusel sikasõpradele olema täielik, segamata nau-

.GtrasSburg" pZvutöSriiStadega, Korra «turik
^Perilw" transiitkaubaga. Saksa aurhk .ikhriö^.
tian" sega^t^ransiitkaubaga, raudteerööpad, ban.

prcf. J. Sarwe, prss. G. GranS,
f,«tAtik,
drd. A.
Audowaj»«.
ja teiSte
tööd.
arwuttused
Hiad 60
mk.

WagunU telg murdunud.

17. skp. kl. 7 ajal, kui rong nr. S Wolbweti jaama sissesõidul oli, murous ühel S-kl.
wagunil tel^, mille tagajärjel reisijad teis»
waguniSse üniberpaigutatud ja tähendatud
wagun õnnetuskohale maha jäetud fal. Jni-

29. rahwakontsert „EZtooniaS"
^.EDtoonia" orkestri saatel. Kontsertsaalis — on puhapäsval, 13. märtsil kl. Pool 8 õhtul.
kontsert — paremale kunstnikkude kaaStege^ Eeskawas põhi-palaoena Tfl)aikowSki sünsooisiku juures. Hobuse wäärwS warguse ajal
wusel. — WahesaalideS kabaree ja tants.
nllme santaasia „Tonn", ä?tia-õfenct'i awa- Wene wineeri hulgsS palju kõlbmata kaupa.
mäng „Phedra", Salnt"Saensi ballet-suit
Inglismaale müüdud Wene wineeri hulPolitsei walwealune kinni peetud.
oop. „Henry 8." j. w. m.
gas on palju külbinatat kaupa olnud. Ostja
16.
märtsil
kriminaalpolitsei
ametiv.tabati
MlUlt)»
Solistina esineb pr. S. BakanowSkaja nõuab sorteerimist eht kogu hinna alandust.
* «. tXn
niku
poolt
linna-öömajaZ,
S.-Vataret
tän.
Chopini kluweri poloneesiga Es-dur, orkesw
Suurem ookeaui-laew teet Tallinna.
nr. 45, tundmata isik, reS end Wen^ riigi ko
16. märtsil tuli Londonist wälja Tallin- danikuks Karl Jakobi p. Kodaras'e7s nime^Draamateater."
'na poole ookeani-laew ^Saturn". Temal on taS. Isik tehti kindlaks, kes tõeSti Karl JaTäna, 18. skp. „AbielutsemNe". Her» koormakS: 282 kotti jahu, 30 kasti jala nõu- kobi p. Kodaras on ja tagaotsilaw Narwa
Mann Bahri lustmäng 3 attiS. Algu^ kell sid, 17 kimpu nahka, 7 aami sulatuS-kausike- .inna politseiülema poolt, ku^ prlitsei-walwe
8 õhtul.
st, 7 kaSti tööriistu, L kasti kirjutusmasi- alt ärapõgenenud isik. Peale selle oli ka Ko
Homme, 19. skp. lasteetenduseks wiimast >naid, 300 aami õli, 30 kasti jooti ja IS kasti baras ilma peatusloata. —ar.
korda „Täbtepoeg". Kes seöa tükki weel isoleer-riiet. Kokku 3126 tonni.
Trammi alla jäänud.
aiäinud ei ole, ärgu jätku juhust tarwitmnaSila hommikul kclla 10 ajal jäi Jaani tän.
Ebaloomulikud korraldused transiitwevS.

'.Viiofci^ates tu^a1 wool selle kasuks,

imriir.2.

Könatraat 9-29.

du poolt pikendati ainult pool summat 1K.
maini. Pool summat — 50.000 m|. — on
neil päewil B. Kiiseli wyl niku poolt uidule

d« Zht«. Teatris pr. Litwinowa balleftZhtu

Slewaatori ees tühjendatakse Ameerika laeva
^EaStern-Srossi" jahukoormast, laadung asenda,

>!D«gi ais! mm limiit

SILVA'9

Tallinn, zz
Slarlpuleatee 17-

paluS ta aya wekSli-tähtaega pikendada. Lii-

EeSli Punan» Rist korraldab asutatawa kop» Ä. ^3 p. l. G. Gerdi ooper "Ftigoletto"; õhsuhaigete laste sanatooriumi heaks jerweS „ES. itul kl. ^8 „Androklus ja lõwi".
tooma" teatri ruumes 1. apr. f. «. s»u»ema y U

II! mäijendada.
'Uc'' pa70'a?orra!f lj femu

rvaa^mnata õvetcVMslt

kui w^s. „Sport" Harjumaa esiwõistluStel
jalgpallis kaotab. Tõelise kaotuse Puhul ei
olnud Kiiselil aga raha wälja maksta ja ta
andiS weksli tähtajaga 1. märts 1922. Nüüd

Täna. laupäetval. „Marion". Homme

põllurammu.

^al.nisiado. praegu minewar hulk
äufooli edasi, mille tõttu

Läinud sügise! ludaS I5hwi õAeladu

omanik B. Kiisel spordiliidule 100.000 mk.,

Laetvasõidu teated.

Ee»tt Pvnaf^ R!»N pNm la»te sanat»»riu«i

rirTio>i rr*?r.?h-t"At dinnata ja neid waV.

l - - ~ l5mifU:Mi pcdnflc«giliSte teadmiste

Nõudke kalkulatsioone ja hinnakirju.

SMtMWtK IWMIk

HiSseminek nmksuta.

laew .Alarich". Miime! pool liiguwad rongid
söeplatwornudega. Saksa aurik Siegen" wssib

|s"'- 11 ?'!>*. f*v sor-viwad Zpet^ja elu-

ja teisi tlsiari töid.

saanud.

LV. trhnilise-keemia-osakonnap dekaan J. AnnuA.

v.jfiul fcfffpcfibc#i( fllgfr^tbc SpilsSte

lonrv -'loratuiennfits keikloslidc! juu«

aknaid,
parketti

vpsrdiliit v. Kitselt käest Poole raha kätte

L»e««: »Aat»«l t« tem« ehituse- Vle.
Osmussaares — NO ja O wahel paisflftvad
T. T. teaduvringi korraldusel on pö^apäewal 18 aunkut jääga ühe» edasi triiwiwah mis ilma
ZV. märtsil kell 11 e. l. tehnikumi». Pikk tän. nr. jäävrurdjateta tuhugije ei Pääse.

!•: nagu r? ftadetaT? waStu.

liiurraž-_ jjhejl r |o|t esineb koolielu

uksi,

GSrw» — lifte lahe» Shuken» künni kahe jala

11) loengu toime aine üle: ^Meri kui iilitäbtis tegur radioaSte ja tiifibc poliitilises

ld ml, ning sellepärast annawad puudused
lia sisseseade ja ajajooksul ) IõT6inttt<jJ&
tatb ruumide juures ennast rohkem tunlda.
)ub aastal sai tapamaja» tapetud 8621 siga,
toodi iisse — 29.570 siga.
äu',r>;m topeü: aaSta jooksul mitmesuguse?

llmlsttt p«ai« ruttu |a k«rrallicult
•|ahehast«f mõõdukatt MadMlsga

pühapäewal k. 10 hom.

