UNNA l«a iMtew.

üksik number 5 senti*

f - Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani 11, '
Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siserilgi
ja Tartu teade® toim. 1-86, kaugekõned 9-86, ärijuhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

Postimees

TelefonjdTallinnas: Toimetus 30:81, kontor 16-11.
* Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowil.

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis, teksti. kirjaga 15
Senti mm- veeni laiuses. Kohaotsimise kuulutused pöole hin

naga. Kuulutuste koha valiku soowe täidetakse ainult või

Postita: lkgu 135 s.r 2 k.270 s., 3 k. 325 s.. iga.lisa

kuu 105 s., 6 kuud 625 s., 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135 s.»
2k. 270 s, 3k. - 370 s„ iga lisakuu 110 s.. 6 kuud 700 s..
12 kuud 1350 senti. Talitusest Ära wiies: 1 kuu 125 s.,
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu. 100 s., 6 kuud 600 s..
12 kuud 1200 senti.

kodumaa hinnad.
„Masmees" 30 senti kuus. ..Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.
..Lasteleht" 10 s. k. „Terwis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üksik

number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s.
75. aastakäik.

Tänast lehte 6 lehekülge

Reede, 3. aprillil 1931.
Teatame austatud kinoharrastajatele,
et meie kinos seatakse praegu üles
oa kõige täiuslikum, mis üldse olemas

A-S. ROYAL-FILMI KINO

kuu 120 s., 6 kuud 725 s.. 12 kuud 1400 senti.

Wllismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

malust mööda.

«Postimehe" Ja ta maksuliste lisade tellimishinnad i
Postiga: 1 kuu 150 s.. 2 k. 300 s., 3 k. 370 s.. iga Hsa

eriti väljamaalt kohale Jõudnud
valgjslielif ilmi sisseseadet
eriteadlaste poolt. Sisseseade
on. Punade ajal võib Igaüks selle sisseseade tüütum, kuuli]
kuulda ja ise hinnata valgushelifümls

«Jlttkena»

KBRIUI ÜLIÕPILANE.

Nikaragua pealinn jäädawalt häwinenud.
MaawSrisemise häwitustöö on nii täielik, et Managuat et saa enam üles ehitada.
iTeadaanne.

Tark» seismograafide seletus maawärisemise põhjustele.
, Managua st, 2. apr. Maavärisemise
ohvrite arwu ei ole itta veel võimalik täp
salt kindlaks teha. Arvatavasti on jutud
2500 surnust liialdatud, ühisriikide merewäe
ohvitserid, kes päästetöid -juhiwad, arvavad,
et vahest on õige oletada surnute arwu 1000
Ümber. Kaitsemdu poolt on senini üksi mae
tud 277 laipa. Maavärisemine on linna
Ümbruses ühte kinku sünnitanud suure maa
kohe. Sinna maetcikse ajutiselt laibad. Kaht
letnata on ka teiste päästesälkade poolt palju
taipasid maetud. Et ära puh
kemist, pannakse kõigile elanikkudele sundus

raudteeliinid on Purustatud^

Katastroofi teaduslik
seletus.
Kesk-Ameerika maawätittgu mõju Tartus.
lennukitega. Linna 60.000 elanikule jagatakse
31. märtsil registree»sid met. obs. seismo
wälitsuse paolt mcMuta toidllaineid. Riigi
graafid
kauge nõrga mcchwäringu, mis algas
presidendi korraldusel ewakueeritalkse linna,
kell 18,50 m. ja oli tundel kuni kell 19,30 min.
20.000 elanikku on praegu täiesti pka
• Kuna hälwed Tartus olid
varjuta.
0,003 mm suuruses, sisS kuulub fee lväring
Neid wee takse veoautodel ja härjawänkri nõrkade hulka. Artvatchvasti on see lväring
tel linnast eemale. Põgenikud on linna lähe identne Nikaxagna katastroofiga, inis lubab
dal väljadel laagris. Toiduainetest ja arsti järeldada, et seal aset leldew katastroof oleneb
rohtudest on puudus. Wälitsns katsub niipal kohalikest pinnalähedal esinewaist maanihe
tikult kaitserõugeid.
ju kui see võimalik on toiduaineid kokku osta, test, mille suures tekkiwäd seismilised lained
Lennukitega jõuab lintta palju ajakirja kohale toimetada> ja õnnetuse ohvritele välja simremas kauguses annawad ainult nõrku
wõnkumtsi. Sellest ei järeldu aga, et kohapeal
nikke. . Pilt, mille nad liuna kohal näevad, jagada.
jätab Ueilc õudse mulje. Kui -varem linna ' Managua rusudel mässasid leegid weel ei wõinnd õlla suuremat katastroofi, kuna
WõiS uäha õitsvana ja elawana, on nüüd kylmapäewal edasi. Kogu linn lõõmas tules. asetleidnlld maapõue muudatused mõjustasid
järgi jäänud hall hunnik varemeid ja tuhv. Tuli wõttis eriti selle läbi metsiku ulatuse, et ainult w äikest maa-ala. SellcS suhtes erineb
Vähemalt 30.000 peavarjuta elanikku maavärisemine purustas walgustusgaasi to wiimane wäriug täielikult Mehiko ja Uuson linna ümbruse küngastel voodilinadest, rustiku. Juhedest väljalvoolaw gaas wõttis Meremaa wäringutest, kiis maa-alused tõuked
teKdest ja muust sellesarnasest materjalist tuld ja süütas majade rusud. Ameerika mere olid tingitud geotektoonilistest põhjustest, see
Valmistatud telkides.
wäe sõduritel, kes Ägu jõuga päästetöid toi on suurte maa-aladc, peaasjalikult mäeahelatc
relieefi muudatustest.
. , Lootused valitsuse arhiivi päästmiseks metavad,
rahwuspalee varemete alt vähenevad iga
Maapioua tõukeid ka
läks kvrda tulele Piiri panna koknapäewa
tunniga. Palee varemetel möllab tuli edasi.
Euroopas.
õhtul.
Turuplatsi varemete alt ou kätte saqdud
Frankfurt ist, 2. aprillil. Frankfurti
Rahvuslik
pälee
on
ka
maani
maha
põ
150 laipa. Need õu enamasti naised, kes tu
seismograafid registreerisid kesknädala hommirul kauplesid või kes õlid tulnud tegema oma leuud. Kõik valitsusasutuste aktid on tules M kl. 8 paiktt kerge inoawärifemise, mille
hukkunud.
.
.
hommikusi ostusid, kui neid tabas maavä
keskkoht asus Frairkfurtist ainillt 40 miili kail
Ilus maavärisemine.
risemine.
Ainelist kahju ei ole see maawärise
Vabariigi president andis käsu linna täie gusel.
. Nev-Aorgi teatel on Nikaraaüa valitsus
mine sünnitanud. Samuti teatatakse Fa
tikuks
evakueerimiseks,
sest
kolmapäeva
õhtuHfuStanttd mgavLrisemisel hävinenud pea
en z a st, et seal on kchknödala hommikul fL 7
mäa-aluseid tõukeid. Süsti registreeritud maa-aluseü> tõufeid, mis kestsid
unda mitte enam uuesti Ats ebttaba. . Nnn
evakueeritakse täielikult. Missugune linn tulid Paljud elasilkud linna tagasi, et otsida mõne sekundi.
võetakse vanariigi uueks pealinnaks, ei ole varemete alt surpuid, lätte saada väärtasju
Faenza on Põhja-Jtaalias.
Veel teada.
ja armjaid mälestusi.
linn on nii muust ilmast peaaegu täitsa eral
datud ja -kiiret abi saab juure tuua ainult

Täiendavalt teatatakse: .
Maavärisemisel

Ohvrite arv oleks veelgi suurem,
kui pühade nädala tõttu ci oleks suur hulk
linna elanikke. Managuast sõitnud sutvjtus
surmasaanute seas
kohtadesse. Ajalehed teawad öelda, et Mana
on ka kohalik Itaalia konsul. Maawärise guast wana kombe järele ligi pooled elanikud
nylse ajal ei ole siin ükski prantslane ega ing föidawod pühade nädalaks linnast wälja.
lane surma saanud. Ainult keegi sakslane,
PäMtetyöd maawärisennsest läwitatpd
kelle mõlemad jalad rusude wahel lömastusid,
linnchs kestawad palawikülise rutuga edasi,
suri hiljem wigastuste kätte. Linnas ei ole, sest loodetakse
niipalju kui seni teada, ükski maja jäänud
'rusude vilt weel elawaid
elamiskõlbuliseks. Kolmapäewal maandus
juba linna lähedal lennukeid arstirohtudega. kätte saada, kuigi tulekahju tõttu selleks wähe
Päästetöid Managuas takistab suurel määral on lootusi jäänud. Naabermaadest saadetakse
see, et

abi kohale lennukitel.

