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TIMIWJI MKM uadrtss: JtotMmm', Tartu. KSMUUM: tuntusel tr. 80; pai- ja tegevtoimetaja 2-66; toi
metus* aahratlr M 6; kaugekõned Ja Tartu taatad l«6d
Tttegraman-aadr.: JPostimees", Tartu. „Poetfm«*sM, Tal-

Postimees

Unna. Weua ts. nr. 1. kõnetraadid 16—11 )a 30-61.

Ttimetuse kõnetunnid: jaani Bu. ur.il/IZ. leht toknatu
Tarwitamata ktsikirjad hoitakaa ainult sellekohasel
soovil alal.
aes iripftewal kt 10—12 «. L ja 6—7 p. L Peatoim. kõnet 12—1

„PostimeeaM asub Jaani t nr. 11/13 (omas majaa) iHkooü
jrastn. ..Postimehe" raamatukauplus Suurturg 16, telefon 290

Aadressi muutmist korral tuleb 29 senti maksa ja arana
aadreea fllea anda.
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Kotiiiiasslit 1 kaa psais postiga 1 kr. SO saati, p—tits 1 hr. S 5 seoti

1 . . . 1.70. . !.»•
Wlllswiit 1 kn peele 4 hreosL
Poola, Liti )a Leedamaale i kr. SO a. lank
Kuulutust* üh« weere millimsstsr kaufatvstc kfiljsl S ««tl,
lehs sssotsss 10 sooti, tdati» kaalutuse kirjaga 12 ja
tMi teksti kirjaga 15 seoti. Äelmise päewa õhtul kell ülesantud kaalutused ilmuwad Järgmisel piewaL Pühapäevasesse

lehte lõpetatakse kuulutuste waatuwõtmine laapäewai kell/*
Himnaiisf llfdt üßimishiodi JUdemed" J senti kaua.
BO senti weerandaastaa. „Terwis" weerandaastss
60 senti. Tellida srõlb lehte igsst plewust alates koni iga kuu
wiimase pKewant.

Nr. 330

Tänast lehte on 8 lehekülge

Kolmapäewal, 4. detsembril 1929. a.

«APOLLO» AS. MoWo:*»' .
«SSf nai havttavad tlml
Täna 4. dets. alates Ja edasi» v,W —r-T—— „„„„i,„„„„11l1„„,
Suurepärane meellkõitev esietendus näitelinal ja näitelaval.
Nältelinal: Suurteos, mille kõrval on kAlk seni nlllitnd kääbused. Veel ei ole
tele linal näinud nll väärtuslikku, põnevat, kütkestavat Ja suurejoonelist lavastust.
ETTEVAATUST!

(Bh« MNaava pabulata «lirfuau)
Haruldane meisterteos 14 vaatuses. Peaosades: kõigi aegade kõige suurem kpnstnik
liimis Ja laval JOHN BARRYMORE. Kõige ilusam näitleja filmi ajaloos MARY ASTOR.
Pealeselle esinevad kandvates osades 100 maailma kõige Ilusamat naist.
The New-York Telegram: .Don Juan* on daamide ja härrade film, selles on kehastatud kõik, mis võlub:
meeliköitev, ilus, elurõõmsalt patune kangelane, ilusad naised, suurseadeldus ja kaasakiskuv sisu.
Filmi lavastamine kestis üle kahe aasta Ja maksis üle 5.000.000 dollari.
Näitelaval: Täiesti uued ettekanded kuulsatelt Hollandi plastika akrobaatidelt:
«5 CALBAS» 2) Kuulsad muusika virtuoosid ÕED HANSEN ID
Pileti hinnad siiski harilikud. Algus kel! 5, pühapäeval kell 2.

Kui Teie lihtsalt õlnt
nõuate, saate vabest
ka head õlut, kai Teie
aga nimelt
A. LE COQ i

tellite, saate idad»
lasti käige paremat
ÕLUT.

kk Esimest
Esimestkorda
kordaTartos*
Tartos*Haruldane
HaruldaneSaksa
Saksasuurfilm*
suurfilm. Sep
Septembri ]a oktoobri kool s. a.
" rlln. Illostr. ZeitnngMs Ilmnnad kirjanik
«JPEAii» ..POSTIMEHES" fcWMrÄ-.ri
ed Andrease põneva romaani Järele
Meie ei tee mitte

Varfudc klitisis

IHHHUIIIHIffIünimtIIIHtIinHIIIIIIiWIW

reklaami,

Schorsiegeliga). Kütkestav draama 12 vaatuses. Peategelased: Bernhard Benda osas Valter
i, HUla, Professor de Qeer'i Bernb* Goetzke, Doortje Anita Dorrls» Pr. van der Wal'i
J L .. „ Helga Bffolander* • H Sbured rahvusvahelised nalsvõfmlejate pidustused Helsingis
Algus ke11.5, pühap. kL-3». «.- LAivevad täies koosseisus eesti paremad naisvÖinde^ad.

et oma kanp« f uid
palume osta üks karp

Austaw külaskäik riigikogu esimehele.
Nõutakse 4 miljonit krooni.
Poola senati marssal prof. J. Szy«a«Ski Tallinnas.
Lisaeelarwe nr. 1.
Riigikogu rahaasjanduse-komisjoniS häda Kuid peale selle on ette näha weel uusi wälja
abi-tööde küsimuse arutamisel seletas riigi minekuid, nõnda et lisaeelarwe nr. 1 järele on
kassa juhataja, et lisaeelarwe nr. 1 järele on juba praegu ette näha kulusid ligi 4 miljonit
seni ette nähtud kulusid juba 4 milj. krooni krooni.
MiS puutub nende kulude katmisesse, siis
ümber. Selgub, et pensionide wäljamaksmi
seks tuleb lisoeelarwesse wõtta 193.000 kroo ei ole seni walitsuS weel wõimalust leidnud
ni, sest käesolewa aasta eelarwesse on tegeli tarwilikkude tulude leidmiseks. Lisatulusid on
kult wäljaminekuid wähem woetud. Ka rah on ette nähtud suuremad tulud. raudteest,
wa terwishoiu alal on ette nähtud 67.000 650.000 kxooni, ja Eesti Panga aktsiate müü
krooni rohkem wäljaminekuid. Teenistus gist 2 milj. krooni, kokku on siis lisatulusid
wanuse-täsu nõuab lisakulusid umbes 200.000 2.650.000 krooni. Seega on lisaeelarwe
krooni, sest läinud aasta andmete esitamisel ei 1.350.000-krooniline osa katmata. Seda ka
olnud ametiasutused täpsaid andmeid annud. tet ei ole aga walitsus seni leidnud. Kui aga
Samuti nõuab ka haiguskindlustus suure ka edaspidi lisatulusid ei leita, siiS on katvai
maid summasid kui eelarwes ette nähtud. sus lisaeelarwet wõimalikkuseni piirata ja
Kui kõik need summad kokku wõtta ja sellele kärpida.
Külalise wastuwõtmine Tallinna jaamas.
Lisaeelarwe nr. 1 esitatakse alleS jaanuari
juure arwata weel seni lisaeelarwe nr. 1 ar
Vasakult paremale: WäliSmin. I. Latti?, rkl. M. Martna ,rkl. A. Rei, prof. wel küsitud summad, siis oleks lisaeelarwe kuu lõpul wõi weebruarikuu alul.
Szymanski, Tallinna lwnapea A. AeSfon, Poola saadik TallwnaS Libicki, riigikogu esi järele wäljaminekuid juba 3.411.000 krooni.
meeS K. Einbund.
' GSmaSpäewa õhtul kell 7 jõudis Tartu
ülikooli juubelipidustuStest osatvötnud Poola
senati marssal prof. I. Szymanski Tallinna
oma poolametlike külaskäigule meie riigi
kogu esimehele. Kõrge külalise saabumise
puhul waksal oli ilustatud Eesti ja Poola
lippudega. Külalist waksali wcvstuwõtma M
ümunud riigikogu esimees, juhatuse liikmed ja
rühmade esitajad.

tawaSti WcnSfawiS Poola-GeSti ühingu au

Merekonwerentsi kodu.

esimees.

Prof. SzymomSki tutwuneS eile Tallinna
ga. Kella 10—12 sõideti linnas tähelepanu.
wääriwamateS kohtades. Samuti külastati
uut moodsat algkooli maja PeljMlinnaS Kolde
tänawal.

Peale selle külastati ka tütarlaste kom
mertskooli. Külalist wõeti koolides waStu

Rongi pettumisel aStuS riigikogu esimees terwituZkõnedega. ÕpilaSte poolt annetati, lilli
külalisele wagunisse waStu ning mõni silma
Lõpuks külastati weel raekoda.
pill hiljem ilmus marssal prof. SzymanSki
Kell
¥il tegi marSsal wisiidi riigiwane
waguni trepile. Rigikogu esimees esitas
male.
Sellele
järgnes kell 2 eine riigiwane
külalisele wastutulnud riigikogu esitajaid,
ma
Pool.
;
mille järele isluti autodesse ja sõideti riigi
Kell 8 õhtul on külalist auks dinee riigi
kogu esimehe juure, kuhu külaline jääb pea
tuma.

kogu esimehe poolt.

Täna , külastab külaline Põhja Puupap'
Õhtul wiibiS külaline „Centumi" klubis,
klubi liikmete hulla kuuluwate uute crudokw wabrikut, kaitfewäe haigemajasid ja teeb sõidu
ritc auks torraldawd waStuwõtul.
Kadrioru parki. Kell 2 lõunal on eine Poola
Senati marssal prof. SzymanSki on tea- saatkonnas. Külaline lahkub õhtul kell 6,40.
Lepingute sõlmimiseks eel
krediidi määramine.
Eile wõeti riigikogu rahaaSjanduse-komiS
joni poolt wastu alamkomiSjoni Poolt esita
tud kujul riigi 1930./31. a. kulude ja wlude
eelarwe arwel lepingute sõlmimise ja eelkre
diidi määramise seaduseelnõu. Selle seadu
sega määratakse eelkrediiti 700.000 krooni
riidewarustuse lepingute sõlmimiseks tulewa
aasta eelarwe arwel. Summad wõetakse aju
tiselt käeSolewa aaSta eelarwe üleiäägtlt.
Eelkrediit aga kaetakse tulewa aaSta kulude ja

tulude eelarweao. sc>sse fäesTr". *" • ' * ***» r .

krediitide arwel lepinguid omamaa töõSWS
tega ka kütteainete ja piirituse tellimiseks
summa peale kuni 80 prots. käeSolewa aaSta
eelarwet ette nähtud waStawate korraliste
krediitide summadest.

et ise otsustada Ja
veenduda.
Ä-S. Jaan Maim
Tartus.

Õlirong leekides.
GPll juhtiw tegelane hukkus.
Kataftrosf wene raad teel.
Kaunasest, 3. dets. Nagu Moskwast
teatatakse, tekkis Noworossiski lähedal ühel
petrooleumi rongil tulekahju, mille kestel 17
petroolenmi wagunit põlema plahwatas. Tu
lekahju tekkimise silmapilgul viibis rong pa
rajasti puust sillal, mis samuti põlema halkaS
ja lõpuks kokku warises, kiskudes alla weewoo

gudesse kaasa ka vsa põlewat rongi. Ametliku
teadaande järele on õnnetuse juures ka mitu
inimest hullunud, nende hülgas ka GPU raud
teeosakonna juht Grigorjew, kes juhusli
kult rongil wiibinud.
MerekonweteutS läheneb.
MacDonald ise Inglise peadelegaat.
Londonist, 3. dets. (Trj.). Peaminis
ter teatas alamkojas, et Inglise delegaadid
Londoni merekonwerentsil, mis 21. jaanuaril
rmatafse, oleksid peaminister,
iekretär Hcnderson, admiraliteedi esiiuene
lord Alexcvnder ja India asjade sekretär
Wedgewovd Benn. Inglise tvalitsus on
üheiümsse astuniü) Kanada, Austraalia,
iluS-Meremaa, Lõnna-Aafrika liidu, liri
vabariigi ja India walitsustega, et need
nerekonlverentsile oma delegaadid nimetaks.

St. Jamesi palee saal.
aNuib Londonis kokku mere maa ja Itaalia esitajad osa wStawad. Kon
jõudude wäbendamise kowverentS, millest werentst koosolekute pidamiseks on kuningas
inglismaa, ÜhiSriikide, Jaapan», Prantfus- kasutamiseks lubanud Gt. Äamesi palee saali.

Sslla«di l«ewa pSSstetakse.
Sörwe randa sattunud Hollandi laewa
..Janta" päästmistööga on praegu ametis
Läti lipu all svitew pSSStelaew .Elisabeth*.
Kallaste sarlaki küüsis.
Läheduses. Kihelkonna lahes wiidib ka meie
Viimasel ajal lewines sarkak Kallaste
pääStelaew "Kaarel", kes tvrwiduse korral alewiS otse taudina. Õnneks ei olnud aga
wõib appi minna.
haigus wäga kurja iseloomuga. Siiski on
tõbi käesolewa ajani kümnelt noorelt elu röö-

Wastates konwerentsi päewakorra kohta
küsimustele, ütles peaminister, et
konverentsil esitatud wiie riigi delegaatide
ülesanne on jõuda kokkuleppele sõjalaewade
irtru wahendamise ja piiritlemise alal was
-strkkuse alusele. Konwerentsi lõpulik töö
lama selgitatakse asjaomaste riikide Nxlhelis
id läbirääkimistel wõi tonwereütsi enda
otsuste Põhjal. t
Prstesttd tiigi eelarwe
kujundamisel.
Majandusministeeriumile on saabunud rii
gasutustel tterwe rida proteste, kuS eelarwe

winud. mis üldiselt surmajuhtudest selle aja
jooksul enam kui poole wälja teeb. ArSti komisjoni tegewust arwuStatakse ja mõnes-gu
andmetel on praegu sarlakiyaigeid lapsi V, seid kärpimifi palutakse ümber otsustada. Rü
kuna paranemas 15. Wiimane furmajuhus gikaSsas seawkse kokku nimetatud Protestidele
oli nädala eest. See kõik et taudist wastulauseid. Lõpuoisusi teeb kas majandus,
hakatakse seekord üle saama.
minister wõi wobariigi walitsus.
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KolmapZewal, 4. detsembril 1V29. a.

Poola krahwinna-kom

Mida toob Läti wastus?
Latt walitsuS, läbi waadateS oma delegjfc. arttkkel 11. mõtet kergendada enne uni
ooni teostamist mõlemi riigi maapõue., pSl
tolliuniooni teostamise asjus, otsustas waS lumajanduS- ja tööstuSsaaduSte liikumist.
tuse sisu kinnitada. JärelckttK wöib lühema, LättS wõetakse seda ettekirjutust nii, nagu «i
tel päewadel oodata märgukirja üleandmist asuks see mitte tolliuniooni eellepingus, waid
Eesttle umbeS samasel kujul, nagu jell.st tea wiimasest täieSti lahuS. Omett on nimeta,
tati juba 21. nowembril.
tud arttkli üks tähtsamatest eesmärkidest
Meie ei ole soodsaks pidanud waSwse kergendada ja tolliuniooni makSmahakkamise
enese sisulise külje juureS peatuda enne kui se? mõju majanduselule, mis muidu wahest liiga
Lätt valitsuse lõpuliku sanktsiooniga waruZ. järsuna tunduks.
tatud selleks et mitte äratada naabrite juureS
Kuidagiwiisi ei saa sellepämst ka järeldada,
arwamist, nagu tahetaks siinpool 'ündm Stest nagu oleks 6. artikli nõue täielikult täidetud
ette rutata. Praegu wöib kõnelda mitte enam 26. märtsi 1928. a. ajutise majanduslepin
kavatsustest, waid kindlakujulisest seisukohast, guga Eestt ja Läti wahel.
mis Läti enesegi ajakirjanduse weergubel juba
MilleS seisab selle. Latt poolt nii rõhu.
avaldatud.
tatud lepingu sisu? KaS wõime teda luge
Lätt lükkab EeStt ettepanekud » niivõrd, dsS saada mulje, et meil on tegemist ettekir
kuiwõrd need on mõeldud tolliuniooni teosta jutuse lähema väljatöötamisega. miS võetut,
mise eelsammuna" tagasi. Tolliuniooni teoS Eestt-Lätt toDuniooni teostamise eellepingust?
tamme Pidawat sündima 5. weebr. 1927. a. Kas leidub seal midagi. miS kuidaaiwiisi la
lepiyguS ettenähtud korraS. Et aga .vastu heks kaugemale kui harilikud dispositsioonid,
siooni waStuse kawa Eestt ettepanekute peoue

tulla Testi soowidele" weelgi rohkem kergenda

mida wõib leida igast harilikust kaubalepingust

da omamaa saaduste liikumist mõlemi riigi ka mitte tolliuniooni poole püüdwate riikide
wahel, paneb Lätt ette laiendada 28. märtsi wahel?
1928. a. ajutist majanduSlepingut kaupade
Tarvitseb ainult pilku heita 25. märtsi
uute nimekirjade sissevõtmisega.
dokumendid, et warSti selgusele sõuda. Kõik.
Nagu mõned teisedki asjad tolliuniooni mida ajut. leping pooltele kmdluStckb. on ta.
alalt, nii peituwad ka selle wastuse juured väline enamsoodustatud riigi käsituS. Ei min
neis arusaamatustes 1927. a. lepingu tõ'g t git säärast soodustust, mida ei kasutaks sa.
semisel, millest juba korduvalt juttu olnud. mal ajal ka peaaegu kõik teised lepingu wa
Tolliuniooni eellepingu mõte peaks oluliS hekorraS olewad riigid.
AinuS wahe seisab selleS, et kaeSolewal
teS osades küllalt selge olema. Pooled deklaree
juhusel
nõutakse selle käsituse saamiseks iga
riwad selles oma foowi mZlemi maa wa
hel majanduslikku koostööd arendada. feadeS kordset päritolutunniStuse esitamist, ja et
sihiks tolliuniooni. Tolliuniooni eeltööd? te Pooltel on õiguS erinimekirjade põhml wa.
gemine pannakse segakomisjoni peale, miS 100. baStada Mrase wnniStuse esitamisest kaupu,
dud pariteellikul alusel, sellele komisjonile mille päritolu kohta kahtlust ei ole.
Kui nüüd Latt poolt tahetakse waadelda
antakse teataw kawa, mille järele ta teaut
sääraste
nimekirjade laiendamise ettepane
(Wälja töötada ühine toll taris, ühtluZ
?ut kui suurt vastutulekut, siis wõib see anwd
tada tolli seadusandlust jne., art. 6).
Suurem osa seal loetletud küsimus olukorras küll hõlbustada kaubavahetust mõ
test on säärased, mis loogiliselt järgne, lemi maa wahel. kuid waewäll on ta looduS.
wad tolliuniooni mõistest ja järgneksid va tuleks tolliuniooni sa tollnmiooni
ratamawlt, kui tolliuniooni praktika rrkide teostamise mõttes. Sellesarnasel maswwle
wahel nii kehw ei oleks. Tähendatud kul on väärtust ikkagi niiwõrd, kuiwõrd ta
artiklis anwd nimekiri ei tattvitse olla ük. tõesti mahub erilise käsituse alla. mille p"ale
fikoSjalik ega ka paendumata juba sellepärast, on enestele õiguse jätnud mõlemad ri'gid
et teda sarnasena wötteS segakomiZion
wõimawsse seisukorda, kus ta ei saa paralleel,

Fosforiidi uurimistööd- ja katsetööd edenewad.

munist.

Läti ja tolliunioon.

kaubalepingutes teistega.

Mis puutub Lätt nõusolekusse, alustada
sell käsitleda küsimusi. miS nõuawad aruta «läbirääkimisi tariifilepingu sõlmimiseks, nagu
mist rööbiti ja oma töö kergesti wasiolud selleks juba warem Eestt poolt soowi awalda
padrikusse wõiks maha matta. M?'e ei u'u, tud" (Latt ajalehtede sõnum), siis wõiks sel
et leping selleks alla kirjutatt. Palju enam lest wähemalt järeldada, et wastolu Läti se
tähendab see arttkkel sisu andmisi seaakomiS nise seisukoha ja tolliuniooni teostamise wa
joni tööle, selle ulatuse ja tähtjamate mo hel lõpuks meie naabritele enestelegi enam
menttde esiletõstmist, mis kõne alla võivat tähelepanemata ei ole. Võiksime sel puhul
tttlla.
isegi rõõmustada, kui minewiku kogemused
Meie naabrid asuvad millegipärast seisu mitte tagasihoidlikkusele ei sunniks. Nimelt
kohal, et kõik see, mis on kirjutawd arttkkel selleS, miS Puutub tariifilepingu iseloomusse.
6. tekstis, ei ole tolliuniooni teostamiseks On selge, et nende ettekujutamine isoleeritud
mitte ainult tähttS, waid ka oma järjestuses aktina, paendumata nimekirjana ei soodi'Sta
nii puuwmata nagu koraan.
lähenemist Eestt ja Lätt seisukohtade wadel
Weelgi kurvemaks kujunevad tagajärjed, Tahaks siiSki uskuda, et Lätt, olleS Põhimõt
mis järgnevad säärasest kitsarinnalisest 'eisu relikull tunnustanud 1927 a. lepingu 11. ar.
kohast lepingu artikkel 11. suhtes. Kui meie ttkli ulatust, selle teostamisele ülepääsematuid
naabritele kuuendama art'kli siw on nuwörd takistusi teele ei weereta. Küsimusse tuleb
sakrament, et fee võib kaaluda üle? ijeg' kindlastt selgust muretseda, sest sellest olene,
eesmärgi, milleks leping sõlmitud, siis on wad väljavaated.
loomulik, eit sealtpoolt ei suudeta leida
KompaniiMe««tele awatetse
Aus ohwitseilde teenistuskäigu
seadus.
kurus.
Uue ohvitseride teenistuskäigu seaduse
Praegu tehtakse kaitsevägede staabis eel.
kohta on kaisewae juhtivad ohvitserid oma tõid uue kompaniiülemate kursuse awami.
arvamise avaldanud. Seaduse kavab on feti. Kursusele kavatsetakse sedapuhku peale
ära märgitud rida puudusi, missuguseid ka kompaniiülemate ka patarei ülemaid lo*
watsetakse kõrvaldada.
mandeerida. Õppekava kestab enam kui pool
Lõpulikule otsustamisele tuleb kava lä aaStat ning selle aja jooksul uuendatakse
hemal ajal peetaval sõjanõukogu kooSoleku! nende teadmisi eriti uuemas sõjatehnikas.
Uue seadusega lahendatakse terve rida KursuS peetakse Tondil, kaitseväe ühendat b
elulisi puuduseid, miS ohvitseride teenistuses õppeasutise juures ning avatakse 1. weeb-'
esile kerkinud.
ruaril. i

Tabati oma uhkeS lossis.
6ellM««ufct foSfor.idt lademete »»rimi«tõõd lipetati. Efialg.
WarSsawist, 3. dets. Winyasel ajal
sett tetz»»d tagawarad jätkuwad Sv aastaks. Aus meet»»
oli Poolas hulgalisi kommunistide wangista
fosfor,t.i»e S«bertSöt«»ifets s«>ata«i,e teel.
mifi. Nende kejNomitee sattus terwes toos
seisus poliitilise politsei kätte. Teiste wangis
Sügise kättejõudmisega on fosfociibtlabemtte aga on rida imft leidusi sel alal tehtud ja prae
katud isikute hulgas on ka krahwinna Ol
schewska, mis Poolas erilist kõmu sünnitab. uurimise wälistööd sel aastal lõpetatud. Sa.dud gu on foSforiiditööStusel üks Saksamaa patent
Wiimane on kõige rMam mõisniik Posnani andmed ja analüüsid näitawad. et tööstuse käes kaalumisel, mille teostamisel wõiks dopelt-supee
maakonnas. Krahwinna-kommunisti kohta oleval maa-alal 1 km lõunapool on fosforiidi soSfaati 50 prots. fosforhappe sisaldawusega wal
awaldawad Poola lehiÄ lähemaid teateid. kiht umbes 20 prots. rikkam kui praeguses kaewan miStada ja seda Tallinnas müüa umbes LO pro s.

odawamalt kui praegu sisseweetawat superfoSfaati

nimega Gorwiz. Tema wend on stlttaw Poo

duseS. Kihi iseloom on tväga püsitv. Esialgselt
saadud andmete järele tvõrb fosforiidi togatvara

la kommunist, kes warem wangistati ja surma

sid praeguse kaewanduse juures hinnata wähemalt

fassaadi wabriku kõrwal seisab selles. et kalli

mõisteti. Tal läks aga korda nõuk. Wene 2 miljonile tonnile rikastatud produkti 25—27
maale põgeneda. Mõni aasta tagasi suri wa-> prots. foSforhappe fisaldawusega. Kui katvaise
na krahw ja tema abikaasa jäi kogu suure wa taw uuS tvabrik walmistaks 25.000 tonni aastas,

sisseweetawa wäälvli tvõi toääwelhappe aiemel
wõiks meie fosforiitide lahustamiseks rarwitada
harilikku liitva, mida meil juba fosforiidi hutzaS

Olschewska on sündinud wenelane, neiupõlwe

müüakse. Selle meetodi paremus hariliku surer

siis jätkuks seni kindlakstehtud tagavarasid wä küllaldaselt olemaS. Dopelt-superfosfaat on sa
Krahwinna OlschewSka wangistati oma hemalt 80 aastaks. Tulewal aaStal naabruses muti tveeS sulaw kui harilik superfosfaatki. kuid
uhkes lossis, kus leidsid ulualust ka paljud oleval maa-alal jatkatatse uurimistöid. Uuri esimene ei tee maad hapuks ja tal ei me üleliiga
kommunistid.
mistöid raskendab asjaolu, et tecmantpuurigi lisaaineid gipsi näol. nõnda et L koti hariliku

randuse pärijaks.