„Laewanduse" selts Tallinna EeSti laStekas- paksune liikueo jää.
watusv-seltst ruumes (Wäike-Arehna tän. nr.
Läänemerel — õhukene liikuw jää.

ning majanduslise» arenemises.- Kõnelema
saab tuntud kõnemees hr. Aleks. Tamm.

valmistab mai* tisleri Ififikoda ft«|>

ja Pütsepa poolt wõideti.
Wöistlused peetakse ära ^Loowse^ ruumes. Nad algoivad Lv. märtsil kell 7 bht. ja

Suul R — t

jd on wanemate-nõukogu ees rahulust awaldannd wähesc teenistuse me

ikud ja -töölised 1. märtsist alates 8
aastas.

Võistlustel tulewad teistkordseks wälja-

«ndmiseks wabrikantideühisuse kakS auhinda,
ükS paremale tõstjale, teine paremale maad»
lejale, mis läinud estwõistlustel G. Vrnesaksa

siit Ihw pSllut»S«tntO!eertu«ilt omandad, mi «altt söita ainult jäü«urdj»t« abil, wul 1-1
Tallinn — tam teid tttkuw« MD» laetik,
hinnatud » miljoni ptitiuitifA wälja «nvaptb

Molekul ielguS, et mõnede jaoskondade

nnitatud,etmille
järele saawad
tehaste
(esimees,
on teedeministri
poolt
mää-

kokku 90—100 wöistlejat.

17. ttftrHtf.

NUsipere »ils« ka»w»w»«aja

küsimus.

muretsetaks.

41. m. ja Tallinna „Sport" umbes 20 m.;

JSSowd merel.

Veeterburi» sarnastd kursust juhata»»

f. skp. peale töö-lõvvu, tehaSte ruumes,
korral oli tükitöö hindade ja priisõidu

^piletite asjas teatab wanemate-nõu»

Ösawvtjaid wöisttuStele on haruldaselt

— i2* |a k„wa ?»erwts 5 LOENG.
meest; Paide .Malewa"
Tartu .Kalew* umbes 20S
m»;meest;
Tall. „Kalew"

on kaSwatada igakülgselt arenenud ja KndUt
iseloomuga noori. Qpitegewus jaguneb füü
Teema: „F»nttfiouaalue •Utttümi
silisse ja waimlisse o»sa. mõlematele osadele
on waZtawad wilünud Stpijõud. Koolist wõiKsneleb ««temaatika dotsent H. Jaakso»'
wad kõik abjasb»huwitatud meeskodanikud ««»» Ui 12 p. PUleU>h«d! 29 nt, boO*
lastele 10 marka.

pU»a«eter«t VewaatnR.

fga.
põhjendades
seda tööriistade
puu^Otsustati
tehaste-walitsuse
eeS nõudesineda, et uusi tööriistu tarwilisel

cüõfejöuftufu esmiölstlust tõstmises ja maadlaiuse*.

marga raha ja ^okumcntid^ga. W. W.
Protokoll tehti

neil päewil Kohila jaaina einelauapidaja

mis asub Wene-turul „Kalewi" aia plangu
sees, sisse tunginud ja ära waraStanud toiduaineid 5000 maraa wäärtu ses. Kohapeal
selgus, et wa?qad olid kioskisse sisse tungi-

nud läbi korstna-augu. ar.--.

Teadaandeb ja N?es8n<fe^
Krisiiliu kultuuri ja ilmawaate edendamise-seltst
näitemüük.

Meed vali,takse uih.lpanu juhtida näite»
Iansoni poale, kes einelauas kallinia hinna, müü.n pea-e. wwik fr.Htiüuiul*uuh ja ilniarvaate
Osavõtjaid saja ümber.
Spordiliidu otsuse põhjal korraldab w.-s. aa toiSuatueio imm*, kui hinnakirjas ctte etV;u?»imife id »> yülvt: .:o;va', 19. müt;jU, sol
ausxlj fcllo 12—0 hc\- - jaaUS twa^tu Püha.
Lään? muuli» on aurik .Laura Merfl- laadi, ^Sport" 26. ja 2ö. märtsil s. a. ülemaalist

mist lõpetamas; lõpule on jdudmas ka wiljalae.
hvad — Ameerika auriku .ArguS'e' ja Inglise
auriku .CaSconier" tühjendamine. »o«simis«ga
gti lvpule jõudnud Inglise aun? .«astevan»'.
Hea lnmitee kergenda» weowZtmalusi. «egedele laotakse künni ic«.puuda!ised koormad
peale. Terwel sadama t-rntaarimwl tiign» t\m
hoogve icgtttHO»

nähtud. W. L.

^Qimu tui/ut; loime paneb. Näiiemüügi puhas

MMtiBM iilii m wimmt-fmumeum

Shokolaad

fifjetultl #n MUtmci afutra&use p«yulä^s<»rim«.

seks kirjanduse koudu määratud ja seltsi eeftse^
suS palub sellepärast rohket osawMrntft.

Wastutaw toimeiafc J ^onrjjL
Välj>?andja: Kirjastusühisus .Blebs R

'j*
kV.

Hr.Ua.

J?} a. l>. u" W t>

jm nt* Ma «•

h. nt üm

Mitu tgapüe» lell» 4—Vtö pi.

SMili tS». S, k»t. 8.

Linnukoerad,

J. F. Pilippoff

<Ot«d!itpauga ««ja»).

KZmtraat 14—13. —

keerlew ja ülaNne woSl 220 w. 0,5 P. S. künni 10 P. S., 440 w.

alaline wool 1,5 P. S. tunni 18 P. 5., sepa wentilaatorid,

ökonosmiNsed, 2—7 tule tarwis, kõik fr. SiemeuS-Schuekert ja
snad^wal igasngast elektrimaterjaali suuremal ja wähemal arwul.

aWab lauluklassi.

Di. I Mdl

Hobusepea tän. 10 E. Tomberg.

Õpilaste üleskirjutamine algab 18. märtsi}
igapäew kella 12—1 p. Raua 1.13, krt. 1.

Nüüdsest pl«Ie tpStsu ka hom.
poole! haigeid »astu, k. 10-11.
€nm Roosikrantsi tft*. nr. 21.

anaaBOflmioaBBQaoooQooK»iflaiiai»»aBOQaa{

O. Katz.
Waswwötm. t 10—1 je 4—7.

MosAvast.