8. aprillist s. a. alates asub
PÕLLUMAJANDUSE PANK
uutes ruumides Tartus,
fuuitunt nr. 9, 2. feorrgf
TELEFON 10-65. :

PÕLLUMAJAND. PANGA JUHATUS.

Kuidas awati "Küba" kõrts.
Riigitvõlgade stssevöudmLsel tehti „Kübale" eravd.
AaSta wahetusel icfitaS ajakirjanduses
palju lärmi Tallinna „Küba" kõvts. Linna
tvvlikogn otsustas „Küba" tegewufeks mitte
enam luba anda, kuna kõrtsis on riklltnd jär
jekindlalt sundmäärusi. Kõrtsi ametlikud ja
mitteametlikud omanikud panid aga kõik rat
tad käima, et saaks kõrtsi mtesfc käima. Mitu
korda oli asi linnawolikogus arutusel, kuni
minnaks on leti linnatvolikogu nõusoleiv otsus

saawutati. Pärast linnawolikogu otsust sünÖis „Küba" awannne kähku. Linnawolikogu
wastaw otsus Eli siseministeeriumis alles
kinnitamata ja „Küba" imesti owamife wasw
Teadete puhul katastroofist Rikaraguas esitatud protestid läbiwaatamata, kui juba
imesti loa saamiseks aktsiiisiwälitsuse poole
awaldati kesknädalal mitmelt poolt kahtlust, pöörati.
kas siin ei oke tegemist „neegri>poisk>e" järje
Weidi omapärane paistab aga oletvat
kordse, aprillinaljaga. Ka toimetuse poole
pöörduti kovduiwalt sellekohaste küsimustega. aktsiisiwalitsu.se teguwirs „Küba" uuesji te
algamiseks loaandmisel. Seni on
Vastasime —ja kasutame juhust, et saama gewusc
znaksew olnud majandusministri «korraldus, et
öelda kä neile, kelle eksiarvamist oi saanud
suusõnal tagasi tõrjuda neile järelpäri
mistele, üit siin ei ole kahjuks mitte tegemist
wäljamõeldud «teadetega. Kuigi kõneldakse
Kewadine sõjaline õppus
ajakirjanduse tsorenemisest, ei pea meie oi
koolidele 1.—9. junnini.
gustatuks alatust, et „neegripo«rsid" wõiks
Käesolewal öppecmstal korraldatakse kesk
nalja heita teadetega, mis kõnelewad tuhan
ja
kutsekoolide
õpilastele riigikaitseline õppus
dstest inimohtvritest.
1.—9. juunini, wälja arwatud 7. juuni, mis
on pühapäew ja mil õppusi ei ole. Õppus
Protestitud wekslite arw
test wõtawad osa 5—6 aastase kursusega koo
lide 9.—6. klassid ja 3-aastase.kursusega koo
kaswab.
lide 2. ja 3. klass ning Tallinna pedagoogiumi
Riigi tulud laeiuwad tasakaalus wõrreldes teise klassi,mecsõpilased. .Koolide pedagoogika
eelmise aastaga.
nõukogul on õigus kooliarsti ettepanekul wa
Riigi, stajistika keskbüroo kokkuwõtete jä bastada nõrga terwisega õpilasi kehaliste har
rcle on käeSolewa aasta jaanuarikuul laeku jutnste iseloomuga õppustest. Õppus teosta'
mld tulusiv 6.959.009 kr., mis on 576.000 kr. tokse koolide ümbruskonna laheduses.
wähem kiu möödunud aastal samal ajal.
Naised panewad perekonna
Wõrreldes möödunud riigi eelarwe aasta 10
seaduse rahwahääletusele.
kuu tulude; laekumist käesolewa aasta sama
ajaga >selaub, et laekumised on sündinud um
1. aprillil lõppes EeSti Naisliidu poolt
bes wördselt. Käesolewa eelarwe-aasta 10
kuu jooksul on laekunud wähem ainult

restoranide töötamisloa uuendamisel ci anta
uusi tunnistusi enne wälja kui asjaomane joo-,
gikoht on tasunud kõik oma Ohustused riigi
wastu. Kui aasta wahetusel Tallinna res
toranide ja joogikohtade lubad olid Pikenda
misel, peeti sellest korraldusest kinni ja wolgmk
kudelt nõuti enne loa saamist kõik riigimaksud

wälja. Nagu nüüd aga selgunud, on aktsiisi
tvaZttsus loa annud tväljä oige kii
rcs korrast selle ei ole wastawa kor
raldnsd põhjal ftsft nõutud „Küba" riigimakse.
Nimelt Mõlgneb „Kuba" riigile 1,5 miljmn
ümber makse ja lisaks sellele summale wecl
trahwiraha ja protsendid. Siin tekib küsimus,
missuguseid teid tarwitasid „Küba" omani
knd, et nende suhtes maksmast korrast kinni ck

peetud. See on seda imelikum, et „Küba"
pidajaks, nagu ajakirjanduses mitu korda näi
datlid, on mingi tundmatu töösturite ja kaup
meeste ühing.

korraldatud allkirjade kogumine uue tsiviilsea
dustiku eelnõu muutmiseks. Selleks o!i wälja
saadetud 1500 allkirjade lehte. Kuni eilse
päcwani oli naisliidule tagasi saadetud ival
jasaadetud lehtedest umbes kolmandik 22.000
allkirjaga. Et seadust rahwohääletusele panna,

selleks on tarwis 25.000 allkirja. Naised loo
dawad aga kokkn wõtta kimi 60-000 allkirja,
seega kaugelt rohkem kui seda noua.b seadus.

Karskusliidu miljoni loosimine
7. juunil.
Karskusliidu rahalise loterii loosimine,
mis pidi olema 2. aprillil, kuli edasi lükata,
sest wiimastel päcwadcl hulk Pisiraa
matuid müümatalt tagasi. Loosimise tähtpäe--

waks määrati 7. juuni.

