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wPostlmehe* Ja ta maksuliste lisade tellimishinnad t
«Postimees* Postiga: Postita:
1 kuu ... 150 a. 1 kuu ... 135 s.
2 « ... 300 s. 2 . . . 2/0 s.
3 . ... 370 s. 3 « ... 325 s.
Iga lisakuu . 120 s. iga lisakuu . 105 *
6 kuud . . 725 s. 6 kuud. . . 625 s.
12 . . . 1400 s. 12 « . . . 1250 s.
Wälismaale 4 krooni. Poola. Leedu, Lati maale kodu
maa hinnad.
«Maamees*4 30 senti kuus; «Sädemed** 35 s. k.; «Lasteleht

10 s. k.; «Terwis** 20 s. k. - Aadressi muutmine 25 senti.
Kuulutuste hinnad: kuulutuste köljel 5 senti, teksti
ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15 senti
mm weeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hinnaga. Kuu
lutuste koha waliku soowe täidetakse ainult wöimaiust mööda.

74. aastakäik.

Tänast lehte 8 lehekülge

Esimest korda Eestis. Tartu publikum põles ammu igatsusest näha seda viimast väljamaa HENNT PORTEN'I filmi laftSC lÖTžtc)
Olin jäetud kõigist maha... ainuke ini
mene, kes armastas mind... oli laps l
Dramaatiline romaan 12 suures osas. Kuulsa
GEORG JACOBY lavastus. Unustamatu
Emaarmastus
sisu. Väljapaistev lavastus 1 Armastuse, kan
natuse ja pisarate ii Im. Peaosas:

Gforia
TANA JA EDASPIDI.
Grandioosne esietendus*
Filmi saadab «GLORIA» orkester
hra Ritsessoni juhatusel.

Algus kell 5.15, pflhap. kell 230.

Menny Värten

Peale selle 3-vaatusllne

LÕBUS KOMÖÖDIA.
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GUSTAV DIESTI, E. PINAJEFF.
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PAEVASÜNDMUS:
B.—ll. veebr. s. a.

Puistamine Saksa kommunistide peakorteris.

Saksa saadiku surm.
Viimased päevad haruldane kõmukuulus suurfilm
..PffiRiTUD LOOMUSUND**
Seksuaal draama 12 suures osas. Kutake vaatama, sest film
Tartus enam ei kordu. Paäsetähed 25 sendist alates.

Leiti suurel hulgal pcljaStawat materjali.
Berliinist, 19. weebr. <Trj.) Saksa lagunemisele wiia ja kommunistliku „Rot
riigikohtu otsuse põhjal pandi teisipäewa enne frontkämpserbund'i" tegewuse kohta materjale
lõunal satsa kommunistlise erakonna peakorte annab.
Teisipäewa pealelõunas ajas politsei Ber
ris Karl Liebknechti majas, läbiotsimine toi
me, mis ilma wahejuhtumisteta möödus. liinis Bülowi platsil kumminuiade ja hoia
Politseidirektori aruande järele leiti läbiotsi tuspaukude abil laiali kokkukogunud meele
mi sel mitu tsentnerit trükitöid, mis käsitab awaldajad. Selle juures sai mõni inimene
kommunistide püüdeid politseid ja kaitsewäge kergesti wigastada, kuna 14 wangi wõeti.

Pariis kriisipalawikus.

Tollirahu kaubanduse wabastamiseks.
Grchham ttõx*f> tpllirahx maksmapanekxt alateS 1. oktoobrist.
Londonist, 19. weebr. (Trj.) Genfis probleemides hoolimatu ja mõistatuslik. Kon
kokkuastunud rahwuswahelisel tollirahu kon werentsi äpardumine õhutaks ka neid riike, kes
werentsil tähendas konwerentsi algataja Ing wabakaubanduse tähe all olawad, tollide tõst
lise kaubandusminister Graham, et tollirahu misele.
Saksa majandusminister Schmidt seletas,
lepingule allakirjutamtd riigid ei tohiks oma
tööstustele mingisugust kaitset tollide näol an et Saksa Wälitsus pooldab põhimõttelikult rah
da. Graham jatkas: „See ei ole'mitte waba wuswahelise tollikonwerentsi sõlmimist, kuid
kaubanduse konwerents, waid tema ülesanne oleks ühtlasi walmis ühinema igasuguse teise
on wabastada kaubandust mittewajalistest kokkuleppega, mille eesmärgiks on tollimüüride
kammitsatest, mis ebaõiged tollimüürid temale alandamine. Euroopa pidawat tingimata al
külge Poogiwad. Aastaid kestwa tollirahu ees gama ühist aktsiooni suuremate müügiturgude
märk on wõimaldada majanduslikku julgeole soetamiseks ja liialdatud kaitsetollide alanda
kut, missuguse aja kestel ühtlasi wõimalik oleks

M

lesti riigivanema Ctto ftrandmani fcüfaskäi&ust Seola

miseks.

Prantsuse delegatsiooni juht rahwuswaheli
sel tollikonweretsil kaubandusminister Flandin
Graham awaldas arwamist, et tollirahu ja Prantsuse põllutööministri abi Serrot lah
tuleks maksma panna alateS 1. oktoobrist ja kusid Genfist Prantsuse walitsuskriisi pärast.
ta kestaks 2 aastat. Maailm on majandus-

Dr. Adolf Köster 1Mõne päewa eest haigestus Saksa saadik
Belgradis dr. Adolf Köster (end. saksa saadik
Riias) pimesoole põletikku. Kuigi kiiresti teos
tatud operatsioon hästi õnnestus, muutus hai
ge seisukord järjest raskemaks ja tcisipäcwa õh
tul suri saadik.

sõlmida lepinguid tollide wõimalikult madala
le tasapinnale asetamiseks."

Uus luksusaurik Atlandi ookeanil.

WIW tMt lüiä
Mm.
Nagu wälism.inist.eriumi riitgkondades
kuuleme, teostub riigikogu esimehe külaskäik
Berliini maikuul. On arwata, et külaskäik
wordlemisi wäikeseks kujuneb. Riigikogu esi
mehe saatjaid ei ole wecl kindlaks määratud,
kuid nende arw ei tõuse üle 11). Muuseas on
arwata, et kaasa sõidab ka üks wähemusrah
wuste esitaja.

Merekonwerentsi pärast püütakse kiiresti uut walitsust saada.
Poiuears ei saa weel peaministri kohale tagasi tulla.
Pariisist, 19. weebr. Prantsuse wa
Senise walitsuse ringkondades awaldub
bariigi president Doumerque peab hommikust soow uut walitsust kujundada semsel alusel
õhtuni läbirääkimisi walitsuse kriisi lahenda wõi kutsuda pahemalr poolt kaasa ka radikaal
miseks. Tema jutul käisid parlamendi mõ sotsialiste. Radikaalsotsialistide juures kõnel
lema koja esimehed ja rühmade juhid. Saadi dakse tahtest walitsuse juhtimist oma kätte
kutekoja esimees seletas, et kriisi lahendamist wotta, kuid tingimata kaasa kutsuda Briandi
on waewalt loota enne kesknädala õhtut. Tei ja wõimaluse korral ka Tardieud. kes sel ju
seltpoolt on kuulda, et president Doumerque husel wõiks jatkata Prantsuse delegatsiooni
kutsub alles neljapäewal oma jutule tsikud, juhtimist Londoni merekonwerentsil. Kuna
kellele wõiks ülesandeks teha uue walitsuse ka merenünister Leygues Londonist tagasi Pet»
kujundamist.
riisi jõudis, puudub Pranrsusmaal praegu
Kandidaadina peaministri kohale kõnel mcrekouwcrcutsil esitus.
dakse ka Poincare'st, kuid Poincars laseb te
Kuigi sotsialistide üleriiklik kongress hiljuti
male lähedal seiswal lehel teatada, et ta ei tagasi tõrjus ettepaneku wõimaluse korral wa
ole raskest haigusest weel küllalt kosunud, et litsusest osa wõtta, awaldub ka sotsialistlikkude
walitsuse juhtimise koormat oma peale wõtta. rahwasaadikute seas tahe minna kabin-llti,
Senise walitsuse rühmad pcawad lähedast kon mis seisaks sotsialistide wõi radikaalsotsialis
takti. Tardieuga, kes on haigusest peaaegu toi tide juhtimise all.
bunud. Tema juures oli terwe rida nõuvida
Rühmade nõupidamised saadikutekosa ruu
misi. Tardieu erakond palub teda walitiuse mides kestawad edasi. I'lldiselt awaldub tahe
juhtimist uuesti oma peale wõtta. Pahem walitsuse kriisi kiiresti lahendada, et mitte ta
poolsete wabariiklaste, demokraatliku ja sotsi kistada Prantsusmaa osawõttu merekonwe
aalse aktsiooni rühmad awaldasid oma koos rentsist.
olekutel Tardieule poolehoidu ja usaldust.
Hädaohtlik presidendiamet Mehikos.

Lähemad üksikasjad selguwad alleS.

WIW! WÄKÜie.

Saksa uus reisijateaurU „Euroopa"
Hamburgis walmis Saksa uus hiiglaaurik milles asub Shurmani pilt ja saksa tuntud
„Euroopa", mis mäletawasti omal ajal tule kunstniku maal Heidelbergist. Laewa sõidu
läbi tublisti kannatada sai. See uus aurik kiiruse eest hoolitsewad neli turbiinmootorit,
ületab oma 51.000-tonnilise suuruse, 285-meet mille juhtimisega ametis 30 inseneri, rääti
rilise pikkuse ja 31-meetrilise laiuse juures oma mata weel nende arwukatest abilistest. Eks
samuti kolossaalse ja omal ajal sensatsiooni te pertide arwates wõiks auriku sõidukiirus ko
guni ületada „Bremeni" sõidukiiruse, kuna
kitanud sõsarlaewa „Bremeni".
Uue auriku sisemine wäljaehitawus, mille ometi nimetatud laew ookeani sinise paela"
sõidukiiruse rekordi omanik. Nii kuluks
juures Saksamaa paremad asjatundjad waewa
näinud, on igal pool äärmiselt mugaw ja ots „Euroopal" sõiduks Bremerhavenist Newtarbekohane, kohati aga, näiteks esimeses klas Jorki 6 päewa, kuid Lamynche'i sadamatest
sis, luksuslik. Huwitaw on see, et laewa riS samasse sihtpunkti 5 päewa.
Hiiglaauriku meeskond, mis asjatundlikelt
tijale, ühisriikide endisele saadikule Berliinis
Shurman'ile, aurikul eriline ruum nimetatud, koostatud, on 975 liikmeline.

Kindraleid juure ei tu e.
Kaitsemiuisteeriiuuis on praegu e.ltäöd
käimas ohwitseride ülendamiseks wa.bariigi
aastapäewal. Nagu kuuleme, ülendatakse
ohwitierid niihästi kait'ewäes kui ka Piiri
walwes ja kaitseliidus. Ülendust saawad
Peamiselt nooremad ohwitwrid. kuid on ette
näha ka mõne wanema ohwitieri aukõrgendus.
Kindraleid seekord juure ei tule. Peale
ohwitseride ülendamise teostatakse wäeosa
des ka ajateenijate ülendamist.
Wõistluskirjutus 6000 ksoli
lap ele.
Algkoolide õpilastele korraldatakse märtsi alul
õpetajate liidu poolt suur wõistluskirjutus, millest
osalvõtjaiks on registreeritud üle 200 kooli enam
kui 6000 õpilasega.

ILMUSID:

Ortiz Rubio ametiwande andmine ja Taniel Flores.
Mehikos andis hiljuti oma ametiwande mispuhul wast ametisse astunud president
uus president Ortiz Rubio, kuid juba wiis mi raskesti haawata sai. Nüüd on Euroopasse
nutit hiljem oli ta oma politilise wastase 21» jõudnud esimene pilt Ortiz Uubio ametisse
aastase üliõpilase Daniel Floresi kuulirahe all, astumisest.

N. Ognev:
Riigiteenijate protestiawaldus.
Uut haiguskindlustuse seaduse
wastu.
üleeile peeti Tallinnas pritsimajas riigi
ja omawalitsuse teenijate protestikoosolekut
uue haiguskindlustuse seaduse wastu. Kõne
lejate poolt rõhutati, et kawatsus arstimise
tuludest 20 protj. riigiteenijate kanda jätta,
teeb tõsiseid raskusi. Kõnedega esinesid paljud
riigi- ja omawalitsuse teenijate tegelased, sa
muti ka õpetajate liidu esitaja. Lõpuks wõeti
wastu resolutsioon, milles konstateeritakse, et
uue korraldusega halwendatakse riigi- ja oma-

walitsuse teenijate majanduslikku olukorda.
Kostja Rjabtsevi päevik.
Otsustati selle wastu kõige waljemat protesti
Tõlkinud
M. Kiirats. .Illustreerinud R. Tiitus.
awaldada ja nõuda, et arstiabi oleks teenija Hind 3 kroonil
köites 3 krooni 75 s.
tele ja perekonna liikmetele endiselt tasuta
P.
Haanpää:
waba arstiabi põhimõttel. Samuti otsustati
nõuda, et haigu°kindlustusseadus. oleks üht
Kasarmus ja õppeväljal.
lane nii riigi- kui omawalitsuse teenijate kohta.
Jutustusi Vabariigi kaitseväest. Tõlk. A. Aspel.
Täna riigikogu koosolek.
Hind 1 kr. 75 s.; köites 2 kr. 50 s.
Täna *°Jl 10'hommikul peetakse riigikogu
E. Laagus:
koosolekut, kus on rida wähemaid seadusi päe
wakorral, mis wiimasel koosolekul 2. lugemi
Leitnant Vasmer.
sel wastu wõeti.
Draama 4 vaatuses.
Muuseas on esitatud ka 2 arupärimist,
Hind 1 kroon 50 senti.
millest üks käsitab vopside magga warustamisc
küsimust.

Noor-Eesti kirjastus, Tartus.

Läti pankade afäärid
saeimas.

parast rewideerimise tulemuste selgumist.
..Unioni" pank pakub Läti pangal.' kindlus,
kuseks uusi kaupu.

Kommunistid Pole rahul wanglates too.
Rida arupärimist sotstaliHtide ja kommunis lit'ewa korraga. Töölistellalupoegade rühm
tide poolt.
esitas sel puhul waStawa arupärimise, mil
lele waZtab kehmministcr.
Ri i a st, 18. weebr. Saeima tänase
Eesti ja Läti wälisminiArite
koosoleku päewakorraS on jälle rida arupä
növpioamtne märtfik.
rimisi ja walitsuse wastuseid. Sotsialistid
Riiast,
19. weebr. „J. Sinas" kuuleb
nõuawad aru „Unioni" ja ..Lätsi" pankades
awalikuks wlnud kuritarwituste kohta. Aru teadlikult poolt, et pea- ja wälisministri H.
pärimisel'' waZtad pea. wõi rahaminister. Zelmini sõit Tallinna sünnib märtsi alul.
ja Läti wälisministri kohtamine oli ette
Rewidcerimine nimetatud pankades jat'ud.
Walitluse wiimasel koosolekul otsustati boi:, nähtud meedruari lõpul, kuid mõnesugusel
summasid kindlustada. Lõplik orsus tehakse põhjusel tuli see edasi lükata.
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Kriis Pariisis ja konwerents Londonis.

Terawilja küsimus risttule all.

Tchrdteu wckltt uS elustuwa fijepvUtlka estmene ohwer.
Möödunud aaSta lõpp ja fäcfolewa algus on walitsuse kriis praegu üllatuseks, sest päe
olid suurriikidele sisepolitikas waherahu aja wakorral on rahwnswahelisi sündmusi, mille
järguks. Kuigi erakondade wahel terawusi, pärast näit. Inglismaal praegu wastasrind
isegi õige walusaid, ci puudunud, maeti wae- hoidub oma walitsusele surmahoopi' andmast.
nukirwes ajutiselt maha, et mitte nõrgendada, Merekonwerents Londonis, kus Prantsusmaa
oma walitsuse seisukorda rahwuswahelistel seisukord sugugi kerge ei ole ja, kuigi wähemas
jõukatsumistel. Kõige olulisem neist sisepoli-I ulatuses, tollirahn konwerents Genfis, on
tikas pidurina mõjuwatest rahwuswahelistest! Prantsuse walitsuse õlgadele ülesan
sündmustest oli terne Haagi konwerents. Sel-; deid, mille täitmist harilikult ka wastasrind
lele lisaks tuli rahwasteliidu nõukogu istung segada ei taha. Et Prantsuse walitsuse seisu
järk Genfis ja merejõudude wöhendamise ko?l kord koduZ siiski tõsiseks muutus, tõendas hil
-werents Londonis.
juti peaministri tagasisõit Londonist Pariisi.
Niipea kui Haagi konwerents lõpule jõudis, Tardieu jäi aga Pariisis haigeks ja ei saanud
hakkas osawõtjates suurriikides end uuesti lii oma rahaministrit aidata.
Londoni ja Genfi konwerentst pärast wõib
antama sisepolitiline jõukatsumine. Kuigi
Londoni konwerents edasi kestab, ei ole era oletada, et Prantsuse walitsuse kriisile püü
konnad end Prantsusmaal enam taltsutada akse kiiresti, kas wõi ajutist lahendust otsida.
suutnud. Konwerents kestab juba enam kui Seda enam, et jõudude wahekord praeguses
kuu ja kannatus ei pidanud enam wastu. parlamendis ei woimalda põhjalikumaid muu
Llustuw sisepolitika on suurriikides nõudnud datusi. Chöroni vastu sihitud sõjakäigu juhti
oma esimese ohwri: Tradieu walitsus on lan deks olid radikaalsotsialistid, kelle käsi on
genud.
Prantsuse walitsuse kriiside juures alati man
Tardieu alles noor walitsuS on komistanud gus olnud. Radikaalsotsialistid ise ei saaks
rahandusküsimuStele. Otsekoheses wõi kaud aga uue walitsuse kujundamisel täitsa teiStel
seS ühenduses Haagi konwerentsiga ja seal alustel seiSwa walitsuse heaks palju ära teha,
wastu wõetud Aoungi kawaga on mitmes as sest sotsialistid keelduwad endiselt nendega koos
jaosalises riigis rahandusküsimused tõusnud töötamast. Seega wõiks uut walitsust ikkagi
laiaulatuslikult paewakorrale. Saksamaal on jälle anda keskkoht ja parem tiib, s. o. peajoon
otsekoheses ühenduses loodetawasti peatselt tes samad erakonnad, kellele toetus Tardieu.
Prantsuse walitsuse kriis on tulnud nii
jõusseastuwa Aoungi kawaga teoksil põhjalik
rahandusreform, mille ümber erakonnad juba walis- kui sisepolitiliselt õnnetul ajal. Ta ei
piike murrawad ja millega ühenduses Saksa ole kahjulik mitte ainult Prantsusmaale, kelle
praegusele walitsusele peatselt tõsiseid raskusi seisukord rahwuswahelistel läbirääkimistel selle
ennustatakse. Prant.usmaal on praegu päe läbi nõrgeneb, waid ka kogu rahwuswaheliscle
wakorral olewad rahandusküsimused ainult seisukorrale. Kui ühel osalisel puuduwad wo
kaudselt seotud Aoungi kawaga, sest see tuleb litused oma rahwaesituselt, ei wõi Londoni
teistes osalisteS riikides ratifitseerimisele alles merekonwerents arwestada, et otsused, mida ta
pärast seda,' kui Saksa riigipäew ta wastu mastu wõtab, kõigis parlamentides heakskiit
Wõtnud.
mist leiawad. Seega nõuab seisukord Prant
Prantsusmaal on rida aastaid tõsiseid ras-! suse walitsuse kriisi kiiret lahendamist. Selle
iusi teinud riigieelarwe puudujäägid, mille pärast ei anna ta ka kriisi esilekutsujatele arwa
katmine oli rahaministritele kõwemaks pähk tawasti midagi head. Tardieu ministrite ase
liks. Nii imelik kui see ka ei kõla, on nüüd mele wõib tulla teisi nimesid, suund jääb aga
raskus just wastupidine: muret teeb eelarwe urwatawasti endiseks. Ja see suund on sama,
ülejääk, mille kasutamise otstarbekohasema mille rajasid sisepolitikas Poincarö ja wälis
meetodi otsimisel erakondade waated terawalt politikas Briand.
Kuid üllatused ei ole muidugi wõimatud.
lahku lähewad. Ühelt poolt nõutakse maksu
K.
koorma wahendamist kõigi maksumaksjate ka