(ülesvõtted Eesti eiü^ riigimeestest,

teatritegeiastesi Ja 1 o o d u sest)

on mfiügil „Waba Maa* kontoris,
—Harju tftn. nr. 43. —

Kõnetraat 11—54.

enampakkumisel müüakse

ja kindla hi««ag-l

kohe maksetawa raha eest umbe»

kvigi» wittvides, stmtt» wattkuS soowita»ad

lohanson & Reinthal. I

Usuta!/ Baltiski m«L 16, k 17.

«M- ]■ tnltllDnitns.

AveMete MMtez liMeer. lommisioa

Majade üride,t«iude ja ruumide

MttMtt.

cmnab sellega teade, et 26. märtsil s. a. kell 12 päewal
komitee ruumeS, MenpuieStee nr. 15,

igasugu teenistus» alal.

lllltllkse VW MMM MMÄMN

— ftrttiHlmnlnt —•
btttlu flcisttismafiaatel.
tslked ja tisiab igal keele».

Gaüfornla plo<

saawad ehk

Surcholx wllglm

Müüa:

Nõudke neid kaupluses, ku
toiduaineid ostate Ja kui mitte
andke meile kaupluse nimi tea<

meetterahwa ülikoad, kewada

palitu, ja »ai«ttr-h»a suwe-

«aja).

annab seega teada, et 6. aprillil s. a.
kell 10 hom. küttekoNites ladu ruumeS, Tallinna», UueS sadama» —

Pikee
Tüll

klU 9—2 ja 4—6 p. I Tal-

mis mainitud firma oma aedadi

C&rist F. üernser
Tallinn, Pikk tin. 57. Kl

MeMete keMMtee Mldkr. loMisw AMli mnL bl 17

Wateerifad

bfitv, atielulahvtamiie jakötgis
HÜUf asjades, jeaduSlikutt \*
•katvalt, walmi»t>« tgapSew.

Sabina ia Weoe Ibisga.

lastele l« haigetele.
Kui tele soowfte,et toit tseSranl
•lama peed, sits llsege temale Jur

61\ ft»f(fea6d9# mSSdl<d, pergl.». «aitad, «eeSter. ja voitter, Ruumi Ü«berehita»stG Pikast mantel. Eeaisama» on ka sunr
lill <B»lodt»der) mitüa. S»Ur
palitud, ülikonnad j.n^. P»a!« stlle pSewapildi aparaadid,
ülewiidud
A veert ka tän. nr. 3S, S.
cellod, suur KronkS kamwokell. kuldunrid j. ». e.

VSike Lliwa tän. m. 10, Uue

Tatari tSn. nurgzl. ^

Aia tän. 1*

P. & PfBtjBt Mfltgttt Sattzer i kart»«zid moodi.

ioananBaiiODDBanoBaBaaaoaDaaaaaaaoaaoõ

A. Tomson.

lihale, on kergelt seediw je lf"*J

Lat tän. nr. 22, krt. 2.

tom«i»jo»t tiagimiStel (lv"/»). Pandtmaje juhet»».

KarolinePaZu

metir & Co" Chicago'*, kõige

toiduainete produtsent kõige meai
fiiisteb. Walmlstamtne sQnnib ainu
ttstide juhatusel kõige tipipeaisemj
hoidflsleie nõuetele westawe Itrefl
Uks portsjon „Roiied oeU wel

MM urnusituö

teatame, et paadimaja »dtid kdiksugu a^ju wastu müümiseks

aaoBBaQBDQDDBnBaBBOaaanBQQBaami

toofmoGü

faapapealsed

itendusseg mai»ttud paatide srtzkes ««18. Itk p. Ätzttaf

t. |8reu Smmaamancfe i

«(Rol3ed oats'

sftn «Harcules" nimetatud, mis i

I — oma tvdstnS — *iaa hea
t S, on oda«alt «Lüa. Maalri
t^. ja Wiruwärawa puiestta
nr. 2.

Milniiiaj

TaMnna Nnna pandimajas, Maneeshi tZn. 4,
21. martfit s. <u kell 10 hom.

hea Ja toitwa söögiga:

Kõiksugu

MüügNe taUwad augasttkuv) t* a. |a warem panditud
asjad, vtik Pealt m»i»it«d fiuti faaiaata«M»kL
t* at

WM iSmto at. 37, ht *.

»»pN
«. 22"^ BÄU
jaama Ithetal.

0U5IO»I

Äfajfcfie päm korn

noored, haruldased head Bra
•nba. Raua tS». 10, krt. 4.

te?sfoniapaeaadid — fr. SlemensHalsie; peale selle on weel

Silmaarst

Hambaarst

BOIIetfn nr. a.

peetOM rIMle srlist

wvtab fti0** |« fisahaigeid

Aruküla rabas

)
18.68 netto regittertonai suur.

ale Wõsu, Wtrgi^ J. Tcuuderg.

teras- ja rmmtanue.

paari

uusi
<ta«kifid),

labidaid, sepahaamrid, labidawarfi,
kirkad, kirwed, põiksaed, kärurattaid,
soola, talu, seepi, lauakaale, pesuriiet,
täiakiwa, wanu saewiile. turbalabidaid,
wiljakotte, buldanist pluuseid ja pükse,
vmbluseniiti, maapuure, bobuserii»tu,

raudpolte, randa, Inglise shewiot-

löaitatutg 6/2. KLnetr. 14*35.

SStteelsets lelvos. llkSIder. tomraision.

AaS tafege

optik

W. Roosikrantsi tän. nr. 7,
hoowi peal majaS.

Talllantii j
Narwaa,
Rakwtras

Wötan igasugustd Nbaratöid

»i.tide wormimist «.-s-u. hin
nas odawad. Suu» Tatari tün.

vstam»

»r. 4S-H, krt. 10.

briljante

riiet, otre, tangu, rukkijahu j. m. kraami.
saama, siis keStab enampakkumine järgmise! päewal edasi.

prille walAiStada ja müüa!
odawalt — GQ margast
vj

tallanahka, malm hamöarattaid, mulla

Sdhs Mle bmtorif,

lilli

9!«bdauud,
o»a prillitöõStust
selleparast ouuute
mullmasti
wös
äraaiS Vaesemale rahwale wl

Müiia

Kui 6. aprillil kõik kraam ei peaks ära müüdud

■ *. -.m.-vf P&*. t,,.

Teadaann

Gosvitaö kohe labast »da»a «LSa. Lühemaid teateid s«ab:

kõige kõrgema hinnaga suu-

rel ja wtiksel ar»nl

WM Wll t. Il

Memme tiltümltn iMer. rommisionc
annab seeläbi teada, et 20. märtsil s. a. kell 10 hom.
Tallinna—Paide liini küttekomitee woliniku kontoris.
Käru alewis, Lauri jaama lähedal

laest! siiagi ia strottaa
walgtid Inglla lambavillu
humalaid — 140 m .ttA «. »i.
«••■ntldi padjsaalsli rild«

F. E. Pisarew, Suur
S&AeaiftäiateU

Täll-aknaka:

otstb kohta.
Hfigffc ©offa Feelt, folfatft*.

n Ismes toaUatEoltlns. r.

