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Bsmaspäewal hinnata kaasandena

pilke- ja naljaleht „KRATT".
Tegew toimetaja K. A. HINDREY.

TOIMETUS ja TALITUSI Ptkktfin.2. Kontor awatod
9—5. Ärijuhi kOnetonnid 9—ll, 4—5. Aadressi
mPAEWALEHT", Tallinn, postkast 87.

TBLBFONIDi Psewaoodlsed 17-96, Tallinna teated,rah
wamajandus la Oktnne walvekorrt —347. Ärijuht
ja kontor 311, kassa ja arweosakond 28—54, trüki
koja kontor 11—08» kauplus (Jaani 16) 15—13.

/ Peatoimetaja H. Rebane. Tel. 28—68.

Üksik number 6 mk*
Teilt m-i ae htnnadi

1 koti postiga 150 marka
2 kaod „ SOO „
?. ~ o - 370 „

Ule 3 kao korraga tellimisel,
iga järoewa kuu eest 120 mk.
Wäljamaale 400 marka kaas

1 kao postita 135 mcrkg
2 kaod „ 270 „

3 .. ..  —l  325 „ N
Jga JSrgne wa kuu eest 105 m,
Aadressi mõõtmine 30 mk*

Knniatnste hinnad kuulutuste külje » mk., eksti ees
10 mk., teksti sees 12 mk. |s teksti sees, teksti kirjaga
15 mk. mm. veeru eest. Kohaotslraise kuulutusel suura*
ses kuni mk. 250: poole hinnaga. Kuulutuste koha valikut
ei kindlusteta. Kuula tos) vOetakse iärzmise oäewa or»

kuul kella 3 p. t. vastu.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.
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Poola-Eesti.

Nende mõlemi rabwa ja Maa saatus»» ja
elukäigus on palju ühiseid joont ja kokkupuu
tumisi.

Poola asub Euroova kahe suurema rahwa
Saksa ja Wene wahel. Gesti Euroopa

suurema kaubatee sõlme kohal, igale nähtaw
ja kättesaadaw. Geograafilise asendiga on se
letataw. et mõlemad nende rahvaste maa-alad
alati teistele pinnaks silmis on olnud ja et
nende eest raskeid wõitlusi on peetud.

Ajaloo keerdkäikude! on saatus mõlemile
rahwale raskeid hoope annud. Mõlemad on
pidanud kaotama oma riikliie iseseiswuse ja kan
uatama wõöraste surwet. Poolal, kui hiilgama
ajaloolise mwewikuga suurrahwal, on need saa
tuse hoobid raskemad kannatada olnud kui
kelleg l tesiel.

Mõlema rahwa riikline uuestsÜnd näitab
Me ühtlasi iooni. Ühelgi teisel Wene ikke
alt wabanenud rahwal ei ole tulnud oma wa
baduse eest nii rasket wõitlusi pidada kui Poo
la! ja Eestu. Uuepdatud Venemaa imperia
listline wng nägi oma peawastafeid ainult Poo
las ja Eestis. Nende murdmiseks kasutas We
tte imperialism oma paremad iõud. Nendes
nähti Venest lahkulöönud noorte riikide alus-

Müüre, mida tarwis et kokku lan
geks terwe suur tõusew ehitus, mille nimeks
Balti riigid. Kuid Wene imperialismi jõud
jooksis enese puruks wastu Narwa ja Warssawt
kaitsekraawe. Jäi alla wõitluses wabanenud rah
maste eladatahtmise tungiga. Narwa ia Wars
sawi all otsustati kõikide Balti riikide elukü
siinus. Edaspidine saatuse käik jäeti nende
eneste otsustada.

Siit etwji astub iga riik ja rahwas sam-
Me oma iseolemise kindlustamiseks oma enese
Varema äranägemise järele. Kuna teised wast
sündinud ri'q o ja «endega Ühes Eesti, alles

Spiwad ja otstwad. kuidas koos
kõlastada modern riigi ehitust rahwa omapära
susega. on Poolal seljataga aastasadasid kest-
Nud riikline iseseiswus suurte kogemuste rtk
kusega.

Riiklise olemise aluseks on wõetud parla-
Mentline kord. Teistest uutest riikidest erinedes
wõib Poola tagasi waadata wana ..Nzecz Pos
potita" rttgipäewale ja 1791. a. Konstitutsioonile.
Mille Väljakuulutamise päew rahwus! seks pü
haks on saanud. Poola teab. mida ta wõlgNeb
wanale omapärasele parlamentlikule korrale ja
sellega lähedalt seotud aadcli wõimule ja..veto"
õigusele. Poola teab. et see kord wiis juure
hillgawa riigi lagunemisele ja jagamisele wõõ
raste wahel. Ei suutnud riiki päästa ka 1791.
ta. konstitutsioon, sest m.wõrd' oli wana par
lamentarism tolleaegseid Poola Võimsamaid pi
mestanud. Ia kui 1794. a. 19. oktoobrikuu
päewal Poola rahwuskanaelane Kosciuszko
Kaotades Maeiejowice au otsustama lahingu
«venelaste wastu wangi sattudes oma mõõga
Maha wiskas hüüdega ..finiš Poloniae", sits
ei kõlanud selles Kaebehüüdes mitte ainult süü
distus wõõrastele sissetungijatele, waid ka ette
heide oma rahw.ale ühtluse puudumise,
pirast. > '

Ka Poola rahwa pärastised püüded mäe
mõimuq? kaotatud ifeseiswust tagasi wõita läk
sid nurja ja nendes nurjamnekutes ei mängnud
Mitte wäikest osa sisemised lahkhelid.

Zärgnewad aastakümned rasket surwet ei
suutnud siiski matta rahwa tungi lsesetswuse
järele, waid aina iüwendas seda ja lõi üht
lase tahtmise wabaneda terwe» Poola rah
was. mis ainult kohast silmapilku ootas, et
lõkkele lüüa. Selle silmapilgu wõimaldas We
ne rewolutsioon. Vanad rasked kogemused
silmi ees suur rahwas leida ühtlast teed
oma püüetes iseseiswuse poole ja kätiewõidetud
iseseiswuse kaitseks ühiselt wälia astuda. Poola
rahwas suutis waremetest luua ricgi, mis sam
mub uute riikide eesrinnas. Selle koha wõi
maldab talle Wana-Poola kuuldus, geograafi
lwe asend ja rahwa arw.

Wõttes täna wastu ja terwi-tades Poola
parlamendi esitajaid oma pealinnas peame mee
les pidama, et ste ei ole mitte suure naaberriigi
rahwaesituse wastnkülaskäik meie parlamendile
wiisa kusest. waid Poola rahwa sõvrustunnete
awaldus. Meie peame seda külaskäiku wastu
wõtma kui sammu edasi Balti riikide omawa
helise lähenemise raskel teel.

Saladiplomaatia kadumise järele on wöi-
Mas ja otsustaw sõna rahwaesttusie mõtte- ja
ttmdeawaldustel. Neid awaldust peab wõtma
täpselt, neile tuleb anda waäriline tähtsus, neid
tuleb hinnata tõsiselt, sest nad on rahwa taht
mtse wastukasa.

Poola ja Eesti rahwal et ole teist püüet
ja tahtmist peale rahu ja sõbraliku koostöö
oma tulewiku kindlustamiseks. Seda wõimaldab
ainult lähem läbikäimine niihästi majanduslisal
kui ka poliitilisel alal. Mõlemad riigid on
ülesehitamise ajajärgul ja mõlemil seisawad ees
suured raskused oma sisemise iseseiswuse kind
lustamise töös. Kuigi mõlemad riigid kuulu
wad ühte peresse, mitte nimeks Balti riigid,
mis kindla koondusena weel Väljakujunemata
kuid millel tugew ühine alus ajaloolise minewikv
ja tulewiku lootuste ja ohtude näol. ei tohi
unustada seda osa. mis nendel riikidel üksikult
omaette täita. Uutest riikidest on Poola suur
riik euroopalise kaaluga, kellega tõsiselt arwes
tatakse. kelle häält Kuuldakse, kuid kellele
lasi ka ette pannakse suuri nõudmisi. Jaa
Poola poolt astutud samm äratab tähelepanu
Euroopas, kuid erilist wastukaja Balti riikes.
Peame selle juures suure rahuldustundega ära
märkima, et Poola senini on kindlat tahet
awaldanud igas oma sammus ja ettewõttes
silmas pidada ka teiste Balti riikide huwNd
ja igat oma sammu kooskõlastada teiste oma
dega. Qhtekuuluwuse tunne on Poolas sama
tugew kui teisteski Balti riikides ja selle iihis
tunde kaswamist ei suuda takistada ka soo
dustuftd. mis Poolale wõimaldatud suurriikide
peres. Poola on j« peab jääma suurnig ks sel
lele omase wõimu ja tegewuswaljaga. kuid wõib
kindel olla, et ta ei katkesta sidemeid, mis teda
feowad ühel ja sama! alusel seiswate naabritega,
waid neid weeläi kõwendab. et kindlustada en
nast sa oma jõudu suurendada.

.Poola parlamendi esitajate wastukülaskäik
SrM kõwendagu mitte ainult Poola-Eesti oma-
Ivahelisi sõprusside!yeid...wa'd ofgai ühtlasi tu
gemaks sammuks edasi «õikide Balti riikide lä
henemise teel. ..Uuestisündinud Poola" par
lamendil on siin mõjuwam sõna ütelda.

L. K.

Linnade liit ja riigikogu wali
mised.

Eesti omawaMsustegolaste kongressil rõhu
tati erÄi, ck omawaWjus-tegessvsed onne riigikogu
walmvösi «selgust nõulbaksid kandidaatide woadetest

omawaGtsuÄbe huwide kohta ja sellest tarwilised
järeldused teeksvd. Om>awaOdsusbegelaSte ja nonde

doolahoildgate pere on seidaavõrd stmr, et wõiwad
mõjmvaK kaaisa rääkida riigikogu walimistel ja
nende waated wõiwad kohastust leida tullowase
rahwaosituse koosseisus. WalWhorrdatiud kong-vesisil

rõhutati wastmvaS resolutsioonis, et ommoalit-
toetagu riigikogu walimistol ainult

noid kandidaate, kes omale Mesanttfcfs seawad
wõrdelda omaval itsuste huwide vest. -

Et omawalitsuste hmvüde kaitsjaid loidud
GKideS poliibiliSdes parteides ja et linnade liidu
SäHtsamaiks Aesamdeks on kaitsta obMriwM lm
nade ja alewite huwisid, ilma ot onnast partei
poliitMsbeft hmvidest juhtida lasta, siis lugeS
kiidu büroo oma kohuseks omawaliibsustegelastole
AMoodut moolde tulobada ja neile südame peale
panna selleks kaasa aidata, ot riigikogu nxlNmis
tol kandidaatide nilMiO.vjadesse wõetaks omawa--
litsuste huwide kaitsja.

Kirikumõisate planeerimine
wiiakse kiires korras lõpule.

WasbawwS ksstafutnjes on praegu ettewal
mistuisied kävmas kiMvmõrsalte lõpulMks pla
nevrimisiNs. sk>iMumöts«aid on ükstwkt küll pla
neeritud, kuÄ> mitte lõPuil-Wusst j>a plaanid on
wvel Mk kvrmÄamata. K>a mamm planeeritud
kvriikumõisad wõetakse uuesti Planeemmisolie.

Soadutse Kucile wõib Oriikümõiistvle kasaZdami

sM Mda kuni 75 heGari maiad, kaid tarwidns?
jä-vole wõidakse ka see ära Kirilkumõi
sade Whedal ejsuwad «maad piansevitMe Peaasja
lifMt eihiwKruntide'ks, kuna kaugema,! asuwad
a.sundusda!udcks. PlanoovimiSAid tahetakse tin
gimata Msewaks sügiseks Wbi wiia.

Maamõõtjad kontrolörideks.

Põllutöömmisteeriumi maamõõdu amet ka
niiaHeb maakonna maamõõtMd üimbor nimetada
maakonna kontrõlövidoks. Selle tagajärjel awa
munad wõimaliused maamõõtjaid taiwciks koon
dada koskwalitsuse jnure.kuna noid suwol wäM
«öödele komandoeritakse tarwidu.se jäwole ka tef»-
tesise maa>kondad>eslse. Umbeirnimctamilse särele ei

oleks maamõõtjad alaliste asukohtadega maa-
nii .se«otud nagu praegu.

Põllumajandusliite laenude pi
kendamise Msimus.

PZMtVSmWstrl etÄsm-neK Eesti pangale.

Seemnewilja ja kunstwäetise ostulaenude La»
sumrse tähtaeg jõuab kätte 28. Veebruariks. Selle
tõttu on Walgjärwe põllupidajad Võrumaal ja
vmjal asunikkude ja riigirentnikkude liidu kau
du wastawa palwega pööranud hra riigrwcmema
ja põllutöömmistri pool? nimetatud laenude pi
kendamiseks. Nagu nüüd kuuleme, on põllu
tööminister arwesse mõttes möödunud kehwo
aastat põllumajanduses Eesti pangale kirja
saatnud, milles ta seenmewilja ja kunst-põllu
rammu ostmiseks antud laenude tähtaja piken
damiseks wastutulekut tarwilikuks peab. Üht
lasi soomib põllutööminister Eesti panga seisu
kohta asjas wõimalikult pea teada saada.

St. Tohmann. 

Hoia Ronk

. GeStt amortiltses kaaoseS kujuneb ajaga
tüübi järele tüüp.
Riigiwargad, attkSomahsmvStsad, need, keö

wangimajaga
et lepi, maid Satsmvad mSSra pttrivajaga,
ei ole üksi, sest nagu soopuhmaSttkuft hiiiip
tSStab oma uskumata häält
Püha Tohmann juba säält ja tääbt.

Aunast ei saanud need mehed kunstile
manu,

jootsid mastkaiö, pildusid kaigastega kanu
ja olid rohkem mõnes käsitsi ametis.
Suid nüüd, nagu dalaarsammetiS
kohtumõistjad on nad pandud komisjoni
ja annawad SM tooni.

Et Cci seda kuramuse kunStt maja
ta näitemängu,
et olgu parem mõni pildimaja
elektriga ja ekraaniga!
Sookuiwatus jääb nõndaViisi kängu,
mtndagu kus pagan selle 
et edasi tea-trit toetada
ja kirjandust ja muud prahti soetada!
Sest meile on sellest küll ja küll
kui luuletab Mihkel Lüll,
ja laadal ajav konvejantsik tiritammi
ja leierCast mäntav maha oma progrmmi.

Vanast et saanud need mehed manu,
et harutada aSlju, mis kõrgemal künast ja sõi-

mest,

manast suuruStcvfid nad sellest mõimest,
kelle lehmal parem isu ja janu,
aga nüüd on ju olemas komisjonide asutus,
millest sitS tekiv ka nende wäga awar kasutus,
istu muudet sekka, mvta raha
ja aja omad tagametsa jutud maha.

Kut nii hulgani iAtud, siis ei saa arugi Seegi,
keS oStaS olla meel Mem teiStbest
ja kunstist bSneleS nagu lihunik weiStest.

ikkagi leidub moel mõni koht,
kes mawmehelikkuseS tahab olla nii eht,
et muudkui kiidab järgi,
meil ei olezwat muub maja kui .sõnnikut ja

härgi.
Antagu ikka, mis maja on» meiStebe,

ja põllutöö on mana püha asi,
eks igamees omal aval oma Sue kasi,
aga kunStiS antagu sõna tSeM teistele.
Mtttegi nendele, kes tmmvmab ainult lenda

maid sigu
ja otDvad, iyma eit kunagi midagi l-ookS, aina

wigu,
keS ei aimagi midagi heast literatuurist,
maid mõnu leiawad ainult sest pikast kuurist,
kuS kinolint käib, wõi ka tsirkusest
ning akrovaatlisest paeuöumuseft ja mirku

sest...

kuid miS ma siin sonin, meil on ju rahma
esituS

ja hoopis teistsugune asjade kästtuS>
walitakse ju meil erakondadesse mehi,
oks need siis meie parlamenti eht.
Neist meestest waliiwad erakonnad neid,
kes nättawad uusi sihte ja teid,
komisjonidesse, kus nad aru peamab
ja lihtsalt kohe ilma õppimata kõike teawad,
nii et Püha Tohmann kui uuem tüüp
teev kurja häälit, nagu soopuhmaS hüüp.

Millega iga naine ei saaks
hakkama.

Raskused „JmetluSwäärilise Crighwni"
autori interwjueerimisega.

Tuntud Inglise airwuschaga St. John Adoock
jutustab „T. P. and CastsM W?My's" järg
mise lõbusa loo:

Koegi AmeorÄa naiskiujainÄ põdvaS arwns-

kaja poole «palwega, vt fee annaks temale soo
wituskivja Sir James Barrve („Jm>cktuswäärikise
Crighboni" aMori) juure wõi wõianaldaks muul
toal lõMusaamist. Mr. Adooctk wastas mõlema
pcvlwe peale eitasvM ja hämmastunud ajakirja
niit andis waba wM oma kõnewvvwile:

„Wvibisin teie maal kolm nädalat za panin
maad kui taewa jliWuma, vt Barriega koÄku
saada, kuid tema ei maste minu kirjade peale ja
kellelgi ei näi tahtmist olewat mind aidata. Jn
tsvwjuosrisin kümmoOnna tieie kuuilsamatest auto

ritest, aga soowAksm mevlöldi pääseda Barrie ju
tule, kes minule palju tähtsam. Eile käisin maal
ja kohtasin £*i (ha nimetas Inglise kuulsama
vomacmMvjamAu). Da olii wäga Aona ja lahKe,
aga niipea kui teda palusin korraldada koMusaa
«rist Barriega, laks ta külmaks. „Ma ei toe seda
Ämmgi", tähendas tema; ,M seda teeksin, ei an-

fir James seda kunagi andeks." Hea tüll, pa
lusin temalt nõu, mis mull tuleks selleks tcha; olin
otsustanud ükskõik mis teha, ot mitte ilma Bar
rie'd intermjueerimata koju sõida. - „On siiski
oilcmas uiks wiiS", tähondas toma mõtMsdes.
„Aga soe nõuab suurt kangvlasmeM." „ ütelge
mulle, mis see on", palusin mina, „ja ma leian
just mi palju kangelaSmoelt, kuj maga." „Hüwa",
tähondas tema täiesti tõsiM, „sim on siis teie
katva. Teie lähete Barrie korteriMe juure
Adebphis ja teete seal hääli, nagu olechsite ladu
nud laps. Nii pea, kui ta teid kuuleb, on tal
hale mool; ta tuleb ise ust lahti tegema ja siis on
ta toil käes." „Tühi kõik", wastasin miava",
„km si>r James waatab walja ja näeb, et mina 
wiveiWnmecvasLaine naistevahwas—teen niisuguseid

wigureid, tõmbab ta Me lihtsalt mu nina ee%
kiuni. Ja mis ta siis minust arwäks silmas
pidades minu wamadust. Aga teie tegite ju
nalja." „Mu armÄs proua, ma ei naljata su
gugi", mastas toma. „Soe on ainus wiis. Teie
peate üksKaAju tse juur? lisama. Kas te oi öelnud,
et teie tütar saatis Bcvrrie'le Ameerikast kirja,
milles palus Barrie audogoaafi ia et ?>aorie
saatis ta wälja? Hüwa, siin on nüüd teie wõdi.
Niipea kui kuulete teda Mõtit kowawat, asute Me
jume, piHtate jala sisise ja karjute walju häälega:
„Mul on teateid, fir James, ck tsie olete kirja
wahetuses minu tütrega. Tulin Ameerikast, ct
näha, mis see tähendab." mõista ei lase
ta teid kavjuda asjju kõikide kuuldes ja

palub teid sisse." * -' v

Itaalia asumaade küsimus.

Weel üks häA lepingu rewideerimise poolt. Roh*
waSteliidn autoriteet.

Bersailles'i rahu ei ole rahusõlmijaid Ku
nagi rahuldanud. Endised liitlased e! taha lep
pida uue status quojga Euroopas. Mida enam
aega kulub, seda rohkem on kuulda rahulale
matuse awaldusi. Viimasel ajal on eriti Itaalia
püüdnud tõendada, et Versailles't lepinguga
talle säärast ülekohut tehti, mis nõuab õ glalt
paranoamilt. Kõrwale jättes Lõuna-Tirvoii kü
simust. oleks wast huwitaw süweneda Itaalia
aktlüvsuse algpõhjustesse. Esimesena wõib neist
nimetada suurt rahwaarwu kaswu wõrdlemist
wäikese mea-älaga Itaalia riigis.

Hiljuti teatasid Itaalia statistilised asutu
sed, et rahwa arw kuni 42 m,lj. tõusnud, kuna
see <les kolme aasta eest 39 miljoni oli. Et
aru saada neist refleksioonidest ja nõudmistest,
mis sarnane kiire raywa juurekasw tähendab
rahwuslikkuse märkides töotawale resbiimile. on
maja ainult meeles pidada, et isegi Prantsuse
rahwa arw wiimaste teadete järele kõgsit 391'?
miljoni wälja teeb. Prantsusmaal on aga
suured asumaad, kuna Itaalal need puu
duwad. Pole siis ime. et faschistlifed ringkonnad
ägedalt Persailles'i lepingu wastu astnmad. mille
põhjal jaotati kõik Saksa asumaid Inglis- ja
Prantsusmaa wahel, kellel juba ennem suured
asumaad nmg kellel isegi puudus tuleb asumaa
desfe wäljarändajatest. Samal anl kannatab aga
Itaalia maapuuduse all, kuna rahwa arw iga
aasta umbes miljoni inimese wõrra kaswab.
Pealegi on osa Itaaliat mägine maa. mis ela
miftks kõlbmata. Puuduwad ka maapõue rik
kused. Väljarändamine Põhja-Ameerikasft on
lõpetatud, Lõuna-Amesrika ei suuda miljoneid
Itaalia wäljarändajaid rrastu wõtta. Sellega
seisab faschistline walitsus raske probleemi ees
Tuleb muretseda rahwale elamiswõlmalusi. tu
leb parandada riigi sotsiaalseid olusid, tuleb

tõsta rahwa haridusltlt tasapinda ja kaswa
tada noorsugu isamaalises maimus, tõsisteks
itaallasteks. Isamaa aga ei suuda kõike rah
mast mahutada.

Mõeldes ülekohtu peale, mis Itaalia arwab
Bersailles'i lepinguga endale tehtud olewat. muu
tuwad Itaalia poliitikameeste meeled kibedaks.
Alles hiljuti nõudis ajakirjandus ~Bersatlles't
ennekuulmata eksituse heakstegemist ja asu

maa küsimuste uuesti päewakorda
Võtmist. Ka Saksamaa nõuab asumaade KÜ
simuse uut lahendamist. Genf on oige koht selle
probleemi harutamiseks. Rahwasteliit peab aor
raldama selle kogu Euroopa mandri rahu äh
wardawa küsimuse." Toonitatakse, et Itaa'.ial
on õigus esimeses järjekorras asumaade saa
mife küsimuse lahendamist nõuda.

Kuigi Itaalia hüüd asumaade järele ait
dagi uut ei ole. sest faschistlik walitsus on tße
likult aru saanud rahwa arwu liialdase kas
wamrse hädaohust, määrib tähelepanu nõue. asu
maade probleemi lahendamist Rahwasteliidu Kiit
te anda. See osutab, et Rahwasteliit on suut
nud riikide usaldust wõita.

Suurriikidest on Inglismaa tõendanud aru
saamist Itaalia hädadest. On püütud mitmel
kombel rahustada ärewust Itaalia Valitsema
tes ringkondades ning hiljutine wõlakokkuleppe
kinnitav Inglise heatahtlikkust Itaalia mastu.
kurgi Võlasumma Vähendamist wast üheks suu
reks Itaalia diplomaatia Võiduks tuleb lugeda.
Muidugi lähemad kogu ilma arwamised lahku
faschistuse reshiimi otstarbekohasus kohta, aga
pimedast peast ei peaks teda ikkagi hukka mõizt
ma. sest temas leidub isamaalikkust ja rahwus
list waimu kaks asja. mis asaloos on tõen
danud oma mõju riigi kõrgele järjele tõstmiseks.

Hl—
t

Kultuurkapital riigikogu komisjonis. 

AlbeS mõne pärna eest lugesime, et riigi
kogu KomiSljpn (mis lM waatab 1926. a. eel
crvwe hariduse smmnad) nüüd ka kultuurkapi
tali kuue sihtkapitali 1926. a. eelavwe haruta
misele asub.

Kultuurkapiitali seaduse järele saadakse
kuVtuurbapitali summad kaudsetest maksudest
(peaaÄM. alõohoki, tubaka ja lõbustuste
pealt) ja nende summade jaotamise kuns
tiöe ja kultuuri ülesannete javkS määrab
haridusministri juhatusel töötan? kultuur
kapitali nõukogu, saades ja waaöates
läbi kuue sihtkapitali walttsuse poolt kokku sea
tud eelarwed. Kultuurkapitali nõukogus kin
nitatuö evlavweb kinnitab wabar. malitsus.

Nüüd uue eelavwe seaduse järele (,M. T."
nr. 186 ja 136, R. e. s. § 17) on riigikogu was
tcvw komisjon heaks avwanuö ülalnimetatud
toel wavminut kuut kulit.-kap. sihtkapitali eol
arwvt (1926. a. kohta) harutama hakata.

Nagu ajalehed kipjutasid, walitseb riigiks
gu waAtmvaS komisjonis mitme mehe juures
teraw meeleolu kultuurkapitali senise tarwi
tamise wastu. Ei sellepärast pole keegi pa
handanuö, et wabar. wa litsus tema käsutada
olemast kultuurkapitali wiiendikust raha lae
naSvkaS wõi kirikule uue oreli ostmiseks (ol
gugi, et see wiiendik on peaasjalikult teaduste
ja rahwahariduje ja>oks> mille alla orelit mõis
ta kuidagi ei saa), ei, waid pahandatud ollakse
kirjanduse peale antud summade. peaaS-

Mikult kirjanikkude töõstipenöiu
mi de peale.

Riigikogu eelavwe komisjoni ühele osale,
kellele kangesti muret teeb, ei ,M>toonia" ja
,Manemuife" toetamiseks komisjoni enamuse
õlisusel stiSkj haridusministeeriumi eelavwe
korras toetussummad läbi läksid, on nüüd
nähtawasti lootus tõusnud, et wahest saab ko
misjon kultuurkapitali oelarwcid kärpida
16—11 miljoni wõrra, vt siis kghte teatrit selle
summa osaliseks teha ja sellega haridnsminis
teeriumi eelarwct wasiawalt uähendada.

Et taha siinkohal kõne Oa, kui tark wõi
mtttetark oloks sarnane kärpimine meie nii
äärmiselt mannetu kultuuri ja aineliselt
waewlem.a waimuelu armel. Olen seda püüd
nud selgitada eelmise pühapäewa ..Päcwate
hes". Siin aga olgu tähelepanu juhitud selle
peale, kuidas kultuurkapitali mõtet wäoa els
liftilt wõvtakse, kui usutakse, vt sinna alla poak
sid kuuluma kõik miimaseö kui asutused, mis
kunstidega tegemist teemad. Sarnased gran
diööS ettvwõttod. nagu on „EAto«onia" ja ~Wan
emuise" teatrid, ei saa ometigi elada nii. et
neil kunagi õieti ette teada pole, k a S ja kui
palju ja kunaS nad tsetuSsummastö 
taba saamad. Kultuurkap. summadega on lugu
nii. Suured teatrid pea>maö aegsasti oma
ka maisused walmis töötama, peawad selleks

jõudusid otsima ja leidma ja lepin
guiö tegema warem hooaja alpust. Teater
ilma sarnase mõimaluseta ei suuda olla
teater nii, nagu temalt nõuda tahame. Ai-

nutt tinMaHt faaüMMtc summade peak wõib
suuri ettomõtteiö rajada. Olen usus, et meie
peatoatrid, kui meil neid üldse tahetakse, pea
wad jääma eelarwe summade kanda. Iseasi
on siis, kui palju me suudame teatrile sum
masid anda. Wähemad teatrid Vähemates lin
nades ongi juba täuawu jäänud näitekunsti
fchtgap. sumntade toetada. Peale selle saamad
näitekunsti sihökap. Valitsuse summadest toe
tust näitlejad oma hariduse täiendamiseks, ma
naduse paiukid, õppereise, toetusi haiguse kor
ral jne., jne. Samuti on näitek. s. k. w. eelar
wes draamastuudio, rahwalikud etendused,
tööliste teater jne. Kõik need nähtused on
näitekunsti kultuurile hädatavViltkud. ja sel
lekS loodi kultuurkapital, sest sarnaseid aSju
ei saa suurM jaolt rahuldada eelavwe korvaS.
Seesama on makseni ka teiste kunstide kohta,
olgugi, et teiste kunstide iuureS olu.de ettekir
jutusel summaftö teistmoodi peab tavwitama.

Oletades, et teatrite wiimise katse kultuur
kapitali alla on peaasjalikult Põhjust annud
riigikogu komisjonil asuda kultuurkapitali
eelavwote kallale, julgen uskuda, et see samm
ainult kult.-kapit. summade tarwitamist ajuti
selt komisjone ja nõukogusid uuesti

istuma sunnib, aga maewalt teatrid kultuur
kapitali alla wiiõ.

Sest kultuurkapitalil on ikkagi oma sea
öus, mis ette kirjutab, kes esitab eelavwvd
wabar. walitsusele kinnitamiseks: See on

kultuurkap. nõukogu. Riigikogu Vo
misjon mõib ju wabar. waAtsusele esitada eel
avwod kärbitud kujul soowitusena, et nii suu
rel määral mõikS seda kinnitada. ssa maba
riigi walttsuS wõib seda nõuandmist kuulda
ja kinnitada kärbitud eelavwe. Aga ei rii
gikogu komisjonil, ei wabar. Valitsusel pole
Võimalusi wabanenud summasid mõneks ots
tarbeks määrata, ilma et seda eelar

weSse poleks wõtnud kultuurka-
kogu.

Kas ollakse aga kindel, et kui wabaneks
sel kujul 10—11 milj. marka, ja kui astuks
kokku kult.-õap. nõukogu, et siis nõukogu mää
raks selle summa teatritele? Mis siis, 'ui
nõukogu esitab kärbitud osad uuesti endisel
kujul? Ehk muudab neid osalt, aaa ei mõtlegi
10 miljoniga nii talitada, magu kujutas riiai
kogu komisjon? Ja nõnloguS on ikkagi wiis
ala peale näitekunsti. Need wiis ala kiratse
wad samuti kui teatrid. KaS on siis eitekuju
talaw. et nad 40 miljonist üksi ühele alale
lubawaö 10—17 mi Hoiti. On aimdus, et isegi
näitekunsti s. k. wal. esitajad seda kaitsta ei

soowils. -
KaS ei oleks Siaem asemel nen

de aS-faoluöega avastada.
Rasmus Kangro-Pool.

2 M. « VSema e h t Teisipäewal, 23. Veebruaril 192 S ,

Tähele penne!

Veel 5 viimast pßeva kestav mina Brls täielik wäijamiiiik
kõiksugustest kaupadest nagu: naister. mantlid, piöüsmanilid, kõiksugu meester. valmisriided ja kõiksugu

manufaktuurkaitpu. Samas müßakse irisisteseade: peeglid, rätsepalaud, masinad jne.

Austusega M. JOS9BLOW.
S. Karja tän. 12. kõnetr. 31—61.

Tallinna E. Mummi

rahal, loterii tähtede müüjaid
palutakse:

reklaamlehti nahtawasse kohta üles panna
ja tähti ostjatele lahkesti soowitada.