360.000 kr. wõrreldes möödunud aastaga.
Käesolewa aasta «veebruarikuu jooksul on

Wäike orangutang Berliini "Zoos".
BeÄlimi loomaaias sündisumbeS aasta kuid noor orangutang on „imeloom". Selle
«st noor orangutang. See on haruldane pärast hoitakse ka wäikest „Babyt" kahekordse
juhtumine; küll on loomaaias ilmale Wlnud hoolega.' ;
tvangipölwes elowante, tiigreid ja lõwisid,
Laewaawarii Wahemerel.
Lennukite emalaew ,Moria" wöttis oma par.
dale awariSti 509 reisijat.
Londonist, 2. aprillil. .Mereministee
rium teatab, et Inglise lennukite emalaew
„G lot i a" põrkas kolmapäewa õhtupoolikul
jAaheremerel umbes 60 miili Gibraltarist
ida Pool Prantsuse aurik „F lorid a g a"
kcckku. „Gloria" ei saanud suuremat wiga,
tuid „Florida" on raskesti wigastatud. Aurik
sai Nina poolele pahemale küljele suure auau.
Kokkupõrge sündis kl. 18. „Florida" M 0
reisijat wiidi „Gloria" pardale ja „Gloria"
pukseeris wigastatud laewa tagurpidi Mala
gasse. Õnnetuse ajal oli õnnetuse koha lü
hidal üks ristleja ja mitu miiniristlejat. Mit
med „Florida" mehed, kes „Gloria" pardale

toodi, on saanud tõsiselt wigastada. „Florida"
pardale olewat jäänud mitu surnut. Niipalju
kui senini teada, ei ole „Floridal" ükski rei

protest, «veksleid 8216 summaga 2.125 000
kr. 1930. a. protestiti weebruarikuul 7576
wekslit, summaga 1.621 000 kr. 1. jaanuarist
kuni «veebruari lõpuni käesolewal aastal on
protestitud juba 17.177 wekslit, summaga
4.167 000 kr. 1930. a. samal ajal protestiti
16.507 wekslit summaga 3.363.000 kr.
1. märtsil käesolewal aastal oli lnkwcl
raha 39.092.000 kr., sellest «vahetusraha
4.190.000 kr.

Teadaanne.
Pühade tõttu on tuleval nädalal
sigade

sija sürnra saanud.

Kõik 17 lennukit, kelle emalaewaks „Glo
na" .oli, olid kokkupõrke silmapilgul õhus.
Lennukid ;ei saanud enain laewa pardale
Maanduda. Nad lendasid edasi ja maandusid
siis Hispaania walitsnse loal Malaga ac

vastuvõtmine

rodroomil.

Kaareperes kolmap., 8. apr. kl. 9—l.

30 inimohwrit.
Malvgast teatatakse hlljem, et lennuKte
emalaew „Florida" reisijatega pardal jõudis

Edaspidi sigade vastuvõtmine esmas

sadamasse.

Nagu nüüd selgub, on „GK>riuse" ja
„Flornda" bokku pörklel 30 Prantsuse laewa
meest smma. saanud nende hulgas 11 itaallast.

päevadel.

„Estonia
Eksporttapamajad"

Tartus, telefon 11-64, 11-24.

Teraskiiwri rünnaku algus Preisi maapäewale.
Vaksa n. n. „Teraskiiwri" povlt algatatud maal uue maapäewa valimisi. Loodetakse, et
rahwahääletuse nõudmise puhul Preisi maa need annaks tagurlustele sama suurt edu kui
paewa laialisaatmiseks, oli Berliinis Lustgar sügisel riigipäewa valimised. Kas see lootus
tenis neil päewil tcraskiiwerlaste meeleawal täituks, on aga küsitav.. Seega tuleb teras
dus, millest osa wõttis üle lllXX) mehe. Te kiiwerlaste liikumist wõtta esijoones dcmcmst
raskiiwerlaste paraadi wõttis wastu Suur- ratsioonina, mis ei taotlegi otsekohest ees
Berliini rühmade juht major von Stephan. märki.
Tcrasknwri eesmärgiks on saawutada Peisi-
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Aetoeffetew fottttfeaenbns ihward«b töstsett uid
wbt K«da alla lõiv!
Kas Saksamaale väljaveo wöimalused muret
ei teegi ?

detud.

Kui kuilidustd tollide tõstmisest tõesti

Arhiiwandmeid Eesti kohta Lääne-Euroopas.

Suur reede.

Saksa tollid ja eesti wõi.

Wiimased teated Saksamaalt kõnelevad
Saksa walitsuse kawatsuseft tõsta wõi ja
kanamunade sisseweo-tolle. Selle ka
watsuse teostamine oleks lühikese aja jooksul
juba teine tolMõrgendus, sest teatavasti
Saksamaa kõrgendas wõitolle alleS läinud
aaSta lõpul.
Kawatsetaw trMde kõrgendus puudutaks
paljud riÄe, teiste hulgas ka ««id ja pealegi
õige tuntavalt, sest teatawasti on Saksamaa
meie wõile kõige tähtsamaks tu
ruks. Nõuda on MiimaStel aastatel kau
gelt suurem osa meie wõist Saksamaale saa

Nr. M

,r e i T i » i i s*

UMM, S. 4kWI 1981«.

valmiskaupade sissevedu langenud 22 prots. ja

toiduainete sissevedu Sl prots.
Toiduainete silSseveas näitad suurt tyWye

mtst teravilja sissevedu. Iseäranis on lau
geuud nisu ja odra sissevedu. See o« ka
Mesti «ursaadaw, sest tmSitsvs on omamaa t»»
rawsijaZ<Myakmtise võtnud iseäralise kaitse alla.
Kui möKtmmd aasta teravilja sissevedu võrrelda
1928. a sisseveoga, siis selgub, et see on kolme
viimase aasta jooksu! langenud üjle 86 prots.

Nõuda veeti 1928. a. tuhandetes kvintalide»

Uisu sisse 22.000 Üvinvli (1 lv. ---6 pd. 4 Ul.),
1929. a. 18.291 kv. ja 1930. a. 11.747
tuh. kw. Odr a sissevedu on samade aastate jook
sul vähenenud 19.286.000 tv. kuni 14,717.006 kv.

On w-w luua tthedamat ia wällswaad
arhiiwitegelaste wahel. Älvtuajamw- keikarhUwi juvaraia
O. Liiwiga.

Änimesepoeg on määratud kannatama.
TäieSti pole sae iüll õige: talle on osaks antud

ka rõõmu tunda ja hõisata. Kuid need rõõ
mud ja hõisked peawad enne käima läbi walu
kurna. Läbi mutede ja tuSkade, Enne öo,

wide» töötanud, neist nimetatagu prof. J. Uluotsa.

Riigi keskarhiivi juhataja O. Liiw oli ko
Nähtavasti erilist rõõmu valmista» Poola ar
mandeeritud
haridus- ja sotsaalmimSteeriumi
siis päiSene.
hiitvitegelaStele
kingitusena kaasa viidud
Suurte kathnyiste liaüdu tabab inimene poolt märtsikuul kolmeks nädalaks Poolasse Poola ainestiku nimestik E«»ti arhiivide».
ja Austriasse tutvuma sealsetes arhiivides
ja inimsugu oma õnne.
Lõpuks peab rõhutama lähema
airnift suurele reedele järgned suur p ü - asuva Eesti ameStiku korraldamisega, ühtlasi
kontakti vajadust
läbirääkimisi pidama võimaluste üle tead..sli
hapaew.
Põrguhaudade kaudu käib tee ülestõus kuks otstarbeks vastastikku arhivaalide aju Eesti ja ta naaber- ning lühimaade arhivaaride
tise laenutamise suhteS. Oma muljetest kõne' ja ajaloolaste vahel. Eestkätt tuleb meil siin «misele.
toestada Rootsiga. Nõukogude Wenega. Lauga, Poo
leS O. Liiv ajakirjanikkudele järgmist:
Esimene
pikem
peatu»
oli
WilnoS,
kus
wähe
laga ja Saksamaaga. Sagedasti, ja mõnlon
WammM räägib, st kord olnud eestlaste
maal rauk ja raske wihma-aasta. Põllud ja mai määral leidub Balti ainestikke näit. Wrub siin kaasmõjurik» keelelised raSwsed, tuntakse vaga
Ägmud ujusid wees, kogu elu uppus uttu ja levski nimelise» raamatukogu» ja kiriklikkude asu puudulikult teisal tehtavat tööd.
Edasi peatusin Austria». ? chehho-GlowakkmS
vihma, leib laipetaS poriwäljadel. Surm tuste arhiivide», ühtlast tutvusin Wilno ritg»ahivattvs igat elchvahingelist.
ja linnaarhiividega ning BPno St. Bathory ni ja Leedu», ku» tutvusin arhiiwnõukogu poolt antt d
Siis seletas maatark rahwale, et jumalad melise ülikooli raamatukogu käsikirjade osakonnaga. juhtnööride kohaselt vastavate maade arhnwmduie
WarSsawis leidub Eesti kohta rohkesti aine»- organisatsiooniga, silma» pidude» eriti neid st
on kurjaks läinud inimeste pattude pärast. Ei
ole muidu loata pääsu, kui tuleb kanda., suurt tille.
musi. mi» võiksid Eestile ka.ulikud olla. e
alates juba 13. sajandist.
waSti on praegu arhiiwnõukogu peolt waljatoota
öhwvtt lunastuse saamiseks. Keegi peab and
ma oma kõige kallima jumalatele, ohw?rda
Riiklilludest asutu»test tuleb siin esijoones mai misel