Äliõpilaswalimised
Lätis.
Uus üliõpilaste „parlament" walitud.
A» ri är-L 5660 hääit.
Riiast, 3. dets. Läti üliõpÄaste „pairsa
mendi" edustuse walimised lõppesid.
Oldse wõistles 1.7 nimekirja. Walimistest wõe
ti ellawa.lt osa. Anti ära 5660 häält. Walida
tuleb 40 liiget. Kuipalju hääli üksikud ni
mekirjad saawad, pole weel lõpulikult selgu
nud. Praeguste andmete järele otsustades
on tunduwalt juure wõiin-ud üliõpilaised-põl
lumehed ja arwatawasti ka nelja wärwi kand
jad üliõpilased. Korporatsioonid jääwad ar
watawasti endise avwu juure.
Kokkupõrked W inis.
Sõjariistus äärmuslased nugade peal.
Wiinist, 3. dots. Sall? Austria „kodu
kaitse" liikmeid pidas harjutusi Wnn-Neu
stadt'is, kust pärast suure rahvahulga saatel
„Saksa kodusse" marsiti. Kui „kck>u!kaitse"
liikmed üksikult wõi rühmade kaupa koju hak
kasid minema, tungiti neile mitmel poo! kal
lale. Suuromad kokkupõrked olid linna rae
koja ees. Seail pekseti Kodukaitse" liiget
Schreibevit nii kaua peaga wastu kiwimüüri,
kuni ta, saades raske peaaju pSru.tu.se, elu
kardetawalt baawatuna maha lamama jäi.
„Kodukaitse" ühele teisele liikmele löödi raskeid

noahaawu. Ohvrite hulgas oli ka kaks naist.
Politseil oli palju tegemist, kuni ta korra
uuesti jalule suutis seada, kusjuures ta palju
wangiStamisi pidi teostama.
Mõnetunnilise waheaja järele tekkisid .Ko
dukaitse "ja sotsialistide ..kaitseliitlaste" wa
hel uued kokkupõrked, mille kestel ka laskmine

olt. Kolm „Kodusaijse" liiget wangistati.
Balti aadliwõsu wangiStamine
Leningradis.
Vürstinna Lieven sõjakohtu katte.
Kaunasest, 3. dets. Nagu kuulda wan
gistanud GPU agendid Leningradis Londoni
endise linnapea na ise õe würstinna Lieveni,
kes pärit Baltimaadelt. Würstinnat kahtlus

aukude tegemine on tülikas ja kihid wöiwad pal

superfoSfaadi asemel tuleks põllumehel toetada

wate kaewudega.

küllaldaselt waruStaw wabrik. kusjuures ka kõik

jaStawd saada ainult umbeS 15 meetrit süga aimilt 1 kott dopelt-fuperfosfaati. Siseturgu
Samal ajal on tegutsetud fosforiidi ümber

praegused sisseseaded saaks ära kasutatud, läh?s

töötamise küsimusega, et selle wäetisaine tarwita
misewõimalusi weel suurendada. On soowitatu!
mõnelt poolt ehitada EeStiSse superfoSfaadiwab

maitsma umbes 2 miljonit krooni, kuid sellega
hoitakõ igal aastal kokku umbes 1.5 miljonit kr.

rikut. Kuid asjatundjate artvates on supcrfo.-»

wälja anname. Pealegi wõiks tööstuse arene

faadi tööstused juba toanaks moeks jäänud. Juba
mõnekümne aasta eest on leitud rida meetodeid,
millega wõib fosforiite tveeS sulawaks foSfo wäe
tiseks ümber töötada räniliiwaga sulatades. RaS
kusi sünnitas seni ainult suur kuumendamise ku
lu, samuti ka ahju woodrimaterjali leidmine, miS
suurele kuumusele wastu paneks. Läinud aaStal

misel sellele kaubale ka wälisturgu leida. Kõrn»al
ainena põletamise juure» wõib soowikorral saada
weel odcrtva hinnaga kuni 8000 tonni priima tse
menti. miS tranSportsisseseadeid ratsionaalselt ka
sutada wõimaldakS. Enam selgust selles küsimu
se? on oodata lähemal ajal.

wäliswaluutat. mida seni superfoSfaadi sicsetveoks

Ühistegelased leidsid ühise keele.
Teine tarvitajate- ja majandusühingute kongress.
Korraldajaks Eesti Ühistegeline Liit, Põllumajanduslikkude Ühingute
RewisjonUiit ja E. T. K.
Vhiskaubanduse osa põllumajanduse ja
muu tarwitajas konna warustamises elamis
tarwetega laieneb jõudsalt ja omandab Ma
suurema tähtsuse, mispärast ühiskaupluste
organiseerimise ja tegewuse korraldamine on
saanud meie rahvamajanduse paratamatuks
wajadusM.
Esimesest kongressist saadik 192õ. a.
on ühiskaupluste elus kerkinud esile terwe
rida uusi küsimusi, miö ootawad üldist lah n
damist ja ühist korraldamist. Esimesel kong
ressil wõeti ka põhinlõtteks kongressid kut
suda kokku iga nelja aasta tagant. Käesolew
aasta olekski seega teise kongressi tähtajaks.
Tänawuse kongressi kokkukutsumine sün
nib ühistegelise Liidu, PõllumajandusliKude
llhingute Rewisjomliidu ja E. T. K. ühisel
korraldusel. Kongressi eeltööde korraldami
seks moodustati eeltähendatud asutiste esin
dajaist korraldata komitee koosseisuga: K.
K o r n e l, J. Kuü ja E. Just.
Referentßena esinevad kongressil wntud
ühistegelased Soomest ja meilt.

PäewakorvaS on ette nÄhtud järgmiste ®t«
ncte käsitamine.

.ühiSkaupluste wSrgu arendamine. Referendid:

Wäinö Tanner, Rahtvuswahelise ühiSlege.ise
Liidu president ja Soome Edumeelset? Tauvita
jaieühingute Keflühingu nõukogu esimees; Ju
ha n vi ui ti g, a £ W ntlnuaic . MI c 1 Ko r«
n el. Ecsn ühistegelise Liidu juhataja; Elmar
J u ir. Põllüinaiandusiitüüd'. lkdiiigure Rewidgoni

liidu sekretär ja Harald Normak, E. T. ft.
asejuhataja.

ühiSkaupluSte finantseerimine. Referendid: Hu

go Basenius. Soome ühiskaupluste Keskühingu

G. O. K. juhatuse esimees ja Juhan Kukk,
E. T. K. juhataja.
ÜhiSkaupluste ülcSanded põllumajanduses. Re

ferendid: Jaan Hunerson, VZllumajanduk-likknde ühingute Rewisjoniliidu juhatuse esimeeS

ja Jaan Põdra, E. T. K. juhataja.
Esindajate arwu kongressile määrab iga
ühingu juhatus ise. kuid igal ühingul wõib
olla ainult kaks hääle õigusi ist esindajat.
Kongress peetakse Noortemeeste Kristliku
Vhingu ruumes, Lai tän. nr. 1, Tallinnas, 8.
dets. s. a. kell 19 homm.

tätakse osawõtus nõukogude Wene wastasest

Kcktewäe kehuliue tuswatus
duStuStel. Wene lehtede teadetel on dele.
gatsioon lubaduse annud kaasa aidata Ees*
uutele alustele
Ähendatud waeliigid saatvad eeskirja. tiS nõukogude korra maksma panekuks.
ülekuulamisel on delegatsiooni liikmed
Lieven wiiakse MoKoasse sa antakse seal
Kaitsevägede staabi kuueS osakond on välja
sõsakohtu kätte. Wiimasel ajal teenis wan töötanud uue eeskirja, mille järcle kehalik kuuldawaSti seletanud, et nemad säärast lu
gistatud würstinna Leningradis raamatukogu kasvatust kaiseväeS korraldada. UuS eeskiri bvdust pole annud ja see on punaste lehtede
waljamõelduS.
hoid-ja kohal.
annab sporlisele tegevusele palju avaramad
võimalused.
Wenemaa kuterweutfiooni
ühtlasi on väljatöötamisel ühendatud
w>st«.
Londonist, 2. dets. (Trj.) Nagu väeliikide eeskiri, miS koordineerib kõigi
R6lk suitsetavad paberosse
„United Press" Moskvast kuuleb, ei ole nõu väeliikide tegevuse rahuajal ja lahngu
korral.
kogude Wene valitsus nõus mingisuguse rah
Mikaado
vusvahelise interventsiooniga Wenemaalt
Kaawerloste Mek«ula«i»e.
wäljarändawate saksa kolonistide asjus, nagu
Politseivõimude poolt on alatud juurd
seda Saksamaa soovitas. Nõukogude walit lus kaawerlaste delegatsiooni liikmete kohta,
28 tk. 25 senti.
sus peaks niisuguse soovi teostamist segami kes käisid nõukogude Wenes oktoobrikuu pi.
organisatsioonist. Samuti olewait ta ka wa

rem nõukogude Wene wastases tegewuses täht
sat osa etendanud.

seks nõukogude sisemistesse asjadesse.

Jlmarise-Võitleja" loteriitähed ilmusid mflflgile. =
i ,i Peavõit 1.100.000 senti; 250.000 senti; 100.000 senti.

Deruga protsess.
Huchi r»«aa«.
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„Te wõite seda wäljendada mi," ütles De
ruga. „Mä!eStuse sõrmest puudutatud kerkis mu
ette jumalik aeg, milline kord oli nmille kingitud. Ma
nägkn kui lame, abras, jgapäewane ja wastik see kõik
oli, mis oli mind kiigutanud hiÄgawalt ja lÄbuoht
ralt, wõrrsldes selle õndsusega, mida aistsin siis, feti
anbftn surma oma waesele haigele Marmotte'ile.
Jah, ma oleksin rikkam ja lugupeetawam, mulle aliS
tuksid peenemad, kõrgema seisukohaga naised kui wa
rem, aga ma wajuksin iga sammuga sügawamale iga
paewa mutta ja kaugeneksin järjest jumalate õnnest,
kuni wii maks oleksin mrustamÄ ja kaotauud selleks
oma wõime."
„Ei wõi alati wiibida kõrgustel," tähendas pa
runiproua wahele.
„Mma wähemalt ei saa seda," ütileS Deruga.
kord siiski oli näidatud mulle seda armu, et
wõisid hinaata eeterlMu õhtu. Mulle ei meeldi enam
teie aeg pärast neid igawcku silmapilke."
„Wõib olla Mingo teie meelt muuta, kui
ta tuleks teie juure," ütles paruniproua kõheldes.
„See oleks õnnetuseks meile mõlemale," ütleS
Deruga. „Laske lapsele jääb iluS püha mälestus,
mis wahest kord wõiks seletada elu tumedaid kohti.
Mind õnnestab mõte, et ta armastavasse südamesse

jääb püsima määrimatu pilt. Lubage mulle, et teie
ei hävita seda, paruniproua,"
,Sa on ju mulle sama kallis kui teile," ütles
ta lämbunick hääled .Ta surus taskuräti silmade
waStu ja iStuS nii kaua tema wastu. Järsku meeles
tuS tal ke.sk segaseid tundeid ja mõtteid midagi, mil
lele järele andes ta enese ruttu püsti ajas ja küsis:
,Ha saatuslik pärandus? MiS saab sellest, kui teie
ära lähete."
Deruga naeris. „Tõeposlest, paruniproua," üt
les ta. „Kui poleks olemas Gundel Schwertfegeri,
siis jätaksin ta südamest heameelega teile. Kuid näete,
raha peab jääma Gundel Schwertfegerile, kuna Mar
. mõtte oli mõelnud ta temale ja kuna preili Schwert
feger raha kasutaks tema mõttes. Ja ka minu pärast
on ta seda ära teeninud, see truu wahwa süda, kuigi
olin talle kord kuri, et ta mind arwustas nii karmilt.
Oma südame Põhjas olin talle wihane ainult äraost
matuse pärast."

„AH," ütleS paruniproua pooleldi pvlkawalt,
„teie ja preili Schwertfeger kuulute inimeste hulla,
kelle! süda on waid waeSte kannatuseks. Uskuge mind,

wotMemisi ma olen waesem kui kõige waesema Päe
watöölise naine."
,/Ja, aga ainult wõrdlemisi," naeris Deruga.
„Noh, jätame selle," ütles paruniproua. „Ainult
üht ma palun teilt: ärge laske wõõraste inimeste
kätte langeda nõela, mauri pead, mida kannate kaela
sidemes."

„Teie peate ta saama kui mälestuse, kui algan
oma reisi," ütleS Deruga. „Arge tehke aga kunagi
enesele mõtteid, nagu oleksite teie minu lahkumises
süüdi! Juba sageli, ammu enne r'rS> protsessi oli

mul kawatsus maha jätta seda õudset kohta, kus mul
oli sama igaw nagu teil teie abielus."
Paruniproua oli püsti tõusnud ja ulataS talle
wnwitades kätt. „Armas doktor," ütles ta. „Kõrk
mis mulle praegu ütlesite, oli meeileoluwäljendus,"
mis on seletataw möödunud muljetega, mis läheb
aga mööda. Teie loendamatud sõbrad püüawad teid
selles mõttes mõjutada, ja ma olen weendunud, et te
juba homme tunnete maisemalt, inimlikumalt. Ma
ei suudaks teid jätta jumalaga, kui ma kindlasti ei ar
westaks seda."

„Suudlen kätt, paruniproua ja terwitage
Mingot."
Trepil tõmbas paruniproua pitsloori wäiksest
käsitaskust, mis ta kandis käes ja sidus selle oma näo
ette, mille üle wvolasid wahetpidamatult pisarad. Al
les kui ta mõni aeg selle ümbruse üksmdast tänawat
mööda oli käinud edasi tagasi, tallasid ta pisarad, ja
ta suutis end koguda. Koju minna ta ei suutnud siiski
weel, ja otsustas sellepärast mööda kõrwalteid minna
linna sisimasse, kus olid aset leidnud uhked ärid ja
teha ärareisiks tarwilille sisseoste.
Pariisi sõidu mõte oli tal suureks kergenduseks.
Uuel lawal mõtles ta, tuleksid uued etendused ja
uued muljed, ja teeksid ta terweks: sest tema wajas
seda weel enam kui Mingo. Jah, Mingole see oli
hea nii, ta tundis seda igal silmapilgul selgemini.
Lühikese õndsuse aja ta oleks arwatawasti— kui ta
oleks abiellunud Derugaga ostnud eluga, mis oli täis
pettumusi ja mitmesugust kibedust; sest milliseid wa
rasid poleks peitnudki Deruga süda, Mingo kõrwal
ta oleks olnud aga peagi wanauew, tujukas, üleliigne
kustuw mees. Walu selle wastu, mida ta tundis

praegu, muutuks aga peagi pühaks mälestuseks, nagu
seda oli ennustanud Deruga, mida meele tuleta
takse pisaratega. Wõib olla ta oli nende ärewuste
tagajärjel, milliseid ta oli pidanud läbi tegema, õiges
meeleolus seks, et wastu wotta Peter Hase kosimist
WZi jälle õnnestuks mõnel teisel teda huwitada. See
elamus oli pidanud alles kohewaks tegema ta hinge
pinna, mis seni oli suletud armastusele.
Temal selle wastu, mõtles paruniproua, oli
oodata kuiw sügis ja õudne talw. Ta w abis es mõeldes
sellele, ja ta tõmbas oma ümber koomale kasuka,
mida ta nevl jahedail kewadpäewil tveel kandis. Kas
oli siis kusagil maa peal jumalikku aega, taewalist
kliimat, millest oli unistanud Deruga. Ah, milliste
wõõraste mõtetega oli ta teinud tema ärewaks. Elu
oli rikas, lõbusaist wõluwaist silmapilludest; kunsti
tabada neid liblikaid, tunda rõõmu nende ilust seda
kunsti ta tahtis omandada ikka ja ikka enam.' Kas
wõis selleks paremat juhust leida Pariisis, oma tütre
ja Peter Hase seltsis? Kas polnud lõpuks ka tema
mees wäärikas kaaslane? Lugupeetud, elegant pa
raku oma igawa wärwituse tõttu igaw? Ta samm
muutus järjest nõtkemaks, ta näojooned lahkemaks
Km ta jõudis hotelli, hovwas temast wälja nii
kct reisrrõõmu, et pisut läks sellest üle Mingolegi.
„ Paar pä-wa hiljem sai ta Pariisis pakikese,'mis
sisaldas Deruga mautlpeaga nõela. Ta silmad läksid
mari-ks aga ,a peitis wäärtasja ruttu laeka-se et
wõtta. kui ta siida -n' üsna
Lõpp.
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Suured ümberkorraldused
Kaitsewäeteenistuse aja lühendamine.
Tehnilistes wäessedes kawntsetatse snndnega lühendnva poel
teiselt nastnlt ühele aastale.

Maapangas.

Maapõue warandused tulewad päewawalgele.

Asjaajamine ratswnaliseeritakse.

Läänemaal leiti rahapada.

Maapanga juha>tus on otsustanud panga

asjaajamist põhjalikule revideerimisele wöt
ta. Senine panga asjaajamise kord on näi
danud,
et panga operatsioonid on liiga keeru
Tarwis tehnilisi eeldusi luua.
lised. On wõimalik suurem osa üleliigseid
Kaitseväeteenistuse lühendamisel pooltei seda kava ka kaitseministeeriumi juhtivad wonnäliteete ära jätta ja tööd mitmeti ots
selt aastalt ühele aastale Jaan Tõnissoni tegelased, mmid võtavad seda kui möödapää tarbekohasemails muuta.
Praegune asjaajamise kord ei wiida mitte
valitsuse Päevil tõsteti mõnelt poolt suurt sematut hädaabinõu kava.
hädakisa. Hiljem nähti ära, et aastasest tee
Sellele vaatamata on teenistusaja liihen üiksi ametnikkude aega ja paberit, waid on ka
nistusest meie rahva haridusliku tasapinna damine siiski päevakorral seisnud. Kaheksale panga klientidele wäga suured asjata worma
juures jätkub sõjaliste teadmiste oman kuule teenistust lühendada langeb praegu liteedid ette seadnud.
Panga juhatuse poolt on moodustatud ko
damiseks sel määral, kui seda vaja kodu igal juhusel Pärwakorrast ära, kuigi edaspi
kaitsmiseks.
diseks ajaks vastavaid eeltöid kavatsetakse misjon, kes ametnikkude tööga tutwuneb ning
Hiljem avaldati kaitseministeeriumi juhti jatkata. Küll on aga tõenäolisem tehni selle järeile ümbe!pkorrailduse kawa esitab. Kõik
vate tegelaste ringkondadest arvamist, et te liste vägede nagu sidepataljoni, ühe ümberkorraldused tahetakse wesl käesolewal
gcwteenistust vn võimalik veelgi lühendada, oja pioneerpavljoni, mereväe, auto-tankide aastal lõpule wiia. Selle järele selgub ka
la nimelt tehnilistes väeosades poolteiselt rügemendi jne. teenistusaja lühendamine maapanga ametnikkude koosseis.
aastalt ühele aastale ja jalgväes ühelt aas
poolteiselt aastalt ühele aas
Riigiteenijate wanuse
talt kaheksale kuule. Selles sihis alati ka tale. Sellekohaseid kavasid on kaalutud
mõnesuguseid eeltöid.
tasu.
viimastel aegadel kaitseministeeriumi juh
Mõne aja eest algatati kaitseministee tide seas, samuti ka teistes asjaomastes ring
Seadust tahetakse laiendada.
riumi ringkondades uus ümberkorralduse kondades.
Eile
käisid
riigi- ja omawalitsuse teenija
.Küsimuse selgitamiseks Pöördus meie lehe
mõte, mille järele osa wahiteenistust ja isegi
piirivalve funktsioone ajateenijate peale ta kaastööline kaitsevägede staabi Aema kindral te keskorganisatsiooni esitajad teedeministri
heti panna. Sel juhusel ei oleks loomulikult J. Tõrvandi poole, kes tähendas, et teh juures, andes üle märgukirja. Märgukirjas
võimalust kaitseväeteenistuse lühendamise niliste väeosade teenistuaja lühendamine lä on öeldud, et riigiteenijate teenistuswcmuse
peale mõelda, sest vahiteenistuse täitmiseks hemas tulevikus et ole võimatu. tasu seaduse järele ei kuulu selle seaduse alla
on tarwis suuremat ajateenijate peret.
Küll aga on tarwis luua teatavaid eeldusi, isikud, kes saawad palka riiklistest eritarbelis
test kapitalidest ja riigi ettewõtetelt wõi asu
Need ümberkorraldused Pole tänaseni teos eriti tehnilisel alal.
tistelt, kes töötawad erieelarwete alusel. Sel
tamist leidnud, kuna teiselt poolt sellele mit
Väljavaated aga ei Puudu.
lele wastawalt ei ole wanuse tasu saanud
meti vastu on vaieldud; pealegi ei poolda

30. now. leidis Läänemaal Welise wallas
Kurewere külas talupidaja P. Keller põldu
kündes üsna maapinna lähedalt sawipoti,
mis adraga purunes. Lähemal waatlusel
selgus, et potis on hulk mitmesuguseid me
tall-keesid ja 5 kg hõberahasid, mis on pärit
15. ja 16. sajandist. Kõige wanemad rahad
on pärit 1568. aastast. Peale rahade on
weel palju 4-kandilisi hõbetükke, warustatud

Leidja on asjad annud kohalikule konS«
taablile hoiule ning on nõuS neid üle andma
muuseumile, kui selleks soowi awaldatakse.