Tärn näitelinal: EsletOndUS*
«"k!?".. Jlrmostnse jiiinalonnf W

flf fl I R Müstiline legend 5 waatuses Peaosas iludus m-lie L*OnidOW> Niipea km
IR R I II hommiknkoit näitas plikese tõusu, sündis Venus Aphrodite wahutawatest merelaine-

W 9 test inimliseks armastuse ja iluduse jumalannaks. Nagu waaalugu räägib, oli Egip-
Wabriku tln. 8 tuses Aphrodite ainuke, kellesse küik uskurid. Nii noor kui erana, kõik peame oma

0 südamed awama armastuse altaril.m i
N 1 i t « I a tr a I:

1) Nadfukuningas Sangaste Juss Tallinna preiiitel kosjas. 2) Jussi kupleed Brasiiliast.
3) Wene kupletist P. Markow.

Eesti iseseiswuse päetcn pühitsemiseks 24. weehruaril s. a. kell 8 õhtul, korraldatvad
Jahimeeste, 1 allinna Majaomanikkude ja Tallinna Rau/meeste seltsim „Ühisklubis",

Pikk tänaw nr. 42

pidusöögi.

Pääsetähed *aadatcal klubis ja majaomanikkude pangas. Ju hatus.

MLaste Rõõm"
on lasta parem sõbep i



Täna jõuawad Eestisse Poola parlamendi esitajad. 

Witajcie, polscy goscie!

Tere tulemast. Poola külalised!

ZM6 pnrjechaiß de itoltff Betonjf dek
gaeia sejmowa Rzeczpoepotttej Pobkiej,
fewiqrtnjge posldw Sejnm Betodekkgo,
ktdnfjr w leele nbteglego roka bawfH w
Pobce.

Nar6d estodski wita Cafemkdw Park
imata Wiefldeg© Naroda Pobkiego na *bmi
eetodsldej, rozomlejgc, fe wybrani Jego
synowle przybyii do nas, bj wnaocntt te
tfrijr pnyjadelslde, ktore pomlsdajr dm
narodaml Joa oddawna latnialy. Wgaly te
stang iif tem flünkjne, lm glsblej zadeenb
sle obopolne przyjadelskie parozamienfte.

Pnyjazü jeet dla narodöw najmo
cniejszem podtrzymaniem. Dl&tego tea wna
jemne wycieczki przedstawicielstw narodo
wych maji| znaczenb pferwMorz^dne.

Narõd poisid i naröd estodski ed chwfli
uzyskania niepodleglosci wstajpüy na dron*
ktörej celem jeet nmoenienle trwalej wspol
pracy i atrzym&nie pokojowej linji pdi

tycznej. Przyjazd i poköl, oto JoAj
ktdxe oba padstwa na stale wypbeiy M
iWTeh «taiidarach.

Nlecfc pnjjazd Praedstawlebbtwa Na
seda Polekiego bfdrie jeezose jedneiv
ibtodwufaa arecnmlenia tych haeet, nter:v
wmocd pRf jazd oba Naroddw.

Nl*ch xy|a Polskal

Nlech xyle przyiaxrs
Polsko-Estor sia I

Poeta jwftewwM Htos oa t&aa Md no
Utma jSvdemd, WeStnKleMtMks SeM 
iadHiiptff i

Md rabwas tmsbab fmat Poeta rahe»
Mdchsmbi lirkmdd oma!

Gch Poola rahwa watttud pojud on M
Kmckama mid sõprussidemeid, mi» mAeum rah
»» mahel jnda alg:Hest peale maad on leidnud.

Need sidemed kSwenavad seda rohkem, mida
whkem laieneb arusaamine mõlema rahwa »aS
iasilZkusest fliprusest nchnm enese keSkel.

«Sprust raywaSte um Snd.
tonnini ttšjatafi ise.

SeklepSvast on vahwaefitchate waStaSMused
MaSMgnd esimese jSrgv tõhenMega.

Poola kai ka EeSli rahmaS on iftseiSwaks ja
mabatt saades asunud fisenche SndluStamistSS sa
»Mse rahu teele.

Stohv ja sSdralS liSisaamtue mua naabri
tm o* olnud mSlema riigi «imeks Mdeks ja
«HPekS lipukirjaks.

SKmKagn Poude kva?k 'l
nt& kSrgeidpüüdeto, kwdiuStogu fZprust wdfcntr.

ttfog* Poskak

MOW» Poot^-GeStt

M. VMMU* Wojeiechowset.

iPHmnip

RaHwafaadt? Jan SttVH.

„Via«t" embitefl' afticfimai*. Eehal okoaamsjal
ja willttaPabe kmaiHsat estmae», harlduMomttjoet Nss».

GKadbab 1889. «. «Kel», KffKoU Õpetan* Meed»,
iMBMtiMn ShpU Lija ajal Mamtastega sttt>
taPMmm ltf nchapolgu» (1 pulk szwoleSerdw)
WO -ja ro«m*. ,«Kwtl BHIHoeP rtM fcmoto.
1919.-1922. Rftttanm» Kogu» f«*Btri». jmllfe fhml

taje MPaaai ftabqd ja waMjemch
Kabust" referent. Endtae lebuftoi, 4WI
80te* «MSttübc. Poola Tfhcho «oimMa nefaoel

R<chw»saad»k fettfg
RaezkvwSkt.

ZlatfimAml-bemMMiM» Ctwtu— Wmutiuwi) factet
ftiob SftnMmtk 1976. «. VZSeakad»e«t« Y»U«rgtt 0«
petmmd, tittendmmb teadmisi viwi». We»e 4-da damna

saadik. SHm kimm saadi? ©Uno 
1929. a. poola Ajutawa Kog» liige. Paaka

sõja»Se osade organiseerija Andoni» ja OdeSsaS. Aja

kirjanik, Oorftoiotta", »Przeglod «arodowy"
ja teMe ajaNrjade wassiiSlwo. liaanilt, «Oaiil PesssiU

lift langelt- antae.

Poola peaminister A. Skrzynski
ftindtt Sagorshaai» («alittsiaS) 1862. a. Hariduse poolest

DignDteadlane sViguHteadnse doktorjs hariduse

fMMMb MSucheul, IBlbrf |t «totoni «MoolWM. im «.
aStuS ta riigiteenistusse, eud. Galiitsia omawolitsuseSse,

kliid juba ISVS. a. läkS ta diplomaatilisse teeuiStnseSfe

Ae, alguses Välisministeeriumis Viinis, ISIS.—ISIS.
oli saatkonna jlmreS Roomas (Watikan), edasi Berliinis
ja Pariisis kuni ilmasõja alguseni, kust ta Washingtoni
nimetati. JsefeiswaS Poolas toimis härra ÄrzynSki
Poola saadikuna Bukarestis. 17. detsembril 1022, a. ui-
Aretati «välisministriks, missugusel kohal püsi» 26. maini

1928. m, mille järele Londonisse,sõitis, tn» kirjuta» raa

matn „Poola ja rahu". Aprilli» ta «sl
mesekS Poola esitajaks RahwaSteliidu juure», ning L 7.

juulil asus ta uuesti «välisministri kohale, mille järele
alleS HUjuti Poola uue kabineti knjundaS peaministri»»
ka wällSministri kohuseid täite».

Rachivasaadik Jozef Chaeinss^
Kristliku-demokraatlifc erakonna esiasroi. Sündinud

1889. «. Kaubanduskooli lõpetanud WarstmviS, kestkooN

löpucksmnid Lilbmvis sooritanud, õigusteaduskonna Ara

towis lõpetanud. 1920. a. Poola-Wene sõjast osa wõt
nud. TöStawd kristlikkude tööliste kultuur-harrduSliSteS

ühingutes, olles teataw aeg nende ühingute pease?-

retär. Nädalakirja pokiitillne redaktor. Osa
wõtmise eest pöratdaaluStest rahmnSlMudest noorsoo
organisatsioonidest 1000. arreteeritud ja potistet saku
maiwe alla antud. Pootso of.€sasto*t*

NiedbalSki.

MrMiml IW, tk JpktHF jxnrki Mge. 
St&ufmal pikvgMst» tmftchtz. kcDo«li öpr?nj».
«ftkaam ftofa |mML j» Wftofe !ocrf?«
\otti MtMm «S»«fr )» taXQ* õPkajak

frfrkflr meUofš, „&tfi rrdo«o».
MaStt" keffjuhatuft j» s-krstSr. 1516, «,
vxndutte po»tt MMglSteial \n idsÄe cfttatijelc 
1918, «. fafffetfc Pv«tt ««teerist» ja PvNL?i vmlwe a«-

anta». «» ftgni prtrcÜHk^

Sltttutrt

PHNont ISM. mtioL partei IHg&
tSpitniwl bfthctt. Cmutbatmb jmlkdiNfi wswvisi.
1817. «. MofkwsS Poola komitee juhatase Mge j» taltje

ichckmum johamja. IVLS. o. socta Nsutawasss
ftagiüfi (Tej« v«a»m»da»czy). (hvöint riigi fattfr-nõu

ftegn Nige; tomiSjsni eilmtft!; re«
wVjonttomlSj»»! («teise* ja ettepaneku initsiaator Mickie

wkz i tööd riigi fnftsl wölja anda. „Poola fõjawüe ohwit
feride yShipannvate õiguste ja tohuStsSr, jectetfe" refe

rent. 1303.—1918. Poola fotsialHüift partei Rige. Raa

matste merict,es;, tüixoft ja «oadaft", „Terad ja
haGlmad töölise ete»* ja paljude teiSte arttor. Ajakirja-

M. 18QCL--4&17. magi» oiuud, kuSjameö pii» miimaft
ttf JKi    dVTill *»?WU WwfWWWW|I ri (MtTS9«U

Poola riik.

Poola rttgi teOõimine. Tema rttgDklor-p. Poola poliitilised era
kvnnad.

Pead itmvsSda teKKkmld ckute rMide gef-
Kel m Kõige suurem cck» riigiks Poola rtft. Te
gelckutt olek* kõige õigemaks nimetuseks prae
gufele Poola riiM ..uuesti sündimld Poola"
ehk nagu Voola rahwa»leba oma keeles nime
tab „Pols«a odrodzona.

Aa nii ta ka on. Gnne. kui Wmemaa. Sak
samaa ja Austria Poola oma wahel ära jaotasid,
oli Poola Mitme aastasaja kestel Üheks winm
samaks riigiks Euroopas. Poola langemist põh
juseks olid sisemised omawa helised tülid ja usal
dav oma naabrite heatahtlikkusse. mNe tõttu
rttglkaitse orgrniseerimine ja seega kindlustus
wälise waenlase eest hooletusse jäi. Selle taga
järjeks oli Poola ärawõUmine tema naabrite
poolt.

KA! katsusid Poola rahwa kangemad pojad
mitmel korral mässu tõsta, et orjaiket enesest
m<cha raputada, kuid kõik need katsed ebaõn
nestustd. Alles ilmasõja lahttpuhkemisega 19!4.
aastal nsiis see Poola rahwa südame soow täide
minema hakkawat: kõige pealt andis Wene sõ
sawägede ülemjuhataja suurwürst Nikolai Ni*
kolajewttsh manifesti, et kõik endise Poola riigi
osad kokku koondatakse sa Poolast uu» iseseisew
rjöt luuakse, muidugi Wene protektoraadi all.
See Nikolai Nikolajewitshi manifest jäi aga
teostamata Wene mägede suurte kaotuste Laga
järjel.

1915. aastal wõtstd Wene alla kuuluma
Poola osa Saksa mäed oma olla. Saksamiaä
poolt antigi selle Poola osale autonoomne ise
seiswus. kuna need osad. mis Saksamaa ja
Austrw Ma kuulusid, endisel! Saksa ja Austria
promintsideks jäid ja kui Saksamaa mõikaks
oleks Winid, poleks nimetatud prowintsid ku
nagi mingisugust iseseiswust saawutanud ja sa
muti oleks ka Wene osa autonoomsus küsita
waks saanud.

Hoopis teistsuguse pöörde töid Poola rahma
poliitilisse eklu Wene rewolutstoon .1917. a. ja
Saksa rewolutsioop 1918. a. Pealerewvlutstoo-

ntttstl Wene maa-alal said Poola rahwuslased
endid wabalt organiseerima hakata. Need orga
nisatsioonid ja enne rewoluLsiooni Austria» or
ganiseeriitud Poola leegionid said Poola riikluse
alusmMrtks.

1918. aasta oktoobris tungisid organiste
ritud Poola jõud ja ühes nendega ka organi
feerimatud Warssawis astuvate Saksa sõjmvä
gede kallale. Palja kätega wõtsid stendelt ära
sõjariistad ja sundisid neid Warssawist ja ka
terwest Poolast lahkuma. Kõigilt lahkuwatelt
Saksa süjawägedelt wõeti sõjariistad ja moon
ära. Kuulutati wälja iseseisew Poola waba
riik. riigipeaks lostf Pilsudsktt. Poola leegio
uide loojat walides. Wõidurikas sõda enam
lastega kestis kuni Riia rahulepingu allakipju
taimseni

Asutama seimi poolt töötati wälja riigi põ
hiseadus, mOega Poola riik kahekojaliseks (seim
ja seMt) demokraatliseks wabariigiks ..Rzecz
pospolita Polska" kuuwtati. Sellele järgnesid
seimi ja senati walimised.

Praegust demokraatlist Poola wabariigi
Võimukandjaks on: riigipresident, seim ja mi
nistrite nõukogu eesotsas ministrite nõukogu esi
mehe ehk peaministriga. Wabariigi walitsemise
korda ei saa nimetada ei puhtunitaarseks ei
puhtdualistliseks, maid on midagi nende wahe
lift. Seimis on 444 rahwasacidikut, kes polii
tilistesse erakondadesse (klubidesse) jagunewad.

Tähtsamad erakonnad on: äärmised parem
poolsed, kuhu kuuluwad suurte kapitalide oma
nikud. Järgmine erakond oleks kristlik rahwa
erakond, siis rahwuslik rahwaerakond, kristli
küd demskwadid. rahwaerakond ..Piast". Kõik
need erakonnad seisawad kodanlise! alusel. Mõõ
dukam on siin ..Piast". kes keskmistest talupoe
gadest koosneb. Nendest pahemale poole järg
neb rahwuslik tööliste erakond, siis ..Wyzwok
nie". kes radikaalidest koosneb, edasi Poola sot
sialistide erakond (P. P. S.). iseseisew talu
poegade erakond. Neile järgnewad wähnmts-

rahwuste erakonnckd: sakslased, juudid, ukrainla
sed. walgewenelased. hea KDekäigu eest mõjule*
road. Kommuune on ametlikult 2.

Erakondade wahel on hõõrumised õige tu
ge ivad. Sarnaste hõõrumiste tagajärjel on seimi
koosseis palju kirjumaks muutunud kui ta al
guses cli. Eriti on kannatanud ..Piast'' ja wii
masel ajal ..Wyzwolenie". kus on olnud suured
lagunemised. Kui mingisuguse erakonna saadi
kud wälja astuwad, siis moodust arvad nad lÖ&*
kesed grupid, kes iseseiswalt tegutsewad. Mö
md sarnased grupid on uuteks klubideks ühi
muud.

Erakondade waheline hõõrumine on riigi
raskesse majanduslisse seisukorda asetanud. Esi
mese hoobi sai riigi majandus juba asutama
seimi ajal, kus ükski erakond oma walijatele
mingisuguseid maksusid peale ei tahtnud parma,
mille tõttu marga kurss alatasa langes ja lõpuke
muud iile ei jäänud, kui uus rahasüsteem sisse
seada ja ni-melr ..zloty". Ühes zloty sisseMd
misega pandi kodanikkude- peale ka suured mak
sud. mis mõne majandusharu peale halwarvai
mõju awaldas ja zloty sisseseadjat walttsuft. s.
0. Grabski walitsust läinud aasta nowembrikuu!
lahkuma sundis.

Poola rviirnase aja mälispoliitika kannab
wäga rahulikku iseloomu. Püütakse kõikide lähe
mate ja kaugemate naabritega kõige paremat ma
hektzrda luua. Eriti on seda püüdmist mi ima sel
ajal märgata WenLMM ja TshchoSlowcck
kvcz suhtes.

Poola külalised.

Seimi delegatsiooni koosseis
7'ltifnteline.

Täna lell 10 hommikul Tallwna studwu
Poola seimi delegatsiooni koosseis ov 7-liik
meline. »

Delegatsioonist wStawod osti järgmised sstmi
liikmed:

Jan DebSki (DemSkl) delegatsiooni stcht.
Antoni Anufz (Anujch).
Kazimierz CzapinSki (TfchapinSki).
Jozef EhacinSki (HatsinÄi).
Aleksander RiedbalSki.

Feliks RaezkowSki. '
WladiSlaw ParamSki.

Poola majanduse terwendamiskawa. 

GkLKynSSi -walitsuS «GttiS majanduSli-sedt
raSkel momendil riigi juhtimise oma kätte.

Poola walüudareformt locha. BrabSki,
tagasiastumine ftlmapttgu-l, kuS tevwe reform
paiStiS hädaohus ol«oat, tekitas nii stse- kui
ka tväljanmal olukorra, mille äramSiimiue
raSke ülesanne oli. UuS rahaMnister, Zdzie
chowSki, senine seimi eewrwe refereexjja» keS
terme riigi rahaasijandusega hästi tuttav,
asus uuele tööle, järjektn-dIM soniseid majan
duseln purrdusid ja pechestd Wrmaldvdxl püü
deS.

Tema konstateeris, et Poola majandus
Viimasel kahel aastal c huilt tänu erakorra
liSitele sissetulelutelc 750 ntU]. zlotyga balan
seeritud sai, nii st lelle snni-maga kui puudu
jäägiga anwsSdaÄa tuleb Toma arwateS nSr
gendab rahma maSsuwõimet senine maksu
fü Ste em.

Te-rwe aaSta paMwne sauSan-drrZbAaui's
kutsus rvsluuta mäljMuoolu esile, miS Poola
panw diAkontowõirnrt tuntumalt rvähcndas.

RcchaaAjanöuS ja rua-janduö oli hädaoht
ltknS-se ja SärmifM raSkeSse seisukordi sat
muud.

Uus mwiStor rvSttts lipukirjaks oma ter
tvendu slarvaS järgmist: Riik poob nonde sum
madega läbi saama, miS tema tamwiäada vn,
ilma et mingisugust inflatsiooni koostada, tä
hendab äärmine bokknhoidrnine läbi uiia.

Et riigi wäljaminekud sissetuleku tega
lokkukõlaNe wiia, peab 10SS a eelavwe koma
liSte sissetulekute piirides hoitud saama, tä
heudab - otrenäbind 1!M asemel ainult 151 N;
milj. wälija audma. t>Oj miljoni kustutamine
ei pea kiire reduktsiooni tagajärjel riigi ma
janönslawa haümama, maid administratsiooni
ja mitte tulutoomate riigi ette mõtete muutrniie
abil läbi mi idud saama.

Rahamärki de arrvu ei tohi milgi tingi nn
sel suurendada niikaua kui wäliamaa laen
ehk restwam kaubabilanss vShjust selleks ei an
na. Mi; puutub maksu süsteemi sse. siis on
tevmendnskawas vtbe nähtud warandusmaklu

VKHestdamwe, tuna siss au lelu nuxisu sü ja ier>
V«t maFusissenSudmiie Viisi liHtwstada l-a*
twftfdoffc.

Riigi eelamoe esimene kSupwtine, kar
made jStteS tse-gt tuntcmmlt FiLrMtnb betjeuiS»
Muu eelavwe, fea-ti kvlku lftN. a. esimese w«-
randi poa4e ja finnitiUi 41? milt suuruses.
1. wevan-daaMa kulude mõhenda-min-e wiidt
lNdi, peaasjalikult. WjaavZe ku'ude ja n-oorsö
durtte 'arwu nina palkade mZbenda-niie abil.
Ka omama litsuSte eelarircü, millede inuruS
kuni 700 ttrtPj. *l. u'a?aH, firnrwmd sam-.-suauke
oporatkiooni alla. Eriti kokki? *e<mtd kokku
hoidmise komisjon töötad wäija köiae riist:

harude ja köi,>e ranwtli
kumate minimaal-knlnd!.' nimekirja.

AMM HH&H" terme rioa abinõu üd ta rivi
tu.se le, et sisemaa turul s-pelnlatii-rnset hn?na
körqendust ära hoida ja rnäutrna luuta läbi
iärftt korraldada.

TerwenduSkarna. wiS bõifte pealt majau
dufe tasakaalu kütma? peab. I-oodab ühes deis

te teauriteaa. uaqu aktirni
seerimine, zloty kurast lSnnitkult stabMee
rida.

Rahwasaadik Kazimierz
Ezapinski.

Poola sstsialistlisc partei liige. Tündinud !88Z. a.
Minskis. Kes.looli lõp?:an»H MinSktS, lilileali

Peterburis ja Krakonns. 1919. aoStasr linnawoiinik Kra»

lowiS. Töötanud tööliste js õpilaste ringides Pe»rb«riS
ja MinÄis. 1998. a. töölist? lektor Lnnnois. Zotfialist»

lise rühma organisaator Minskis Minski Vene lehe
,soN«rg-ZapadnSi lrei" asm«zsa \s 1908.—

1920. ajalehe " kasöteöiine re>
daktar. Arukleid awaldauud Pe

terburis arreteeritud ojawStun'c „Toöttse klassi Va
bastamise wsitlrrjc Peterburi ülikoolist wälja
heidetud ja Minski saadetud politsei walwe akla. IM.
aastal arreteeriti p 4 aastaks Sfcu&sri saadetud.
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Wabariigi 8. aastapäewa eel. 

WAiSriSkide ehitajad iseseis
wuse aastapiiewa Pidustustel.

WaStuwStmiuo riigiwanema
juures.

EsmaSpLewa hommikul saabusid Riia ron
maa siia CNSti iseseidwuse aaStapäewg pidustus
tele Rootsi saadik Uuddn, keS ühtlasi ka dsplo
maaMku korpuse wanem; Ameerika saadik C o -
lemau sa Leedu saad» AukStuolis. SS.
Veebruaril jõuad Tallinna vriti saadik vaug -
hau.

24. meebruaril kell 11 hommikul on riigima
«ema juures Välisriikide esitajate waStuwõtmine.
Sama päewa õhtul annab riigiwanem dwee, mis
Välisministeeriumi ruumides aset leibb. Dineest
«Stawad ost» Välisriikide saadikud, riigikogu ju
hatus, Vabariigi Valitsuse liikmed, endised riigi-
Vanemad ja Poola parlaueendidelegatsiooai liik
med.

. Jseseiswnse aastapäewa piihitse
mine Riias.

Riia lehtede teadet on EeSbi «vabariigi 8.
aastapäewa puhul 24. weebvuari! Riiva «saadiku
J. Seljamaa juures waStuwäbmine, kuhu on 6ii«
jutud Lätj walitsuje jv stmri esitasvd, ning dip
louvaatiilme korpus. Linn on scll pwetval Läti ;a
Gesti lippudega ehitud.

Aastapaewa pühitsemine
Pariisis.

Pariisist. 20. weebr. Teisipäewal. 23.
weebruaril kell Vs9 õhtul korraldatakse Eesti
8. iseseiswuse väewa puhu! meie saatkonna poolt
Sorbonne ülikooli saalis pidulik koosolek. Kõ
nedega esinervad mlnlster de Monz.e Prantsuse
walitsuse nimel. Prantsus-Eesti komitee esimees
seuator Reynald ja saadik Pusta. Mängib

Eesti fiimi.Äaal mahutab umb:s 2 500 kuulasat.
Kõned antakse edasi traadita teleni teel Eis
feli torni ia P.T.T. (posti ja telegraafi kõr
gema kooli) jaama kaudu. Esimese jaa na lai
nete pikkus on 2650 ja teise 458 meetrit.
24. «veebruaril korraldatakse meie saatkonnas
suurem Wastuwõtmine.

WabadusriStide jagamine
kaitseliitlastele.

JseseiSwuSpäawail, 24. Veebruaril kellu U
azal hommikul sünnib kaitseliidu staabi maja ees

Vabadusristide Tallinna malewa
kaitseliitlastele. WabaduSriSte saawad 5 meest
ja neid jagab uutele Vabadusristi kawaleride-le
kaitseliidu Tallinna maKrwa pealik kolonel-leit
nant Pinka.

WabadusriStide jagamisel tuuakse staabi ma
sasi wäHa Tallinna malewa lipp, mis waStu wõe
tasse orkestriga. Peale ristide jagamise tsere--
moonist liiguwab Vabadusristi kewalerid au

saaitsl ühes lipuga Vabadusplatsile, kus
nežd Kalewi malewa orlkeshes terwitab.

WababuspSewa 'pidustuste pühul mängib
kirikutornides ka kaitseliidu orkester.

HaNekõwendazad WavaduS
platsil. \

Kuna riigiwanema ja teised ametllsed kõned,
miS VabaduZpäewa puhul Vabadusplatsi! rah
wale peetakse, harilikult liig nõrgalt kostuwad
scklokS, et tuhandetele inimestele kuuldawad olek
sid, keS sellel päewal paraadi platsile koguwad,
fiiS kawatseb homme, 24. Veebruaril, kohalik
„WeSbevn Electric Company" esitaja ÜheS „Raa
dio-ringhäälingu osaühiwsega", „Western Elec
tric" kMkekõwendajaid abiks Võtta, et kõnesid
köwendada ja neid Ae terwe platsi rahwale kuul
dawaks teha.

Samasugused häälekõwendajad on wälja
maal, eriti Inglismaal ja Ameerikas rahwuslis
tel pidudel ]<t ametlistel talitustel rahwa kogu
miskohtades tarwitamad, mille abil seal saja
tuhandelistele rahwahulkadele riigimeeste kõned
selgelt kuuldawaks tehakse.

Näiteks Ameerika ühisriikide presidendi ame
tisse astumise päewa Puhul Washingtonis tehakse
tema esimene ametlik koete häälekõwenbajate ab'l
umbes 125.000 rahwahulgwle kuuldawaks, kes sel
puhul harilikult National Capitooliumi ümber
koguwad.

Samal ajal juhitakse niisugused rahwuslise
tähtsusega kõned traadi teel ringhäälingu jaama
desse ja sealt kaudu Ae terwe maa miljonitele ini
mestele laiali, nii et igaüks ka kodus

wiibides kõnesid pealt kuulata Võib.
Tallinnas katsutakse esialgu proowida kõige

wäiksemat nr. 3 kõnede kõwcndamise sisseseadet
ehk nõnda nimetatud „Public Address System".

Poola külalised Tallinnas.

Wastuwõtwise kawa tänase päewa kohta.

Poola sejmi delegatsioon, kooönew 7-mest
liikmest jjuudi klubi esitata dr. Leon Reich
ou Lra Muud), .jõuab tänahommikuse Riia
kiirrongiga kell 10 Tallinna ühes riigikogu esi
taja St. Sorneliga, wälismiuisteeriztmi sekre
tär WShmaxiga ja Poola saatkonna sekretär
Malinsliga, kes külalistele Vastu sõitsid.

Jaamas, mis selleks puhuks «astamast
ilustatud, wStawaö külalist wa-stn riigikogu
juhatuse liikmed aVZeftmees A. Jürman ja
sekretär Holberg, Välismiuistoeriumi esi
tajad j. t.

Jaamast Viiakse külalised autodega Peter
buri wSõrastemaisa, kuhu neile tarwilikud
ruumid reserwoeritud.

Kella 12—t päewal on ette nähtub külalis
te «isiidid rligikogu esimehele, riigivanemale
ja Välisministrile

Kella on siue riigikogu esimehe
juureS.

*48—y<rl päewal tutwustatakfe külalist
Tallinna tõõstuSliste ja kautbauduSlisie ette-
Võtetega. Külalistele näidatakse Lutheri waH
rikut, T. T. S. ettewötteid, Puhk ja poegade
jahu Veskit ja Tsellulose Vabrikut. Külaliste
juhtideks sõibawad kaasa riigikogu esitaja S.
K o r « e l, VäliSminiKtooriumi sekretär WSh
« a r. ?eS külaliste jurvre kogu külaskäigu ajal
komandeeritud, kaub.-tööstnsminiSteeriwmi

tehuiliue inspektor Raadik ja kaub.-tõös
tuskoja esitaja dir. H u r t.

Sell 8 õhtul on diuer riigikogus ja kell 18
õhtul ball Välisministeeriumis.

Homme, wabnduspäewnil
korraldatakse külalistele ringkäik tniwune

mi.se otStarveks k. Tallinna sada.
mas. ühtlasi näidatakse külalistele Ra«a tän.
asuwat algkoolimaja.

S. M>l2 päewal teemad kWalifed Visiidi
riigiwanemale, et edasi anda Snnesoowe «a«
baduSpäewa puhul.

Kell 12 päewal wõtawad külalised offa kor
raldatawast paraadist Vabadusplatsil.

Kell */>8 õhtul wiibiwd külalised pidulikul
kontserdil „Gstoo»ias" ja y29 õhtul im ette
nähtud diner riigiwarrema juures.

Wastuwõtt Poola saatkonnas.

Jseseiswuse päewal korraldab Poola saa
dik saatkonna ruumides eine, millest osa wõ
ta«ad Poola külalised, wab»riigi Valitsuse
ja riigikogu esitajad.

Samal päewal f:tt 4 korraldatakse lara
ulatuslikum wastuwõtt, kuhu peale ülalnime
tatute on kutsutud diplomaatline korpus. as«-
kirjanduse esitajad ja Poola kohaliku koloonia
esitus.

Amundsen sõidab Tallinna kaudu. 

Reis Shuhttglafega Põhja nab

„Uufi Sumni" teatab kawabsetawast Amund
õm«Ellslvarthi lennust põGwnabale, miS kogu
Euroapa meeli köidab. Ohulasw. mille nimeks
„Norge", on kõigi eriliste aparaatidega varusta
tud, mis peats wõi-maldama sõitu ka WmaS il
mastikus. Huvitavaim meile on õhulaswa reisi
kava, mida vaadcQes scilgub, et suur Shuhiiglaue
TaMnna 
Roomast, kuS „ Norge" ehitatud. Lennataffe
Maveille kaudu Pariisi j<t Londoni. Londonist
sõidetakse üle Kuresaave, Haapsalu, Tallimm ja
Rarwa ot'e Petrogradi, kust reiS javkub oKe
Kmgs viimasesse koihda põhja pool, miS
soni kaardil on märgitud. Võib ka olla, St enne
Potrogradi sõitu õhulaev Oslosse sisse läheb. Pet
rogradiS on olemas nn suur angacrr, et suudab ka
..Norge" ära mahutada. Wone valitsus on juba
VaStava lubaduse annud angaari tarvitamiseks.
Kings Boysi'e chitatakie praegu 3b m. kõrgust
maÄi, kuhu õhulaev kimiltataVss.

MiS kujutab enesest säärane Shuhiigslane?
Teatavasti tegi Amundson möödunud aaSdail katse

wealennutkiga võhqanabale pääseda. Katse ei läi
nud korda. Amundsen alustas ghulcvewa tüübi
otstmist. mis vastaks ikmastvku tingimiStÄe. Al
l>eS hilijr/k lü>s? tal korda sarnast tüülpi Itaalia lae
vastikus leida, kus ins. Umbvrto NobNe selle
konstrueerinud. Laav, miS hiljem „N»vgeks"
(Norra) ristiti, osteti ära, wiidi Rooma tehas
tesse ning pandi tähelikult korda. „Norge" pik
kuS on lvS m., sette läbimõõt on 20 m. ning ma
hntab IS.OOO kuubi Lmeetrit gaasi. Ohuhiiglane
kaalub kõigest 21.000 Mogrammi. on varustatud

kokne Mahbac neist igaüks 200 Ho-
us on 110 Lm. tunnis,

sarnane kiirus ai aga majandusliselt väga kah
julik, kuna siiS palju bensiini ära kulub. Kõige
ökonoomsem kiirus on 80 km. tunnis, mis umbes
1,2 kilogrammi bensiini tunnis kulutab. Laew
wõib kaasa wStta 5500 kilogrammi bensiini. Kõva
vastutuule ajal on Mtematevjali kulutus mui
dugi suurem.