Suurt langust näitab ka maisi sissevedu,
tldfeadnS GeStt arhiivide vhta.
meil edaspidi wõihindadeS languse ja isegi mi? on vähenenud 12.845.006 ftv. kuni 6.518.000 ma selle, kelle pead ülimaks oma mäepealses nida Poola vanade aktide peaarhtiwi ja finam»jpeel õige märgatava, sest kõrgemate tollide kv. Samuti on langenud riisi sissevedu õnnes. Ainult sedakaudu pääseb kogu rahwas arhiivi kogusid. Esimeses on koostatud Liiwi- ja mi» peab rajanema otstarbekohase arhiiw:pr<Strka
surmast ja hukatusest.
korral oleme sunnitud hindu weelgi alan 2.736.600 kw. kuni 1.773.666 kw.
Eestimaa arhivaalide kaardikataloog. mis siiski kogemustele, milleks vajalik on lähemalt tutvuda
SriS asmS ette keegi talumees, Me sstda mõeldud ainult pealiskaudsemaks orienteerumiseks. ka välismaa arhiivinduse arenemise ja seadu»dama.
Ka kartuli, kaunvilja ja aiavll
Mis pShjuSkA Saksamaad scha sammu ja «lä! näeme sisseveo järjekindlat vähenemist, messe oli löömtd raskeid haavu rahva üldine Osa neid materjale on juba avaldamist leidnud, andlusega.
astuma?
ehk kill siin ei ole langus kaugeltki nõnda suur kui kannatus. Ta ütles:
peamiselt küll Poola uurijate poolt.
Kõikjal külastatud maade arhiivides on mar
„Annan onm tütre jumalatele. Oma lap
Nagu teada/ on Saksamaal efitcks püüd igÄ tevavjljade sisseveos. Kogusummas veeti neid
gata kavakindel püüd koolitada oma koosseisu Pöh
Ootamatult huvitavaid andmeid
Kugimvsel oma väliskaubandust aktiivsena hoida, põllumajanduse saadusi sisse 1928. a. tuhandetes se. keda armaStan ihust ja h!ngest. Aga oma
Eesti kohta 16. sajandi lõpul ja 17. sajandi alul jaliku ettevalmistuse saanud ja elavat huvi tea
f. i, et väljavedu oleks sisseveost suurem. Peab kvint.: 1928. ö. 8.780, 1929. a. 7.918 ja rdhwast aryrastan tna rohkem."
sisaldawad Poola eraraamatukogud ja ar duSliku uurimise vastu omavaks arhivaaride
Ja
nii
sündiski.
Wõttis
oma
tütre,
viis
ütlema, et need jõupingutused on Saksamaale ka 1930. a. 7.201 tuhat ktvintali.
hiiwid. Nii on Eesti uurijaile suure tähtsusega pereks.
võrdlemisi rahuldavaid tulemust aimud. Juba
Suu«Sti on vähenenud ka liha sissevedu,
«-'karhttwi tegevusest.
LwowiS asulva OSsolinskide j. m. t. sugukonna
IMule,
mMe
pind
kõrkuS
kiu
soo,
ja
andis
eal
tüdruku
jumalatele.
Ohverdas
oma
kal
KvõS. a. alates on Saksamaa väljavedu wSSr 1928. a. sissevedu tõusis kutti 1.478.000 kv.,
Edasi tõi arhiiwi juhataja mõningaid andmeid
raamatukogud, PoSnani wojewodkonnaS Kurniki
tuse järele iga aastaga härjekutdlÄt sõuSnud. 1929. a. 1.287.000 kv. ja möödunud 1930. a. ima, miS tal maapealses elus.
Ja sealsamas lõi päikene pfltoe tagant sä raamatukogu, WarSsawis ZamoiSti ja Arasinski keskarhiiwi praeguse tegewuse kohta.
Ainult läinud, 1030. a., näeme väljaveos mähe
984.000 kw.
16. mail s. a. saab täis 11) aaAtaK rPg»
nemist ja peaasjalikult ainutt et maa
Kalakauba sissevedu vn aga nendel aas ratama, põllud ja wili lõi mühinal sugukondade raamatukogud, würst Radzitvilli era keskarhiiwi
töö algusest, millist tähtpaetva kawatse
seoStuwad kawatsetud ulatuses, siis tooks see

ilmaturul hinnad langenud.

katel püsinud 8 milj. kv. ümber ja näitaS läinud maapinnast taewa poole.

arhiitv, mis paari aasta eest Wene piiri lahedal

Kuid väljaveo vähenemisega on ka sisse vedu aastal väikest langust 1928. a. tasapinnani.
vähenenud, nõnda et tväljatvedu on ivagi
Wöib-olla polegi see tvagajutt. Sest tõe
Iseäranis suure huviga jälgjh Saksamaa
weel 1.806 milj. Gmk. WSrna ülekaalus. või sissevedu. Ei saa aga öelda, et vöi lises eluõ juhtub samuti. Pääsemine surmast,
KoAuvõtteS on väärtuse järele sissevedu eelmise sissevedu on järjekindlalt viimasel kolmel oaStal jõudmine õrtUele käib Ma suurte kannatuste
uastaga langenud 28 prots. ja väljavedu 11 langenud. Nii lveeti 1923. a. Wöid tuhandedv ja eneseohwerdutSte kaudu.
prots. võrra.
Ja imelik ottgs: ei tarwitse kõigil kan
kvint, sisse 1.264, 1929. a, 1.854 jq möö
Kuid peale oma väliskaubanduse tasakaalud dunud aastal —» 1.329 tuhat kwjntali. Sellega on natada. Ai-tab ühest wõi mõnest, kel jätkub
tamtse püüde on Saksamaal vähemalt osaliselt möödunud aastal või sissevedu isegi suurem jõudu ja suurt niug õilsat südant, et end lü
tahe maksmas oma põllumajandusele kaitset pak olnud kui 1928. a. jcr ainult vähe eelmise aasta kata kaaslaste eest walutõkete wahele. Wõib
kuda. Põllumajanduse kaitse vajadust ei ole too sisseveost madülam. Kuid arvatavasti tahetaksegi olla on see ülekohtune, s« M)e kannatus kõigi
nitanud mitte ainult põllumehed ise, vaid ka paljud nüüd tollikörgendust selleks kasutada, et wõi sisse
teised kodanikud seletavad, et Saksamaa põlluma- vedu vahendada.
janduS peaks i ses ei Avaks saama ja ühtlasi
Palju rohkem on suudetud vähendada katta*
nõnda tugev olema, et ta suudaks senisest palju munade sissevedu, tais vn langenud kolme vii

rohkem produtseerida siseturu rahuldamiseks. mase aasta jooksul 1.784.660 kw. kunj 1.601.090
Põllumeeste seisukohtade suhtes on walit kw. Rggii paistab, ei ole siin mitte juhusliku wä