Muistsed kondid alusmüüri kaevamisel.
Märjamaa kihelkonnas Haimse wallas uut
algkoolim. alusmüüri kaewamisel leidsid kae
wajad umbes 2 jala sügawuselt 3 hästi alal
hoidunud luukere. Kaewajate lähemal juurd
lusel tuli ilmsiks laipadega omal ajal kaasa
maetud relwad, pussid, pussituped ja kaela
aastaarwudega.
Arwatawasti on warandus maapõue pai keed. Nende järele otsustades on matusepaik
gutatud 15. sajandi lõpul. Seega on rahad pärit umbes 10. sajandist. Need leiud tõen
säilinud maas 300 aasta ümber. Sellest dawad weel kord ümbruskonna kultuurilisast
hoolimata olid hoidunud alles isegi mõned ja jõukust muistsetel aegadel.
keede juures olewad lõngad ja niidid.
Wananew tüli Kauges-Idas.
Oda - Hiina raudtee
endised direktorid.

Juba kauemat aega
on Wene - Hiina kon
flikt meeli Kauge-Jdas
ärewil hoidnud. Nüüd
näib, nagu hakkaks tüli
lõpuperiood lähenema,
sest nõukogude Wenemaa

ja Hiina wõimukandjate
esitajate wahel on alga
teiste asutuste seas ka sadamatchaste ametni mas läbirääkimised,
knd ja teenijad. Kuna sadamatchaste ametni mille eesmärgiks kon
küd ja teenijad on õigustatud teeni stuswa flikti lahendamine rahu
nuse tasu saama, siis paluwad märgukirja esi likul teel. Rahu jalule
Narwa jõujaama kasutamise küsimus.
tajad juba 1. aprillist alates teha. Kuid seadmise esimeseks tin
Eile andis majandusminister Narwa kose weel küsimus, missuguse hinnaga peaks ette- esialgu, kuni ei ole sadamatehaste eripõhikiri gimusekS nõuk. We
kasutamffe asjus informatsiooni riigikogu ra WZtja praegustele Narwa wabrikutele woolu riigikogu poolt wastu wõetud, tuleks wanuse
nema poolt on Idahaasjanduse komisjonile. Kose kasutamise andma. Nagu näha, ei de selles küsimuses tasu sadamatchaste ametnikkudele ja teenija Hiina raudtee direktorite kohalt 11. juulil Eismont'i (paremal) ja Jemtschanowr kohale
tagandatud ja Hiinast wäljasaadetud wenelaste tagasi nimetamine.
asjus on waba riigi walitsus juba eelmistel kokkuleppimine mitte kerge. Komisjoni liik tele ette maksta awansina.
aastatel wälja töötanud jõujaama kontsessi mete Poolt wõeti sõna lepingu üksikute punk
Täna riigikogu koosolek.
ooni lepingu kawa. Seda Valiva on wiimäsel tide kohta. Awaldalti avwamist, et lepingu ka
Riigikogu juhatuse otsusel peetakse täna
ajal mitmeti täiendatud ja muudetud. Kawa wa tuleks mõnes asjas muuta. Lõpuliku sei
Riigimetsade tulud ja kulud.
alusel on ka juba asjasthuwitatud ottewõtetega sukoha wõtmme lepingukawa kohta otsustati kell 5 p. l. riigikogu koosolek. Päewakorras
läbirääkimisi peewd. Seni ei ole aga weel jätta üheks järgmiseA koosolekuks. Kawa rida seaduseelnõusid.
mingit kokkulepet saawutatud, sest lahtine on põhimõtetega tutvustame lugejaid homme.
R»tz«kSla filla
Aastas tulu üle 7 miljoni krooni.
uurimisel.
Riigimetsad on annud riigile alati suuri kulud teewad keskmiselt wälxa 29,7 % tuludest.
Teatvwasti hakkas Rohuküla uuS sild too
Suezi kanali korrashoidmine.
sissetulekuid.
Need sissetulekud on küll ük
juma. mistõttu teda enam kasutada ei saadud.
On aastaid olnud (1921), kus see prot*
sikute
aastate
järele muutunud, kuid riigi sent on tõusnud isegi 73,8 prots. Kuid ala«
Mõjumise põhjuste selgitamiseks moodustati
'kassa on wõinud kindel olla, et need tulud tes 1922. a. on ta jäänud püsima alla 30
erikomisjon. Selle komisjoni uurimiste tule ei jää saamata.
Prots.
musena on selgunud, et silla wajumise põhju,
Riigimetsade tulu peaosa moodustab
Mõnelt Poolt on Püütud seletada, et fu«
seks on olnud põhjakihtide wajumine.
metsamaterjalide müük,
lude protsent tuludest olewat wäga suur.
Peekoni kindkustusseodns
Mils tegi wälja 1927./28. aruandeaastal 95,7 Muidugi mõista tväheneks see Protsent siis,
walmis.
prots. kogu metsade tuludest. Metsa kõrtoal kui riigimetsadel ei oleks tulnud maareformi
kasutusest saadawad tulud moodustasid eelmi teostamise koormat kanda ja alla turuhinna
Eile lõpetas põllumajanduse peawalisuS
sel aastal 1,6 prots. kogu tuludest. Siia ou metsamaterjali müüa. Kuid ka kõige selle
peekoni hindade kindlustusseaduse eelnõu wäl
artoatud karjatamised, heinakorjamised jne. peale waatamata ei saa öelda, et metsade wc»jatöölbamise. Seadus Näeb ette sondi otstar Suurema tulu andis karjatamine üle
be, fondi moodustamise, fondi toülitfemise ja '68.000 krooni. Peale selle on riigimetsadel litfemine ja nende korrashoidmine on läinud
Palju maksma. Kui wõrrelda meie metsade
lisatasu maksmise korra põllumeestele.
tulusid olnud toeel maadest, wetest ja hoone kuluprotsenti teiste riikide metsade kuluprot
Seaduse täiendamiseks antakse toabariigi test jne. Kuid kokkuwõttes on need ikkagi sendiga, siis näeme, et meil on need kulud
walitsuse poolt wälja määrus, kus peekoni kõrwalised ja toäikesed tulud wõrreldes met isegi wäiksemad kui mujal. Nõnda on
hind normeeritakse. Peekoni hind on regulee samüügi tuludega.
kulude protsent tuludest olnud: Soomes
ritaw wastawalt konjunktuurile. Nagu kuu
Et saada ülewaadet riigimetsade tuludest 51, Preisimaal 49, Baieris 46, Eestis 28,
leme, on praegu peekoni hinna alamääraks vr ja kuludest, selleks toome järgmise tabeli, mil
Wenes enne ilmasõda 27 ja endistes Liiwi
lvatud 81 schill. tsenwer. Praegune turuhind les on näidatud aastate järele metsade
maa kroonumetsades 18. Siit näeme, et meie
Londonis on teatawasti üle 100 schillingu
ei sammu kulude suuruse mõttes sugugi efi
tulud
ja
kuliü»
kroonides.
tsenwer.
rinnas.
1 Süwendusmasm tööl.
Tulud. Kulud.
1918.
«.
543
195
Ehk küll riigimetsad annawad suurt tulu,
Tngewate ja suurte liiwatormide tõttu tu>l maks rahwuswaheliseks laewasõiduteeks muu
Kaitseliidu tegewuse arenda
1919.
„
85.211
.
20.632
kuid metsade eest
Xeb Suezi kanal, mis 60 aasta kestel tähtsa- j tunud, järjekindlalt sülvendada.
miue.
1920. . 1.042.889 511.696
kantakse wähe hoolt.
1921. „ 2.781.866 2.053.291
Juhtiwate pMikute koosolek Tallinnas.
1922. „ 5.432.632 1.377.312
Riigikogu Poolt on iga aasta metsade kor«
1923. „ 6.495.855 1.688.720
Eile algas Tallinnas kaitseliidu juhtiwate
rashoiuks määratud nõnda wäikesed summad,
1924.
.
6.648.982
1.928.741
päälikute koosolek, mis wältab ka tänase päe
et nendega ei saa õieti midagi ära teha. Üldse
1925. „ 8.413.456 2.058 701
Tee sillutamine E.-Soome kaubalepinguks.
wa. Koosolekule esitati kõige pealt aruanded
1926. .. 8 k. 2.573.239 366.078
on 1919. a. alates kuni wiimaie aruande*
1926./27. a. 7.940.111 2.280.864
kohtadelt. Iga malewa päälik andis Aewaa
aastani
kulutatud maaparanduse töödeks
1927./28. 7.220.066 2.139.685
te malewa tegeiwusest, eriti wiimasel ajal.
Soome poll«majenduslttkude organisetfioooide efitajed tulewad
464.467 kr. Selle summaga on wõimalik
Kokku
48.584.653
14.425.921
Selle järele arutati weel õppustesse puu
Need on riigimetsade tulude ja kulade olnud puhastada wvnu kraame 1032 km pik.
tuwaid küsimusi, eriti laskeasjanduse ja takti
kuses ja uusi teha 815 km. Kui armastada
Nagu meile Helsingist teatatakse, on lähe kergemini kokkuleppeid saawutada. See nõu kalise wäljaõppe alal. Seati kokku wastawa kohta ametlikud andmed. Kuid siiski nõua seda, et metsade peawalitsuse maa-ala on ko*
wad need andmed weel selg i t u st, et pilti
mail ajal Tallinna oodata Soome põlluma pidamine omab erilise tähtsuse just põlluma te õppuste kawa wlewa'se aasta kohta.
saada, kui suuri tulusid on tööliselt riigimet guiummas 1.132.420 ha suur, siis peame
janduslikkude organisatsioonide esitajaid. Wii jandussaaduste wäljaweo alal, kuna praegu
küll ütlema, et need maaparandustööd on
Lätist tag»fi.
sad annud.
maStel oleks Tallinnas kokkusaamine meie põl Soome põllumeeste ringkondades selle kauba
Meie teame, et riigimetsad on vnnud mõ lelle suure maa-ala kohta liiga wäikesed.
lumajaw)uslikkude organisatsioonidega, kus lepingu wastu kõige ägedamalt waieldakse.
Läinud nädalal sõitis Eesti sõjakooli de
Nõnda ei ole aastate jooksul wõimalik olnud
Soome delegatsiooni liikmed saabuwad legatsioon Läti sõjakooli pidustustele. Sõja nesugustele ametiasutustele odawama hinna ühtki kilomeetrit uusi kraawe kaewata .
juures kõne alla wöetakse Eesti-Soome põllu
ga
wõi
isegi
tasuta
metsamaterjale.
Peale
majandusliku koostöö küsimused. Nagu kuu Tallinna arwatawasti 16. dets. Nüüd on ka kooli delegatsiooni juhatas sõjakooli ülem ko
Eriteadlaste arwates
leme, woetalse nendel nõupidamistel kõne alla selgunud, et detsembrikuu kestel ei suudeta lonel Trossi ning delegatsiooni koosseisu kuu selle on üle 60.000 asuniku saanud turuhin
nast
o.dawamalt
metsamaterjali.
k-õik
tuleks kuiwatustööde alal lubada krediiti toa*
ka Eesti-Soome wahel kaubawahetusse puu läbirääkimisi lõpule wiia. Enne pühi lah lusid weel sõjakooli patarei ülem kapt. Kurg
need tasuta ja odawamalt vndmised arwesa heinalt 300.000 kr. aastas. Sellest läheks
tuwad küsimused. Loodetawasti suudetakse kuwad delegatsiooni liikmed arwatawasti Tal ning kaks kadetti.
da turuhinnaga, siiS näeme, et riigimetsade siis 120.000 kr. magistraalide kaewamisekA
neiil nõupidamistel leida ühine keel, nn et linnast. Läbirääkimisi jätkatakse jaanuaris,
Lätist tagafijõudmise puhul pöördusime de
tõelik tulu on märksa suurem, kui seda näita ja korrashoiuks, 80.000 kr. wanade kuiwa*
kaubalepingu läbirääkimistel oleks wõimalik arwatawasti juba kuu algupäewadel.
legatsiooni juhataja kol. Trossi poole, keS meie wad ametlikud andmed.
tuskraawide korrashoiuks ja 100.000 kr. uute
kaastöölisele täheüdaS, et waswwõtt Lätis on
Iseäranis palju on riigimetsadel läinud kuiwatuskraawide kaewaniiseks.
olnud äärmiselt sõbralik. Meie delegatsiooni maksma
se 1ö a. jooksul. Paisu kasutamiseks saaks liikmed on Läti sõjakooli pidustustest wai
Kokkuwõttcs näeme, et riigimetsad on au
Sindi paisu kasutamine.
asunikkude metsamaterjaliga wvrustamme.
wabrik 75 aasta peale. Peale selle tähtaja mustatud.
nud
iga aasta riigikassale suuri sissetulekuid,
Wabrikule antakse eesõigus.
1921. a. alates (eelmiste aastate kohta on aidanud maareformi teostamise raskusi
lõppu läheks jõujaam riigile, kui ta on oman
Wadariigi walitsusel on Sindi wabrikuga danud ülemaalise' jaama tähtsuse.
Liua wäljaweskeutrslli seadus
puuduwad üksikasjalikemad andmed) kuni kanda, kuid metsade seisukorra tõstmiseks ei
lepingu sõlmimine käimas Sindi paisu kasu
1927./28. aruandeaastani on asunikud soa ole aga kunagi tarwiliselt raha jätkunud.
«uutmisel.
Eile informeeris sellest majandusminister
tami.se asjus. Paiis Mõib anda kogusummas riigikogu rahanduskomisjoni, kes otsustas
nud 332.106 kantfülda ehitusmaterjali. Selle
1880 HP. Seni on wabrik kasutanud 300— ühel oma järgmistest koosolekutest walitsuse
Lina wäljaweokontrolli seadus on seni as metsamaterjali müügihind asunikkudele oli
400 HP. Kemadel esitas wabrik walitsusele kama kaalumisele Mõtta. Küsimus tuleb aru jaomastes ringkondades sünnitanud palju as 3.677.778 kr., kuna aga turuhind tegi wälja
kawa, millega ta soowib kasutada 750 HP. tusele kas neljapäewal wõi reedel.
jata sekeldusi. Korduwalt on selle kontrolli 10.956.218 kr. Nõnda on siis turu- ja müü
Seega jääks wabrikust Meel üle 1100 HP.
muutmist nõutud. Eile oli riigikogu rahaas gihinua wahe asunikkude kasuks olnud
Põll«tõõmi«ister haige.
janduse komisjonis kontrolli seaduse muutmise 7.278.440 kr. Kui arwesse wõtta weel wa
Kuid mabrikul on kawatsus tulewikus ko
1950 a.
Põllutööminister A. Keremi termis on seadus arutusÄ. Komisjon otsustas selle sea remad aaStad, siis teeb see summa ligi 10
gu paisu jõudu ära kasutada. Wabrik ehitaks
750 HP kasutamiseks sisseseade 2 aasta jook niiwõrd halwenenud, et ta eile pidi Moodi duseelnõu tähtsusega arwestades anda see milj. krooni. Sellega on riigimetsad maa
sul, kuna ülejäänud jõu kasutamiseks järgmi- heitma.
wiieliikmelisse alamkomiSjoni.
reformiga asunikkudele anmid metsamater
kalendreid
jali ligi ühe miljardi sendi eest odawa
malt turuhinnast.
U 5&.
senini ilmunud t
Kuid peale metsamaterjali andmise asu
nikkudele on riigimetsad aastate jooksul an
Matsi tähtraamat —%30 »,
EESTI KIRJANIKKUDE UIDU AJAKIRJA
nud asunikkudele ka kümneid tuhandeid hek Meie Maja
*
kalender —.30 a.
taare metsa ja jällegi turuhinnast odawa Eesti aa dr ess-kalender —.30 g.
..tOOMING"
Eesti Rahvakalender —.25 s.
mait. Nõnda on sius tegelikult riigimetsade
Mõik
S6lk -3õs
tulud Palju suuremad olnud, kui seda näita Raadioharrastaja tähtraam; -—.50 A,
tellimiste vastuvõtmine on alanud 1930.
Tõnissoni tähtraamat —.05 g.
wad ametlikud aruanded.
aasta peale Tellimise hind ont
Oige kalender —.55 g.
Art
Peale
selle
on
riigimetsade
arwele
kantud
Edu kalender —.05 g.
KODUMAALE: aastas —l5 kr., pooles
suitsetavad moodsaid fa
aastas 7 kr. 50 s. VALISMAALE: aas
kulusid, missugustel ei ole õieti midagi ühist Rebitava kalendri plokid ~50 g.
tas 16 kr.,» pooles aastas 8 krooni
riigimetsade majapidamisega. Nii näiteks on Rebitava kalendri plokid , .25 g.
maitsvaid paberosse
wa
Üksik nr. 1 kr. 75 s. Tellimisi võtavad
Kontori kalender .70 g.
kulutatud
suuri summasid asunikkude metsa
vastu kõik postiasut, raamatukpl. ja
Igavene
seimakalender 1.75 g.
Stä&afömt/
hindamise peale, ilma et riigimetsad sellest Kalendri aluseid.
usaldusmehed üle maa. Toimet ja taiit.
\xV V
midagi oleks saanud.
aadr.:
Tartus,
Noor-Eesti
Kirjastus,
\ \vv^"
raamatukauplus Tartus*
Ajakiri «LOOMING».
Kui wõrrelda riigimetsade tulusid kulu
Suurturg 16. Telel. 2~80.
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dega, siis selgub, et
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Põllumajanduslikud laenud.
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Kolmapilewal, 4. detsembril 1929. a.

Samm tänawamüra kaotamise
poole.

Mõningad wäärnähtused ja raskused.

Väärtuslik piihadekink!

Wiimaste aaState kestel on maale juhi
tud wõrdlemisi wäga suured summad mitme
suguste põllumajandus likku de laenude nime
tuse all. Oleks seda hakatud tegema taie rõ
huga juba wabariigi algaastail, oleksid ka
tagajärjed nüüd teistsugused olnud ja meil ei
oleks tarwis olnud rtufralt istuda mitme

pank ise, riigimaade ülem, ringkonnawalitse
ja wõi koguni kohalikud pangad, kust kaudu
mõni liik laene wälja antakse? Mingit uu:
kontroll-aparaati selleks luua oleks lubama
tu. Maapangal enesel aga puudub parema
tahtmise juures wõimaluS hulgalist klientide
Peret alaliselt silmas pidada. Sellepärast
suurwabriku ivarenieil.
näib olewat otstarbekohane, kui jävelwalwe
Kuid ka maalaenudel on omad hädad. pandaks wõimalikult niisuguste asutuste ja
Mitmelt poolt kuuldub, et põllumajautuislik isikute peale ,kes maale lähedal ja laenuto.r
kude laenudega on halwasti ümberkäidud
witajatega sagedasti kokku puutuwad. Wis
raha on sagedasti tarwitatud teisteks ots tisti ei ole sel alal kõik wöimalused weel ära
tarweteks kni see oli ette määratud. Nõnda proowitud.
on mõnel pool maaparanduse- ja ehituslae
MiS puutub aga juhustesse, kus tuleb
nuga tasutud weksleid ja muid arweid, wõi seista juba sündinud fakti eoS, f. o. eriots
raha lihtsalt tuulde lastud, maa ise aga on tarbega laen on juhitud mujale wõi
jäänud parandamata. Km nüüd rewidendid nult osaliselt kasutatud määratud sihis, siis
asjale jaole juhtulvad hiljem, siis mi tüli tuleks siin püüda päästa mis päästa annab.
muidugi lahti ja laen nõutakse kiires korras On näit. maaparanduse eeltööd juba tehtud,
tagasi. Niisuguseid ja teistfirgustib juhtu plaanid walmistatud jne., siiS oleks kahju,
musi on peaaegu igas wallas ette tulnud ja kui see tuleks täielikult kasutamata jätta
Leidur oma movwrrattaga.
tagajärg on see. et koht läheb haamri alla. laenu tagasinõudmise tagajärjel. Teataw osa
Vhel noorel Berliini leiduril on SnneStu
Praeguste krediidiolude juures ei ole põllu kulusid on kantud ja seda lihtsalt maha wi nud walmistada niisugust mootorratast, mille
niehel wõimalik mitmesajatuhandelist laenu sata oleks rahwamajanduSliselt kahjulik. Siin mootor igasuguse mürata töötab.
korraldada erapankade abil.
peaks uusi tähtaegu ja kui tingimata tar
Põllumajanduslikkude laenude ülesandeks wis, ka uut laenu antama, et kindla kont
ei ole muidugi majapidamiste lõhkumine, rolli all juba alustatud töid lõpule aidata
Sildade korraldamine käsil.
niisamuti nagu ei saa Pikalaenu ja Maa wiia. Niisugusel korral oleks wõimalik pika
Nõutakse sildade ületamatust.
pangalt nõuda, et nad wäljalaenatud sum peale terwet laenu tagasi saada ja laen oleks
Teedeministeeriumi
maanteede- ja ehitus
made tarwitamise järelwalwest peaksid loo oma üleSande täitnud.
osakonna poolt saadeti kõigile maamalitsustele
buma. Neid kahte on aga wõimalik niiwõrd
Sama maksab ka teiste laenu-kiikide suu ringkiri, _ milles palutakse kiires korras toimetada
kooskõlastada, et kellelegi kahju ei tarwitse reS. Wägiwaldne tagasinõudmine häwitaks kõikide sildade ülelvaatust. Eriti tähelepanu pa
sündida.
majapidamised, teeks õnnetuks hulga inimesi lutakse pöörata puusildadcle ,mis enamjagu köit
meie teedele on ehitatud aastat 13 tagasi. Wii
Eestkätt on tähtiS, et kontroll laenude tar ja jätaks maa mõneks ajaks sööti.
masel ajal on jõutvankrite liikumine tunduwalt
witamise üle oleks algusest peale alaline ja
Nagu kuulda, leidub laenu wõtjate kes suurenenud. Ministeeriumi arwates on tarwilik
kõwa. Kui meie inimesed ise ei suuda korda kel ainult üksikuid, kes laenuga täieS ulatu ülewaatust toimetada, et ära hoida soowimatuid
pidada, siis ei wõi nad pahaks panna, kui seS on kurjasti ümber käinud. Suur ena õnnetusi.
seda teewad teised. Laenu tarwitamine teis mus neist, kelle wastn laenu tagasinõubmi.
Wallakshtute tegewus ühtl«S
teks otstarweteks oleks täiesti wõimotu, kui sega esinetud, on siiski juba osa töid teinud
tamtfel.
laenu tarwitamise üle sagedat kontrolli Pee ja kawatsewad neid jõudumööda jatkata.
Sise- ja kohtuministeeriumis on tvälja töö
taks.
Neid ei tuleks mitte häwitada, waid nen tatud tvallakohtute tegewuse ühtlustamiseks ju
Nüüd tekib aga küsimus, kes pevkS see dega peaks kannatatama ja tarbekorral neid hatuSkiri tvallakohtutele. JuhawSkiri on saade
tud seisukoha tootmiseks kõigile rahukohtudele.
kontrollija asutnS õieti olema kas Maa- weelgi toetama.

Eesti kaubad Ühisriikidesse.

Preemiaid aÄÄnffS Üjc
istaT«POSTIMEHE> raamatukauplusest

HHfIHiIHIIIHIIIIIIiIMIIIIMimiIHIIIIItI OSUIO «rWI"""'" * . . .

väärtuses kirjutusmaterjali ja esitab seejuures kõik saadud ost u
SS.-Sl. detsembrini «POSTIMEHE» raamatukauplusesse.
Tntnuege Jagatavate pübadepreemlatefla
raamatukaupluse vaateaknal 1
Preemiate hulgas on hulk vätrtuslikke asju: «Ms Masters Voice»
grammofon, raadio-aparaat, fibre kohvreid, naisterahva moo
manikõflrkarpe, rahataskuid, portfelle, suuski, uiske j.