Waidiufed agronoomid, nõupidamisel Tallinnas.
Oletus, et sügisel wilja hind on alati oda- >obiga sundida arenema. See mahajää
Toome allpool läbirääkimiste lühikese
wam,
ei wasta tõele. Ilmaturul on mitu ? nud põllumeeste aitamine.
käigu, mis järgnesid agronoomide nõupidami- '
A. TupitS (Tallinnast): Meid sunnib
sel peetud referaatidele terawilja kaitse küsi korda aastas saagid. See mõjutab hinna.
Kuni 50 prots. põllusaaki tõsta kunstwäe- j juba see asjaolu teerawilja kaswatamist toe
muses.
Agr. L i i d e m a n leiab, et terawilja kait tise abil on liiga roosiline oletus. Meil pole i tama, et seda teewad ta teised riigid. Karja
sega peab kaasas käima üldine terawilja kaswa- ; zu oma kunstwäetise wabrikuid. Peame wä- ' majanduse alal on raskused tulemas.
E. E h r l ich kaebab, et karjapidamine ei
tnse tõus. Nii ei lange kasu mitte üksi nende lismaalt sisse wedama.
Kokkuwõttes dumpingtollide wastu tu ole enam tasuw.
põllumeeste arwele, kes praegu wilja müüwad,
T. K i n t (Tallinnast) seletab, et terawilja
waid kõigi põllupidajate arwele. Kaitse ergu leb wõidelda. Et aga tööstusi raskesse seisu
taswatamisega
ühtlasi ka karjamajandust soo
tab produktsiooni tõstma. On arwata, et wäik korda mitte wiia, peaks siin maksma panda- i
vastatakse.
Meie
peame wähemalt nõnda
ma
ilmaturu
hinnad.
semad majapidamised ei satu halwemasse sei
Dr. Johanson: Iga riik tahab end J palju terawilja kaswatama, et sellest meile
sukorda.
teistest rippumatuks teha. Selle sihiga on ,jätkub.
Eesti Vanga president Jüri J a a k s o n:
Kõiki tegevusalasid tuleb vääriliselt Hinnata.
Kogu rahwamajand. seisukohalt küsimust sel wiljakaitse teistes riikides läbi wiidud.
Põllutööminister A. Ker e m: Meie pea
Esiincne
nõue
peame
saawmama
olu
gitades tuleb wastust leida kahele küsimusele:
Kas põllumajandus suudab selle läbi rohkem korra, kus pole waja terawilja sisse wedada. me põllumajanduses kõiki tegewusalasid wää
jööjõude ära kasutada. See on wäga tähtis Kui niikaugele oleme jõudnud, siis wõib kõne rilifelt hindama. Praegu on terawilja tas
wataja seisukord äärmiselt raske ja meil tu
küsimus. Et suur hulk inimesi, kes tõsiselt tööd alla tulla kaitse ärakaotamine.
lets neid aidata. Kuid arusaadawalt ei lahe
Agr.
L
i
i
d
e
m
a
n
näitab,
et
põllumees
on
teha tahawad, kuid tööd ei leia, on wäga wa
ne
sellega weel põllumajanduse kriis. Meie
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lits probleem.
Kui terawilja kaSwatuS tingib karjakaswa milj. enam wälja annud kui aasta warem. põllumajanduse tulu terawilja kaswatamisel
tuse languse, siis toob see tööjõu torwiduse See näitab, et rukki kaswatus läheb kallimaks. ei ole mitte 5 prots. Suur hulk põllumeestest
Agr. Mets: Meie peaenergia tuleks saawad pea poole talu sissetulekust terawilja
wähenemise kaasa. Karjaga saab aasta läbi
juhtida
sinna, kust peasissetulekut saame. See nümgist. Sarnaseid talusid on wäga palju,
tegewust, põllul ainult lühemat aega. Kuid
arwan, et see karjamajandusele halwawalt ei on karjakaswatuse alal, kust praegu talume wõib olla isegi kümneid-tuhandeid. Nende ta
mõju, waid 'tööliste arwu kaswamise ene hed 75 prots. sissetulekut jaawad. Km meie lupidajate wasw ei tohiks meie nkskõikied
nüüd meel enam tähelepanu pööraks karja olla ja praegu on just aeg kaaluda abinõusid,
sega kaasa toob.
Teine tähtis küsimus: Kas kogu põlluma kaswatusele, kas siis ei tõuse tulemused suu kuidas neid põllumehi hädast wälja aidata.
lärgnewad läbirääkimised keerlewad pea
janduse produktsioon selle tõttu ei lange? KaS remaks, tui 5 prots. sissetulekut andwa tera
asjalikult põhimõttelise küsimuse ümber, kas
karjasaaduste produktsioon ei lange?
wilja kaswatamisest.
Minister Jui mani põhjendused räägiwad wlcb terawilja kaswatamist toetada wõi
Seda küsimust pole täna walgustatud.
tema
wastu. Meile on eestkätt waja laudasõn mitte.
Siiski loodan, et selle läbi karjakaswatuS ei
lange. Kuigi wast alul allapoole läheb, ei nikut, kunstsõnnik on ainult abuväetis. Tera
KokkuwvtteS tuleb weel kord alla kriipsu
jääks see pikemaajaliseks nähtuseks karjakas wilja saag: tõstmise eelduseks on just tarja
kaswatus.
tada, et esimese! päewal kindlale seisukohale
watuse alal.
J. Mets: Terawilja kaswatus wõib ei jõuttld. Terawilja kaitse leidis mitluclt
Põhimõttelikult tuleb pooldada terawilja
areneda ainult karjamajanduse kõrwal. Seal, pvolt põhimõttelikku pooldamist. Kuid nnpea
kaitset.
Dir. J. L e h t m a n: agr. Liidemani jalust kus terawilja kaswatus kõrgemal järjel seisab, kui sellest järeldusi hakati tegema, algasid ka
rabaw wäide, et sakslased onia terawilja kas- on ka karjapidamine arenenud. Terawilja mõtete lahkuminekud. . Isegi need, kes latt'e
Wallisega õnnelikud on, ei pea paika. Saks kaitse pidurdab karjamajanduse arenemist. Lä wiisi suhteS enam-wähem kindlale seisukohale
lastel on terawilja ülearu. Nad dei.llureeri hematel aastatel jääb meil karjamajanduS ik asusid, ei ole oma ettepanekutest näht.v. vast i
eriliselt waimustatud, waid pidid nende puu
wad wilja ja on õnnetud sellega. Karjakaswa kagi tähtsamaks tuluallikaks.
R. J a n s o n (Järwamaalt) leiab, et on duši ise jaatama.
llis aga on äärmiselt wäike. Nemad ise otsi
wad pööret, otsides uut tuge wäikemajapida hädaohtlik samm terawilja kasvatamist riigi
mises.

M. Raud: Terawilja kriis on üleilmliseks
probleemiks. Mitte meil üksi ei esine ta.

suks, teiselt poolt tööstuse maksukoorma kergen

Kaitfetoll ei too põllumehele parandust, sest

damist, kolmandalt poolt mittw maksude wä
hendamist, waid pensionide ja riigiametnikkude
palkade kõrgendamist ja neljandalt kõige eel
nõutu kõrwale jätmist ja eelarwe ülejäägi ka
sutamist riigiwõlgade wühendamiseks.
Tardieu walitsuse rahaminister Chsron on
muutunud igast küljell tulewate nõudmiste ja
kallaletungide märklauaks. Ja kuna õhkkond
muutus järjest terawamaks, kerkisid peatselt
kuuldused Prantsuse walitsusi kriisist rahami
nistri pärast. Eelmänguks rahaministri lüüa
saamisele parlamendis oli tem. kaotus saadi
kutekoja rahanduskomisjonis, Chironi
ettepanekud wähemussi jäid. Nüüd on ka
saadikutekoja täiskogu rahaministrile umbusal
dust awaldanud. Kuna aga rahaminister oli
hame peaministri Tardieu eest esinenud kogu
walitsuse usaldusküsimusega, siis langeb lüüa
saamine täielikult kogu walitsuse arwele. See

põllumehel pole wilja müüa. Toll ainult ajaks
kallimaks linna inimeste elu. Kasu sellest põl
lumehele pole.
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tähendab walitsuse kriisi.

Tardieu walitsusele ei ennustatud juba
ofnl kuigi pikka iga, kuna tema koalitsioonil
puudus täielikum sisemine üksmeel. Siiski

Jaek Londoni romaan* 2
Ta heitis kiire pilgu üle
kahesaja jala laiuse õue vila, wiirastusliku majatiiwa
poole, kus asusid selle naise ruumid. Ta magamisrõdu
eeSriided olid lastud alla cga liikunud. Jälle htrnuS
takk, kuid ka nüüd jäi kõik liikumatuks, wälja arwatud
parw metSkanarilinde, kes õue lillilt ja põõsailt õhku
lendaS, nagu kuldroheline udu päikese tõuses.
Ta waatas täkule järele, kuni see kadus sirelite wa
hele, ja nägi oma waimusilmis rida ilusaid tugewaid ja
kauni kehaehitusega shire'i marsse. Siis aga, nagu alati,
pöördus ta tagasi olewikku ja ütles oma ihuteenrile:
„KuidaS on uus poiss, Oh Sa? Kas ta kõlbab
kuhugi?"
„Arwan, tema päris hea poiss," kõlaS waStuS.
„Õlema noor poiss. Kõik uuö, kõik pikkamisi. HäSti
pikkamisi. Kuid aja jooksul ta minema heaks."
„Miks? Miks arwad seda?"
„Mina tema äratama kolm, neli hommikut nüüd.
Tema magama nagu wäike laps. Tema ärkama ja nae
ratama nagu teie. See wäga hea."
,MS ärkan mina naeratades?" küsis Forrest.
Oh Mis noogutas.
„Palju kordi, palju aastaid mina äratan teid. Ikka
teie silmad lahti, ikka teie silmad naeratawad, teie suu
naeratab, teie nägu naeratab, teie kõik naeratate, täp
salt nii. See wäga hea. Kui mees üles ärkama nii,
siis temal olema palju mõistust. Ma tean. See uus
poiss üles ärkama samuti. Ajajooksul -- wäga pea
temast saama tubli poiss. Teie sate nägema. Tema
mmi olema Chow Gam. Kuidas teie nimetate teda siin?"
Dick Forrest mõtles järele.
„Millised nimed on meil juba?" küsis ta.
„OH Rõõm. Oh Jah, Oh Häda. ja mina, Oh Mis,"
loendas liinlane.
„Oh Rõõm hüübina uut poissi. .
Ta waikiS ja waatas oma käskijale küstwalt otsa.
Forrest noogutas.
„OH Rõõm hüüdma uut poissi Oh Põrgu."

Otsustatakse sellele asjaolule ministeeriumi tähele
panu juhtida, paludes öpetajatepäewade korralda
mist lubada endistel aluStel, nagu fte sündinud iO
a. jooksul.

saaks meie ise oma tarwidusi rahuldada. Kunst

wäetis platsi! Soomes ja osalt isegi Saksa
maal on maa halwem, aga ühelt ha-lt saa
dakse seal wilja enam. Nii siis, külwipinda
pole waja suurendada. Senise sisseweo wõi
me katta töö ja kunstwäetisega. j
Dir. E. Rosenwald leiab, et tööliste
arwu ei suurenda terawilja kaitse.
Joakim Puhk: Kui õiglaselt talitada,
siis tuleks kaitset anda dumpingu ulatuses,
nagu see Ameerikas ja Saksamaal maksew.
Wõib olla, et see ei tasu rukki tootmist. Wast
tuleb dumping-hindu ajutiselt suurendada.

„OH hoi" naeris Forrest hindawalt. Oh Rõõm
on wiguriwäut. Hea nimi, aga ta ei sobi. Mis ütleks
minu naine? Peame wälja mõtlema teise nime!"
„Oh Ho see wäga hea nimi!"
Forresti hüüatuS helises weel ta oma kõrwadeS,
nii et ta wäga hästi teadis, kust Oh MiS ammutas
oma inspiratsiooni.
„Wäga hea. Poisi nimi olgu Oh Ho."
Oh Mis langetas pea, kadus kähku läbi klaasukse
ja pöördus sama kähku tagasi Forresti rõiwaste jää
giga, aitaS oma käskijal selga alussärgi ja särgi, heitis
talle sideme kaela, nii et ta wõis ise köita seda, ja põl
witas maha, et kinnitada ta saapaid ja kannuseid. Ba
den Powell' kaap ja ratsapiits täiendasid Forresti wa»
rustust parklmatust nahast indiani-piits, mille jä
medamas otsas oli tina ja nahkrihmast punutud pide.
Kuid weel ei olnud Forrest waba. Oh Mis ulatas
talle mõned kirjad, seletades ,et nad olid tulnud jaamast
möödunud ööl, pärast seda kui Forrest oli läinud ma
?ama. Forrest awas ümbriku parempoolse otsa ja las
is kiiresti silmad kirja sisust üle libiseda. Silmapil
auks kergitas ta pahasel» külmi, tõmbas siis seina seest
sonograafi, wajutas nupule, mis pani silindri keerlema
ia dikteeris kiirelt, ilma et silmapilkugi oleks peatunud
mõne sõna wõi mõtte wormimiseks.
„Wastates teie kirjale 14. märtsist 1914, kahetsen
kuuldes, et teid on tabanud seatoolera. Kahetsen sa
muti, et peate selle eest wastutawaks mind. Ja täp
salt samuti ma kahetsen, et kult, mille teile saatsin, on
surnud.

Ma wõin waid kinnitada teile, et meie siin oleme
koolerast täiesti puhtad, ja et meil koolerat pole olnud
kaheksa aasta jooksul, wälja arwatud kaks sissewedu idast,

wiirnnc kahe aasta eest —, mil me loomad tapsime
otsekohe, enne kui katk pääsis meie karjade kallale.

Näen, ma pean tegema teile selgeks, et mina niin
gi! iuhul ei saa süüdistada müüjaid selles, et nemad on
mulle kaubaga saatnud Wastupidi, nagu te
peaksite teadma, ilmub seakoolcra kaheksa päewa jooksu!

ma tean loomade wäljasaatmise päewa, ja samuti,
nad olid seekord täiesti terwed.
Kas olete kunagi arwanud, et raudteed on üldiselt
koolera lewiku eest wastutawad? Kas olete kunagi
kuulnud, et on ja desiufitsceritud raudtee wa
gunit, milles weeti kooleras loomi? Tehke kindlaks kuu
päewad: esiteks mil laks teele minu saadetis ja tei
seks mil kult jõudis teie juure; ja kolmandaks kuldil

lemmid"
paberossid

Jtlikaada
db> 23 itk - 23 senii

<Ä>

rahuldavad oma peene maitse fa hea aroomiga isegi
Tubakavabrik katithlnnailste paberosside suitsetafaid, sest nende
JV. JStbIoYI £ Jso muutmata kõrge hea aus on alati garanteeritua

niisb«ba<l Omandage Ajakirjanikkude
riEKSkCIBIS Siidil loteriipilet ia 28. märtsis

J. a. olete 1.250.000 sendi omanik.

väike käskijanna

subtiwa organi koosolekut. Koosolekul kanti ette
liidu sekretariaadi aruanne wiimase aja tegevusest

, Th. Po o l tähendab faktilise märkusena, et ja olukorrast. Muuseas leiti, et kontakt haridus
terawili on annud tulu wiimastel aastatel ministeeriumi ja organgeeritpd õpetajaskonna wa
5,61 prots. kogu rahalistest tuludest. Rukis hel on puudulik ning tunnistati tartvilikukö selle
annab ainult 2—3 prots. Karjakasvatusest sütvcndamine.
saame 75 prots.
j Jürman: Meie põldusid haritakse
wäga halwasti. Põhjalikuma harimisega

Kat teate, kuidas saab

Suure maja

Kohalikkude õpetajate päewade korraldamise as
Organiseeritud õpetajaskond
ju» on selgunud, et ministeerium wiimasct ajal
ja haridusministeerium.
enam ei wabasta koolitööst öpetajatepäewale sõidul».
Neil päewil peet: Tallinnas Õpetajate Liidu raskendadeS st ega õpetajate päewade korraldamip'.

Piiežid ainult müügil veel 14 päeva. '
tunnusmärkide ilmumine. Iltlete, et siga oli wiis päewa
teel. Ja kuuendal päewal pärast seda, mil ta jõudis
teie kätte, tal ilmusid haiguse tunnusmärgid. Seega on
möödunud kaksteist päewa ajast, mil ta lahkus minu
juurest.

,Ei pean waidlema wastu teile. Mina ei ole
waStutaw õnnetuse eest, mis tabas teie karja. Kirju
tage palun riiklikule loomateaduse instituuti ja ween
duge, kas meil siin on koolerat wõi ci.
„AuStawalt teie. .
Kui Forrest läbi klaasukse lahkuS oma magamis
rõdult, läbis ta kõigepealt mugawast, walgest ja suure
kaminaga riidetoast, mis awanes kümblusruumi; selle
järele jõudis ta teise, suurde ja kõikide wõimalikkude
tarwetega warustatud töötuppa: siin oli pulte, dikta
fone, kartoteeke, raamaturiiuleid, ajakirjade warnu
laekaid ja lehwikuid, mis küündisid madala, palkidest
laeni.

Töötoa keskel wajutas ta ühele nupule, rida raa
matuid täiskuhjatud riiuleid käändus kõrwale, ja näh
tawale tuli wäike terasest keerdtrepp; ta astus ettewaat
tikult, et mitte kannustcga rippuma jääda seda
mööda alla, ja raamaturiiul tema taga pöördus oma
kohale tagasi.

Trepijalal ta wajutas uuesti ühele nupule, mis
peale kõrwale nihkus mitu riiulit, ja ta wõis astuda
pikka, madalasse põrandast laeni raamatuid täiskiilutud
tuppa. Ta läks otseteed riiuli juure ja wõttis sealt üm
berkobamata raamatu, mida otsis. Ta lehitses teda sil
mapilgu, leidis siis wiimase lehekülje, noogutas rahul
balult pead ja asetas raamatu tagasi.
Uks uks wiis nelsanurgeliste sammastega ja puna
puu tugipalkidcga käiku. Ta pidi mööduma mitmesaja
jala Pikkusest betoonmüürist, nähtawasti ta ei olnud
majast lahkumiseks walinud kõige lühemat teed.
Kaharate okstega wanade tammede all, kus pikk.
äranäritud koorega lasil ja kabielajate tallatud muru
andis tunnustust hulga hobuste seisukohast, leidis ta
kahkkollase, peaaegu parkkollase kõrbmära. Ta hästi
soetud kewadkarw oli puhas ja läikiw, ta kehaehitus nagu

täku oma, ja pikk, jooksew kitsas ning tume karwariba.
miS jooksis piki ta selga, tõendas, et ta esiwanemate
hulgas oli olnud rohkesti mustangeid.
„Mida teeb siis Jnimessööia täna hommikul,"
küsis ta ja wabastas La rinnal oheliku.
Hobune tõmbas oma üliwäikescd kõrwad tagasi,

need kõrwad olid kahtlemata kõige pisemad, mis hobune
wõib üldse omada, ja jutustasid täiswerd täku kuumast
armastusest metsiku märaga mägedes, ja püüdis wi
hastwälkuwate hammastega ja silmadega nähwata
Forrcsti.
Kui meeL kargas sadulasse, hüppas hobune järsku
sammu edasi, püüdis tagurpidi ajada püsti ja noolis
siis kruusaga ülepuistatud teed mööda edasi. Ta olekski
enese ajanud püsti, kui lummirihm poleks alla hoidnud
ta pead ja ühtlasi ta wihaselt tahawisatud pea eest po
leks kaitsnud ratsutaja nina.
Nii hästi ta hutdis mära. et ta waewalt tähele
pani tema wempe. Nagu iseenesest, ohelikuga üsna tasa
puutudes ta kumerat kaela, wõi kannuste ehk põlwede
kerge surwega juhtis ta hobust soowitud suunas. Kord,
kui mära tiirles ja tantsisklcs, nägi ta kaugelt paistwat
Suurt Maja. Farm mõjus tõepoolest wäga suurena,
kuid wõib-olla seda osaliselt seepärast, et hooned olb
Pillatud nii wäga laiali. Tõeliselt ta ei o nud nõnda
suur nagu näis. Maja esikülg oli pikk kakssada wiiv
kümmend meetrit, kuid ühe osa sellest pikkusest moodus
tasid esikud oma tsement-müüridcga ja telliskiwi-katu
seiga, mis ühendasid ja koos hoidsid hoone mitmesugn
seid osi. Lisaks sellele oli olemas wastaw arw õuesid
ja leht-sammaskäike. ja kõik need müürid oma ette- nina
tahapooleulatuwate nurkadega kerkisid põõsaste ja lille
peenarde ivahelt.

Suure maja ehituswiis oli hispaania oma, kuid
mitte seda kallforma-hispaania tüüpi, mis Mebikokt
sisse toodi juba sajandi eest ja mille moodsad arhitektid
olid walza arendanud erlli,eks Kalifornia stiiliks. His
paama-tnaun stlil -- see wahest oleks paremini tähis
tanud Suurt Map koigi ta endale wasturääkiwale ük
sikaszuga, kuigi mõned aszatundjad innukalt oleksid was
tu waieluud stiili sellisele nimetusele.
Piiratud awarus ja liialdusteta ilu see oli esi
rS- IQttÜ Suur Maja. Ta pikad rist.cnrml lihtsate püstloes joontega ja õigcnurkscte
walisehitistega katkestatud jooned olid nii rahulikud ja
kindlad nagu mõne kloostri omad, kuna ebareeglipärane
katus seda tnnduwalt pehmendas.
R-s.. - nelimtrksed. madalad kuid
fa™ ,N;u nur-kstahiimatud tornid andsid hoonele õige
muljel ®U,U Mtis k°nsttuk.iiwse kiMusl
(Järgneb.)
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Maksuasutuste isiklik koosseis.
Kommunistlik intriigide süsteem.
Paljastuse» M»sk»a ««aaegse Tallwua esituse kohta selle
tieloomustajana.
Oli waremgi tuttaw, kuidas Wenemaal rana. Samasuguste isikliste sobituStega pää
juba kaugeS minewikus õitswal järjel olnud sesid riigiteenistusse ka teised nõukogude amet
intriigide sepitsemine pärast kommunistlikku nikud. Salomonile alluwad ametnikud pää
rewolutsiooni wõimatute piirideni tõusis. sesid Tallinna esikusse ametisse Krassnnga
Sellele on iseloomustamaks illustratsiooniks tutwust sobitades. Insener Fenkin kasutas
G. Salomoni paljastused nõuk. Wene esituse samaks otstarbeks ära tutwuse Krzizalwwiga,
tegewuse kohta Tallinnas 1920. a. „Segodnja" keS oli Lenini isiklik sõber. Rewidendirs saa
jatkab nende paljastuste awaldamist.
deti mees, kes oli Stalini isiklik sõber jne.
G. Salomon kirjeldab oma jõukatsumist
Ja kui need isikliku tutwuse kaudu ame
Tallinna esituse juhi Gukowski ja tema tume tisse pääsnud „ideelised kommunistid" Tal
date kaastöölistega. Igal sammul paistad linnas nõuk. Wene esimese esituse juures ku
silma, nähtawasti ilma et Salomon seda wäl rikuulsas „Peterburi wõõrastemajas" tööle
ja tõsta tahaks, kuidas nõuk. Wene riigitee asusid, siis otsisid nad lehitsemise ja kuritarwi
nistusse pääseda ja selles püsida Mõis airnili tuste warjamise wõi paljastamise abil kaS
sel teel, et enesele soetati isiklikke tutwusi ja Gukowski wõi Salomoni sõprust, et end Pa
sooje sidemeid kommunistlikkude juhtiwaie te remale järjele upitada. Salomoni kirjeldus
gelastega.
annab peadpööritawa pildi, missuguste abi
Kui Gukowski ära keelas oma asutuse rc nõudega tema ja Gukowski isekeskis woitlesid.
wideerimist, saatis Salomon kaebuse Mosk- Salomoni sõnade järele oli muidugi Gukows
Mas mõjuwal kohal olewale Leshawole. See ki lurjus ja riigiwaras. Kui aga oma mä
peale wastas Gukowski ähwardusega: „Mo lestusi awaldaks nüüd surnud Gukowski, siis
teid weel Lubjankasse (Tscheka wangla) toi ei leiaks ta kindlasti küllalt mahlakaid sõnu
metan. . . Mina ei karda. . . Kirjutan tä oma wastase ja wõistlcja Salomoni mühate
na Krestinskile ja saadan ärakirjad Awanes gemiseks.
sowile ja Tschitschcrinile. Näis siis, kelle
Nii oli wõõrastemaja" 1920.
trumbid on wanemad! . . ."
a. ainult üks pesadest, kuhu kommunism oli
Niisugustest ähwardustest mõjuwate sõp istutanud oma intriigide mürgi. Ei ole siis
radega kubisewad G. Salomoni kirjeldused. ka ime, et rewident, kes selle asutuse asjaaja
G. Salomon sai ise nõuk. Wene Tallinna esi mist selgitama saadeti, nõdrameelsena Mosk
tuses juhtiwale kohale Krassini isikliku sõb- wasse tagasi jõudis.
Hugenberg kosjateel.

Saksa rahwuslaZte juht läheb riigipresidendt juure.
Teatawasti käis saksa rahwusloste juht tuleks Aoungi kama meel teistkordselt rahwa
neil päewil f-affa riigipresidendt juures, et hääletusele panna. Hugenbergi soowide teos
püüda presidenti weenduma panna, nagu kumiseks on rnäljawaated wäga rnäikeed.