Varustusena võetakse kaasa ühe kuu toi
duawed. kusjuures vaevane portsjon umbes
pool Kilogrammi välja teeb. Peatoiduaineks
on pemmikon, kuivast loomalihast pressitud toi
buaine, mis Ameerikas valju tarvitusel. Peal?
selle on vee! kuivikuid ja schokolaaoi. Igal
mehe! on kaapas põdranahast magamiskott ja
laskewarl. Ka mõni vaar kuuske võetakse kaasa.
Laskematcrja! ja teaduslikud instrumendid oma
wad muidugi suure osa varustustes. Ei puudu
ka Ülitähtis filmimise aparaat.

~Norge" on vahustatud raadioga. Saatja
laine pikmrs 450. 600. 900 ja 1200 meetrit.

Vastuvõtja laine vikkus on mtr.
Seega võib ..Norge" olla veel põhjanabal
raadioühenduses mõnede jaamadega. See asja
olu on eriliselt tähtis, sest see võimaldab laeva
aegsat informeerimist ilmastikust. ..Norge"
meeskond koosneb 16 mehest, juhtidest, kelleks
Amundsen ja Ellrworth. Itaalia, ins. Nobilest.
kes laeva ehftaja tehnilistest pududest ning
iihest ajakirjanikust. Õhulaev sõidab Norra li
pu all. Neist korraldajaks on Norra õhuselts.

Tulu teatelehtede sisseandmise
tähtaega pikendatud.

Tulumaksu seaduse par. 41 ettenähtud tulu
teatelehtede (deklaratsioonide) andmre wiimaseks
tähtajaks 1926. aasta wlumaksu a jus on maa
pidajatele määratud 1. «veebruari asemel 1. ap
rill s. a.

Nimetused politseis.
Woild. Wau ametist «vabastatud.

PMtstiinepM-or seüiste 'koosseisude järelle,
Hugo J at o bf io n, on määratud uutes koossei
sudes ette nähtud potlidseiinspektori kohuste täit
misele, wrwates 20. «veebruarist. Ühtl-asi kõman
deeritakse t>a RaZwere-Paide prefektiks, arwates
25. weebruarist.

Leonid K a \\ c on kinnitatud Tallinna-Havju
prefektuuri abiprefekti kohake koosseisus ettenähtud
palgaga.

Koosseisude «vahendamise puhul «vabastatakse

ametist politsei peawalitsuse kriminaabolsakomia
ülem Woldenuvr Wau, arwates 20. weebruarist.

Soome isoleeritud.
Jääolud äärmiselt rasked.

Soome jäälõhkujad on oma ranniku lahti
hoidmisega suurtesse raskustesse sattunud. Mit
mekordsede 'katsete peale waadamada ei ole läinud

korda rsegi teed Hango sadamasse awada. Tea
täitvast! on mitmed matjamaa laewadest Soome
weteS kinm jäänud. Hilguti saadtti Turust leu
nuikid laewade seisukohti kmNaiks tegema. Merel
waliisewa udu tõttu pööras osa lennukeid Turusse
tagasi, kuna üks neist milgi-l põhjusel sunnitud oli
jääile laskuma. Seni ei ole läinud korda lennu-
Kt päästa. Kuuldawasti vi ole lendurid wiga saa
nud. Jäämurdja „Woima", fcs Soome jäcmurd.
jvltest kõige Wgewam, saadeti lennukile appi. 
Soome moreasjade peamaMsus otsustas laewa
ühendust Rootsiga piirata.

Riigikogu liigete komisjonide
tasu küsimus.

kodukorra komisjonis.

RÄgÄogu liodukorva komisjoni ''koosoleku!! vile
jätkati 3-da riigiikogu liigete daisn küsimust.

Otsusbadi riigikogu liigetele m>aksu 
nrde iga istnngu vest 500 marA, aruandja ja
sÄlrvtääri kohuste täitmi.ie vest 300 mabla.

Tasu ei malksta Ae 20 komisjon; ko-oAsIM
eestDlws.

Piduliku jumalateenistuse
Eesti iseseiswuse 8. aastapäewal, 24. weebr., bell 9
homm. peab metropoliit Aleksander mitme preestri
Kaosteenimisel Eestv keeles Toompea Aleksander-
NewsKi katedranlkirvöus.

Jumalateenistust kaunistawab lauluga .Estoo
ma" ooperilauljad A. Arder, N. Põlluaas ja A.
Hermann ning asjaarmastajaist pealinna paremaist
kirikulauljaist koosnew segakoor hr. D. OrMsaare
juhatusel. Repertuaaris Eesti ja Wene auta rk e lau
lud. JuWstawad metropoliit Aleksander st prees
trr K. Eberling.

Kokkupõrked kommunistide ja
politsei wahel Riias.

Riiast. 22. weebr. Sotsialistide ja kom
munistide algatusel korraldati eile Riias pro
testikoosolekuid walitsuse poolt kawaisetud tol
lide kõrgendamist wastu. Koosolekutest osa
wõtjad ühinesid pärast suureks meeleawalduseks
Esplanaadil. Mõnes kohas oli kokkuvõrkeid
politsei ja kommunistide wahel. Umbes 15
isikut arreteeriti.

..Jjlllilitsr" ReUOjllZ uuesti toitu

Seekord kelmuste pärast.
Kuulus „rngipöörpja" Eduard Reinkub

jas, ses fõjaringkonnakohtu poo>lt sunn'tööle
mõiststi, oli eile rahukogus wastust andmas oma
„eraelus" tehtud pattude parast. Seekord pole
tal tegerUift uue riigikorra loomisega, waid süü
distus on rajatud nuhtlusseaduse §§ 1666, 1671
peale, m.s kõnelewad petmisest ja kelmustest. Asi
tekkinud ühest maja ehitusest, kus Reinkubjas kui
ehitusmeister oma kaaslase „naha üle teinud" ja
pealegi sarnase! kombel, et asi Paragrahwide alla
andis paenutada. Lugu iseenesest olewat wana
ja olnudki üheks tõukejõuks, miiks Reinkubjas „ rii
ki pöörata" tahtis et paragrahw.st lahti saada.

Kohtulikule asjaharutusele minnes selgus, et
kaks peatunnistajat, Lass ja Schultz, puuduwad.
Neid karistati 5000 mk. trahwiga ja asjaharuta
mine lükati edasi. Reinkubjas toodi walwurite
wahel kohtusse, oli wangirüüs ja ei awaldanud
wähematki „dlktaotori" muljet.

Kuidas nvaksujõuetuiks jäädakse.
' ««eõnnetuse järelkaja.

MrWoucituks tunnistatud saada on harilikult eba«
õnnestanud ärimceSte tee, kes siis ka oma tegude taga
järgede all kamiatawad.

Kuid hoopis ebaharilikkude juhtumuste toel satuwad
macksujöuetnte nimekirja ka lihtsad ja harilikud inimesed,

kes ädiga ja selle saladustega kunagi pole tegemist teinud.

Nii tunnistati laupaena! Tallinna-Haapsalu rahukogus
maksujõuetuks lihtsad töölised Hindrek Mitt ja Joh.
Su u rpere.

Asiaölud, mis selleni musid, olid järgmised

1901. a. juhtus Tallinna lahes õnnetus: moreasjan
du!se pcawalitjuje puksiir lae w „Union" iõitis kalamees
Bustaw Pääsukese paadile peale, purustas paadi, upu
tas kalamehe ning häiwitaz Võrgud.

Õnnetuses leiti süüdi olewat puksiirlaewa teenijad

tz. Milt ja Joh. Suurpere.
Pääsukesvl jäid järele naine ja 2 alaealist last.
Viimaste wolini? adw. Paabo andis õnnetuse süüd

laSte wastu kohtusse nõudmise 480.000 marga suuruses,
miS pidi olema kahjutasu hulkunud Varanduse cost.

Kohus tunnistas nõudmise õigeks ja seletas ühtlasi,
e>t kahjuta'u pearoad maksma õnnetuse otsekohesed süüd

lased, mereasjanduse paawalitsuse wastu võiks nõudmist

juhtida alles stis, kui süüdlastelt' midagi võtoa ei ole.
Et wlimast asjaolu selgitada, kutsuti Mii! ja Suur

pere kohtusse maksuabiuõude vttenäÄamfekS. Gelgns. ei

mõlemad on väikese palga ja suure perekoynaga käsi
töölised, kelleibt midagi wõtta ei ole. Kohus tunnistas
nad maksujõuetuks. Surmasianud Kustav Pääsukese
abikaasal tuleb oma nõudmine juhtida mereasjanduse
PeawaWuse waStu,

Roosman-Grauenite järelkaja. 

Niigi warandusi raistawaid ametnikke karistatakse sunnitööga.

NuhtiuseseÄdufe wastawaid para rahwe muudetakse.

Kuna «viimasel ajal riigiwamndustega kuri
ttchtlised üruberkäiunsod sagedamaks oa muu li
nud, on walitsus sammu astunud abinõude otsi
mifeks nenle ärahoidmine ja kõnvaldamise sihis.
Kohtunrinisteeriu nis on praegu umljatõötamisel
seaduseelnõu, mis ette näeb karistuse
tõlgendamist neil juhtumistel, kui riigi
ametnik temale usaldatud riigiroarandustega ja
rahasummade kuritahtliselt talitab.

Riigi-ametniKe, kes kmitahtliselt omandasid
ehk raiskasid riigiwarandusi, nendega oma isiklis
tes huwites talitasid, mis seadusega kooskõlas ei
ttle, karistati seni harilikult nuhtluseseadust par.
334, 358, 359 ja sõjamäe nuhtlusseadust §§ 232
ja 234 järele. Karistuse määr nende paragmh
wide järele on mitmesugune, mis oleneb kuriteo
iseloomust. Näiteks, kui teatud ametnik omandas
riigi raha, wõi kasutas riigi warandusi kuritahtli
selt oma isiklistes huwides, karistati sel juhtumi
sel, kui ta onne kuriteo awÄikukstulewt tehtud
kahju ära tasus, rahatvlchwiga ja ametist tagan
damisega. TasuS ta aga wabatahtlikUlt tehtud
kahju peale kuriteo awaliiukstulekut, heideti ta
peale rahatrahwi üldse riigiteenistusest wälja.
Halwemal korral, kui ametnik kahju tasumisest'loo-

bus, end marjas jne., langes ta parandusmajasse
mõistmisele kuni 6 a.

Naau nendest näidetest näha, on nigiwaran
dustega kuritahtliselt imrberkmjnLcle määratawad
karistused «võrdlemisi madalad ja nähtawasti ei
kohuta karistuse kurjategijaid-riigiamet
nitke. Sarnasele seisukohale ongi nüüd kohtumi
nisteerium asunud ja töötab seaduseelnõu kallal,
mis tähendatud kiili kurjategijatele suurema ka.
ristuse määramist käsitab.

Uue seaduseelnõuga, mida neil põimil malit
susele loojaist esitada, muudetakse nuht ussea
duse W 354, 358, 359 ja sõjamäe nuhtlussea use
§§ 232 ja 234 ära ning nende asemel pannakse
maksma uued. Uute paragrÄhmide järele rahalist
karistust, peale tehtud kochm tagasinõudmise, ei
ole. Kõige wähem karisws oleks nendele amet
nikkudele, kes riigimarandustega kuritahtliselt ta
litasid isi Aistes huwides, riigi raha omandasid,
raamatutesse «valeandmeid kandsid, millest riigile
kahju teki-wad jne., türmikaristuse määramine.
Raskematel süütegudel karistatakse süüdlasi sunni
tööga.

Kuna seaduseelnõu kiire iseloomuga on, esi.
tatakse see meel lähematel päewadel riigikogule.

Uudised wälismailt.

Ainult Saksamaa.
Berliinist, 22. «veebruarel. „Sun-day

Times "i teatel on Inglise diplomaatilised ring
'konnad arwamvstl, et Rahwastvlridu täiskogu
rnärtsikuiu istungjärgu! amult Saksamaa Rah
wasteliidu nõukogusse wastu «võetakse, kuna teiste
kandidatuuride harutamine kuni septembrini edasi
lükatakse.

Itaalia toetab Poolamaad.
Berliiüist. 22. weebr. „PetitParisien'L"

teatel olewat Mussolini Poola saadikule Roo
mas kinnitanud, et Poola julgesti loota wõib
Itaalia toetuje peale, mis puutub Poola nõud
misesse alalist kohta saada Rahwasteliidu Nõu
kogus.

Prantsuse senat walitfusega
ühel üõul.

Pariisist, 20. n?-eebrucnA. larkateS
rahanduSkaiwa harutamist, wõttis senati va
handuskomisjon wa litsu st pealekäimisel «vas
tu artiklid, mille põhjal tollimMsu kohwi, al
koholi ja soola pealt tõstetakse. Nood artiklid
olid saadikutekogu poolt tagasi lükatud. Ka
wõttis senat wastu tollimaksu kõrgenduse tu
baka pealt «valitsuse esialgses kauvaS ettenäh
twö suurusts.

Sotsialistid wastasrinnas.
Berliinist, 22. «veebr. Pariisist teata

takse: S7ts'alist'.iku erakonna peasekr.tär lau
re seletas Chalons'is kõnet pidades, et sotsia
listlik erakond, silmas pidades pahempoole kar
telli lüüasaamist senati rahanduskomisjonis,
nüüd opositsiooni astub.

Briti alamkojast.
Londonist. 22. weebr. Suurema osa

Käesolewa nädala Koosolekutest v-ühitseb alam
koda «'eloomüga küsimustele. Eriti

elawaid' «vaielusi oodatakse nelawcwal. kui
õhuasjanduse eelarire harutusele tuleb. Kuulda
wasti kawatsewad wabameelsed naielustest ela
walt osa wõtta. Wabameelseie seisukoht on pea
asjalikult selles, et nad maa-, mere- ja õhujõu
dude korraldamises enam koordinatsiooni tahak
std näha. inis omalt voolt wõimaldaks varemat
ülewaadet ja kindlamat kontrolli nimetatrrd kol
me sõjamäe osa kohta.

Lloyd muuseaduse
kawu.

Inglise wabameelse erakonna kongress

«võttis 'B. «veebruaril Lloyd George', maafea
duse zvammi wastu, ja nimelt 362 häälega
173 h. waStu. WaStu hääletasid kvige
pealt Manchesteri õpetuse austajad. VeS siot
staalpo lii tika wastafob "on ja Lloyd George'!
ettepanekud sotsialistlikkudeks loewab.

Selle järel kui Lloyd George'! karva heaks
oli kiidetud, aSws parlamendi liige HiVtom
Aoung «vabameelsest erakonnast «välja ja ui
mvtab ennast nüüd iseseiswvts.

Saksa rahwuslased nõuawad
senati asutamist.

Berliinist. 20. weebruaril. Saksa «ah
nmSlaSte rilgipäewa rühm o>n esitanud ette
paneku põhiseaduse muutmist kohta, mille jä
rest riigipäowa kõnval weel unS samastrguSte
õigustega staduSandlik kogu luua tuleks, kel
st liiknred aga mitte ASist häälotamtse teel et
ma liba.

ttüriseaduse kaotamine Saksa
maal.

Berlikntst, 20. ««xebruvril. Uiigipäe
wa maksude komisjon kiitis heaks ettepaneku,
milst järele sistmvs pidades Saksamaa prae
gust majanöuSlltst kriisi mvremalt «vastu
«võetud määrus enwesõsaaegstte üüri normi de
maksmaipanemist kohta mitte 1-sest aprillist,
«vaid 1-sest juulist alates jõusse astub.

Rumeenia
kogukonna-walimised.

Berliinist, 22. weebruairbl. Esialgsete
teadete järele olewat Rumeenia Kogutonna-wali
miste! «vastasrind «võitnud. Walmuiste lõpuli
kuld tulemused selguwad nwne päewa pärast.

ühisriikide sotsialistid Versail
les'i rahulepingu wastu.

Berliinist, 21. weebr. Washingtonist tea
tatakse: Ameerika sotsialist Berg.'r esitas lau
päewa! esitajatelt? gule seaduseelnõu, milles nõu
takse, et president Cool dg.' rahwuswahelise kon
werentsi kokku peab kutsuma, et Bersailles'i
lepmaut rewideer.misele wõtta. Oma ettenano
kut kaitstes ütles Berger, et praegusel silma
pilgul meel ainult mähe ameeriklasi on, kes uw
wad, et ilmasõda tsiwilisatsiooni sa demokraatia
kaitseks peeti. Edasi wa.tis Berger. et Sak
samaa mitte üksi ilmasõjas süüdi ei olnud.

Börs.

Tallinna börs.
Kursid 22. weebruaril IS2L. a.

CõptiL

Valuuta Tehtud. Ostjad Muujad.
1 dollar 372. 375.

1 naelsterling 1810.— 1825.
100 Saksa riigimarka 5850 8975.

100 Soo Mr marka 937. 947.
100 Noo:st krooni 9975. 10075.

100 Daam krooni 9650. Wso.
100 Prantsuse franki 1325.— 1375.

100 Hollandi gulbcuit 11975. 15200.
100 latti 7150. 7250 

100 Tsheho-Slowalkia kr. 1105. 1130.
100 Helweetsia franti 7175.— 7275.

100 Norra krooni 7875.— 8075.—
100 Belgia franki 1095. 1735.—

100 Itaalia liiri 1510.— 1550.
1000 Ungari krooni 5.05 5,30
1 Austria shilling 52,50 5-1,00

1 tjfjcratouciS 1905. 1935.
1 Eesti kroon 100.— 

1 Poola flcl 16,50 51,50
Waärtpaberkd: NOM VILM Tehtud S3OII L.

Obligatsioonid: waõrt. dimib. Okt' .951 üsad
E. W. wõidulaen 100 97 110

Wälisbü/rs.

kursid 20. weebruaril 1923. a

London. £ l =r 137 franki = 4,56"s dollarit 
16,17/4 Rootsi krooni Taani krooni 
Norra kroom = 20,4e1ž Sa'sa mk. = 193 K Socmo mk.

= 12,14 floriini 120,95 Itaalia liiri 35,23 tze'-
wee-tsia franki 164 A Tsheho-Slorvaklia krooni =
107 Belgia franki 33,25 Poola slotti 2523 latti

49,50 lvtki 950 ishorwonctsit. Kuld dro unts Slll A.
Hõbe poo unts 2,'68/s. Plaatina pvo unts 430'—440/.

GtÄholm. 1 naelsterling 18,175;' IVO franki 13,30;
100 Helveetsia franki 72,00; 1 dollar 3,737; 100 Saksa

Jrtf. 83,97 b; 100 flctftiU 149,7 b; 100 Daoni krooni 97,10;

100 Nv-rra kroom 79,90; ICO Soome mk. 9,4 L
VerNi». 1 naeksierlinq 20,428; 100 franki 

100 tzelweelsia 90,85; 1 dollar 4,2; 100 f! ori im
108,28; 100 Daani • kroomi 100,00; 100 Norra kroom
89,30; 100 Soome mk, 10,571: ICO Roo;si krooni 112MZ;
100 Itaalia kiiri 16,80; 100 Belgia franki 19/ V.

New-Uork. 1 naelsterling 4,86.42; 100 franki 3,56;
100 tzelweetsia franki 19,25; 100 Saksa mk. 23,8(1; 100
flodtni 40,06; ICO Daani kr,soni 20,05; 100 Norra krooni

31,45; 100 Rootsi krooni 20,74; ICO Daalia kiiri 4,01 X;
100 Bekiic franki 454 H; 100 krooni 296.

Msskwa. 1090 £ 944; 1090 $ 194.

JäLolude iätfl halwsnemine.
3üä kaigub Eesti mm paale.

Sile öö"cl Keeras tuul järsku põhja paoks, mis
©esft ranna jääoludes jür'u muudaide halwema
poole sünnitas.

Tuule mõjul hakkas jää õaame raauast tiku
ma ja kallis lacwdõidulce Tallinna ladama-sje.

Kui ren:a'ani laewad il.ni jääiö harja abita Zi«
linna sadamasse ja sadamal wälja -võ 'id s»>a. on
'ee nii ii ö laewadel wõ!ma!'k alu all j i IIZ ?kujute abil.

ocn.S'.c mre e on Õlsmus aare,l Sall n"tn:'
Ses': rand läaga kaelad. L.skumat jääd on n' l,tud
ka Ristna tuletornist.

lääalade halweue.u ae on meie jäälõhku
jatele hulga läõd juure toonud.

V.e oli) ;üb.: meie suuremad jäälõhkujas , Suur
Toll" ja „Üa;u;a" merel tegeuiuies.

Kõmuliws briljanLidewcrrg^s.
lifti nixr-m.o tiigi pitnkil vriiiTcf-tott Sta te*

ma rrifirmst? asal tenrc mi>a 6in
natea!)c 15.000.000 doll. potile. Poliis on
sarja*K 0:; atc jälg s. Arw.Otc-ksd, ct neeb kuuluwad

immLÄe jeWa, slu)tria tonf fat oa
üf)ertibUi)'C§ on. ntmi on teada,

oee on rahwuKwah-elme aioarttürift Wal.slo
Sette iftfgif on, ftiib !feba jneel finni Mü*

tiib ei ole. . . r
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Läti aumärgid Eesti tegelastele. 

„Kolme tähe ordu" aumärk K Pätsile, Kr. Akelile ja kolonel Si
monile. „Karuitapjate ordu" rist kindral Reekile.

Pühapäemal kell S õhtul anti Läti
bonnaK üle Läti aumärgid kahele meie riigite
gelasele ja kahele sõjawäelasele.

Endistele riigimanematele Konstantin
Pä t S ile ja Friedrich Akelile annetati

Läti «Kolme tähe ordu" 1. klassi «mmark tae
wak«rrwa sinise ja knldse äärega lindiga üle
Sla kandmiseks.

Kindralstaabi ülemale kindral Nikolai
Reekile annetati «Karntapjate orbn" 2. kl.
aumärk kaelaskandmiseks. >

Kaitseministri wanemale käskud täitjale
ohwitserile kolonel Simonile annetati

 aissiiaißißßiiiaiiiiiiiiii!

«Kolme tähe ordu" klassi aumärk rinnal
kandmiseks.

Aumärkide üleandmisel pöördus Läti saa
dik Eestis hra F. G e s k i S iga aumärgi saaja
poole eraldi lühikese prantsuskeelse kSnega,
alla kriipsutades neid teeneid sõjamäeliffel ja
poliitilisel alal, mille eest tähendatud tegelas
tele Läti aumärgid annetatud.

Läti saadikule waStates palus hra Kons
tantin Päts edasi anda tänu Läti mabaxikgi
presidendile.

Pe«le aumärkide Väljaandmise oli Läti
saadiku junres omamaheline kooswiibrmiue.

la»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Kalanduskonwentsioon Wenega. 

Kalamarja wäljawedu lõpetatakse.

Laialdasem nõupidamine pöllutööministeeriu nis.

Leeile pidas kalaasjanduse nõukogu oma
astmest koosolekut. Nõupidamisest Võtsid osa põl
lutööministeeriumi. Kaubandus-Lööstusmmistee
rimni. mereasjanduse peawalitsuse, ülikooli, üle
niklile kalameeste esituse, ühistegelise liidu.
„Re k Kala", kalaasjanduse seltsi ja ta.witajats
keskühifuse esitajad. Peale selle weel kaubandus
tööstusminister E. Vebermann sa teised eri
teadlased. Nõukogu ülesandeks on kalaasjanduse
küsimuste selgitamine ja lahendamine, 'kalaas
janduse kohta käiwate määruste, juhtnööride ja
eelarwe kamade läbiwaatamine.

Nõupidamisel wackdati läbi ja kinnitati ka
laasjanduse nõukogu põhikiri ning kodukord.
Tunnistati tarwilikuks sõlmida Nõukogude Ve
«ega kalakaitse ja kalapüüdmise korraldami-e
tonwenisioon samasugustel alustel nagu Lätiga
juba sõlmitud on. Leiti, et maks.oad määrused
kalapüügi ja kalakaswatuse alal tulemad üm
ber korraldada, arwesse mõttes muu seas ka
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põhimõtteid, mis tähendatud konwentsioonis ole
mas. Ka tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka
lakaswatuse peale tiikides, eriti abiks olles nõu
ga ja juhatusega talupidajatele ning asunikku
dele. PõllutõömiuiZteerium peaks e t walmisws
töödele asuma lesta kaswatamise korraldami
seks meres ja angerja ning koha (sudaka) kas
watamiseks sisewetes. Kalahautamije majad tu
leksid kasutada anda mõimalikult waswwatele
eraseltsidele. tingimisel, et hautamismaja juha
tajaks oleks wilunud kalak.aswatoja. Kalamarja
ja maÄnude weekogusse laskmise eest tuleks pree
miad määrata, milleks eelarwe korras krediiti
nõuda.

Arwesse mõttes meis hautamismajade wäi
kest produktsiooni. tunnistas nõukogu tarwili
kuks kalamarja müüki wälmmaale enam mitte
lubada ja lõpetada. Tarbekorral wõiks kala
mar.a wälja wedada ainult wähesel määral mas
tutafuna saades erikala liikide marja ja ma-imi.
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Eesti Pank ja Peetri tehased.

Nõutakse korrashoidmise kulusid kohtu teel.

Nagu teada, läksid Peetri tehase hooned,
maaala ja sisseseade oksjoni teel Eesti panga
kätte. Hiljem on mitmel korral nõu peetud,
tulbas tehase Varandusi kasutada, aga pole weel
kindlate tulemusteni jõutud.

Nüüd tulemad Kaebtused, et uus peremees
oma suurest Varandusest ei hoolt ja selle iseenese

ja ilma hooleks jätab. Sarnases olukorras aga
on Varandused häwinemisele määratud, wähe-
Mäit ei jää suuremad kahjud tulemata.

Nii andis Peetri tehaste endine direktor
1a hooldaja Herman Kolts rahukogule palme,ms palutakse Eesti panka kohustada tehase
Varanduste korrashoidmiseks tarmilikku sum
mat määrama. Kohtu ees seletas H. Kolts, et
Varandusi tõepoolest häwinemine ootab, kuinen
de eest hoole ei kanta. Varanduse eelt wastuta
jaks olewat tema. Kolts, kuid tal puuouwad selle
korrashoidu.!'eks summad.

Kuni 1. detsembrini l. a. töötas wabrik
ja andis sissetulekuid, siis aga suleti uksed, lõp
pes igasugune tegewus.

Ühes sellega puuduwad summad iehase Va
randuse korrashoidmiseks.

On pööratud Eesti panga poole, aga seni
tagajärjeta.

Edasi seletab H. Kolts: et hooned lagune
mise eest hoida, tuleb ametis pidada teataw arm
teenijaid, õõwahte, montööre jne. Seni on nende
palka püütud tasuda ülejäänud Vähestest sisse
tulekutest, kuid enam ei jätku nendest summa
dest, teenijad lahkuwad ja ühes sellega jääwad
hooned ja mwentaar järelwalweta.

Eesti pank kui tehase omanik ei tohiks
'seda sündida lasta.

Kõige tarwMumateks wLljaminekuteks on
waja 200.00 mk. kuus: hoonete üüridest tuleb
sisse 40.000 mk.: jääb puudu 160.000 mrk.
Selle summa peaks andma Eesti pank.

Eesti panM nimel waidleb wastu adw.
lürmann. Palve ei olenmt seaduslikus korras
esitatud. Enne peaks kohtupristaw korrashoid
mise kulude suuruse kindlaks tegema, alles siis
wõiks nõudmisega esineda.

Väljakuulutatud kohtuotsusest selgub, et
tehaste hoolekande nõudmine tagasi lükati kuul
dawasti wormiliste! põhjustel, sest Varanduse
korrashoidmise kulusummad pole ametlikult
kindlaks määratud.

Korratused Tallinna aadresslauas.

Kaebealune temwtnsefi wZlja heidetud.

UmbLclne wenelanO pealinna asutuse juhiiks.

Märtsikuul 1923. a. rewideerlti Tallinna aadress- j
laua asjaajamist. kus mitmed knritarwltused ilmsiks
tulid: 1919. ,a. teatelehtede raa ma.', ute kontsad leiti i
täiesti puudutu at, 1920. a. kontsadest puudusid 590

lehte, ühtlasi said amctlws.mud teada, et aadreis
laua naisjuhatasa Anton na Ko.wm P.otrowzhajz ktn- >
nitamata teatelehtede raamatuid tarwidab, nendest tea- >

-telehti miiild ja raha oma äranägemise järele tar
witab. Aadresslaua ametnikud seletasid, et Ptot- '
rowskasa neile mõnikord lahtistid teatelehtl ja kord
koguni terwe kinnitamata raamatu müümiseks annad.

Tehti kindlaks, et sel teel tasumata jäänud ja ka» •
duma läinud teatelehtede arw oU 12.31 Z tükki. Ar«

wesse mõttes nende wäljamüüzi hinda, 3 ja 5 mk.
tükk, oli puudujääw summa 43.981 mk. Peale selle
oli muid summasid tasumata 2331 mk. 59 pn.

Nende andmete põhjal süüdistati Piot.mwskasat
teatelehtede müügist saadud summade körwaldamises
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ja raha mitte edasiandmises.
Asi tuli rahukogus harutusele esmaspäewal. Kor»

w!n-Piotrowskajst kaitses adw. A.fr. Tiidt. svuu
lati üle terwe rida tunnistajaid ja ekspert. Tsitril.'-
nõudmisega 43.915 mk. peale esines UnmajMiijel*
walitsus. Enne asja harutamist tasus kaebealune
ära 2931 mk. 50 pn.. s. o. edasi andmata jäänud
raha. teatelehtede körwaldamises ta end süüdi Ä

tunnistanud. *
Eksperdid andsid seletusi, mis kaebealuse kasuks

kaldusid.

Kohus mõistis Korww-Plotrowskaja ettepandud
süüdistuses õigeks, karistades teda teenistusest wälja

heitmisega ja 2000 mk. rahatrahwdga.

Ei ole huwituseta märkida, et Tallinna aadress
lauda juhtis 1919.—1925. a. umbkeelne wenelane.
kes nüüdki Eesti keelt ei kõnele, nagu kohtus selgus.
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Jaanuaris wäljawedu 600 mil
joni marga eest.

Esialgsete andmete järele a-rwati, et jaanuari
kuu Väliskaubandus Miiwne tuleb. Nüüd on
semÄord waStupidistkS kujunenud ning on ar
taota, et Mcwodu wäljawooft üle kaswab. Kokku-
Mõte waljawoo kohta m statistika keskbüroo Poolt
?üba tehtud ning see näitab pisut üle 600 miljoni
marga.

Lõpulikud ja üVDasMseid andmed peawad
solguma tämos-clkS.

Matti küsiurufe selgitamwe.
Äsabariigi Valitsus tegi kaub.-täõstusminist

rile üleSandckS selgitada, anillisokS otstarbeks ka
futatakse EcStiSse siSseweetaw maiS ja missugused
sttewõtted saadawad müügile maisiga segatud
nisujahu, mannat ja muid toiduained:.

lchtZaisi tehti taub.-tööstusministrile ÄeSaw»
dekS abinõusid leida, et mÄgilckewa man

; na ja muude toiduainete ostmise juures siseturul
' tarwita-jal teada oI<SS, ltatz Ncvldah ystÄM toidu
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Punase Risti mälestusmärgid

Wabariigi Valitsuse poolt kinnitati Eesti Pu
nase Risti Seltsi põhikirja § 15 muutus males
tusmärkide asjus. Senine kokmsjärgutine Pu
nase Risti mäleStusmävk on seega muudetud wiie
astmeliseks ja nimelt:

1. jäirk -kaheastmeline rinna Kandmiseks:
1. aste tähökuizüline Slalindiga ja
2. aste tä-hekujuline lindita.
2. järk ristikusullme:
1. aste kaeba skandmiM ja
2. aste —» rinnalkandmiseks.
3. järk rahÄkusuline rinnaKandmisFs.