Suurriikide waheleastuminse Kauge-Idas.
Venemaad ja Hiinat manitsetakse Kelloggi lepingu nimel rahule.
Wene-Aiina eellSbiräSkimijed jatkuwad.
Londonist, 3. dets. (Trj.). Esimest tema arusaamise järele et ole $tma waiuM
korda pärast Kelloggi lepingu allakirjutamist astunud ühtegi kindlat sammu, et tult Rcch
on nüüd selle lepingu Põhjal ka tegelikke samme wasteliidu ette wiia. Ka ei pea Henderson seda
astutud. Inglise walitsus üheskoos lihisrii esialgu soowitawaks. Spastawa kustmuse peale
kide walitsusega on ühenduses Mandshuurias

seletas Henderson, et teateid on tulnud mõlema

..Waatan EeStt asjale pessimistlikult, sest Selle järele andsid niihästi Hiina kui ka Wene wa
kellelgi! pole aega, et siin upidada turule Eesti litsused wormaalse ja awaliku kindluSwse, et kumbki

kogude walitsuse ettepanekute teostamise korra

kaupa. Tehakse ainult politikat, et uuesti tvali

walitsewa hädaohtliku olukorraga otsustanud poole rasketest kaotustest, kuid ei ole täpseid
ühiselt pöörduda Hiina ja nõukogude Wene andmeid surmasaanute arwu kohta. Samuti
walitsuste poole, et juhtida nimetatud walit ei ole ma saanud mingit kinnitust ajalehtede
suste tähelepanu kohustustele, mida leping neile teadetele ,mis kõneletvad Hiina söekaelvu
neile peale paneb. Teisipäewa hommikul awal rite tapmisest Dalainoris.
dati Inglise memorandumi tekst. Memoran
Wene-Aiina eelläbirääkimised.
dum on koostatud järgmistel põhijoontel:
Moskwast, 3. dets. Tass'ile teatatakse
AlateS juuli kunst on Inglise walitsuS huwiga
jn tähelepanuga jälginud neid sündmusi Hiina ja Kauge-Jdast: Harbiini diplomaatlik komis
Wenemaa wahel, miS tekkisid ühenduses olukorraga sar Tsaiuntschen saabus Jda-Hiina raudtee
Mandshuuriaö. .Läbirääkimiste kaudu juuli kuuS
aStlrS nhisriikide walitsuS samme, et juhtida Hiina juhatuse liikme Litschaotscheni saatel Grade
ja nõukogude Wene walitsuse tähelepanu sõjast keel kowo piirijaama. Ta seletas, et soowib kokku
dumise lepingule, millele mõlemad riigid alla kirju saada wäliskomissariaadi agendi Schima
tanud. .Selle teguwiisiga ühines ka Inglise walitsuS. nowskiga. Temale on ülesandeks tehtud nõu
riik muidu sõda ei alusta, kui talle kallale ei tungita.

Praegu on leping 55 riigi poolt ratifitseeritud, jun
tud saada. Ainuke lootus on meie meeste peale, rearwatud ka Wenemaa ja Hiina. Nüüd ühineb Ing

Ameerika eestlase tähelepanekud.
kellel head lihaksed ja tubli termis ning selle
Ähisriikide ostujõuline turg on rohkest' busemoodi palju, nagu wenelane, mispärast karp juures mõistus need mehed tootvad mõne hea
huwitarmd meie ärimehi ja ettewõtjaid. On peab olema wäiksem. Wäga tähtis on karbi kopika Eestisse ja lootvad tveel seal midagi, kui
tehtud ka üksikuid katseid ühe ja teise artikli ilu ja reklaam on suureks toetajaks. Peab ikka raha maksudeks ära käest ei wöetakS. Tuleks lõpe
toimetamisega New-Aorgi turule, kuid suu pidaina meeles, et see on reklaami maa.
tada politikategemine ja üksteise mustamine, si!S
remat edu sel alal ei ole saawutatud. On
Karpil peawad olema wäga täpsalt peal lööme kokku oma dollarid ja ehitame üles oma
huwitatvad sellepärast eestlase Aleks. Rosalk'i nende sisalduse kaal ja muud andmed.

maa".

näpunäited selle kohta . A. Rosal? on asu
Mitut hinda kiludel ega teistel kaupadel ei
Mr. Rosalk jutustab juhtumiselt, kus ta
nud oma! ajal 20 aastat Wenemaal, hiljem wõi olla, sest see tekitab sekeldusi. Kes odawama grupi Ameerika eestlastega (4 meest) pidanud
4 ö. Saksamaal ja nüüd . juba wiis aastat hinnaga turule sadab, saab kohut käia ja peab tulema Eestisse 20.000«dollarlise kapitaliga, et
tthisriikides. Tegutseb iseseiswa ärimehena Magi tolli maksma, kõrgema hinna pealt plus alata kodumaal linnukaswatamist Ameerika tmi
ja lõpetab lähemal ajal ülikooli Põllutöö trahw.
sil. Mc. R. pidanud olema teaduslik juht ia
alal. Wälis-Testi ühingule saadetud kirjas
Head hinda wõiks saada ka meie kurkide e st, sellepärast asinud tvaStawale kursusele ülikoolil;
kirjeldab ta sealseid olusid.
kui neid sisse soolata nii, nagu omal ajal Wene olnud kanafarmis, kus peetakse riigi kontroll:
Kõige paremat minekut HhiSriikideS loodab maal soolati. Wõib olla on meie Petserimaa all 40.000 kana (eraettewõte New-Dorgi lähe
mc. A. R. CeSti kalakonserjvidele (kilud, spro nende poolest rikaS. Samuti annaksid seened dal). Kuid mingisuguse arusaamatuse läbi tem
tid, skumbria, silmud jne.).
head raha. Pohlamarjad ajaksid kokku kulda, beldatud mr. R. meil kahtlaseks isikuks f„kur«
wäljawedu peab olema korraldatud kui neid ainult olekS. Ka tsement läheks, aga jategija ja jäleta kadunud riigist teadmata ku
hu". kuigi olm»d taSkuS miniSteriaalpasS ja
mingisuguse ühisuse poolt, et neid turule ei il sellest ei tea ma lähemalt.
muks mitme isiku poolt", kirjutab ta. .Peab
Katsusin müiia käsitöõaSju, aga harilikule sellel märkuS, et 5. notv. 1924. a. üle piiri
meeles pidama, et soolatud kala: kilu ja sprot vahwale on nad liiga kallid, suuremate meeste Walka astunud). Mr. R. on pahandatud sa
tide sööjad on suuremalt osalt juudid, keda New- sekka pole aga weel ilksed awatud.
katvaisus jäi katki. Nüüd oletvat ostnud maad
Yorgis üksi kaunis suur hulk umbes 8 milj.
Nüüd on ISbiwaatamisel uued tollimäärn KaanadaSse ja katvatseb järgnewal kewadel sinna
Muidugi esmewad EeStile wöistlejatena Läti, sed ja seega ka tariif. Wöib olla, et tuleivikus asuda.
Saksa, Norva ja ka Rootsi oma saadustega. meie maa saaduste pealt tuleb suuremat tolli
See wast ka Põhjustaski mr. A. R-i era
Sellepärast peab suuremat rõhku panema kauba
maksta." »
korralise meelepaha ja kibeduse, fitib peab
headusele. Nii näiteks wajab meie kilude sisse
Meie kaubanduse edendamisest riiklikul «l tähendama, et seesugust meelepaha leidub
soolamise tviis palju muudatusi. Ameerika räh gatusel on mr. A. N. õige haltvas arwamise? paljudes jõukamates wäliseestlastes ja nii
tvas ei sootvi neid puhastada, ta ei söö neid Ho- za pajatab mõnegi kibeda sõna.
peab sellel ikkagi mingisugune põhjus olem».

Pealinn pühade eel.
Halb enn«StuS jöulukS.
Juba kuudetosin on jõudnud oma wiima
sete numbrile. Aastakell hakkab lööma 12.

Ühenduses sellega on tõusnud silmapiirile
lähedalolewad jõulurõõmud ja nende rõõmude

eelkäijad jõulumured. Nende päewade eel
wärinaid juba tundub inimeste tegemistes ja

On ka ilmu, kus tuleb taewast wihma ja
lund segamini. Natuke weider küll. aga sil
male näib siis nagu õhk sisaldaks eneses 99
protsenti wett. Selge wee wõi lume näol al
talangewat ja udude ja aurude kujul paigal
seiswat wett. Nii et mõnikord hingad sisse
korraga pilwi ja wett.
Botnia lahes olewat jää ja SoomeS 22 tr.
külma. Oma 11 kraadi kõlbaks meilegi juba
ära paariks ööks. Aga ei titte.
Möödunud talwel kohtasin pealinnas üht

toimitsemistes-

talutaati, kellega ajasin juttu eelolewast, nüüd

fee toob jõulud.

pealinna esimese koorma rohelisi jõulu kuuski.
Rõõmustasin jällenägemisest, esiteks seepärast,
et tema see esimene kuuskede tooja oligi ja tei
seks selleks, et tahtsin küsida, kuidas jääb nmde
jõulu ilmadega. Kas saab natuke krõbedat ka--

Csniaspäewa hommikupoolel juba oli näha juba mööda läinud moest. Et mehe ennustu
esimest jõnlupääsukest. On inimesi, kellel jõu sed, mõned kahtlemismomendid maha arwatud
suwel peajoontes kõik, siis oli mul
lupalawik juba nüüd lööb kõrgeid laineid. Ni teostusid
tema ennustuswõimete wastu kaswanud uSku
metatud päewa hommikul juba keegi tuli
Ning eile nagu tellituna kohtasin teda jäl
waStu päris keskmine haljas jõulukuusele
kõrwal. See oligi see esimene jõnlupääsuke. Ja tegi. Turu ääres. Temap see oligi, kes tõi
Wist mõni agar maamees juba tõi turule
neid terwe koorma. Ning pereemad wiiwad
nad koju. Wõib olla jõuluwana: ootawatele
lastele tõenduseks wõi tagatiseks, et jõulud

ükskõik millise iseloomuga wõi päritoluga tülid ja
konfliktid, miS kunagi tekkida wõiksid, lahendatakse
eranditult rahulikul teel", ja awaldada tõsist lootust,
et Hiina ja Wenemaa waenulikkudest sammudest loo

buwad ja juba lähemal ajal leiawad wõimaliku ole
wat kokku leppida meetodi kohta, kuidas tekkinud tü

liküsimust rahulikul teel lahendada. .Inglise walit
snS on arwamisel, et terwe ilma lugupidamine Hiina
ja Wenemaa wastu oleneb tulewikuS suurel määral
sillest, kuidaS nad oma pühamad lubadused täide
wiiwad.

Samasisuline on ka Ühisrnlide memo
randum-

Inglise walitsuse sammust teatas eSmas
päewal alamkojas wälisasjade sekretär Hcn
derson. Ühenduses sellega esitati talle palju
küsimusi praeguse olukorra kohta Hiinas. Pä
rasi walitsuse otsuse teatamist seletas Hender
son, et mis puutuh sõjategewuse olemasolusse,

siis niipalju kui temal teada, ei ole ei Hiina
ega nõukogude Wene walitsus ühelegi walit
jusele teatanud, et nad sõjajalal seisawad. Kü
simusele, kas Hiina walitsus on pööranud
Nahwastcliidn poole, wastas Hcuderson, et

Välismaalaste pnntnmatns.
Inglismaa loodab, et Hiina ahwarduS ei
teostu. .
Londonist, 3. dets. (Try.) WaStates
alamkojas esitatud küsimustele tähendas wä
lisasjade sekretär Henderson, et Hiina walit
sus on teatanud omast kawatsusest kaotada
wälismaalaste eksteritoriaal-õigust alates
1- jaanuarist. Hiina walitsusel on teada, et
Inglismaa soowib alata läbirääkimisi selle
küsimuse kohta rahulikus ja sõbralikus tvai
mus. Olemasolewate lepingute põhjal on
põhjust arwata, et Hiina walitsus hindab
kahtlemata õigel määral kõiki eelpool maini
tud kawatsuse wastu kõnelewaid asjaolusid
ega wii ka oma deklareeritud kawatsust täide."

Ka Prantsusmaa.
Pariisist, 3. now. Prantsuse walitsus
pöördus nõuk. Wene ja Hiina walitsuse poole
memorandumiga, milles mõlemaid üles kut
sutakse Mandshuuria konflikti rahulikul teel
lahendama, nagu seda nõuab Kcltoggi leping.

Lennukiga üle lõunanaba.

Toimetusele saadetud kirjandus
Byrdi õnnestunud
©, LutS. Pankrot. Jutustus. Noor-Eestt lend lõunanabale ära
kirjastus, TartuS 1929, a. 190 fljl. Hind 3 kr. tas tähelepanu terwes
75 f. Oma uuemas jutustuses «Pankrot" jat maailmas. Kui Byrdl
lab meie wiljakas kirjanik pahede paljastamist,
mis waematvad ja õõneStamad praegust eeSti nimi juba waivem jää
ühiskonda. Kuna see ühes eelmises ta teoses dawalt polaarmaad-.'
<„Udu") oli alkohol, on see seS uues teoses kirg uurimise ajalukku oli
natse ja erootika järele.
kirjutatud, siis on te
M. Mõtslane. Külaotsa HanneS. JutuSiuS ma nime juure lisan
Noor-EeSti kirjastus, TartuS 1929. a. 236 lhk dunud weel tema kaas'
Hind L kr. 75 s.
Teos on kirjutatud Mõtslasele omases rahwa laste ekspeditsiooni pae
Bhrd ja ta kaaslased tülctoal, alates pahe
litus ja ladusas keeles, on läbi põimitud tüseda wapiltniku kapten Mcmatt):
McKinley, Bernt Balchen ja Harald lune.
huumoriga. Nii tohiks see ..maapaoS" olema Kinley, lendur Vernt
populaarse kirjaniku uuem teoS saada wäga loe Balchem ja raadivtelegrafist .Harold June'i
aegu terwe lennu ajal oli päikesepaisteline
tawaks raamatuks meie laiemale publikule.
nimed.
ilm ja puudus udu, kõige hädaohtlikum waen
K. Rumor. .Kui Saara naerab. Nowellid.
Lend,
mille
üksikasjad
seni
ajakirjanduses
lane
Polaarlendudel. Tänu ilusale ilmale ja
Noor-Eesti kirjastus. Tartus, 1929. a. 226 lhk.
weel põhjalikumat walgusitamist ei ole leid i õhu selgusele said Byrd ja tema kaaslased
Hind 3 krooni.
Käesolema nowellikogu, mis sisaldab nowelle nud, kestis 15 tundi 53 minutit, missuguse i selge ettekujutuse ja ületvaate ja
„Teelahkmel", «Koolmeister Sangmars", «Jutt aja kestel 2500 kilomeetrit ära lennati. Pea- ! selle ümbrusest 100 kilomeetri ulatuses
tollest, kes argipäewa riietuse all kannab klouni
ülikonna", «Pankrott", «Perpetuum mobile" ja
«Püksid", aineks on peaasjalikult mehe ja naise
Uuetüübiline wedur.
tvahekorra käsitlemine. Rumor tõendab oma uue
koguga, et ta oskab seda küsimust käsitleda elu
liselt, jõuliselt, MõikS öelda naturalistlikult, kuid
siiski täiesti kunstipäraselt.

marat maa peale wõi ei saa?
A. Tammann. Widriku parun. Romaan
„Waata, see on teist tark, et tulete kohe «Noor-EeSti" kirjastus, Tartu», 1929. a.
Aga need ilmad, need ilmad... Pole neis kuuske ostma, nüüd alguses saab odawalt. Pä 180 Ihk. Hind 2 kr. 25 s.
A. Tammanni esikromaan „Widriku parun"
weel midagi jõululähist. Jõuluks peab pau rast kui tuleb ostmise aeg, siis lähewad kalliks, esindab
meile peategelasena immest, kelle ülemaks
kuma pakane, peawad olema lumised puud, pange tähele."
püüdeks on raha ja Kara. Olgugi et seda tüüpi
peab olema hõbedast härmatist, peab rudisema
Seda ütles see meeS.
meiegi kirjanduses on ka warem käsitletud, on
„Miks kalliks? Mida rohkem tuleb, seda Tammann siin omalt poolt mõndagi uut tahelc
lumi sammude ja jalaste all. Selline on iga
pannud. Ja kirjanik on jaksanud luua tõesti
madalam hind."
ühe nõue ilmataadile jõulude liginemisel.
jõulise, tõsist poolehoidu äratama kuju. mis ise
Wist tänawu ei mõelda kinkida midagi sel
„Aa, pole nii. Maata pane tähele mu ränis
romaani lõpupoolel oma elutraagikaga lu
list jõuluks. Harilikult selge jõulukuu taewas juttu ja ütelge siis pärast, kas ma waletasin gejais esile kutsub suure kaastunde. On pai
peaks tooma natuke külnta, kui pole soojenda wõi ete Tänawu tulewad porised jõulud, wana guti otse haaraksid kohti.
wat ja warjawat pilwetekki maa ja taewa aasta õhtul walab wihma kui piibupitsist."
„Tohoh?"
wahel. Tänawu aga ei tute külma ka selgel
öölostjad wõtsid wanamehe kõnelewa suu oma tee
„Jah, pane aga tähele, nii ta läheb."
nistusse„Kas siis külma ei tulegi?"
Selle eest udud matawad tihti pealinna.
,,Waadake jah ja siis pärast ütelge, kaS wa
Tihti juba üle tänawa seisew maja tahab jääda
„No olgu nii uue aasta ja kolmekuninga
letasin wõi ei."
»tdu Peitu silmade eest. Toompea lippu ei päewa wahel tuleb. Enne küll mitte."
„Aga kust sa tead seda asja?"
Ja nii mina nüüd tean, et pühad jääwad
nähta Pika Hermanni otsast alla. Ja ei tunne
„Küll ma tean. Mul on kodus kõik suwi poriseks. Pole küll kellegi ilus asi selle tead
ära teiselt poolt tänawa äärest wastutulijaid.
Pole sugugi tarwis olla lendur, et maitseda scd päewad üles märgitud kalendris ja tali misega rikkuda ka teiste tuju, aga peab siis
üksi minu tuju olema halb?
pilwede maiku. Hallid pilwed on tinarasked tuleb ikka suwe päewade järele."
„Küll me waatame järele, kas wana-aasta
Olgu teistel kah.
za wajuwad üsna maha. Ohu (istmel hingad
õhtul sadab wihma wõi ei," ütlesin, kui kuusePeetrus.
stsse Pilwi.
tõesti pole enam kaugel.

lise walitsuS ühiSriikide walitsuse teguwiisiga, mille
eesmärgiks juhtida waStaSte tähelepanu sõjakeelu le
pingu 2. punktile: „ Lepinguosalised on nõuS, et kõik

asjus läbirääkimisi pidada. Hiina komissar
ja tema saatja said luba Nikolskisse lõi ta.
kuhu saabub Habarowskist Schimanowski.

Pressitud öhk jõuallikaks.
Neil päewil wõeti Saksamaal tarwitufele juures jõuallikaga pressitud õhku. Uuetüübi
uus wedur, mis Dicselmootori abil töötab.
me wedur au IZU« Eiimel-d
Kuna Dieselmootor omalt iseloomult harili proowiwidiid, MIS Eftlingcni ja Augsburgl
kul kujul weditri juures kasutamiseks kõige wahel peetl, näitasid selgesti uuetüübilise we
soodsam ci ole, siis kasutatakse uue weduri dun paremusi.
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Puudused maanteede korrashoius.
Kiwisüsi-wõitluses olemise eest.

Sc»i P»l« »m«wattef»f«d «ri»Sär»«t«g« t««de k»rra<hoid«
Maanteede korrashoiu küsimus on aastaid
kestnud kõneluste järele lahendatud. Esimese
klassi teedel on naturaalkohuStus kaotatud
ning teede tegemine antud omawalitsuste
hoolde. Riik omalt poolt on esimesel aaStal
määranud eelarwe korras 3 miljonit krooni.
Peale selle annawad omawalitsused teede kor
rashoiuks teatud summa. miS mitte wäga

wäike pole.

säärase koormatusega sõidukid liiguwad mõne

wabriku lähedases õige sagedasti ja täiSkum
midega. siis muutub isegi kõige parem tee
kõlbmataks.

Meil on paljud teed bitumineeritud.
Praegu pole mingit kindlustust, et kalliks
maksma läinud tee paari raske masina üle
sõidul kõlbmatuks ei muutuks. Õhukene
bitummi kord ei kannata wälja isegi traktori
liikumist, kui sellele on masina edosiweol ra
taste külge kinnitatud põik haagid wõi reh
wid. Need on ainult üksikud näited. Siin
wõiks weel nimetada ka teisi asjaolusid, nagu
kraawide, truupide korrashoidu jne., mille
korrashoiu kindlustamiseks seni ükski oma
walitsus pole samme astunud, millede kor

Viimasel aaStal on uue maanteede seä
dufe alusel meie teede korrashoiu alal palju
ära tehtud ning meie teed on muutunud ka
paremateks. Esimeste ja ostalt ka teiste KaSsi
teed on juba kohati kümnete kilomeetrite
kaupa laudsiledateks tasandatud. On juurde
ehitatud uusi killustikuteesid, wanu paranda
tud, uued tee kraamid kaewatud, käidawama daseadmine aga siiski on nõudnud suurt wae-lele teedele teetähised pandud jne., miS kõik wa ja kulu.
on maksma läinud miljoneid. .
Maanteede seaduse järele on antud oma
ühenduses seega on ka omawalitsuste walitsustele õigus erimäärust wälja anda lii
töö suurenenud. Tuleb tähendada, et oma kumise normeerimiseks ja teede korrashoid
walitsused küllaldaselt hoolt teede eest on kan

Maksujõuetus.

miseks.

nud, kuid mis on piirdunud peamiselt teede
Seni ei ole ükski maawalitsuS seda õi
tegemise tehnilise külje täitmisega. Sele gust kasutanud. Ometi on see tarwilik ning
tataw on see seega, et esimesel aastal tuli sellest on huwitatud laialdased hulgad, kes
luua kogu teedetegemise aparaat ning see maanteede heaks maksu maksawad ja eestkätt
tööle rakendada.

suuremad tee tarwitajad põllumehed ja paljud

Nüüd, kus teedetegemise aparaat walmis,
tuleks omawalitsustel hoolitsema hakata ka
lelle eest, et teede tarwitamine sünniks kindla
korra järele, selles mõttes, et kordaseatud
teed ka pikemat aega püsiks ja et teesid liiga
suurte koormatega ei lõhutaks.
Sest on ette tulnud juhuseid, kuS lühema

teised.

aja kestel on tee liiga suurte koormate tveo all

muutunud täitsa läbipääsematuks. Lühikese
aja kestel, umbes paari kuu kestel, on kiwi
teest järele jäänud ainult porimülgaS.
Meie maanteedel liiguvad sõidukid enam
kui 3 tonnilise koormatusega. Loomulik, et
säärase raskuse all tee kannatab. Ning kui

Erimäärused wõiwad kitsendusi tuua ai
nult üksikuile. Siin aga tuleb arvesse võtta
seda, et teede korrashoid on küllalt kulukas.
Paljalt ühe kilomeetri esimese klassi kruusa»
tee parandamine tõuseb 45 tuhande sendini,
killustiktee 1 km parandus läheb maksma
18—22 tuhande kroonini. Kui neid kulusid
arwesle wõtta, siis on selge, et kodanikkude
huwideS on tarwilik erimäärustega kindlus
tada, et kordaseatud teed ka korras püsiksid.
Wõib loota, et omavalitsused, kelle hooleks
maanteed on antud, erimääruste wäljatööta
nnsele peatselt asuwad. B. J.