Warssawi - sõit ja Läti kommunistid.
Ar«pärl«ine, «ida aelmas ei wõetud töft elt.
Riia st, 19 weebr. Läti saeima koosale nema külaskäiku nimetatud wiisakuswisiidiks,
kul esinesid pahempoolsed ametiühinglased kuid tegelikult olewat see külaskäik politiline
(kommunistid) arupärimisega Eesti riigiwa akt. Eesti riigiwanema külaskäigu peaeesmär
nema Strandmani Warssawi sõidu asjus Aru giks olewat olnud „ühise frondi loomine nõuk.
pärimises seletatakse, et „Nõukogude walitsus Wenemaa rnastu". Sellest tööst rnötwat ka
peab seda külaskäiku erapooletuse rikkumiseks Läti osa. (Saeima esimees manitseb kõnelejat
ja uue sõja ettcwalmistamiseks Nõukogude rohkem asja juurde jääda. Saalis on kuulda
Liidu wastu". Küsitakse, missuguse seisu hüüdeid: Keda kaitseb Laizens õieti, kas nõuk.
koha wõtab Läti walitsus selles küsimuses. Wenemaad wõi Lätit. Laizen ei kuule, mida
(Hüüded pahemalt poolt: See arupärimine üt hüütakse).
Kommunistide arupärimine saadeti walit
leb saata Tallinna.) Arupärimise põhjenda
miseks seletas pahempoolsete ametiühinglaste susele edasi.
juht Laizens, et ametlikult on Eesti riigiwaElukutseiine la«bawar»s
Uus pärmiwabrik alustas
tabatud.
tegewust.
„Hsoaja" jooksul 15 lammast.
Pärmi hind langenud.
1929. a. notvembris ja detsembris warastati
Uus pärmiwabrik on tegewust alustanud.
Katsed, mis kestsid pikemat aega, on lõpule Tartvastu, Aidu, Tuhalaane, Kärstna ja Riidaja
jõudnud, ning nädalapäewad walmistatakse Mailast umbes 30 lammast ja mitu lehma. Kahtlus
juba pärmi. Praegu ei tööta wabrik täie langes Jaan Jaama peale (pärit Mustla ale
koormatuse juures, kuid tegewust suurendatakse tvist), kes ka wangistati. Alul Jaama eitas oma
süütegu, kuid nähes, et ta oaljastatud, tunnistas
alaliselt.
Uus tehas walmistab praeg'u kuni 1500 end ülekuulamisel Wiljandis süüdi.
naela pärmi päewas. Wabrik ehitati Kohi Wene lehed fünmtawad ärewust.
lasse, Salutaguse mõisa. Omanikuks on A.
Põhjendumata teate lewitajad kohtulikule
Korjus. „ .
waStntusele.
Wiimastel päewadel on ka parm: hmd
17. skp. telefoneeriS Riia wene lehe „Se
tunduwalt langenud. Warem nõuti pärmi
godnja"
kirjasaatja Riiga, nagu oleks prant
naelast 135 senti, nüüd juba 100 senti.
Nagu pagarite ringkondadest kuulda, on suse ja belgia ärid, kes ühe suurema Tal
wiimasel ajal nii Tartu pärmiwabriku kui ka linna äriga läbirääkimisi Pidasid, posti-tele
uue wabriku saaduste kwalitcet märksa kõrge grahwi peawalitsuse warustamiseks pronks
traatidega, läbirääkimistest ära öelnud, Põh
maks muutunud.
jendades seda „üldise politilise olukorra äre
Emakitje mahala frnitte IStS
wusega".
maksma 250 kr. ja ametiksha.
Samasisuline teade ilmus ka Tallinna
Läinud aastal laskis Audru-Tõstamaa wene lehes „Westi dnjä". On teada, et
metskonna metsavaht Teppor nimetatud rii meie posti-trlegrahwi peavalitsus traadiost
asjus kellegagi läbirääkimisi ei ole Pi
gimetsas maha emakitse. Põllntöoministee mise
danud
ja ka tulevikus kunagi ei Pea, kuna
rium tagandas metsavahi ametist, kusjuures
ta end- tarwiliku materjaliga varustab
rahukogu mõistis tema'- veel rahatrahvi 250 enampakkumise korraldamisel. Ühtlasi t.ab
kr. slji oli kohmpalatis ja riigikohtus aru iga kodanik, et meil Eestis mingisugust äre.
tusel, kus endine otsus kinnitati.
wust ei ole.
Selle lausa aluseta äreva teate levita
Kõige suurem
mise pärast on prokuratuur korralduse tci
mid süüdlaste vastutusele võtmiseks.
Eesti valmisriiete laõu
Ja tell'mlste vastuvõtmine.
L järgu juurelöikajad. L järgu töö. - Hinnad
võistlemata odavad.

Karl Abeli riide- Ja valmisriiete
kauplus Vartus Kaubahoov 8*

«SW te» d» igeft
iga Iho löpeai.

K«S sa.b Tartu matjuinspett»riks?
Pikendatud!

Eile jõuti majandusministeeriumi maksu^
walitsuseS kohapealsete maksuametkondade
isikliku koosseisu kokkuseadmisega lõpule. Uue
maksuametkonna ümberkorraldamise põhimõt.

ted on meie lehes juba mõne aja eest awal
datud. Nüüd määrati koosseisudes ettenäh
tud kohtadele uued juhid.
Lõplikult kinnitatakse ametkondade juhid
oma kohtadele täna. Nagu kuuleme, - oli
Tallinna maksuametkonna juhina maksu
inspektori tõenäolisem kandidaat eile Prae.
gune Tallinna teise jaoskonna maksuinspek
tor Brauer. Tartu maksuinspektori kandiKaadiks oli esimese jaoskonna inspektor Tar
rask. Uued inspektorid asuivad teenistusse

Veel 3 päeva
kuni 22. veebruarini kestab

(fostimefte odav waamatunädal
Kõtkt lugupeetud ostjaid, kes odava nädala viimastel päevadel ei saanud
ostjate tungi tõttu tutvuneaa odavate raamatute väljapanekutega, palutakse
kasutada pikenduse päiui aegsasti.

homme.

Tartu maawalitsuse
rewi^joni tulemused.
Ksrratufi filski rohkesti.
Möödunud nädalal toimetati Tartu maa
walitsuses rcwidcerimist. Eile kanti rcwidee
rimise tulemused sise- ja kohtuministri k. t.
ette. Rcwideerimisel selgunud, et Tartu maa
walitsus on osa riigisummasid ära tarwita
nud harilikkude kulude katteks. Maawailtsuse
liikmetele ja üksikutele ametnikkudele on an
tud awanssi suuremate summadena palga ar
wc! pikema aja peale. Maawalitsusele esita
tud kautsjonid sularaha ja wekslid, on hoi
tud üksikute ametnikkude käes, ilma et isegi
wastawaid nimekirju oleks peetud. Eriti on
silma torganud maawalitsuse wahekord tar
tumaa pangaga", missuguse panga pcaaktsio
näriks maawalitsus iie on. Nmelt on maa
walitsus kassap:dam'ne panga käos, sell"
tõttu ei ole wõimalik rewisjoni teostada ei
maawolikogn rewisjoni komisjonil ega ka jä
velmalüDc asutusel siseministeeriumil.

Nobile hukkamõistmine.
Suurema pealiskaudsusega ja oskamatusega ettewaimistatuv
etspedie?foon leunuasjanduje ajaloos.
Itaalia mereminister andis mereasjanduse
ajakirjale awaldamiseks otsuse, mille teinud
Nodile polaarekspeditsioom hukkumise uurimi
seks loodud komisjon. Nimetatud ajakiri on
nüüd erinumbris selle otsuse awaldanud.
Kuigi ajakirjanduses juba lühidalt tema
tud Nodile hukkamõistmisest, selgub komisjoni
otsuse lähemal uurimisel, et see otsus wäga
karm on. Nii on kindlaks tehtud, et Nobilel
ei olnud üldse õhulaewa juhtimiseks pikemal
maa-alal õigust, waid ainult ajutine wolikiri
õhulaewa proowileudude teostamiseks Rooma
kohal. Kuidos see juhtus, et Nobile, hooli
mata oma wõimctusest õhulaewa juhtimises,
siiski loa sai pika ekspeditsiooni juhtimiseks, ei

selle tõttu, et õhulaewa tüüri juure olew meeZ
magama jäänud. Et 1000 meetri kõrguselt
uuesti alamale laskuda, lastud õhulaewast
gaasi wälja, kuid seda niiwõrd palju, et õhu
laew allpool asuwallsse külmematesse õhukih
tidesse jõudes liig raskeks läinud. Ka õhu
wentiile unustatud waswwalt reguleerimast,
mille tötm õhulaew järjest raskemaks muutu
nud.

Lõpuks ci ole keegi ühtegi sammu selleks
astunud, et õhulaewa nina allawajumise juw
rcs wastu tuult pöörata. Selle tegemise pu
hul oleks aga wõimalik olnud 100 kilomeetri
lift tunnikiirust, mille juures õhulaew wastu
jääd põrkas, tublisti wähendada, mille tõttu
ole seletatud.
katastroof hoopis wähem oleks olnud.
Edasi juhitakse aga aruandes tähelepanu
Täiel määral mõistetakse hukka ka Nobile
Kakstümmendwiis aa tat tulesellele, missuguse andeksandmatu pealiskaudsu teguwiis, lasta end esimesena rootsi lenduri
peamees.
sega ekspeditsiooni ette walmistatud ja mees Lundborgi poolt päästa. Uurimiskomisjon on
A. Plrkeri juubel.
kõnd koostatud. Jumal teab milliste kaalul selgitanud, et keegi ci ole nõudnud, nagu peaks
19. jveebruaril pühitses tuletõrje liidu juhatuse luste põhjal. Nii ei olnud näiteks pcamasi Nobile esimesena päästetama. Tegelikult ol
liige, tuletõrje instruktor ja Nakwere tuletõrje pea nist warem mitte kordagi lennanud. Ka ei nnd lugu nii, et pärast jutuajamist rootsi len
mees Aleksander Pirker oma 25-aastast olnud õhulaewa päewapiltnik warem ühtegi duritega pöördunud Nobile oma kaaslaste
üleswõtet teinud.
peamehe ametijuubelit.
poole küsimusega: „Mis arwate teie, pean esi
Muude teenele hulgas ei saa jätta nimetamata,
Ka õnnetus ise näeb aruande põhjal an mesena lahkuma?" Ja kaaslased wastanud
ct Pirkeri algatusel asutati ka Eesti-Lati-Leedu rule deksandmata asjaoludel sündinud olcwat. Kui lihtsalt: „Olete komandant ja peate teadma,
:õrje liitude liit ja Pirber kuulub selle liidu juha Zhulaew umbes tund aega enne katastroofi mis teha".
uisse. Kasuliku ja tecnctcrilka tegewuse eest on A. kiires tempos maa poole alla langenud, heide
Nobile ametliku hinnanguna tähendatakse
Pirkerile annetatud kõik tuletõrje hoolsuse ja au tud õhulaewast nii palju koormat maha, et see
komisjoni otsuses kõlb
märgid. Tal on ka Läti ja Leedu tuletõrje ning korraga 1000 meetrit kõrgemale tõusnud. See mata õhulaewa juhtimiseks, mittcusaldus
(resti.Punase Risti aumärgid.
õhulaewa esimene langus tekkinud muuseas wäärne iseloom, keskpärane lmdur.
Riigi d?t,embris
Kolmapäewal lõpetati kokkuwõlted riigi
ni,mUSuIT, kobtn
detsembris. Korralisi tu
iU]H> Ou lILU . . .
Üldiseid sissetulekuid 7.100.000 kr.
Tulumaksust on saadud 641.000 kr., äri
ning tööstusmakiust 378.000 kr. Talle on
saadud 1.688.000 kr. ja piiritusemonopolist
1.339.000 kr.
P:otestitnd wLkslite arw
töNsnud.
— halb kuu.
Eile selgus weksli protestide kokkuwote
jaanuarikuu kohta. Nagu sellest näha, on
üldse kuu jooksul protestitud 9131 wekslit ko
gusummas 1.739.099 kr. Detsembris protes
titt 8931 wekslit 1.431.999 kr. wäärtuses. Nii
on jaunuaris Protestitud wekslite arw Palju

Weterani wiimne tund.

kõrgem kui detsembris.

Läinud aasta jaanuaris protesteeriti 6141
wekslit 1.423.999 kr. wäärtuses. Läinud
aasta augustis, mil protestitud wekslite wäär
tus kõige suurem oli, protesteeriti 6726 weks
lit 2.938.999 kr. wäärtuses.
Vabariigi aaStapäew raadis
ringhäälingus.
Raadio ringhääling korraldab ivabariigi
aastapäewal suurejoonelise eeSkawa. W'ba
riigi aastapäewa kawa algab juba 23. weeür.
kell öösel, mil Z. Tõnisson kõnega esi
neb möödunud aja üle. J. Tõnisson lõpetab
kõne täpsalt kell 12, millele järgneb riigi
hümn ringhäälingu orkestri poolt. J. Tõnis,
son kõneleb Tartus, missugune kõne kantakse
üle ka Tallinna saatesaama.
Harid«Sminist«eri»mi eelarwe
leidis tihedat arwustamist.
Riigikogu komisjonid jatkawad eclarwe
arutamist. Haridus- ja sotsiaalministeeriumi
eelarwe arutamisel esines sotsialist Johanson
ettepanekuga eelarwet tagasi anda walitsusele
ümbertöötamiseks, kuna see pole seadustega
kooskõlas. 6 häälega 4 wastu lükati see ette
panek tagasi.
Eile jatkati üldiseid läbirääkimisi meie
hariduspolitika üle.
Põllutööministeeriumi eelarwe arutamisel
peeti üldiseid läbirääkimisi kadastri ja maa
korralduse walitsuse osas. Ametkondade ju
hid andsid seletusi lähematest kawatsustest.

Välisministeeriumi eelarwe komisjon jät
kas tööd ministeeriumi ruumides. Eelarwet
arwustati tõsiselt.
Aus seaduseelnõu»
EcZti-Prantsuse kaubawahetuse asjns.
Wabariigi walitsus otsustas eile heaks
kiita ja riigikogule wastuwõtmisekS esitada
seaduseelnõu prantsuse konjaki saadetistelt
sisseweol nõutawate puhtute ja päritolu tum
nistuste kokkuleppe kohta. Kokkulepe on
omal ajal sõlmitud prantsuse walisministee
riumi ja eesti saatkonna wahel. Kokkuleppe
põhjal tunnistab Eesti walitsuS Prantsuse
ametliku laboratooriumi poolt wälia'"iud
tunnistused ühewäärsetcks meie ametliku la.
« boratooriumi tunnistustega.

,»Elsnp" teel ..
Kuna saksa sõjalaew ..Elias;" juba 39 ircdu*. ÄV.cü f....... f S::b,el:mh.:'er.t
aastat teenistuses oli seisnud, siis otsustati wii di.
ta lammutada, missugusel otstarbel ta 17.

Trotski sõprade tag kiu

panu ka malitsuje jaua eelarwest mälja
uue foomu§r:ftjcia ehituse kulud, millest mõ
ned kõmuhimulised lehed põhjust leidsid 10-nelda Saksa kaitseminister Gröner'i lahku
niise wõimalusest, mida aga ümber lükatakse.
Walitsuse otsustele tungib saksa parempoolne
ajakirjandus suure ägedusega kallale.
Riigipäewa esmaspäewane üldkoosolek lü
kati edasi. Arwatawasti jätkub komisjonidel
tööd hiljemalt tuletra esmaspäewani, nii et
siis tulemal kesknädalal shoungi kawa teist

samine.
Stuliu näitab „karmi kätt".
Berliinist, 19. toCi.br. Trotskist de
poolt on Saksamaale saadetud Moskmau kiri,
milles jutustatakse, et Stalin olewat Tr.tsli
lvahemehe Blumkini hukata lasknud. Blum
kin tulnud Radeki juure TrotSki plaanidega,
milles nõuti, et wastasrind astuks wöit
lusse Stalini reshiimiga.
Wastuseks Trotski ..Mälestustele" ole kordsele lugemisele wõidakse asuda.
wat Stalin ühe Trotski tütre põhjuseta
Neli eraksnda Inglismaal.
wangistada lasknud. Trotski teine tütar ole.
Lehekuningas Breaverbrook asutas uue partei.
wat wanglas tiisikusse surnud.
Londonist, 19. wccbr. Lord Breaver
Soomusristleja krediit
brook, kes on mitme Inglise ajalehe omanik,
teatab, et tema on asutanud uue politilise era
kustutati.
konna, mille nimeks on „Uhcndatud riigi era
Saksa erakondade jõukatsumised eelarwe ümber. kcud". Uus erakond tahab wõidelda waba
B e r l i i n i st, 19. weebr. (Trj.) Hommi kaubanduse eest Briti riigi maade wahel. Uuel
kuni kestwal koosolekul arutas Saksa tvalitsus erakonnal olewat juba 2(10.999 liiget. Kui
eelarwe üksikuid punkte. Lõpuks jõuti enam see erakond uutel parlamendiwalimistel läbi
wähem kõigis punktides kokkuleppele. Teiste lööb, siis saab tulewikus Inglise parlamendis
' hulgas jäi siiski lahtiseks küsimus, kuidas neli erakonda.
j katta puudujääki, mis tööta tööliste tõelus
Slitehas lendas öhkn.
summade maksmisel tekib, ühenduses sellega
Katastroof ameerika linnas.
tõid sotsiaaldemokraadid uuesti päewakorrale
oma ettepaneku katta see puudujääk sellega, et
N e w-N orgi kt. 18. weebr. Lindeni
pandaks erimaks neile inimestele, kelle aas linnas New-lerseys plahwatas õlitehas. kus
tane sissetulek 8000 marka ületab. Ajakir suures 5 toolilt surma ja 73 inimest haamata
janduscs leiab nimetatud kawa ägedat wastu sai. neist 17 raskesti. Plnhmatuse
; seismist.
vulikee tuli, mis suurt hä!v'itustööd tegi.
1 Walitsuse samal koosolekul äratas tählle- Plahwatus on tekkinud gaasitoru lõbkcmi'est.
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Neljapüewal, ?9. weebruaril 193 V. a.

Mussolini tütar abiellub.

Unamuno tagasitulek.

Maksuaparaadi ümberkorraldamine.

Hispaania tuutud iirjanik kuulutab sSda «ouarhlale.
Kuhu wiib meid maj«nd»sminiSteeri«mt kaw«?

Hoolimata tugewast wihmasajust oli Bi

Kui möödunud suwel riigikontroll walja tuli korraga, riigikassa kasuks ja kodanikkude ra
kuulsa seaduseelnõuga otsekoheste maksude ja
aktsiisiwalitsuse tihendamiseks, siis wõttis selts

öazad silla juure kogunud- 5000 inimest, et kaa

hulolemiseks.