«. §9, krt. 4.

SsowitaV

mille alla terwe rabatböSWS, kokka 4 pre»st kuulub.

tapeedö- ja würwi»

Lähemaid andmeid saab komitee tchAika«osakou»ast.

lacrtt walikas sooi

soo»'.» osta flSe hobuse tarwis,

ainult head. Teat, Raua tän.
nr. 10, krt 4.

m. W. Ml. k»- !S NtlliõllM
annab wälja

metsatööstuse
ameteil

tuttats ettpWtt Mudaga, <si»ito

kofcla, ka» praalijat», lööjuhatajaks, laduhoidjaks ehk

«rjattöda peale. Too«itajatt

»ae«atasu. Ze«tad« s. l. l.
,M.amet»ik* all.

wahempakkumisel
Pä'!s?ZLa tUttsllazm* S HP
„RvsS" ja Kopli elektrijaama

A. imel. 1
Hais» tita. nt. TS.

naftamootoriMMWkMM
Win jo m E

Minu Kulla- la Rellnss]

— asub nüüd

k»rt"rig?!. !att. ne.

Kuninga tän
Wötan endist wkfl knla- ja

»asta, teen rutuliselt ja töi

pagaritSSSt»< ühes poeruu

miga, wähese kaubaqr, p^k tuda
kõige tarw.U?u tvöritStidega ja
sisseseadega, südziinnast mitte

Kesknädalal, 29. märtsil s. a. kell 12 päewal
Nawesti mõisas

puuwilja ja

TaMnzms

Awattlul enampakkumisel müüakze:

1S HP iõulise „UesuS" —

Hundi fiBn. SL

^tataZse «illja

€>lBfta&ft pakkumise jiWS 30.090 «Mm.

ILrekpaMmim tarviduse korral toimetataksi neli tööhobust, hobuseriiStad, wankrid, reed, SSriiStad,
rukkid, rukNjahu, soola, poolsaapaid (tankid) kirmeid,
31. märtsil kell 12 päewal.
detfimaalkaalud, kärud, tühjad tünnid, reetalla terast ja
AAiaMMastMes,
muud kraami.
Meeste- ehk«M?»ahwaS. Ütlab
Kui 20. MZkttftt Mk kraam wälja «SSdnd ei pea?»
kohta
saama, siiS keStab wäljamüük järgmise! päewal.
KÜtteainete keskksvritee likwiv.-Zommisjon.
WtBnnud

Johanson & ifc

HflERBOfl
iSIUbKViKanlMfla
»s»'h«n

Teie ei kahetse mitte, kui minu kanget ära anda. Te«,t. s!t.

juureS palsEd fa parukad r9l2 Pazariän^ t.3.
lasete teha. Patsi lövraha Jaan Peetri p. Etr cl»!?swi
100 m., patsid müüa ^OQ mrg.
peale. Ostan wäljskaktunud elamislada nr. 21.49-, m'.»
juafseib ja maksan head hinda. leitud on, tuleb

S Ba!eS»a tän. nr. 27. krt. 7.
hooni s'e§ trSikseZ maje?'.

MMM l!IÄ

Tehnika-Ja ehitul
H. H einncüson & Snj
Tallinn, Pikkjalg !•

Keskküte
Weesisses(

Neljapäewal, 30. märtsil s. a. kell 12 päewal Gstwere
möifaS tulekahjust järelejäänud

Palud ükskõik missugust kerge-

«at ttettiiteft ehk masinal,
kirjutajaks. Teal. slt. sõna
^tööta" all.

Pakkumised tulel© id osakonda. Uus tän. nr. 10
künni 3. aprillini s. a. kella üheks siSse anda, 20-mrg.
tempekmargiga warvStatult, sõna „Rus«" ja „UrsuS"
all. Sealtsamast saab ka ligemaid teateid. Gtvm pak

nniepBC Itm kumist tuleb kumbagi mootvri pakkumise kindluSwsekS
10.000 marka osakonna laekahoidjale sisse maksta.
on tarwis.
Sellega teatab riigiwaranduSte osakonna juures
Msida ^(Htoouia' teatri maia?
m. 1<X

Hoolas

fBlnnt

afüw likwideerimiSkommiSjoa, et tähendatud osakonna
waldamised olewad

metalli-tagawarad
«mbes

ning muud eluta

Viljandimaa 3 ringkonna walitfeja: (allkiri).

Süüa rrMo Mi Wtotnfe — unugu MM

ilNMÄMM
öhrS feal juures tarwkSminewate tööriistadega, hea bei

40V.VVV pd. kwntfM enampakwm. ära müüakse^ t ngimistel. Teat. f.l.t. künni Zl. f.t.p. .Kompweli,

Pakkumised tulewad siSseauda kwnipitfeeritud ümb- tööstus* all.
rMudeS, waruStatult 20-mrg. tempelmargiga, märgusõna
Kahe kuu
w. 54. «Clada Maa^ talituses. all ^Metalltagawarud" nimetatud osakonna junreS afuwa

likwideerimiskommisjoni esimehe nime peale K. T. M.

110. poiss
soowffc kul»U0SI«

õpipoisiks
at »«»», mMt ttniiid.

&Mto Ui .«* *

riigiwaranduSte osakond, Tallinn, Toompeal Kohtu
tän. m. 6, mitte hiljem, kui kell 10 hom. 29. aprillil s. a.
KSik selle müügiSse puutuvad tingimised on wäljapaudud
kaubanduk-tööStASminiSieeriumi riiaiwaranduVte osa-

M. T. M. riiglwaranduSt» osakonna
{«tare* aww ;Uwid«erim!slko«misi»»t-

1
8

I
I
i

J8me koks 75

Peenike „ 15

tsjatoontne lbmapiirideS
^chltoomiue 100 puudast ala tel

1

Masin

peale soowitakfe üürida

rataSte Peal olewat

Xrlmehed!
lokomobiili

tonnas ja Louvont, Pariisi, Berliin^ Stochoimi ning th^ anrulatelt 10—12 hobuse iduljsi.
Helsingi konsulaatides, kuS neid ig l änpöewal näha wöib.

Kanalil

n

I-

Pakkumised ühe» lähemate tivgimiSteaa palutakse

ära anda gaasi- ja weewärgi juhatusele. T»»o»ipärn>
puiestea nr. 27.

Kõige kasulikum on kuulutada
„Wcba Maas" sest ffWaba Maa"

on k6ige)oetnwam teht Eesiiü.

sõredat ja

pehmet— II

•QM oma

:

MiM-M,
TallMMii Pikk tln. »,I

M. U.

,a • t • «» '

Kütid

I
I

BQIIetin nr. 8.
Linnukoerad,
noored, haruldased head Sre
anda. Raua tä». lv, krt. 4.
ffõifiug*

saapapealseb

11», onoba»«it «Süa. Maalri
; Ita. t« Niruwtrawa puieStea
»?. 2.