Knltunrkapitali sihtkapitalide
eelarwete läbiwaatamiseks

moodustati wabariigi Valitsuse poolt komisjon
järgmises koosseisus: haridus-, vaha-, töö-hoole
kande-, kaub.-töõStusministrid ja riigisekretär,
MDÄontrolöri ojawSttel.

Wene-Balti tehase lõpuwaatus. 

Kredirtorid tnlownd kodku.
Eile oli Eesti Pangas nõupidamine Wene-

Balti tchase edaspidise saatuse küsimuse otsusta
mifefö.

Nõupidamisel otsustati panna Wene-Balti
tehase juhatusele ette kokku kutsuda tehase kredii
torite koosoleku, kes tehase edaspidise saatuse ära
otsustaksid.

Eesti-Läti piirikomisjoni Läti
delegatsioon Tallinnas.

23. weebruaril saabuwad Tallinna Eesti-
Läti piirikomisjoni Läti delegatsiooni tchnilise
büroo liikmed. Piirikomisjoni Läti delegatsioon
ise jõuab Tallinna 25. Veebruaril. Piirikomis
joni tähtsamaks päewakorra punktiks on Eesti
poolt walm statud piirikaartide kinnitamine.

Eesti konsulaadi aadress
Bergenis

(Norras). Asekonsulaadi uus aadress on: Bergen,
FimtSgaarden, Tyskebryggen 2.

Nõupidamine Eesti-Läki tolli
uniooni asjus.

Eile oli Välisministeeriumis nõupidamine
VeSti-Läti tolliuniooni küsimuse selgitamiseks.
KooS oli tolliuniooni Eesti komisjon. Koosoleku!
esines wastama ettekandega meie Riia saadik J.
Seljamaa, kes Aeeile Tallinna jõudnud. Lä
birääkimised selles asjas jatkmvad.

Eesti Poola konsulaarlep-ing.
War saamist. 21. weebr. Laupäcwal wa

hetati siw Poola-Eest! waheiise 
pingu ratifitseerimise dokumendid.

Administratiiwkaristustest
wabastanrine

isesciswuse aastapäewa puhul.

Siijvmimstor on määruse awaldanud, millega
administvati iwke ristused stirgnrisbe Wu-le kohta
tühistataikse:

Kõige pealt puutub nräärus Ewaild, Theodor
ja Hilda Wilbcrge, kes siseministri määrusega
nende alalisest elukohast, Naissaarest, kui hca
korrale mittesoowitawad isikud wälja saadeti.
Wilbergid kaebasid riigNohtusise, kes ministri
maaruse tühistas.

Nüüd on siseminister ka omalt poolt mää-
Mse muutnud, tuid hoiatab, et tarbekorral uuesti
wakjlG abinbuo tarwitusele wõctakse.

Kael Liikma n n i l e, kes wiinaga han
geldamise pärast Tallinnast ja Nõmmelt wälja
saadrti, on lubatud oma endisesse asukohta ta
gcusi tulla.

Rud. K arindu sfi aitas 1925. a. Mehi
koorma juures £ kahtlast isikut üle Piiri Wene
maatle, mille eest ta piirräärsest ribast wälja saa
deti.

Nüüd on -see kitsendus tema kohta muudetud.
Tolliseaduste vilkumise pärast saadeti oma

Äulkohast wälja Harju maakonna, Kodasuu walla,
Kaborneeme küla elanikud Ewcvld, Aleksander ja
Bevnhard Ausne r i d.

Ka neile on iseseismuse püha puhul armu
antud j>a Litsendaw määrus tagasi wõetud.

Uued eestipärased tänava
nimed Haapsalus.

Kuna kõik teised Eestimaa liinnad juba ammu
olid endised saksa- ja «venekeelsed tänawate nimed,
kui mäiestused endisest surweajast maha Kr* pinud
ja «estipärasemad asemele fotrj»u:a;t'ub, püsisid (ji pü
sima d weel praegugi) Haapsalus wee! hulk tän-awaid
Võõrakeelsete ja -meelsete nimedega.

Kuid nüüd lai k>a Haapsalus himu täis neist
wöõrastest nimedest.

IS. weebr. oli Haapsalu limrawoükogu koos
olek, mille päewakorras peale muu seisis ka «võõra
keelsete uulitsate ttmbernstimime. Ehk küll sellele
tünomate eestistamisele Vaidlesid «voolu mõned sot

sialistlise rühma liikmed ja eriti kohal tuntud töö
erakondline eraadwokaat. siiski otsustati häälieena
wusel jägrm.sed Haapsalu ..uulitsiad" sa .oromenaa
did" Eesti nimede wastu ümber nimetada: Suur pro
menaad Poska puiesteeks. Nikolai park Vllmsi
puiestikuks, Pusehkilvi uulits Kreutzwaldi tiina»
waks, Suworowi u. Lembitu t., Saksa u. Lin
da t.. Rüütli ü. Wiedemanni t. (fcllcs tänamas
on maja, kus akadeemik Fr. Wiedemonn on sün
diluid ja üles kaswanud). Krahlvi u. Koidula t..
Rosenfeldi u. Lille Rootsi u. Roo t.. Suure

Mere u. Mere t.. u. Endla t..
Waksali u. Jaama t., lerusalema u. Kalewi
t., Võllaste u. Mäe t., Vaikive promenaad 
Vaikne kallas.

Sek koosolekul ristiti ka uu!i.tsajupp, millel seni
Rldfe nimi puudus, nimelt postkon.ori ja Suure-Lossi
wahel olew tSnaw, Lühikeseks tänamaks.

Loodetawasti leiab wolikogu otsus kmnituse,
nii et ka «visinaks Haapsalu oma tänawatele seniste
Võõrapäraste nimetuste asemele saab eestlpärasemad
mnimed. 

Eelkiooliealiste laste õpetamine
Wiljandimaal.

' Möödunud aasta algudest peate oli Wiljnndimaal
korraldatud ec3öoollis<tc last: õpetamine cA a.«s 7

wanujest. Õpetust an.il üks tund nädalas alqkooii
kohaliste õpetajaide poolt. See korraldus leidis daroni
poolehoidu. 761 eelkooliealisest lapsest käisid lunns

586. s. o. üle 75 prots. Mäletawasti oli ka Wene
osal pcvZMdes kohtades moeks wäikeste laste õpe
tamine kooli poolit. Tihti tehti see. koolile kiriku
õpetajate poolt sunduslikuks. Igatahes oma heab jo
ka oma halwad küljed ei puudu niisugusel õpetuse
wõimaldamisel. Kus kool ligidal, wõib see suuresti
mammale, kel aeg puudub last lugema õpetada, abiks

olla, kuid kauge maa tagant wäikeft koolimajasse
medada e: tajuks küll waewa. See mõjuks lapse ier
iDife peale ja selle tagajärje' ka Malaka hiljem ikkagi
lapse õppetegewus. Aga kus wõi:na.lik, seal saab-etagu

lapsed õppima, siis on ka õpetajal hiljem lapsed
duktawad ja lastel enestel päoast kooli koduiem.

Rud.

MU lenemeiii Mulle

Wtitulsmlli j» lerjomife mm.

Neistjad Wonemaak, kes Nõukogude Wenes
Ma-litMvaid olusid silm iksemad mõörastomujado
wõi raudtocwagunite aknaist, katsmoad tihti tõen
dada, et prostitutsioon on Woiiemacrl tublisti ma
henenud, eriti kui teatakse, et ainelised olukorrad
on paranenud sa isikmoäärtuse tunne tõusnnd.
Kuidas asi tänapäew tõepoolest on, sellest saame
mingisuguse käsituse, fui kuuleme, kuidas Mõskma

on Wene ametiliitude ametliku hääle
kandja „Trud'i" jutustuse jäuelo hiljuti käsitenud
prostitutsiooni ja kerjamise fftn-niuft Mcwftoa ela
nikkude keskel. Nimetatud leht kirjutab muu 'eas
järgmist:

„Kerjamine ja prostuutnoon näib Mosklvas
kaswwmat kohutatoal kombel. Me'!ma nõulogud
on vtmstauud mõjuivaid abinõusid tanvitusele
wõtta, et seda pahet juurteni wäisa kiskuda."

Lugeja wõib sellest malest! aru '"ada ia ar
mata, et Nõukogude kommunistid hatkamad
täiesti erisuguste abinõudega ja uute uutoodidega
Võitlema prostitutsiooni ja kensamist põhjusta
mate ühiskonna pahede wastu. Kmid nad on ot
sustanud kõigepealt kinni hoida manadest poiitei
wõimu Vahenditest.

Mõskma nõukogud on annud järgmised ürnd
määrused:

„Kölk prožti-iiicciijab ja ferj-jab tn terad ja
gada tel mc rird.rta:

Esimesse rühma teuluoab kõik efuteifctijeb
kerjas ad ja .prostituutijab, samuti ka uocd, kes end

kerjuZtena wälija annawed. Kõik need kulu oad
kui fchiskonuate kahjulikud isikkud Moib.oast mätja
saata.

Teise rühma moodustawad ifiiitb, kes et ole
meel täiesti eUlutsoliseb kenjused ja proõuuuecri
jad, samuti kui inwaliibib, kes puuduse juunit ker-

jawad. Need iselitb eemaldatakse suletud sunni
tööastitustesse.

Kolmandaks isikud. kes on juhtumisi härta
jäänud, nii kui ilma tööta, hiljuti linna tulnud,
kellel pole Moskva? tuttamaid, kui ka niiüi'u'ed
Vaesed, kellel o-n juanlasi, f;no juure nad wõuvad
elama aluda. Neile isikutele jagata'i'e ainelist abi
ja neile antakse ühekordset toetust, kojusõiduraha,
riided jne."

Neist wä!lljawõte.teft saab selge käsituse sellest,
kas Wenes o-n pnostituearisaid ja mi! kombel
Nõukogude walitsus mõitleb nen.de ühiskonna weu
wõiude wastn.

Huwitaw surmakAulutus.
Haouildaixilt tubli abiallueniliir tiib.: ema

ia seosultres flotffuihoibiit tirnnriw näib olevat
Pranttsusc ragarölefl Va»ler'iSis. Ta oa aa

?:! Uid nimoÄ oma abÄau-sa 'iduba
ariaÄ-adcxra dratrga, c>t rai oa n>:cl m»->lla!-ine
rüsa>i\ :tin-.tPii'nuo Hirnu.vnulutüs, mis ii:mi3

Pram-u,? lehtedes, !r-!ab iä-rg:nii'ekt:
Täna yo>u-lm'Gni! laKns fHt i:ma;i raskie fw:<v -'s

'arvle minu abikaas, mci-c truu ia auntas i'a,
pagaoimoico.-c Hsnry Vaile.ro i-s. Toda jäid kl*
noma vaale abikaaisa weol laks tüta-rt, kellest ora
rrom, frcicttc, o>n abielus, runa aga noou.m,
yartcitsc, seisab kõige paireknas m:l). 1 irt-hur.r.fs
eas. Ila bao-ft imrü" sub hea k-ivanxara teeb M
nr-hol: ihol>r4.rrwaibs ab'>'aa,'.rks. Mokmine on
vuhapaewatl. Tröõs-tMaita leinas f-:': õrni-e
Valcrois la mõf. imab tiUrco Halan: Tup-.-nt ja
'aort-ra/r Vt.e.rnois. P. 5. L.il roab äri cba i ja
ta m? acülcr <31 'Vf#» ecfl haaki'!l-enud, et
fuguv-urnb fiiub-ataiwit-ajcib ka edespibi ti:i:sti
rahu-': 'äiiiiab. TÜsfi kalib ta rufaw fuu csi

lnupäezral V-otiknarb bcs Mantes''.l: ük
sine dr M:di':'r, ;:ft nr;:;;.;:;Tunru: an i-una miingi
pohjirna nüri luntaiwak tõstnud.

Kesk- ja wäiketööstus saab krediiti. 

Erifondi küsimus jaatawalt otsustatud. Fondi kapital 60 miljo
nit marla tahetcvtse riigikogust eelarwe koreas läbi Uuta.

Elle oli kaubandus-tööstusminiöieenu
mis nõupidamine kell- ja iräiketöösmse toc
wmiseks asuta taiwa määramise asjus.
KooS oltd miuistoea-iumi, Eesti Panga ja kan--
bandus-tööst^k^loja esllajad.

Kest- ja wäiketööstusc toetamise küiftmus
on olinud julm pikemat aega päoma kanal, il-'
ura ot kuni wiimase öoosolekuni midagi kind
tamat oleks otsustatud. Põhimõtteni selt oldi
kogu aeg kell- ja mm öötöö st use toetamise
poolt, kuna see tööstusala meil nõrdlemisi
elujõuliseks on osutunud sa edukat töötamist
tellimiste rohkuse juures ainult togowuskapi
tall puudumine rasteudab.

Eilsel koosolekul kanti Eesti Pan aa esi
taja hva Piilb a u m i poolt cl te aruanne,
kui paliju Eesti Pawga poolt suur- ja kesk
ning mäiketööstuscle krediiti antud. Selle
kokkurvõtte järele on suurtööstus saanud 1659

marka ja lesk- nina wäiketööAuS 356
miljonit marka. Wiimane summa wõib meel
gi mäheneda. sest on aruaia, et siin paar üksi
kllt suurtööstuse ilmega ettcwõtot kesk- ja
wäikc-tööstuse alla arwatud. Siin juures peab
aga tähendama, ot käesolew summade jaotus
ei ole ette wõetuö mitte tööstuse hariliku klaõ
sifikadsooni järele, m>aid et siin on suurtöös
tuse all mõistet:kd ainult neid cttemõtteid. kes
oma tööliste armu polest suurtehaste hulka

wõiwad kuuluda. Samaiugunc kord on mak
selt? olnud ta kest- ;u wii:.<cioüo.llöe:!eu-õfcic
liigituse juures. Nagu toodud adrudest, na»
ha, on sunrtööõmscle osaks lau eilud 'nmma
ligi wiiS korda suurem, kui kesk- ja mäi.etööS
tusele antud krediit. Kuno meie aga teo me,
et feir.a liigituse põhjal kesk- ja 
20.000 töölist tööd leiab ja suurtööstuses tõi
gest Sl 000 inimest siis ei saa just mii c öelda,
et kesk- i»a mäike tööstusele seni antud summad
liig lõrgele ulataks.

Et kesk- ja mäiketööstuS eriti wiimasel
ajal edusamme on teinud ning tal mäljamaa
kod tulewiku peale ei puudu, siis tuli ka ko
misjon armumisele, et keõk- ja mä ike tööstusele
tuleb odawapvotsendilist ja pikaajalist krediiti
muretseda. Harilikus panga operatsioonide
korras on seda läbi wiia aga kannis raske, sel
kepärast tegi komisjon otsuseks asutada kesk
ja wöiketöösluse hädaliste wasaduste rabnl
danriscks erifond 00 miljoni margaga. Se
da sunnnat tahetakse kaubandus-tööstnsminis
teeriumi ja mabariiai malitsnse kaudu riigi
kogu eelarwe korras läbi wiia.

Erifondi kapital 00 miljonit olekS
Eesti Pangas, kuna summade wäljaandmist
idkfkkutele ettewöietele otsustaks komisjon, keS
koosneks kaub.--tööstusministeerinmi ja kau
bandu s-tööstuskoj a osilaj abcst.

Wälisminister A. Piip Ameerika oludest. 

Kuidas elawad Ameerika eestlased.

Puhapaewa õhtul kõneles N.M.K.Ü. mõhn
lemisaulas walisminister A. Pi p Ameerika olu
dest ja seal elamutest eesti!astest. Kuna hra Piip
kauemat aega saadikuna Ameerikas töötas ja seal
seid olusid tunneb, siis tuli rahwait kõnet kuula
ma nii suurel armul, et paljuo ruumipuudusel olid
sunnitud ära mnema.

Minister tähendas algid, et ta noorte meest:
kristliku ühingu kutse kõnelema tulla, heameelega
wastu wötnud, kuna tähendatud ühingud kultuuri
alal rohket tööd teewad. Edasi lõi kõneleja mõrd
lusi Ameerika ühisriikide määratu suure maa-ala
kohta ja iseloomustas ameeriklasi ku riigikoda
nikke. Kuna Ameerika on olnud waba maa, kuhu
juba sadandete aastate eest kõigist Euroopa rii
kidest rändasid poliitika ja usu põgenikke. Need
olid karastatud tahtejõuga ja kindla iseloomuga
isikud, kellest wõrsusid sama energilised järel
tulijad.

Kõneleja tutmustaS kuulajaid WSriikide
riikliste korraldustega ja parlamendi eluga.

Uhisriikide staUstilis:e andmete järele on
eestlasi Ameerikas üldse 200.236 hinge. Andmete
järgi on olemas 5000 Eesti perekonda, kus Eesti
keelt räägitakse. Nldse on Eesti keele rääkijaid
umbes 40 kuni 50.000.

Ameerikasse jisscrändamisol Vaadatakse hoo
lega selle särele, et sisserändaja terwisliselt tngem.
Kõneleja tõi näiteks juhtumise, kus ühe Ameerikas
elutsema eestlase juure tema ab kaasa kahe lapsega

tahtnud sõita Kuma Üks lastest luutiisikust põ
des, siis ei lastud neid maale. Pärast, Eesti saat
konna wahelttaliiujel, saadeti juba sadamast wälja
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sõitnud laewale mootorpaat järele, toodi terwe
laps mehele, haige übes emaga saateti aga ikkagi
Euroopasse tagasi.

Lõuna-Am<ev kas, «kuhu kohwiistandustesse
wälismailt töölisi wectakse, muidugi nii kanget
kontrolli ei ole.

Ameerika eestlastest on mõned f õige
vaSkuste kiuste jalule saanud. Minister näinud
suguwendi, kes suuremates l linades waStutusrik
kal kohal. Kuid wähene on nende arm, kes hal
jale oksale pääsemad. Selleks on esimeseks ras
kuseks keelte mitteoskamine ja kogemuste puuduS

Ameerika elust, mis kiiremas tempos ja isesugus
te§ tingimistes tuikab kui Euroopas.

Kõneleja juhtis tähelepanu ielle peale, et
Ameerika on maa, kus optim siliselt ilma waada
takse. Iga kinofilm woi teatrietenduski lõpeb
optimistliselt. Läbikuktunud ärimees ei hädalda
ega ei kisa oma äpardust laiali. Ta punab uuesti
endise seisukohani jõuda. Kõneleja wäitis, et
meil Eestiski põhimt pole pessimistid olla.

Minister andis terwitusi edasi Ameerika eest
lastelt, lstles. et need suguwennad pole meid siia
ookeani taha unustanud. Ameerikas w ibidcs oli
minister reisilolema J Annussoniga käinud
ühiSriiki-de tööministri juures, kes noorena ollcS
töö! tehases õppinud tundma eestlasi. Uhisr ikide
tööminister käskinud eestlasi omalt poolt terwi
tada ja lisanud soowiawalduse ligi, et eestlased
oma kodumaal sama tublid töömehed oleksid, fui
neid Ameerikas tuntakse.

Kõne lõpul lauldi riigihümni sa järgnesid'
kinopildid Ameerika elust.
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Joste Rõõm" on laste maailm.

Issssiswuss aasta»§ewa!, 24. weebruarl!

on „Päewalehe" kuulutuste wastuwõtmise

kontor kinni.

Kuulutusi 24. weebr. lehte wie

takse täna kuni li ella 3 la 23. weebr.

lehte kuni kella 5 wastu.

Talitus.



Tartu üliõpilaskonna edustuse koosolek. 

ALSpilaskouna omaabi korraldamisest. Konsistooriumiga tekkinud olukorrale nõutakse kiiret lg«
headust. Tolinna üliõpilaskond ssowib wahekorra loomist. Vabariigi aaStapäewal kõnele-

jaid rohkem kui tarwis.

Uutest tüieirdawutest walimistest komisjonidesse.

19.-20. skp. oli Tartu üliõpilaskonna edustuse
järjekorraline koosolek ühiselumajas, mida juhatas
uus edustuse esimees A. Prüils.

Päewakorra tähtsamateks punktideks olid täien
dawad walimised ja rea krire ieloomuga asjade
kohta seisukoha wõtmine, mida täiendatakse edustuse

liikme H. Kukke arupärimisega ..Üliõpilaslehe" toi
mõtusele, millisel seisukohal ta awb ja milliseid sam
me mõtleb astuda konsistooriumi kirja rahuldamiseks,

kes ..üliõpilaslehes" nr. 9 (E. ü. S. ..Weljesto" esi
number) ilmunud artikliga ..kirikuhakid, religioon 
ja üliõpilaskond" end puudutatud tunneb olewat.

Eelmise koosoleku protokolli kinnitades alutakft
aruannete juure.

Esimees teatab, et ankeettoimkond on wälja töö
tanud ankectkawa, mis seisukoha wõtmiseks ka sta
tistika keskbüroole esitatud ja mis KSesolewal koos
olekul lõpulikule wastuwõtmifeZe tuled.

I Uue edustuse maja mööbli asjus ei peetud soo
wttawaks erilist konkurssi wälja kuulutada, maid
selleks spetliallsti-kunftniku poole pöörata, kes was
tarvalt ruumidele stiilsete, rahwusllkkude ja omapä
raste kawandite ivälsatõvtamijele on asunud.

üleilmlise MSpilaskondade omaabi komiteelt oa
lootus saada 200.000 marga suurust protsentideta
laenu 6 aasta peale, millega meie üliõpilaskonna
omaabi ettewötteid saaks finanseerida. Keskkomitee
esimees, keda 27.—28. weebr. Tartu oodati, on hai
geks jäänud, millega ka wastuwõtmine ära jääb.
Kohalik komitee on S-'slkmelm«. kuhu kuuluwad 2
esitajat VMCA-st jö S esitajat Tartu üliöpilas
konnast.

Vabariigi aastapäewa pühitsemine sünnid eel
mtote aastate eeskujul, kus sellekohasel pidulikul
aktusel esinetakse kõnedega ja lauiuettekannetega.
Maale on soowitud kõnelejaid ainult S, kuna regist
reerinud on end üle 30 inimese.

üliõpilaskonna eelarwe pole weel ülikooli wa
litjuse poolt lõpulikku wastuwötmist leidnud. Ko
misjon on eelkrwe juures mõningaid kärpimist tei
nud, nii et kulude summa 27.600 mk. wõrra on
wähenenud.

üliõpilaskonna koguteoje ilmumine on wiibinud
mõningate takistuste tõttu, kuid loodetakse neist peagi

üle saada.
Balti riikide üliõpilaskondade keskbüroo ?ek

.reläriks on Tartu üliõpilaskonna poot! walitud Kost
l ner. Keskbüroo istang on arwatawasti 15. märtsil.

Tallinna üliõpilaskonnaga wahekorra loomiseks
walin eriline toimkond, kes küsimust lähemalt läbi
kaaluks ja lahendaks. Toimkonna liigeteks on Kuk-
Ke, Mihkels ja Käer.

Edustuse liikme 5). Kukke arupärimise peale,
mis konsistooriumiga tekkinud olukorrale lahendust'
nõuab, asutakse seisukohale et artiklis wäljendatud
mõtted ei ole mitte kogu üliõpilaskonna omad, maid
wastawa esinumbri autori isikliku seisukoha wäljen-

Mis. Tekkinud olukorra lähetamiseks otsustatakse
kiirelt wastawaid samme astuva.

Tartu ült õpi las konna esitajateks Balti riikide
üliõpilaskondade keskbüroo istangule walitakse was
tawalt seni «valitsenud põhimõtete järele edus-wse esi

mees A.Prüüs ja wälistoimkonna juhataja E- Käer.
üleilmlise üliõpÄaste omaabi komiteesse wa liialise

edustuse esitajatena maj-andustoimkonna juhataja Taal
mann. MilKelson sleltside rühmast) ja Sumberg skor
porant).

Üliõpilaskonna .ankeedi kawa mõeti löpul?l:u!t
pärast 1. ja 2. lugemist mõne wähese parandusega
komisjoni poolt esitatud- kuju! wastu. Ankeedi edu-
kgKs läbiwiimiseks otsustatakse warakult wastawate
eeMiödega ja agitatsiooniga peale alata.

Tartu linnawalitsuse soowile wastu tulles waii-
24. weebr. pidustuste korraldawasse komisjoni

üliõpilask esitajana Köstner. K.—la.

Tartust.

Tartu riigi- ja.omawalitsuse tee
nijad palga ja walimistele mine

mise rüsimufi hmmtamas.
vute palkade maksmapanemist nõutakse tänan»» 1

' jaannackfi.
Läinud pühapäewal pidasid Tartu riigi- ja oma

valitsuse teenijad koosolekut, kus päewakorros oli
palkade ja eelseiswatele riigikogu walimislel.' mine
mise küsimus. Koosolekule olid kutsutud ka selgitust
andma riigikogu rühmade esitajad. Ilmunud oli wt-
Sofistide rühmast hra Virma. Asunikkude rühm
«k «aataaud. at üleriiklise asunikkude koosoleku tõt
tu nad oma asttajat saata ei saa.

Pikemalt «õtdts sõna hra Vinna, kes parajaks
juhuseks pidas alla kriipsutada oma rühma teeneid

ametnikkude palgaolude parandamisel. Sotsialistide
kühm olewat ainuke, kelle pealekäimisel paigaküsimua

Mta päewakorras seisnud ja kuni praeguse järguni
jõudnud. Edasi soowitab kõneleja, et iseseiswalt wa
kimistele ei maksa mwna, waid hääled anda solsia
liatidele, kes endiselt wõitluse ametnikkude majandus
olude parandamiseks oma lipukirja wõiab.

Käsitati mitmeti palgaküsimust. tcvti, et
praeguse waMsusi kawatsus uute palkade makoma
panemine jätta uue rligiikogiu lahendada, ei ole amet
nikkudele kuidagi wastuwõeiaw, sest palga normee
rimise tuled läbi iviia ametnikkude mske
olukorra parandamise mõtles, kuna uude viigikoguse
wiimine tähendaks wõ)b olla aastate peale küsimuse
edasilükkamist. Uute palkade maksmapanemine peab

sündima 1. jaanuarist s. a. Tehnilistel põhjustel
palkade maksmapanemise ivi'bt>mis«l, maksta palkade

krediidi arwel teatud summad awansina. Kamatsust.

lisatasu maksta iga kolme kuu järele poole kuu
palga suuruses, ei saa wastuwöetaw.iks pidada. Sel
lega saaksid kõrgema palga saajad küli suured sum-

raad, kuna madalamate palkade sasijate olukorda
see ei paranda. Kuna riigiteenijate nõudmine palga
alammääraks on 7*/ s tuhat marka kuus. siis kawat
sstaw uus palgaredel 6000-margalile alamkuupclga
ga maksma panna ajutisena, kuni riygi majandusime
konjunktuur seda lubab 7>/z tuhande psale wiia, sest

wiimane ei ole praeguse elukat!idule juures mitte
kõrgelt wSetud.

Valimiste küsimuses on Tartu ametnikkude
ühing juba waremaA asunud seisukohale, et vjeseiswa
nimekirjaga esineda. Selles küsimuses wõeti mõni
nädal tagasi Tartu riigi- ja omawali-tsustecniijate uid
koosolekul ettam seisukoht. Wi-imasel koosolekul,
f. o. läinud pühapäewal, seletas ametn. ühing, et eel
mise koosoleku puhul on ühingu juhatusele sisse tul
nud protest, kus tähelepanu juhitakse asjaolule, et
eelmisel koosolekul witbinud ka mitte riigi- sa oma-
VaMsNsteenijad. Sellepärast wõeti küsimus uuesti
kõne «tzla.

Vöeli et-te kinnine hääletamine, kus wallmifele

minemise küsimus poolt 62 häält ja wastu samuti
r:> hääl-t sai.

Linna 1926* a. eelarwet
täiendatud*

Linna 1926. a. eel arme kohta on omawalitsuse
peawalitsus teatanud, et linnamakfn seaduse

wa-üawa paragrahwi aluse! peab eelanvesse üles
wödtama tagamara summa, mille suurus, psab olema
mähomalt 1.5 prots. linna harilikkudest tuludest.

Tartu linna harilikud tulud 1923. aastal on
111.918.598 marka, millest 1,5 prots. wälja teed
1.678.778 marka. Tagawara summana on vttc wiih«
tud 1.356.935 mk., s. o. 321.733 marga wõrra wä«
hsm kui seda teadus- nõuab. Sellepärast otsustas
wiimans lmnaivoltkogu seda eelarwe osa täiendada
ja ülo kanda riigilt saadaolew 1925. a. eest sadama
maksudö seaduse järele sissenõutud maksin 634.04!
marka sa tonnaashimaksu 141.570 marka.

Edasi otsustati iinna mõiszte walitsejatele maks
ta wiimaate palwel lisatasu, kakku 125.003 marga
n: uru ses, ja nimetatud summa wõtta linna 1926. a.
tagawara summadest. Lisatasu antakse: Annemõisa

walitsesale 20.000 mk.. Zaama mõisa walitsejale
33.000 mk., Ropka mõisa walitsejale 82.000

mk., Kaagmere walitsejale 15.000 mk. ja Jaama
mõisa aednikule 5000 marka.

Rahwalit kursus esimese abi üle
algas Käesolewa nädala algu! E. terwishoiu muufeu
mi ja Punase RisÄ Tartu komitee poolt terwishow
muuseumi juures. Kursustel loetakse inimesi: keha
ehitust ja tegewust ning wõetakse läbi kõik prakti
lise tähtsusega esimese abi küsimused ühes praktiliste
harjutustega.

Kursused on maksuta. Loenguid peetakse kaks

korda nädalas õhtuti kl. 7—9 Aia täit. nr. 46 ja
kestawad kuni kewadeni.

Wigastatud sõjameeste karbi
korjandus 23. ja 24. weebr.

Vigastatud sõjameeste ühiagu Tartu osak. on
>M aasta Ifcsciswufe aastapäewal korraldanud kar«
bikorjandust tänawatel. Ka tänawu on selleks luba
Kantud. Vigastatud sõjamehed loovamad, et neid
rtlgt iseseiswuse piiewal, mtlle eest nemad oma ter»
wise pidanud jätma, ka kodanikkude poolt toetatakse.

Valimisnimekirjad 
kokku majaraamatute põhjal.
Kuna mitmekordsete walimiste ja elanikkude

elukoha muutmise tõttu sinine Tartu linna walimis
öigus>'.kste kodanikkude nimekiri uuesti ümberkirjuta
misele ja kokkuseadmisele tuleb, tahetakse sida teha
majaomauibkudeit saadud andmete ha majamama-tute

põhjal. Senised nimekirjad olid kokkn seatud lmni
aadress-büroo andmetel.

Tartu Maarja koguduse koosolek.

Teist Pihtkonda ei lubata.— Kuidas köstrist tahetakse lahti saada.-»
Kohtu poolt karistatud koguduse liigete kohtukulud kannab ko

gudus.

Läinud pühapäewol peeti Tartu-Maarja koguduse
koosolekut „Wanemuije" suures saalis. Eelorwe juures
wõeti sõna õpetajatele autumate küttepuude asjus ning
leiti, et 24 sülda puid ikkagi palju on. Km eestseisus stle

tas, et puude hulk ahjude ja tegelikkude kogemuste põhjal

wälja arwatud, siiS ei jäänud aSja järelpärijatele muud
üle kui pead wangutada, el õpetaja majas nisinau'-)
ahjud on, mis 24 sülda puid tarwitawod.