si? elada Hispaania kirjaniku Miguel Unamuno
Sarnane mitme ametkonna ühteajamine
maapaost tagasitulekut kodumaale. 20.000 ini
kond oma rõhumas enamuses seda kui järje oleks mõeldaw ainult ühel ajal otsekohest?
mestjuubeldas, kui ta oma kodulinna Bllbaos
kordset kurioosumi, paremal juhusel kui nõuan maksude reformiga. Kcchjuks oleme sellest alles
se sõudis. Salamanca aga wõttis kodutulewa
net mittekompeteutselt poolt, mis wõib olla enam kui kaugel. Meie ei suuda enesele isegi
professori wastu, nagu harilikult wõidukaid
küll heast tahtest juhitud, tegelikul aga hal- weel selget wastust anda. missuguses ulatuses
svfamehi wastu wõetud. Jalgsi, seljas harilik
Masti wälja kukkunud. Waewalt leidus neid. seda reformi tuleks teostada ja kas ta iga!
reiiuülikond, hõbedaste! juustel baski müts,
keS tõsiselt uskusid, et see ..seaduseelnõu" nen pool üldse läbiwudaw on. Küll aga Wõib mõ°
ümbritsetud noortest ja manadest, saadetud üli
de autorite eneste silmaringist kaugemale ula nede tundemärkide põhjal oletada, et maksu
õpilastest ja pealtwaatajate juubeldustest,
tab. Kuid tegelik elu on tõesti asendamatu ametite töö lähemas tulewikuS enam svareneb
sammus Miguel Unamuno imeStuswäärse
oma wõimaluste mitmekesiduses. Sest alleS kui wäheneb, eriti siis. kui pärandnsemaks pa
renessaanss.linna inimestest lõhkewatel
paar päewa tagasi mõis kodanik lugeda must berilt realiteetide walda nihkub ja juure tuleb
tönawatel.
Lugupeetud rauk, waimlik wõitja
walge pealt majandusministeerium on esi ka-vaisetud obligatsioonimaks.
wöitluses diktaatoriga, kes tema umbes
Meil ei armastata motiweerida, waid ai
tanud wabarügi malitsusele kama, mis näeb
kuue aasta eest saatis kaljusele Fuerteventura
ette mitte enam kahe, maid juba kolme amet. nult otsustada, ühe sulekriipsuga lahendada
Edda Mussolini ja Goleazzo Ciano.
saarele Kanaaria saarestikus.
asju. mille kallal teisal rohkem kui üks päcw
konna ühendamist.
Hiljuti
peeti
Roomas
Mussolini
wanema
Istudes oma muga!vaS töötoas, kõneleS ta
See on nähtawasti mõeldud nende ümber kaalutakse. .Kuigi majandusministeeriumi ju tütre Edda ja Itaalia Watikani saatkonna sek
uudishimulikkudele
aj «kirjanikkudele kõigist
hid
wõib
olla
tahaksid
maksuinspektorite
ar,
korralduste jalkuks, mis algasid ühes riigi
retäri Gabazzo Ciono kihlust. Ciono on neist küsimustest, mis neid huwitasid, kes
wamistes
näha
ainuüksi
muret
oma
naha
kontrolli ametnikkude tulekuga majandusmi
Itaalia teedeministri poeg.
Hispaaniat wastalanub tulewiku läwel näe
nisteeriumi juhtuvatele kohtadele ja mida päästmise tiirast, siis poleks ometegi tohitud nii
Miguel Ullamuno.
wad. Ta kõneles inimese tõsidusega, kes oma
nüüd tahetakse keskkohast edasi asendada koha lihtsalt üle minna riigi huwidesi, mida mak
wastuwst tunneb, loiitoa armastusega isa»
Unamuno teiseks rängaks etteheiteks ku
peale. Just see asjaolu, et astutakse wiimast suametkondade ümberkorraldus sugugi wähem
Itaalia jSSb oma nõudmiste
ei
puuduta
kui
kodanikkude
omi.
maa wastu. ilma igasugu isikliku wihata, en. ningale on tema nõusolek ja koguni osawõtt
sammu, sunnibki asja kohta weel kord sõna
juure.
nem küll heatahtlikult oma waStaste wastu, riigipöördest 1923. aastal. Praeguse ülemi
Peab natukenegi tundma inimese hingeelu,
wõtma. Et seejuures üht ja teist korrata tu
et
mõista,
mis
tähendab
tõotada
Damoklese
kuid lõikama terawusega lähema minewiku neku aja walitsuse ülesanne olewat neid pro
Prantsuse
kriis
halwab
mcrekonwerentsi.
leb, see ei ole mitte ainult paratamatu, waid
mõõga
ähwarduse
all,
mis
nüüd
jälle
paljude
isegi tarwilik.
L o n d o n i st, 19. weebr. (Trj.) Kriisi lah sündmustest, mida ta nimetas kuritegudeks bleeme awalikkuse eest eemale hoida ja
ametnikkude peakohal ripub, ja arusaada tipuhkemine Pariisis awaldab pidurdawat mõ isamaa wastu.
kuningat ägedate kallaletungide eest hoida.
Meie ei kuulu nende hulka, kes olema siis sellest, kas sarnane seisukord riigile kahju wõi
Unamuno teab, et talle Madnidi ülikoolis Selle kaitse purustamise peab Unamuno oma
ju
ka
Londoni
merekonwerentsile,
sest
prants
teemi puudusi jaatades otsekohe ära ehmata kasu toob.
lased on wähemalt esialgu konwcrentsi tööst mond õppetooli pakkuda tahetakse, kuid ta loo tähtsamaks ülesandeks.
wad, kui tarwis on sõnadelt tegudele üle min
Kuid reformi autorid tõõtawad jn uut eemale jäänud. Lähemal ajal awaldab Jtaa bub sellest wähemalt esialgu, ta ei soowi min
Unamuno kahtles, kas enne põhiseaduse
na. Kui meie siiski tarwilikuks peame selle kokkuhoidu palkade alal!
gisugust armuandmist, waid oma õigust. Ilma maksmapanekut üldse kodumaale tagasi pööra
lia oma nõuded laewastiku kohta. Nagu nüüd
ümberkorralduse wastu sõna wõtta, mida ma
Kõneldakse umbeS 40 ametniku wähene juba kuulda, jääb Itaalia oma memorandu seadusele wastawa otsuseta ei ole ta mitte ai ta. Lõpuks tuli ta siiski, arwates, et teda
jandusministeeriumist nüüd soowitatakse, siis
mist ühes wastawa palgaarwe kärpimisega. mis nõudmise juure, et Itaalia laewastik Eu nult maalt wäljasaadetud ja ka mõlemalt õp Hispaanias wajatakse. Weel wiimasel plma
teeme seda tõsisest weendumusest. et ei ole osa
pctoolilt Salamanca ülikoolis tagandatud,
See on ju wäga ilus, kui eelarwe waidlused
tud asja õigest otlmt kinni haarata ja et pa meile hoopis teist keelt ei oleks kõnelenud, roopa kontinendi ühegi teise riigi laewastikust waid ka tema palga ja pensioni saamise õigus pilgul taheti tema tagasitulekut takistada. Po
litsei tahtis piduliku wastuwõtu sellega luhta
wähem ei wõi olla, s. o. Itaalia nõuab nagu on seadusewastasel teel ära wõetud.
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ajada, et teda salaja üle piiri minema meeli
daohtlikumaks kui haigus ise. Seejuures ei ole ka ette öeldi.
waremgi pariteeti Prantsusmaaga.
Unamunole teeb suuremat muret wõitluS tas. Unamuno lükkas aga tagasi kõik katsed
sugugi tarwis kaugelt pidemeid otsida. Need
Amnnnllahi endine wälisminiS
KuidaS ja missuguste põhimõtete järele
trooni pärast, missugust nähtust ta Hispaania tema wabaduse piiramiseks ja politsei ei tei
on käcgala juures ja igale arusaadawad. kui
ter mõisteti surma.
sealpool ametnikkude wallandamisel ja amc
wähjatõweks peab. Eriti tungib ta kallale nud siis ka edaspidi mingisuguseid takistusi
ainult aru saada tahetakse.
tisse kinnitamisel armastatakse käia, sellest
krooni praegusele kandjale. Tema lööksõnaks pidulikkude wastuwõttude teostamisele.^
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Afganis
Mitte täit aastatki tagasi peeti riigikomrolli wõiwad möödunud kuud imelikke asju jutus
Ollakse arwamisel, et Unamuno lähemal
on „wastutus", mis muutunud terwe radi
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Tallinnas ära maksuinspektorite üleriiklik teid nüüd kordama ei hakata.
wat
Alfons
13.
süüdi
wahejuhtumiste
eest
politilise
erakonna laob.
roopa
reisi
ajal
wiimase
kohuseid
täitis,
mõis
nõupidamine. Koosolekul akmi seisukohale, et
Kuid
oletame
silmapilgud,
et
kõik
läheb
Marokkos,
kus
ta
omal
käel
talitades
Hispaa
teti
surma.
Teda
süüdistati
ühenduse
pidami
otsekoheste maksude ja akrsiisiametkonna ühen
nii nagu wanaaja draamas: „hea" saab ära ses isehakanud emiiri Batscha Saquao'ga ja nia sõjawäge hukka saatnud.
damins ei anna soowitawaid tagajärgi, sest teenitud krooni, „halb" wäärilise palga.
Amanullahi petmises.
tööpollu laienemise ja ühel ajal koosseisude
Kas muutub „ärawalitutc" seisukord see
wähenemlle tõttu on tulemused eitawad. Juba
Kotkupörked rahwalugemifel
praegu on maksuasutused tööga üle koormatud läbi palju paremaks?
Primo de Rivera jääb PrantsaS
Leebus amueiteeritaffe psltttttfi
Lätis.
Waewalt küll.
sa see asjaolu ongi üheks põhiuseks. miks ko
«a,le.
jüüdlaft.
Juriidiliselt ei wõi olla küsimust, kust wõ Kolme küla elanikkude kallaletung lugejatele.
danikkude laiemates ringkondades tihtipeale
Endiue
diktaator
satub
kodumaal waenn alla.
Kaun a s e st, 19. weebr. ühenduses Lee
Lugemise tulemusi selgitatakse.
wõib kuulda pahameelt juhusliku otmstamise tab ta kõik need mitmekülgsed teadmised ja ko
d'.l iseseiswuse PÜlMga wabastati wangist rida
Madriidist. 18. weebr. (Trj.) Primo
ja omawoli wastu maksude määramisel. Ai. gemused tollide, aktsiiside ja muude maksude
Ri i a st, 19. weebr. Rahwalugemine Lä isikuid, kes olid sõjakohtu otsusel kinni mõiste
te
Rivera,
kes pärast lühemat aega wälis.
nult kogemuste kogumine, maksukohustuste olu alal, mida talle peale panna tahetakse. 9ci
tis lõppes. Praegu selgitatakse lugemise tule
korra parem tundmine, mida Pole wõimalik metuse wastuwõtmine eeldab, et ametnik oma musi, mis lähematel päewadel lõplikul kujul tud. Ka paljud wäljasaadetud wõiwad Leedus maal wiibimist uuesti Hispaaniale tagan
saawutada ühe hoobiga ja üldse põhjalikum kohustusi tunneb. Tegelikult ei ole asi nii, awaldatakse. Rahwalugemifel ei saadud möo se tagasi tulla. Nende hulgas on ka tuttaw pidi pööran.a, seletas nüüd, et ta fäesole.
rüwenemine asjasse, on kaaia toonud seda, et waid paljudel tuleb ikkagi alles tuttrnneda da ka wahejuhtumistest. Tõsisem wahejuhtu adwokaat Bulat ühes abikaasaga, keda süüdis waks aastaks Prantsusmaale jääb. Hisvaa.
tati Woldemarase wastu toimepandud aten- nias aga ollakse arwamisel, et ta enne »!d;c
tuludeklaratsioonide läbitöötamine maksujaos- aladega, niAega nad seni lähemalt kokku puu mw° sündis K-tzrsawi «aNas,
«« tule, Fui HisvsaniaZ ta julgeolek
Mmwuätal in-?öatuiuernfcri> aõib' aliäro
ÄVirÄ
täiesti kindlustatud ci ale. Sama! ajal sel
märksa wähem on kui näiteks iseseiswuse esi ametnikule teeb raskusi tillumaks» määra Peksid. Rahwalugcunst jatkati ainult politsei sõjakohtu otsusel maha lasti.
gub ikka rohkem asju, mis diktatuur? õlga»
meStel aastateb Kawa elluwiimine ähwardab mine, wlumaksu eriteadlane ei wnne kmnbki kaasabil. Hiljem selgus, et siin tegemist eksi
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KuidaS Brasiilias politikat
takse
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ametkond ei saa iga üksiku maksja deklarat
Kohusetruule ametnikule ei ole kerge tead
tehakse.
rtiftrtb
riigi rahadega täiesti lubamatu; kom
sioonile enam sedagi tähelepanu anda. miS mine, et ta peab õppima riigi huwide arwcl, metalud külades käiüd.
Merised kokkupõrked walimiste eel.
bel
äri
teinud, ja et ülejääki riigi majapida
praegu. Kui tahetakse igat maksuametnikku aga pole midagi parata nii tahab minis
mises
üldse
ei ole olnud.
teerium.
teha uniwersaalisikuks, mingisuguseks konwer
R i o d e J a n e i r o st, 19. yoeebr. (Trj.)
Mitmetest kohtadest Leatatakv. et Prnno
satsiooni leksikoniks, siis wõib see sündida
See on, nagu juba tähendatud, kõige va wstele. Kodanik soowib, et kord .ärgucks Ühenduses Brasiilia presidendi walimistega,
ja niipalju peaks elu meid küll õpetanud ole remal juhusel. Et meile just seda pakutakse, ammu küpseks saanud reform maksuasjaz duse mis 1. märtsil teostuwad, tekkis ühel politili inmelised vildid tänawatebi tundmara i'.>i.
ma ikkagi põhjalikkuse arwel. Kui ei saa olla selleks ei ole, kordame weel, mingisugust ta alal, kuid ta ei saa oma poolehoidu lubada sel koosolekul osamõtjate wahe! tõsisem kokku meste voolt kas kõrvaldatud wõ: vur-.-.sja.
kõikide teaduste professorit, siis ei ole wõimal. gatist. Ja nii ootab kogu awalikkvs tõsise plaanidele, millesse tal puudub usk.
põrge, nulle juures 11 inimest surina ja 31 tud. Waen endile diktaatori nv.c:;: li.itkas
ka luua uniwersaal maksustaiat kõikidel aladel, murega reformi tagajärgi, mis neil päewil
haawata sai. Kardetakse, et enne walimisi tercmclt avalduma.
mee! uusi rahutusi wõib tekkida.
nii et ta suudaks täita kõiki ülesandeid ühe- lõplikuks tehakse, waatamata kõikidele hoiaAinult seekord proovige veel oma õnne ür^rrt!:
18. märtsil s. a. fccH 6 Õhtul luba mllionär. Tihcd mUtlqll v««l IX pilava. —— ——

Poeet ja palk.
Teen mõjusaid ja kunSti

'.väärtuslikke luuletusi, oode,
vühcndusi jne., igasugusteks
tähtpäewiks, nagu sünnipäe

ivad, pulmad, elujuubelid,
matused jne. Hinnad oda
tvad. Ajalehe kuulutus.

lised" kui tahteS, on honorariküsimused kau
nikeSti esiplaanil. Nii kaugelt koguni, et kul
tuurkapitali rahaline külg oli meil tekitainaL
kirjanduSPolitilisi rühmitusi ja erisuundi. Kaid
hea toon nõuab, et see ilusasti maski taha lii
kataks ja et kõrget parnassi ükski kopikamo.
ment ei tikuks painama.
Kas ei oleks aeg seda maski natuke nihu
tama hakata? Loomulisele asjale loomulik
wärunng anda? Lükata asjad kirjanduslikus
loomingus tatvalise elukäigu raamidesse, nii
nagu meie seda mõtleme kõigi muude inimlik,

Kas poeedi töö on aineliselt inspireeri, kude tööalade kohta?
taw? Kas kõrgelennulisel luuletajal wõib
Meie pole põrmugi shokeeritud. kui kooli
olla ainelisi tagamõtteid, kui wormib oma õpetaja saab oma töötasu wõi pastor wõtab
suuri mõtteid märssidesse? Kas wõime hin. hingeasjade pealt oma maksumäära. Kas
nata kirjanikku, kes loob, rahalistel tõukejõu waatame halwakspanewalt. kui professor kuu
dudel?
lutab wälja kursused, mille eest tuleb maksta
Meie wastame finblasti „ei'V Waimuloo nii ja nii palju kroone? Jah. meie kogtmi
ming ei ole sõnnikuwedu ega püksiõmbluS, oleme sellega harjunud, et näiteks skulptor
miS tehakse sentide määra järele, tvcnd sise. wõtab tellimisi waStu ja maalija kutsutakse
mine Palang, waba igasugustest maiseist sihti portreed maalima.
dest. Ja oleme seepärast kohe halwakSpane
Kuid mis öeldaks, kui mõni tunnustatum
walt suhtuwad. kui mõni kirjamees taob ridu kirjamees äkki kirjutaks tellimise peale mõne
ainult leiwateeniStusiks sa mitte hingelisest romaani wõi kuulutaks wälja, et temalt on
tarwtdusest. Nimetame säärast ridademeest saada ilusaid wärsle albumisse h 5 krooni
käsitööliseks ja kirjanduslikuks kingsepaks.
tükk? Seda muidugi tehaksegi (eriti esime
Aga sealjuures oleme siiski arwamusel. et sena mainitut), kuid meie ametlik moraal
kunstilooming on ometi tasutaw. Nii ta nõuab, et sest waigitaks ja nag.. häbi on se
gant järele. Kirjanik wõi kunstnik olgu loo da amalikult tunnistada.
Miks?
rnife man ilma rahalise tagamõtteta ja kui
''elle eest hiljem raha saab, siis tundugu see
KaS kooliõpetaja, minnes oma ametisse
üllatusena wõi uudisena. Alateadwuses wõib kindla teadmisega, et see on ta leiwateenisiuS,
ju küll wäikene teadmuS olla, et selle eest ikka ei tunne otset huwi oma aine wastu? Kas ta
mõningad weeringud ka taskusse langemad, pisukesi mudilasi inimeseks 7aswatades ei tee
kuid seegi alateadwus olgu nii peidetud, et ta suurt ja wastutusrikast tööd, tööd töö enese
loomingut ei irriteeriks ega mõjutaks. Ra. pärast täie andumuse ja ohwerdusega? Kas
haline tasu liikugu kuski wäljaSpcol. nagu professor ei tööta teadusearengu kõrgeis hu.
hoopis muu eest saaduna, niisama muuseaS wideS, kui ta kindla palga eest laboratooriu.
taskuSse kukkununa.
mis wõi oma töötoas raskeid probleeme la
Sedasi arwame ja peame heaks tooniks. hendab? Kas see töö muutub maisemaks wõi
Seepärast olemegi wäga kurjad, fui mõni wiletsamakS, kui ta näiteks mõne kindla tel
kirjanik awalikult julgeb öelda, et tal aineli. limise peale hakkab mõnd nõuetawat kuumusi
sed huwid on kaunikesti mõjuandwad olnud. lahendama?
Oleme jalamaid shokeeritud ja waatame wil
Ja kas siis kirjanik pruugib tingimata
w. Tegelikult on küll nii. et kõigil kir käsitööliseks-sõnaworpijaks hakata, kui ta näi.
jameeStel, olgu nad nii õilsad ja «loomingu- toks saab ülesandeks mõni ronmanitolsimus

teostada? Töö juures olles paneb kirjanik
ikkagi omad wõimed maksma (kui tal neid
on), just samuti kui kooliõpetaja andub oma
ametile, kuigi see töö on talle ka õieti ..tel
litud". Miks siis kirjaniku juures ..leiwatee
nistuse" mõistel on nii halb lõhn man. muude
tööalade juures aga mitte?
Kirjanduslik looming on p ü h a asi. ütle
me. Sisemine palang jne. Noh, seda püha
dust wõime weidi puusast nikaStada ja kõr
geilt pilwedelt mannermaale tuua. Wähemelt
les mõtjes, et kui seda pühadust ja ..sisemist
palangut" kirjanikus on olemas, siis ükski
maine kopik sellele tõket ette ei saa tõmmata.
See pahwatub ikkagi walla, nii wõi teisiti.
Muidugi on igal ala! inimesi, kes ai.
nult selleks töötawad, et on sunnitud Iciwa
raha teenima. On sääraseid kooliõpetajaid,
pastoreid, Professoreid. Kuid neist ei pea
meie lugu? need pole oma'ameti wäärsed. Just
samuti, kui kirjanikudki, kes ainult kopikasun.
dule järele teotseksid. Kuid mõõdame neid
waimseid töömehi kõiki Ühe mõõdupuuga.
Kuigi tööaladel on wahe, aga -ame t i.
mees (selle sõna laiema? ulatuses) on k:r
janikki ja on kohustatud (juba seepärast, et ta
wöb ja kehakatet tarwitab) oma õiguslikku
tasu saama. Häbenematult ja ilustamatult.
Sellepärast wõiksime wost oma arwamust,
et kirjandusi! looming on tasutaw (põhimõt
telt ei saagi ju keegi selle wastu), laieneda
ja muude eluäwaldustsga ühte ritta seada.
Ei tohiks näiteks kedagi fhokeerida. kui mõni
kirjanik on palgatud mõne kirjastuse
juure kindla kuupalgalisena ametisse. See ei
tohiks kaugeltki tähendada selle kirjaniku
kunstilist langust. Wõi kui antakse mõ
nele luuletajale ülesanne kirjutada mingile
pidulikule sündmusele waStaw luuletus, siis
ei pruugi keegi nina kortsutada wõib olla.
tuleb sest just eriti kaunis ja wäärne pala.
Wõi jah. miks et wõi kirjanik end telli
miste wastuwotjakski kuulutada, kitt ta oma
töö häSti teeb?
Peaasi seisab ikkagi tõõs, mitte selle tasu.
wuse mooduses. Ja inspiratsiooni pühad ing
lid ei kannata selle all sugugi wast roõta
wad weel jõudu juure.

Kirjandus.
K. Laagus: Leitnant Wasmer.
Draama i lvaatuses. ~Noor-Ee°ti" kirjaötuS
Tartu? 1029.

Äsja ilmunud uudisteos meie lawakirjanduse
alal. Auwr küll pole „ elukutseline" kirjanik, kuid

K. Lääguse nimi niSki on tuntud niihästi ajakir

föbntStama veskipoiss Andres Varikuga, kes
Juuli mehe Jaani veskiratta alla iõuv.b. Juuli
pärib veski ning abiellub Andreiega. Esimesest
abielust saadud pasa aga sünnitab Juuli linnas
sa annab ta kellelegi ivana eidele kastvatada.
See tvanacit jääb nõdrameelseks ning lapie
adoptcettb siit- keegi dr. Wacmcr. Noore! Was
meril po.e aimugi, kes on ta vanemad; ta peab
oma «maks iedaiama vaimuka iget wanaeue.

Linnas õppides intiuuo noor Vasmer Elli
Mõne aasta eest K. Lääguselt ilmus nowel Varikuga Juuli Variku tütrega renest a£:«
lidekogu Öised tvarjud" (seekord K. Roolain'i elust. Noored inimesed armuuoad ü?sntš>"e.
warjunime all) ja hiljem 1 waatuSl. traagiso ilma et vähematki tcakiid oma inanln'e't. Ai'
möödia „Doktor Moll". Peale nende lveel mõ sa olude tõelik seisukord hakkab Wauucriie' amn
ned tõlketööd.
dudte viral alles siis selguma, kui ta. sõjas
Käesolewa teosega aga on K. Langus annud haavatuna, kosutab tervist Stllaoru veskimaja
hutvitatva ja tvääriusliku lisa meie näitekirjan ja kui armuvahekord tema ja Ell, vahel juba
dusele ja nimelt psühholoogilise draama alal. on jõudnud nii kaugele, e: Elli on raõkeialgne
Viimaks jõuabki tõsiasja juure: ta on sattunud
kub meil algupäraseid teoseid on üpris wähe.
Draamas .Leitnant Wasmer" käsitab autor armuwahekorda oma liban? õega, mille raga
janduse? kui ka ilukirjanduse alal.

rasket, perekonnaelusse lõikawat küsimust Eesti

järjeks on oodata lapsesündi.

armutvahekord rikka tveskiomaniku Juuli Wariku

mer õde sa ema selkombel päästa. et laseb enda
isegi oma õega laulatada, nagu nõuab seltskonna

wabadussõja päewil. Draama aluseks on noore
leitnandi Wasmeri. end. usuteaduse üliõpilase

tütre Elltga. kusjuures Elli lõpuks osutub Was«
meri enda lihaseks õeks. Sellest ongi tingitud
draama peamonstv noore leitnandi hingeline
wöitlus lekkinud olukorraga ja tema kannatu
sed, sest Wasmeri üheks põhimõtteks on: tead
matuses tihti on rohkem õnne kui
teadmises.
Draama rnmiku Wasmeri traagika on sära

miselt tekkinud:

Juuli Varik abiellub wanemate surwel kel

legr ivanapoisisr-weskiomaniku Jaaniga. See abi

elu pole õnnelik ega kesta kaua. Juuli hakkab
Sedasi muutuks asjaseis jwrju normaal,
fentafö: kaoksid etteheited kirjanikkudele nende

töötasu aSjus ja kirjanikud ise ei pruugiks
enam arusaadawat aõja lillelise kilbi taha
seada.
»

Ma ei tunne seda kirjameest, kes oli lask.
nud lehte selle käesolewa kirjutise ees mõr
gitud kuulutuse. Kuid mulle tundub, et fee
on otsekohene härra ja wõtab asju õigest ot.
sall. Igatahes pole mingit põhjust arwata,
et ta juba selle ameti reklaami parast
oleks mõni käpi-rdaja. ü?Z annab walja luul
letuckogu. wõi leiab ruumi ..Loomingus",
tline müüb oma iaamutused Pulmaperemebele.

Midagi Haiba fee pole kui ainult luu.
lotu? iie on wäärne ja nõudekõrgusel.
Trnbaduur.

Selleit traagilisest seiiukorrait püüe* VaS

vaade sa komme. Laulatus' muidugi sünnib
olukorras, kus õde ja ema nende sugulnit ci
mma. Kohe peale lonlatuit tabab s*asuu.r
frondile sõna ning saadavalt kaduda- "teiste'peab jääma teadmine, et pole sündinud midagi
ebahartukku ning Elli peab edasi elama lanae
nud leitnandi ausa lesena.
Kuid see ei õnnestu. Pulmamai ia äkk, tltmiß
nõdrameelne vanaeti (Vasmeri en^ä-^
Ma) JC}
l.ne. katgu. Wasmer on vapustatud bina." võb
t«m <m .«cleM.fi. 5. f»,ab uiu
Gt via.-ta oe au, teeb :a lõpu c-V th-l
©ee on draama sisu üldjoontes "
ott mõeldud j«
S' aU)t[?nlZ w MM tublisti meenu
tab Tmnstvt greeka wtgobdiat. kus draama kan
gelane võttu* mitte mkutega, vaid saatusega.
kattuni Ä; — oludega, kubu on
K?* vähemalt saan mina V" *
Ä *ok sell,ü kantidast
nV f- f™* weel fäütictud. Ktt;tw,cft kosiavad ann-0-ama
fmtntrd vV/ &* * «« .WaSmeri"
i / -1"111 alnstle. et
'õja keerises) paistab nstita
aili,.- on tõenäolised ning pnibbolon,
sõvuni läbi KTiffinthi*
- "Surn ! 's « H*! W. «Ita
'iüM fv lõpliku otsuse seeüle leba
>-* m seda voh näitelaval.
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Kuidas meil tehakse „ajakirjandust”
ja mis selle ots.
Tallinnas kaiwad praegu kohaliku kirjan
dusseltsi korraldamisel kõneõhtud meie ajakir
jandusest ja selle ülesannetest. Esimesel õbtul
rõhutas üks meie wanemaid ajakirjamkka
meie ajakirjaiMse pahedest kõneldes, kuidas
meie ajakirjandus alla wiiakse wäikese sihilik
kuse ja walimata kiusu mõtetega.
Peaks arwama, et sarnased tõsised hoiatu
sed ikkagi mõjuksid. Wähemalt ei waieldud
nendele sõnadele kuskilt waStu, kuigi sea! aja
lehemehi oli kodS üsna rohkesti. Oma hü
ttides peaksid nemad selle eest hoolitsema, et
meie ajakirjanduse tasapind mitte alla ei rõ
hutaks, ega oma wäärtust ei kaotaks laiemate
hulkade silmis. See pind ju kannab mehi
endid.