NM Wii
ilm

hea Ja toitwa söögiga »

„Rol3ed oats"

till) *HercutesM nimetatud, mis ainult

— omi tvbsms — (im hea

s-

Alastnfte pfleva konsliHalt

meur & Co" Chicago'*, kõige paremata

Kaupmeestele ja ühisustele!
dauud ja soowitau IAlks»gA p»d»ka»pa ujakohaste hmdadega.

ZtSige täielikum lad»! K«ga suurem wSljawattkl

i

B. GOLDMANN,

Li»» tän. nt. 22, tzt. 2.

Saada igal pool. —

toiduainete produtsent kõige maalima* waK
fnlstab. Walmlstamine sQnnib ainult spetslalistida Juhatusel kõiga täpipealsemate teral#»
holdiistele nõuetel* wastawa Itraiwaiwe all.
Uks portsjon „Rolled oats wastab *k n.

saawad ehk

Surcholx wtlgimarju-

isM Müüa:
1.

meesterahva ülikond, fewad»

palitu, ja »ai«t«rah»a su»e-

»if» pseaD mantel. Eealsamas ta ka su»»

lill ^B»lod:»der) müüa. G»»r
Siluetita tä». nt. 35, 8.

28» Märtsil s. a. kell 12, tulewed «etsade peawalitsuses. Toomkiriku pl. J,
enampattumisel müügile allpooltoodud «etsa»uterjaaKd järg «istes Üksuste», arwul
ja a!g»shi»dadega:

1—54#

Nõudke neid kaupluses, kus tele oma
toiduaineid ostate Ja kui mitte saada pole,
andke meile kaupluse nimi teada.

Hiiumaal, KSrdK, Luidja, Prmpe, Ointao. Kuiwalauka, Suurepfi ja Jaaguraudadesse. Tuure sadamasse ja Tahkouna raudtee ääre «äljaweetud:
k.-s. kooritud mänuipropse, algushiud 1.b97.S9S marka.

CtirlSi F. llLMS Co. toe.

Peale selle Hiiumaal väljaveetud:
Z. Suidja rannas: umbes 110 k.-s. küttepuid, algushiud ii 4880 mrt k.-s.

Tallinn, Pikk tin. 37. Kõfietr. 1-41

18.68 nctto ngtltettonni suur.

S.

Evgo „ 82,00 00 m 95.640 marka.

10.

Märjamaa metskonnas: Riisepere juureweo raudtee äärde KükUal

Teadaanne
(nt oma prillitLAStust uvte masinatega titte»-

sellepärast on mull wõimank—ise
g danud,
äranis waesemale rahwale waswtulleS —

MiiPt
W.

prille walstiStada [a müüa wSistlemata

odawatt — 60 margaft alatcl.

Sa# tttftga

optik AMOS.

W. Roosikrantsi tän. m. 7
oowi pea! majas.

Sahcrlini FahSbera nr.

9. Tah konna randis ääres 140.0S k.»s. küttepuid, m 430.340 »

krlalall I» liblaltai

.Mkklt'. I

wäljaweetud: umbes 600 t.»s. lüttepuid, algushiud 4 S500 marka kantsüld.

% Wlru tiin. nr. «. Kõnatr. 7 LB Ja 14-41. c

Piirsalu metskouua».

N. Ellamaa jaama wä^aweetud: 183 kasepakku SSS k.-j., algushiud 14.8Z8 m.
12. Risti jaama wäljaweetud: 84,«6 k.-s. 1S* küttepuid, algushwd 144.8?S m.
13. Sellesama jaama wäljaweetud: 259 k.-s. 28" sega küttepuid (SbV« okas
puu, &0o/o kase ja 50% haawa), algushiud 1.279.600 marka.

#aaaaaa9aaaaaoaaa»aaaaaaaaaaoaaa**

(0eslturble

ASesla metskouuaS Saaremaal»

14. Tagamõisa meriranda wäljaweetud: 2öl okaspuu palli 8SS1 k.-j^ algusigas suuruses lad ust ja tellimise
hiud 73.220 marka.
15. Pidula meriranda wäljaweetud: 328 k.-s. küttepuid, algush. 1.049.800 m.
16. Ristisugu meriranda wäljaweetud: 170 okaspuu palki 186& k.-j, algusWlru tiin. nr. 4, Iiri. ft« Talllnnaa.
hmd V7.300 marta.

Inseneer F. Peterson,

-s'u. hi«.

Vstame

briljaute
kStg« kõrgema ht»«aga su»«

rel ja wtiksel ar»»l

17. sealsamas: 71 eksport liiprit 268 l.-j., algushiud 9Z10 marka.
18. Kummi metsast: 386 k.-s. küttepuid, algushiud 772.000 marka, kaugus
«erirannast.
Uuesti saoaad ia soovitan kfilseoSavamalt: 8 wersta
19. Leetu-Oju merirauda wäljaweewd: umbes 450 k.-s. küttepuid, algushiud
walgtld Inglil ianbavlilu — 130 mrt. nael,
ä 3500 marka kantsüld.
humalfisltf - 140 nt it^ i\a tl, rlaflMhalna*

F. E. Pisarew, Suur Tartu m. nr. I.

ZüSemüiljatele °/o%. JSllemLüjatele a/<flh.

Tüll-aknakardinaid
auuraa wallicai eoowltowad

soo»!» 9itft Söe hobuse tarwis,

amult head. Teat. Raua tkn.
10, krt 4.

Johanson & Ralnthal
Mundl ISn. 2. Mundl tln, «.

RataZse «Alja

Bi j puuwllja ja
it. 46.

Karjalas»» «etskomias Saaremaal.

saamnald, padjatulgii rlidawlrwl — —

%t\mn Sarja t. Il

fToöli iSti. nr. -:>3.

Ä^amnttas
pagariSSSstns ahe, po?r,m.

niiga. wähefe kaubaq,. p.ktuda
lõige tarviliku tSSriiStadega ja
siSjeseadegz, süd^iinnast mitte

Hlna Kulla- la Keliasepu tSQRoda

RööriSue meriranda wäljaweetud:

20. 96S mäuuipalki 1S92S k.-j. ja 646 kuusepalki S641 k.-j., algushiud
22. 698 eksport ttiprit 3331 k.-j., algushiud 153 240 marka.