Koer maadeuurija kaaslasena.
Koerte tublidus Antarktise uurimisel.
Kuigi lennu? on tunginud Antarktisse. ei suudeta neid hoida nende suueemast lõbust
kisklemisest..
tuueS sellega uut tehnikat polaarmaade uuri
Kui Gcotti mehed 1902. a. Antarktisel
misse, ei ole weel koerte tähtsus polaar
maade avastamisel kadunud. Praegugi lii maandusid, ei teadnud nad weel, kuidas koer
gutvad Byrdi lõunanaöa ekspeditsiooni koerte tegv ümber käia, nende eest hooli-seda ja neid
rühmad mööda Rossi jääbarjääri, jättes sinna toita. Ghackleton, kes Gcotti esimese eks
toiduainete tagavarad, sest lähemal ajal peditsiooni kaasa oli teinud, artouS, et ponid
alustab samal maa-alal tööd geoloogiline eks on vastuvõetavamad kui koerad. Sellepärast
wõeti tema ekspeditsioonile peale ponide ai
peditsioon.
Antarktise uurimise ajalugu on snimeSte nult wähe koeri kaasa. Ponid ei pidanud
ja koerte eepos. Loosse on segatud ka wäikesed aga kuigi kaua wastu ja siis alles selgus
ponid, kellel siiski selles külmanud üksilduses koerte otstarbekohasus.
1911.—1912. a. Gcotti ja Ghackleton:
suurt tähtsust ei ole. Grott, Ghackleton,
Amundsen jä Mavson on koeri suurema wõi ekspeditsiooni aegu pani Amundsen kõik loo
vähema eduga kasutanud. Kapten Robert tuse koertele. Gcott aga mitte. Lõpuks osu
Falcon Gcott, esimene meeS. keS Antarktise tuS Amundsen wõitjaks. Neid Amundseni
jäiseSse kindlusse tungis, tegi seda koerte abil. kogemusi ja teadmisi kasutad ka Byrd suurel
Tema koertest ei jõudnud aga ükSki tagasi. määval oma praegusel ekspeditsioonil. Amund
Amundsen sõitis suurema osa oma 1900- seni koerad olid tõesti kiiduväärt. 1360 miili
miililisest reisist Antarktises koertega, tõustes wedasid nad kuulsat maadeuurijat Fram
selle juuveS 10.000 jala kõrgusele polaarkilt heimist, praeguse Wäike-Ameerika lähedal,
maole. Mõned Amundseni koertest reiftsid lõunanabale ja tagasi. Minek sündis 16teist korda üheS Douglas Mawsoniga lõuna miililise kiirusega ja tulek 22-miililise kiiru
sega päewaS. Reisilt, mis 99 päeva kestis,
nabale tagasi.
Antarktise talve keStel hoidis Byrd -oma tuli tagasi 11 koera, kellest Amundsen hiliem
koeri kohtades, miS olid lumme kaevatud. Iga mõned Mavsonile kinkis, keS nendega uuesti
koer oli ahelas omaette puuriS, sest muidu Antarkttsesse ruttas.

Päew Leningradis.
„NiUg tSt »Slg wttb nad ka ära".
(9teil pSiwil 2Btaem**U f««6*n«tb ecfHufe }n*a*fui).
Turul tekib imelik pilt. Liha pole näha i&fyl kui saabki, siis on ette tellitud ja saa
sugugi. GÄa iseenesest saab seletada liha wadki ainult ettetellijad.
Neljandast poest juhatati viimaks jällegi
puudusega, aga ometi turul müüakse vabalt
tagasi
Wasfili saarele. Sealt ühest poest
loomade jalgu ja sisikondi. Km ou palju,
sain
oSta
poole naela saia, makstas selle eest
fiiS pidi ju olema ka liha. Aiman küll, kui
das see asi võib siin olla, aga lähema selguse 30 kopikut. see on meie rahas 60 senti. Aga
saamiseks pöördun ühe kopsmmikvlaupleja söömiseks see oli ikka kölbmata küll. Katsu
sin selgitada, missuguseid lisandust selles oli,
poole.
kuid pärast ühel tänava nurgal ei pidanud
„Kas teil liba ei ole?"
wastu ja andsin selle kerjusele, kes „saia
„Ei ole ju, teate isegi," ütleb kaubanaine tükki" saades pani mulle järele waatama
Vastu päris kurjalt.
nagu hullumeelsele wõi wiirastusele wanast
Lõpuks tagasihoidlikul jutuajamisel sel ajast.
yub, et liha asi on ka riigistatud. Liha ja
Ei oleks wõinud kunagi kujutella, et Pe
gatakse välja eesõigustatulile, jalad ja terburi kunagi saab jääda nii võõraks.
rupskid antakse turule müüa. Neid oStab Üheski wöõraS linnas ei tunne niisugust
siis kodanik, kellel pole õnn olla millegi õudset üksindust kui Leningradis tänapäeval,
kaudu eesõigustatud seisukorras.
kui satud sinna välismaalt. Leiaks ühegi
Muidu turul oli kaunis palju aiavilja, tuttava.
kurke, õunu ja muud niisugust. Need olevat
Niimoodi mõtiskledes olen jõudnud sada
ainukesed asjad, miS jäetakse talupojale va masse Masljanoi Bu jaani. Elu siingi on ju
bamüügiks, vili aga võetakse ära. Seepä ba waibunud talwe ootel. Siin-seal tehakse
rast talupojad olevatki wiljakasvatuses muu midagi laetvade ümber, siin seal käib Sow
tunud tagasihoidlikumaks. Talupojad tege torg floti merimehi.
wat seda teadlikult. Esiteks seepärast, et
Kusagil kuulen madruKte keskel eesti
pole kerge olla kulakkide nimekirjas, teiseks keelt. Ometi kord satun eestlastega kokku.
selles, et talupoegadel olevat usk, et nälg tõi Astun ligi ja hakkan rääkima. Küsin kõige
Wenemaale kommunismi ja nälg selle ka pealt, kas nad ei tea, kus siin linnas elawad
viib. Wene rahvas ei pidavat praegust need ja need.
korda, ikka veel jäädavaks, vaid ootavat,
Madrustest üks oli taibanud, et olen
et peab tulema uus kord novoi stroi. Eestist. Ja ta esitas mulle kohe sellesisulise
Selle all mõeldakie midagi vana korra tao- küsimuse.
Zist, kuigi sõna „vana kord" ei tarvitata.
„Olen Eestist jah."
Tuleb taÄGline katsuda ka ise midagi
„Mis asja te siin ajate?" küsis madrus
osta. Waja vaadata, kas see leivasöömine õige uuriwalt.
„Noh, niisama..katsusin jutustada
tõepoolest on nii raske nagu venelased ise
kaebavad.
oma sõidu sihti.
Madruled ega kõhatawad ja kahtlewad.
Juhatatakse koMitriäridesse. Seal juh
„Lähme minema," tmnbawad teineteist
tuwat olema niisugust vsja ka wabal müü.
gil. Astun svsse esimesse niisugusesse ärisse. warukast ja kaowad sõnalansinnata.
Alles pärast sain kuulda, et oleivat wäga
Ei ole, mitu päewo pole olnud leiba ei saia.

Balti riikide majandus
konwerentsi kawa.
Eesti delegatsiooni koosseis ei ole weel kindel.

Eesti, Läti, Leedu kaubanduse ja tööstuse
esitajate teise konwerentsi kawa on kokku
seatud. Konwerentsi tööd alatakse laupäewa!,

7. dets. kl. 11 hommikul rahwusrühmade esi
meeste eelnõupidamisega. Kell 12 toime
tatakse konwerentsi awamist ja päewakorra
läbiarutamist. Õhtul korraldab eesti rah
wusrühm omalt poolt „Estonia" punases
saalis lõuna.
Pühapäewal, 8. dets. jatkatakse konwe
rentsi tööd kell 10 hommikul.
Õhtupoolikul korraldab konwerentsi esi
mees omas korteris wastuwõtu.
Konwerentsi Läti ja Leedu delegatsioonide

koosseis on juba kindlaks määratud- Lätist
sõidab konwerentsile 43, Leedust 7 delegaati,
seega kokku 50 esitajat.

Eesti delegatsiooni koosseis on praegu
lõpulikult selgitamisel. Suuremad organisat
siovnid ei «ole weel oma esitajaid walinud.

Täna wõi homme selgub delegatsiooni
lõpulik koosseis.

Hadaubi tööde k«wa 3. lugemi
sel wustu wöetud.
Eile võeti rahaasjanduse komisjonis 8. lu
gemisel wastu lisaeelarve nr. 1., mille järele
hädaabitöödeks saab 893.950 fr. Sellest lan
gel» Tartule 76.600 fr., Tallinnale
104.401 fr., Narmale 30.300, Nõmmelt
29.70, Mõrule 18.300, Wiljandile 2500,
Pärnule 15.400, Walgale 7000. Peale selle

tlldise iseloom«g« PAHjused raste»d«wad Inglise wnlitsnse
jönpingntnst weelgi.
Inglise sotsialistliku Valitsuse jäupingu wöisime fffrmebeil üles lugeda nüüd ott
tused sõeküsimuse lahendamiseks juhiwad terase erisortide avw, mis moodne masinaesti
uuesti tähelepanu selle kütteaine kurbadele tuse tehnika nõuab, üle 60 tõusnud. Kogu
wäljawaadetele kaasaja ja lähema tulewilu Ähisriikide Lerasetoodang on 5,63 prots. eri
sortide toodang.
tchnikaS ning majanduselus.
Siruremote auru turbiinide hüwed on
Kui sellelt seisukohalt küsimust Maadelda,
siis on Vähem tähtis see, kaS mäemees töö waStuwakdlematud. Nad toajatvad eestkätt
tab T/t wõi 8 tundi päetva», kui raudne wöhem ruumi, wähemaid ikstlamajade di'
tõsiasi, et kiwisüsi, see .must teemant", on menstoone. wähemaid hulkasid metalle enda
loomiseks, mis kõrgete raua- ja terasehindade
kibedas Võitluses oma olemaSolu eest.
Mootor ja aurumasin ühet auruturbii. juureS mitte ükskõikne pole. Nende auru'
niga nende waihel käib pöörane wöitluS kulu kwtunnis on wäiksem, järelikult wäihe'
ülewõimu pärast. Siit siiS ka see pidew mad ka küttekulud normaalsetel tegewustin.
kriis rahwuSwahelisel kiwisõeturul, mille lõp gimuStel.
Pulweriseeritud küte omakorda wõimaktvb
pu näha pole. Wõtkem uuem Lloydi regiS
ter septembri Väljaandes, stiS näeme piltli» alawäärtuSlikkude kütteainete liikide kaiutamnt
kult, kuiwört auru energia on pidanud ta läbi wiia. Sellest siis ka see ünrberor?entec'
ganema Vallast, kuS tema oma hiilgeseawu rumine auru turbiinile, mis kõikjal käimas
tused on omandanud laetvandufest. Re. ja erilise hooga ÄhiSriikides tväljendnb. 2S:i
gistri andmete järele on mootorlaewade hulk maseS oli 1927. a. lõpul 24,5 milj. HP au
3240, nende tonnaash 6.600.000 t., ehk jälle ruturbiine installeeritud, kuigi fee alles 1907
Võttes suuremate üksuste arwu tema üld üle 500.000 HP ei tõusnud ja md 1922.
tonnaashilt: 146 laeüva kuni 6000 i; aaStal üle 12,5 milj. HP ei ulatunud. Ühes
146 üksust 8—15.000 tonni za 26 laewa koguwõimega kaswaS peadpöoritawalt ka ük.
moodustawaA üle 16.000 t. ookeanchiiglasi. suSte arw: 1907. a. 500; 1922 juba
Wedela kütteaine, nahVta, tarwitus, mis 2250 ja 1927 3000 üksust.
1914. a. palju üle 1 milj. tonni ei ulatu
MiS saab aurumasinast? On ta igv loe*
nud. kerkis 1929. a. septembri alguseni 19.5 tud, nagui paljud kinnitawad, ja nende di'
milj. tonnini. Meie ei puuduta siin auto, mensioonide töuS 10.000 Kvtile ainult hiil.
traktori ja teist motoriseeritud alasid, twS guS enne kadumist?
5t?S teab. Põhja Ameerika Ähisriikides
lahutamatult meie ajawaimuga seotud.
aga
cm nende koguwõime Vahest 700.000 HP
Mis on loomulikum kui fee, et kiwisüsi
kui energiällikas ennast wõitlufeta olla ei ümber, mis weel 1902. a. wõrdlts 900.000
anna ja kogu tehnika wõrrawid jõupingu hobusejõllle.
TugewakS konkurendiks kiwisöele on tea'
tust teeb, et mlvu elawa jõu mcMmaalfe tu
lukufe rakendamises uusi enneolemata wõinva tawasti ka Wngewa wee energia kasutamine.
lust kombineerida. Siin taganeb aurumastn MiS Ühisriikides 10,5 milj. HP on jõudnud.
auruturbiini ees. Moel mõni aasta tagasi Euroopas aga 12,0 milj. HP. Kui lisame
oli Belgia 10.000 kwt. auruturbiin kui oma lõpuks juure, et auto' ja omnibuseliinid igal.
ala hiilgesaawutusena fmsatsiooniks nüüd pool raudteeliinide rmtabiliteedi alla suru
ehitatakse hariliku nähtusena 20, 30 ja tvad, mis omakorda kogu trcmSportasiandu.
seS rewolutsioani määratute majmidus-sotsi'
60.000 kwt. wõimsufega mürakaid.
aalsete tagajärgedega esile kutsub, siis näe
Ookeani tagant tulewad weel rekordse me, millist Võitlust olemise eest tuleb söel jn'
mab arwud. Seal ehitab firma Brown Bo dada oma eluõiguse eest.
veri New-Zorgi Hell-Gate elektritsentraalile
Neli suuremat inglise rauVtoeseltü na ta'
160.000 kwt. ja firma Westinghouse 166.000
kwt. wõimsufega turbiine. Kõik need ületab Vad oma aastaaruannetes 1923. a. suwekuu.
aga American General Electrie Co Poolt del reisijate weoS Vähenemist 9 prots. ja
State Line jaamale ehitataw 208.000 kwt. kaubaiveo langust 6 Prots. wõrm. RootstS
on lõhkumisel wmcem ja mitte kaua tagasi
turbiin.
Weel
tulukam Haer-Hoerby raudteeliin
Rööbiti sellega fammub ka aurukatelde
ehituse tehnika, miS wõimaldab ülekmnnen mootortrcnispordi Võistluse tagajärjel. Kuitotud ja ikka sunrenewa rõhuga auru tarwi. WSrt see waStu kajastub kogu raudteeaSjan
tamist ette wStta. Jällegi oli mõne aasta dusega seotud tarwitajaskonnas, on enesestki
eest sensatsiooniks, kui ilmus 60 atmosfääri mõista.
Neid nähtusi artoeSse toõttes on onifcö;*
rõhu all töötvw turbiin müügile, nimelt Bel
gias. Warsti järgnesid 60 aim., siis 80 daw Jngli'e walitsuse püüd kogu kiwvöe
atm. ja 100 atm. auruturbiinid. ja nüüd hil probleemi rahwuswahelise käsitluse aineks
juti jällegi BelgiaS 200 atmosfääri rShumi. tcha. Ktlid ivhtlan järgneb selleit ka. kui
sega üksuS!
toori: raske on küsimust koduste abmöudega
See wõrratu suurte rõhkude kasutamine bahendada, eriti weel siis. kui. nagu käas
masinaehituse tehnikas esitab rauale ja tera olewal juhusel, kiwisöe toäljawaadete üldine
sele ootamata suuri eeltingimusi. Pole ma tumestumine seltsK produktsiooni meetodite
gede taga aeg, kuS raua ja terase sortide arwu

on eitenähwd nägemata kuludeks 13.300 kr.
Üldse tahetakse hädaabi tööde näol 361.898
tööpäeva teostada.

Aued stipendiumid höi
mudelt.
Helsingi üliõpilaskonna 2 toetust.
Nagu Helsingi üliõpilaskond teatasvaks on
teinud, wvetakse sealse üliõpilaskonna 1930.
a. eelarvesse eestlastest-üliSpilcvstele õppe
wõimcvluste soodustamiseks wennasmaa pea

linnas 2 stipendiumi a 6000 Smk.
Stipendiumidele kandideerimise tähtaeg
on 10. dets. Selle juures võivad kand id ee
rida kõigi teaduskondade üliõpilased, kui ka
ülikooli lõpetanud isikud, kes edasiõppida ta
havad.

Samuti avaldatakse Helsingi üliõpÄas
konnas lootust, et võimalikuks saab muretse
da eelpool nimetatud stipendiumidele juure
veel 3 samasugust. Eesti üliõpilastee edasi
õppimise võimaldamiseks.

ClSUku arwamife Srahoid
«tselS '
nagu kawatseks diwi isi ülem kindral N. Rcek
Pensionile minna, wõime siinkohal seletada,
et kindral Reegil seda kawatsust ei ole. Kind
rai Reek põdes wabadussõja ajal raskel ku
jul soojatõbe, mille tagajärjed ettb pärast
poole on awaldanud. Wiimase lõikuse ja
haiguse puhul konstateerisid arstid ja arstlik
komisjon, et see haigrrs on otsekohene taga
järg wabadussõja ajal läbipõetud tüüfusest.
Praegu on kindral Reegi terwis vahuloldaw.
Maawalit uste nõupidamine.
11. dets. on teedeministeeriumi kokkukut
sutud maawalitsuste esitajad nõupidamisele,
kuö kaälumiseile tulewad põhjapanewa tähtsu
sega teede alasse puutuwad küsimused.

Uputus Inglismaal
kaswab.

nõukogu wälvs senise abiesimehe Graberi oma

KnnwgaS külastab paawsti.
Roomast, 3. dets. (Trj.) Itaalia ku
ningas teeb 5. dets. Watikani ametliku külas
käigu paawstile.

Hoop Mostwale Amee

rikast.
Senatis
nõutakse
Ukraina tunnustamist ise
KSik jSed paif«w«d üle kall«Ste.
seiswa
riigina.
Torm wäinal.
W a r S s a w i st, 3. dets. Poola politilis
Londonist, 3. dets. (Trj.) Esmaspäe tes ringkondades äratab määratut tähele
val valitsesid Inglise saarte! wäga halvad pann mõnede Ameerika senaatorite otsus, mis
ilmastiku olud. SadaS wihma ja tuule kiirus nõuab ameeriklastelt Ukraina tunnustamist
tõusis mõnikord 50—60 miilile tunnis. Põh. rseseiswaks riigiks. Kui senat senaator Co
juseks oli suurema madalrõhkkonna tekkimine pelandi sellekohase ettepaneku wastu wõtab,
Atlandi ookeanil, millele võrdset õhusurvet siis peawad Ühisriigid järelikult ka oma dip
wiimati 50 aasta eest nähtud. Lamanche'il lomaatliku esindaja määrama Ukraina emi
walitseS tugem torm ja laevaühendus mvnd grantide walitsuse juurde, kelle eesotsas sei
riga suudeti ainult suure vaevaga korraS hoi. sab Andrei Lewitski. Niisugune samm
da. Aurik „Canadian Transport" saatis Ameerika poolt kukutaks wette kõik nõuko
välja S. O. S.-hüüdeid, mille tõttu Wev gude walitsuse lootused diplomaatlikkude su
mouthi ja Swanage päästepaadid merele sõit hete jaluleseadmiseks ühisriikidega.
sid ja mitmed aurikud Lamanche'i! omi sihte
Muutust Pole.
muutsid. Tuule muutuse tõttu õnnestus au
Päewal kuni 5 kr. sooja.
rikul siiski omal jõul hädaohtlikust piirkonnas!
Täna: keskmise kiirusega lõunakaarte tuuled.
välja jõuda. Kaks Hollandi puksnrlaewa pillveS,
udu ja sademed, paiguti kuni 8 kr. sooja.
viisid tormiS tüüri kaotanud õli.tanklaeva
ülewaade teisiväewal.
Falmouthi sadamasse. Kalalaevad ja väikse
Atlandi madalrõhkkonna keskkohi 710 aim torn*
mad laevad ei lahkunud terve paewa keste! Bunub tagasi Islandi läänerannale. Nõrgad o-a«
mtimtmtmib Daani wäinadeS ja Ungaris. Kõrge
rõHkkonnad 776 mm Ida-Wenes. Lhurõhumine

sadamast.

Rasked wihmahoad, eriti Säane-I"gl s Kesk- ja Lääne-Tirroopas tõuseb. Soojalaine le«
maal tekitasid mitmel Paol uputusi. sest mid tvinud üle Lääne- ja Kelk-Euroopa ja Skcrndi
maste sadude tõttu on peaaegu kõik jõed üle naatvia ja Terannnägedeni. Tcniperatuur Kirde-

kallaste tõusma?.

Wenes uuesti langenud kuni 27 kr. alla null:.

Wüstolud Poolas.
Wastasrind e! anna jareU.
WarSsawist, S dets. Seimi kokku
astumise eel on politiline õhkkond WarSsa
wis jälle pinewaks muutumas. WastaSrinna
erakonnad on otsustanud juba esimese! koos
olekul esineda resolutsiooniga, milleS walit-susele umbusaldust awaldatakse.

Arawitschus siseminister.
Helweetsia uus riigijuht.
Ber n i st, 2. dets. Helweetsia rahwus „Kõwa-käe" MuSteikise jarelwlija ametisse

esimeheks.

mahajäämisega paljude teiSte maade omast.

kinnitatud.

Kaunasest, 2. dets. Vabariigi presi
dendi dekreediga wabastati ametist senine
siseminister kol. MusteÄis. vhtlasi anti te
male suurwürst Gedimini ordu aumärk.
Uueks siseministriks nimetati senine Õlita
kreisiülem ArawitschuS.

riskant asi jutelda wälismaalasega. Wõid
LSti.Pr«mtf«se la«band„s»k«d
sattuda kahtluse ja salajase järelwalwo alla
ISbiräiikimised.
ja kes teab weel n;::- lõik.
Sügisväeno ongi jõudnud õylule. 71-'
P a r i i s i st. 3. dets. (Trj.) Reljapäewal,
Pinuna kolamises! näljases ja turwas liuuas 5. dets. af-r.nvd Pariisis Läti-Prantsuse lä
tulen oma öömaija. T. R.
birääkimised kaubalepingu asjuS.

Sise-Eestis oli öösel paiguti kcrg: külm lTar
tus) . Hommikul I—3 kr. ja Saaremaal 7 kr.
sooja.

Tallinna börsi kursisedel
2 detsembril J 923. a.

Ostjad. Müüjad.
1 dollar 37?,«ö 373.85
1 naelsterling 18.19 18.24
100 Saksa riigita 89,25 89,85
100 Soome marka 9,36 9,41
100 Rootsi krooni 100 30 100<90
100 Daani krooni 100,55
100 Norrck krooni 99*90 100,50
100 Prantsuse franki 14*70 14,95
100 Hollandi guld. 150.45 151,26
100 latti 72, 72.50
100 Helweetsia franki 72.40 7Z.—
1 belga 52,15 52.66
100 Itaalia liröl 19.50 1990
100 Tschehhoflolvak. kr. 11,35
1 Austria shillino 52,45 *>3,05
1 Ungari pengö 65,50 66,20
1 Poola zlot 41,60 42.80
1 Leedu litt 36,h0 <7,40
1 tsherwonets 191,75 ij-f 25
Danzigi 72.75 73^5
Wab wöidul pilet 1.60 1.70

8»/v E. Hüvot. Panga pant

lebed _ 0 81
(dollarites.) S/500, 1533.

!957. aasta "Wa nnllillaen
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.P o » t { mee»*
et teie Rakvere rahvamaja loteriil ei võitnud, sest on ju veel müügil
Ajakirjanikkude Liidu loteriltähed.

Ringi ümber kodumaa.

Uued auhinnatööde teemid.
Üle poole saja leemi ootawad kirjutajat.

Weskiteekond „Kaarma seaduse" järgi.