««st, kuid Nii on kord seatud maaiilnva, selle
wastu pole midagi parata.
See Lestab aegadest aegadesse.

takse wõimaluSte piiride? pühitseda. Edasi ott
märkida, et keskarhiiwile on üle antud warem

17. sajandi ajaloo uurimisel on Poola arhiitv id

u'u kiriku konsistooriumi arhiiw. Arhiiw sisaldab

wältimatud, sisaldades tväga olulist andmestikku.

teoSeid 16. sajandi lõpult alates ja on meie aja

Poola arhiwaarid,

loolisele uurimusele tväga tähtsaks allikate koguks.

eesotsas Poola riigiarhiivide peadirektor prof. St. Arhiiw
päewil.
Ptaszyckiga, huwitustd elawalt Eesti uurijate tööst
ja on walmiz mitmesuguseid kergendusi tegema, et

hõlbustada Eesti ajaloolastele Poolas asuwa meid
hutvitawa arhiitviaineStiku kasutamist. Eestlastest

Liiw liiwakellas
jookseb walesti.
Ured Hildenbrandti romaan.
M
,Mi ma. nüüd sinna lähen, hatra Framm, kaS te
ei arwa, et ta tnlekS minuga kaasa?"
„Ta ei tunnegi Teid, Liebchen," ütled Framm
karmilt, „ta ometi läkS hulluks."
Framm haaraS periskoobi, nägi deltas laewaS
tikku, WaataS edasi Punasele Merele, pargaste kirjule
hulgale kaldal, kummardus oma tabelite kohale.
Edna ütled järsku:
„Wõiksime Õieti ka jääda siia, Framm."
UniStawalt kummardus ta ettepoole ja waataS
talle näkku.

Framm wõttis kokku kogu oma energia»
Käsitas neid sõnu nagu muuseas, nagu pilget.
„Jah, sed.a me wõiksime, miks mitte.
Nüüd aStuS Liebchen sisse.

„Ei, härra Framm, minu, palun, peate wiima
jälle tagasi, mina pean saama koju. Vabandage, kui
tem teile sellega tüli."
Framm noogutas rahustades.
Muidugi, wiime teid tagasi koju. Ärge kartke."
Ta lasi waukri tüki maad jooSta edasi, siis koguS
ta selle, mis Zimmerbuschist oli jäänud maha, ühte
kohwriSse kokku ta rmwad rippusid warnaS,
ta kübarad, pikksilmad ja mõned raamatud.
Need kõik ta asetaS kohwriSse ühte mrtka.

Meil ei olnud õnne oma wiimaSte külaskäiku
dega," ütleS ta wõllanaljaga.
Siis ta istus küünalsirgena oma kohal.
Ta pidi end kõntlema tühjaks, pidi enesele tegema
õhku.

„Edna, kaS oled juba Lieti mõelnud selle üle,
mida see tähendab, kui inimesed kahekümnendast sajan

dist satuwad teistesse ajajärkudesse? See on kujutle
matu. Nad on jäänud maha oma teadmistega ja tun
netustega. Kas wõis kujutleda, mida see tähendab?
Oleme kogu loogika pannud pea peale ja kogu ajaloo

Riigi keskarhiiw alustab lähemal ajal perioa

diliste
putlikatsioanide

awaldamist. Publikatsioone on ettenähtud esialgu

tuseõnne.

..Talurahwa õiguslik ja majanduslik olend mine
wikuS j. t."). Kolmanda seeriana WSiksid tulewi

Kristus on esimene, talle järgnes hulgana
teisi, ja tulewikus lüKub manu ikka uusi ja
uusi. Tuntud ja tundmatuid. Neid, kellele
seame ««sambaid ja sääraseid, kelle nimegi
eu tea.

koostamisel olnud abiks dr. P. Johansen. mag. E.

hajameelselt.

„Ei, ma mõllen, meie LigeS arwutuseS."
Framm naeratas nukurlt.
„MiS tähendab meie SigeS arwutufes? Kõik käib
edasi ja tagasi. Noor ja wcna."
SiiS jatkas ta tasemini:
„See on ainus, mida ma ei suuda arwutatp,
Edna, ma ei saa seda sulle öelda. Mul ei ole sellest ai
mugi; sest kellad, mis peawad näitama meie aega, on
jäänud sageli seisma, wõi nad on mõnikord jooSnud
nagu hullud. Ma ainult ei öelnud teile seda. et
mitte lõplikult kohutada. Ja ärgem nüüdki encyn
mõelgem sellest."

Edna mõtles sellegipärast pinewalt järele.
„Ia kui me nüüd enam õigel ajal koju ei jõua?"
„Jah, mis siis?" ülleS Framm' tõsiselt, „ma
tea, mis siis!"

Tender, rand. H. Laakmann. mag. A. Goom. O.

Ödav Ja haat *

WareS j. t.). .Poola ainestik" awaldatakse saksa
keeleS, kusjuures keele walik on sündinud otstarbe
kohasu e ja majanduslikult seisukohalt, ühtlasi wa
mölatakse ta põhjaliku eestikeelse sissejuhatusega.

Lauavein „Osilia"
61 saati padal*
ED. & J. LOSKIT

Käsikiri saab lähemal ajal trükiwalmiS ja ilmub

„FramM, palun, pöördume tagasi," paluS ta

nende poole, tüürides tangi pikkamisi kaljule lahe

asukohalt waadatcs kuidagi soowitaw.

Ta waatas kõrwalt FraMmi näkku; see oli muu
iunud kitsaks ja kahwatuks, ja ta käed, need kindlad
ja jahedad käeo, millede surwe oli alati ta sisima sei
mndl tunnus, need käed olid nüüd närwlikult tüü
ril, täis jämedaid jooni, ei olnud neil enam seda sile
dust, mida ta oli armastanud nii wäaa, waid olid
nao karedad, ej enam walged, waid hallid.
Mõtlikult silmitses ta teda lähemalt ja nägi jah
munult, et halle juukseid ta otsmikul oli juure tulnud
wäga ja wäga Palju.
„Framm, kui kaua oleme õieti teel?"
„UmüeS mõned tuhanded aastad," waStas Framm

Praegu on koostamisel ja publikatsioonide 1.
seeria esimese numbri .ülewaade keskarhiiwi tege
wusest ja kooStuwusest (koos temaS sisalduwate ar

Ja peame meeles, et ainult suurele ree N. Treu m u t h'i ja C. Liitvi toimetamisel:
.Poola ainestik riigi keskarhiiwiS" (koos lisaga:
dele järgneb suur pühapäew.
..Poola
ainestik teistes Testi arhiiwideS", mille
Triötan.

aastatel Saksamaa waljawedu sisseweost
Märksa suurem olnud. Sellepärast wõtb küll
arwata, et sisseweo piiramisele wõiwad järg
| Neda wäljaweo raskused ja neid isegi üle
tada. Waewalt oleks see aga Saksamaa sei

sate inimeste ja ilusa maastiku keskel.

kus arwesse tulla peamiselt keskarhiiwi ainestikul:
pöhjenewad ajaloolised uurimused.