Luhtse meriranda wäljaweetud:
23. 331 mäunipalki 67S2 k.-j. ja 79 knulepalki 1445 k.-j., algush. 143.036 m.
24. 90 k.»s. küttepuid, algushwd 270000 marka.
25. Punniks meriranda wäljaweetud: 205 männipalki 3766 k.-j. ja 33 kuusepalki 1362 k.-j., algushiud 92.304 marka.
Warese randa wäljaweewd:
26. Umbes 1600 mäunipalki 26000 k.-j. ja 100 kuusepalki 1500 k.-j., algus,
hwd & 18 marka kantjulg.
27. UmheS 150 k.-s. küttepuid, algushiud ü 3000 marka kantsüld, S wersta

uiaka!t'.»ud elamisluba nr. 21.49;, mi#
Ihrad hinda. leitud on, tuleb

27. kt 7,

Kuninga tSn. nr. 6.
WStau endist wiist kulla- ja kellasepa-tStd

maksta. Lähemaid teateid saab metsade peawalitsusest^jr» koha kiludelt metskondade

metsaülematelt. Metsade peawalitsuS.

EUütainile külmi!» ifttt tommlsiim

Kütteaineks keskkomitee likwideer. kommlsjon

21. märtsil j. u kell 12 p. järgmistesse titfaröõpaltse

müüb awaMul suusõnalisel enampakkumise» eSmaSpäewal, 20. martfil ell t pSewal A<tgwiid«

metsamaterjaalid:

jaama juureS komitee woliuiku kantsel. I» järgmised

Oisu jaamas 21 k.»s. kasepuid
35 . .

waStu, teen rutuliselt ja kSigeova«am«lt

Kufibiga tSnaw nr. S,
SSnlyttt wür»ikaupl. (irvil.

Tehnika-Ja ehltuse-kontor
H. Heinfichson & Ing. H. Leiiner

Kehra jaamas segavuid .

»

hseit
kasulikum on kuulutada
>a Maas", sest „Waba Maa"
t6ifl«Joeti»w«m leht Eesti»t

0 • » PSKtis segapuid.
0 m 0 lehtpuu pattusid.

l i5 t. s.

, m teibaid .....
, v lehtpuu pakkusid . .

Peenike .. 15 ..

Jägala metsas lunisid.....

Kojutoomme linnapiirides 100—150 marka koorui.

Pruuua metsas lattisid

'X'.'.- nisujahu
nflOb oma ladust

t IMMMlv iitnmgr
Tallinnast Wkk I8n. 6, kdnatr. f S-43.
PWWWW**

ff ^ .....

, „ leidasid ....

Alawere metsas uib id ....
„ „ l«h puu pakkusid. .

Lihtse metsas lat»»nd

#

raudteejaamadesse wälja weetud

9 0 tflvid .....

m n lehtpuit pakkusid . •
Linnapää metsas lattind ....

0 0 Ittbaib ...»
0 0 teibaid. 9 . •
ftatoüa metsas lehtp»» Mibchd. .

Mfek metsas Kmisid. . . .

. Loodi jaamade wahel . .

L5 k.-s. segapuid

Olustwere jaamas ......

Olustwere Wöhma jaamade wahel
» *00

65 k.-s. kasepuid

♦ Olustwere jaamas

1300 palki
28 k.,s. kasepuid

150 j. s.

114 k. s.
3300 kütti

Anija metsas käisid

Kojutoomine 100 puudast alates maksuta.

umbes

Mustjõe haruteel kändusid. . . .

Jägala jõe ääres palkiud . . .

Jäme koks 75 mrk. puud.

mililb awaliZul suusõnalisel enampakkumisel

900 palki

Tallinn. ». Mmtr.rt 11-24.
Keskküte
Weeslsseseaded
Kanalisatsioon. M

Masinaõli,

WjelMv.

MahutuS kuuni 14000 puuda. —» Kõlblik sõitudeks
23. Umbes 100 eksport liiprit 6000 k.-j., algushiud ä 85 marka kantjalg.
Peeterüun. Järelpärida: Kapten Trippenb>ich, Poska
Pakkumised wõiwad olla kinnised ja suusvnalised. ÜH«S pakkumisega ivleb
osawvtjatel 10'/» pakutama üksuse alguShinnast ajutise oksjouikammisjonile sisse tän. nr. 13.

I parukad .912 Pagariäri' ui

3acn Pretrl p. Gtrcl«!?swl

Müüa täies korras

merikannast.

— asub nüüd —

R. SIEBERQ,

müüa. 8 aastat waua, heas korras, kannab 6500 puuda.
Stanpa teeb üle Pärnu, Häädemeeste! Gustaw Eoots.

442.152 marka.
21. 142'/» k.»s. küttepuid, algushind 4Z7.7S0 marka.

t, fui minu kangel ära a»da. Teat. slt.

lani tööraha
[« ^00 mrg.

jeemiuti, jahu.
uust ja
w:lja ehi latiuiUe tarwis. — —

Engo „ 0 10 # kase- „ 9 ü 3600 mrk. k.-s.

peale s 0 0 w i t a b

>aratöid ja

ITatari tfi*.

Paupe
»m0„42
„ B, 0m0 kk 8000
#» #»
Dinigo
140
8000
Küla . 17,25 » . 9 61.785 marka.

a.
7.

••

^ada Maa" loutoris — Harju täuaw «. M,

1.447.404 marka.

J

iDlaone.

Kit üdimtia

* witmasel ajal wäljamaal ilmunud, oa müügil

1. Saaremaal, RööriSue, Luhtfe, Pnnnik» ja Warefe merirandadesfe

4.
5.

•bewe ttfifta. Lühemaid teateid seab:
Rle Võsu, Werg^. J. Truuterg.
eog-,

Uurin

wSljaweetud: 24S,SS t.-f. kooritud propse ja 100,74 k.-s. paberipuid, algulhin

BL 17
wi«)»

limonaadi.

Talltan, Wlmwlrawa palaitaa nr. «. KSnairaat

Uhate, on kergelt seediw Ja Iseäranis hea
lastele ja haigetele.
Kui tele soowite,et toit iseäranis maitsev
•lama peab, siis Usage tarnale Juure

Co&iaa lo Nse Iirlasi

M

OK» oata pudukaubaladu uuesti igasugu wärskete kaupadega täieu»

■

California ploome
mis mainitud firma oma aedades nopitud

^ Jooge ainult peenemaitselist

Wöhma 0
0 m ......
Wiijaudi jaamas
Oll.pää
,
^olo

11 iiuft

200 ,
970 „
60 ,
690 .

1200 ,
3300 ,
7200 ,

230 .

130 .
ecou ,
7t>UJ #
76 .
800 .
900 ,
600 „

1900 #

125 ,

isest osawStzM tuleb enampakkumise algusel selle ^indlustnsett 10^/a
küttepattumise algushiunast sissemaksta. Lähemaid teateid materjaalide üle saab kütteaiuete ki^kkomitees Tallinuas j» Tallinua-Tapa liiui woliniku kantseleist. Aegwiidus

3 0 kasepuid

17 „ segapuid
35 w segapuil

400 paM

309 ,
633 .