Kaarma küla talumees Wäike-Maarjas
läks Kiltsi weskile, et sealt odavalt kaerit
osta. Osta sai, ja koorem peal, algaS
kojusõit. Aga Kaarmas olewit niisu
gune „seadus", et kui kaup hea, siis olgu ka
liigud kõvad. Ka liigud tehti kõrtsis. Kui
südaööl hakati Ääsi sõitma, ei olnud kõrtsi
ees enam hobust ega wiljakoormat. Hobune
lei'ti kaugemalt kraawist, jalad püsti, wilja
koorem on aga tänaseni jäänud kadunuks.
Igauks nosib omaette.
Võrdlemisi Tartu lähedal asub Kustre
asundus ja selle ümbruses kaunis jõukad taInd. Kuid ühiselt siin midagi läbi viia on
võimatu, igaüks nosib omaette. Wöõbste
külas asuvad kaks seltsi: üks noorsoo, teine
pritsimeeste, need kisklevad omavahel või
mu pärast, peale mõne üksiku peo ei ole neist
kummastki elumärki. Õrnal ajal taheti alus
panna ühismeiereile ja masinatarwitajäte
ühisusele. Kõik talumehed olid ühisuste asu
tamisega nõus, kuni liikmemaksu küsimuseni
~ siis kadusid kõik ja peale kokkukutsuja jäi
järÄe veel üks ainus julge talueit, kes paja
tas: kas siis seltsi asutamiseks raha kah tar
wis?
Noorte ühing Nõos.
Pühapäewal, 1. dets. oli kokku tulnud um
bes kolmkümmend erksamat noort, et alust ra

jada Nõo koguduse noorte ühingule. Ühingu
otstarbest ja sihtjoonist rääkis õp. Kruus, sel
gitades endiste leerilaste koondamise täht
sust kiriku juure, kus nad wõiwad üldsuse ka
suks jõudu mööda tegeleda. Arutati laulukoori
asutamise küsimust, kus selgus, et huwi laulu
wastu noortes suur näib olewat. Selleks mää
rati ka harjutused kindlaks, kuna koori juhti
mine jäi organist E. Roosilehe hoolde.
Lasketiir Nõos.
Juba mõnda aega audis lasketiiru kaugus
end nõolasile tunda. Nimelt on Meeri rühma

1933. a. wabaneb Wõrumaa liigweest.
WShandu jSgi sSwendßtakse 25 klm «latmseS.
Wee alt vabaneb umbes 15000 wakamaad.

Usuteaduskonnas.

1. Elihu kõnede suhe Hiiobi raamatu teiste
osadega. 2. Protestantismi ja katolitsismi korises

konkreetne samm ning paluti riigikogult kahe
süwendusmasina valmistamiseks raha. üks sü protokolle, muid arhivaale ja kiriklisi mälestus

liigvee all põllumaad.

kawatsuS kõrwale.

vendusmasinatest oli määratud Wörumaale, nn»
or.gi nüüd tööle asunud.

Jõesüwendaja on juba kohale viidud ning
katsetöödega alanud. Esmajoones tuleb süioen

Relatiitvpronomen raasacgies inglrfe keeles (enda

kogutud ainestiku põhjal). 4. Kuidas on koosta

tud Surnud hinged", ö. Kirjanduse õpetamine ia
uurimine wanas Tartu ülikoolis. 6. Eesn trükitud

laulikute' biograafia. 7. Looduse za kultuur:

sionaalne põhierinevus. 3. ühe kodumaa kihel mõisted walgustusajastu mõtlejatel. 8. humala
mõiste õpetuses. 9. Jaan
konna kiriklise ajaloo valgustamine, arvestades
eriti rohkemal arvul säilinud kiriku visitatsiooni Rmnma nimeline auhind: keskaegse Eesn maa

Tuleval kevadel algavad täie hooga
Wöhandu jõe süvendustööd, mille läbi liig'
weest wabaneb laialdane maa-ala ning Wõru
linna ümbrus. Süvendustööd võetakse ette
mööda Wöhandu jõge 26 kilomeetri ulatusis
kuni Leevini. Kogusummas vabaneb liig.
weest umbeS 6900 hektaari maad. Wõru
külje all asuvad Tammula ja Wagula jär
vede veepinda alandatakse umbes 1 meetri
võrra. Kogu süvendustööd lähevad maks
ma umbes 25 miljonit senti. Güvendusma'
sin on juba kohal ning teeb katsetöid. Wõ
handu süvendamine tahetakse läbi vn.r 3

märke. 4) Katselise usupsüholoogia ilmawaateli

sep eeldused. 5) Jutlus teksti üle Matt. 10,

34—89 ühes eks egeetilis-homileetili selt pohev
datrrd dispositsiooniga.
Õigusteaduskonnas.

ala senine kartograafiline käsitlus.

Matemaatika - loodusteaduskonnas.

1. Neljanda järgu kõmera laknk-puuiuiatest.

2 Pappus'e lause geomeetria alustes. 8. Kollek
tiimide hindamine proowide alusel. 4 Ühtede
kiiruste määramisest, ö. Udu Läänemerel. 6. Fo

1. Walläkohtu ajalugu Eestis. 2. Presidendi toahelikud ja nende teooria. 7. Neutraalsoolade
damisele Tammulat ja Wagulat ühendav oja
kene. Suurema tööna on ette nähtud uue ka instituut peale ilmasõda tekkinud põhiseaduste niõju taimejuurte kasmule. 8. näo
3. Eesti maaomavalitsuste reformi juht gcomorfoloogia.' 9. Kirjastus „Looduse poolt:
nali kaevamine Wagulast Kirumpäq alla. See järgi.
nöörid. 4. Ettenäitajate peale väärtpaberite ju a) Videmusetufi elementide sulami ml: b) andmeid
töö algab juba talvel. Mullakiht kaeva: akse riidiline loomus, v. Kohtu alla andmise instituut j/rwede põhjasetete ekstrakti ja destllatsmomsaa
välja töötatööliSte abil, milleks on palutud f t* meil ja tähtsamates maksvates Euroopa mandri duste uurimisest.
bitti. Kohati tuleb siin kaevata läbi väiksemate kriminaalprotsessi. 6. «Wäärtns" õpetus uues
Loomaarstiteaduskonnas.
majandusteaduslises kirjanduses. 7. Konsulaar
1 Nisade tuberkuloosi patoloogiline anatoo
mägede. Selle kanali kaudu hakkab Wagula esinduse organisatsioon kaasaegsetes riikides. 8.
aasta jooksul.
voolama otse mööda jõge alla ning hoiab ära Dividendid kindlustusvõtjatele ja nende osa elu .nia jä histoloogia weisel. 2. Tuberkuloosi pisllaste
Tartu müügipnmas. S. Haemoglobr
Põllumajanduslikult on Wöhandu süven Wõru ümbruse liigveest. Uus kanal tuleb 2}/2 kindlustuse tehnikas. 9. Kindlustusselts > «Eesti" esinemisest.
muria enzootica ratoirulemuscd kirjanduse ja kat
damine Lige suure tähtsusega. Jõgi oli juba meetrit sügan? ja ly imetrit lai ning umbe: 1 '/3 poolt määratud auhinna töö teem: «ühistegeline sete
andmetel .4. Kloraal-hüdradi intraper.to
elitkindlustus Eestis" . 10. Jaan Tõnissoni teem
niiwörd ummistunud, et isegi kuivadel suvedel kilomeetrit pikk.
Jaan Tõnissoni nimelise auhinna saamiseks, mis neaalse süstimisega saawutatud narkoosi head ja
ei suutnud Tammulast ja Wagulast peale vai
.Projektide tvalmisiamisel oli kawatsus kae Tartu linnav. poolt määratud: «Rahvusluse idee halwad küljed üksikutel koduloomaliikidel.
guwat vett ära viia. Jöe ümbruses asuvad ivata täitsa uus kanal Kääpalt otsejoones Lee sotsioloogiliselt ja silosoofiliselt vaatekohalt". 11.
Põllumajandusteaduskonnas.
heinamaad seisid tihti tegemata, samuti seisid wile, kuid liiga suurt- kulude tõttu heideti les HariduS- ja sotsiaalministeeriumi poolt määratud
1. Ristikheina haiguste esinemisest Eestis.
auhinnatöö teem: «Moodsaid woolrrsid tööõigus

Wöru linna ümbrus oli igal kevadel ja
sügisel

ühenduses süwendustöödega wõ» takse ette ka

mitmes kohas jöe õgwendamine, K'äpa sa Pindi
nputusehädaohuS.

Tammula kaldal asuvad elamud ujusid

2. Seakaswatuse arenemisest Eestis wnmcrse 20

teaduses".

aaSta keftwusel. 8. Katalaasi tähtsus heinaftemnete

Arstiteaduskonnas.

1. Katsuda koostada tiisikuse ajalugu Eesti
riigi piirides. 2. Gaasi ivahetusest kopsutiisikuse

wahel ja mujal.
haigetel. 8. Missugused Araabia-kmmni-lima
Ei ole huwituseta siinkohal m'Wida, et ar (Mucilago gummi arabici) walmistamise wiisid

idanewuse määramiseks. 4. Eesti talundite suu
ruse mõju tasuwusele. 5. Meie saagiMisetoostuse
olukord ja lähema tulewiku ivaljamaated. 6. Aka»
deemilise põllumajanduse sellsi poolt on kolm teo*
trn: a) Eesti talundite koormatus mitmesuguste
kapitalidega, b) Otstarbekohane külmikord katia
tulundustalus N. kihelkonnas, e) N-tõrt noorkarja
kaswatus Eestis wähemalt 25 kontrollkarja and

tvees, samuti tuli Wörusoo kodanikkudel sügisel tvestuse järele tuleb Wõhandu süivenduZtõödel annawad parema preparaadi fenooliseloomuga ai
ja ketradel lootsikuga maanteele wälja sõuda. tvälja kaewata umbes 339 tuhat kantmeetrit nete suhtes. 4. Andmeid ühe Eesti keskmise suu
rusega liuna terwishoidliste olude kohta. 5. Us
Isegi Wöru linna ja jaama vaheline kivitee maad.
sid laste seedimiselundites; nende diagnoos, ette
oli suurveed, ajal weega üle ujutatud.
Süwendusmasin, mis praegu kohal, pail iuletous ja ratvi, lastekliiniku andmetel 1922.—39.
metel. .. , .
Kokku seega 57 teemi. Loodetawasti ei nrju
Ettevõetud süvendustööd puudutavad seega nakse kewadel tööle wahemalt kah: wahetusega a. 6. Were punaliblede settimise kiirus rinnakoopa
tata järgmisel aastal wähem kui tänawu.
paljuid kodanikke nii linnast kui maalt.
Kui töös mingisugused takistusi es-le ei tule, trassudaatidel ja ekssudaatidel. 7. Tubaka
suitsu
mõju
organismi
ja
närwikawa
peale.
8.
Eriti tegi liigvesi kahju. Pindi, Kasaritsa, siis tvabaneb Wõrumaa nigiveest umbes 1983. Andmeid Filsandi saare elanikkude terwislise sei

Nursi, Erasttvere, Sõmerpalu ning Lasva wal

aastal.

dade talupidajatele, kellede heinamaad ja põllud

Kui artvestada, et kogu suwendus?ööd maks
ma lähewad umbes 25 miljonit fcvih, ning selle
tõttu tvabaneb liigweest umbes SCOO hektaaci
maad, siis tuleb iga tree alt wabanenud hektaar
riigile maksma umbes 5909 senti.

igal aastal weega üle ujutatud olid.
Wöhandu süvendamise mõte

algatati juba ammu. Wallad saatsid palveid
sinna käimine osutub Nõo ümbruse malewla üks ühe järele. Nii kestis see mitu aaStat. LS
puks võeti teedeministri Keremi ajal esimene
sile tülikaks kanguse pärast.
Nüüd leiti sobiw koht raudtee äärde Jä
rnste as- heinamaale, kus agarad malewlased
Sagedased tuleõnnetused maal.
läinud nädalal mäenõlwakule walmistasid
laske- ja kontrollwalli.
Üldse tuleb koha walimist õnnestunuks pi
Kolm t«lekahj« WKra- ja Petserimaal.
dada, sest maastik tagaplaanil osutub metsaks,
hukkus terwe talu ristikhein, kolkimata lina
Wastseliinaö põles talu.
.seega wäljaspool hädaohtu ümbrusele.
1. detsembri öösel puhkes Wastseliinas warred, mitmesuguseid põllutööriistu ja ma
Pühapäewal oli esimene tuleproow uuel
laskeplatsil, mis ühte langes 1. dets.
Muuksi asunduses Daniel Päldi pärijate ma sinaid ning muud kraami. Kogusummas ula
jas tuli. Tuli wõttis kiirelt wõimust ja umbes tub kahju 2170 kroonile. Hoone oli kinnita
Valimiseelne Elwa.
kella 2 paiku langes tuleroaks ka sama talu tud äärmiselt odawalt kohapealses tulekinni
Kihutustööd oi vle märgata.
küün, tallihoone, laut ja teised kõrvalhooned. tusseltsis ainult 200 krooni eest. Omaniku
arwates on tuli puhkenud õhtul köetud ahjust.
Elwa alewiwolifogu walimised on 7. ja Tules hukkus küünisolew põhu- ja heinataga
wara,
samuti
linad.
Osa
laudast
suudeti
pääs
8. detsembril, seega juba ukse ees. Ka wali
Petferis põlesid autod.
mismaterjalid on walijatele kätte toimetatud. ta. Seni ei ole weel kindlaks tehtud kahju
Möödunud laupäewal põles Petseris
WÄlimistel esinetakse üldse 13 nimekirjaga, summa. Ainult niipalju on teada, et nime Tartu tänawal asuw autokuur. Sisse põles
tatud
hooned
ilma
tallihooneta
olid
kinnita
milledest mitmed liituwad. Üldse on kandi
„Jnternatsional" weoauto, kuna kergesüidu
daate kõigis nimekirjades koKu 187, kuna tud 80.000 sendi eest. Kahju tõuseb aga mitu auto suudeti päästa. Kuurist põles osa ära.
korda
kõrgemale.
Kõik
asjaolud
lasewad
tule
walijate arw ulatub 1250 peale. Kandidaa
Tule alguse põhjuseid uurib politsei. Nähta
iidena esinewad mehed, peale ühe naiste kahju juures oletada, et siin on tegemist kuri wasti on siin tegemist tulega hooletult üm
süütamisega. Politsei poolt ongi wahi
rahwa. Kandidaatidest on üks wahepeal tahtliku
alla
wõetud
keegi noormees, kes sama päewa berkäimisega. Ollakse arwamisel, et tuli al
surnud. On huwitaw äramärkida, et waata õhtul nimetatud
talus korraldatud kooswiibi gas siis, kui autojuhid kuuris bensiini ümber
mata walimiste ligidusele, ei ole rühmad misel peremehega tülli oli läinud ja joobnud walasid.
senini teinud peaaegu mingisugust kihutus olekus ähwardanud: „Ma panen su kuradi
Tuli algas katuselt.
tööd, wähemalt ei ole peetud ühtki kõuekoos hooned
weel
põlema."
Selle
järele
oli
noor
vleku't.
Neil päewil põles Elistwere wallas Wälgi
mees majast kadunud ja warsti puhkeski tuli külas Anastasia Kartashewa elumaja maha
Loeng kehalisest kaswatusest ElwaS.
lahti.
ühes mitmesuguse majakraamiga. Omanik
Kolmapäetval, 4. flp. on Gltva tuletõrjeühingu
Wana-Antslas pöleS rehi.
hindab kahju 115.000 sendile. Tuld märgati
seltsimajas kehalise kas-watuse inspektor Ernst Jdla
Csmaspäewa warahommikul süüws põ hommikul kella 6 ajal kõige esiteks katusel.
loeng teemile „Tee terwisele ja jõule". Kõneleja
selgitab sportlise tegewuse ja üldse kehalise kastva lema Wana-Antsla wallas Oriku talu oma Omanik arwab, et tegemist on kuritahtliku
tuse otStarwet ja tähtsust, ühtlasi esineb sealsamas niku August Hanki rehi. Lühikese aja jooksul süütamisega. Kahtlustada ei tea ta aga
peale loengu lõvpu, naiswõimlejate grupp, kuhu
põleS rehi rehealusega maani maha. Tules kedagi.
kuuluwad prl. Allas, Berggrün ja Walk, demonst
jaoks olemas laskekoht Wissi kruusaaugus, kuid

ülikooli poolt on eelseisvaks õppeaastaks järg
mised auhinnatöö teemid välja kuulutatud:

sukorra ja elamistingimiste kohta. 9) Karskus

liidu auhinnatööde ained: a) alkoholi mõju kõne
peale (eksperimentaalne töö), b) wanemate alko

holiSmnS ja langetõbi lastel (kliiniliste ja eks

perimentaalsete andmete põhjal.).
Filosoofiateaduskonnas.

1. Mingi eesti murde häälikutelngu, silmaS
pidades peamiselt spetsiaalmurdelisi erijooni. 2.
Soome keele mõjud kirde-eesti rannamurdcis. 3.

Hurmavalt mõjub

kindlasti iga ravitud vfillmnsega

natue* Raamat «Kuidas saada ilusaks»

(18 pildiga, hind 50 senti) annab näpunäi
teid meeldiva välimuse saavutamiseks.

Ladu: wPoattmehe" raamatukaupluses
Tartus, Suurturg 16.

Hiina wõitlus oopiumiga.

Oopiumiwastane tänawplakaat.
Saksa majandusnõukogu ruumides Ber HiinaS kasutatawaid tänawplakaate, mille
liinis peab praegu istanguid rahwuswaheline eesmärgiks hoiatada inimesi oopiumi ja teiste
konwerents, mille eesmärgiks arutada, kuidas uimastawate ainete suitsetamise eest ning näi
wõidelda oopiumi ja teiste narkootiliste aine data nende häwitawat mõju inimeste orga
te tarwitamise wastu. Koosolekutel näidati ka nismile.

reerides naiswõimlemist. SiSscPääS tvabatahtliku
maksu eest. Algus kell 19.

Põlwa ühispank alustas tegewust.
Tartu tööstus ja kaubandus.
_ Käesolewa aasta oktoobrikuul tulid kokku
Põlwa ärksamad tegelased ja panid aluse
minewikuga kuulub Tartu wanemate waSiawa ala
H. Lõhmuse alkoholita jookide tehaS
Põlwa ühispangale. Kuna Põlwas seni puu
tööstuste hulka. TehaS walmistab mitmesuguseid
Tähttvere tän. 18. Tehas on asutatud 1917.
dus rahaasutus, siis oli mainitud samm kõi asub
limonaade, mõdusid, seltersit jne. To-dangu
a. ning walmiStab keedetud kui ka keetmata mõdu, turuks on Tartu.
giti terwitataw: ei pruugi iga wähema asja mitmet sorti limonaadi, suhstusiirupit ja puu
pärast kohe sõita 26 km eemal olewasse Wõru tviljaekstrakte ja alkoholita weine. Toodang läheb
J. Nirk'! limonaaditõõstus,
linna, waid saab kerge waewaga kõik asjad kõik kodumaa turule.. Tööstus on oma saaduste Pikk tän. 12, on asutatud 1911. a. Tööstuse
juba Põlwas eneses ära toimetada. 1. dets. ga esinenud näitustel, kuS auhindu omandanud. peaalaks on. nagu nimigi juba ütleb, mitmet sorti
wõis pank oma awamis-koosoleku ära pidada. Kolme aasta eest Tartus üleilmlisel karSkuSkong- limonaadid ja puuwiljamõdud ning mineraalsai tehas oma alkoholita jookide eest 1. Veed. Tööswse toodang levib peamiselt TartuS
Juhatusse waliti: Josep Plado, Karl Niitoff, auhinna.
TehaS töötab 4 töölisega.
ja Tartu ümbruses. Praegu töötab tehas 4 töö
Josep Tobre, Jakob Rosenberg ja A. Wõhni, H. Lõhmuse shokolaadi- ja kompwekitööstus, lisega.
nõukogusse Jaan Plado, Joh. Wäggi, A.
A.-s. „Karlowa" jahuweski.
tän. 16, osutub oma eluealt noore
Waino, A. Jänes, J. Hurt ja Joh. Nikoben Tähtvere
mate tööstuste hulka, kuid on asunud võrdlemisi
JahuweSki asutati 1919. a. lauatvabriku lisa*
sius. Panga asjaajajaks waliti prl. L. intensiivsele tegevusele, nii et omanik kavatseb
ja töötab praegu Aleksandri tän. 134
Mattisson.
ettevõtet laiendada. TõöStuS valmistab komp haruna
Jahvatatakse lihtjahu, kruupe ja tangu kaup
vekke
igat
sorti,
samuti
ka
shokolaadi.
Toodang
Põlwa köstri Otto Mattissoni austamine. läheb kodumaa turule. Praegu töötatakse 4 töö meestele.
E. ja K. Panksepa seebi- ja soodawabrik. !
Põlwa köstri Otto Mattissoni 60-aastast lisega.
„Weronika".
sünnipäewa ja 40-aastast ametijuubelit pü
Ed. Loskiti weinitehas.
hitseti pidulikult. Juubelipidustused algasid Tähe tän. 72, on asutatud 1924. a. Tehas
Seebivabrik asutati 1993 a. ja töötas Nar
juba 27. skp. õhtul, mil kohaliku Hariduse valmistab veine kodumaa puuviljast ja marja tän. 40. Hiljuti kolis tvabrik Ae oma maija
Seltsi segakoor ja samuti ka Põlwa Õpetajate dest alkoholiga ja ilma. Paale selle tehakse siin Aleksandri tän. lg, kus tvalmisid ajakohased ruu
ja sisseseaded. Valmistatakse 40 sorti seepi,
Ühingu liikmetest moodustawd laulukoor au mitmesuguseid puuviljaekstrakte ja ka äädikat mid
eriti siseturu warustamiseks. Wabnk tvalinistab
Tänavu
aastast
peale
on
tööstus
asunud
ka
limo
wäärt juubilari tulid terwitama tema sünni
naadi valmistamisele. Tööstuse toodang levib peale seebi weel pesusoodat ja kõiksugu küünlaid.
päewa esimesel tunnil.
Wärnitsa wabrik /,Aftra".
kodumaa piires.
Sünnipäewal enesel aga korraldati juubi
Wabrik asutati 1920. a. ja töötab praegu
A.
Reinkordti
limonaadija
miueraalwetc
lari auks Põlwa Hariduse Seltsi ruumes
Karlowa tän. nr. 63. TööStussaadustena las
tehoS.
takse müügile linaseemneöli, wärnitsat ja looma
pidusöök. Praost J. C. Schwarz kriipsutas
Wana t. 1. kuulub Tartu vanemate tööstuste toidukooke.
alla Mattisson'ide perekonna traditsiooni
Töö toimub omaniku Al. Sarali isiklikul
oma tööjõudu pühendada rahwa ja kiriku tee liiki. Ta on asutatud 1880. a. ettevõtja Hänseli
juhatusel.
Käesoleval aastal müüb Vabrik lina
poolt.
16
aaSta
eest
läks
tehas
praeguse
oma
nistusse. Nii on isalt pojale pärandatud niku kätte. TehaS valmistab mitmet sorti limo seemnekooke
ligi 50 senti puudalt odavamalt kui
Põlwa köstri ja kooliõpetaja ametid. Nii on naadi puhtast suhkrust, samuti ka naiuraalsoola möödunud aastal.
see kestnud juba kuue põlwe kestel.
dest mineraalvett. TehaS töötab 8 töölisega ja
Al. Frederkingi seebi- ja soodawabrik.
varustab oma toodanguga Tartu linna ja lähe
Wabrik pühitses möödunud suwel oma 80 a/>
Suurem weksliwargus Tõrwas.
mat ümbrust.
Tõvwa restoraani omanikul SiitFil on ma Laist ja Wokk'i limonaadi- ja mineraalw te tegewusejuubelit. Walmistatakse umbes 50 sort,
seepi, eriti on aga laialt tuntud „Frederkingi"
gamise ajal omas korteris taskust kaduma läi
tehas.
kirju seep. Peale seebi valmistatakse Veel pesu
mid rahakott ja wekslid 150.000 sendi wäär
Jaama tän. 10, läks praeguste omanikkude soodat. Kaup läheb ainult siseturu Varustamiseks
tuscs. Waras teadmata.
kätte tänavu maikuul, kuna muidu tehas ont;

Prow. K. ja M. Feperabendi rohukauplus.. tänatval. Töötab ainult kunstliku tvalgusega.
Rohukauplus asub Riia tän. 41. Tähendatud Spetsiaalalaks on portreed, kuid teeb ka grupi ja
ülesmõtteid ning suurendusi. W. Mar
kohas on äri töötanud juba üle 30 aasta. Müü tehnilisi
kus on ka „Wanemuise" fotomeister.
gil rohud, wärwid jne.
Foto J. Eckbanm
Paberossikes ade-iõöotus „Kajak".
Tähe tän. 72, on asutatud 1923. aaStal. Tööö asub Aleksandri tänatval 10. £n asut-tud prae
tus walmistab padcrossikesti igasuguses suuruses. guse omaniku poolt 80 aasta eest. Asu? toore
.Veale selle ivalmismb tehas untmesuguseid papp

malt mitmel pool mujal. Walmistatakie portreid

karpe. Praegu töötatakse 14 töölisega. Töösuse
toodang läheb kõik kodumaa turule.

sega. TööstuS areneb kogu aeg :õu'u suuna?.