Kõrk on nad aga ühesugused rahwaste
loendiga)" ja teises numbris .Eestimaa
saatusekäigu ees. Suured Lunastajad, kelle hiiwide
rootsiaegne kindralkuberneri arhiiwi kataloog koos
waluline langus on tõustcks inimkonnale.
sissejuhatusega arhiiw ajaloo üle" käsikirjad.
Neid mälestame täna, suurel reedel
Mõningal tehnilisel ja majanduslikul põhjusel
suurel Kannatusepühal.
ilmub kõigepealt trükist 1. seeria kolmas number

tähtsusega kui sissewedu, sest on ju wiimaStel

ajanud segi. Ma ei imesta õieti; et lõpuks sellejuures
üks meist kaotas siiski mõistus;."
Edna teadis, miks ta oli tulnud kaasa.
Seepärast, et ta armastus Frammi waDtu alati
ja igal ajal oli olnud Ae kõige, seepärast, et ta alati
oli olnud tema pärast hirmul, oli pidanud teda silmas
igal juhul, pealekippumatult, kergelt ja nagu ebakind
lalt, ta oli olnud nagu wäike tütarlaps, teda tähele
pannakse alles siis, kui ta seisukord läheb õieti ohtli
kukS, ja see nimelt oligi talle olnud eriti meeltmööda,
sest wõimaldaS ju see talle tema warjatud mõju Fram
mile, mHa wiimane aga waewalt märkas za millele
ta sijM pidi ajuti alistuma.
Ja see armastus tema ümber oli nagu kaitsew
kest. talle ei wõinud juhtuda midagi, ja waid ükSainuS
kord, mil neiu oli sattunud peaaegu kiusatusse, oli ol
nud ThebeaS, llunaS täis toredust ja uhkust, ilu

Eöna ehmuS.

uurijaile kasutamiseks lähemail

seni on ainult paar isikut kohapeal Poola achii-

guste toiduainete võrdlemist aeglast sisseveo vähe küstmused ei ole Saksamaale sugugi wähema

nemist kiirustada.
wemttte on sündinud pea kõikidel aladel. NSn | Sh? küll peale põllumeeste on kõrgematel
da on eelmise aastaga WSrreldeS tvalmiskaupade
tollidel weel teisi pooldajaid, siiski peab
stSsewedn tvähenenud 16 prots., tooresainete ja
ära märkima seda, et tollidel on ka palju
pooVvalmiskaupade stssetvedu 10 prots ja toiduni-:
ja wäga mõjuwaid vastaseid. Wälis
«ete.ÜSseivedu 9 prots. tvörra. Kui aga wSSv kaubanduse alal tegutsejatele on selge, et
fuse järele wötta, fiis on woresainete ja pool- (Saksamaa wajab ka wäliSturoe ja selle
pärast ei tohiks Saksamaa tegutseda ainult

sõlmitud deponeerimislepingu alusel Testi ew. lut.

kahes seerias: 1) arhnivi kataloogid ja inwen
Kristust loeme esimeseks walnkumnHaks,
tuurnimistnd, tegewuse ülewaated, arhiiwinduse
maailma õnne ja rõõmu eest ohwrikandjaks. Ja talle on järgnenud pikk rida mehi ning teoreetilised kiisimused jne. 2) KeskarhiiwiS a'uwa
naisi aastasadade kestel, kelle kalmudelt ja tähtsama ja huwitawama arhiiwiaincstiku awalda
oma sissewto huwideS. Sest on selge, et surmatuskadelt ott pärinud rahwad oma saa mine kaS teatawa ajaSW wõi küsimuse (näit.

kus õige tähelepanelik olnud ega ole henemisega tegemist, vaid kanannutade sissevedu
täinud pea ühtegi wõimalust põllumajan on järjekindlalt vähenemas.
küi Saksamaa teeb omale sisseweo wõimatuks,
duse huvide rahuldamiseks kasutamata. Nõu
Vähenenud on la rasvainete sissevedu siis wõiwad sellest huwitatud riigid ka oma lt
da on lühikese ajaga mitmel korral tõstetud 1276.000 kw. kunj 1.644.000 kv.. Ka siin on poolt Saksamaa kaupade suhtes wastawaid
põllumajanduse-saaouSte sisseweotolle, ott sisseveo piinamise järjekindel politika wgajärgi järeldusi teha.
raudteel eksporttapamajade weo aSjuS ker andnud.
Küid peale kaupmeeskonna on ka töös
Kokkuvõttes näeme, et viimasel kolmel aastal
aendusi tehtud, wäliSmaa põllumajanduse
turi te ringkonnad juba korduwalt kõrgete
saadustega lauvlemiseks mõningaid kitsendusi on toiduainete sissevedu Saksamaale palju hange
tollide wostu häält tõstnud ja ei anna oma
nud. Ehk küll see vähenemine ei teostu kõikidel
maksma pandud jne.
nõusolekut toiduainete toll,de edaspidiseks
Kuid teiselt poolt on puutud ka oma põl aladel võrdse kiirusega, kuid siiski paistad ta tõstmiseks. On asutud seisukohale, et isegi
lumajanduse saaduste wäljawedu pre e - köjgil pool toiduainete alal silma.
praegused toiduainete tollid on liiga kõrged ja
Pea ainukese erandina võiksime nimetada neid tuleks alandada.
miate maksmisega jne. abil tSSta.
Nende
mitmekesist'
lmr ' duse kait'"
.ende mitmekesiste
põllumajanduse
kaitse lõunamaa puuviljade sisseveo suurt töu
Missugune wool wiimakS ennast maksma
abinõude tarwttamisega ongi wiimaks nõnda su viimasel aastal eelmise aastaga võrreldes. Uued baneb, on praegu wõimatu ennustada. Üht
kaugele jõutud, et kaubabilansis on põlluma kõrgemad tollid aitaksid kahtlemata Veelgi toiduai last peaks aga küll selge olema, et sisseweo
janduse saaduste suhteS wiimastel aastatel nete sisseveo piiramiseks kaasa. Ja arvatavasti pilramise küsimused on lahedalt ka w ä l j a j ongi selleks uued tollid kavatsetud, et seni mönesu
pööre sündinud Saksamaa kasuks.
weo wõimalusttga seotud. Oa wäljaweo
Kui waadelda Saksamaa läinud aaSia
kaubanduse bilanssi, siis selgub, et siSsewes tvähe-

NieSwieshift WarSsawi üle toodi ja KrakowiS eest
kätt Ezartoryski sugukonna raamatukogu. Tööta
de» nei», fegub ilmekalt asjaolu, et EeSti 16. ja

loodetawasti käesolewa aasia juunikuul.

ägedalt.

male.

„UkS pilk jääaega, teine paradiisi," ütleõ Framm
rahulikult.

Nüüd nägid neid olendeid selgemini ja täpsamalt.
Nahkadesse mähkunud, seisid need liikumatult,
paistsid laiade ja kössis loomadena, nagu kinni naelu
tatud hirmust.
Neil olid sassis pead wärwitute juustega, mää
ratusuured nahamuhud warjasid tibatillukest ja süga
wal.asetsewaid silmi, ja olid need muhud kaetud kaha

Liebchen askeldas Zimmerbuschi asjadega.