8 kFs. kasepuid

180 „ segapuid
, ja Lauri jaamade wahel

Lauri jaamas .
Härmeli

681 palki
90 i.-s. puid
105 palki
18 k.-s. puid

• 88 palki
H qvdi •jc-amas
329 m

P.'de . 60 .

En^np ku' ine on Tallinnas, kütteainete kesktc-j* u«t lumr.ci, Meri u eeiee l r. 15. Pakkumisest osau õtt.dooimuil ti t: b enne pa'{. m;se o-gust selle kind-

tu»ti,sei« K'0/, pattuau e atgue hinnast sisse makita.
Läh«m^iv ttattiv saad kü:t<ainete keskkomitee Wiljaadi
maakonna wolinikult, Wiljandis ja Talliuna.Paide liini
wolimtult. Kärus.

„Waba Maa"

ükjiwid numbrid ou saada
pea igas raudteejaamas.

„Esto»nia" teater. Z.S.L. naasta sfatsob.

Pühapäeval, 19. märtsil s. i.
18. märtsil kell */*8 õht.
TStavlaste kvn»«ert»kvoli

Marton.

Nalter Vromme operett Z woat.

Wchap.. 19. mtttfil «» >/S P. l.

Rigoletto.
G. Verbi ooper 4 »««tus«s.
itinfflv it OttL
Vernhard Eha»^ muwa»«Kng
z waawse».

L lM«M»
Shtu.
«lg»s kes t/,8 ohtNl.

PSäsktähed 50 ja SS marka

mitüail poolteist tundi e»nt

Abielntsemine.

Tallinna

Hermann Bahr't lustmäng 3 ätt.

Wiimast korda.

TÄhepoeg.

>. Guntie «Sidend ü waawse»
S pildis.

Pilhapäe»a1, 19. «Srtstl f. cr>

Jtmr stltfl mäes
Wäike Žirtu Nteant. vr. SS.

„Armnmäng
t?*üc«f« S rvaatuseS.

Algus kell 2 päewal.
Hi»seminek A. ü. liikmetel jä
««de perekondadel 25 ml alam-

Shtv.
a » « >:

Muusika.
Näitemäng:

MMMmMW.
Nali S «aatujeK.
LSpukS taut».
Rh. >»7 7 tht.. >»pp «ei, tv'.
Kasfs awatud kella K öht«l.

mi St. WZSraSte? 50 mk.

M itlMI MU
Pyoeiieft rnrirb
(Kpetml* fl. Bl flpöHHKOM

E. T. XRxopeeofl.

»Solttol8'felt8tmn((.

WStab »«a peale elektrtwalgust«sO sisseseadmise Sid ja armatuuride,

tlhis«s» UNmetel

r^etehoiu piletiga.

Börfesaalis.
kinni«e suur

B. C. SaucSaHOBO.

ball

flpTHcra HeTporpaÄCKaro

JIxeKCQHApHHCKdro feaTpa>
Bo BTöpH^KT», 21 MapfTfl c r?

lMMlllVSW IS MitMftgostr fö&BsiHsieQQ.
MängiS sKjamesSte orketter.

ttOTSJIO Ät» 7*> «tÄCOflTS BW. KvntserR algu» kell B ja tantsti

23 Mapta c, r. raerporta ,E»

T. HtNiTApenofl) /IJÖJT

«IguS kell \Q õhtul.
Dtäferähe hind 100 marka.

ilustad lippndega.
Kutsed ja pääsetähed sasda

stkduväettM kaKjast, alates kekl

ÄO"MWil!. U&k
E»«a»päewa^ Ä). märtsll f. a.

W. M «ÜMM
pr!. LM vSll

fi
«e isilUcL
1. Dworak.

aift mi ■<'■ ifirnn.

meid» ke» soowwad spordist

dn hakanud. Negistreetimist

toimetatakse iga teisipäewa ja
rtede õhtul kela 7—9. Tarwi-

Ro«a«S F-DuPi

b) PngNM«i-«est»ler.

Präludiuni-Allearo.

Sowotte ka Mu sette,

1. NSltemSng: „Kifs jSrel
Jarit Ä tptwk

Ulgus m s sht«l.

Liikmetel sisse,Ainet 1S22 a.
liikmekaarti elteaäuam. makjuta.

.Lvotaje" seltsi ruume».

Laupäewal, 13. märtsil f, ,

VlgnS kell t/i8 Shtnl.

õhtu.

Ee»ka»aS:

.VeS? metsmiirW'
Nali Z waatusr».

LõpAks tants.

iüBSflialilsirüisaL

Alg. kell 8 õh^ lõpp ktll2 W-.

9Ma8(Ml, 19. märist! f. *.

Si»seminek settsilttkmetele riiete.;

pankades 18.888.202 63
Wäärtpaberid . ''" '

Laenud ja diskonteeritud weksiid 294.435 839 20
14.956.153 73
Wäljamaa rahad ja kupongid . 4.646.194 40
Korrespondendid:

Liköörid,
«apfid

„Loro4' . . . 4.789.269 20

wewid,
öln

WavamSSeU tvSljawttmt-

"Rüief
«.«mm
(Hatte*).

wNostro" . . . 52.689.223 42 57.478.492 62

Osakonnad .
Kulud

Liikumata warandus
Liikuw warandus .

Muud aktiiwad. .

Was suure! ja wäikjel vrwr!

8 marka tütk. Proowe w5'o
näha: Suurmrg, ^»»d nr. !Linna panga aU.

Pottsepp Jt Kwgotv.

Nr. 66 (1020)

Järvamaa asuni
Raudt«eko»W«rcnt<

SeltSSd Kohtla Slial

Postiametnik I.>
kassapidaja
mõistetud.

71.952.616 51
2.242.065 33

9300.000 —
6.567.211 93
16.037.172 61

Rootsi ajakirjandus
Leitnant Eahnran (?{
lale seadmaö.

Snnr-Briti koi

Venelased nSuawad!

Hoiusummad . . .

„Loro" . . . 4.835.635 73
„NosW. . . 52.629.891 99 57.465327 72

71.462.947 32
Osakonnad
Protsendid ja kommisjon . . . 6.037.858 16

788.950 —
178.780 47

Wäljawõtmata osakasu....
Riigimaksud

Endiste aastate tulude ja kulude
örwc »••••••*

1921. a. puhaskasu

464.307 45
21.898.838 25

Muud passiiwad ...... 35.164.846 62
496.703.948 96

JUHATUS.
«r*!| ■.i.— *"<*. m.

Tähelpanna I

TShelpanna I

PfihapHawa», 19. mansil it tt BOR5ESAAUS

IV üleriikline

tõöstus-ettewõtjats

Kongress

tlAlTEHUUK

peetakse ära Tartus, ametnikkude übingu ruumides.