Edasi oli päewakorros

2. pihtkonna küsim»«^

Selle küsimuse juure minemisel töusts kvoSolijate seas

elamus. Kohtadelt tungitakse kõnetoolile ligemale ja
seistakse toolidele, et selles küsimuses midagi kõrwast
mõõda ei läheks

Koosoleku juhataja J. Haawi? kannab ette konsis
tooriumi teadaande, mis käib 2. pihtkonna tunnistamise
kohta konsistooriumi poolt Siia juure lisades, et 2. piht*
konna tekkimine on sündinud mitte seadusega kokkukõlas,

mõõda minneS koguduse täiskogust, kuna wtimane ei ole

2. pihtkonda otsustanud lubada. Ka wõetakse sellest sei

sukohast wäljLl minnes waStu järgmine otsuS: „Tartu
Maarja kogudus et soowi ja ei luba teist pihtkonda asu
taba*.

Kuigi asja harutamisel kõik aeg räägiti seadustest
ja seaduSlstest korrast, jäeti konsistooriumi kiri 6. weeb-

Mtarist tähele panemata, miS käib järgmiselt: 1) „!onsis

toorium konstateerib Ta vtu-Maarja koguduse 2. piht
konna olemasolu fakti: 2) konsistoorium tunnistab 2.

pihtkonna elujõuliseks ja selle asutamise põhjendatuks."
Järgmisena tuli harutusele

kSstri ameti ära kaotamise küsimus ja organisti ametisse

seadmine.

Nagu teada, ott ühenduses 2. pihtkonna asutamise
küsimusega Tartu-Maarja koguduses üheS käinud ka köstri

tagandamise asi. sest et köster oli üks 2. pihtkonna alu-

tamise pooldajatelt ühel eelmisel koguduse tätttogul

tehti otsuseks köSter Jlweu tagandada. Kuna kiriku
ametikandja tagandamine ei käi koguduse täiskogu wõim

konda, maid konsistoorium: alla. siiS ei olnud sellel täis
logu 'otsusel tagajärge. Hrljem hakati konsistooriumile

esitama süüdistusmaterjali köstri tagandamiseks. Seda
materjali läbi waadates ei leidnud konsistoorium põhjust
köster Ilmest tagandada. Nii ei Ännud kõik senised kat
icd tagajärgi Läinud pühapäewal otsustati köstri amet
ära kaotada ja organist ametisse seada, nii siiS ainult
nime muutmisega tahetakse köstri küsimust kohendada.

Eestseisusele tehti ülesandeks praegusele kõltrrle kohe üles

ütelda, kusjuures palka sel määral maksta, kuiwärd seda
waStawad seadused ametniku wabaStamsie korral ette
näemad.

Läbirääkimiste all otsuStati

koguduse liigete kohtukulud ja trahwid koguduse kauda
«Stta.

Reed on nende koguduse liigete kohtukulud ja trah

wtrahad, keS omal ajal skandaalsel koguduse täiskogu
koosoleku! Maarja kirikuS läinud komadel esinesid ja
keda kohtu pooti kariStati. Selles küsimuses wõeti wäga
mitmelt poolt sõna, kes toonitasid nende isikute wälja
astumist koguduse eest. Selle juureS arwustati kohtu te
gewusi. Nii laSt, lause kuuldowole, et meie ei tohi jävta
mee M-Ie neid isikuid, kes ausasti õigus? eest omas kogu

duses wälja aStunud, mille eest neile kaela langenud
kohtukulud ja karistus, kuna mõned neisi waranduleta
isikud.

Weel harutati läbixääkimiSte all mitmeid küsimusi,

nagu Tartu-Maarja lauluseltsi käest nootide ja waran
duse ära wõtminc, fesl koosolek ei tunnista seda laulu
seltsi, kelle eeSotsas kõSter JlweS. Surnuaia korrashoid
mise küsimuses otsustati Tartu-Peetri koguduselt nõuda

pool kuludest, kuna wiimane ka sinna oma surnuid
matnud.

Wirumaalt.

Uuendused ju muudatused
Rakwere tööstuses.

Tööstusasutuste arw Rabiveres suureneb alatasa.

Weel hiljuti alustas sim tezeioust J. Eliase elektri
jõul muusikariistade tööstus. Läinud fügifcl
alustas tegewust 0. Kuuri kohwiwabrilk. Hiljuti te
gewust alustanud tööstusest tuleb nimetada ka G.
Leetbergi jalgrattatööstust. Sisseseadet on uuendanud
0.-L. ..Rakwere willätööstus". mis Lks suurematest
sellelaadilistest tööstustest Eestis. Lärmid aastal läks
toobrilt põlewkiwi kütte peale üle.

Walgast.

Walijate nimekirjade kvrralda
mine.

Praegü on Nnnawalitsuses walijate nwe nimekirjade
kokkuseadmine ja korraldamine käsil, mis umbes nädala
väewi weel keStab.

' Sinna 1926. a. eelarwe.
SimtöMalUfuje poolt on 1926. a. eelarwe kokku sea

tud ja eelarwekomisjoni poolt ka wastu wSetud. Eelarwe

on Sd.voo.lkX) marga ümber ja tuleb eelÄewa! nädalal
wolikoguS kinnitamisele.

Esimene kodaznline abielu
registreerimine:

Olgugi, et 16?!. o. juba awati linnawalitsujeS ko
danline perekonnaseisu registreerimise büroo, registreeriti

alleS läinud neljopäewal esimene noorpaar abiellu. Nelja

aaSta jooksul on sea! registreeritud surnuid 1 ja sündi

nuid 7. or.

Walgamcva õpetajate Päew.
Haridusministeeriumi loaga peatakse Valgamaa

õpetajate Päew 7. märtsil WalgoS Sva.

Restu haridusselts kavmtseb
seltsimaja ehitada.

ReStu haridusselts „Kultuur" on maakonnawali!»
suse poole pööranud, et maakonnawalitfuS toetaks seltn

valwet politsei peawa!itsu>e e«5 seltsile 

nältemüügi korraldamiseks 4. juulil. Et seltsi poolt kor
raldan? näitcmüücsi sissetulek läheb seltsi poolt katvaise

tawa seltsimaja ehitamiseks, siis on maakonnawatitlus
õlleks nõusolekut awaldanud.

Rirsad toimetusele.

..Päewatthe" totmetufele.

Teie lugupeetud lehe ar. 52 ilmunud sõnumit
pealkirjaga ..Arusaamatu» kiriku küünla tega". poluu
järgmisega täiendada:

1) Keegi Aleksei Krjukow oa endine Nlko
lal kiriku kirikuwanem, ke» oa ap.-öigeustt kiriku
sinodi otsusega 21. jaan. s. a. ametist tagandatud ki
riku raha kõrwaldomise pärast.

2) Mina., Nemirowitsh-Dantshenko. ei ole Niko»
lai kiriku koguduse liige, watd Eesoi ap.-Äg. ki
riku be kivalitsuse ja teguten juhu el me>
ropoliidi ja sinodi wolierikuna, sisemin. admin. assade

peawal. juhatiaja teadmisega, sest Krjukow ei tun
nis-banud kiriku kefkwalitsuse wõknu ja et tahtnud
wabatahtltkult oma ametit koguduse nõukogule üle
anda, ja

8) kõik teised isikud on tõesti koguduse liik
med, ka» olid minu poolt palutud KrjukomA üle
wõetawod asjad wastu wõtta. Waslurvõtmisc kohta
olid wastawad aktid kokku seatud ja kiriku kesk
walitsusele etsi Idatud.

Krnge aususega

W. Nemrrowitsh-DLhttlko
22. weebr. 1928,

Tollimtas. t. 1. k. 2

Wiitberg.
i

Jakob Wassermanui jutustus

EeStind. G. J.

I.

Tsaar Meksauder Esimene ci surunud oma
hinge põhjas õieti iial uskuda mõuu Napo
leoni üle. Wast oli fee hirm wõi imetlus hiig
kase ees, mis sundisid teda maatama oma wõi
tv kui imet, kui ärateenimatut Jumala kiNHi
kust. Ta wajus rasteisse poamurdmisissesja
jälgis kord hirmust mürisedes, kord härdalt
saatuse kaiku. Ta näis enesele kui mees, kes
on läinud tagasi hoidma laugemat mäge, ilma
õieti teadmata, mida ette irStta. Oli saam uta
tud mibagk mõistmatu suurt ja nüüd kaotas ta
enese hämmaZtuSse ning metafuüsilisteshc
mõtlemisressc.

Tat tahus tungimalt oina wagadele foo
midele anda nähtama kuju, ja ta audis mani
festi, milles tuulutan, et tahtma: ehitada Mosik
was Lunastajale wägewa templi, mille sar
nast kristlik maailm onne polnud näinud. Kõi
ge parem kawand pidi saama auhinnaks kakS
kümmend tuhat rubla.

üleskutse peale tuli suur hulk kawandeiö.
tuid wältas mitu nädalat, enne kui tsaar hak
kas läbi waatama neid sada ude id mitte üksi
Wc neima alt, maid kogu Euroopast tn luud
plaane.

Tookord elas Peterburis tvks krhekümne-
Sõlme aastane üliõpilane nimega Aleksander
Wiitberg. Ta oli Rootsi tõugu, kuid Wcne
maal sündinud. Hariduse oli ta saanud mäe
mseneride kadetikorpnses. See elukutse ei

meeldinud ta ei suutnud otsusele
jõuda, mida ta õieti oleks taHtnud. Ta otsis>
Otsis iseennast. Ta uuris ühtlasi oma hinge,
otsides sealt wikjakandmat ima. Et ta aga
täitsa kehw oli, pidi ta ettowaachlik olema, et
ühes ettekirjutatud elukutsega mitte ka leiba
kaotaba.

ühel päewal puutus talle silma keiserlik

manisest. Sce tabas teda nagu avälk. Aogu ta
olemus oli wapustatud, ta hakkas mahetpiöa
mata selle üle Mõtlema. Ta lakkas õppimast
ja eksis päewad ning ööd linna tänama il, mai
latud Mest ainsast painajalikust mõttest. Wii
maks^lukustas ta end tuppa ja hakkas tööta
ma. Ta ei pühendanud ÜHM inimest sala
dusse, oli, pagu kuulaks ta mingisugust kõr
gemat käsku.

Peale mitmekuulist wahetpidamata tööd
reisis ta suurte raskuste ja puudustega Mosk
ma, et tundma õppida linna, maastikku ja
ümbrust. Weol kasusid majad põlemisest saa
dik rusudes ning tuhas. Olles tagasi jõudnud,
lukustas ta enese uuesti maailma eest ja jälle
pärast mitmekuulist tööd lõpetas ta ama Sol
mestküm-nest kahest joonistusest koosnema ka
mändi ning saatis selle mapis keisri Meesse.

Päewad, mis nüüd saabusid, olid wälja
kannatamatud, päewad täis meeleheidet niug
piinarikast ootust. Süda kuiwanud ja ära rai
satud, meel tühi ning külm, silm ilma kujuta.
Ma ävkamine oli kukkumine lootusetusse.
Teal ilmus ühel küünlakuu hommikul tsaari
ihukaitsewäelaue tema wiletsaSse kambri. Sel
oli ülesandeks wiia Wiitbergi talmepalcesse.

Wiitberg mürises kõigest kehast. Ainült
äärmise jõupingutnseM suutis ta järgida käsk
jalale.

111.

Olud, millistel Wiitberg oli töötanud, te
ma isik ja meeleolu polnud mätzem ebaharili
kud kui need, mis tsaari olid põhjustanud ma
nifesti andma. Sõja läbi olid meeled süga
walt põrutatud- moel kaua peale imelikku
Mõskma irabastamlst oli rahmas ärewil. La
hingud Saksa- ja Prantsusmaal, püha ühing,
miS polnud paljalt hingetuks sõnaks sel maal,
imperaatori troonilt tõukamine, malu lange
nute pärast, ärkamine euroopalikuks elfiU,
uue ilma sünd täis karhetawaid ähmardun
ning meelitusi, kõik sce juurdus inimeSte ku
jutelmis, ja oli maja ainult tsaari wäliakut
set, et Wiitbergi müstilist geeniust põlema
süüdata.

Mõskma ligidal, Moshaiski ja Kaluugasse
wiiwate teede mahel, asub linna ligidal kõr
gustik, mida "hüütakse Varblase mägedeks.

Seal seisis kunagi Jwan Hirmus i«t wahtis
nuttes oma põlowat linna, kuni preester Sil
wester ta juure astus ja ühe sõna läbi muu
tis kurjawannu pattubahsttewrlls inimeseks.
Seal murdus ka Napoleoni jõud ning õnn,'
Warvlase mägede jalal pööras saatus mllc
selja.

Mägi pidi olema templi aluseks: nõnda
oli WiiLbexgi plaan. Wägcw siammaste rida
pidi ümbritsema maa-ala kuni jõeni. Lellel
looduse poolt ehitatud aluseil pidi tõusnm tei
ne ja kolmas tempel, ja kõik kolan pidid moo
dustama ühe üksuse. Kolmainus ja lahuta
matu oli kõik mõeldud.

Kõige alumine tempel pidi olema mäe
sisse raiutud ja tal pidi olema surnukirstu
kuju. Tema mälife osa pidi moodustama uh
le peawävam Egiptuse sammastel. Soe kadus
samuti mäkke, metsikusse, normitusse loo
dusse. Lambid kõrgetel Etrusskj kandelaabri
tel pidid malguswma templi sisemust, päewa
walgus heitis läbi teise templi ainult nõrba
kuma wõl.wialusse, tungides läbi maali, mis
kujutas Kristuse sündimist? siin pidid puhka
ma kõik sõjas langenud kangelased, igawosi
hingepakmctö pidi nende eest peetama ja iga
ühe nimi, kõige kõrgemast wäepealikust kuni
kõige alama sõdurini, pidi raiutama mar
morisse.

Sarkofaagi üle lewines neljas suunas tei
ne tempel Kreeka risti kujuliselt? see tempel
pidi kujutama laialisrrutatud käsi, elu, kanna
tust, tegcnmst. Sammasrida, mis tema juure
wiis, oli ehitud kujudega manast testamendist,'
sissekäigu juures, templi ees, seisid prohwetid,
näidates teed, mida nad ise ei tohtinud minna.
Sees oli kujutatud Kristuse ning apostlite
elulugu.

Selle üle tõusis kroonina hõlmas tempel.
Sellel oli ümmargune worm. Ta oli sära
matt malgustatud, sest see oli maimu tempel,
rahu ja igamiiku tempel. Pildid ja kujud puu
dusid siin, ainult wttljaspoolit oli ta ümbritse
tud pärjaga peainglitest. Kuppel, uhke nagu
Püha Peetri kiriku oma, moodustas wõlw
katuse.

IV.
Oli öö peale wästtawaiö päewaseid askel-

öusi riigi walitsemiseS, kui keiser, mäsinud ju
ba avmutute joonistuste ning kamandite sil
mitsemisest, löi lahti jäpjokorralt sajancHa
kümnenda nmpi. Minut minutilt muutus ta
nägu ärvwamakS ning pSneivamaikS. Pööra
nuö ümber miimafe lohe, hüüdis ta: „See on
kahutawt Se-e on hullumeewe!"

Ta awas pitseeritud kirja ja luges kellegi
tundmatu nime: Wiitberg.

Kogu te-rwiku kuju ja «vorm ei ttchtnud
tal enam peast kaduda. See oli ta wallanud,
just et see oli kohut aw, hullumeelne. Ta tun

ötS gigantlist jõudu selles, ja
teadis, et samase ehitusega kindlustab oma nt
mele surematuse. Kuid mitte ainult kuulsus
polnud see, mis teda meelitas, maid meel mi
dagi muud: igatsus lunastuse järele. Elu
koormas teda, kõik õnnestanu sa ebaõnnestv
nu, kõll tehtud ja tegematu rõhus teda. Päew
oli nagu ahel tema jalus, öö kui müür silme
ees. Ta igatses midagi kohutaw-fuyrt, mis
päästaks ta.

Ta ei saanuö magada. Ma jälle ja jälle
maatles tv joonistusi, mis teda nii kohutasid
ja waimustastd, ja hommikul näitas ta neid
minister Araktschejewilc. See raputas pead,
kui oli joonistust lähemalt maadelnud, ja üt
les: „Mügi ei jõua seda templit kanda." Te
ma mana nägu kiwines umbusklikus imestu
ses, sest kõik, mis keisrit humitas, inimesed ja
esemed, äratas temas hirmu ning kahtlust.

See sõna ehmatas keisrit. Ta küsts pal
j uid asjatundjaid, keF ministrist ertewal
miStatud samuti wastasid: „Mägi koosneb
toist ta ei suuda templit kanda."

Seal käskis tsaar Wiitberg mm juure
tulla.

V.
Tema näo üle libises üllatuse ilane, kui

Wiitberg sisse astus. Nii noort meest näha
polnud ta koguni oodanud. Peaaegu mõtles
ta, et teda petetakse. See oti peahirm tema
elus: petetud saada Id mürske kohutamaö
mäga noorte inimeste suured anded.

Wiitberg oli ja lahjade
näojoonteaa. Silmad olid õõnsad, luid õõnsu
fci> põlesid nagu ekstaasiliiiel u-ungal. Põhja
maalikult heledad juukieö ripncstd salkudena

õlgadel, ülifiottib oli wiletS, «vt puhas. Seis
tes keisri majesteedi ees, suri hääl turku, ja
hingamine Ms raskeks. Siis sähuatas tal
peas: ka tema m süudinud emaihust, ja fee
mõte andis talle julgust.

„Tcie olete wõitnud kõik wõistlejad, Alet
scmder Karlemitsch," algas keiser tasasel, wä-
Ilmub häälel,' „ma tahan kiriku lasta teie plaa
nide järele ehitada." r

Wivtbevg langes põbmitt, nagu oleks kir
wehoop toda wbanud. Ta kattis näo kätega
ja püüdis oma pisaraid marjata. See oli
liig? see tuli liig äkki.

Keisrile ei meeldinud yäSti see pisarate
puhkemine, kuigi liigutus toda kaasa kiskus.
Ta aimas, milline kirg, andumus. tahtejõud
lelle taga peitus, kuid see tegi teda ühtlasi eba
kindlaks, ja kuna ta põlwitaja peale alla maa
taS, näis ta ebausklik pilk küsnvat: mis mi
mene sa oled?

See inimene seal oli balle mvõras, peaae»
ftu LohutamaU wõõras.

„Tde olete wägia noor, Aleksander Karlo
witfch " satkas ta täis kahduft. ~»uiöas tahate
sarnasest tööst jagu saada? Selleks on darwis
küpsust ning kogemusi, näib mulle."

Wiitberg tõstis silmad, sa tema pilgust
tabatud keiser tundis korraga kõikumata usal
dust tema masm, kuiai see inimene jäi talle
wõõraks na au enne. Kuid ta lakkas järNku

usluma sellesse teosele. et
mägi ei jõua templit kanda," ütles ta kShk
ledes.

Wiitberg tõusis püsti, ja süga-walt hinpa.
tes masias ta: ~M a li hau toda selleks sun
dida "

Tmar lor mtas ciföcfift. .Sundida? Mä
ge sundida? Kuidas siis?"

,/Suuri asjti wõib ainult suurte wahenöt
tega korda saata, teie keiserlik Sõrmus. Klill
ma leian juba übinõunö."

Ketser mõtles kaua, siis ütles: .Ma w
han nõu pidada oma ministritega. Teie oeate
warsti lähemalt kuulma."

laõltts Wiitberg keisri toast
Wahtd mahnnd talle imestades järele.
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Teatan Mil Heit.

et olen 0.-ü. «! LU» Ukwideerimise puhul
oma töökoja awanud. Wõtan tellimisi
wastu uuemate shurnaalide järele igasuguste
naha- ja riidetööde alal, nagu; kostüümid,

mantlid jne.
Kõige austusega

naisterahwariiete rätsepp
E. ©mann,

end. F. L. Mertcnsi ja 0.-ü. «Uu» juurelõikaia.
Tallinn, Lai t. 22—1. Kõnetr 29-62

Üürile antaks*

frakH<, shakett-, smoking-
Otlkondl Ja silindreid. Kasida rätsepp

PUKSfiCRGILT, *ikk tänaw nr. 43, kõue tr. 11-79.

Ime ngnstap.

et Lesti waimisrlietekaupiu- BB
ses, Weerenni tiin. 3, ei ole
petiseid vindu »enne ja niiüd« ega ka
wingisugus. »odawaid päewi, wälja- Hjimööiie ja nädalaid* waid on alati   fffl
õiglased hinnad, hea kauba juures -- m 111
ja palju odawamad kui kusagil mujal. m I

ElskfrS-triikrauad,
Eiekfra-piüdid,

j | m BlOktl»i*teekannud,
I jjbfr £l©KfPl~kohwi kannud,

Js&SSSSm&M Eiektri-kastrulid
ja kõik sisseseadematerja
jid müüb odawaati soo
wikorral ka järelmaksuga.

Drommatar & Ko, A-S. Lai t. nr. 5.



Tallinna Eesti Põllumeesteseltsi aastapeakoosolek.

Mürgelttegijad koosolekul. Kauaaegsed juhatuslitkmed-PSllunre
hed juhatusest willja.

-tcmtmwi Cestl Põllumeesteseltsi aasta
koosolekut peeti pühap. 21. skp. Laial täftanjal
..Lootuse" seltsi uues saalis. Koosolijaid tuleb esi
teks mifclt KMu. sest suur osa liikmeid läheb wa
na kombe särele esiteks W. Tartu maanteele en
distesse ..Lootuse" ruumidesse ja sealt aflec
Laiate tiurawale. Peagi täitub koosoleku saal;
tuleb kokku ligikaudu 300 seltsi liiget.

Liikmemaksude wastuwõtmise laudade juu
res. mida toimetatakse 7 kohas, nmlitseb tung:
muu seas tasutakse hoolega ka weel inööda
läinud aasta Iriknlemaksu. et tänawusel näi

- tuse aastal seltsi liikmeks edasi jääda.
Koosoleku juhatajaks raalitakse hra A.

KleitZmann. Pib iiausmiseg : mälestatakse möö
daläinud aastal surma lahkunud 12 seltsi
liiget.

Vastandiks harkistele põllumeesteseltsi
koosolekutele tundub õhus elektrit: näha on et
see walimiute päewakorra punktist wälja keeb.
sest pannakse ette seda enne kõnet, kui kõik
liikmed weel koha!, harutusele wõtta.

Võetakse wastu 27 uut liiget. Võõraste
maja ..Põllumeeste Kodu" kulude ja tulude ar
me. warandusline seis. niisamuti ka seltsi ku
lude m tulude arwe ja warandusline seis kinni
tatakse ilma sõnawõtmata ühel häälel. Näh
tawasti paistab peakoosolekul olewat suur usal
dus seltsi juhatuse' wastu: ei pöörata ka selle
peale tähelepanu, et seltsi 1923. a. kulude ja
tulude arwe 633.973 marka puudujääki näi
tab. Ollakse sellega rahuldatud, et seltsi wa
randus siiski möödaläinud aastal 2.356.970 m.
mõrra kasiva nud on.

Samuti wõetaks: masiu Uina suurema sõna
wötmiseta seltsi 1926. a. eelprwe, mi? tasakaa
lus 7.496.690 marga suuruses. Hra J. Hio
pärib ainult, kuipalju einelaud üüri annab.

lärgnewad malimisid. Asjaajaia teatab, et
juhatusest ametiwanadufe järele lahkumad hrad
J. Ploompuu. E. Virkenbsrg. A. Johanson.
J. Reinthal ja A. Ki'zberg. Pannakse ette wa
nad juhatuse lsikmed korraga tagasi walida.

Suure ägedusega wZtab selle wastu sõna
hra Jah. Hio. kes peletab, et 2. Ploompuu ju
G. Birkenderg tagasi walida ei kõlbawat, sest
Ploompuu käia ainult siis juhatuse Koosoleku*
tel. kui termis olla mõne kõrtsimehe kasusid
kaitseda wõi kusagile abiraha määrata? terwi
teda juhatuseliikme ametit selleks, et näitus
platsi juures ..panniga" lased lund wedada jne.
G. Btrkenberg olemat tciztest organisatsioonidest
körwale jäänud ja ei kõlbawat sellepärast ka
põllumeesteseltsi whatusse: vaneb ette juhatusse
walida ..Waba Maa" toimetajat hra 2. Tompi.

J. Ploompuu koosolekul ei wnbt, oleitwst ku
sagil walmuseetse! kõnekoosolekul, kuna G. Bir
kenderg asja peale käega lööb.

ZuhatuslMme kandidaatideks pannakse

weel ette hrad 3. Hw, 3. Brandt, K. Leht
mets ja J. Raudsepp ja teiselt poolt wastu hra
M. Aitsam. Kandidaatide Ülesseadmine sünnib
suure käraga. J. tzio ümber on koondunud lm
na würtspoodnikkude, kapsakasnmtajate ja
tundmata nägudega uute liikmete rühm. kelke
näod näüawad kbrwalolewa einelaua kasuta
mist. ja kes oma ..ninamehe" hüüdeid heaks kii-
Imab ja teistele mastu hõikawad; mitmed
inõistlikunvad foowiawaldused karjutakse maha.
s)ääletannst nõutakse kinniselt, Kuigi sedelitega
hääletamine suure liikmete. arwu juures wiiga
aegawiitew on.

Hääletamise tagajärjed selgusid järgmiselt i
juhatusse waliti hrad M. Aitsam (uus) 203 hää
lega. 3. Reinthal (endine) 163 häälega. A. 3o
hanson (end.) häälega. 3. Hlo (uatsf 120
häälega ja A. Mzberg 112 häälega. Endistest
jäid juhatusse hrad dr. 3. Masing, G. Põhja -
kas. O. SuurföSt, 3. Reinholm ja dr. W.
3ohanson.

Rennsjoni-komisjoni waliti tagasi hrad H.
Landberg. 3. Praswett. F. Wacytmelstor. 3.
Kitstüg. M. Adamfon. W. Hiiop: u#s bra D.
s)ini. 3uhatusli'stete kandioaatideks wat-tihra
3. Ploonrpuu. 'Waliti weel esitajaid teistesse
seltsidesse.

Terwe walimiste wmnane osa möödub hra
3. Hio wahelchiiüete saatel, kes wahepeal eine
lauas ..julgust" juure wötmas käinud ja Nüüd
liõikide koosolijate eest püüab rääkida.

Seltsi auesimees dr. Masing awaldab ka
hetsust koosoleku korra kohta, missugust mõne
<ja kestwusel enam ei ole olnud. Mõistab huk-
ka hra J. Hio taktita ülesastumise, kes endi
seid juhatuse liikmeid süüdistama asunud, mis
aga aluseta on. sest wäljolangennb juhatuse liik
med hrad J. Ploompuu la E. Btrbkenberg on
oma kohustusi seltsi wastu ausast! täitnud, nen
de waljaspoolne voliitilme Legenms ei puutu
seltstsse, kui seltsi ei tahete poliitika tallermaaks
teha.

Koosoleku asjalikumaks osaks oli dr. W.
Johansoni kõne ..Wöikepõllupidamisest Daaniis
ja Hollandis."

Kõneleja seletas oma reisinähLilste ja uuri
miste järele, kuidas Daanl põllupidamine are
nenub; karjapidamine on kõrgel järjel selle tõt
tu, et tõuparanduse peale iseäranis suu-rt rõhku
on pandud, kuna tõuloomadest põllumees rtiliib
suurt sissetulekut saab.

Hollandis on majapidamised suuremad, need
on jagunenud omapärastesse raioonidesse ja lii
kidesse. Näituseks on majapidamised, kui, ai
nult heina kaswatatakse ja suurel arwul karja
peetakse, teistes majapidamistes on jällegi pea
tööks wiljakaswatus, kuna karja ivnhem pee
takse. Suureks sissetuleku allikaks Hollandi ta
lupidajatele on jällegi tõuloomade müük.

Tallinna teated.

Aleksander Luup .W-aastane.
Täna. 23. Veebruaril, pühitseb AleKsan

der Luup onm 50-aastast sünnipöeira. Tuntud
Kaupmehena, Kes ise omal jõu! sa agarusel Kwd
lale alusele jõudnud, on ta Eesti KaupmeesKon
ms aastate jooksul enesele osanud omandada
silmapaistwa sa lugupeetud koha. nagu seda sü-
Žisel. mil ta oma Sritcgenwfc 25-aastaft juuelit pühitses, üle maa isegi «valismallt kok
kmvoclanud t elegrammid ja kirjad selgesti näi
tasid. Samasuguses lugupidamises seisab härra
% Luup kui seltskonnategelane, kes iial ei keel
du toetamast Eesti awalikku elu.

Põlluudeesteseltstl 2V31 liigei
nendest 314 eluaegset.

Tallinna Eesti Põllumeesteseltsi liigete arw
Näitab läinud aastal tõusu. Aasta Spuks ulatas'
liigete arw 2.031 peale; nendest oli 12 au-, 314
eluaegset- ja 1075 lihtliiget.

Elektrimontööride kursused.
21 Kursuste lõpetajat. Uued Kursused algamad

Kse?clewal nädalal.
Noortemeeste kristliku ühingu korraldusel pee
tud elektrimontööride kursuste üks järk lõppes.
21. weedruaril olid katseeksamid lõpetajatele, ke
da arnm poolest 21. Eksamikomisjoni juhata
jaks oli linna elektrijaama juhataja abi dr.
Freimuth. Komisjon konstateeris, et kursuste
lõpetajad oma alati hästi tunnewad ja neile
arSakfe, peale registreerimist linna elektrijaamas,
õigus elektristsfesoade töid tcha.

Uued kursused algavad käesolewal nädalal

HaWkwad haigused läinud
uädalsl.

Linna terwishomosakond on läinlld näda
lal registreerinud 21 hakkan?» haiguse juhtumist,
neist oli 1 kurgutõve. 4 leetrite. 3 läkatusköha
4 sarlaki. 7 tiisikuse ja 2 paratüüfuse juhtumis

Vabariigi 8. aaStapäewa pühitsemiseks 

palub wigastatud sõjameeste ühingu Tallinna osakond
kõiki oma liikmeid ja wabadusristi kawalere koguda 24.

wetr. kl. KII homm. ©. Tatari tän nr. 3, ühingu ruu
midesse, kust siis oma lipuga ja orkestriga Vabadusplat

sile paraadis rongikäigust ja teistest pidustustest osa
wõtma minnakse.

Pidulik jamailateeuiStoS.

Eesti wabariigi ises-isrvuse päewal, 24. tveebruari'7

ja pawepäewal kell 5 ip. l. on Kaarli kirikus KtuvgÄwe
jumalateenistus, mida kaunistawad peale oreli sopraan
soolo, tfellosoolo ja laulukoor. Jumalateenistuse peab
öp. F. Stslholm. Laululehed.

Tallinna sadam 22. weebruarll.
Nsst klaaritud: Seila aurik .Portieh kspten

Brandt. segalauboga Hamburgist Saksa aurik „O!ympia",
kapten Mshagcn, sega kaubaga Antwerpennt, Rotterdami

ja Königsbergi laudu.
Wälja pale keegi klaartnus

Mdiselt ol! 41 mitmesugust laeuxi sadamas.
ToS.

Ademine Tannbaumi juubel. 

23. Veebruaril pühitseb üle Eesti tuntud
ja lugupeetud pr. Adeline Tannlxmm 25-aastast
«netijuubeltt keedukursuste andmiste alal. Pr.
T. sündis Tartus 20. dets. 1863. a. Juba 40-
aastasena jäi tema leseks ja on üksinda üles
kaswatanud 9 oma ja 3 nwöraslast. Lugematu
hulk on pr. Tannbautni keedu» ja majapidamise
kursusi. KM omal algatusel, küll ka seltside toe
tusel naiskodanikkudele annud. Isegi mehed ei
ole täitsa puudunud kursustelt. Vahepeal on
lugupeetud juubilar ka neljas trükis ..Keedu
ja majapidamise juhi" Välja annud ning töö
tab juba wiienda wäljaande juures.

Ei tohi nimetamata jätta, et pr. Tannbamn
kclm aastat Tartu tütarlaste gümnaasiumis õpe
taja kohusietäitjana majapid/-inre> alal töötas,
kuid rändaw elu meelitas teda ja ta jättis
kindla palga ning rändas maakonnast maakonda,
linnast linna. Pr. T. on praegu tööjõuline elu
lõbus juhataja ja seltsiline. Eesti naised mcsi
lestawad teda tänuga.