PKewapilditõsstused.
A. Lompi päewapilditõöstus

ja grupipilte. Töömnnne on loomuliku tvalgu

P. Krüneri fototöös us
asub Promenadi tänatval 8. On asutatud 1928.
a. praeguse omaniku poolt. . nii loo

muliku kui ka kunstliku tralguiega. Walzni-tatakse
asub Wana tänawal 8. Läks praeguse omamku portreid, grupi- ja tehnilisi ülestvötteid.
kätte 1903. a., kuna Ivaremalt hra Lomp tväoS
Peterburis keiserliku päetvapitniku Bulla juures,
lu»ksetõõst«sed.
kes neil päetvil Saaremaal 74 a. Vanuses suri.

Tööstuse spetsiaalalaks on portreed, grupi- ja

R. Dilsi juuksetööstus.
Tööstus
asub Küüni tän. 1 sa ou asutatud
tvalmistab pilte linnawalitsusele, ülikoolile Ja 1927. TööstuS
on ipetsialiseerunud eriti daa
kaitsemalewale. Tööstust juh b omanik ise. Töö
tehnilised iileswõtted ning suurendused. A. Lomp
tatakse peaasjalikult loomuliku Valgusega.

C. päelvapildUööstus.

mide töödele. Tööstusega rööbiti töötab õpilaste

ettewalmistcmnne tähendatud kutsealale. Lpi
laste arw tõuseb üle 10. kuna üIS osa on pida

asub Aia tänatval 3. On ükS tvanematd Tartus. nud ruumipuudusel jääma järge ootama.
Schulzid on sündinud päevapiltnikud. Omal ajal
J. Lnksepa juuksetööstus.
töötasid kolm Venda, kõik päewapildistamre alat,

üks Tartus, teine Riias ja kolmas Liibawis.
Äri atvati 1916. a. ja töötab praegu Küüni
Tartu tööstus Võib olla üle 70 o. wana, sest tan. S. Peale juuksetööstuse tegutseb tvecl õpi
juba 1864. a. on saadud auraha. .Praegu te laste osakond, kus nais, ja meesõpilasi ette tval
hakse peaasjalikult portreid ja grupiülesaõiteid. miStatakse tähendatud kutsele. Teairiosakonnas
Töötatakse loomuliku Valgusega.
walmistatakse parukaid ja teisi tarbeid.

H. Riedeli päewapilditõöstus
Kesknla junksetöõstus.
asub Jaam tänawal 13, raekoja taga. On kõige
Praegustes
ruumes, Jaan! tan. 8 on suul*
Vanem Tartus. Tema iga arvatakse üle 100 setööStuS asunud
1918. a. alates. Hiljuti oman
aasta ja kogudes leidub muuseas ka kuulsa prof :
daS
äri
hra
Kesknla.
ise w-remalt
E. Baeri pilt, mille järele valmistatud tema au äris töötanud. Äril on kes
ka daamide osakond.
sammaski Toomel. Praeguse omaniku karte läks

tööstus 1896. a. Töötatakse nii loomuliku fui j

ka kunstliku valgusega. Peaalaks on portreed.!
H. Riedeli juures on pildistatud muuseas ka kõik

D. Ariko jimksetõõ^t«.s.

D. Ariko juuksetööstus awati 1918 a ja töö
tab praegu Promenadi tan. 8. Tööstuses on
ülikooli õppejõud. !
daamidele eriruum. Äri töötab omaniku sum
tusel ia kaasatöötamisel. Abilistena töötawad
Wo'd. M rknse kuustfoto ateljee
ainult wilunud jõud.
asub Gildi tänawal 7. On praeguse rmmi.'n ar:sPalju
ärisõpru ei ole äri tva?tu truuduA
poolt asutatud 1922. ä. Asus Varemalt Rüütlij
murdnud kogu 12 a. jooksul. "
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7oif{ n i e l]
Aus arstiteaduse doktor.

Ülikooli juubeli järelkaja.

Äärmine taktitus.
Äormife toftitufega on maha faa*
tmd oma «funcjlcÄ numbris üte Tar
tu® 30. notoembxil Ämunud nädala»
leht, mis selle järele otsustades tahab nähta
wasti lõhnawa kuulsusega „Kosjalehe" ja
radadel sammuma hakata.

Lehe esikülge chib kogupilt, mis kujutab
nagu fÄetuS all näitab, „Tavtu eesti (sõ
rendus nimetati lehe toim.) ülikooli koore
kihti". Tunneme selles ära meie ülikooli
muulastest eesti kodanikkudest kui ka wä
lismaalastest õppejõudude peret, kelle hul
ka, nähtawasti suurema „terawmeelsuse" ta
gaajamisel, sattunud ka paar prosessorit-eest»

last. Pilti wõikS weel kuidagi wõinud wõtta
-naljana, kui toimetus mitte ei oleks hakanud
temast kapitali lööma, kuulutades selle wälja
numbri wiimasel leheküljel „hinnamõis
katuseks", mille kahele „kõige terawmeel
sema ja täielikuma" wastuse saatjale luba
takse teatan» tasu.

Weel iseäralikumaks kujuneb asi selle läbi,

et sama ajalehe kuuendamal leheküljel toi
metus professor J. Marki laseb seletada, kui
das meie oma ülikooli loomisele 1919. aastat
„täitsa ettewalmistamatult" pidime asuma,
et meie oina professoritele järjest waljumaid
nõudmisi peame seadma hakkama ja kui raske
meie oludes on eesti teadusemehel töötada.

Nii siis toimetus ei tohiks selle kohta tead
mata olla, et meie ülikool korrapäraseks ja
ajanõuetele wastawaks tööks wõõraste abi

wajab, ja ometi wõetakse ette otse uulit
sapoisilik kallaletung nendele, keS
selles süüdi ei ole, et eeSti ülikool neid
wajab, ja kellele seda kuriteoks ei tohi
arwata, et nad meie ülikooli kutse kaastööle
on wastu wõtrrnd. See on karuteene „ee S
t i" ülikoolile, mille huwides siin nähtawaSti
on tahetud toimetada, see on äärmine lugu
pidamatus ühe osa ülikooli õppejõudude
wastu seda enam, et meie üleüldse sellega
kiidelda ei saa, nagu oleks meil oldud liiga
wastutulelik wõõraste kaastööliste wastu.
Mis peaks ühte woõrast weel Tartu
külge köitma, kui temale siin waadatakse kui
kontwõõrale wõi koheldakse kui moorameest,
kes minna wõib, kui teda tarwis ei ole? Kas
aineline seisukord, mille raskusi professor
Mark wäga kujukalt näitab? Wõi eriliselt
soodsad teadusliku töötamise wõimalused,
millega meie suurustaba ei saa? j. m.
Jääb üle ainult otsekohene wiisakuS, lu
gupidamine. sõbralikkus ja selle töö tun
nustamine, mida ka woõrad teewad
eesti ülikooli kaswamiseks ja arenemiseks.
Kui aga seda tahetakse keelata, siis ei
jää muud üle, kui sarnast oma pesa musta
mist ja taktitust kinni naelutada, et laiem
awalikkus teaks hoiduda neist pimeStawd
ja taktituist inimesist, kes eelkujutatud wiisil
mõistawad oma ajakirjanduslikke ülesandeid.
Peeter Põld.

Tartu teated.

Pidulik koosolek Akadeemilise» Põllumajandusseltfi».

Hiljuti kaitses ülikooli aulaS oma arSti
teaduse wäitekirja hra Ernst M i 11. Töö Äi
kirjutatud „Anäämisest lipominast", saksa kee
les ja ligi 200 lehekülge pais.
Oponeerisid professorid Masing, Kvippel
ja Fleisch.

Lõpul wnmstaisid oponerckid kaitsja arSti
teaduse doktori aukraadi wääriliseks.

Dr. med. Ernst Mill on sündinud PärnuS
1896. a. 2. dets. baptisti õpetaja pojana. Lõ
petas Pärnu keskkooli hõbe aurahaga. AStuS
ülikooli ilmasõja ajal. Mobiliseeriti karise
wäkke, kus teenis welskerma. Ülikooli lõpe
tas 1925. a. cum laude. Sooritas doktoran
di eksamid 1927. a.
Arstina tegutseb ülikooli lõpetamisest saa
dik polikliinikus 1928. aastani noorema, sealt
peale wanema assistendina.

Seltsi koosolek. X. prof. P. Kõpp, .X X agr. A. Mägiste
ESmaSpäewa õhtul PidaZ Akadeemiline
PõllumajanvuS-seltS ülikooli 10 aasta juubeli
puhul piduliku koosoleku, millest rohkel arwul
osa wõttis liikmeid ja külalisi. Koosoleku
päewakorras oli ette nähtud kaks ettekannet.
Esimesena kõneles prof. P. Kõpp eesti
ülikooli põllumazandus-teaduskonna arenemi
sest, tuues ette huwitawaid andmeid ja mä
leswsi.
Agronoom A. Mägiste andis ülewaa-

te Akadeemilise Põllumajandus-seltsi areneml
sest selle 9-aastase minewiku kestel, ning tõi
esile isiklikke mälestusi õppetööst põllumajan
dus-teaduskonnas. A. Mägiste on esimesi
põllumajandus-teaduskonna üliõpilasi (matr.
nr. 47) ja on osutunud teaduskonna kujune
mise loos tema enese üteluse järele Katse
jäneseks".

Kõnedele järgnesid elawad läbirääkimised.

Lõpuks pildistati kooswiibijad.

Tuletõrje tahab uusi rumme.
Arwestades, et pritsimaja garaash kitsaks
on jäänud ja kõiki riistu enam wõimalik ei
Tööpuudus läheb terawaks.
ole sinna mahutada, kuna tulekahju puhu!
riistade kiire wäljasaatmine on takistatud,
Tartut 1830 tSötnt.
ja lendsalgal puudub harjutusteplats, mis
pärast tuletõrje juhatus uute ruumide muret
Tartu linna tööbörsil oli esmaspäewal tctt suuremas osaS riigi korraldada, et asja
semise tarwiliku on leidnud olewat ja linna töödsoowijate naiste arw 680. Sellest töö paremini organiseerida, kuid sellejuures on
walitsusele esinenud ettepanekuga ruumide tute hulgast kuulus 461 esimesse kategooriasse, jäetud tööta tööliste korraldus täiesti oma
laiendamisele asuda.
kellel on perekond toita, 274 kuulus teise ka walitsuste hooleks. Ja nii on tekkinud um
tegooriasse, mille moodustawad üksikud wal mik. Omawalitsused on asetatud tööta töö
1528./29. a. fillutustööd.
liste küsimuses raskesse seisukorda.
Z 928./29. a. on TarwS sillutatud rohkem teid' lalised naised. Kolmandasse kategooriasse
Tartu linnawalitsus saatis enam kui nä
ja tänawaid kui eelarweS ette nähtud. Nii on te (nooremad naised, kes elawad wanemate ja
bal tagasi ministeeriumile järelpärimise, mil
gelikult tehtud töid järgmistes täncrwcrtes: Oa tn< sugulaste juures) kuulus 145 isikut.
765,10 ruutmeetrit, L-ao tn. 1954,22, Elisabeii— j
Tööta mehi oli 1. kategoorias (need, kellel liseid töid kawatseb riik Tartu raioonis kor
2441,45, Pärna 2160,20. Pilt 2838,36,' perekonnad) 226, teises kategoorias (lasteta raldada, millised jäätvad linna korraldada,
Raekoja 8898,64, Jaama 4009,97, Kar abielud) 535 ja 3. kategoorias (üksikud me kuid wastust sellele polnud eilseni tulnud.
lowa 1010, Jaani 644, mitmesugused pa hed) 195 meest, üldse tööta 959 meest.
randused 2730,50, weetvärgi kraatv de kinnisillu
On ilmselt selge, et selline wenitamine
Hiljuti alati raudteel hädaabi-töödega,
tnS 7627,15, elektrrkaabeli kinnisilluhis 3459,
kanalisatsioonikraawide kinnisilluhis 1611,30, Väi kuhu wõeti tööle linna tööbörsilt 114 meest ja küsimuse lahendamisega osutud lubamatuks.
ke-KaarSl3; sõeluwd killustikust on tehtud: V. 75 naist, 35 naist said tööd sõjawäeosadele On peaaegu kaks kuud tagasi, kui lõppesid põl
Tähe tän. 630, Katarina 1050, Lubja 600, pesu õmblemisel. Wiimaste andmete järele lutööd ja paljudel teenistus lõppes ning nüüd
Saekoja 1600: asfalt-bctoonsillutus: Maarjamõi on raudteewalitsus lubanud tööd weel 199 annab end tööpuudus terawalt tunda, pealegi
sa ja Riia tän. 600 rm.
mehele ja 25 naisele, ülejäänud osale töö kus puuduwad talised wälistööd (nagu puu
Teedeministeeriumi toetusel sillutatud klumbi
tud kiividega: Riia tän. 2500, Viljandi 2750. hankimiseks on linnawalitsus teinud kõik, mis lõikamine, mitmesugused weod jne.), mis
Peale selle on tehtud TäHhvere maanteed 6855 temal wõimalik, kuid krediidid ja korraldused wõiksid osaliselt tööpuuduse lahendamiseks
teedeministeeriumist, kes hädaabi-tööde kor woimalusi pakkuda. Praegu on ministeeriu
rm ja Tallinna maanteed 900 rm.
raldaja,
on wisad tulema. Kuuldawasti on mil igatahes wiimane aeg hädaabi-tööde kü
Tuli ähwsrdüs „Rann«t".
teedeministeeriumis asutud seisukohale, et hä [urnis ometi kord lõpulikult lahendada.
Hiljuti oli tulekahju. Tuli oli
daabi-tööde läbiwiimine wõtta omawalitsus-

Rahwaerakonna kõnekoosolek.
2. dets. õhwl kella 8 ajal korraldas Rah
waerakonna Tartu osakond E. Käsitööliste
Abiandmise Seltsi saalis awaliku kõnekoos
oleku. Koosolekule oli rahwast rohkesti tul
nud, kes suure huwiga kuulasid prof. P. Põllu
ja pr. E. Saralt kõnesid. Kõnelejad käsitasid
küsimusi, mis huwitasid kõiki kokkutulnuid.
laialikandmisega, tehakse algust juba täna.
Et kõned ja nendes edasiantud mõtted kõigile
Kodanikkude tähelepanu olgu weel kord wastuwõetawad olid, ei soowinud ükski kõne
juhitud asjaolule, et weel on wõimaluS wa dele järgnewatel läbirääkimistel sõna ja ligi
lijate nimekirju kontrollida ja end laSta sinna tahetunniline koosolek lõppes rohkete kiidu
üles wõtta. Nimekirjad on kontrollimiseks awaldustega kõnelejatele.
wälja pandud linna statistikabüroos, Gildi
tän. nr. 8 iga päew kella 8 hom. kl. 8 õhtul. Suur hõimuaktus Soome 12-nda
aastapäewa puhul.
Prof. J. SzhmanStt külaskäik
Reedel, 6. skp. kell 6 p. l. korraldawad
ülikooli silmakltinitaS.
Fenno-Ugria Tartu osakond ja Akadeemiline
TartuS wiibideS külastas Poola senati hõimuklubi Soome wabariigi 12. aastapäewa
marssal prof. J. Szymanski muu seas ka üli puhul suure hõimuaktuse. Kõnelewad prof.
kooli silnrakliinikut, tutwunedes lähemalt klii dr. J. Mägiste, Soome saatkonna nõunik lahti pääsenud restorani omaniku A. Koffi maga
niku sisseseadega, laboratooriumiga, raamatu mag, T. Snellmann Soome-Eesti suhete are mistoas. Ära põles seina- ja laetapeet, akna ees
MceStelanln Seltsi lauluharjuwS kolmaväctval,
koguga jne. "" . "
Täna HavaSst ja Arro kontsert.
nemisest wiimasel ajal ja mag. A. Anni Soo riie ja woodipcsu ning rikutud sai mööbel. Omanik
Külalise huwi silmakliiniku WäStu suu me kirjanduse arengust wiimasel ajal. Soome hindab kahju 200 k »'nile.' „Ranna" hooned on
4. dets. kell 9 õbtul ..Ujumas". EelseiSwa esi
Tana õhtul kell 8 on ..Wanemuises" wsiuli nemise tõttu kõikide ilmumine tarwilik.
rendas asjaolu, et pros. J. Szymanski on muusikat ja laulu esitawad Kõrgema Muusika tule wastu kindlustatud 20.000 kr. tväärtuses, sis> kunstnikkude
HavaSst (Ungari) ja Leonid
elukutselt ophtalmoloog, kelle nimi silma-eri kooli õpilased neiu Patrason (laul) ja hrad sesead aga 12.000 kr. eest. Tuli oli alguse saa Arro kontsert Annus
kahel wiiulil. Klalveril saadab S.
teadlaste alak tuntud.
Roots (klawer) ja Tampere (wiiul). Sisse nud sel teel, et omani? jätnud küünla lauale põ Mamontow.
Könad, koosolekwd fa pidud.
Ametiwendadele demonstreeris prof. minek wabatahtliku maksu eest.
lema sa ise oli wälja läinud. Tagasi tulles oli
Annus HawasS ja Leonid Nrro on ühiselt ra
kendunud
wäga
wäärtuslikkude,
kuigi
wähe
tuntud
T. T. G. Wlk kosin jSejekorraline liikmete
Szymanski üht oma operatsioom-meetodit
tuba tuld täis. Tule kustutas A. Koss ise kori
ÄliöPttaSte ekskursioon LSSne.
praktiliselt, kasutades selleks mõningaid ope
doris rivputva käsiminimaziga. Politsei poolt teoste esiletoomisele, mis kirjutatud kahele wiu õhtu on kolmo.päoival. 4. stp. kell 7 õhtul Wil!
ratsioonrtarbeid, mida ta Poolast kaasa too
toimetatud juurdlusel tehti kindlaks, et siin ci ole lile orkestri resp. klaweri saatega. Neode pro kogu ruumes. Kawas: pr. H. Treilmanni refe
Eurooposfe.
grammis esineb wõrdselt nii wana kui ka modern raat «Moe psükoloogia", muusika, teclaud jne.
WaUmifematerlaN latalikand
mine alanud."
Kodanikud, kontrollige nimekirju!
Linnawolikogu kandidaatide nimekirjad on
trükist ilmunud, samuti on walmis ka isikliste
tunnistuste planketid. Walimismaterjali

nud.

tegemist süütamise, waid õnnetu juhtumisega.

üliõpilaskonna wälistoimkond korraldab 23.

Tartule kinnitati 100 Eesti
dets. kuni 17. jaanuarini ekskursiooni Laäne-Eu
roopaSse.
Panga aktsiat.
Ekskursiooni kawa on esialgu koostatud järg
EeSti Pank teatab Tartu linnawalitsufele,
miselt:
WAjasöit Tartust 23. dets. Sõit ilma pi
et panga Nõukogu oma koosolekul 22. now.
kema peatuseta Pariisi, kuhu saabutakse tvana
linnawalitsuse soowil registreeris Tartu linna aasta wiimasel päewal, o. 31. dets. hommikul.
Eesti Panga aktsionääriks ja kinnitas linna Pariisis- kestab peatus 6. jaan. õhtuni, mil siirdu

Juhaius.
„Enntate Domino" laZtckoori harjutus on kol
laps" 7. 10. 1929.: ..Südamliku poolehoiu osalis mapaewal, 4. dets. kell '/z4 p. I. Noorte Meeste
tekS said wiiulikunswikud Annus Hawass ja Leo Kristlikus ühingus, Wallikraaw 2S.
uid Arro, klaweril Gitta Kariner, esinedes suure
„(£. D." laulnhar jutus kolmapäewal, 4. dets.
pärase wirtuositeediga. Sellele
muusika.

üksikuid wäljowõtteid arwustusist:

TÄnuawaldus.
toimetusele, TartuS.

Palun Teie lugupeetud leheS lahkesti ruumi
lubada alljärgnewatele ridadele: Minu südamlik
tänu WSrumaa koolinxrlitsuftle ja Õpetajate Lii
dule, Põlwa Õpetajate ühingule, Põlwa kogudu
sele, Põlwa Hariduse Seltsile, PKwa Põllumeeste
Seltsile ja kõigile teistele seltsidele ja eraisikutele,

kell 7 õhtul. Suurturg 3.
Akadeemilise Arstiteaduse Seltsi omatvaheline
sertlawadel". ..Hir" ja Ujsag" 3. 19
1929.: „ oli kunstiliselt suursündmus; mäng jkulupuu korraldatakse kolmapäewal, 4. dets. kell
20,30 üliõpilasmajas edustuse saalis. Juhatus
ületab igasugu kriitika" jne.
takse edasi Davosi (Schweitsis). Samal ajal
Th. Lemba kirjutab Tallinna kontserdi trn Palub kõikide liikmete osawõttu.
(4.—12. jaan.) on Davosis Schtveitsi üliõpilaS keS mind minu 60. aasta sünnipäetva puhul meeles kiul muuseas järgmist: .... Kontsert kahel miin
õpetatud Eesti ScltS. Kolmapäewal, 4. dets.
konna korraldusel CM (RahlvuStvahelise üliõpilas
pidasid. Eriti tänan neid laulukoore, keS mind lil oli kõigiti huwitaw. Enieks juhtub seda kam kell 6 p. l. geoloogia cmditooriumuis Aia tän. 4S

nimele 100 aktsiat.

Kes ei esitanud hobuseid Md
lugemisele.
Linnawalitsus ei wõta kedagi vastuwsele. liidu) talispordi wõistlused 2. üleilmlise üliõpilas
talispord! wõistluste nime all. Davosis peatu
. Oktoobri alul pandi Tartus toime kaitse takse
4 päowa. Tagasisõit läbi Müncheni ning Ber
ministri korraldusel hobuste üldlugemine. liini, peatuStega mölemis linnas 3 päcwa. Saa
Kuid mitmed, kes kirja järele hobuse omani bumine Tartu 17. jaan. Seega kestab ekskursioon
kub, ei esitanud oma loomi. Nagu hiljem 20 päewa.
kontrollides selgus, on suurelt jaolt hobused
Kuludena on ette nähtud (sõit, hotellid, ühis
jäetud esitamata sellepärast, et nad on ära pasS, tviisad jne.) 170 kr.
müüdud, kuid pole wälja registreeritud, mis
Ekskursioonist osawõtu ülesandmist wõetakse
põhjustatud teadmatusega. Weo- ja liikumis waSw üliõpilaskonna WäliStoimkonnas iga püetv
wahendite üldlugemise, registreerimise ja
kontrollimise teostamise määruses ettenähtud kella 3—4 p. l.
WiimasekS ülesandmise tähtpäewakS on 10.
kuritahtlist kõrwalehoidmist ei ole leitud,
detsember.
mispärast linnawalitsus kedagi wastuwsele
ei wõta.
Kirjavastused.
JStiti. Naise" detsembrikuu mitnbef. Jteclem*
ded: wSsäifefte <Bõbtt", mustrid ja lõileleht.