Ometi otsekui kiuste talitatakse mell just
nüüd edasi meie ajalehtede weergudel wäikse
sihilikkuse waimus.
_ Inimlikult oli weel kuidagi arusaadaw, et
töõerakonna-lehe ärijuht katsus lehe wecrgi
ära kasutada sihiliku kõmu tegemiseks meie
WaStu. Nähtawasti oli mees küllalt liht
meelne lootma, et temal korda läheb sarnase
kõmu abil „Postimehe" ärilist seisukorda wa
pustada ja sellega Tartus pinda walmistada
oma kollasele kawatsusele.
Täiesti arusaamatuks jääb aga, mis ki
hutas „Kaja" omakorda awalikku arwamist
erutama tikkuda kõmulikkude oletustega, nagu
tuleks nüüd „Postimehel" päris ots, sest et
Tallinna Eesti KirjaSW.se Ühisus on enesele
lasknud wälja kirjutada „T ar t u Päe w a
lehe" wäljaandmise luba!
Iga mõtleja inimene wõis ometi ise ar
wata, et sarnaseks oletuseks ei anna see mingit
põhjust.

Nähtawasti on aga põllumeestekogude leht
katsunud siin oma sapist südant lahutada Vi
gepealt „Päewalehe" wastu. Sest põllumees
tekogude ringkondes ei näi „Päewaleheke" an
deks antawat, et leht endise kogudesõbralikkuse

asemel on wiimastel aastatel kindlasti polin
lise objektiwiteedi ilmet kandnud. Nüüd siiS
arwas põllumeestekogude leht jälle juhuse
leidnud olewat „Päewalehte" sellega riiwata,
et tema mõista annab, nagu oleks see rahwa
erakondlikus sõidumees purjetamas.
Et sarnase sihiliku kiusukõmu läbi awalik
ku arwamist lubamatult segatakse, see ei nai
„Kaja" taluS kellegi! südant waewawat.
ühtlasi katsutakse aga sarnase sihiliku V
muteate läbi hoopi ka „PoStimehele" andes
Manast wihast ja uuest meelehärmast meile
„tasuda".
Paari aasta eest oli meie toimetuS juhus
kikult eksliku teate awaldanud, et põllumeeste
kogudel on kawatsus „Kaja" seisma jätta.
Selle teate wõtsime meie awalikult tagasi, kui
selgus, et sõnum oli aluseta.
Nüüd siis katsub ,Flaja" omakorda oma
inetul wiisil kõmuteateid awaldada, nagu
oleks „Postimehel" otsa oodata.
Et põllumeestekogude keskel meie wastu
elawa waenulikknse tuult tuntakse, on teada.
Niisama on meil tuttaw sisemine tigedus, mis
põllumeestekogude lehe ajakirjanduslikku"
elewust iseloomustab.

Ometi on otse uskumatu, kuidas tihkab
ajaleht meie wastu sarnase kuritahtliku kõmu
teatega wälja tulla, ilma et meie oleksime te
masse ehk tema sõpradesse tõsiselt puutunudki.

Juba lihtne eneseaustus ja oma ajakirjan
duslikust tööst lugupidamine oleks pidanud
...Kaja" mehi hoiatama, et päise paewa ajal
ei tohita ometi wälja tulla hälbi kõmujutuga,
nagu oleks nüüd juba „PoStimehe" seisnm-

jäämist oodata, sest et Tallinna Eesti Kirjas
tuse Ühisus enesele „Tartu Päewalehe" lufu
wõtnud. . .
Kui põllumeestekogude leht sarnase kuri
tahtliku kõmu sihiliku laialilaotamise eest peab
kohtus wastust andma, küll tema siis tuleb
alandlikult tõendama, nagu oleks tema oma
tiusukõmu laidle ajanud heast usust.
Ometi oleks lehel asjata otsida sõgedaid,
keS tahaks jagada sarnast „nsku".
Nii tuleb siis ka „Waba Maal" nüüd juba
awalikult kahetseda „waest" „Kaja", keda nüüd
tahetakse eksijärelduse pärast „kohtu ette tirida."

Omakorda katsub tööerakonna leht teise
mõttetut kõmu ära kasutada selleks, et asja
nõnda pöörata, nagu oleks Tallinna Eesti
Kirjastuse ühisus wõtnud „Tartu Päewalehe"
luba just „Postimehe" tahtel „ja koguni
mitte seks ,et ta kellegiga wõistleks, waid just
wastuoksa, et ta üldse ilmuma ei hak
kaks. . ." Kui Tartus uue lehe asutamise mõ
te liikuma hakanud, siis olnud rahwaerakonna
esimene mure, kuidas saaks „Tartu Pae
walehe" nime tema eest kinni panna. „See
on kõige lihtsamalt wõimalik seega, tui keegi
selle nime peale oma lehe registreerib ja siis
edasi talitab, nagu koer heinasool: ise ei söö,
teist ei lase."
See kõik on jällegi tühine tuulejutt.
Esiteks ei ole meie mingid samme astu
nud, et „Tartu Päewalehe" nime kimli pan
na. Edasi on täielik liialdus, nagu oleks
meil „Päewalehe" ehk Tallinna Kirjastuse
Ühisuse meestega olnud mingi kokkulepe, mille
järele seal pidi „Tartu Päewalehe" ninu kinni

Hiina kodusõda elustub.
MSsS Prantsuse JudochiwaA.
S h a n g h a i st, 19. weebr. Lehtede teatel
on Põhja-Hiinas käimaS uued sõjaettewal
mistused. Põhja-Hiina wäed, eriti Shansi
prowmtsis on liikumas lõunasse, et alata wõit
lust Nankingi keftwalitsuse juhi Tschiangkai
scheki wägedega. Esimene wöitlus eelwägede
wahel olewat juba olnud.
Prantsuse lehtede teatel on mässuliikumine
ka Prantsuse Jndo-Hnnas laienemas. Mas
sajad on häwitanud ühe walweposti. Teises
kohas tabas walitsuse waesalk li mässajat, kes
ühele külale kallale olid tunginud. Mässu
kiireks likwideerimiseks on kõik abinõud tarwi
tufele wõetud.
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Ameerika protestid Moskwale.
Kogu maailm abtub üles usuwabaduse
kaitseks.

New-I) orgist, 19. weebr. Ameerika
protestid usutagakrusamtse wastu Wenemaal
lähemad wõimsamaks. ProteSteeriwad mitte
ainult luterlased, waid ka usulahkude liikmed
ja juudid.
Weawav tagafi...
Nõuk. Wenemaa nw«itfaftiöttftuisab Läti».
Ri i a st, 18. wee.br. Pärast Läti-Wem
kaubalepingu jõuSseastumist tõid w.nela.
sed Lätisse suurel arwul manufaktuurkaupa,
mis aga kogu aeg ladudes seisis. Tugewa
wõistluse tõttu Lääne Euroopa poolt oli we
nelastel raske oma kaubast lahti saada. Nüüd
ott alanud nimetatud kauba tagasiwedu We°

Meistrid iluuisutamises.

nemaale.

rukki-kokku^eve.
Warssawist, 13. weebr. Teisipaewal
kirjutati alla Saksa-Poola kokkuleppele rukki
pandama meie kaitseks.
wäljaweo kohta. Kokkuleppe järele on wälja
Alles tagantjärele oleme kuulnud, et Tal weo proports. 40 (Poola): 60 (Saksamaa).
linna Kirjastuse ühisus on „Tartu Päewa-- Müügitehinguid teostatakse ühise büroo poolt.
lehe" nime kinni pannud. Meile seletati, et Mõlemad walitsused kohustuwad wäljaweo
sellega on tahetud ära hoida „Päewalehe" ui preemiate andmisest loobuma.
me sattumist teiste kätte, ilma et Tallinna
Kirjastuse Ühisus kawatseks Tartus lehte ala
nüüd pean mõlemate ainelise kindlustamise
liselt käima panna.
Et „Päewaleht" ei taha oma nime iga eest hoolitsema.
Warsti on need asjad täiesti joones. Siis
sugu õnnekatsujate kätte libiseda lasta, on
ometi täiesti arusaadaw. „Waba Maal" ei tahan jälle rohkem jõudu pühendada toime
ole mingit põhjust sellepärast „Päewalehte" tuse tööle ja selle korraldamisele.
Ja tahan lehele weel rohkem elu ning
inetult mõnitama tikkuda.
hoogu
muretseda.
Weel wähem maksab aga „Waba Maa"
See kindlustab „Postimeest" kõige pa
ärijuhil selle üle hädaldada, nagu ei lastaks
teda „süüa". Sest on päris selge, et weildr remini igasuguse wõistluse wastu Tartus kui
lusel Tartus isegi sellest weel suuremat ka wäljaspool.
Igatahes ei ole mina uus? lehti Tanus
~süüa" ei saaks, kui temal ka oleks korda läi
nud kuritahtlikult oma kollasele ettewõt ega nende wõistlust warem kartnud, ei heidu
taks see meid ka edaspidi mitte.
tele otsaette riputada „Päewalehe" nime.
Postimees" ei ole mitte mõni eilsepäewa
Siin ei ole suurt ühtigi ära teha ei tuulise
kõmu, ega muude weilerlikkude mõtete waral. juhuslik taim, mida wõidaks maha sõkkuda
Weel wähem suudetakse meid heidutada wõistluse teel. Weel wähem heidutawad meid
kollaste „ajalehemeeste" saagiahned katvat
sarnase lehe asutamisega Tartus.
Uute lehtede asutamisega Tartus on aja sused!
Küll aga näitawad wiimase aja kõmukee
jooksul küllalt õnne katsutud, kuid ikka on need
rutused mõnedelt ajalehtedelt, mis põleb sü
wõistluses ~Postimehele" alla jäänud.
dames inimestel, kes on pääsnud eesti aja
Ja jääksid ka edaspidi alla!
Kõige wähem oleks meil weel karta löö sanduse põllule, ilma et neil oleks mingit aru
erakondlikkude ärimeeste wõistlust, hoolimata saamist tõsiste ajalehemeeste korralikkusest ja
kõigist nende iseloomulikkudest wõistluswõte kohustest.
test.Meie oleme aga weendunud, et sarnased
Wõime lausa walja ütelda, et Tartus naabrid istuma jääwad oma porri, kus nemad
saaks mõjule wahest ainuüksi see, kes siin nüüd oma waimuwalguse helgil keerlewad.
suudaks wälja anda Paremat päcwalehte, Sest 'pikapeale ei kanna awalik arwamine
ega rahwahing wälja sarnaseid eneseawalduü.
kui „Postimees".
Nii siis ärgu muretsegu mehed mitte nii
Seda meie aga tahaksime alles näha!
Wiimastel aastatel ei ole mina politili wäga meie saatuse parast, waid waadaku, mis
sest elust osa wõttes mitte küllalt saanud toi ootab neid endid ja nende talitusi tulewikus!
metuse tööle anduda. Praegu teen rohkem
19. 2. 30.
tegemist k.rjastuse-ühisuse ainelise külje kor
Jaan Tõulss»».
raldamisega, kuna ma lehte ühtsusega liites
suitsetab tibatillukest piipu ja mängib meelsasti
oma iseäraliku jalutuskepiga.
Joyce'i kirg on ooper. Iga tähtsama esi
etenduse puhul istub ta esimeses reas. Tal
enesel on suurepärane tenor ja ta laulab mõ
nikord oma sõpradele iiri laule. Joyce' poeg
George Joyce loodab saada ooperilauljaks, tü
tar tantsitariks.
Oma kodumaale lirimaale —ei ole
kirjanik saanud enam 18 aastat: 10 aastat sel
lest ajast on ta weetnud walguseküllases Pa
riisis.
Uued tuuled Mosvva teatreis.
Romantilis-rewolutsioonilise meeleolude
hooaeg nõukogude teatrielus näib olewat läbi.
Wene teatriteadete järele pole küll meel Most
wa teatrite repertuaarist kadunud niisugused
teosed, nagu „Soomusrong", jne.,
kuid kõik need on teosed, mis lawale tulid juba

ReHtchüewa!, -0. weebruaril 1930. <l

wi, on waatils „Laengus". Kui üks tegelas
test jutustab poolt toimepan
Joonealune.
dud hirmutegudest, küsitakse temalt: „Kes juh
tis seda rügementi?" Wastus: „Polkownik
Turbin."
Ulhsse autori kurbmäng.
Nõukogude uutest lawateostest läheb Mosk
Pariisi lehed teätawad James Joyce jär
was
käesolewal hooajal suure eduga Oljescha
jest halwenewast terwisüsest seisukorrast.
„Tunnete
wandeselts". Selles näidendis on esi
Kuulsa Ulysses' romaani (romaan käsitleb
kohale tõstetud uus probleem woitlus iu:wabade assotsiatsioonide kõige kummalisemas
mese kollektinüstli!a niöttew.'si wastn mrrte
tehnikas üheainuma Dublinis weedetud pae*
majandus-ökonoomilisel rinder, waid timnete
wa wäheseid sündmusi ja rikkalikke mõtteid)
ja tyoraali wallas.
autor töötab praegu teise monumentaalse teose
Selle uue repertuaari kõrwal läheb akadee
kallal. Päem-päewalt kahanema silmawalguse
milist tüüpi teatrites suure menuga wanu na?tõttu arwab kirjanik, et ta töö lõpetamise peab
dendeid. Nii näit. mängitakse Kunstiteatris
jätma oma iiri kaasmaalase ja sõbra James
ikka weel „Simst lindu", „Tsaar Fjodorit".
Stevensi haole.
Suures Teatris aga „Punase maguna" kõr
Juba seitse aastat wõitleb Joyce pimedats
wal „Aidat" ja „Carmeni".
jäämise wastu. Sama palju aega töötab ta
WaraStamine Venemaal seaduslikult wbatud.
oma uue teose tallal ja on suutnud pab-rile
Nõukogude uuS nuhtlusseadustik sisaldab
panna ainult <25 000 sõna pool oma teoiest. kolme aasta eest.
Nende sarnaseid näidendeid Moskwas enam muuseas paragrahwi, mis keelab töölise kohtu
Joyce ei saa ette ütelda, nagu pime Milton.
Ta peab iga sõna jämeda pliiatsiga ja oma käe ei kirjutata, kui aga kirjutatakse, siis ei lamas liftile wastutusele tootmise juhul, kui asjad
ehk kaubad, mis ta on waraStanud wäärt pole
ga suurele paberipoognale kirjutama. Sellegi tata. .
Uue repertuaari ilmumisega on muutunud rohkem kui 15 rubla.
pärast ei saa ta oma käsikirja lugeda ilma suu
Kuni 15 rublani on sellega WaraStamine
rekslegewa klaasita, mille tarwitamine teda ka suhtumine manadesse näidenditesse. Kõne
lemata Bulgakowi teoseist, mis lõplikult re Nõukogude paradiisis lubatud.
aga wäga wäsitab.
Joyce töötab 14 tundi päewaS, siiski kir pertuaarift kustutatud, wõetakse uue waateLondoni teatriarvustajad uouawad näite
jutab ta ainult mõnisada sõna, parandab kir- Wrnkli alla ka niisugused tööd, nagu „Soo
kunstiülikooli.
mitu tundi ja tõmbab poole tekstist nmsrong". „Soomusrongi" kangelane Wer
Inglise alamkoda töötab praegu wälja sea
schinini, kes kujutab siberi partisaani ja keda
armuheitmatult maha.
duseelnõu,
mille siht on riiklikkude näitekunsti
Kirjanik saab töötada ainult siis, kui tal warem ümbritseti partisaani ja rewolutsioo koolide asutamine. Põhjust selleks andis Lon
on seljas walged roimad: see mõjuwat hästi ta nilise liikumise kangelase aupaistega, on nüüd doni teatriarwustajate märgukiri, milles tähe
silmadele ja üldse tundwat ta ennast walgeiS kommunistide meelest lihtsalt kulak.
lepanu juhitakse asjaolule, kui tarwilik on hoo
Rewolutsiooni romantika ja paatose asemele litseda
rõiwais hästi. Sooja ilmaga kannab ta ai
kunstinõuetele wastawalt arendatud
on
nõukogude
näidendeisse
asunud
igapäewased
nult niisuguseid rõiwaid. Ainult talwel kül
järeltulewa
näitlejaskonna eest, kuna juba
maga riietub ta tumedamasse. Ms kirjaniku agitatsioonilised probleemid. Näidendite tee praegugi inglise näitekunst täielikku kõmu- ja
lemmikrõiwas on käegakootud roheline mest, mad on Lähenenud päewa-ülesannetele. Niisu
lõbustusteatri seisakusse wajuma kippuwat ja
mis eredctes märwides kujutab üht jahistseeni gused näidendid on Bezõrnjonski „Laeng", Ja
nowski „Wiha" jne. Peale selle peetakse näi tasemele laskuwat, mis meele tuletawat inglise
ja mille ta pärinud juba oma wanaisalt.
lawa kõige pahemat ajajärku pärast puritani
Joyce'i wäikeseS kikkhabemes on sügaw denoites suurt lugu igapäewasest ajalehe sen walitsuse kukutamist. Londoni arwuSWS se
atm __ suure õuekoera hammustuse jälg. Kir satsioonist. Selle eest sai nõukogude arwustu letab oma märgukirjas, et ainult riiklikkude ra
janik oli wiie-aastane, kui koer teda hammus selt eriti kiita Besõmjanski „Laeng".
asutatud ülikool inglise teatri kunstilist
Bulgakowi näidendid („Walgekaart" ja hadega
tas ja juba sellest ajast alates kardab tu koeri,
kakkuwarisemist takistada wõiwat.
nii' et ükski ta sõpradest seda neljajalgset kaasa „Zoikini korter") on nagu öeldud repertuaarist
Mati waikne
tuua ei tohi. Sellewastu tunneb ta suurt rõõ täiesti tadunudä Peaaegu ainuline juhus,
mu kassidest. Joyce kannab suuri sõrmuseid. . kus Moskwa lawal meele tuletatakse BulgakoÜks tuntud inglise seltskonnategelane, kes

Prl. Äiszhmrer ja Gacte
16. weabruaril peeti Breslau-5 saksa ilu. j iõibii-S (aru irtciiirircfš
uisutamise meistriwoistlusi, kus tuli Paaris. I meistrid prl. Kit-zhauer Gaste.
Nõukogude salakuulajate prot
sessid Dwinstis.
Peasüüdlane mõisteti 15 a. sunnitööle.
Riiast, 19. weebr. Sõjakohtu wäljasõi
dul Dwinskis arutatakse nõuk. Wcnemaa sa
lakuulajate protsesse. Esimesel protsessil oli
süüpingil 4 isikut, kes mõisteti 3—2 aastani
sunnitööle. Teisel protsessil oli süüpingil 3
isikut, nõuk. Wenemaa kodaniku Mihail Stre
panow-Jegorowiga eesotsas. Tunnistasate
abil tõestati nende kuritegu ja Jegorow mõis
teti 15 aastaks sunnitööle. Teised 6ja 3 aas
taks parandusmaija.
ToMrahu konwereutfil puudu
wad wolitused!
Genf ist, 18. weebr. Tolli rahu
rentsist osawötjate wolltuste labiwaatamisel
selgus, et ainult 8 riigil Saksamaa, Aust
ria, Inglismaa, Hispaania, Eesti, Toome,
Grceka ja Jaapani esitajatel on wolitused tol
lirahu lepingule allakirjutamiseks. Konwe
rentsi juhatus jättis endale wabaduse tarbe
korral wolituste laiendamist lepingule alla

sõudis Ncw?)orki. Tclegatsiooni tulek on
ühenduses nõukogude waliljuse suurte kawat
süstega Acnemaa maanteede arendamise ja
raudteewbegu laiendamise asjus. Kawade teos»

tamine minewat nmksma 50 milj. naela.
Kuuldavasti :ahab Molkwa Am.
ftbcir seks cusmrdeks taubakrediiti saada, mil"
lcks aga kuigi ymd wälsawaateid ci ole.
Zlesua Sihlxs tühistatud.
Peiul halb minewit ja tühi tasku.
Room a st. 19. wccbr. Nagu BnkareStist
icafataiic, on Rumeenia printsess kih-lus kratpv Hochburgiga tühistatud. Ühe lehc
teatel oiewat poi juicfs asjaolu ilmiifstulek,
et krahw Hochburg on waremalt moraaliwas
taie teo eest karis-. .-und ja et kalliwäärtuslmr
kiblasormus kullaiepa juures tasumata ole'
IM;, Kuninganna Maria ja printsess J!eana
lobcwad labemal aual hommikumaa reisile.
Ametlikud ci cU mc:! kihlust tiihistatub.
TelefsnLühe»dus Riia Bae
nss-A rest wahel.
Kaugus 13.000 kilomeetrit.
kirjutamiseks nõuda.
Riia st. 19. wcebr. Laupäewal tehti esi
Mo kwa um e iklaste jutul.
mene telefoni kaugekõne katse Riia ja BuenosOtsitakse abi Wene maanteedele ja raudteedele. Aireii i Argentiina) wahel. Viimane asub
Riiast 13.900 kilomeetrit kangel. Kõnelus
N e w-D orgist, 19. weebr. Nõukogude sündis Berliini ja Hispaania kaudu ja seda
teedekomissariaadi abikomissar 79 eksperdiga wõis lõpujaamades kuulda. Viimaste pae
wade jooksul on peerud läbirääkimisi Moskwa,
Berliini ja Pariisi wahel Riia kaudu. Kat
Helmi Mäelo. Alkoholiwaba
sed on õnnesiunud. ?-TRõ kawatseb oma
kultuuri poole.
telefoniühendust Õhm-Euroopa riikidega pida>
.. Juhtnööre naistele alloholismiwastases wõitlu da Riia kaudu.
seS. karste Karstuö,iidu trrjastus 1020. a. (jõu
tms). 104 tt.. hmo 75 semi.
Aieie moodne naisuihiüune tunneb kahl eri*
VABARIIGI AASTAPÄEVAKS!
netvat toormi: üks nwcl ujõitieb amcilifuli naise
juciiüiltje wabanemije ja Ühcõ.gustuse eest, !u:ö
Riigitegelaste
tunneb seejuures erilist huwi mche möiinerc za
seinapiite
omaduste omandamisest, er tasa teha aasia,adade
postkaarte
jooksul naistele tehtud ülekohut meeste mainitud
rinnakujusid
eesõiguste näol. Wümasel aial on meil aga mõ
jule pääsenud ka teine wool, mis, kiil! ka üdcõ:- soovitab Postimehe'4 raamatukauplus
guslust nõudes, tahab tagasi minna naislükumise
Tartus, Suurturg 16, telefon 2-50.
algallikaile, rõhutades natse erwmadusi, er.wöi
meid ja erilisi ülesandeid temale wastawrn.' täht
sail aladel, muu seaS ka kodirkultuuri täitmisel.