26 smStat keedukurfufi juha
tanud.

Pilwed rahwaluules.

Gstmese Eesti rahwalaulude wäljaandxa H. Nepsi surmast 60
aastat. Eesti vahwalaulude 1. toide ilmunud.

KL vahwalmKejcltsi koosolek.

Lk. rahwaluukeseltfi kooSolskük kö«l«S prof. M. J.
Eisen Neujist, kui uurijast ja esimesest Eesti rahwa
laulude väljaandjast. Rahwaluule wastu tärkas huwi
H. Neusi! üiliSpilosPõlwcs, Rr*fta saades suuremate rahva
luule harrastajate dr. Kreutzwaldi ja Aählma-nniga. Neusi

rohwalauilude mäljoamwies on osinvsi korda kaiemaZ:
wõrreldud Eesti rahwalaulusid välismaa rahwa'.au!u
dega. Neusi teene on suurenlatuskine Eesti rohwalauiudc
Saksa keelde lõlkimVel Herderi ja Arwidscmi kõrwol, ke?
esimest korda EeSti rahwalaule Saksa ja Rootsi keeles
awaldaftd. Neusil on Eesti rahvalaulude Saksa keelde
tõlkijana suur 'tähtsus. Hiljem on tõlkinud mag. Väisä

nen Soome keelae ja dr Vün Magyari keelde suurema!',
anvu! Eeßi rahwalaule.

H. Neus on rahwaluule tegelikust korjamisest Noa-
Rootsis isiklikult csa wõtnud ning neid awaidanud aja-
NrjaS „Jnlond" ja „Dovpater Nachrichken". Tal on ka
'aksakselne erikirjutns ilmunud Eesti rahwalauludesi.
Oma kolmeandatises kogus awaldaS ta tl© rahwalaulu
14 liigis ühes 250 teisendiga ja 18 mõistatusega. H. NeuS
wimotaS üheS dr. Kreutzwaldiga Gestt müütilisi ja maa
gilisi (nõia) laule ning avaldas EeSti muinasusust ai
«V> pcaaSjalikuii ajakirsaS Tulewitu rahwa
luule uurija! Eeslis on tz. Neusi ainestiku tmwumine
möödapääsemata.

Teisena löne-les EeSti rahwa muuseumi direktor dr.

J. Manni nen pilvedest rahvaluules. Soome ja
EeSti rahwa!uutles kujutatakse pilvi siüldiisarnaje waSfl
na, mis suure wihmo ja müristamisega maha pudeneb
konnakude wõi taigna sarnaselt põllupeenrale, heinakuh

jale, maja nurgale ja kändudele. Wwei olewat see
omadus, et ta on ikka külm, isegi kõige palavamal su
rod. Mahakukkunud piilwotÄkkidel oleval nõiduslik ime

tegew wõim. Nõnda on arstitud pilvega hallitõbe, pis
leid, ftlmcchaigusi, põlenud kohti, soetõbi, soola-tümkaid,
sammaspoolikuid ja kõhu iinniolekut. SeeSmiSttKs hai
guStekS söödi pilvest walmistatud kakku. Lapimaa! uS
takse, et inimene süües oilwe ja õökaZvet, pääseb ära
rikkumiseks sissesöödetud - pahadest ainetest. Kaitseabi

nõuna haiguSte «malehoidjakS on pilwe mõju suur.
Müristamisel mahakukkunud pii wcga peStud sillmoie et

hakkawat haigus külge. Põhjapõder püsivat tenvena,
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kui käib ümber piuwetüliga kolm koicka, fail päri» fa

ühe totra lrc-V.u päcrra. lirftumib pilw olava!
abinõu, millega möib kergendada emale lapse sün»

uitamist. Pilwe! o!ewa> weel ?ulelus.u>:amise wöim.
Äilesepilwes on wälgu wägi lõige targema'? tuLels. Tule»
kah su wõio piimeaa kuStmada, kui pilwetükiga ml» fim»

l>sr taia wõi heita tulle mlrocnw:. Need uSfuimseb est»

nemad logu SoomeS, Wie na Karjalas ja Eestis. Nii
prof. Eiseni teate»! jooksewad vilwed edasi nUridel
'hk lõngadel. Ussid wõiwad piltvcnõõre T<r:fi nürida,

mispärast p>ilwerü"e maha Dr. Hurti järele
on pilwed nagu üübunud lihevleem. mida kauge torm
maha pillab. Üliõpilase Bcrg'i teatel Tormast ja Loiu»
stst ajawad pilwetükid koeri hulluks, sellepärast peide»
takse neid maa sisse.

Eestis puuduwad teated pilwede tormita mi sest nõia

rohuna. Kalgemad hõimia-ed wotsakid tunne ivad sa
muti pilwede mahakukkumise lugu. Pudelisse pandud
pütöcitüfk motja!'kid««'. mihmaga paisumai suureks, kuna
kuimal ajal tõmbub kokku sõirana. Üldiselt mnnewad
matsal id pilwe kiiSlilarnasena.

Lama usku tuntakse laiali Venemaal, kus pilw an
kui kijse! wõi äübunud salateem. Teisal jälle pUwest
kukuwad kewadel tarretanud medali luna. miS kätte wöt»

tes ei suta. Võimalik, et wene! asted» sarnane usk cn
edafi kandunud wotsabkidele ja näh.awaSL rännanud
sealt poolt Loome. Lapi ja Eesti piiridesse, sest Lääne»
Euroopast ei ole sekle kohta mingisngueid teaieid.

Kolmandana kõneles M. rahwaluucesektsi asimeeS

prof. M. J. Eisen «EeSti rahwakaulnde" äsja ilmu»
nud 1. köitest. Lellest »n 7b aaslor, mil EeZti rahwa
laule esimese erikoguna kolmes kõiteS H. Neusi poolt

awaldati. Lelle wahcpea! on ilmunud dr. Kreutz»
wald-Reusilt „EeSti ja maagilised tou

lud", dr. Hurt ii t «Vana kannel" fkaheS andeS). dr.
WeSkelt «Eesti rahwalaulud" (kaheS köieeS). dr. Kal«
lase li Luisi ja Kraasna maarahwo laulud flahes an«
deS), Mustofelt Saaremaa rahwalaulud ning dr.
Hurti! t taaS (kolm köidet) SelukeSte laule. KäeSolew
ilmunud vahwalaulude esimene köide, mida kolm aaStat
trükiti, osutub kõigist paremana, sest sellega tahetakse asuda

täielisele rahwa laul ude «maldamisele üle Eesti maa.

Ilmateated
22. weebruarll

Madalrõhuala (760 on Pöhjalahelt kag.-
poale liikunud ja ajpd keskkohaga Laadoga jirwest lõunc,

pool. Tema järele liigub körgeröhuala (770 m.-m.)
Temperatuur on Soome» ja PSHja-Wenmnaa! tvntowoli

langenud. Hommikul oli seal kohati kuni —3o°. ft<
EeStis langes temperatuur öõ jooksul runtawalt: eile Lh

tui oli -> 1° kuni V, täna hommikul aga 8° kuni
- 14'.

Lund sadat eile õhtul ja öõftl Tallinnat, Narwe? ja
Tartut. wilmaseS kohat keStiS see ka keskpäewal edasi,
kuna NarwoS ta keskpäewal uueSti algaS.

Sügaw madalrõhkkond (7Sd m.-m.) tungib Islandi
juürest ida poole. Daanimoal on osamiinimum tekki
ma? mille tõttu sea! täna wihma ja paiguti lund sajab.

Met. ods. andmete! 23. twelr.. loodeta» ilm: keskmise

kiirusega põhjakaarte tuul, muutlik pilwitut, temperatuur
madalam.

Jääoludest Eesti wctes.
TänaSte teadete järele on Saaremaa lääne rannad

jääzt waba. KöpuS on kottu a«ud, TahkonaS lahtine
Msupp. OsmuSsoareS on lahtine weekaanal lialdo ääreS.

Pakri» ajujää. Nõrkade! aurikutel on tilkumine ras
kendatud Kõpu ja Tahiona piirkonnas, tuna edasi lae
wade liikumine jäälõhkujate abil sünnib.

"Kohtumõistja Simson". 

Hugo Raudsepp'» draama «EstooutaS".

Hugo Rckudscpy on laiemße hulgale enam
Milli-Malli'?a warjunime all waimuka ja Musa
weftlejana tunt.ud. Näitcssivjanikuna, debüteeris
ta paari aasta eest «Demobiliseeritud perÄonna
isaga", mis «Eswonras" õige edukalt Ms.
Maal olevat see komöödia A. Kitzbevgi «Neetud
toftu" kõvwal wiimaseil aastail MS mängitama
matest näidenditest. Nagu luullda, ei olevat aga
sellest sagedast mängimisest autorile, kes juba
paar aaStat haigena pZkali, wähamaökr kasu, sest
Gma vohtuta ei tunne provintsi kawad meil ko
hustust autorile tasu mcFSta.

Simfon" on osvmone teos,
mis Hugl Raudsepp oma nõme all avaldanud.
Näib, nagu oloks ta siin alati Musast, sagedasti
waunulalt mänglevast ja lööge Ae nohja heit
wast Milli-Mallikast tahtnud eemalduda, tMseid
Wfimusi MM tSsitleda.

H. Raudsepp on Wana Seaduse suurema
tvägimehe Sõmsoni kuiju raabalt elustanud, on
temasse projetfeerinud nüüdisaja inimese waa
teid, hingelist konflikte, otsinguid ja pettumust.

SoksAwnmend aastat on olnud Simson Koh
tumõistja ametis, on ollnud Päswast Päewa «Je
hocwa ja Jsraeli rahwa ratklkeS", on „oma fae
»aS kannud esimese riigimehe range", on olnud
»JSvaeli esimene ori". SiiS wiimalks astus ta
«-välja omast Sogast ja läks, kuhu silm mcelitaS".
Meie aja riigimees sõidab niisugusel korral mö
nets kuuks Itaaliasse või Lõuna-Prantiusmaale,
iKIS päi?e rõõmsasti paistab, «peAsiinid ja viina
marjatobarad okStel riMva-d. wein ja naised
hurmawamab. Simson lä?s railistide maale, et
unuStada seal! koi?, et seal «olla ainult enese Pä
?alt ... olla wava kõigest". Da tuleb sealt ta
«st .MürÄe ja teave ihu kui waimu poKest".
Seda selgemini tunneb ta nüüd vöhuwat õhku,
«iS Jsraeli «ellsrbõmu ja loomutungi lämma-
W. S-B-K «9b* wikistkde ike, mis ZS-

raeli rõhub, raa id siisemine, rcchwa enese waimus:

wciilja itaswanud, rahwa enese loodud ike; see on
raali, halastamatu Jehoova, «sün? ja tusane",
keS ei «naerata kunagi", kes «paremal juhtu
misel irwitab loodama Üle, mis tcma küeS öpar
danud".

Km uÄüd Simson, kelle weri sünges Jsrae
liS pakiMs läinud, oma „ihu ja vannu" vaenu
lise rahtva rõõmumajades wärslendanud, tun
neb ta 4al>et vägivalla Jehoovaga vahekorda
selgitada, on walmis «Jehoovaga, selle JSraeli
sume tondiga maadlema". Wili St id, kui aju
tine ja vaju sp id me vaanlane, tuleks alleS teises
järjes 'päowaEorraile. Ta ei kannata enam seda
„übu", miS rõhub Jehoova näol maad ja rah
raast.

Tal on teine kujutlus Jumalast, kes peaZs
olsma „hele, kuldsete sokkude ja lahkete siniste
silmadega..Ta !L'heb oma jumalaideaali ku

juttuseS wscll „NLon maimus niisu
gust maad ja rahwaift, Tiri ta ei ole, siis tuleb
ta kord, kus jumalad istuwad pilwÄ?Srgetetl
mägedel, karikad käes ja wimamarja kobarast
kroonid lpeast.. Aga all, mäe jalal lõbutseb nende
walitud vahwas, hõiskab ja kiidab Loojat kui
igaimuse rõõmu ja stgiduse allikat! Ja rõõmu»
Mdruikud on seal preestr innad, nad tanHwad
alasti oma noore ihu toreduses ja anduwad ust»
Mudole."

See maade, see ideaal näib sobiwat Simso
nile, kelle „Micsas on ihurammu tuhande naise
rõõmuks", kelle pärast Jsraeli neitsid ja naised
ei mõi julged olla, kelle maja kubiseb naistest ja
kes Assati rõõmum ajades end warskendamas
käib. Sellest maakest wäiHa minnes hakkab Sim
fon Jmnalaga ja iseenesega armeid Pidama. Js
rael ei wõi niisuguse iilhnaiwaatega leppida (ega
mõikS wrst ASki teine rahmaski leypida, kes oma
amsalks Nesandciks ei pea „ ihurammu" pillamist
iga nolja tuule poole). Seail tuleb näit. mana
Lüürak Amait ja toob oma woore ramma naise,
kes Moosese käsu mastu abicilu rikkunud, ja nõuab,
et Simson kohut mõistaks. Simson ise ongi see,
kellega Anati naine abielu rikkunud. Ta peab
ennast selles armuloos nagu heatvgWs, ei julge

aga oma tegu tunnistada ja päästab enöse ning
?lnoftt naise wäärwäidate ja wäänete abil. Et
humala wiha teda selle eest ei taba, siis järeldab
ta, et Jumalat ei olegi. „Ma lõin su surnuks,
Jsraeli füröf tont," ütleb ta hoopilewalt, „lõin su
ürnuks iieenese ees... Meie kaks wana wilunud
'ckmi!" Rumalale rahiwale peab ta aga Jmnaila
siiSki tarwilikuks: „Rahwal «peab olema näge
matu ja omawahel õeWud —olematu Jumal."
Ta läheb weel kaugemale ja ütleb: „Ole>n ise
Jumal, kui tahan."

Temas on aga mähe jumalMu, «peale suure
ihura-mmu ja waimut»rawuse, millest ta aga kum
bagi õieti ei oslka tanvitada. Ammu see oli, kui
ta He Anati naisele tunnistas: „Olen kelm su
«es, Lea! Sinu ja mitme teise seS." Wõi oma
'pärisnaisele Rahelile: „Miks on mu taod kui
ttHad minus kinni, miks langeb minevik mu Me
kui uputus!" Wõi isenesale Anati naise 100 pu
hul: „Teod, teod! Kui warjud on nad inimese
järele! Nagu wäätkaSwudeaa seowaö su Mest
ja jalust!"

See ükstnha, Jumalata ole? .Mõjub rusu
waÄ" ja Simson tunneb jälle tarwidust kellegi
poole üles waaidata. Et mana Jumalat enam
Pole, siis on tal wobadus uut oma waadete koha
selt luua. Ta tunnuStab wilistide maalt toodud
punasejuMolise DeMa oma jumalannaks ja ta
hab temaga üheÄoos JSraeli rahwastki „naerwate
jumalate sugukonnaga" õnnestada. Ta andub or
jalikult uuele jumalannale, kes tema pea paljaks
Puab, s. o. teda ihurammust laastab. Kui siis
wiliAid ta Peole tungiwad, peab ta armetult neile
alistuma. Tcma tugewus ja ihurammu, millega
ta hoobelnud, on komiktullkiwW saanud ja
kibedusega hüüab ta nüüd Jumala poole: ..Nar
risid Simsoni, lasid teda olla suur ja kõrk, lasid
teda mängida kõige wägcmamet, lasid ta! kergesti
wõita ösnnese nmngu, et siis Ma hooletut ja
hooplejat seda rängemalt!.

Ja kui wilistid tema silmad wMja pistnud,
kui ta ihulisÄt pimestatud, saab ta waimliselt nä
gijaks: „Olen pime, aga näen ometi. Minu
ees on selge ja walge. Ei ainuüli wanju 'pole
enam mu hinges."

Ta algab uut teekonda, mis „kurb wülis
pidi", aga Memiselt on Simson „täis ootuse rõõ
nu ja ärowust". Ta läheb ja temaga on kaasas
Jumal, kellega ta ära leppinud ja „noored tüd
rukud ei pea seda sõprust segama".

Niisugune on wõi näib olewat ideeline skeem
..Kohtumõistjas Simsonis". ' Olen seda katsunud
rin sirgejooneliselt kujutada, kuigi draamas mit
med kohab tumedad, mitte just selged. Simsoni
hingeolu, ja selle areng, tema kahtlused, otsingud
ja leidmisrõõmud wõilstd ehk olla Paiguti selge
malt ning jävjpkindlamalt põhjendatud. Sellest
hoolimata näeme Simlonis suurt kuju, kelle waim
lise ja kehalise jõu küllus nõuab awaramiid raa
me elamiseks ja tegutsemiseks, kui seda loonud
keskpärase inimese ilmawaade moraal: kelle
Jumalgi peab olema peajagu kõrgem keskpärase
inimese omast; k«S tahaks mõnikord oma jõukül
lust tundes cnd fttmalaks pidada, aga warsti oma
nõtrust, oma jõu piiratust, oma sammude wäära
tust nähes jälle Jumala järele igatsust tunneb ja
Temale tahab alistuda; keS nägijaks saab alles
siiS, kui wälisilm teda enam ei pimeSta.

Simsoni kõrwal ja ilusaks kontrastiks temale
on waiMiselt ja kehali>'elt wilotS ja küürekas
rahwajuhi kohale pretendeerin? Anat. Pealle selle
terwe rida Jsraekk tolleaegseid tegelast ja bukett
Simsoni naisi, mitmed neist terawsooneliselt ka
rakteriseeritud.

Arhailisest stiilist ei ole meelega kindlasti
kiuni peetud, see on moodsaga segatud, paiguti
Mes ehk liialegi mindud.

Dialoog on alati alam, wai,nukas, iadelew,
kohati mi ll im all ilal isult mänglew.

Msõkud pildid on idamaiselt «lamad, wärwi
kad, kara- ja elcwusrWkad. Mitmed situatsioonid
on põnswad, üleminekud oot imatud ja üllalawad.

Nii peaks sel draamal, mis meie
näitekirjanduses tähtsa koha omab, hea ja lestciw
edu olema.

Ho-mme, les? nädala õhtu! mängitakse „Koh
tuinõisvsa Srmani" Estoonias" eftmest korda.

Kuulu järele töotclvad de?oratlsioonid selles
näidendis suuri üllatusi.

Sh. HvSel.

Teater ja muusika.

..Gstaonta" teater.

Tana Lehari operett ..Kollane jakk". Kaas
tsgewod: Gr. Sälhik. Päts, Wiikhodn, Lüdig. Kur
nim, Mich«!son j. t.

' Raudsepa ».Simsan'.

Homme wabarügi aasta-päewa! Hugo
Raudsepa draama „K o h t u m õ tst j a S i ms o n" esi
etendus. Willmer. G eser. P mu, Ri>

Tas, Deinhardt. Luts. Lill, Kena. Lauter (nimiosa)»
Johanson. Paris. Laur. Jõgi. Trilljänv t. M sfi
stseenides teatrikooii õpiiaied. Näitejuht Pau! Lepp»
'.iikumisjuht Rahe! O.brei, dekoratsioonid A. Tuu

rand. kostüümid O. Odotjanmowa-Krümmer. muu
fika Juh. Aawik.

Ettewaimistusel Joh. Straussi 
Näitejuht Hanno Kompus.

WabarLzi aastapZvo ..Estoontas-.

Teatris Hugo Raudsepa draama ~Kohtum
õistja Timson" esietendus. Algus kell VaS õhtul.

ÄotttferifflflUs kel! IjB õhtul pidulik ft nt
sert. kontserdi algul kindral Laidoneri kõne:
..Iseseiswus ja rahwa waba tahtejõud". Kont erdi!
kaastegevad: Karl Wiltol. ~?staonia" sinfoonia-or
kester ja E. M. O. icgakror. Ivhatr.mad Raimund
Kull ja Juh. Aawik. Kawas M ina Hermanni.
A. Lemba, A. Wedro, R. Kulli, H. Ellrri ja 3.

Aawiku helitööd. Teatribüroo.
Aina Tennme

35-aastzlise mnustkr-llir 'eaemuir korrad
dataw juu b e! iko n t' e? t. mis laullrnna h i -ula
sarast edaii lükati. peetaks niilib „<?sr?onla" KONN
ieriiaalis iouvaewal. 6. märtsil.

«iipiiitawf, ts.««,«,»im »»»wal e h t Nr. 53 7

- Bl Temper.
|1 ic. *J Sl'4.

« U O. — 1! 9 — .4
Jl Ji il ii M

108 r->«. H y> (N B
Tallinn

kl. 9 6. (eile) 762,7 S WSW 2 1 — —
kl. 7 h. 767,4 -14 NW 3 
kl. 1 p. 770,4 -13 NNW 3 — -2 •!'-

Tarto . 768,5 -11 NW 3 1-2 -13
Wllsandi U 769,7 .? — -t -9

I Narwa-Jtoe*. '3 769.3 -15 NNW 4 5 -6 -16
Piroo kl. 7 h. |767.6 11 NNW 3 — .5 -1

IM wailali eod ist

un M

„Wanemulse" loterii

piletiga 1

Teadaanne,

Teatas oma austatud kaubatarwitajatele,
et olen oma köösneritöötoa Suur Karja t

nr. 10, Ajutiselt Ole wiinud Kent
man! t. nr. 30, kõrt. s.
Autuegi köõtaer Joh. Uuatale.

»>WZWUW>MWWW>

K2M9ÜJ]

Wansmsd S
Ärge unustaje oma lapsi—tellige neile

„l>asfe RõSan" •



Sport.

Jalgpalliliidu asemikkude kogu
koosolek

peett pühapäewal EDK ruumides, cii kogunud 23 seltsi
«ssmitike 66, miS eolmislest koosolekutest suurem arw.
Koosolek algaS kell tl hommikul ja kestis kuni kella 7»ni
õhtul, olleS sunnitud siiski mitmeid .päewakorra punkte
aja puudumisel järgmiseks erakorraliseks asemikkude kogu

koosolekuks liiklema, mis määrati 14. märtsiks.

Kuigi koosolek kestwuselt oli Pikk, tehti seal tõsist
tööd mähe, kaaluivamaid päewakorra punkte ei jõutud
isegi puudutada. Koosolek näitas, et meie jalgpalliroh
was on weo! wähe «parlamentaarne,' räägib sageda St i
awulll rääkimise enese pärast ja käib ebaökonoomselt

oma jõuga ümber. Nii juhtus, et juurad ja tulised
taadid kanti ette juba koosoleku jokrvtär' abi wolimise
ta päewakorra järjestamise puhul, hoogu jätkus ka senise
juhatule ammstamijekS, kuid tegelikuks poMmsekS tSõkS>
millena oleks wõinud nimetada uue määrustiku waStu
wötmist, eelarwe ja tegewuÄawa kinnitamist, et olnud
enam juurt lusti ja inimesed hakkastd laiali walguma.

Weidi laineid lõi ka alkoholi küstmuS rewisijont
komisjoni ettepanekul. Endise juhatuse jeisiÄoht «li, et
juhatuS selles oma äranägemise järel wõib talitada, kuid
koosolek otsustas kinnisel hääletamisel liidu juhatusele

keelata alkoholiga pankctte korraldada.
Uude liidu juhatusse roaliti: Lugenberg (Narma Ka

lew), Rusapõld (Sport), Reina-nS (TJK), Hargel (Käsi
töAiSte joltfi !jp.-os.>, WiSman (Kalewipoeg), Kiwistld
(Riigiteenijate sp.-llh.), dr. Liin (Edu). RewiSjonikomiS

joni: Prii (SiriuS), Miller (Meteor), Pärn (TJK).
Spordi keskliidu asemikkudeks waliti: Rutopõld,

genberg, ReinanS, WiSman ja A. Silber (TJK).

Eesti esiwõistlused suusatamisel
peeti lauipäewal ja pühapäewal RakwareS sealse spordi
klubi korraldusel. WõitjadekS tulid:

l km.: 1. AdreSson, Rakivere spordiklubi, 8.43,8;

8. Petrow, Kalew, 3. Mihelson, Kalew, 4.03,4.
6 km.: k. A-ndreSson 22.06,0; 2. MH-lsim 23.21 L;

&. Petrow 236-1,0.

3b km.: 1. Lest, Kalew, 2.0V.5b,0; 2. PriesemeiSter,
Rakwere Kalew, 5.16.38,0; S. Mats, Kalew, 5.15.45,0.

Andre Sjon lõpstaS wõistluse 20 km. järel wästmuso

tõttu.

Kalewi tõste- ja maadlus
wõistlused

laupäewal ja pühapäewal andsid tagajärgi:

MaadluS:

KärbeSsiaal 1. Pävnu WapruS,
 j. Aa mann, Kalew; 8. ErnssakS, Gpovt.

Sulgkaal 1. KriStal, Kalew; JL Lina, Sport;
3. Wott, Tartu Kalivm.

Kergekaal 1. Praks, Sport; 2. Käpp, Kalew;
3. Wätli, Sport.

Kesk kaal 1. KuSnetS, Sport; 2. Kullijaar, Ka«
lew; 8. Grüüubaum, Kalew.

Poolra Skekaa l Steintberg, Sport; 2.
Kvaanbvvg, Sport; 8. Pohla N, Sport.

Raskekaa? 1. Pohla I, «port; 2. Rähk, Ka
lew; 8. Teearu, Sport.

Tõstmine:
Eukgkaa! RGman», Katze», 87SH kg. (60 

70 7V 72H 06).
Kergekaal Ea<vr, Gpvrt, MSH kg. —

<;? H gy _7v SL^>.
Kesk ka a l Sopi?, Kalew, 375.5 kg. (67H -

77,6 70 70 07H).
PoolraSkekaal Luiga, Kalew, 4676 kg.

(67H 30 75,5 S 0 107^).
RaSkekaall !. Neumann, Aatew, kg.

(62H 76 76 30 106); S. Kaktmann, Gpoöt,
3S2H kg.? S. Teearu 860 kg.

Tallinna „Kalewi" ia Tartu
akadeemilise spordiklubi

wõrkpalli naiskonnad wõisLestd 31. sHp. Tartu wõintlaS.

Mäng lõppes tallinlaste kastusega 2:0. Game'id 15: 5
ja 16 :7.

Tartumaalt.

Kawastu mõisa ostmine maa
konnale.

Wümasel Tartu maakonnanõukogu koosoleku!
otsustati maakotMZwal.it suse ettepanekul Kawastu mõi
sa härrastemaja ühes kõrwalhoonelega, kus praegu
maakonna w-anudekodu asub ja mis seni maakonna

käes rendil, riigi käest vstuteel maakonnale oman
dada. Eelläbirääkimiste j".:l< läheks see maksma
2 milj. mk. il uuer. Mc - annawalitsusele anti wol:
ostulepingut sõlmida.

„Wahi" põllutöökooli laenu eest
wastutus maakonna peale.

Tartu E. põllumeeste selts. Kes ..Wahile" uut
Koolimaja ehitab, on pölZranud maakonnawalitsuse
poole ettepanekuga riigilt saadama laenu eest 7.37? ~A

marga suuruses Vastutust maakonna peale wölia.
mida maak.-nöukogu maak.-wal't'use ettepanekul Ka
jaatmvalt otsustas.

Uus maakonnanõnnik.
Tartu maakvnnznõukogusse on tulnud M. Well»

neri asemele põllum. rühmast L. Antik.
Põllumajanduslised kursused

Tartumaal
algasid Käesolewa nädalaga, mida peetakse maakon
nawalitsuse, asunikkude liidu ja E. põllumeeste kes':-
seltsi ühisel korraldusel. Kursustel käsitatakse põllu
töösse, karjakaswatusse, maaparnndusse. aiandusse ja
wäikeloomapidamisse puutuwaid küsimusi.

Kursusi peetakse: Wõnnus 20.—25. wechr.. Puur
manis 21—25. weedr., Ahjal-Akstol 23.—27. weebr..
Waral 25.—28. weebr.. Waftse-Kuustes 26. weehr.—
2. märtsini, Waimastweres 28. weebr., Tammistus
I<—3. märtsini. Ahja-Metskülas 28. weebr. 4.
märtsini. UAlas 6.—13. märtsini. Wesneris 7.—11.
märtsini. Kambjas B.—lo. märtsini. Elistweres 10.—
13, märtsini, Sootagal 12.—15. märtsini. Lüke asun
duses 15.—19. märtsini, Kaareperes 21.—26. märt
sini, Unipihas 18.—26. märtsini ja Puurmanis märtsi
keskel.

Nõmmelt.

Wabariigi aastapäcwa Pühitse
mise kana.

Eelmiste aastate eeskujul pühitsetakse ka Ka??*
olewal aastal, 24. «veebruaril, u abapiigi aaotapaewa.
5Wd seekord tõotab aastapäew eelmistest suurejoo
nelisemcck» Kujuneda. Pidustuste Kama särele man-

gib warahommiknl orkester tuletõrjujate maja tornis.
Sellele järgneb hiljem pidulik jumalateenistus uirtfcuf.
Kell 2 paraad turuplatsil. kust osa ivõtawad pioneer
pataljon, k.-l. Nõmme malewkond. tuletõrjujad, skou-
Md, teised seltskondlised organisaisioonid ja Nõmme
algkoolid. Kogumine paraadile sünnib kell kolmvee
rand kaks. Paraadi wõtawad wastu sõjamäe, ale
wiwalitfuse, k.-l. malewkonna ja seltside esitajad. Pea
le paraadi minnakse muusika saatel rongkäigus pio

neerpataljonlni ja sealt turuplatsile tagasi, kus siis
laiali minnakse.

Kell 5. p. f, algab seltsimaja saalis Jaama t.
nr. 2 pidulik aktus, kuhu pääs maksuta kutsekaar

tidega. Paewakohastele kõnedele jä gnewad Nõmme
loendatud segakao.i, kooliõpilaste, skautide ja s-s.
, lju" ettekanded. Peale eeskawa kawatjeta 'e
tänameiel muusika saatel ja tö.wikute walgu.tasel r.n
gikäiku korraldada^.

Pärnn maantee seatakse korda.
Tööd algawad Kemadel.

Pärnu maantee Ristilt Kuni Pääskülani on ko
hali õige wiletsas seisukorras, mis liikumist rasken
dab. Alewiwalitfus ja Harju maakonnawalltsus
waidlesid juba kauemat aega. kumb selle teeosi kor
da peaks seadma, mis kogusummas umbes 7 milj.
marka maksma läheks. Harju maak.-wal. nõudis
alewiwalitsuselt tee korda seadmist, sest tee läheb läbi

alewi piiride. Wlimane seletas, et Pärnu maantee
kuulub esimese klassi teede hulka ja seepärast peaks
maakonnawalitsus ta korras hoi dm oi.

Küsimus ulatas teedeministeeriumini, kes riigi
eelarwesse wõetud teede korrashoidmise krediitidest
maakonnnwalitsusele esialgul 3 miljoni mk. andis.
Nüüd käisid maakonnawalitsuse esitajad teed üle
waa-tamas. Lume mineku järele tehakse kohe tee
kordaseadmisega algust.

Salalõbumaja Wilmsi tänawal.
Wtlmsi täit. nr. 12» a, brt. 5 näis ümberbaub*

seile elanikele juba mõnda aega kahtlane. Seal
käis küll wõõraid preilikesi, küll härrasid.

Eile öösel pan! politsei seal tolme äkilise läbi"
otsimise, üllatuseks selgus, et korteris elutstw Juuli
Feldman oli sisse seadnud päris eeskujulise lõbu
maja. Salallbumajast tabati awalikud naiste al)wad
Kfenta Kura, Elfriede Beljanina ja Marie Keerd.

Peale preilikeste oli salaurkas meel nelii meeste

rahwast. ..Seltskond" magas paarikaupa põrandal
ja woodis.