W. B. NSwal. Kuna Teie meile tundmata,

«i saa meie Teie teateid atvaldada.

on kindlustatud tväärne koht ilma suurimatel kont

mermuusika osa oma sisuka literatuurega barwa
kinilda sa teiseks pakub ta tõsist kunstilist naudin
gut, kui seda esitatakse sarnasel kujul, nagu ülal
tähendatud kunstnikud seda sooritasid..."

esimestena oma lauludega terwitasid.

Otto Matthisson,
köster PõlwaS.

Rahwaülikooli kõnepunktides loewad: kolmap..

4. skp. kell Y2B õhtul Peetri kiriku koolimajas
Peetri tän. 83 prl. Olli Olesk ainel: ..Kodaniku
kohustused ja õigused Eestis" ja pühap., 8. skp.

kell 5 p. l. linna 16. algkoolis, Gawi tän. 12 dr.
R. Kleitsman ainel: „NaiSsuguelundite kaS
wajad" hulga walguspiltidega.

Loenguile sissepääs maksuta.

Täna esineb Riia Wene teater tviimast päewa

komöödia 8 waatuses. Jüri Jakoivleim seadelduS,
alguS kl. 8. Kaasa mängiwad paremad jõud. Eel
müük .Teater ja Muusika" kassaZ, Rüütli 8.

KürikliHiKi teafetf.

„Wanemxises" homme „Walfi
unistus".

Pauluse kirik. Neljapäewal, S. deis. kell 6 h.
I. linnamisjoni jumalateenistus
piletihinnad 19—100 senti ühes rndehoiuga. Oda Juilnstab õp. R. Bidder Niösist.
Peetri kirik. Kolmapäewal, 4. dets. kell 7 õht.
wad hinnad tvõimaldawad selle ilusa operetiga

Kristuse tulcmiseaja jumalateenistus. Kell 8 ö.

üliõpilaskonna segakoori lauluharjutus on kol

Tartus Saksa teatri rwnneS. Mängitakse A. Ni
holsi „Kolm korda laulatatud" (liri roos)

eestseisuse laiendamise küsimus ja walimijed.

Muusika osakonna lauluharjutuS neljaväewal,
5. dets. kell y27 Shtul (täpsalt) .Vanemuises".

tutwumise kõigile. talitu?.

Riia Wene teatri etendused.

aastakoosolek. Päewakorras: prof. J. Marki kõne
..Soome-Ugri teaduste seisukorrast Venemaal",

kaniseleis endiste leeriõpilaste koosolek.

Lp. J. Treumann.

mapäewal kell 21 üliõpilasmajas. Tähtsate lä
birääkimiste pärast kõikide liikmete osawõtt tingi
mata wajalik. Uute liikmete wastuwötmine enne

Wastutaw toimetena O. Ma«d.
Waljaandja Jaan TSniSso».
Trükitud trÜkikosaA, Tartus.

ja peale harjutust. Koort jõulupuu kingituste

ga ja ettekannetega korraldatakse pühapäctval, 8.
dets. kell H>22 üliõpilasmajas.

Päikesep. 3 toa ja köögiga
Palun minu lugupeetud kaubatarvitajaid oma tellimisi

Soovin osta head
Kõige paremat linast ]a takust lõnga ja ilusat
riiet valmistatakse A~S* wLINÄPHuDÜKTiu
bilfardit.

MftisaMHa llnahctnnc §»
kudumise vabrikus*

Pakkumised ja suurus üles anda Paide, A. Spiing.

Vabrik töötab täiel jõul, töö kiire. Palume meie
tööde vastuvõtmise kohti tähele panna.

kleitide

ülikondade
IflAlK mantlite
W MWI MM ¥il. koetud riiete
peale võimalikult aegsasti üles anda, nii et enne pühi
asjade valmistamine ei viibiks.

EMÜÜIIDI
M°e~<
?nd"- la
NBBIrKA
valmisriiete
Srilaate
Tartus
Aleksandri tftn. nr. 1.

korter
on välja üürida elektrivalg.
oma päralt sissekäik, Narva

Tunnid

Möbl. tuba

Soovin võtta inglis ja

erasissekäik ühes elektriv.
välja üürida, (linna sees) Kit

tunde

tän. 81.

s is tän. 6—3.

Äriruumid

Joh. Jostoffl
raamatupidamise ja masin
kirja kursused Riia tön. 8.
Võetakse vastu uusi Õpilasi
gruppi ja üksikult Soovijaile

Mahalöhkumiseki müüa

ühes laduruumiga ja keldriga keset linna, kõlbulik igaks
kaupluseks Söögiturul, Auvärava maias pikemaks ajaks
üürile anda. Kaubelda Suurturg nr. 2, Vennad Tõnissoni

suur telliskivimaja

eriti ühistegelise raamatupid.

seemnekaupluses, telefon 7-79.

A. M. Lutheri aktsiaselts

18 sülda pikk, 8 sülda lai, 5 sülda kõrge. Küsida Prome
nadi tän. 2. V. Raudsepp.

Lähemaid teateid saab Tartus, Aia t. 23, k. 3. Tel, 7-08.

Mööbliga tuba

Ostmised

pianiino.

tunnistus ja võimalusel koha
Kes võimaldaks

passimise või teenistuse-koha,

erasissekäiguga, südalinnas, vagusas perekonnas ära anda.

kus õhtu vabaks jääb, söögi
ja vähese palga eest Oskan
kõiki majas tarvilikke töid.

•Erasissekäik» all.

olemas. Kirjad saata slt.

Soovitav aastaüürnik üksik härra. Pakkumised slt. Tartus

nende keelte täielikult valda

jalt. Teat. slt. «S. S.» all.
Välja üürida

õpetus. Lõpetajaile kutse

neiule
isi lm ii ML

saksa keele

Endisest kohast tunnistused
«koht»

soovitus.

Tartus, Uueturu tän. 3. Firma
Hermann.

Uuesti remont

MM

Roelas
võtavad
«POSTIMEHE»
telli
4kabineti sünnis organisatsioo soovitakse osta. Üles anda
misi
ja
kuulutusi
vastu
hrad
nile, seltsile ehk kontorile Tartus, Võru tänav nr. 52 ARNOLD SIREL ja HUGO
hr. Keissi poodi.
Tartus, Raekoja 19,21, krt. 11.
. MARTINSON.
Telel. 10-22.
sunr saal.

8

Nr. 330

POST / MEES

lilin
Pika raske kannatuse järele lahkus vaikselt meie unustamata armas emake

Hali W- ja ÄMM
KoineetUai.

Jõulukinke

Vastuvõtmine Igal ajaL

Jtliina Jaabo

rartus, Raatuse Ha. 11

rikkalikus valikus kõigist minu
spetsiaaiosakondadest

Sünd. Ttttte

DrlSõber

soovitan lahkeks tähelepanuks:

Sünd. 28. ü. 1862. (v. k.), surn. 2. XII. 1929.

kivi- Ja klaaskaupu
Luksus- Ja kristallnõusld
Vaase, nipp- Ja naljaartlkleld
Metall- Ja teraskaupn
Majapld. Ja kööglnõusld
Laste mängaasjn
Tallspordlrllstu

Puusärk! asetamine 4. detsembril kell 9 õhtul. Matmine 5. detsembril Võnnu
surnuaiale.
Sügavas leinas tütar Ja poeg.

Hambaarstimise
kabinett.
Vastuvõtm. 9—l ja 4—6.
Tartus, Küütri tfin. »
(Rüütli tän. nurgal).
Dr.ÄLENZNER
Naba-la gaguhalgoMd.
Kosmeetika.

£.V. Jiir&ens Tmrta?Jß"u"-

Vastuvõtm. igap. kella 10—12

ja 5—7. Pühap. kella 10-12.

Soovikorral ka teisel kellaajal
kokkuleppe järele.

Tartus, Rüütli t. «-4
(Vastu laam kirikut)

2. dets. s. a. suri raske haiguse järele vaikselt meie armas poeg ja vend

Pilstcaimcc

Dr. A. Amon

avab teacvHStt Tartus,
Tähe tänav 124.
Sel puhul peetakse järgmised koosolekud, kuhu kutsu
takse kõiki: Teisipäeval, 3. detsemb. kell VlB 5.

Naha", sugu* Ja naiste"
haigused*
Kella 9—ll ja 5-7.
Tartus, Peplerl tla* 9

August Päf*
Reform

Sünd. 25. juunil 1910. a.

Kirstupanek 4. dets. kl. 7 õhtul. Ärasaatmine 5. dets. kl. 1 Vladimiri
tän. nr. 10 Pauluse surnuaiale.

Sügavas leinas vanemad Ja Õed.

woodeid
niiiilOlmilllliiiilüiimillliiiilüHüiilljiiHiiiiiiiiii

avamiti koosolek

suures wahicus soowitrb

(vastu Maarja kirikut),

Ä».GKW«OO

tel. 13-30.

««

Oi. iimü loaart-Elias.

Ohvitseride ametisse panemine Ja lipu
sisseõnnistamine.
«Vanemuise» teater
Neljapäeval, 5. dets. kell 8. ö.

Alandatud hindadega
Valsi unistas.
Felix Dörmanni ja Jjeopold
Jakobsoni operett 3 v.
Oskar Strauss'i muusika.

Pääsetähed 10, 20, 30, 40, 50,
75 ja 100 s. ühes riidehoiuga.

Intelligent ametiskäija
preili vajab kohe korra
likult

MU

«VANEMUINE"
Kolmapäeval, 4. detsembril 1929. a. kell 8 õhtul
vifulikunstnikSraile
ANNUS HAVASS! (Ungari) ja
LEONID ARRO
KONTSERT KAHEL VIIULIL.
Eeskavas: Vivaldi-Nach6z kontsert a-moll; Händel
sonaat E-dur; Bach kontsert d-moll;
Sinding Serenaad op. 92.
Pääsetähed kr. 2. kuni 50 s., kooliõpilastele ä35 s.,
PytCKIÜ TEATPT,.
Ah penni ii A. R. üpoHHBOBa* 3/iaHie TeaTpa.
ABU TACXPOJIH PfIiKCKOÖ I'yCCKOH APAMLI.
4-ro ne»a6pn c. r.

npoaaiKa ÖHJICTOBT. BT. My3. Mara3HHk ..Tearp-b H My3biKa"
PbmapcKaa 8, BT. UHU cnexxaxaeä, xpoMe Toro BT. xacck xeaipa
CT. 6 lacoßT. Beiepa.

möbl. tuba
ametnikule üürile anda. Tar
tus, Aia tän. 70—2.

4 toaline

VANEMUINE.
A. Vismann, R. Peenemaa
kontsert jääb ära
& Muusika» äris ja Kr. N. Naisühingu kantseleis,
Suurturg 3, 111. kord.

Vilunud

MMi
(bonne) soovib kohta laste
juurde ehk muud kohast
teenistust. Valdan 3 koh.

Suurem saadetis kohale
jõudnud

vefour-plfifii ja
piftokarvat>o

I

ära anda köögi, teenijatoa,

Välja üürida 3 toaline

keelt. Kirialikult Tartus, Savi
tänav I—6.

korter
köögi ja elektrivalg. Tartus,
Turu tän. 36—6, 111 kord.

Üks

tuba
ära anda keeduvöimaiusega

2 inimesele. Tartus, Roosi
tän. nr. 4
Kaks väikest

mba
köögi tarvitamisega ära anda
Tartus, Kesk tän. 38.

"Korier
üürile anda erasissekäiguga,

2 toa, köögi ja elektriv.
Tartus, Peetri tän. 15.

Vaikne perekond vajab 2
toa ja köögiga või keedu

vöimaiusega

korterit.
Teatada slt. «76».

Väike

mõbl.tuba
täiesti üksik üürile anda, Oa
tän. 10-2.
6M ML W
intelJig. preilile ära anda
Vabriku tän. 2—l.

saares valikus, aates mustrites
Tüll kunstkardinaid
Tüll stoorisid
Tüll poolstoorisid
Tüll vitrageneid

Tüll Bris-Bis
Tüll kardinaid

Tüll voodi tekke

Tüll laudlinasid

Tüll ruudukardinaid
Madras kunstkardinaid
Automaat rouleaux
«Blitz» kardinaid
Vask kardinaliiste

immaemand

einelaua

il. Sniker.

puhvet,

Xmmaemand
masseerija

kirjutuslaud, laudu ja
toole. Müük sünnib neljap.
5. dets. kl. 3—5 p. 1. Tähe

Vajatakse Jtrakselõikafa

E. Kamsen,

tän. 13, einelauas.

abilist

Tartus, Jaani tän. 15, ID kord

laupäeviti Tartus, Aia tänav
nr. 5. Tulla kella 7—B õhtu.

Weranda

Ämmaproua

Tüdrukut
tarvis korteri jaoks, tunnis
tustega ehk soovitustega.
Küsida Suurturg nr. 7 Resto

aknad

A. Ulilmcnn

Vcnn.£epp

kirju klaasiga ja muid asju Tartus, Narva (Peterburi)
tAn. nr* 17*
müüa Tartus, Kitsas tän.
6-2. Näha 10—2, hoovi poolt.

Bdasseerlja
Kohver
H* Eskusson Saka
grammofon
rias.
\2 noodiga juhuslikult oda Kosmeetika k a b 1 a e 11
vasti müüa. Hind 50 krooni, pea ja näonaha ravitsemiseks
tän. 21, tisleri töökojas. ja ilustamiseks. Juuste lek
kimine, kulmude ja ripsmete
Müüa suured tÕrred, värvimine. Maniküür ja pedi

Plekisepa-tüültne, kes

täielikult on välja õppinud ja

oskab kõik tööd, leiab pika
aja peale

koha
J. Blumberg Tartus, Narva

küür. Vähese tasu eest

tän. 23.

Itl,

õmbleja vajab osavat

99 99 9

väärtuslikku

raud veereservuaar
hea tuulamlaemaslu
ja vil|RSorteerl|a
Tartus, Emajõe tän. 10.

Vajatakse

MMil.

ilukirjandust

teenijat.

Kirjandussõbrad, täiendage oma
lugemisvara.
Dominik, Hani: DSHINGIS-KHANI JÄLGEDEL.
Romaan 21. aastasajast. Tõlkinud A. Paulmeivter.
Hind 1.80.

Tulla 6. dets. kl. 12—1 Alek
sandri t. 24-a, piimapoodi.
Vajatakse

poeselli

Jlus I*/* aast
hundikoer

Tartus, Võru tän. 27.
Vajatakse maale

Raamat inimsoo tulewikust, üks põnevamatest
ja mõtterikkamatest. Hans Dominik on sakslastele
see, mis Jules Verne prantslastele.
Eisen, M. J.: KAKS KUNINGA POEGA. Lugulaul.
Hind —.65 ja —.85.
Kes meie elupõlise kirjamehe jookswat uudis
toodangut püüab jälgida, ärgu jätku seda teost kahe
silma waiheie, autori 50 a. juuibeli puhul ilmunud kir
jütaraisTÕõmu uut läkitust.

ära anda. Eelistatakse
100 m aarmast ajat
meester. Aad. Valga,
S. Sepa tän. 6.
Kotkas.

»lll«
ovaal-peegliga odavasti
mtlQa. Tartus, Elisabeti tfln.
nr. 23—4.

Omaniku elukoha muutmise

?uhul
edasi anda
ärtus,odavasti
heal ärikohal,
Ohet
sisseseadega

söögimaja,
J&rele küsida Aleksandri 1#

Juhuslikult odavasti mQQa firma «Kalew».
hästi töötav 4 lambiline

MI««

Pianiino

Tartus, Roosi tän. 39—2.

Raua irii
Eisen, M. J.: KULD JA. Lugulaul Eesti pärisorjuse
naha- ja rauakauplusse, kes
, ajast. Hind —.BO.
ennem sel alal on töötanud
„Kuldja" on Eesti naiste ..Kalevipoeg". Wäärtus
H. BAUMANN'I
kernide vahe 1000 mm.
ja kes kolm kohalikku keelt
igale Eesti mineviku ja luule armastajale.
pikkus müüa. J. Haub
valdab.
Oma
käega
kirjuta
firlst Tartus, Kaubahoov 1. Tel* 6-76.
tud ülesandmised oma endise Evers, H. H.: NÕIDUSE ÕPILANE EHK KURAD I
ner'i masina va brik
KÜTID. Romaan. Tõlkinud J. Albrecht Hind —.75.
tegevuse üle slt. «poesell» all.
Tartus, Jaama tän. 54.
: Juba kuulsa saksa kirjaniku Eversi nimi tagab
1 selle romaani väärtuse. Üks huwitawam&Lst Eversi Odavasti müüa kohver
»
Aus heade soovitustega
j teostest.
tüdruk
Goethe, J. W. von: FAUST. Eestistanud A. Jürgen
grammofoiUärä
i ateia. Hind I.—.
mnoin
..Faust" on saksa kirjanduse suurteos, tähtsam
firma H* W. Weckram Tartus, Jaani tän. 12, Raatuse taga. kes talu majapidamise töid
ilukirjandusline töö terves maailma kirjanduses.
tunneb ja keeta oskab, leiab
Müügil parimaid kohver-, laua Ja kapp grammoloae kestvat teenistust Jlmuda MStslane, M.: KRAAWITAJAD. Hind —.60.
ennekuulmata 50% odavamate hindadega. Tulge ja ; Tartus, Promenadi tän. nr. 1.
Palju kõmu tekitanud kirjaniku üks huvitavamatest platedega ja vilul. Näha
veenduge, vaatamine ja kuulamine ei kohusta. Ladus kõik Eesti Seemnevilja Ühisus
iga päev kella 2 peale Tartus,
teostest. Hinnalt äärmiselt odav.
grammofoni osad iseehitamiseks! Plaate suures valikus
Botaanika 20—3.
kella 11-9.
Mõtslane,
M.:
KUSTA
POLAND
JA
KUKEHANSU
iga nädal uued saadetised! Mugavad kuulamise ruumid!
MADIS. Hind kokku —.45.
Vastutulelik teenimine! «His master's voice», Columbia ja
Kaks teost ühes raamatus tarnalt autorilt
MQüa 2 head
Parlophon-graminofonide täielikum ladu. Ostjaskonna kasuks
Mil Uil.
Soar, Redik: ESIMESILT PÄIWILT. Hind —.40.
kuulutab äri vähe!
Arvustaja ütleb muuseas: JPeale kadunud Juhan
Siimann.
keda huvitab majapidam. ja
Liiv'i „Nõia-tütre" ning Wilde ..Mäekala" ei ole ma
Tähelepanu*
kasvatustöö, leiab koha väik.
kusagil meie realistlikus maakirjanduses niisugust teine raske ramm 3 poeca
Teat. ühes elu
Jõulu hooajaks müün kõige odavamate hindadega perekonnas.
tabavust ning ilusat kirjutusviisi leidnud, kui nüüd vanä, Rebase tän. 11.
lookirjeld. Tartu, postk. 195.
selles raamatukeses.
kõiksugu moodsaid
Kes
tuleb
appi
väiksele
Raamatute
hinna ettesaatjatele raamatute väljasaatmine MQQa
talvepalituid
meie kulul.
kahe kuu vanusele tütar
lapsele ja võtab tema
ja kraedega Jopesid. Hinnad väga mõõdukad.
raamatukauplus, Tartus,
m.
Suurturg 16, telefon 2—50.
Kerged maksutingimised. Martin Pallo valmis
WWi?,
"na tän. 9-5, II k. eestriiete kauplus, Tartus, Uueturu tän. nr. 16.
W«»V<WWWSWKiMSWWMWW»
Teatada slt. «Kasulaps» all
leiate kõige odavamate jõuluhindadega

Vastuvõtm. 9—12 ja 2-0.
Tartus, Väike-Pöik tänav 3,
korter 1. Narva tänavast
Virkhausi kõrval.

tän. 14—2.

föulii kinke

Bftttla suur

kaabusid

ja käealust. Tartus, Soola
Praktilisi

Tartus. Raekoja tän. nr. 27—1

Tartus, Vallikraavi tänav fl.

Odav valik
balkoni ja veevärgiga. Küsida
Tartus, Veski tän. 33—1.

8 H. P. firma Gayton & Kõnet kl. 12—1
Telel. 11—59.
Shuttelvortli juhtumisi
odavalt müüa. Teateid Ämmaemand - masseerija
saab Tartus, Jaama tän.
nr. 10, teief. 11-48.
E.Eller

Pühapäevakool iga pühap. kell 1.

Äripäeviti: teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval kl. l/» 8 õ.

Piletid makstakse tagasi «Vanemuise» kassas, «Teater

korter

Kõik on tere tulemast!
Korrapärased avalikud koosolekud!
Pühapäeviti: kell 10 hom., kell 3 p. 1. ja kell 7 õhtul.

raan «Paris*.

Kirjad slt. «korralik korter»
2 sooja

päästmise koosolek
Kõne, laulud Ja muusika. Neid koosolekuid juhata
vad brlgadõr Ja pr. Johanson. Päästearmee tõõ juha
teise ohvitseriga.

MpVdKWIZAI

Urtui, Uueturu Uu i*.
naittcidguftaifliiea
|a litemutd ftatgattl

Kesknädalal, 4. detsembril kell V» 8 õhtul

taja Lätis ja Eestis. Kaastegevad ensain ja pr. MÖLIN mõne

eelmüügil teater «Vanemuine» kassas.

TpuncAu noßliHqaHHwe.
tän. rajoonis. Pakku
(HpaaHjrcKaH po3a). KoMeaia BT. 3 atftcTß. A. HuxojibCb.
mised saata slt. «kon IlocTaHOBKa KDpia JlKoaneßa. Haiano BT. 8 qacoßT. Benepa.
tori ametnik».
ynacTß.: A. C AcrapoßT», E. O. ByHMyicb, H. d>. ByaaTOßt, B. H.
KaTeHj&Bi», 0- A. KoHÄopoßa, O. K. KpucTH, B. fl. KpeMeuem<itt,
Kaks kindla kohaga härrat 1. P. JlenuiTeÜHT», Jl. H. Me/ibHHKOBa, H, A. FlonoßT., E. O. Pion
vajavad solild 2 toalist
-oepn>, A. yurepi, Jl. M. flpoiueiwb, lOpiä HxoßJießi».
Zaakn. xyaoMcecTßenHoü uacTbio: P. A. yHTEPHTj.

all.

Tartos, Gi d> tinawal 7

Klaveril: S. Mainontov.

Soovitav Tähe ehk Aia

ui. Mril.

metallitööstus
„LEEK"

üürile anda ja hea tiib*
klaver müüa. J. Morita.
Tartus, Soola tän. 1.
Ilus pSiksep.
taba
mööblig. vaiksele üürnik. Ira

anda. Kevade tän. 3—2, hoovi

maja II korral.

On tulnud suur must isana
koer
must selg, valge rind, vai
ged jalad. Ta.tus, Tiigi tita.
nr. 78, korter 14
Hagijas
omavoliliselt ära jooksnui
27. novemb. Tundemärgid
must selg, pruuni külje j

käppadega. Kes lähemalt teal

öles anda Vana-Kuust

Märdile, Aug. Borkmanib
kinnihoidmise eest hoiatar
Mmu telefon nr. 26-c.

Leitud
pühapäeva õhtul (1. de
naister. vihmavari Tä
tänava ümbruses. Kätte vf
saada kuulutuse kulu ee
Tartus, Narva tänav 87kella °