Eelnimetatud raamat annab ülewaaterd Mii
mase tvoolu suuremaie nais-eeitivõltlejaie sa lä
kumift põhjendajate eluioöst (nagu Frances

bammedega. :ni« wõib raskendada lugemist, kuid
tctfctt küljest ii:r "i:b para:amat:: IcEntda liikumist
algusest, siirdudes nis ee-?:: naiskar-skusliikumiselc

lard ja dr. Anna Gordon Ameerikat ja Aili ja Uu?u!s teaelittudelc juhtnööride'.:. mis mao
Trdgg-Helenius Soomes) ning nend-e organisat dueaawad 75 p-mst stmi raama ru nnist.

sioonidest, mis on tvõrsunud just wõitlemisett pa
hede tvasiu, mis meestest olenewalr oud muum
nud wäljakannatamatuiks. Esimesed wõirluchaa

Lühikeselt ajalehisest ülewaatclr Eeslis siirdu
takse tegelikule osale, millest olgu ruuniipuudusel
ainult nimeta.ud tähtsamad ostid, na au: miks tva
jäme nai-ste karsku-sliikuunst. selle Põhimõtted,
naine kodus. emana sa seltskonnas. kuidas peame

rangud ja siin ki??eldawd sammud on tõesti iü.
gawalt tuntud. Kuna raamat on mõeldud laie
maile hulkadele, siis on ühest küljest kahju, et wõnlrma. N. stl -liidu põnifin, N. K.-seltii nor
selle alguS on koormatud wõörkeelsete isiku- ja ko«

lnaastöhstir:. asuiamiskord. karskn-stoimkonnad,
osakonnad sa nende kodukorrad, naiste osakonnad
k.-ie:.?ide sa k>-osakonnad naissclistde juurde. Eri

lift tähelepanu wäärib peatükk: Missuguste abi
muuseas on suur Shaw' ideede wastone. sai' nõudega peame toõnlema. alaoilidega: sel:?»
tuS kord kirjanikuga ägedasse waidlusse. Waid konnas, tõotused laste eest, emadevaewad, kursu
sed, ajakiri „Eesti Naine", kohalik koduõiguS ühe?
luse ajal tähendas ta wäga rõhutatult:
tegeliku küljega, alkoholi müügistaduS sa rahwa
„Teie teate, härra Shaw, et ma harwa kö hääletamise kord. organisatsioonide sisemine toõ ja
nelen. Kui ma aga kord midagi ütlen, siis kord.
Kerge kasutamist hutvide? on aine jagatud
ütlen, mis ma mõtlen."
wäikfs'c-s'e peatükkidesse, kuna teaduslikuma käsit
Shaw waStas naeratades:
lemist korral rnr? ole?-? raskepärasem', oleks tvöi
„AH, sellepärast oletegi alati nii wäaa malik mön.da üksreistle läbedaloletvat osa liita.
waikne!"
Naamanr keel on toastatvau tema laral:sele ül:s
-andel-' äärmistlt stdtue. on piinlikult hoitud wSõr

Vastastikkune kompliment.
keelsest sõnastusest. nnllega harilikult on koorma-meie :eadusuk keel ja uutest sõnadest, millest
Üks noormees, kes Selma Lagerlos: kuski tud
kubiseb mabcl meie ilukirjandus.
seltskonnas tundma õppis, ütles kirjanikule:
Kokknwõttes - on raamat rabmale. kodude
„Ma imetlen teie kunsti juba aastaid, mu ja naiste raama:, juhtnööri?- organisatsioonidele,
armuline. Teie oleksite pidanud ilmale tule tarwiäk noortele sa kõlbulik tvanaemalegi kristliku
kirjanduse täienduseks. (Tuur kiri on siin soo
ma mehena!"
dustustks). stld'e näib uuemas karskuskirianduicS
~T«ue samuti," wastas Lagerlös ja pööins rSömttslawa? kombel lahene...ist tegelikkudele sam
talle selja.
mudele. <?. ssliksto.
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Narva .Jlmarise-Vöitlela" leterlitahtede maajad, «ree unustage raha
saatmast, vähemalt S kraani. 35. veebr., sest Teid petavad Üllatused.

Hoogne eeltöö kirjanduse nädalaks.

Ringi ümber kodumaa.
elavalt arutusele tulnud ja kaalutakse küsimust,

MSu«red segadused" StePSSI.
Tagajärjew külaskäik „Tunstide kodusse".
Otepää kihab praegu Tartu ülikooli kehalise
kasvatuse instituudi üliõpilastest suusakursuied
en käimas. Naisüliõpilased on mahutatud

tide kodusse". Nüüd aga juhtus ühel südaöö tun

nii niisugune Mikumärgi nali. et mõned aletvi

noorhärrad otsustasid ..Turistide kodusse" ehale

minna. Õnnelikult jöutigi maja teise korra kõrri
dori. Siin aga algas „söda".

Hilised külalised said kõrvakiile ja nad löödi

taganema. Ainult üks maavalitsuse ametnik ei
tahtnud nii kergesti alla anda, kuid naiste kisa
peale tuli kodu rentnik appi ja otsustas lahingu
ehalkäijate lõpulikuks kahjuks.

Otepääl annab see lugu mitmesugusteks nal
jadekS head ainet.

Weel Kambja täienduskoolist.
Kambja täienduskooli kohta teatatakse
meile täiendawalt, et kooli peale laialdase
poolehoiu noorte poolt ka kohaliku wallawalit
suse heatahtliku toetuse osaliseks wõib lugeda.
Kambja wallawalitsus on hariduslikke püüdeid
alati toetanud. Mis puutub kütte küsimusse,
siis ei saa wald täienduskooli soendada sel liht
sal põhjusel, et kool ruumi puudusel algkoolist
on asunud seltsimaija. Õpilased on wabataht
likult wStnud enese peale kütte muretsemise,
selleks igaüks ohwerdades 10 senti.
Otepaa karskusselts „Edasi" 40 aastane.
Otepää karSkuSselts Edasi" pühitseb eel
olewal jaanipäewal oma 40 aastast kestwuse
päewa. Hiljutisel seltsi juhatuse koosolekul
atsuStati seda päewa suurejooneliselt pühit
seda ja kutsuda juubelipidustnstest osa wõtma
ka tuntumaid karskustegelast üle kodumaa.
KarZkuSselts „Edasi" on kõige esimene
seltS Otepääs, asutatud 1890. a. ja ühtlasi
wanem karskusselts terwel kodumaal. Seltsi
asutajaks ja esimeseks esimeheks oli K. Eisen
schmidt. Praegu on seltsi esimeheks tuntud
seltskonnategelane G. Wulff, kes juba kaue
mat aega energiliselt seltsi juhtimisest osa on

päeva hommikul wõeti tublisti peaparandust ja
sõideti siis Avinurme poole. Nähtavasti winttt et juhul, kui linna haigemajade taks ei alane,
hakkab maakond ehitama Wiljandi uwt haige
bune kiiremini sõidab. Et tee oli halb, mindi maja.
jõele sõitma. Seejuures regedel olid mõlematel
Ra-adiomured Viljandimaal.
ka naised-lapsed. Sõideti ligi kilomeeter maad
ära, kui korraga jää murdu» ühe kärestiku kohal
Raadiokuulajad WiljandiS ja Wiljandi ümb
ja mustlased kokku umbes 11—12 immest
ootavad pikisilmi Lasnamäe saatejaama
suplesid külmas Vees. Puudus wähe, et hobu ruses
lainepikkuse muutmist. Praegusel lainel ei ole
sed poleks uppunud.
Võimalik õhtusi ettekandeid jälgida. Tartu
Haavamine kõrtsis.
saatjat
saadab sisin ja toile, kuna Tallinna saa
Esmaspäeva õhtul lõi Aakre Vallas elutsev
Hendrik Jirk, 83 a. vana, Puka restoranis Ja tejaamast arusaamine on Võimatu.
kob Severbankile noaga raske haava rindu. HaaViimasel ajal on Tartu saatja asunud oma
Võtule andis esimest arstiabi kohalik arst. Hil lainepiKuselt niivõrd Tallinna saatja laine lä
jem saadeti ta Tartu kliinikusse. Nii haavaja
et ka päeval, kui kumbki jaam saadab
kui ka haatvatu olid joobnud. Ziuk Võeti Vaht hedale,
erisugust eeÄkawa (näit. pühapäeval jumalatee
alla.
nistust) , on võimatu siunbkit kuulata.
Kuidas tekkis Riidaja tulekahjuWiljandi majaomanikud omawahel.
pea tõttu vedasid kaks mustlast kihla, kumma ho

Mitmesugused kuuldused.

Riidaja tulekahju tekkimine on endiselt tume.

Hooned olid kindlustatud liiga kõrgelt, nimelt
6500 krooni eest „DaluS". peale selle weel toal
laswara 600 krooni eest. Omanik hindab tule
läbi tekkinud kahju hoonete alal 8440 kroonile
ja Vallasvara alal 500 kroonile, ümbruskonna
elanikud hindavad aga hoonete Väärtust palju
odavamalt. Omanik on seletanud, et tuli on
alguse saanud elamu ahjust. Asja kohta on
kibe juurdlus käimas. On loota, et politsei
juurdlus selgitab mõnegi huvitava asjaolu,
kuna kohapeal liiguvad igasugused kuuldused.

Wiljandi majaomanikkude seltsi aastapeakooS

olekul selgus, et aruanne on tasakaalus 350.65
kroonil ja 1080. aasta eelarve on tasakaalus 200

kroonil. Aruanne ja eelarve Võeti juhatuse

poolt esitatud kuju! vastu.

Wanaduse järele juhatusest välja langeimd
J. Simon, Raks ja J. Rebane Valiti tagasi. Ju

hatuseliikmete kandidaatideks valiti Hugo Vares,

August Liias. M. Nurk ja Romanza.

£oo»i>i> 126 toi«k»n»«. Peetakse üle 300 k»«e.
Eelseiswa kirjandusnädala peatoimkonna :1 wõi 2 erinumbrit. Kirjanduse liit annab
poolt anti eile ajalehtedele informatsiooni saa- ?wälja kirjandusnädala raamatu, mis sisaldad
buwa kirjandusnädala eeltöödest. Kuigi eel- 1 kirjutusi üle 30 kirjanikult. Raamatud siiata
töödeks jäi ainult kaks kuud aega, on siiski : takse 3000 eks. maksuta laiali kõikidele kul.uur
loodud kirjandusnädala toimkond 11 linnas. 1 hariduslikkudele organisatsioonidele ja kool'
Puuduwad toimkonnad ainult Rakweres, Pai dele. Nädala kestel peetakse 11 linnas 6 x
des, Petseris, Paldiskis. Maal on seni 100- : päewa jooksul iga päew kirjanduslikke õhtu.d.
dlck 126 toimkonda. Rekordne arw toimkondi ' waidlusõhtuid ja segaees'awaga kirjanduc
on Saaremaal 51. Harjumaal on loodud õhtuid. Maal on igal pool eeskawas kirjan.18 toimkonda, Wirumaal 12, Tartumaal duslikud kõned, kirjandusteoste ettekanded, al
10, Pärnumaal 10, Läänemaal 8, > gupäraste näidendite ettekandmine jne. Kir
janikud wõtawad isiklikult osa ligi 200 kir
Wirumaal 7, Järwamaal 6, Võru
maal 2, Walgamaal 2. Kokku kogu jandusõhtust. lile maa korraldatakse üle 100
Eestis 137 kirjandusnädala toimkonda. See raamatu-lotern.
Kokku on seni ette nähtud üle 300 kirjan
arw aga kaswab iga päewaga.
Organiseerimiseks on toimkonnid wälja dusliku kõne, millest Tallinua-Tartu
saawud ringkirju 2000 eks. Juba praeguste kununalegi langeb 20 kõnet. Kirjandusnädala
andmete järele otsustades tuleb eelolew kir puhul on nõusolekut awaldanud esineulisetZ
33 kirjanikku, 20 kirjandusteadlast ja 35 kl
jandusnädal 7—B korda elawam eelmisest,
j Ajalehed on suhtunud algatusele õige hea nemeest.
Need andmed lasewad oletada, et lähme o
tahtlikult. Seni on ilmunud mitmes ajale
kirjandusnädal
kujuneb õige wõimsaks raame
hes üle 50 artikli.. On teada, et kõik päewa
tupropaganda
teguriks.
lehed annawad wälja kirjandusnädala puhul

Viljandimaa terwishowolnd.
26. tveebruaril peetakse Viljandis maakonna
tertmehoiu nõukogu koosolekut. Seisukoht wõe

Metsawargad haawasid metsawahti.

takse Mustla ja Suure-Jaani aletvite terwishoiu
alal linnaõiguste saamise asjus. Suguhaiguste
wastu wõitlemise küsimuses ja haigemajalise va
wimise küsimus.

Wiljandts kestab haigemaja
Kukkus kohtulaua ees sisse.
Naktvere rahukohtuniku juures arutati mingi
tüli e»aft.
sugust asja, kus tunnistajaks oli ülesantud keegi
Maakond ehitab une haigla.
Helmi Kingsepp. Kutset talle kätte anda ei saadud,
Wiljandi linna ja maakonna tvahel kestab puudus kindel elukoht. Aga sõbranna cli teda ju
haigemajatüli juba aastaid. Linnal on Wil huslikult tänawal kohanud ja tema onm kohtuasja
jandis kaks haiglat, kuid maakonnal haiglat päästmiseks kaasa kutsunud. Arluates, et kes mind
Viljandis ei ole. Linn tõstis maa haigetel ikka tunneb, ilmuski Kingsepp kohtu ja andis seletusi.
ratvimismaksu 50 prots. kallimaks kui linna hai
getel. Maatvalitsus ei saa sellega kuidagi nõus Järsku tuli kohtunikul midagi meele, otsis akti
olla, sest linn tahad haiglatega äri ajada maa wälja ja konstateeris, et sama Kingsepp on kohtu
konna artvel. Maakonnas elab ligi 70.000 ini poolt tagaotfitaw isik warguse pärast. Tunnis
mest, kuna linnas ainult 12—13.000. Teega taja wõeti otsekohe wahi alla.
tarlvitab maakond linna haiglaid kangelt rohkem
Nii sõidetakse RakwereS.
Wõtnud.
RakwereS wõib näha noori inimesi hulgani
kui linn. Maakond ongi haigemajade peaülal
.MostlaStc suplus Lohusuus.
pidaja, kuid mille eest peatvad maa haiged 60 laial reel, mida wedama on palgatud taksiauto.
Hiljuti pidasid mustlased Lohusuus ühes met prots. rohkem maksma kui linna haiged? Sc« Nõnda lastakse heas tuju. linn läbi risti ja põiki
sataluS suurejoonelisemat simmanit. Järgmise küsimus on nüüd maawalitsuse tegelaste sea? ja katki pole midagi.

TSHt»ere „Tiksojck" metsawaht leiti öSsel metsateelt.
Oöl wastu kolmapäewa toimetati ülikooli ringkäigul metsas, kui silmanud metsa wahel
haawakliinikusse Tähtwere walla „Tiksoja" taliteed pidi kaht meest lähenewat. Metsa
metsawaht Oskar Lohk haawatult. Haawatu waht tahtnud waadata, mis mehed need õige
on leidnud sama walla „Toht" elanikud, kel on. Kohtamise silmapilgul haaranud aga
neist rewolwri ja sihtides metsawahile kä
lcle ta öelnud, et kallaletungijaid olnud neli
meest. Arwatakse, et metsawargad tungisid sutanud: „fest'a". Wiimaue löönud käega re
kallale kättemaksu sihiga. Asjast teatati kri wolwri kõrwale. Sellejuures kõlanud pau!
nnnaal-komissarile, kohtu-uurijale ja prokurö ja kuul tunginud metsawahi reide.
rile.
Arstid on tunnistanud wigastuse kergeks.
Täienduseks läks meil korda selgitada Eile keskpäcloal sõitis sündmuse kohale kri
järgmist: Sündmus juhtunud õhtul kella 9 nnnädl-politsei wanem ametnik.
paiku. Metsawaht olnud parajasti ametlikul

Aus loodusteaduse
doktor.

PacwaA 8 ulualuseta kodanikku.

Tartu teated.
Tartu liuna 1930/31* a. eel
Rahwaerakonnd naiso.akonna
arwe.
järjekorraline koosolek on reedel, 21. skv. kl
8 õhtul „Postimehe" ruumes.
Kulud 2.300.130 kr.
Parwctajate aastakoosolek.
Tartu linna raamatupidaja poolt on
1530./31. a. eelarwe kokku wõetud linnawalit
Jga-aastane parwetajate aastakoosolek p.-e
suse üksikute osakondade poolt esitatud kawade -takse tänawu 15. märtsil kell 9 hommikul tõöstu
alusel.
rite keskühingu ruumides. Koosolekul maärawad

Selle järele oleks linnal tulusid 1.923.376 metsaärid parwetuste järjekorra nii. et kui tege
kr. 68 senti, kulusid 2.300.130 kr. 26 senti, likkude parwetuStööde juure asutakse, siis mingi
nõnda siis puudujääk 376.753 kr. 58 senti. sugust segadust ei tuleks.
Eelmisel aastal kerkis puudujäägi summa UIIU
Wanadekodvle uuS saun.
bes sama suureks. Linnawalitsusel tuled siin
Liitva tänatval asuw tvanadekodu saun on
muidugi traditsioonilisele eelarwe kärliimijcle
puuehitus ja saunaks ebasobitva konstrukisioo
asuda ja kulud ning tulud tasakaalustada.
niga. Selle tõttu on paaril korral saunas tek
Kreuhwckldi «sjade nä tus.
kiimd tulekahju.
Nüüd kawatseb linnawalitsus nimetatud sau
See pakub üldist huwi.
Kirjandusnädala puhul kmvatsetakse WõruS na kas eluruumideks wõi laoruumiks ümber ehi
korraldada lauluisa Fr. Kreutzwaldi asjade näitles. tada. Wiimane innberehitus tuleks maksma
WõruS on mitmel pool ja mitme isiku käes asju, 109 kr., esimene aga 659 kr. Eluruumina tvõib
miS omal ajal kuulusid Kreutzwaldile, suurem osa seal paika leida 6—B woodii.
Uue sauna ehitamine on hõlpsasti läbiwii
aga on Kreutzwaldi mälestuse jäädwnstamise seltsi
daiv
praeguse uue hoone keldrikorral, kus sel
käes. Näitusele püütakse kõik ntced asjad nagu
pildid, käsikirjad, raamatud, mööblitükid jne koon leks wõib leida tarwilist ruumi. See ehitus
läheks maksma 9439 kroom.

dada.

Sel näitusel ei puudu kindlasti ka i'tlb;fen\ huwi.

WaliSmärk „ühisabi" toetajate uksele.

Leetrid ei rauge. Kolm kooli suletud.
Tartu linna 16. algkoolis on juba mõnda
aeza liikumas Icctriiõbi, kord kabailede-, kord
kaStvades. Wiimasel ajal on haigus tabanud
ka lvanemate klasside õvilasi, nii et eile ulatuZ
haigestunute artv üle 60. Kooliarst otsu-taS
kooli sulgeda kuni 25. weebr.

Möödunud sügise! ostis Tartu etvangeeliumi

lut.-usu kiriklik sisemisjoni selts temale laena
tud raha eest Tartus, Marja tän. nr. 18 asu
wa maja ulualuseta sa oma koduks.

Selle aja kestel lahetakic ette Mõtta võhja
lik kooliruumide ja õppeabinõude dcnnf'seeri
mine. Leetrid on senini kannud kergel iseloo
mu ja ei ole kellegi õpilase juure? ilmnenud

See kodu on nüüd sisse seatud 10 isiku jaoks

ja temas, leiawad tyastuwöttn keskmiselt 8 isi
kut päewaS. Selle kodu ülalpidamisekulud kae
takse peaasjalikult temas elawate isikute poolt
maksetaivast rahast 20 senti öö eest, kuid
katmata jääb 350 kr. aastas.

kõrw^lkomplikatsioone.

Sarlakijuhtumin on seni ette tulnud ainnlt

neli.

Selts palub selle summa linnalt toetusena.

Rohkemal hulgal on leetrid leidnud tunda ka
teises ja neljandas algkoolis. Teises algkoolis

Pslltseiametnittade hoiu. ja larnukassa.
Laupäeival, 22. skp. on Tartu-Walga pre

klass 2 päemaks. Neljandas algkoolis suleti 1
2.. 3. ja 4. klass 10 päemaks/ 5. ja 6. flci»

suleti eile 1., 2. ja 3. klass 10 pä emaks, 5. sa 6
kaheks päewaks.

fektuuri politsciametuikkude hoiu- ja laennkassa
saadikutekogu korraline üldkoosolek prefektuuri

ruumes. Peale muu on päewakorras põhikirja

Kolmapäetval kaitses ülikooli aulas oma
Tähendatud kaSsa asutati läinud aasta ke doktori wäitekirja geoloogia kabineti wanem
ivadel. Tema eesmärgiks on politseiametnikku assistent Arthur Lul)a. Wäitekirja teemaks on
dele wõimaldada odatvaprotsendilist laenu oma
liikmetelt sissemakstud summadest, milliste pealt „Stratigraafiliscd uurimised Saaremaal, Mu-maksetakse tviimastele ka hoiuprotsente. Kassa hus ja naabruses asuw l mandri osal". Opo
on seni edukalt töötanud.
neeriwad prof. H. Riikoja ja dots. A. Tammes
muutmise ja kassa nimetuse muutmise küsimused.

Joodikutervhke küünla lant.

Küünlalaat ei olnud rikkalik üksi kauba, waid

ka joodikute rohkuse poolest. Laadapäema õh
tuks oli kogunud politsei tvahitoa juures asutvasse

arestikambri 34 MalMealnst, mille tõttu ruu
midki juba kitsas kippkund jääma ja uutele juu
retulijatele koha leidmine tväga küsitamaks oleks

saanud. Järgmisel hommikul Mabastati juba
kümmekond lvahialust, nii et „sootvijaile" jälle
Mabu kohti leidus.
Wamtkese surm arestimajas.

kann.

Arthur Luha on sündinud 27. juunil 1892.
a. Lihulas Harjumaal. 1903. a. astus ta Tal
linna Nikolai gümn., mille lõpetas 1912. aas
tal kuldaurahaga. Samal aastal as.us ta
Tartu ülikooli loodusteadust õppima. 1915.
aastal wõltis osa pikemast zoosloogilisest õppe
reisist Walgele merele. 1917. a. suwel uuris
ülesaudel Wõrumaal Kasaritsa järwe. Kuu:
1918. a. kewadeni kuulas A. Luha ülikooli kur
suse läbi, õiendas praktikumid, eeleksamid ja

Postimehe" lugejad
0W elan kõige uuematest sOntV
««utest informeeritud.