Tähe tän. 15, 24. ja 25. martfil 1922 a.
Kongressi algus 24- märtsil kell 11 e. l.

kunst-^eskikiwg

Kiwid „Man

järgedega soowit|
wabrikus.

KM Me iföttfit [oesolci
26. märtsil kell 10 hom.
Pääsetähed kongressile, kui ka koySolekuie saab kongressi

büroos, mis asub kongressi ruumides.

. ■■ M * *!?<,. I ' I I ar>, n»l r ■■- innin-i M. ...... .. >». .

Pühawaimu koguduse
erakorral. üldkoosolek
Walitawate nõukogu-liikmete kandidaatide nimekiri on kirikus ja koguduse
kantseleis wälja vandud. Põhikirja § 13 järele on koguduse HSKleöigASliStel
liikmetel öiguS omalt poolt kandidaate üles panna, sellest wähemalt 10 allkirjaga
ja hiljemalt 7 päewa enne üldkoosolekut kirjalikult koguduse juhatusele teatades.

MSrkuai 1. kongressist kutsutakse osa wStma oma asemikkude
kaudu köit töõStas-ettewdtjate organis«zst»ouid,

Teata» austamd faul
snurem saadetus kauaoodatud

ke» tööstuiega tegemist leewad.

2> Asemikud watitalse liikmete arwu järele, iga

kiihetümue liikme pealt ütt asemik: ku» liikmete
«»» alla tahetumve malitakse üt» asemik.
S. Linua» eht alemtS. ku» tövStuS-eitewõtjate ühi.

sused puudawad. tulewad tvö»tu»-ette»St,ad
kokku ja waliwed sellesama korra järele oma
asemikud kongressile,

ch. üldisest koosolekust on RguS osa w»tta kõikidel
tööStuS-ettemStjatel.

Kongrtul korraldaw kornlta*.

l«al»arii'
kohal« tm jlwdmid. Mitml

fltBSI fmw*l i« »Slks«l

M.

Koguduse huwides on rohkearwuhne osawVSmine HSdatarwilik,

muidu mjustatt nSpntäis omameeljeid liikmeid juure koguduse käekättu ;a saatuu
Vähemalt terwekS aaSrakö.

M S r? u S: Kui esimene SsoSole? wähese ilmunud liikmete sr»v päwst «Me

oifusewöimulme ei sl?, siis peetakse samal pZiwal jq ruumes kell $

liini i

sralsrraline üldkoosolek ärs, mis ilmunud liikmete «NM peal? o^s»se-

^OOOOOOO •»••••••••!

z Kuldan ja HI
§ kõiksugu iluasju, teen köm
X kellasepatöid ruttu ja odai

kvklimuline ?n. koandnfs wher<««.

w jatele head protfej

1 s. mm, Mi

\ «Satheri üiXatUal

ühegi tvdrmAn lugemise - laualt
ei tohiks puududa

utii i

la M ä LI

st

lih«iwd

müüd s«witSSSt«s Kea-

i*

Korrespondendid:

496.703.948 96

VattiepOmeistrid ja majapeve
*Rh*fc, Mf« hästi pSletckmS ja

ahjupotte

«atjAhi U
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peetakse 4» aprillil s. a. kell ViQ p* l. Kentmanni tän. nr. 6, linna miiiouimajaS, nõukogu euamuse tagasiastumise pärust uue nõukogu walimisels ja
z. & 6. «ffiöIlSQln"
jooköwate aSjade ajamiseks»

MvinllSraNimoitsw.

•aitffc jte S» Bakaavw»-

Kriseis 28. weebruarll 1922.

Juhatu».
ir,rff ■ ..■Ai.^v.rT
- ...
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Yvhatuse koosolekud peetakse

& a) Beethowen.

Osakonrtad: Haapsalus, Narwas, PSrnas, Tartus Ja Walgas.

juhaws Valitakse, mille järele
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Mäetõõliste str.

— Tallinnas. —

ssa wStta, AueRti regtttreerima

tegewnst endiselt alustakse.

Intor Harj» tftu «* 43.

Vnatole Franee hoi<
Rahutused Belfasti!

8. R S. JUBHütiB" 9
0
,2oütafr selts, cr«« Pidusöök 0Kadakamae taljs" kapakaljaga muusika saatel kella 3—9 p. 1.
V. Tartu maant. nr. 25.
õnaitsemine jne. jne. jne. jkRaH. 1*9 sns
Laupüewal, 18. märtsil s. o. Loterii, õnneratas,
Rohkearwuhne osawõtmine tarwilik. MiSM» wköaB

Sõnate PtStir. op. 57i igal keslnüdalal, lell 6—S Sht.

2L Vckch. Siaconna.

j

— — könetr. 4-91 ja RarwaS, Posti tän. 64, könett. 101.

fft nüüdsest pe«le rsffi seltsi liik.
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Me ärwu liikmete sissekirjutuse
peale katsutakse os»k»««a koosolek kakkv. kas nn» osakonna

IrijAhv

i■

kõnetraat lS-58. Büroo jaoskonnad: TartuS, Aleksandri täu. nr. 14,

juhatus.

Apr. Möcvobck. Man. Teafpa

Tpareal* 4 ttkflerfeiBTi,

co

Keskbüroo: Tallinn, Aia tän. 6, kSnetr. tL-SS. Ladnkontor: Harju t. 43,

triMlv seLega Oma liikmetele,
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fwrtohwtl«m «t.
Va»t«t>» Utedaial
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woolmnvvtjate. mootorite ja wentilaatorite ülespanemist za müüb oma laduft kvlki elektrotehnika tööstuse saadust. Meie materjaalide headus ja korralik tööde täitmwe, mis sünnib
asjatundlikkude montööridega elektro tehnika ühingu normide järele, wöimaldab takistamata
ühendust linna elektriwörguga. (Linna elektrijaama poolt wälza antud luba elektritööde
täitmise peale nr. 46). Et sunduSlitu määruse tähtaeg (1. juuli 1922) läheneb ja et selleks
ajaks kvik sisseseaded, mis ei waSta elektro-tehnika ühmgn nõuetele, peawad wostawalt
ümber ehitatud saama, fiis palume sellekohaste tellimistega meie poole pöörata.
Aegsasti flsseantud tellimised kaowad rafaHfcs järjekorras sa alandatud hindodeffa täidetud.
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«imeliste lxbade jZsele,
Laupäewal, 18. märtsil s. a.
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The SM Tudina Co.
Pühxpäewal, IV. mättJU f. a.
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S5.
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Mahtra sbja päewil^

Pühapäeval. K. märtsil s. a.
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Naljamäng S waat.
T««<O ja mitmes. lSVuttused.
Ng. kell «t%U lõpp fel S 86}.

Laup., Iv. märtsil dl 9 thttll.
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Tallinn, Wana Wiru tän. 12.

Kõnetraat 355. Telegr.: .flngloest".
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