„Tal oli weel niipalju puhtaid taskurätte," sv
naS ta.
XIX
Kui Framm laseb akna alla, Põrkub ta tagasi ja
ütleb lühidalt:
„Ci."
Ja keerab ruudil jälle üleS.
Sest see, mis ta oli näinud» oli lohutum kui kõik,
mis ta endale oli kujutlenud inimsoo hallidest algaega
dest, oli olmtd lihtsalt wiletsuS pärast Egiptuse war
wikat ja kuuma wahepala.
„Parem mitte, ütles ta kurwalt.
Edna waidleS wastu.
„Kui juba kord oleme siin, fiiS waatame Mähe
malt walja. Tahaksin ometi meelsasti teada, kuidas
siin kõik on."
„KuS oleme üldse?"
„ÜheS jääajas," seletaS Framm ebakindlalt, „üheS
jääajas. Meil on walik, on ju ükstaspuha kõik nad
on ühtemoodi, arwan."
Cdna muutus uudishimulikumaks.
„Lase, ma waatan wälja!" PaluS ta.
Framm awas waStu tahtmist akna.
Külm tuuletõmbus tungis sisse, külmem ja ha
halaStamaturm kui kõik muu. mis nad oma elus olid
tummd külmast; ta lõikas neile walusasti nägudesse.
Selle juures wõis Edna tähele panna, et wähe
maad neist eemal tõusis taewa-poole wägew, jäälius
tiku sarnane mägestik, et nende, läheduses oli midagi
puu ja rohu sarnast, kuid rohi ei olnud roheline, waid
walkjaShall, ja see, miS ta esimesel silmapilgul oli
pidanud puudeks, osutus kolme, paksu ja lühikese
hiiglasõnajala rühmaks, ja niikaugele kui ulatus silm,
polnud taimestikust näha midagi muud.
Järsku neiu karjatas tasa.
Framm kummardus aknast wälja.
Uhe allarippuwa kaljutüki kohal, mis oli kaetud
jäakorraga, märkas ta mõningaid tumedaid aegamisi
edasitagasi liikuwaid kogusid.

Nüüd maldas uudishimu teda, ja ta jätkas sõitu

rate karwapuhmastega.

Elukate näod ent olid hirmsamad hirmsamaist ja
wiiraStuslikumad wiirastuSlikumaist ja õudsemad õud
semaist; kahmatud, tursunud näojooned lameda, kitsa
otsmikuga, ninad ülilaiad ja lossilitsutud, huuled kau
gel ees, ja lõuga polnud tepS olemaski.
Nad ei seiSnud enam sirgu, maid rippusid ette
poole, nad näisid käik olewat mürakad.
MiS oli naine ja mis oli mees, ei saanud eral
dada, wähemalt mitte selle ühe olendi juureS, kelle
naha küljes rippusid lapsed, poolalasti loomakesed.
Ja hirmus oli näha ka neid lapsi, nahakurrud
nad olid, ei midagi muud.
Framm pani tangi seiSma.
.. Kõige suurem olendeist wiskuS maha, peitis oma
nao ära ;a nurises waljusti, ringutas käsiwarsi.
need tal olid uskumatult pikad, ja kitkus tumepruunide
sõrmedega rohtu; Framm nägi nüüd, et ei olnud
rohi, wäld tundmatu samblaliik.
w3Uljb Uskusid ka teised kisendades maha, lapsed
haarati kaasa ja peideti oma keha alla.
Framm oli sügawasti liigutatud.
wUdaS?011' ma'US inw-SW-nnÄ.
mnS °lnul> waid arad nagu loa
mad, pelglikud nagu uSsid maapinnal.
NliS Ä"* '1 'unnad neist inimlisist asjust, mis
olid kasuStada nende jareltuliiail -i x maad järeltulijad, ei alla heita
m nad lebasid, p-relond, alistudes kõiqe larM abi!
(Järgneb.)

Eesti wõi Belgia turul.

Esimene teatrikongress algas.

Tnudow jntrrekasw 1931. &<

On tulnud kottu teatritegelast üle kogu maa.
näidendite puuduse all ja et meie tsatrd kan
nawad ette näidendeid, mis peamiselt tõlgitud

saksakeelest. R. Kangro-Nool arwas, et meie
teatrite kriis ei ole niiwõrd tingitud me'e
näitlejate halwast mängust kuna nende esine
mine on wõrdlemisi eeskujulik ja lawastnsed
head, kuid suuremal määval just seepärast, et

tfü/uzckAd /

s\

Liuaturul märgata paranemist
Wõi wäljawedl, käesolewa aasta kolme
kuu jooksul on püsinud eelmise aasta tasapin
nal. Kuni 29. märtsini on wälja wcetud
wõid 17.055 kw., eelmisel aastal 17.031 kw.
Kui wõtta arwesse tännwust lülma ja eel
mise aasta wordlemisi sooja talwet. siis tuleb
wõitoodangu tänawust arengut pidada sood
saks. Jaanuari ja wcebruari jooksul mõis
panna tähele wäikcst wõi tväljaweo tagasimi
neku: (3,8 Prots.). Ka teistes põhjamaades
tuli ilmsiks tagasiminek. Nii oli Wõi wäl
jaweo tagasiminek jaanuaris ja weebruaris
eelmise aastaga wõrreldes Lätis 4 prots..
Soome 3.5 Prots.. Rootsi (paolteist kuud) 19
prots. Taani wäljatvedu näitab üsna wäikest
tõusu'; käesolewa aaSta kuni 13. märtsini on
wõid weetud wälja 31.888 tonni, eelmisel
aastal 31.795.
KäeSoletva ttsi x wöi waliaw.-oft on lamud

Millest on tingitud meie teatritriis?
GÄe kett 11 algaS Tallinnas „GStvnia"
kontisertsaolis 1. teatritegelane kongress. Aon
gressile oli saabunud saadikuid 166, külalist
üle 36. Kongressi awas kultuurkapitali näi
tekunSti silMapitall walitsuse esimees Aleksan
der Lepp. Juha.msse walitakse E. Türk, A.
Lauter, E. Wender, sekretariaat! E. K nk,
Otto Moe. Mhmann, Reinmg, Piller,

3
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meie teatrite repertuaarid ei tvasta nõuetele.
Tõnson.
Läbirääkimised olid wõrdlemisi elawad ja
HariduS- ja sotsiaalministeeriumi nimel neis tõrjuti tagasi suurem osa B. Linde ette
terwitas kongreSst dir. Neh. JärgneS refe heidetest.
raat siht Tapi ta li wobiWe esimehelt A. Lepalt,
Pikemalt wottis läbirääkimistel sõna
kes andis ülewaate meie teatrite tööst wiimase „Estonia" teatri dramaturg Paul Olak, kes
6 kuu jooksul, „EStonias" on tvaatlejaid dl B. Linde etteheidete peale tähendas, et saksa
nud käesolewa hooaja jooksul, juure arwesta keelsete näidendite rohke arw on tingitud
deS ka need kuud, mis tulemata, 176.666, majanduslistest kaalutlustest, kuna saksa näi
„Wanemuifes" 66.666. DraamastudioS dendid on meie teatritele honorari poolest kät
66.660, Ugalas 35.666, Tallinna Töölisteat tesaadawad. Praegu aga peab „Estonia"
riS 24.660. Tunduwat langust waatlejate teater läbirääkimisi ühe prantsuse kirjastus Enksamaale 11.754 klv, (eelm. aaStal 6529 Jfc)
arwuS wSib märgata NarwoS ja „Endla" äriga, kes nõuab nii suure summa näidendite edf 68 9 protl. (eelm. a. 40.7 p.rotn) wala«
weost Wlljawedu Inglismaal' on jagan ISumd;
teatris. „Endlas" käis tvaatlejaid läinud ettekandmise loa eest, et teatrid seda tasuda ei «elmi
e aaua 9629 iw. (.6,5 Protõ) memel on
suuda.
aastal 28.060, sel aastal ainult 26.600.
tänanu läinud Inglismaale ainul 1112 fw.
Meie seitsmes suuremas teatris kokku on läi
Kongressi töö lõppes kell !44, mil tehti (6 5) Uue suurema wätjaweotnruna esineb
nud aasta jooksul toodud 1619 etendust lawale waheaeg. Esimene kongressi päew jättis wä Beluä kuhu tänawu kolme kuu joof>ul on
nub 3283 !W. ehk 19.2 prots. wõi wäljawmst.
Vaatlejaid on olnud 7 teatril kokku 386.666. ga tõsise töömeeleolu mulje.
Eelmi el aastal läks wõid Belgiasse nende kuude
Direktor Mettus, kes Pidi kongressil refe
Järgmisena kõneleS „Estonia" teatrijuht
ainult 37 kw.
Ants Saiute? „Reshii ja omateatri prodlee raadiga esinema, ei saanud isiklikult soita, I joolsul
Dt
un
e pole tänawu weel walza saade
mist". Kõneleja walguStas peamiselt teatrite mille tõttu tema kõne ette loeti.
' tud; eelmisel aastal laks samal ajal wälja
Direktor Mettus oma kõnes märkis, et
juhöimise tööd, peatudes nimekamate juhtide
tuh. tk.
tegownse juures möödunud aastal. Kõne oli meie teatrite õnnetus seisab selles, et nad ikka ,j 125
Peekonit on tänawup wälja weetud
üks huwitawamatest kongressi esimesel päewal. weel liiga palju olcnewad oma aja äraigane
j'5822 kw: eelmisel aastal samal ajal ainult
JärMisena kõneles teatri repertuaari nud teatriseltsidest. Kuna teatri seltside juh
kw. P
kohta teatriarwustaja Bernhard Linde. Sa iideks ja juhatuses sagedasti walimise teel sa« 11573
Linu on wälja läinud ligi kaks korda
tuwad
inimesed,
kellel
ei
ole
teatriga
suhted
mal teemil kõneles ka teatriarwustaja Rasmus
B. Linde wäitis, et meie reper head, mille tõttu nende tegewus wõib tuua wähem kui eelmisel aastal samal ajawahemi
kul. Linaturul wõib wiimastet nädalatel
tuaarid kannatawad peamiselt algupäraste kasu asemel ainult kahju.
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.! märgata nõudmise elawnemist kui ka hindade
! kõwenemist, ja see lubab oletada, et järgmis.e!