Paul Ingermann 50-aas
tane.

osa lõpueksameid. Saksa okupatsiooni saabudes

EsmaZpäeMal suri äkitselt Weski tänawak
Tartu kaupmeeste seltsi ja „ühisabi" juha asuMaS
katkestas ta stuudiumi ning asus Rakweresse
arestimajas haigete kambris Leena Aut,
tuste poolt on wälja töötatud wälismärk, miS
Pidu EeSti tütarlaste gümnaasiumis.
praegu üles seatakse „ühisabi" toetajate liik keS kvahi all ttrnbis rahukogu määruse põhjal. kooliõpetajaks. Wõttis osa wabadussõjast ning
mete ja äride ja korterite ustele. Märk on koi Ant oli 75 a. Mana, Pärit Clisttvcre tvallast. hiljemini töötas Nakweres lektorina algkool,
Pühapäewa õhtul kell 7 on Wiljandi tän. 3 menurgeline.
walgel põhjal sinised tähed ü. T. L., Surnr on tingitud nähtamasti südmnerabandusest. õpetajate suwekursusel. 1920. —1922. a. olt A.
Eesti mtarl. gümn. pidu. Korraldajaks on s. t. „ühisabi"
toetaja liige. Märk ja üles
kooli wilistlased ja sissetulek on mää seadmine on maksuta.
L. Ant oli tvahi all tapmise pärast, Minelt Luha rahwaülikooli juhatajaks. Siit klttsmi
..ühisabi" juhatus palub
rawd toetuseks koolile, erih iänawuSiele abitu kõiki oma toetused. ainult
süüdistati
teda ühes pojaga nende talus elutsema ta ülikooli walitsuse Poolt geoloogia kabineti
neile isikuile rahaS
rientidele. Sinna kutsub ja meelitab kõiki _ kooli
noorema assitendi kohale. Nüüd awanes A.
sõpru ja endisi kaSioanditke sisuka? kontsertosa, wälja maksta, kes on .ühisabi" poolt tvarusta sugulase tapmises. Nende süüdistusasi pidi tn
iub
ivastawa
wolitusega.
Oleme
kuulnud,
et
Luhal wöimalus ülikooli lõpetada ja ta oman
selle järele algupärane näidend üliõpilaste elust
raha on sisse kasseeritud ilma meie teadmata. lema rahukogus arutusele 25. wecbruaril.
>das
cand. rer. nat. astme. 1925—1928. a.
enne ilmasõda fhea juhus wörrelda praeguste Arusaamatuste
puhul palume teatada Wallikraa
Ei ole Tartn linna tütar! qnmn. õpilane. ! täitis A. Luha õppeülesandeid geoloogia \a
oludega) ja lõpuks lõbustused.
wi
tän.
nr.
18,
tel.
698.
WõruS enese tapnud Matilde Gragul-bija
Pidage meeles: pühapäewa õhtul kell 7!
Toetasa-liikmete kogumine kestab edasi, mil kohta teatab meile Tartu tüiarlasre gümn. dir. paleontoloogia alal, olles ühtlasi geoloogia ka
Jtaifeft* likvideerida asteko^n.
leks kõiki südamest üles kutsume, et aidata näl J. Roos, ei nimetatud isik ei ole kunagi Tartu , luneti wanemaks assistendiks.
jaieid ja puudustkannatajaid. Nende arw, kes
Knhn paigtttada ametit õppijad kaswandiknd. ..ühisabist" süüa saawad, on wiimasel ajal tõuS linna tütarl. güntn. õppinud.
Tasuta uisutee õpilastele.
Ülikool.
Karlowa lastekodu likwideerimise ja Kang nud 199-nele.
Linna
koo.itvalitsuS
teatab, et kokkuleppel
10-aaStane lootuSring
weresse ülewnmise suhtes on üles kerkinud
Alad. Spordiklubi ja liunawalitsuse wahel wöi
Õigusteaduskond nõuab üliõpi
kahesugune kawa: kas awada linnas ühiselu
Saduküla 6-kl. algk. lootusring -Elu" Pü tvad kõigi kesk- ja kutsekoolide õpilased ka
lastelt tele tust.
neile wanematcle hoolealustele, kes algkooli hitses oma tcgetvuse kümnendat aastapäcwa ak sutada tasuta iga päew kella 2—4 p. l. nimet.
ja peoõhtuga. Tegewu-' lootusringis on klubi uisuteed Botaanikaaias, kaasa arwatud ka
lõpetanud ja praegu linnas kutsekoolides ja tuse
Õigusteaduskond pani maksma määruse,
liikmete täielisele isetegewusele õpetaja pühapäetvad. Nisuteele pääsemiseks tuleb igal
töökodades ametit õpiwad ja ed.asvidi Kaag rajatud
mille järele iga õigusteaduskonna üliõpilane
hooldaja osawöttel. Lootusring on kogunud' en õpilasel ette näidata öpilaskaart.
werest linna tulewad ametit õppima, wõi dasse 60—70 prots. õpilastest. Halbade elu
on kohustatud kahe õppeaasta jooksul teatama
e troonita.
paigutada need hoolealused Perekondadesse kommetega õpilasi ringi tvastu ei Mõeta. Laste
arwu eksameid tegema. Kuna määruse täit
teatama tasu eest. Nagu järelpärimistest tvanemad trmnetvad soojalt ringi tegewusele
Kiwi tänatval nr. 28 elutsewal Jaan L:i« luise aeg juba käes, on nüüd ülikoolis wälja
kaasa.selgunud, wõib iga hoolealust 80 kr. kuus
gandil on warastawd öösel koridorist Millaseid pandud nimekiri nende üliõpilaste nimedega,
lõngu ja pesu 13 kr. wäärtuses. Wanda Lauril
perekonda kostile anda. Hoolealustele nn»
Wargapoiötz laadapiiew.
on wiidnd ära Wallikraaivi tänatvalt nr. 13 kes kahe aasta jooksul mastawat arwu eksa
takse lastekodu Poolt riided, kuna saabaste
Laadapäenml Atvinurme mees müütas puu lukustatud puukuurist pesu. Minna Arpil on meid pole annud. Need, kes nimekirjas, pea
paranduse, sauna, seebi vnuknlud teeni turul toole. Tooli maatlejate hulgas oli ka murtud Wäike-Kaare tänawal tväikesesse elu
dekaanile esitama 28. weebruariks kirja
wad nad ise. Muu aga laaksid nad siis kos keegi mees, kes enesele kolm tooli oli pannud lnaija ja on witdud sealt ära lõngu ja kamp wad
liku seletuse.
kõrwale.
Kui
müüja
selja
keeras,
tõmbas
mees
tilewõtjalt.
son ning elamuga ühenduse" olemast laudast 25
toolid ja hakkas nendega eemalduma, nagu õige
Kui Eksamite mitteandmiseks ette tuuakse
Linna kooliwalitsus ühes koolinõunikuga mees kunagi. Kui mehele hrruti „kuhu sa lähed", Vana ja 1 kalkun.
mõjuwaid
põhjuseid, on õigusteaduskonnal
kaldub arwamisele, et kasulikuni oleks hoole pistis ta jooksma. Tabati aga _
Kuni Ä2. veebruarini s. a.
õigus wõimaldada nendel edasiõppimist tea
aluseid anda korralikku perekonda, eriti just poolt ja toinietali kriminailpoliiseissc, kus sel
gus, et see on tvarem karistatud - Peeter N.
võite (snandada
duskonnas. Kui eksamite niitteandmiseks mõ
kaswatuse mõttes
Mees oli kõwasri Ivintis ja ütles, et ei tea
juwaid Põhjusi ei ole, kaotab üliõpil, teadus
RR. HerMannl
Tarto joodi seltskonna cneseawaldus.
toolitaargusest midagi.
konnas edasiõppimise õiguse.
Kurttummal naisterahwal A. Klaossonil
Tartu juudi seltskond on end häSU organi tvarastati
ISAMAA LAULUD
Väljapandud nimekiri on kaunis pikk.
laadal rahtvamurrus kartongist käe
seerinud. Nii on nad pea wiimse inimeseni kott raha ja isikutunnistusega.
Eksam riigiõiguses
IvastatvateS organisatsioonide? liikmed. Peale
75 sendi eest.
Nartva tänatval asumas sissesõi
prof. Malmi juures on 7. aprillil nendele, kes
organisatsioonide tegemuse korraldatakse aga kaks duhootvis on tviinud margad ära Hugo Manderi
kasutamata odavatel raa niba 8 semestrit tvõi rohkem teaduskonnas ja
rangid ja Aug. Eisenil aita hoiule antud Keegi ei jä'r. juhust
matunädalatel.
korda kuuS üldisi õhtuid n. n. „elatvad lehed" saanist
käosoleival poolaastal teaduskonda tahatvad Iõ
riidepaki. Hoowipoiss oli olnud ka ..laada mee
all, kus arutatakse juudi elu päemaküsimusi
leolus" ja ei olnud seda teps mitte märganud.
44 raamatukauplus petada.
Eestis ja laias ilma».
Tartus, Suurturg 16.
Sinna tutwd . .

\3H3cUHann ÜU -_;j. IUGC&tUQtÜ
1880. a. Juba 17 aastasekt joõmi osa
Irfuft legewusest Kristliku Noortemecsie, Karskuse
Sõbra, Eesti Kmirööliste abiNtidmise ja Tarru Wa
batahtliku Tuletõrje seltsis.

Slmetit õppis Bandcljeri tvabrikus, kus selli
diplomi omandas 1889. a. Pärast sõ;amäelcems
lust atvas omal käel iseseiswa tisleri rõoroa Tartul

Wötlie osa ilmasõjast ja 1917 eesti polkude asu.
tamisel ilmus Rakrnere 1. eesti polku. Polguga
rnõttis osa Wolmari ja Saaremaa sõjakäikudest. Saa
remaalt. kus eesti polk mangi langes, põgenes uh es
8 mehega tväikeses kalamehe paadis Haapsallu olles
merel kaks ööd-päewa.

Ka Tartu tagasirnöunisest enamlastel! rnötns

m krcherjanotvlastega osa. Kogu wabadussõja
a:a teenis wuua rindel warusramisc alal.
Peale i°za lõppu as .s jälle Tarru elama. Juba
10 aastat largrmööda on P. Ingermann Majaoma

rnffude ©ett,, luhatuse liige, olles cnmces ja abi
m«S. ülernklise Majaomanikkude Teistide Liidu j:,hatule abiesimees. Tartu eelrni-maie ja praeguie

linnawolikogu liige. Kaitseliidu Tartu malerna 2.
maletvkonna abipäälik ja juhatuse liige, eelmise ja
praegust kaubandus-tööstuskoja liige. Tanu Maja
omanikkude Panga nõukogu liige 1923. aas:ast ja
nõukogu e.stmeheks tänaseni, kinnitus a.-s. .Turi S'i"

peaagentuuri juhatajaks jne., jne.
Nooremas eas oli ka agar sportlane, olles mil
me spordiseltsi asutajaks. Nüüd. jõudes üle voolesa-.
bwdi piiris on juubilaril põhjust imetledes seisaruda
.rnas igapSetrases rühkimises ja ütelda: Km. nuru
on aeg kadunud!

Snnesoowid. mis tulewad talle tema sõprade
Poolt kui alati abitvalmis ja osarnõtlikule inimesele
tillemad õiglasest südamest.
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ostim e e s*

tr.SkMe läbiotsimine; laenutingimuste lugemine;

Akad. Rahwuluul» Geltft
l&m saanu» fft tema M»ri pnudujM Mi
NotSwSimlejat-Seltsi
koosolek on pühapÄetval, LS. skp. kell 12 ». üll harjututtunni» m neljapäetoitt 5. algfooH ruu IVL.9HA sentl.
koolt peahoones, aud. nr. 4, KSneletvad: O. mes, Sina ja Karlowa tan. nurgal. L. gr. kl.
Neil pSevil oli asi «artu-WSm rOukogn»
Woolaine setu praegusest rahwalaulu tradit 7—-0 fa l. grupile B—9 õhtul.
arutusel.
Kohu? mõistis tema 8 &m!£ tvangi.
siovnist; mag. E. Päss «chwaluule kirjan
ühtlast rahuldati kindlustusseltsi tsiwiilnvudmine

epevett .MaScotte" ja ühepildiline ooper ..Skaska

irad d:apositiiwid.

„Wanemuises” täna lõbus „Ihnus”.

piletihinnad IV. Lv. Sv. 40, 50 senti ühe» riide
hoiuga. Meeletuletuseks olgu nimetatud järg
mised stseenid, mi» awti naeru sünnitanud:
treprstseen Ahnuse" ja tütre wahel; La Kiechei

Soome wesised esiwõistlused.

dusest.

suurepärane etteaste .Ihnuse" ja kupeldaja m*
PreteStantltkn ühing» jCarhi osakonna kõne
Soome estwõistlused kiiruisutamise» peeti
hel; teenijate paraad; stseenid kutsari-kokaga; öhnÄ neljapäewal kell õhtul Käsitööliste Abi» äärmiselt halbades tingimustes vesisel jääväljal.
sõrmuse-stseen, milles lacques lepitab andmise Eelist ruumes Wene tän. 6, kõneleb Sellepärast olid ajad ka allpool igasugust kriiti
isa ja poega; kriulus neljanda waatufe mono prof. E. Tennmann teemal: .Kas hing on sure kat. Nn kulus Lindehil, 10.000 meetri võitjal,
loog ja wiimase waatuse stseenid komissariga.
matu?"
üle 27 minuti. 5000 M võitjal BlomquiStil
.Wanemuise" talitu».
Tarka Kefkkovliõpetajate ühingu kõneõhtu on oli 10 min. 10,2 sek. ja 1500 nieetris 2 min.
Wem Üliõpilaste peo-õhtu.
reedel. Sl. slp. kell 7 õhtul H. Trcffneri gütn 12,0 sek. üldvõitjaks tuli Blomquist.
Reedel, 21. tveebr. korraldab Wene üliõpilaste naasiumi ruumeS. Kõneleb prof. K. Ramul .Eks
Kohus.
selt» oma traditsioonilise pev-õhtu. Kawas -on perimentaalsest karaktervloogiast". Kõnet selgita
o zarje Ahpameje". Peaosas laulab pr. Pö erRoht, kes suure eduga juba kord esines Wene
üliõpilaste õhtul. Puhas sissetulek läheb puu»

tustkannatanxlte üliõpilaste kasuks.

OSkar Besemfelderi kontsert.

Saksa kultuurilXllrts. korraldab 20. skp. saksa

tttrtriS lauluõhtu. millel esineb tuntud lauto
mängija ja laulja (bariton) Oskar Besemfclder.
õkunstnik on saanud kiittvate arwustuSte vsali
seks kogu Saksamaal. Muuseas kirjutas „Voss.
Leit.": .Besemfelder tvõiti» publiku tormiga".

Lõuna-Eesti» oli udu.
AAna: keskmise kiirusega Iood?poolscd tuu
10S.V9S sendi suuruses summas. Änmon iStub led, Aksel selgewõitu. päewal suuremw Pil
kinni juba 1928. aastast wekSlivSltstmise pSrast. wituS, paiguti weel udu, sisemaal kerce
Ka nüüd oli tal rida wekölitvLltstmise asju koh külm, saartel temperatuur uull kraadi ümber.
tuS. Need olid alguse saanud pidalitõbise isa
KSrger õhkkond on endiSteS piiride?.
ülesandmist!, kelle allkirja ta oli võltsinud, röhkkonnad asutvad Grsõnivvtal sa Terawmäge
veksliwöltstmise eest määrati talle 8 aastat van bei . Viimasel on SSremiinimum Walgcmerel.
giroodu.
Selle tagajärjel temperatuur tõusis Põh-a-Skan
dinaawiaS. Pöhja-Soome» ja Põbia-Wene».
Riigikohtu
On loota, et kõrgerõhkkond liigub Poolasse ja
Riigikohtu administratiitv-ofakonna «valikul Lõema-WeneSse. EeM peakZ jääma weel kõr
kohtuistungil 4 märtsil on arutusele määratud geröhu mõjupiirkonda ja sellepärast wõib ar

Stfcttt pid«s raha omale.
Wöltfi» wckslll la Isa aMirju.
Karl Almtton oli 1925. aastasi kuni 1927. Laura Berendsi, Marie Mensenkampffi. Gabriele ivata, et kerge fütm edasi kestab.
Pokstwõistlusied Tallinn» ja Tartu Kaletol wahel.
Tcrube, Eugenie Tobieseni. Makgarete Ku-kulli,
Wöistlused peetakse pühapäewal, 28. tveebr. aastani Eesti Kindlustusseltsi agendiks. Seltsi Madeleine ja iLdette Fersenite ning Jeanne, Ed«
Külma oli eile hommikul Poola? kuni 8 tr.»
poolt
temale
välja
antud
volikirja
põhjal
oli
te
kell 8 ö. ..BürgermuSse' saalis. sissekäik Lodja
Saksa» frtrt 6 h. ja Kest-Wene? kuni 20 kr.
mond
ja
Murice
Girard
de
Eoucantonide,
Alf
tän. Läinud survel külastasid Tartu Kalewt mal õigus Kodkjärwe vallas ja ümbruskonnas red Pruuli, Jaan Lilienblatti. Haapsalu linna EeSti oli külma fc?Öru? 4 kr., Tartu? ja Tal
poksijad Tall. Kaletvit, wöitis Tallinna ühepunk kindlustust toimetada ja kindlust.-smakse ning ka wolinik linnanõunik August Reinbachi, Jüri Subi
linna? aga 2 kr. LSuna-EeStis oli udu.
tilise ülekaaluga. WSisteldakse 7 kaalus. ra»«
dr. GuStatv Hammcri, a.-s. Joaweski purpap
sirahasid vaStu wõtta.
kekaal jääb ära wõistlejate puudusel.
Nagu dokumentidest näha. oli Ammon 207.756 wabriku. August Tusti, Karl Acro, Eduard Roo
Eesti esiwõistlused kiiruisutamises
Sport.

Köftf« » rcv***»© «€* a r»iaud.
korraldab tänmvu kohalik „Kalew" Raadi tiigil senti tulekindluStuspreemiaid tvaStu WStnud. Sel
«Cttbcewili»» Majandusteaduse SeltS korral 22. ja 23. tveebr. Loota on kõikide kodumaa lest summast oli ta 48.617 senti edasi artnud. Ku
dab neljapäewal. 20. skp. kell 21 üliõpilasmajas kiiruisutajate osawõttu eesotsas wanmneistrite lusid ja temale kuuluwat komisjoni maha artva
erteämde-kooSoleku. Kõneleb majandusteadlane Burnreistri, Mitti. Martini, Leetsy ja teistega.
Eduard Poom teenril: .Eesti-Sovme kaubandus Ka noorte poolt tagajärgedes wöib loota ülla tes, oli jätnud ta üles andmata 126.994 senti.
leping ja nende maade tvaheline kaubandus".
msi. Laup. algus kell 4, pühap. kell 8 p. l. Hiljem aga selgus, H Ammon ei olnud kviki sum-

matupidajateks, korrespondentideks, kast vastavad teadmised on.

masinkiriut ja teisteks kontori ja Paik 30 kr. kuus ja prii Üles
kantselei ametnikudeks. Kursuse lõpe pidamine. Sooviavaldused
lllllllllllllllll

ühes eluloo kirjeldusega saata

kuni 25. skp. Tartu «Posti

mehe» rmtkpi. «pension» ell.
Vajatakse maale

Müün ktuü 1. mfirteiitl kõik kau
bad (väljaarvatud teklid ja värvilindid)
0
20
0

tüdrukut
tubaste tööde peale. Kaupa
tehakse neljap. 20. skp., kella
10—14, Narva täu. 3. Ed.
Kolli kaupluses,
Juuksetööstus vajab

Soodne juhus
aednikkudele.
s Ala Sri lõpetamise tõttu odavasti müüa:
Alosid Hortenslald
Aipsragnwtd Mait iili
Levkoisid Sõnajalgu
KeMiakko Asplrilnma
_ iiame
Alpibalinlkeal Cinerarlefd
IrOHtnkuSeld Primalo obe»
Inglis pelnrgonlald Malvesl
Ja muld tatmi,
edaspidiseks kultuuriks ja kevadiseks vSljaaJam.

Johann Daugul'i aiaäris
Tartus, Jaama tän. 58.

Spilafi
Mnnaalaiiduseaa
Müügil on{ talvemütsid, plüüsh- ja
viltkaabud, kaelasidemed, siidi- ja
villased shallid, kindad, sokid j. n. e.
K. STAHLBERG
Tartus, Uus turg nr. 5.

Tartus, Tahe tän. 69. L. MirtfO.

Vajatakse vihinud

aednikku
juurvil a ja viljapuu aia peale.

Soovitav üksik. Pakkumised
teadetega endise teenistuse
üle ühes paiga nõudmisega
slt «aednik» all.
Õpilane

Odavasti müüa A. GüLBECKI suur
õlimaal

müüakse

lõikab juukseid tasuta Tartus,

Tfihtvere linnaosas on müüa veel käes
oleval hooajal
rida ehituskrunte
mitmesuguses suuruses. Maksutingimised vaata püha
päevases lehes. Lähemaid teateid saab vann. adv.
V. Hartmanni kontorist Tartus, Vana tän. nr. 2, kella
5—7 p. L, telefon 330.

Kttütri tän. 2. Mitte laupäe
viti. Juuksetööstus.
I õmbleja vajab
õpilasi
Tartus, Turu t. 14—18.

WM

Laiuse vallavolikogu ees kell 12 päeval
Alavere, Radavere ja Jravere
külade endised koolimajad ja kõrval
hooned enampakkumise teel ära. Majad
asuvad riigimaade peal.
Pakkujatel tuleb 10°/ o alghinnast enne
pakkumist sisse maksa;
VALLAVALITSUS.

ümberkirjutamine. Tartus, Poe

estab kase- la lepa-

tän. nr. 1. Barkiai pl. vastu
P. L. Kühlft.

PAKKE
Lahemaid teateid saab Tartus, Aia t 28. krt. 3.
Telefon 7-0&

Sissesõitnud intelligent naisterahvas

Korralik neiu soovib ükii
teenija

paremates ärides töötanud.

Lugupidamisega M. PAABO.
Korter
kammija

slt «Kammija.»

Soovin osta
kohemaksetava raha eest
vähepruugitud

kinnist

tööviis (kohta
kohta

Tahtvere rllglmÕls vajab

puuvedaloid

tfln. nr. 5. kõrt. 11. A. Tupits.

3 väikest tuba köögiga Ja
elektrivalg. üürile anda Tar
tus, Kivi t. tfi/28.
Uus maia
müüa Keeni raudteejaamas,
majas on kaupluse ruumid
Ja Öllebauplus mida viimast
vastav isik võib üle võtta ja
edasi kaubelda. Müüja oma
nik Job. Tatrik Tartus, Puies
tee tänav nr. 55, tulla hom.
kelia 7—9 jn Öhtu kell 6—lv.

Hästituntud
sõidu-ja veoautode

Pärnu }a Viljandi raioonide Jaoks äre
enda soliidseb ärile, kellel sellel alal
kogemusi ja ruumid olemas. Pakkumised
sit. .Autoesindus".

p ostkast 80.

Kalilornlamctt
05 s» per* 400 gr.

Soovin suuremat

iaiu
Tartu linna lähedal osta,
(mitte kaugem kui 15 kilo
meetrit) korralikkude hoone
tega hea põllu, metsa ja hei
namaaga. Teat. «Talu linna
j&fcedal*.Kirjalikult «Posti

tused Uitj. slt. Ei põlga tÖÖd.

tehakse koha peal. Kah la küla
Lustivere üle Põltsamaa.

Joh. Asu.

Müüa täiesti korras

IMW.