Lõbumaja pidaja Juuli Feldmam peale tehti pro

tokoll, samuti Kura ja Beljanina peale arstlikust jä
relwaatusest kõrwalehoidmise pärast.

Tulesüütamise katse.

Mõne päewa eest teatati Orajöe politsei &»«»
taablile, et 3fe'o kiilas on Emilie Andressoni tühja»
elumajas tulejüü.amisc kalfc toime pandud.

Nimelt olid majas olewad linatakud teadmata
kelle poolt põlema süüdatud. Kurjategija oli sisse
tunginud akna kaudu. Qnncks märgit- tuld õigel
ajal ja kustutati juurcrutanu.d inimeste poolt. Läbi
põlesid toa sein ja lagi. Majaomanik ise elab Lä«
timaal.

Pummeldaja surmcruni.
Eile hommikul teatati politserle, et Endla täit.

nr. 22 L. korteris on keegi Jaan (£:k ära surnuid.
Tähendatud korteris on wiibinud pea.e kortenpere
naise Meianie L. meel Jaan Erk jn Alfred L.

Seltsis wõeti wiina kuni õhtul kella 9. Äkitselt
kukkunud Erk toolilt maha põrandale. Arwam'el
olles, et Erk on tublisti joobnud, pandud temate
padi pea alla ja jäetud lamama. Alles hommiku!
leiti, et Erk on surnud.

Suuremad pesuwargused.
20. weebruaril teatas politseile Tatari Län. nr.k

elaw Marta Maalmann, et öö! wastu 20. weebr. on
tema pööningult ära warastatud mitmesugust pesu
31.150 marga wäärtujes ja Alma Puusepa pesu
19.000 marga wäärtujes. Kahsu koga.s immas 50.180
mk. Kahjujaajad ei tea warguses kedag' kahtlustada.

Samal päewal teatas Lembitu tän. 4 elaw Luise

Zastrow, et tema puukuurist on warastatud musta
pesu 2500 marga wäärtuses.

Elust Pettunud majaomanik.

Läinud laupäewal teatati politseile, et Tartus
Ladumise tän. nr. 8 elaw majaomanik Johan Kärk
on enesele mürki sisse wõtnud. Enesetapja wiidi
haigemajasse, kuid suri enne kohalejõudmist. Maha
jäetud kirjas nimetab ta enesetapmise põhjuseks „ön

netut ja troostita enesetunnet". Elust pettunud ma
jaomanik oli 65 a. wana.

Kas wõõra wara omandamine?

20. skp. teatas politseile piimaäri omanik Au
gust Einpaul. et Keeni-Lotta piimaühisuse walinik
Hans K. olewat tema raha omandanud. Nimelt
annud ta K-le mitmel korral äriliseks otstarbeks
awanssi, kokku 366.754 md. Nüüd keeldud piima
ühisus K-le raha tasumast ja sellepärast arwab Ein?
paul. et K. on raha omandanud.

seWal < tr t Teisipäeval, 23. weebruaril 1926
8 Rr. 58

Wastutaw toimetaja ® E. Luiga.
Väljaandja Tallinna EeSti Kirjasluse-ühifuS.

lasi! W«- MMil vm HIMS W«MÜU

Tajrawarade lõppemise tõttu palume osa «Uste Rõõmu» nr. 1-1926
müümata jSiuud eksemplaaridest meile kohe tagasi saata.

Tallinna Kesti Klrastus-Uhlsus.

| WlUUakse |

ManiritöM ,
J. Lemb erg

Lal tän. nr. 6—4.
Igasuguste maalritSvde wastu

wötmine.

" Müüa

MM

DaaHnaa ehllus, lSb! tammep., j
fttttfiA 123 veg. tcmni, laadid j
2DO dmm'i Dvar. saab Grrgcm» j
tati t&n. I—lo, Schönberg, ja!
PlirmiuS» S. JSe tän. 2.

JluS

talukoht.

horraMlavde hoonodsqa, 8 Ilm.
Tellinnast, lohe rendile anda.

Adhom teal. faö6 TelliAiwi
»>u 4—B. 

Toiduainetelauplufts, Narma
wmL 49,

hfiid lümq

kartulid

«• 100 «nnSa puuö saada.
Huwlyo äri ümbcakolimise

Püeast mWa
diiwanidy

kuscliefid,
«Vvt!, Mhwvtid, la-pid, söögi
loUod, habeimoaljamiSärl jis!k'-
seade ja palju muid masapiha»
priSlanbeasju, i rncobauoah! hin
dadega. PMjalg nr. 6, mööbli
öriS. 

Ävajö ddu päkast odaw. müüa

luigepüss,
onnclvsaaegne, wäao hea, kahe
raudne, lv M., Torim-Kuminga
tün. Z6—S. 

Müüa Hoo

pianmo.

KiguliSde Än. 16—2.

Wühelpnluyi-vud, 2 nõelaga

iliimi

firma odaw. müüa.
Laulupeo täin. 1-1. Tulla peale

tt. 6. _
OdawaSti müüa

m\mM laWilo.
tetitfroegc, ülikonnad ja naiSte
vahwa lewainnantel. ADerti t.
nr. 14—Z.

Uued

W äiiwanM

odawaSti müüa.

Wäile Ameerika tän. B—l.

Müüa
kutfomismosln

8. kl. 40 fnu lai, ja wäike osa
ta mme laud u, Yx irüi paksuses.

tän. ?-ä\

Haaipalus, Ausa w-Wjapuu
erkaga

ZNtlZlt

müüa ade lingAniAel. Läh.
jvÄ. DalllMmS, Wäike Pärnu
mnlt. 11—L.

il I
1 Jtügnstööd,

| ivaJmls ja alustatud, ka
mustrid ja materjalid iga

sugused.

Pikk tän. 37.

| Okifen.

j 23. weebr. ISM. a. U. 1 pSo-
I wal müüakse Tallinnas, Pm?-
> wilja tän. 8, awvlilul enampai
l I wõ Xi lase Julie Kvnne.
i mallaswava. mis koosneb jimil!
' lõlkamisäri si?'e>leadest ja hlnr
tub 13.990 marga peale.

Loor

IWleliili z

.wMa tz-ämaMu (Uue Alimani)
tän. 2—7.

Waxsti lüpsma urliha

lehm.

suure piimaaam., müüa Doom-
Kuninga tän. 17—31.

DNMMAIIS
i ilu'oS So-haZ asmva suwila 19-a
rendilepinq edasi anda wõi su»

!weks wülja üürida 5 taba.
2 werandat. Teat. flt. „Rent"

Imõi PaldiÄi mnt. 21—2, igal
osal.

i - 

Müüa 2 odawat

töölsduft.

MHaouila tän. 11—8.
©mune, wäärtusli?, Euroopa

litti*

terwiüuna wöi üsshoawal müüa.
Nõmme, Raudtee tän. 4451.

A. T. 

Müüa odawaSti mis

' MM

ärakMmiise pärast. Gõõveufi t.
nr. 3—lv.

* Mcnwäljal, Pirita pool küljel,

MMllllt

nr. 19?, müüa. EhituSßwid
kobal obcimaS. Teot. saab Mardi
tän. 16.

Uuojärgi, pehme willaga

foe ffiiotos

.müüa. autojuhtidele ja
1 teistele sõitja teile. ©. Eprtfioti

t. 3—2. Näha kl. 9—ll hymm.

irumK

(uut. 47 tiinu, raudtee lahedal,
i. Lähem, teateid 23. fks,. Malmi
u tän. 4—l. WahelkbauiPlejaU

mitte Änmda.

yjir   i i "sssr
haister., mcester. ja

fastepesu
walmis ta mõõbu j

järele "
hinnaw äärselt.

j gcd ÜBtfcftfeg j

Pikk tän. 37. f
i, 

Müüa ehk rendile anda
Hollandi

tnnlMh!

Li'hulas. j
Tea beid mõrvab Saue Woore,

Jün
Ärareisimije puhul on müüa:

M««fi fl «.1
mööbleid,

rüi)>ib laSbe asju, oöuD j. m. j
Z. Pavuu mint. n>r. 6, frt. ?. I

WWMi

«Miili

wäqa kovras, odawasdi müüa.
Š. Roosikrantsi vän. nr. 25.

' Müüa haa fcStwtl

««

ja laStomööbel. Gonfteri :«n.
nr. 14. lvi. 7. 2 konnal. - 

IRittarltMt müüv Kus

: pdmkom,

riietekaW, snpeluswann, lavse
woodi Wase täit. 7, ftrt. 18. 

Müüa kohe juhtumisi:

; li* itiolc

SA)Y mk. ja ainsaima meil
olema tööstuse 5 aktsiat ä 1000
nt?, rto-ra inaalh iivnaaa. Somvkd
>j!t. ~Ärvosa 4- altstad".

j"""»--—T

: BütlM

ja teist jalanõusid mu&n
wfilja odiwi hinnaga
A. GOBOWITSCHI

• J saapakaupius, Wirti tin. 7>

iiDüunc,

j itoc-r ja täiesti terme, müüa 
fõlbitlif wooks ja sõiduks 
Mehesnika iün. B—2, Lillekülas.

fiiiijta,

G Uue ja Waua Kalamaja G
0 tSn. nurgal, nr. 27. 0'

0 Väljamüük äri lõpetuse 0;
0 Mbul. Kõik kaup O

0 10% odawam.—Praak- ch,
• kaup poole hinnaga. 0;

,t

Sioor, lüpsja j

lehm

müüa, wöiõ ka lihaloomaks.
Kadaka tee nr. Sl-a. 

Unest

Tlrgi MM
odawasti müüa.

1 Tellijas ole riietest slvur walik.—
' Po-rv.ndan kõiksuM woinu mõõb«
leid, löS headus eest waswtau.
Jakovsõni (Wladimiri) t. 59—3.

__ Kõnvdr. 9—48. 

Müüa

(MOIUmÜÖtjB,

suur. 5 amx., 220 wolti, ja puu»
moodi. Liimala» tõn. 27—17.

Linnukoer

1 puhostwerõ, wolge-pmmr, 8 a.
mana, tajuta ära amfbo Koidula
tärn. 2—3.

Müüa ünrmarq. jv kandilised

tOigilonoe,

riietekaflp ja m. kraami. Kloa
singi >tän. 5—7, riSlevi juures.

Müüa mõned instr-wmeudid
hanchaarstide^,

- «»M

maudoMu, meesber. pruugitlod
' sügise- ja wihma-montel, maiks,

kaswule, põvaindawaibad, õli
maalipildid jne. Suurel Roost
krantsi tün. 16, N. 9—o. 

Müüa Kalewi

i biUflii ML

iHollandi tün. 20—2.

R Hinda wäljaspool wõistlnst
H maks aa
| briljantide,
I plaatina

I kulla Ja kfbwla,
V la ka Wene %%• paberi te eest.
  Wene tän. 4, Deauni maias.

Valmistajad, t<We

propse

j Maksa-ii nsndest hoopis 
! hkwda, kui tuicpifudvsl saate

Jah. Lind».
TaWnnas, MarepuieSt. nr. Ib.

Somviu ven»
biile itJüha

jUWW-WM
! ühes korteriga. Teo.!, slt- „Acd

510".

| BriEJante,
9 plaatinat,

| kulda*
B hõbedal

B ostawad väljamaa hinda-
B dega \V im tän nr. 6, krt 2,
| bõnetr. 6-59.

Soowitakse osta:

nafta

mootorit,

lö—3o h. j.; leerlen» noolu
mootorit 220 walti, 20—30
h. j.; 750—1000 tuuri, alalise
noolu mootorit, 20—80 h. j.,
220 wolti, 000—1000 tmuri; 10
punda planlnmsktraati. 26 mm.

Teatada slt. 

R Ostan väljamaa tum tar
fl wis brdjante, kulda,
B hõbedat, plaatinat ia
B Wene protsentpabereid(Lene
B Goldfils, Lianosowi, Maitse
B vi. Wene Nafta, Babu fa

t B teisi). Raekoaplats 5—3
) B end rest. „Ang!ais* peal

Ml on kakk

müüa?
PcoG oCetuo 2—3-a. jv põldpüü

wärwi, Itaalia tõugu; ka seda

sama '.õuM kami oSlam.

Teotada flt. „K utt*

I tfäenafeheja Koidu I

teffimisi uuendage

I aegsasti 1. mätisilis.

| Ostetakse
J Kellel on iraiöc fuiimt

raudteejaama toomisega, ja kes
soowib palkmaja ehitust artellina
oma peale wõtta. Teatada slt.
„Palün-^a".

j Ostan
meesterahwa pruugitud

KM Mtii

känguru ja ocawa, mõVbleid
ja pandikwiitunge. Uus tän.
nr. 20, f<rt. 4, kl. 9—ö.

Soowin

keskmise Sri

üle (OQtto.

Pakkumised slt.
«R. R »

j DmzzMZi. j

Olen uuesti uuanutf

MM

Raekoja tän. K.
Pai».!! laglest! lulostama tulla

Alistuda omanik.

n§Tiiir~

Kolm Eesti lnerekotkast oota
wad teilt kirje. lärauewa kokku
lõi-., puhul paiume südaimms ka
juti abielusadamas!'.' wltmijeke
E. s>u>drom?tei, Baromcter.
T. Manrometer Aadr: Tanzig,
ltoõic-nmarkt 30 11, s>oim-Erv.,
s/g „WenõÜp?".

50300 mk.

soom ilaks? laenata majade l. ob
ligatsiooni undlustusel. Majade
wä ärtus 8 miljoni. Teatada
slt .Mmdlus".

Aiinan

kasulapseks

! tenoc, 8-kuise tütarlapse. Teai.

K."

talil iii

tahan oStv Nõmmel. Wäljam.'
ikormga. Sostv-itaw rtf Fltfe iae
i?uga cfjilctuib. Tca-t. slt. „Tõsine
ostja".

Gowm osta pWUffi^lid

Toai. slt. „ Pianiino 7110". \

Surnuim oBtc norSdemhwa

, Uini

( läowõvu-ga. Toal. slt. „S«euux"

Kellel on HSSt Hoidud

; peli ül

müüa. Teatada slt. „Mõõüel".

  Ostan iqas«UGl.se>id pruugitüid
ja wam-u, lagu.mtd pehmeid

MUU

ka üffjfwiib oSj-u. Teatada slt.
' „Hea juhus".

) Soowin osta nui rentida

1 viiliaja

i iitni

Teat. slt. „Wõõmste ma ja-res to
> man".

I Soowitakse osta 3 maga

: ihimiH.

i 16 bassiga, 37 kl. Teatada hln
' naga slt. „Mä»g".

: HWWi

10X15, soowin osta. Teatada
Wsne tän. 10, matuzsetallidus
ärisse.

KirMikud teated.

Kaarli kirik.
Palwepäewal, 24. veebruaril kell ''ilO homm. jumalateenis

tus pihti ja armulau-ga Sp A. Kapp. Lauluiehed
Palwepäeval, 24. veebruaril, kell 5 p i. iiturgtajumala

teenistus öp. F. Stockholm. Laulukoor, sopraansoolo, eellosoolo.
Lau?u'ehed, millede etsi palutakse vähemalt 15 marka annetada.

Palwepäewal ja Eesti Wabartigi iseseisvuse aastapäeva pühit
semise jumalateenistus kesknädalal 24. veebruaril, kell '/?tO homm.,
Sp. A Kapp. Laulu ehed

Reede', lg. veebruaril kastejumalateentstuste abi.iste ette
valmistamise tund koguduse eestseisuse toas Sp. A. Gommer.

Püha-Wafmu kirik.
Teisipäeval. 23 veebruaril, kui palwepäeva eelõhtul jumala»

teenistus armulauaga kell 6 SbtuL Öpetaia Th. Tallmeister.
Palwepäewal ja Wabaritgi aastapäeval kell lil homm. juma

lateenistus armulauata Abiõpetaja Ed. Beckmann.
Palwepäewal. kell 10 homm ieerlsaaits lastejumalateenistuS.

Praost A. Mohrfeldt.
Patvepäewa'. kell S õhtul öhtujumal«teenistus laululehte

dega. Õpetaja Th Tallmeister.
Neljapäeval, 25 veebruaril, kcll 7 õhtul leeri saalis loenz

kirikuajaloo üle protestantlije ühingu korraldusel, aietaja Th.
Tallmeister.

J«aiil kirik.
Kesknädalal. 24 veebr, kell 1 ,10 e. L palwepäewal ja vaba

riigi Viil. aastapäeval, jumalateenistus pihti ja armulauaga 
Piht Sp Hassetblatt. jutius - öp Kubu Lauluiehed Laulukoor.

Palwepäewal kell 5 p. l. öhtujumaiaieenislus lauluiehtcd ga l
Jutlus piiskop 3 Kukk liturgia öp. Sternfeldt Laulukoor

L upäcwai. 27. veebr kell 6 p. l õhtutund öp Sternfeldt
' I Pühapäeva'. 28. veebr. kl. 6 öht. koguduse peakoosolek ttrtkuS.

Koosolekule pääseb 1925. a. liikme aardi ettenäitamisel.

Paulusa kogudus.
Kesknädalal, 24. veebruaril palve- ja vabariigi aastapäe

ival jumalateenistus kell tl) homm.

Praoskonna leadaanna.
Linna praoskonna sinod algab neljapäeval, 25. veebruari,

i kell 7 õhtul Jaani koguduse majas Lembitu sS. Balesna) tän Z
Pa utakse ilmuda kõiki praoskonna õpetajaid. köstreid ,a koguduse

' saadikuid. Päevakorras: üldtiriku ja koguduse põhikiri, aruanne
valimised ja koosolekul tõusnud küsimused.

Reo*s;-soome Mihkli kirik.
Keskn.. 24 et ole jumalateen. spraostronna sinod Haapsalu)
Reedel, 26. paastujutlus kell 7.30.

Nõmme Rahu kirik.
Palwepäewal, Eesti vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril

kell 10 homm. jumalateenistus pihti ja armulauaga. Laulu.ehed,
'awlu oot Op. A. Eilarr.

Nõmme apostl k kirik.
Kesknädalal, 24. skp., pärast paastuliturgia. on Eesti vaba

riigi i eseisvuse puhul länujumalatcenistus Eesti za Wcne keeles.
Teenistuse algus kell !'elo enne L Nõukogu.

Kopil kirikus jumalateenistus palwepäewal, 24. veebr.
I kcll 10. Armulauale võtmine, laulu.ehed. Praest M. lürmann.

Toompea Aleksander-Newskl kaladraalklrlk.
24. veebruari. Eest: iseseisvuse 8 aastapäeval, kell g homm.

pidulik liturgia ja pa.wetecnislus. Teenistust peab milropoMl Alet
sander teiste vaimulikkude kaastecnimisel; laulab suurem ühendatud
segakoor hr. D. Orgu aare juhatusel, solistidena esinevad y-rad:

J Arder, Pölluaas j.. Hermann, neiu L. Orav ja teised.

Kesknädala!, 24. skp. rahwuslije püha puhul korraldatakse
Rooma-katoliku E'. Petcr-Pouli kirikus kella 10''2 ajal »ühatik
tänujumalatcenistus uhes Pead apostlik saadik
ü empiiskop Zecchini.

Kas tõrsl-j et leibu, fes lae nais
i-cieižTO. töõsilur-na isterahwale
2 ku-uks

: 15.1 Mli.

ita:obö flt. „Tööstur".

: 6öii üõrrot,

ic 3 20 flp Wilmu täit. minu
jüre!' füsimas fätš, palun tagasi
tulla ici® isi o.i {unv' Hr ja ;<m>

1 miistks. Dtec minu ostn eksi
e, onvflmijeL 9JL R.

twm

9 üairaliMe iwormastÄc luid- ja
stõbens>jad? peale 40.000 marka?

l- Maiian VA fuu pärast 50.000
| lagast. Teal. flt. „Kw. trr. 3920"

 **

Wõi vcchkvm soowin laenata Tal

linnas awva maja 1. obiisio-rs.
;>eal4. %% toitu lõppel. Pakk.
sl:. .Falsnz".

MMI

Undlustuse wastu U.—30.000
utarta, laab tolha fkvMc yoilftaga

\c %% Tevt. f;tt. „Kor«illk".
A^AAAAAAAAAAAAAAAAA

Kes laenab

W «>

2 kuuks? Peksan 7000 taoak.
Teatada su. „3X4 A
WTflVTrf   ?   ?  ?
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PaÄrn, wõiimaldage

iibelt iilt

koht,
wStb olla la AvalSUxakS. Taat.
flt. .W. 

Mnonela

palub WstdeemHakS ohk pevvnatje

abitt. Tsat. ftmb Hewa t lb,
kvt. b.

Koot, korraM

manneiu

palub teenijaks, tunneb mcha-

Erist, eitnc reenitsub jv on kaftmvidujeb. Palun teatada
ilata tfrn. 86—0.

A«S, kefkeaNm neiu

M Ma,

keedab iMibwaitt, vS&dft Wme
kaelt, on yead s«xvMif«>. Gmer
Tatari tün. 41—6.

Õmbleja

jbowtt käealusekohta, «Mmub
monöki-, Lbeidi- ja peifutSöö.

Teot. fit. .WLumch õmbleja*.

Vanem

lwisterllljwas

soonib minalt teenitttft. Kve«
dab hciSti, raögW Wme keelte

Liiwonväe tän. 48—b.

Õmbleja

toontt iOSb majaise. PvÄm
tooteta fit. .Nr. ISI".

UW»iW«M

noormees,
S-a. pmMaga kontori- ja font
seleitöödes, soonib kohta 
loduSfe vzSi mnud kergemat Me
iMust. Soowitajale 1. Km palk.
T«1 fü. .Head tmMStiHed. 37

Palun, hMeto,
zvoükjele obiötttpaaÄle

MA M

Bvatada flt. .liW4*.
- —— v "  '   '—

WS ,

hiiu neiu

saamid kohta ükflwenljaks wbl
reSssraaaki. Walgowase t. i—7.

haridusega myeDe
mHw4 pobub mingbt

teenistuft,

on Wlgvga vahul. Tsat. flt.

Arstid. J

liilia

tali eiaii

RouptiKiie tfin.lo,

ktnetr. 34-34.
Wa»o wSetakse:

fflnnitoiaib, naiSte-, haasa.,
fise» ja laStehaigeid.

OSpüema £<tfu:

1 Kes» 500 mf, 2 Ilftft 
400 mk, 8 kla sS - 800 mk.

Juhatas.

Loomaarst

tr.!. Dreyer.

S. Tartu mnt, 4, teles. 32—72.
WaStüvoödm. kl. 10—48 sa 4—7.

Hambaarst

tülil

Kella 10—12 ja 6—7.
ftotfefat tön. tn. 6—l. •

M.M«U

letti-. Bt-jZWkZiM
Wlru täit. 12.

VaStwo. 10—21.1. sa 4—6 ?. l.
Pllhap. li 10-12 t. L

Sõidan ära
«yapiiewa, 25. weevruaelni.

Baifeaiisi L Me.
ftocst «. 4—4, vnetr. 6—47.

bõktop

P. Stepaaoa.

Kaiite* ja stsehaigused.
OoAuso. M. I.l—l ja 4—6 Sht.

Narwa mnt. m. 11
(Wlru t. lüh.). KSnvdr. 38—00.

Naisarst

S. Riim
Naistehaigused.

WaVtmvS.imne kella 4—6.
Lal tä«. m. 7—6.

| Dr J. Palu. |

Hiirte- ]a isrtehßlsosed.
j witke Karis t. S, krl. 1.
! Wabtmvõturine taapäew k«Sa

12 hamm. \a B—B p. l. *
Kõnetraat 802. ;i f

/ Dr. madi |
K. Willemi

Sisehaiguste eriarst. J
i skchala:fiasni- fa pnlnunatok- ;

raapia kopsu, fa südamehaigetele
WaS!«wõtm fl 9—lo jo 4—o.

i Kaupmehe t. 15*»—3 (kiwim.).
' KSnett. 21—81.

j ]

 —l I—l '

Xmmaem&nd-maaseerila
E. ELLER.

T»nst»ri tän. 18, Wenatmu .
fuu«D, tönsdr. 17-41. 

Xmmaemand
: E. Zuosman.

E. Tatari 115—8, hoowimafaS.
KSnetraat 29-08.

Xnmatmiiid-maisatrlfi (
H.Langfeldt..

Kolda (Aiimani) lEn. nr. 4
(Paidiiki maant aiase keerata)

. Vnmseffland

. E. Kerner.,

yuilkpargi tSa. ar. f, bt 15. 1
Masseerija
(foSmeettJa)

Emllle Lepplk

Kaupmehe Ilu. 15-b—t j
». 10-1 e. l. sa 4—6 p. l. l

Teles. 26-86. ,
' Xmmaemand

M. Koik.
Ela» aüüb: 1

G. Kv»pa«fi tfln. nt. 6, bt 4. 1
— i

Xmmaemand

: L Win!

RataÄaewu täa. «. 2—5.
> Xmmaemand

N. Rosenfeltft -
Kaapmehe tila.«. 0-0.

KSnetr. 18—08.

{ Tunnid | ,
1

Täielik
Hmnialmiisi" Ja

ku nstkfisitÖOkursiis 1
alaab 1. MirtfU f. a. '

Õpetust amdaGe SCU, «Üeef-, .
baSttneklo- jv dekalwärwÄegfl
maakimffet Mjuguje Pvjuriide,
siidi ja fanwin püate, ka faäit*
«Svwimitjet, saimuti wjflls uue
madet ajakohast. KmstMttSödet.
Ktnfuse kestwuS 2 nad. k-u-ni 8
kuuni. ZM> on näha. Tööde I
tarbeained Sppijatele foaDsmat i
fcKtfootttotl. LAHemcrlt fuuisSnail - l
igapöow kl. Iv—B S-Hkrl Tallin- <
uat, Harja tSu. 36, Kt. s.

Knrj juhataja Jj. Hochber».

JöreÄaijamit- ja sSswaDaMe^-

tunde .

annab kvrgsma haribnfeqa õpe- \
Soja. Peaained mawmaoMa ja "
tea«b. E Tawri t 16—6, hoo-  
wimajot. Kvnet. 10—M fc 4—6.

Juurelõikuse
ilu tikand, ja maaNmije Spetut t
ikeSdab 2 kuud S t. p. On j
miknane fel kemadal, flit ta
,maöt odow. Tööd on nüha. >
Wötau õmblut- ja tiiauduStõib i
wattu. Müün ja suurendas
nmüreid. Lutheri (L.«<Wa>ette
koolis tün. 28—>10, hoomH, aia
feel okesvvZ mchat, 2. korraK

—.— i

(Hlvnt õpetaja annab » j
tunde, ?

eriti GeSti toekt ja emi«amaa4i
kat. Müdr-iwiche tün. 2v-o—4,
N. S-S.

ÕpstaKl annab eduvaSt v

tunde, '

eriti matemaatikas. Moakri t
nr. 34—6, «tuff., K. 3—6.

Õpetan «l-ttevahwartiste ~
InurelõlKust \

töteNkull. Jöe tA*. 4—7. ftwn
patsi bän. watmS.

Sa naitseltfi Neidiõmblutkur- ,h
sujele. mil alaab 1. märtsil. wõ« ; r,
ta» Aetandanfi wattu. 

A^rltiM,i <yi^iroOOUwOölw» UI II Ml OWIPBVVI
Kötoett» ja

Järelaitamis

tunde
tõlgis amedeS. ttoffia R, 6—7
Sufcrt rn. 36-6.

. KaiSWiõ; ilane (üpet.) annab

m IKK

fa matemaatHa kmde. ttuS
Katari fcfint. 3—S.

WilMend Spetvja anngh

m m

ja DelMmltmse ftrobe. JRataÕtoctwi

tä*. 16—3, lobuS 3-4. "

Matomaa'! ika wndvdest eriliselt
hästi ja odawaSdi pn

algebra
Eiimeoui tstn. 19—5. Tulla A.
3—(l $. L

Annan õpetust
Versta waipade walmiStamises
ja kõigis kunstklisitölldes: wülja
-slnbl«nri'ne fü-jitfi ja maalital. 

Maalimine Deto», Bot!!« ja
LaSnnello-ivänvid. Jume
lAtuS. Kunstitööde tegemise.

Sötas tellimist »a»tu kõigis
tiiödes, kleitide maalimises ja
milljoSmdlemiseS. Pilujami
me. SRflfi* ja jaasiStam must
reid. Paldiski mnt. nr. 7—7« a
Goowim., 2. icr.xmfS, 2. totral)

Lauluõpetust
annab ZL s. OrsheMo-Bormass
wana Itaalia kooli järvle. MeeS»
ja naiOäSlde wäljaavsndanriine.
©uut Karja tün mc. 4, krt. 16.

Kr)pä«wal kl. 1»!—6.

Uni Mi

mmab Bevlitzi me toobi järele
end. Mcjlma knn-sertvatvnri-umi
äpebrja ja MojKra .Dm«e Mia
hieri- jeldfl dšrvStar. Kimjad Post
tast nr. 10, wSi VSnetr. 41-54.

17-a. MwrlapS fotfwÄ mdqit

teenistust

kaS wrSti jmnt Uyehsid-jobt,
ärisse, kantori jooffuplikakS, vet

lillenmützakS wöi muut».
Teat. M .17^».*

Aednik

otstb kohta, on head tuirmiSKHed
ia kauaaegse pvaSti

taga. W. AnveerSkia tärn. SS-ev,
<vt. Sl.

Iseseitwalt

somvkb kohta perekonda, on kvr
rolK ja im head svowituied.

Tear. M. .H« Soetja".

Mxi

maabvfbi«.. soonib klchta lapse

hokdjwkS wöi nmvd dorgom. tööd.

Teatada fkt. *l® M. 3?.*

TiliT

majad kohta üksitee nisaks. Soo
witus on. Tvai. fii. „SeZma".

iir

foonid tööd Töö kiite, korralik
ja otxvw. Kuke tö-n. 4—l.

Soowin kohta
tuppe wöi hotelli numbnteÄe
tvotüdmöuiks, olen onne olnu» ja
selles tvieSti mil unud. Röögin
Takja ja Wowe koelt. Wõib ka
kwaglle hoigemaisa, olvi» ka on
ne o linud. On tmmiSwfed.

Teatada slt. .LootuS".

kolõntellst,

tSieSti wAmud en-aroS sa m*
detail ta<uipl<uj<eB, waloab lj kohv!,

keelt, soonib waStmvat teenis
tust. Pakk. stt. .Tubli m«S".

MWMs

ausale ni-ng korralibick neiule
ftfja konbiitriärisSfc mu,ü,M>nakS
wöi koHwlk-uZfe ettekandjaks. On
s«! alal töötwmld. Teatada
.Tünuli-k".

I

| Tööotsimised j"

Saaremaa

naist ralMs «
palub teenistust, stwwttaw nma-.!
h, ci tSlga minffii ts6b. Xm.! ti
©romi-bl tatt. 5—17.

Noor, njaaltföifnsub

Ml tldruk.

fovwib kohta lapte juure; m en. ?
: rae teeit&mtö, tümab tcüfye kvö.'e !!
, amchataliwst. Gmrr Tartu yvnt.tst

i*. 16—1. t!

tßUiitfflfr

jsowib tõSd majoSje Nö Nwe
jv Dvatada sbk.

,®. L. ICOS-.
- ~———- 11    rn  .*>-! m 

Koflvolwe, wti jM»

neiu

palob kohta reStvvamri vokoabits.
OSkab mäche s«ta,? sn «me fel
aSal towtraA. Pal. t«at. flt.

* &"

sellek. ke» Matab ofawale trüki»

lobujale koha. Wõib' Va mSnel

teljoi alal. Pakk. fcoa SMU
(aribi .PöewaKihe" abitalttuSse,

.TrükAaduja*.

Ml

keedan ifefeitoakt.
armaßan wWr jv mrmon ?Sm

i majatS-id. Räägin Wsne ksvlt.
. Dscn. flt. kohta^.