Tamsatus, J. Mandel.
Kellel on võimalik
ARENS, LOSKIT & Ko.
mahutada
. Tartus, Söögiturg 4.
MMM

osta:

tekstiilvabriku ladu Tartus,
Uueturu tänav nr. 16
soovitab
valiku ja moodsais
suures valikus

1) Katla aura toita
pamp «Duplex-Woftington»
Töövõime 250 —350 pange
tunnis
S) üks Exhauster (õhu

väljaimeja ventilaator) tiivade
pikkus 300 V 350 m'm; tuurid
1000 -1500 minutis. Pak. «Ae

suuremat

| • •• •
| aiaan
Teatada slt suurem sl säri.

Soovitakse osta pruugitud
(võib olla remonteerimata)
väikest bensiini

mootorit
l'/a-3 jõulist Pakkumised
ülesantud tingimistega saata
slt «Mootor» all.
Vajan alalisi
piima

line

korter

peMspp

talu rendile.

ja lahtivõetav riidekapp
uued. Kivi tänav nr. 75-a,

korter 4,

tuse vastu ? Kapitaalist
maksan 10° o ja kes ise
kaasa töötab veel 10%

ühes prii toiduga. Soo
vitav oleks keskealine
lesk proua ehk neiu,
kes ka vähe raamatu
pidamist tunneb. Au
said soovijaid palun
Teatada Tartu postk.

Poonum
Ja

il

ffIÕCÖII
crepe Se chlne
(oma vabriku saadus)

Kaelasidemeid Jne*
Müük suurel ja väiksel arvul.

Restid suure hinnaalandusega.

Vflhem lineer- ia trükitöõs

tus soodsatel tingimistel

mttiia.

nr. 101.

Ilus
möbl. tuba
vastu põikest erasissekäiguga

elektrivalg. üürile anda Tar
: Tööstuse t. 16 23.
Suur, hästi

mflbl. tai

Teateid annab vann. adv erasissekäik. olektrivalg. ära
J. Sepp, Tartus, Kütini tän. !• anda. Tartus. Elisaberi 27—3.
Mtfüa
juhuslikult kohver- kirjutus
masin. Slt «Dollar».
Müüa Kiessling & Ko. pruti

«kVGOWGWG
Kasutage Juhust
Südalinnas kahe vaateaknaga
kolonial-toiduainete

kauplus

kkit.

1) paksuse masin
koos rihtpiatega 24" lai

2) llntsaag
koos frees- puurmaslna ja

ketassaega

3) Suur liiva käi
2 head smürgel pinki, puuri
la terade teritaja masin.
Järelmaks võimalik. Teat.
Tallinn, Pikk tänav nr. 38,

korter

Päiksepaisteline

kapitaali vanemasse
tulutoovasse tööstusse
ja kauplusesse kindlus

vfirv
vfin cs

kaupluses.

puudevedu

Head põllumaad. Torutatud kultuur heinamaad.

JCS vakamaa suuruses põldu,

Soovitab

k .TEKLIT

Suurturul välja Üürida. Teateid saab F. VANATALU
tuba
Ärist
Tartus,
Promenadi
tän.
nr.
4.
vilunud pöliutööga. Kaupa
ära anda mööbliga ehk ilma.
teha kuni 23. veebr. Tartus,
Tartus, Tiigi t. 86. k. 4 (hoo
Võru tfin. 49—8.
Raadi vaiias, Röpina maant ääres, 3 kilom. linnast an vi kaudu).
takse ühes inventariga ehk ilma *Sengou
j Odavasti müüa ilus

ehk on tunnis

ta väike tualettlaud. Tartus,

Tähe tänav 17, mööblitööstus.

Pliini jahu
S 4 B. per* 400 gr*

Soovitakse

67-16.

palub tööd päiviti • passi jaks

saarepuust kirjutuslaud kase

puust puhvetikapp, söögilaud

mehe» raamatukatipL äraflnda

Rlrevere metskonnast, Aruvälja vahtkonnast Tartu
Keskkooli haridusega neiu algab Hi veebruaril i* a. kell 7 homm,
5 tuba, saa! ja suurkÖÖk alu»
Vedajatel ilmuda isikutunnistusi naasa võttes Savikoja misel korral, üürile anda Tar
palub tungivalt mingit
talu juure. Teateid veotingimiste üle saab asutuse kantse tus, Võru t 18—20. Küsida
t5Sd
majaomanikult.
kontori, Srri, vöi laste juure leilt Jaani tän. nr. 2.
järeiaitajaks. Tunneb hlsti
Remonteeritud, elektrivalg.
saksakeelt ja masinakirja.
Suusönalised soovitused. Pak
s tool. lm
kumised slt. «33» all.
Kaupluse ruum
välja üürida Tartus, Riia tän.
Abielupaar soovib maale

Nelli

Odavasti müüa:

heinamaad kokku. Karupa

ehk moonameheks minna. On

esindus

firtrutimiga käidavamas tän.
müüa. Järele küsida Täitut,
Põik tänav nr. 15, poest.

kompottsegu
70 s. per. 400 gr.

saaligarnituur

I I«Wl

Kivimaja

mis mitte takso peal ei ole
sõitnud. Teatada Rakvere,

tus, Soola tün. 23—1.

„L eet s i" ja .Aleksei" vahtkondadest

Kahekordne

Müüa talukoht

kohe üürile anda. Lähemad
«õpilane» all.
TaNus, Magasini uul.
juhuslikult odavasti müüa Tartus, Aleksandri t 15, II korral. teated
nr. 4, korter 18, hoovis pare
mat kätt
Korralik, puhtustarmastav
Tartu KaltsevSerlngkonna ülema asutase
neiu soovib
Päiksepaisteline suurem
kohta
On tunnistused olemas. Tar

kolmesilindriline petrooleumi

Kalllornia

1 õpilaseks
pagari juure. Kirjad slt sõna

(kergesõidu), starter, dündrao,

vaakum, auto esimene teJg
ühes vedrudega ja 15 H. X

tõldautot,

toojaid
Ei põlga tööd. On tunnistus. kassasse ehk müüjannaks vöi ka muud kohast teenistust
ja võtan ka vastu juhusliste
Teated palun Postimehe raa»
käest Üuesti avatud piima
matukpl. «Ustav teenija* all Räägib vene, saksa Ja eesti keelt
pood Tartus, puiestee t. nr. 7.
Pakkumised slt «8. K.» ell.
Päevarikas, puhas 5 toa
Aus noormees soovib •
Moodne, tumepunaseks poleeritud

täiesti korras «Fiat» Radlai
tor, käigukast ühes kardaani
ja kettveoga, käigfiiaat

mootor, sünnis maale löö»tuse otstarbeks. Tartus, Oa

Vilunud

ra» Tartu, Lao t 45.
Soovin rentida ehk osta

ja igasug. kirjatööde maslntil
A. H. Lutheri aktsiaselts

et minu äris, Narva tän. 93, töötab t&iesti vilu
nud kammijat kes õn Tartus ]a Tallinnas

2XI m. Aivasovski «Üheksas laine». Küsida Raekoja tfln. 6.
A-S. D. Mirvita & P. äris.

1930. aasta veebr, kuu 28. päeval

Juhuslikult
odavust! müün

ttn M. Miaitt,

tunneb poisipea lõikamise
tööd, soovib kohta. Kirjad

Vajatakse perenaiseks kesk

ealist
raamatupidamise ja ma
sinkrja kursused, j
i neidu,
(ASUL 1913. a.). Tartus, Aia tän. 19.
Vastuvõtmine gruppi ja üksikult. kes majapidamise kooli on
Põhjalik ja kiire ettevalmistus raa lõpetanud, või kellel prakti

taj. kutsetunnistus.

kaebused.

Aug. Amos e kauplustest
Kaup mftttakse vastutusega. Kääride, habemenugade sa ars
tirlistade teritus kiire ia korralik, spetsiaal erisisseseade gil
leite nugade teritamiseks. Meie töökoda on ainuke, kus pan
nakse Record pritsidele uued silindrid. Arid asuvad: TAL
LINNA. Jaani tän. 11, Viru t. 21. NARVA, Joala tän. 26.
RAKVERE, Pikk tftn. 26. TARTU, Aleksandri tän. 6.

Leinaja lesk |a omaksed.

ZSaSwtaw toimetaba O. 5W«b.
väljaandja 3m> Wailfw»
rrukitnd .Postimehe* trükikoja»» Tatlns.

- - - -• "

Soome pusse ja Rootsi habemenuge ostate

•valdame kõigile, sõpradele, tuttavaile, Tartu Majaomanik
kude Seltsile ja selle liikmeile, kes lahkesti osa võtsid minu
armsa mehe, meie hea kasuisa Ja vanaisa Karl Prillis'!

Alfred Otsingi j

seni enese ja kui oma Mise Elisabet Rooseni wo.

liniku. Jaan Järlolvi, Johan ja August Kaarna
Jaan Nothi, Georg Hanseni, Liine Tuini, Tallin
ia linnawalitsuse, Karoline Wetter-Rosenthrli
Hohan mili, Tallinna linnawalitsuse, Peeter
Lilli. Tallinna linnawalitsuse ja Karl Kirsbergi

SUURES VALIKUS
juukselfllkamlsmaslnald, riide-, näputöö- ja manikflürkä&re,

Südamlikku tänu

mulda sängitamisest

Kerge külm.

Maja
müüa raudteejaama ligidal
ühes väikese maa alaga ära
reisimise parast odavalt.

vähese kaubaga, kohe edas.
anda, ilma inventarita. Lä-1
hemaid teateid saab Tartus*

! Promenadi t. 5. Jilleärist.

MMMMSdMiWG
Suur hea

talu
Ohes tükis valja rentida pike
maks ajaks. Teateid saab
Otepää alevist, Võru tän. 3
kauplusest. Omanik seal 23,
24. 25. skp. ,
Päidla vallas on
iilil lili

Lähemaid teateid Tartus, Kivi 1. maist 1930. a. heade tingi

tänav nr. 42, korter 1.
Maja

müüs äravedamiseks. Ma
terjal kõlbulik villimiseks.
Ligemaid teateid Puuturg pl.
nr. 1. H. Rebane.
Müüa odavasti

mistega rendile anda.
Kaupa teeb koha peal oma
nik J. Jllak.
On kaduma läinud jaan.
kuu algu väike runane (re
base moodi)

koer
kelle juure tulnud, palun
teatada Jõgeva, Aidu külasse
Mühlbaumllc.

liiga »W

üte tornil
süst, «Simson» kai 0 mm.
Hind Kr. 60. Vaatamas võib talve mütsiga unustatud J.
käia Särgi laskeriistade kpl. KUHHI ärisse. Kaubahoov 4.

Promenadi tän.

Kätte saab sealtsamast.

8

Nr. 49

POSTIMEES
ntr

Dr. A. LENZNER

HOOAJA ja INVENTUUR

WW asuta&e

Naba*Ja suguhaigused.
Kosmeetika.

Vastuvõtm. igap. kella 10—12
ja s__7. Pühap. kella 10—12.
Soovikorral ka teisel kellaajal
kokkuleppe järele.

seda jufkustf
VÄLJÄMÖÜK

Lühikese raske haiguse järele lahkus 19. veebruaril s. a. meie hulgast meie
6-aastane armas, päikesepaisteline unustamatu

Tartus, Rüütli t, 25 4
(Vastu Jaani kirikut.)

tft
Restid kleitideks, pluusi
deks |a teisteks tarveteks
ESIMEST KORDA. TARTUS!
h Kr. 3. Kr. 5. Kr. 10.

Müün suure partii siidi
ta sammetiritde reste
äärmiselt odavalt.
Palun minu uälfamüüki
vaatama tulla, kus Teie
priima kaupa kõige

nain Schuler.

Oi. IWM
Naha- la suguhaigused
Kella 9—ll ja 5—7.

H BAUMANN

Naisterahvastele kella 4—5.

TARTUS, KAUBAHOOV 1, TELEF. 6-76.

odavamalt ostate.

Tartos, Rüütli tln. 14
(Laia tän. nurk) tel. 11-22

Muldasängitamine Kaarli koguduse vanale surnuaiale 21. veebr. kl. Va 2 p. 1.

Xmmaemand
masseerija

Mälestavad sügavas kurbuses ema Elfrlede Ipsberg,
perekond K. Ipsberg Ja omaksed.

E. Kamsen.
Tartus, Jaani tän. 15, 111 kord

Xmmaemand

Värskeid

E. liibusk
«Vanemuise» teater
Neljap., 20. veebr, kl. 8 õ.
i OdavahiDnaline etestiiu

t

pßevaplldl tarbeid

f:

S

IHNUS.
Eveiine fyÜittotv

Tartus, Raekoja (Raatuse) tln.
nr. 12, ui korral.

Uuel-Kastani tän. või Savi
tän.esmaspäeval kaotatud

suures valikus pärale jõudnud.

sinine sammetist

Moliöre'i naljamäng 5 vaat.
Pääsetähed 10, 20, 30, 40 ja
f5O senti ühes riidehoiuga.

M

G. F. LIBLIK
Tartus, Suurturg nr. 10. Telefon 6-30.

Laupäeval, 22. veebr, kell 8 0.

Sflnd. 13. veebruaril 1859. a
Surn. 17. veebruaril 1930. a.

tuua. Kastani tän. 15 -2.

OHlliliU MUS
Viimast korda

Matmine 21. veebruaril kell 1/i4 p. 1. vanadekodust, Liiva
tän. nr. 32, Ülikooli surnuaiale.
Sügavas leinas poeg, pojalapsed Ja omaksed.

Palutakse vaevatasu eest ära

Iftacbcth.

VEETEEDE VALITSES teatab, et 1930. aasta
Tartu Eesti KBsltSSliste Abiandmise Selts.
Vene tän. 5. Pühapäeval, 23. veebr, vanade varjupaiga

W. Shakespeare'ä tragöödia
5 vaatuses.

parvetamise korralduse

PIDUÕHTU

Pääsetähed 20, 30, 40, 50, 60,

85 ja 110 senti ühes riide
hoiuga.

koosolekud
Eeskavas: 1) wßikka naise Jahil*4» Lõbus nali 2v.
2) Segaettekanded, esinevad Eesti klounid Rolf-Ral!
oma algupäraste naljade ja kupleedega.

T. E. K. Abiandmise
Selts Vene tänav 5.

Tants puhkpillide orkestri saatel.
Algus kl. 9 ö., lõpp kl. 3 h. Pääsetähed 75 ja 50 s.
Toimkond.

Laupäeval, 22. veebr. s. a.

Hauda (pank Cl-S.

Hooaja moodsam ko«
mvvdla

ead. Tartu Vastastikku Krediit~Ühisused.

ts

Tartu HKaleviM poksi osakond.
«BÜRGERMUSSE» saalis sissekäik Lodja tän.
Pühapäeval, 23. veebr, kell 9 õhtu.

Korraline aktsionääride

Poksivõistlused.
pcadooioick

Näidend on halastamatu nal
jamäng, lipstudengite, pops
side ja roheliste lippude
rosolje, mis hoolimata kõigest
hästi läbilöönud on.

peetakse 18. mflrtsll 1930. a. kell 6 p. 1. panga ruumides
Tartus, Suurturg 12.
PÄEVAKORD: 1. Koosoleku avamine ja juhataja valimine.
2. 1929. a. tegevuse aruanne.
3. 1929. a. puhtakasu jaotus.
4. 1930. a. eelarve.
5. Valimised põhikirja järele.
6. Läbirääkimised.

TANTS
(Puhkpillid)

Tallinna „KALEVU - Tartu „KALEV"
7-fes kaalus.

TANTS algus kell 'l2. 2. div. orkester.
Pääsetähed: 1 kroon, 75 ja 50 senti eelmüü
gil J. Kivastiku Rüütli 11 ja 1. Keissi Tähe 57
ärides ning uisutee kassas.

Aigus kel! 9 Ohtu.
Pääset, seltsiliikmetele 35,
võõrastele 50 senti.
Juhatus.

TÄHENDUS: Koosolekule lastakse neid, kelle nime peale aktsiad

VANEMUINE

mis ettenäitaja isiku peale välja antud, annavad hääleõiguse
ainult siis, kiri need vähemalt 7 päeva enne koosolekut panga juhatusele
ette näidatud ja kuni koosoleku lõpuni mitte välja antud (§ 52).
Aktsionäär, kes koosolekust osa võtta ei saa ja kellel hääleõigus on,
võib oma hääleõiguse edasi anda teisele aktsionäärile, kellel enesel ka
hääleõigus on, kuid ühel isikul ei tohi olla üle kahe volituse. Volitused
antakse kirja kujul, kuid nõed kirjad olgu juhatusele ette pandud mitte
hiljem kui kolm päeva enne koosolekut (§ 53).
KAUBA PANGA JUHATUS.

EINELAUD.

mitte hiljem kui 2 nädalat enne koosolekut raamatusse sisse on kirjutatud.

Iga! õhtul esinevad tantsi
jannad

DOLORES

BÜRGERMUSSES.
Laupäeval 22. veebr. Laupäeval 22. veebr.
Suurejooneline
Ball-ntaskerad
Kaks orkestrit. Kaks orkestrit.
Puhkpillid. Jazz.
Saal suurendatud ja dekoreeritud.
Vahelduv välgus, koni., serp. jne., jne.
Algus kell x/JlO õhtul lõpp kl. 3 hommikul.

peetakse:
1. Pärnus: Pärnu sadamakapteni kantselei ruumes
4. märtsil kell 10 hommikul Pärnu jõe ja tema
harude piirkonna kohta.
2. Tartus: Töösturite Keskühingus, Vana tän. 11,
11, märtsil kell 9 homm. Tartu, Võru, Petseri
maakondade ja kõikide Peipsi ja Virtsjärve suu
buvate jõgede kohta.
3. Narvas: Veneklubi ruumes 18. märtsil kl. 10 h.
Narva jõe ja tema harude piirkonna kohta.
Märkus: Peipsi järve suubuvate jõgede Ranna
pungerja ja Lohusuu puuparvetuste
korraldus sünnib Tartus.
4. Tallinnas : Veeteede valitsuse ruumes 21. märt
sil kell 10 homm. Soome lahte ja väinadesse suu
buvate jõgede piirkonna kohta.
Isikud ja firmad, kes kavatsevad tähendatud jõgedel
1930. a. puumaterjali parvetada, on kohustatud järg
misi teateid esitama kohalikkudele sadamakaptenitele
enne parvetamise koosolekut: 1) Parvetaja nimi, 2)
aadress, 3) jõed ja järved, milledel soovib parvetada
ja kust kohtadest alates, 3) parvetamise materjal:
palgid tükki, liipred, propsid ja paberpuud
kantmeetr., põletispuud kantmeeter. 5) Parveta
mine: a) parvedes, b) lahtiselt, 6) parvetaja templid
ja värv, milledega puumaterjal on märgitud.
Sellekohaseid plankette võib saada sadamakaptenilt
VEETEEDE VALITSUS.
5555?*

55555

Kassa avatud laup. kl. 7 alates.

fcr*

V/y

VALERIA
Š(imitßliiiillMliiiilitiiinilllßßltlli!iiinittitltfiMi>BlMill!iitidlti)i!illliiiitllititiil!!iiiilliiiiiiilliiiiiillliitillliiiiitllliiiillliiniiHliiiilll!imilliiiiiilliiiiiilli!iiii(liiiiilllii]itilliiiitilll

%

Th. Luts'u
ja balleriin
NINA GORZEVÄ.
Algus kell 9 õhtul. 2

JFtöigi maade ftoupmeAed «f

Tartus, Aia tän. 19.

Nüüdsest peale

Uus üliõpilaste ja ametn. mood
sate tantsude kursus algab ree

lokin
importöörid!

del 21. s. k, p. kell 9 õhtul.
Eratunnid üksikutele isikutele
ja gruppidele. Vastuvõtmine
igap. kl. I—2 1. ja 5—6 p. 1.
Sissekirjutamisel tuleb pool

Tartus, Maarjamõisa tänav
nr. 9 juuksetööstuses, Elli
Leito. 12

Vaadake oma huvides rikkalik
kude väljapanekutega

jCeipsigi

öevadmessi

õpperahast tasuda.

Kirjamärke

Kohvik „ALHAMBRA"
korjajatele suures valikus, Tartus, Suurturg nr. 13, ü. korral.
hinnakiri maksuta. G. Kuld.
1 Põlva postk. 16.
On avatud iga päev kella 9 hommikul.
Ühetoalised
Soovitab oma kondiitritööstuse saadusi.
korterid
Five ociock laa danctnq
ja ruumid töötoaks ning
iga päev kella 5—7 p. 1.
toiduainete kaupluseks on
üürile anda. Tartus, Töös
tuse tänav nr. 16. Küsida
majahoidjalt.

K

Z? finni S. märtsini 1930. a
(Suur tehniline la ehitusmess 2.—12. märtsini,
tekstil Ikaupade - mess, spordi tarvete-mess
2.-6. märtsini).
Tööstus ja suurkauplus ootavad teid siin!
Umbes 10.000 väljapanijat-firmat 21 maalt!

Nõudke lahkesti kohe kõiki lahemaid üksikasju
Jteipsigi messiametilt j£eip*fg
või selle auametlikult esinduselt Firma Wilhelm
Borehert» Tallinnas, Vene t. 40, könetr. 19-29.
Sealsamas antakse lähemaid teateid söiduhindade
alanduse kohta ja teiste soodustuste kohta messi
külastajatele.

Korter
välja üürida 3 me vähema toa

Mustad malmi vihid kannavad heeringa

Soe, puhas

möbl. tuba
ametiskäijale üürile anda.
Tartus. Riia tänav 97, kori 4.
Iflöbl tuba

maitse teiste ainete peale üle.

11II1M

ja vaikne, köögi võimalus.
Vene tän. nr. 7 5.

suusõnalisel enampakkumisel Riigimaade ja metsade valit

suses. Vismari tän. 7. 25. veebruaril kell 11 järelpakkumisega

28. veebr, samal ajal ja kohal. Piirituse ja õlle vabri
kute ja meiereide sisseseade osad : aurukatlad, auru
masinad, piirituse tsisternid, transmissioonid rihmarataste ja

laagritega hents*ed, piirituse aamid, mitmesugused rauast ja

puust törred jne. V asula ja Kokora piiritusvahrikutest
ja Pala õllevabrikust Tartumaal, Põlgaste piintusva!-ri' ust
Võrumaal, Kandle piiritusvabrikust Virumaal, Adavere eud
meiereist Viljandimaal ja Aavere piirituse vabrikust Järvamaal!

Lähemaid teateid müüdavate sisseseadete kohta saab
riigimaade ametilt Tallinnas Vismari tän. 7, tuba nr 19 ja

vastavatest ringkonna valitsejate kantseleidest vastuvõtmise
tundidel.

VANALE JA NOORELE
—T" igapäevaseks hommikueineks
tuumaka teraline
HO
*10»
OATS

H-0

Meie N, M. vihid
are

on puhtad ja ilusad ning ainult vfihe kalli
mad, kui mustad malmvihid.
Masina- & kaaluvabrik «VEGA44.
Tallinna, Viimsi 56, tel. 309-15.
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kaeratangud
kollastes pakkides ja kõik
rõõmustavad alalise hea ter
vise üle. Ainult 2 minu
tiga keedetavad. Kunagi
ei kleebi ega veni. Tõrjuge
järelaimdused tagasi.