GSjaw. wabott fmmtib S4»a.

noormees

fauÄ>. haridusvm, otsib teenistusi
üttMk mis aialt cm sm» ribST.
k kaub. smasiMSdeb teeninu*,
ttttwtcb vSMIiÄM roamatttsid.

1 Wfiifl wilmwd ftritMewufe alal.
' Toatat» flit. .A. 4-»"

Sriom«Mtb> «Stmakdage
noorele

. Mlille Roht.
Ktftalfe wSi vahwetisfe. Olen

> WilWMd. Vdlbebovml V«bib
tautKoni anffc. Teatada Ih.

Vanem, usta» neiu.
Kes socev!'ab kefleal., ausale.

kovraMme, lmh:-ustarmastojale
neiule to>fja, pawb wäqa anda
hea, kindla, jäädama deomStuje,
laZ possijals, tvaamijaks konto»
Mc, Pan«kn wti mujale arnas.
asntuSse. Wöib ka ükstw härra
w>ö! proua junre paösijoks, ärisse
rvöi mujale, vn enne kraami
jana töötanud, juhib isoselswolt

on vu-haS, kokku
hoivM ja dm-u teenija, wöib ise
seiSwaüt keem. on hood tunnis
tused, ü-fik inemene, doha znu
duiel töieSri raske» seisukorra».
Kui Seik he Ma on. palm»
mitte dähelopninelnmo säsm.

Pail. teat. ktchrl. fTt. M. V.X
«.XSb". 

IM!

Hariwd, noor mMnlm,»
Pak»» wäpa miniat», mähe oi ma»«

MevÄ le-niMst. Deatasv jlt.
i JRmW. 

MM

neiu palat tfiib. pattate M.

M lili

valub mingit tßfb tvöi paSfi
kohta. Deatada fit. .Wame".

WllsMst

kes tfe döö muretseb, wrtotl.
Tulla IL 3—6 Tvlli t. 5, hoowi

Ämdßffe

WMisU

tartoll.
Teatada flt, wtW. J. tf

lttrmeh ja energilised

isleiiM

wdiwvd head toeniSbust saada
saiade «LSmiseaa poodidesse.

Tulla Weizenbvvgi län. S.

tbhht

«atsen. mõi meeste?., saab kohe
taha lodusse. Tingimised head.
KautOou SO.«V uÄ. twrwilit.
Iflditt ibmumwe LS—2l. nweör.
L a. Tallinn, ÄdW«l, W.» Vatti
&M 132—1. 

fUrfrose |tk S-aaA. laR-e |wrt
maal* tawwi»

tütarlast

tutt nxmomat inimest. Tuub. 28.
veebr 11. IV—l6 Maile Amec>  
rüa tün. es-«v, kvt. S. I

' II ' " ------ .  ... - - '

p—M—aafcc. . . lIIIIBBWWWWMWPMWWWWMMMMMMMMMWMWWW——

sl

Soome

selnapappl

Ummmmmmmmmmmmmmmämmmmmmmmmmmm

•uurem eaadetle
kohale löudmid.

Samuti laos alati kölk
sugused teised papid.

Tallinna Eesti

KiPiastus-Uhlsus

«Jaani tänaw Pikk tHnaw
nr. 6. nr. 2.

' 4 i

WNj-kaS I
nooi- neiu |

pahch kohta: kaup
wsse tvSi mänek mmi! alal. j
On hoowS, toptw ja puhtwf««
ar Endis. k«chM h«t> > Ü
tv,nwMluised. On ka puHwetiS o
kandma t aega te«rim»d. oSkab j
nchwa-ga HSSti Ümber käia.

Pai. «a>t. D. ,K«na nvw 22"

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A>eis!«aKn«, kauÄtzoniwSimellne '

' maeS»e«chwaS j

mid W '

üviche, paarla, xtögV t&M ervasu-
DuGe. Eame waaimid ä-eijnhi
obma ia momcmmtdajaina. %m*
niSttcheo Jo ist Mmd sbowitufeb
alemat Mnjab ioatv „Päewa
bche- ablw!., Torm». „A. J. %.*

i TWWfWWWWWWTfffWTfTf j

Ibt4 neiu paiW fun
g-imalt mingit

teenistust,

on «me tsonimtb apteegi kvögt-õ,
on WlmlStuS, on rohul lk iga
ifuyche tööga. Dsat. flt. .Dnno"

tali taiii

palub kohta AsttesnHÄS wöi
Älippa, on tmmiSMiÄ» Loih
tabeli. Oibab keeta. Teatoda
fli. J®88".

ins

foomid kohta tfiutte wöi,
pweiwlfWßfetlž. Deat. Dayali j
svieSiee nt. 16—7. 1

Tancks

(fci Mdt kevta oSkaH, plchmst ae*
anaStab ja ausa, Woomuqa on.
Kopli tän. 254, frt. S.

Neidu,
tes tSielikult majapidamist ic
looVadolalitvst oSkav. maja lcchv
mecple, tMkchsle mojapidomviisele

Tulla tüma poele N.
I>l wöi homme hommikus aole
Tsemendi tftn. 4—4.

WUxüe MtaHe 

keS Zo-omadega oAab ümbct Wa.
Svub. ainult teiftpäewal, A. flp.
K. lv—! 2 Koidula väm. 2—4.

Propsive

mahawStjaid
waglmist termis Qo.4m saama
Ihtatw, Apfelbaumi savweSkiSje.
minda artelliwauamat TiisoÄt.

Löö tülkiwriist.

IlmrM'

saab kindla teenistuse, kui lae
naii IB.OOQ mk. 6 kuukS. Teet.
ftt. .!».««". 

Lukusepp
mahaanikut

headel tingimistel tv-rwiZ pvo«
wiutst, ioowi'.aiw. k 4 wilu«
nud myotvr- sa jalgratta rem>
töis. KK side tei sip., 2T>. fflflcöt.
kl. S—s p. l> Peewi ivõSraSte»

utislchoidjelt. -

Wörukut

tarwis maaite Kauü.
täna 23. weebr. j. a. TeHmle t.
m. t;l—6.

1 Tööpakkumised

| ftž WeiÄvalt küpsebd« ottob, 

.axrfa ©rcmitiW 'Ait 4, J. Kmrra
ileiwatöõKzusse.

WnvlA ' !
' IMonwU B7. |

waja pnowwtfi. tecrt. fjp. „eao !
melStcr". i

Kingsepa

Õpipoissi,

.feš töSö ttumwß, wo-ja i
Tmdcha M. JM", l

XartoÜ I

moõigfinM,

Sellel tiwfcfet ja kauem w&uirotS..
Lichom wilopAcsiwrt homm. El.'
10-—llt Wätte Amcerbk tärn. 7,
trt. 16.

""timut

W Soft lvSlb fjtoefe oibttäa kooli ;
räöJ, torwls Nhtjasse perekonda..
TÄvcvbella vSm. Id—4.

Sulast

tarwiS llmw ligidale maale.
Ka-übel-da PaldiKi mmt. 46,

se!pa jlvureS, E. K—l 2.

TarwiS kainet

mmIM m

SmMa tän. B—l 2,

lilli!)

laagrlmantflröö alal saab tööd,
kui laeaab 15j000 mk. 3 kau-ks.;

Teadlvda flit. j

Wllü

tooja Tartu Emajõel suuremalle '
mootoeiaawale, fC'Pttctl ItT—2oo

; luh. marfa. Dcat. ®. Kloostri
itta. 20.

2 imate juurt, häsvt

möbl» tuba:
kalli nett jv magauriSluda, mu
siHekäigu, kõigi mä-imjust., Ml»
lirrno'3, I—2 hä?ra>!e fttv aadq.

kl. 9—ll jv 2—7 foft*
rvdoorm-mi t&n. 14—7.

MU

üürile anda Jöe vän. 24—4.

¥inU

: wõiwad tulla lchtjaSje pe«koteda
kalS lindi. ametis käiijat «rest»»
tvlli noiSterahrvast. Wana W»
tän. 18— IS.

mm

dro anda haritud, soliid härrale.
Endla (Mtterihoft) tän. B—4,
hoowimajaS.

jHiruum

luhei aitade, siSsejõidaiCjooaMj|t
korteriga wälija üürida. Mftta
V. Tartu mnt. 32, kvt. 1.

Mugaw. «ilektriwallg., ovasiHe
käiguga

mõdbliga im
ära anda üksikuile, kovraltkvcke
isikule. Dwa täm. B—l 4.

Cum, mugv-w, hädti

MM W

elckrriwoiguSt. ja omaette sits»-
käiguga, ära anda ftuttberi tän.
nr. 6—l. Trammdpeat. Laul»-
peo wäi JakMyni tän.

Südai«ma» ilu»

MM »

harit. terekonnas wäitza üürida
intelligent härrale. Näiho kl. 8
—ll yvmm. Teateid joad Uus
tän. 3—6.

Üksikule meest«ah«oale

mödl. tuba

ära anda
RataSkacwu tän. 16—4.

Kortferiotsimlsed

Uite Et ii

kuuZ, feCfTtmmöi wõ-i lähedases
eetlimms 3—4««oaiise 1
mööblita Porteri eest womnitoa
fle, köögiga ja kõigi mõmtsuSte
ga maksab

«Bllamaalone.

Äotttnt tarwiißk 15. mSrMs (.
a. PaÄ.: postkast 3W.

Mm «i« soomiv euMfe pewe*
Sonda

korterit
tõtt ouiba. Teatad saata M.
*S.JT 

Aus, vaike perekond ma-iab
I—3—6-walist

korterit

ilwna MvideS. Seat. sü. .LuS
aiawja".

Oöfin omaetis

Korteril.

Võib la Ähi tuba olla, vist Kk
stül jnGIU taaSüüvilliseks. Dcat.
flt>. ,Fvr>t«ntv 16".

V«ett«vahwat vajab 1-tvalist

korterit.

või omaette, köSgi toctoit. tuba.

Teatada fft. .J. J/

Ä.i Mmili!

Kat Wbub weÄ kujiagtl Boc*
valitule nveAervihmale pWest
tortvrikest wSi Äikttt omaette
fiGbäiyuga taba? Teatada stt.
.Karralrk ma-kSmine".

Korralik härra wazab väi Sest,
ernstchekäiguya

Mi M

Doatada M. «Kavwlik härra".

KeS wvimalbab wäikejs. pere
tormale 1-boÄtj»

Korteri

«Oi vcchlchvwuga tof Teatada
slt. ,10F. 

NohuKilla» väikest,

möbl. tuba

paretovda oistb istfeijev
pr«W. SoowAaw Pevbumöimal.
Wk. flt. .B. A."

Katt ymetiskäijat preilit va
.jamad ocarctÄ,

Dl li.

köögi ta-rMdiHeya. Deat. hvwn.
slt. .10—4". 

Sellebe Wkule. Set foowttvd

korteri

S ira ja wanmiga Kabrirru või
Narva m. raiormis, king im uue
grammofon!. Kirwt. Mru t.
m. 4, krt. 6, hm P-le, wöi !Õ«
«ett. 16—35, 51. 11-5.

i Tuba :

mööblita, sroflSseküign ja köögi
tarwitoin. (võ!b ta ilma kõSgi
tv)iraij«b intelligent preili, üüri- 
go mk. 1000—2000 VuuS. Teai.'

(liv .Tuba 8079". 1

JnteWgem, cunetiSMijo preili
otsib

tuba
wöi koaSüürflisekS kesklinna kä
hedal. Tcat. s!t. .Venita". !

Waikne abielupaar soowib 

Korterit

wöi mööblita tuba. Mv-ksab aja
kvhost üürl. Jään lootma.

Deat. flt. .M. K. 1600". 1
SiireS korras wajan

korterit

i—C toani. Test hmn. Jaani
kiriku alla wöi Nõmmele, Suur1
Pärnu nmt. 76-6, poodi.

Wazav 2—4-towlist

Korterit.

maksan ajakohast üüri. Tcatada
slt. .A. S." 

Otsime mitte Sallist

tuba,

köögi wvwitwmisega. Deat. stt.
.Ema ja Mtar".

AesKaline prM jovvflb l—S
toolist

korterit
wöi fiaaõllöidiOfefS üksiku meeSte

rahwa stmre. Deat. flt. „Xr.
8039 filffr.

Kaine meeSterahwaö roojab
l-toalist

korterit,

wöi omaette stSsebäigugo tuba.
Tea:. stt. .Omaette".

! Kellel on suurem

tuba
ära anda mööblita, köögi toe*
muutega, teatagu siit. .Wäile
tuba".

WM

ksedmvöimatuStvga, tanvit.
PM. hinnaga flt. Jlfo. 8882?.

KeS wöimaldab I—4 tvu ja
köögiga

Korteri
teatagu Endla tän. 16, kärni,
wöi flt. .Wöui laenata".

Jniellig., laSteta obiolulpaar
orllb &—t-doolist, elekdriwalguS

tuseaa j'
korterit

kestlinnaS, Narwa mnt. wöi
Raua tön. algusi PaMm. slt. 

„N>r. 8802".  ,
TelolewabS smvekS wcha ftejt*

Piritale suuremat

lüttftit.

Pakk. saa ta kirijoMuli Lembitu
tän. 17-o. 

Riigiametnik wajad I—L-doal.

korterit,

wöi omaette, wähest mööbliga
tuba, aja kahast üüri eest. Pakk.
slr. .Mk 1—2000".

i

I Korteripakkumised I
 

Sepa- jo

IMtWMg
wiHa üürida riistadega wöi
ilma. ©wrrclb flt. ..Toöwda-.

Intelligent, kvralA, ametis
käiza naiSte? ahwas sHb üht
naiStopaHwast

(aesßDrilift

tu-vpo Ka»:pmehe,
täit, 28—2, igapaew kl. 10—8.

Punpsion

Knreaaar-S juSasÜiclt soodsate
tinganistega wäl;a rentida.
Lihtmaid tea'«id Tallinnas

Harju tfin A KlafFi !<auplur.

wmmmmmmammmm,

Nõmmel, ilusas Mdam. koch<?-

löögi, wevcmda ta murwilza
maaga üürile «mda, les aaSta«
üüri' ette massaü. Pallum. slt.
„A. A. !—l4".

MA

ära anda Gonswri tõ«. 19.

Kaks tuba
wiitja üürida üisilule härrale,
arstile wöi admokoadile. ka lon
tvrirmimvtts kechaied. 6. Kark»
'Ätt 4, ftt 16, vaadata klla
tl—6 öhtui.

T«ba

ä.a civta Witmst 

tän. 62, km. 2

> ära oilda S. Pärnu mnt. nr. 6.

»«B«ob G mmmmm*

j Kadunud. J

Sadanud

MM

omnvbusisil Kopli poole. Austtt
leidjat salu?: teatada Kc«pli tän
nr. Ai. toiduaine tokouplusje.

LaupSewv hommiköN, 26 ftp
Maalri tõn. ünröweš kaotatud
! must, kotikk raega

palitu ia

kõwa kübar.
Leiust palun waerrxna-iu eest tea
twda wSi nende wo-rjaxaid üles
anda sA. «Palitu ja müts".

Kedumnd naister.

käeuur,
mäleSias. Poi. wav

j walasu vest ära tuna W. Tm«.
rKa tän. 28—S.

WMWMWdW
. Lauväawal, 26. weeHr. kadu.
nud wolge

pitsboa
;Pa-!un waewarasu eest ära tuua
Harju ja Trepi tän. nu roale,
ränowalt.

O«W»DU»W G W»G«»M

I Leitud, j

touiaa O mrnzrnmm

noor, emane, tulnud reede oõse!
Omani:» mi: te il mmm'!.' kolm»
ipöcira jooksul cMtfJ.c edofi.

Maalri tän. 6—l.

Tungrauö

leitud. Järele küfida Ranna
wäratva pubesxett lv, wär«oa
wahttt.

,

Aunetisk. meeStemhwaS miiib
wlla

KaasUMeKs

lrs««jKteraHwa juure, küsida
Grvmiidi tän. A, poest.

Suur tuba,

hätti mõbl.» I—2 härrale ära
ättba. EStoonia puieStoe nr. 26,

Tnbal

ära anda I—21—2 intelligent här- 

taie. SRüäbli :än. 4—14. !

Kaasi rlseis

>öiwad tulla ametis?. mveSte
,a nviSrerahwaS. Küsida Gir»
gvnZoni tan. 26—N.

KindlaS ametis meeSienaHwa?!
wSiH 

UDüSüürillseKs »

tulla ufftlti nai4:erahwa juure.  
'Kõigu täin. 6—lö. '

KaasirMä'

iwõib tulla Köie tan. 1*6—17, J
Räsite poolne tuba. jj
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I Anna Hflih-Luur I

MD sttnd. 14- mall 1843. a., surn. 21. waabr. 1926. a.
KM Klrstnpasek 23. weebr. kell sp. 1. Diakonissiasutuse kirikus, ärasaatmine 25. weebr. sealtsamast HH

WW Bait! waksali ja sealt Wäike-Maarjasse. 

Haapsalus, 20. ikp. lahku waikaelt, pikaldase, raske haiguse jirele meie hea isa ja wanalsa

I WILLEM SELG. I

Sünd. 1855. a., surn. 1926. a. HB
Matmine 24. weebr kl. Rahumäel. 

  Leinajad s lapsed, lapselapsed Ja mlnija. H

  20 weebruaril lahkas surma llbi pika ja wacwarikka haiguse jirele meie armas ema, unustamata H
wanaeema |H

I MARGARETE PAWLOWSKY, iDnl Kraamnnn g

  Matmine Jaani kirikus 23./ U kell 12 p. Mf

[Lühikese, raske haiguse järele lahkus siit ilmast minu südamest armastatud mees. meie kallis isa, wend ja sugu-ane H

OSKAR WAHTRIK. I

Sünd. 12. weebr. 1878. a. surn. 20. weebr. 1926. au  
Matmine kesknädalal kell pool kaksteist Pühawaim* kirikus, sealt Rahumäele. / H

Lainatad omaksed. I

Kõiki, kes minu armsa abikaasa, meie poja ja wenna KrlStoph Knlstjanl p. Raud'l surma I
puhul meile kaastundmust awaldaatd, iseäranis Balti pouwilla ketr - ja kudum -wabr ametnikke, palume H

oma sügawamat tänu I
wastu wõtta. S

Lahkunu abikaasa |a omaksed. I

» A»»»ch«'

ESTOONIA

kontiertsaal.

Kesknädalal. 24. toeebr. 1926. a.
tvabaMM aaStapüowo puhul

! piduiln

kilisen

Juhatajad Raimund Kull ja
(iuhan Aamil.

Solist: Aar! Wiitol ihsrwn).
KõmLeb siudv«l Laidoner.

I »lg«s kell HS ötttvL
WWiMsMPÄ-MW-W,

RAHWATEATER.

Dir. PAUL PINNA,
ffftitett. 11—St.

[ Teistpäemal, 23. neete. f. a.
I kell 8 õhtul.

..Leeni ebk vaese
lapse MM".

MiMnHuidt 10 vildis, muufflta,
Ibtllu ju tantsuga.

TantS. v
Kefln ädalal, 24. neete. L «.

kell 8 õhtul.
Paal Pinna kaotevgavlchtl.

„Au",
LõbtMab ja tnacfeiO

J. Subenmrmri näidend 4 ttaat
Tants.

Petet
KLsttSSli.te fttoi uuni|e Seltst

ruumides
Mlmdi tän. nr. 3 sKostllubi)

Moodsate tantsude

kursus

algab 1. mürtsti f. a.
Üles atibo igoil õhtul kl. 6—B.

  Ostlwõtt: daamid 400 mk.,
härrad 500 mk.

j fahnkirlri. j

mm

tuiutab SiguStsMam./ Nõuand
-1 mine stt tehtus ettoateumine. 

Suur Karja tün. nr. 4, krt. 8,
apteegi majas.

! PfllcoeKirjad,

i eÄcMcebused, SohtuS cfmc*
! misod jne. OlWsleaduslline

büroo (adw. A. Wilbmcarrr)

Lai tän. nr. 12.
             

Estoonia teater.
 

Xeiftpäenxrf, 33 wecbr. 1926
kell ShMl

..Kollast ii"

Scho-ri opwstt 8 racct,

lsiestnädoÄak, 34. weebr. 1926
lell *8 Shwl

esietendus

..Kohtumõistja

MU»".

Huqo Raudseta d-mama.

Wisastalad Sõjameeste

OilißSß

Tallinna osakond

„ÄefWlu6iS", Mu-Nidi tõtt. nr. 8,
ttiftr-ften»], 23. weebruaril s a

LSpnks tantS.

AlguSkl. 8 Sht., lõ;y kl. 2 öös.

Pääse tühed: msester. 7b mk.,
naister. &0 mk.» Ahwgu liik

med 2b mk.
Pidutoimkond.

»»« OOGGOOGO tf

K 33Q&> waewar^^a haiguse järele lahkus meie keskelt 21. weebr. 9

I proua Ida Namsing. |

K Matusetalitus ja ärasaatmine leinamajast Lai'tän. 39 Rahumäele, 9'
m Kaarli koguduse matusepaik* teisipäewai, 23. weebr. kelt 1.30 päewal 9

E Lelna|e d omaksed |a tuftawad. 9

P»*———w——————

N. U.K. korralduselt 23. weebr. s.a.
•Noörseppade Kodus* (end. »Akwaarium«)

kinnine

kontsertboll.

Ettekanded N. 0 »Koit*i« »ega ooriit, meeskwartetilt jne.

Tantsuks 81-Ba«Bo-band.
Algua kell ! .9. lõpp hommikul.

Kohalik telliskiwitehas tarwitab täiesti

vilunud

1 • • •   ••

listnmislnl.

Teated tunnistustega endisest teenistusest
slt »G. 0«

E. S LOOTUS.
Lai tün. 5.

24. weebruarll 1925. a.
Eesti Vabariigi iseseisw. päeuml

perekonnaõhtu.
AktuS:

Köm M. hro A. Tanuoe poolt.
GegaeeSkawa

sellil baulu-kvori. soliS:. ja nsite
leltÄoumo kaoÄegewusel.
Algus kell K 9 õhtul.

Perekondlik kooswiidimime kurni
kella 3 55JeI.

LelHliigetele matsuta, nende
«võõrasule ä 100 marka

Seltsiliikmeid palutakse ilmuda
seltsi ruumidesse kl. Hll homm.
ronqikSiguks paraadile wöi kl.
Il EStoonia ette, selisi lipu alla.

Juhatus.

.Mit"

palub oma liikmoid kesknädalal,
24. «veebruaril 1326. a. «vaba»
duse püha rougikäigust osa wõt»
ma tulla. SvlH lipu allo kogu
mine kl. II «. l. Estocmia ees.

Juhatuö.
mmmmmmmmmmmmammmmmmmmmamm

Ernersillsed, Inlellisent liimid,

kasvatusega fa hea esinemisega, Eesti kodanikud, 21—35 aasta wanuses leiavad koha agentidena väljamaa esituse juures
Tallinnas. Head teenimisvõimalused. Eesti, Saksa ]a Wene keele oskus nõuetav. Soovid, võimalikult Saksa keeles, ühes

soovitustega, saata slt, «8319».

j Arthur Krupp'i

w alpakka laua- ja dessertnuge ning kahwleid, supi-,
  dessert- ja teelusikaid, supikulpe ja noaalusefd

  soowitab wöistlemata hindadega

I Axel Musso.

H Pikk tlftn. nr* 13* kõnetp. 31*49.

' AAAAAAAAAAAAAAhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Linna elektrijaama sundmääruse põhjal eoowitan austatud

elektriwoolutarwitajatele oma töökojas valmistatud

clehlrimõõlia

ja kaitsealnseid (plekk-kapped). Wõtan oma peale odava hinna
eest filevaltahendatud ömberwahetamisi ja kõiki elektrialal

""sisseseade- ja parandustöid. Palun voolutarwitajaid lahkesti
järele pärimisega pöörata elektrimehaanika töökotta Kaupmehe
tan. nr. 11-a. Kõnetraat 8-59. K> Mandel.

Hinnad odavad, mida palun tähele panna.

llevM! llniJ ajakiri

IIIMMBB M

U

Eesti, Saksa, Läti ja Wene keeles.

Ajakiri lda-Euroopas pro

paganda otstarbeks laiali.

Eestit seatakse teistele riikidele ees

kujuks. Ajakirja mQ&gist saadud

puhaskasu on heategewaks otstarbeks
määratud.

Kuulutusi ajakjrja kaubandus- ja töOs

tuslisa jaoks wõetakse wastu.

SÕJawSe Ühendatud õppeasutused
ottmd kohemoksetawa raba eeai

aasa- tilns põlluheinu,

aluspõhku ]o õlgi.
Pakknmised sw. fibend. Appeasatoste majaadiufiiemalt

igal lripiewal kt. B—l 3

Juhusllselt mOOa

kaitseHidu M

ankii JI

Pikk Uta. nr. 30.

><SStX DnlMlinnilllJ"
lii Jm.

Taliinna linna elektiikeskjaam
wajab 15. märtsiks s. a. 200

(kakssada) kantsölda kuiwi, arssinapikkuseid sega»
puid (kased, lepad, männid ja kuused, ilma Kaabu

deta). •
Pakkumised, waarustatud -O-mk tempeimargiga ia
kantsölla h nnaga franko eiektrikeskjaama teeharu,
Tailinnas, tulewad kuil! 1. märtsiks s. a kinnistes
ümbrikkudes, märgusõna all »Segapuud«, sisse anda
walgustuse»weemuretsemise osakonnale, Rannawä

rawa p. 27 Tallinn.

WgiilMilibW

laadib 29. veebruarist ». a.

S. s. „PORTI A".

L&biweokaupade wastuwõtt kõigisse suurematesse maailma
sadamatesse otsekoheste konossementide wastu. 

KaubaSlesandmisi wõtab wastu Carl ?» Qatllnblck,
Uuel tiu. nr. 2. Kõnetr. 81 ja 704.

tl Tall. iHiil
asub Wene tänawal 10, postimaja

wastas (Enne Lai nr. 2).
Aust «I. Sakeus.

Estonia kontsertsaal.

Kesknädal» 24. weebr. 1926. a., Wabarligl aastapäeva pullul

pidulik kontsert.

Kontserdi algul kindral Laidoner (kõne) «Iseseisvas ja rahwa waba tahtejõud». Kontserdi)
kaastegevad; Karl Wlltol (laul) Estonia sümfoonia orkester ja E M O segakoor. Juhatavad
Ra reund Kull ja Juhan Aawik. Eeskavas Muna Hermann'l, A. Lemba, A Wedro. R.
Kulli, H Elleri ja J. Aaviku helitööd. Algus kl. V2B õhtul. PäSsetähed 200— 50 margani.

I

j

j Esmaspäeval, 1. märtsil k. af kell 2 päewal antakse Haapsalu
j linnavalitsuses kuursaali alkoholiga

einelaud

j 1926. a. suvehooajaks awalikul

enampakkumisel rendile

° Pakkumine algab 230000 margast. Pakkujail tuleb tagatiseks
1 iinnakassase sisse maksta 10°/ o pakutawast summast. Lähemaid

teateid saab linnavalitsusest. Haapsalu linnavalitsus.

I i ————————
Reglstroerltud

milipifflistjailiilJjilülK kantistele

(uutesse grupp.) wõetakse Apli. wutn.
Juhet. kõnetatid kl. 5—6 peate lõunat

Wroo ..Herkßof, 

Adeline Tftnnbaum
teatab: ülesantud õpilaste suure arwu tõttu järgneb
praegusele kursusele kohe teine ja ka wiimane
Õhtusöökide kursus. Ülesandmist wõian weel

wastu Harju tän nr. 30—7, kella 11—1.

LIiSA

kere ühes inwentaariga, lyMjAläAO 
pakkumisel 12. märtsi) Käsmus, Sepa talus.

MCI ü a Qhe tekiga, kahemastlline, puust

Mm Jm",

mahutawus 157 reg.-tonni.
Lähemaid teateid annab A.-S. G. F. Bel

jagini likvideerimiskomisjon, Tallinnas, 
turg 1, kella 10—2. v 

Teadaanne

Esntaspäewal, 1. märtsil s. a. kl. 12 p.
antakse Pärnu maakonnavalitsuses

kinnisel wähentpakkum. wälja

lirsmisel M:

1) Kilingi-Nönyne alewis kiwitee ehituseta 225 k.-s. klwide weda.
2) Pärna-Tallinna postmaaatcei eadise hobuse postijaama juures

kiwitee ehituseks 256 k -sfilla kiwide wedu.

3) Pärnu-Tallinna postmaanteel «Nurme* ailla ja samanimelise
koolimaja wahel kiwitee ehituseks 110 k.-sõita kiwide wedu.

4) W. Kariste silla ja kiwitee ehituseks 42 k.-sü!la kiwide wedu,
5) Sindi tee remonteerimiseks 8 k.-sflila kiwide wedu.

, 20-m. tempelmargiga warustatud kinnised pakkumised
tulewad iga tõõ kohta eraldi maakonnawalitsuse teedeosa konda
eelpool tähendatud päewai kL 12 sisse anda. Kautsjoniks pak
kumise juure tuleb lisada 10% pakutawaat suminast sularahas
wõi panga garantiis. Lähemaid teateid tööde kohta saab Pärnu
maakonnawalitsuse teedeosakounast. Maakoanawai.tsus jätab
omale õiguse tööd ka mitte kõige wäbem pakkujale wälja anda.

Pärnu maakonnawalitsuse teedeosakond

Soowltakso OSta heas seisukorras lVz—2-tonn.

weoautot.

Pakkumised saata slt. »Weoauto 1/3 to>«

Tegewuses olewasse, sissetöötanud ettewõttesse otsitakse
teg e w at

osanikku

kapitaliga. Läh. Wambola (W. Baiesna) t. 3, kl. 9—4.

Teadaanne.

Telliskopli jsk. politsei abikomissar Tallinnas, annab teada,
et 5. mürtsti 1926 a. kell 10 b müüakse Telliskoplis Wene-
Balti tehases enamDakkamisel Wene-Baiti laewaehltose ja me
haanika a/s. pirail oiew warandas, mis koos seisab kümnest
mitmesugusest rauatrelpiagist ja m s hinnatnd 3.840 000 oa. peale,
tempelmaksa sissenõudmiseks. Mfifidawaid asja wftib nihe
oksionipüewal, 5. mirtsii 1926. a. Pakkumine algab hinnatnd

sammast* #

Teadaanne.

I jaoskonna politseikomissar Tallinnas teatab,
et 25. weebruaril 1926. a kell 10 homm. müüakse
awaliknl enampakkumisel Tallinnas, Kesk-Kalamaja
tän 13 Eduard Toota! liikuw warandus: pruugitud
jalaga kingsepamasin Singer, hinnatud 8000 mk.
peale maksuwõlgade katteks. Pakkuminp algab
hinnatud summast

Teadaanne.
Tallinna-Haapsalu rahukogu kohtupristaw M.

Pull teatab, et 26 weebr. 1926. a. kell 11 homm.
Tallinnas, Suurel Pärnu mnt 100 müüakse esimesel
awaiikul enampakkumisel WÕlgiase Gustaw Beck
manni wallaswara, mis koosneb 9 hobusejõul. nafta
mootorist ..Puss" ja mootoorijõul töötawast, suurest
rauatreipingist ja teistkordsel enampakk.: wallas
wara, mis koosneb mootorijõul töötawast rauapuur
masinast ja hinnatud 65 000 m peale, kusjuures teist
kordne enampakkum algab pakutawast hinnast

Säiitda t>ostiag«ntuur

müOD jßetonleOr WM jumfinU
ja wõtad tellimisi wastu."

Ameerika originaal 

Jllletle" j

habemeajamisaparaate ja teisi nGillette" Ja I
„Swing" eraldi teri soowitab suuremal ja M

wähemal arwul wõistlemata hindadega I

Axel Musso. I

r*llcfc tän. nr. 93, KÖnefr, 81-49, I