nädalail hakkab rohkem linu wälja minema.
Riigiteenijate arstiabi haige
kassa alusele?
Eile esitas riigi- ja omawalitsusteenijate
Zeskliit Haridus- ja sotsiaalministrile märgu
kirja, milles teatamaks tehakse üldjoontes
need põhimõtted, millisele tahawad
riigiteenijad näha arstiabi korraldusi. Nagu
ülesseatud põhimõtetest näha, oleks kindlus
iustaösa liikmeks olemine sunduslik kõikidele
riigi- ja omawalitsustecnijatcle. Kindlustus
kassa walitsus oleks riigiteenijate käes. Riik
maksjaks kindlustuskassale 2 IProts. r/gjitee

Kelmid pühaderaha hankimas.

Noormees ..ärioperatfioouidega" ja ..abikomissar".
Kolmapäewa õhtupoolol teatati kinnitus rahutuks. Ta teatas meelcbeitel kogu loost
selts „Eeksist" kriminaalpolitseisse» et nende kmnitussellsi direktorile, kes asjale käigu
kassapreililt oli keegi noormees Joh. Schul andis.
Wale abikomissar.
bach wälja petnud 10<X) kr. raha, mis kinni
üleeile
öösel
tabas ftiminaafpoatset El
tusseltsi direktori poolt oli kassapreili kätte
usaldatud panka miimiseks. Kuna Joh. Schul mar Kokamäe ta omas korteris Laulupeo iä*
bach oli kriminaalpolitseile juba tuntud ~suur ttawal. E. Kokanräge jüübtštaii autojuhtide
us", siis kiires korras tema otsimisele. klubi einelauapidajalt abikomisiari nime all
Mõne tunni jooksul läkski kriminaalpolitseil raha wäijapc-tmiies. õumeil oli miimane il'
nisale palkadest.
korda teda tabada üHeS Tallinna kõrtsis, kus mmuid einclaitapidasa suurde, tttmetadcs end
ta oli preililt waljapetetud raha läbi löömas. Tallinna 3. politsei jaoskonna abikomissariks
Ümberkorraldused PõhjaTa kaest saadi kätte kinnitusseltsi raha 700 ning nõudnud, et einelauapidaja annaks talle
Eesti Ühispangas.
kr., kuna 30QJ.t. oli mees jõudnud juba maha 15 kr. Einelauapidaja rahuldas „abtkomis
llueks nimeks Kinrkswaraomanikkude Pank pummeldada.
sari" nõudmtie, kuid teatas loost otiekohe kri
Tallinnas.
Teisipäewa õhtul kinnitusseltstst koju min minaalpolitsetle.
E- Kokamägi, keda spordipubliku hulgas
Neil paewil pidas Põhja-Cesti ühispank Tal nes oli kassapreili E. S. kohanud Joh. Schul
linnas icnta aastapeakooSole kut.
bachi tänawal, kellega ta juba warem tuttaw tunti juba p icmat aoga hea jalg palli mängi
"Zepp" Budapesti kohal.
! Tähtsamas päetvakoixapuyktiks' oli panga ni* dli. Teada saades, et preilil on kaasas suu jana, on meistet ka kelmustes. Mõned aas
me muutidine ja põhikirja ja kodukorra täienda
TänawuaaStase esimese - lennu wõttis
mine. Nimemuutmise küsimus.ühes panga tegs tem. summa raha, hakanud ta seda nõudma kod tagasi pani ta toime ligt 20 kelmistükki.
„Graf Zeppelin" ette FriedrichShasenist Un 1lähedal
maandus
kahel siis
korral
Donau saarel, pealinna wuse uuele ja laiemale alusele seadmisega kerkis enese katte, seletades, et tal olewat kiirteks mispärast mõisteti pikemaks ajaks wangt.
ja sõitis
tagasi.
garisse, külastades Budapesti. Õhulaew
üles juba möödunud aastal. Peakoosolekul kinni ärioperatsioonideks raha tarwis. Saadud ra Vangist wabanes ta alles möödunud aasta
tati nimemuutmise ettepanek ning otsustan panga ha lubas ta kassapreilile järgmisel hommikul sügisel. Viimasel ajal elas ta Tallmnas ilma
uueks nimeks wõtta Kinniswaraomanikkude Pank,
kindla teenistuseta ning jarkas rampisi oma
Tallinnas. Vhcnduses nime muutmisega, wõeti kätte anda. Hommiku! määratud asal.ei il afääre.
munud
aga
„kawaleri"
kuskilt
ja
preili
sai
Saksa kaupmehed wõitolli tõstmise wastu.
wastu ka Eesti ühistegelise Liidu poolt waljatöö
tahid ühispankade normaalpõhikiri ja kodukord.

Muaatollide tSstmiso Lawatsus Sakfamaal.
21. weebruaril Peeti ära Hannoveris rüg: dusline keskselts „Rstffaisen".
wõikaupmeeste päew, kus peaasjalikult ftifu*
13- weeb. arutati koosolekul riigiuõlluiõõ
koht wõcti uute wõikaitseabinõude maksmata" ministeeriumis uusi kawat'usi munade tembel
nemise kawatsuste kohta. Kawatsetud tollikõr damise kohia, mis nõuawad. esiteks, wäljamar
gendufeid, mida minisler Schiele nõ::ab liiku-' munade seaduslikku temb.ldamist ja teiseks,
wate tollide näol, teemad wõikaupm'este päc külmetatud ja wärskete munade mitmesugust
wa arwates üldse tvõimatuks korraliku wõi tembeldamist. Otsust ei tehtud.
kaubanduse.
Munade toll 5 Rmk. 100 kg pealt
Wõi ja margariini produktsiooni arwud on k.ike on kindlaks määratud Itaaliaga Jugos!oawia
aasta jooksul i! 928. 1029) järgmiselt muutunud:
1928. a. wõi 326.000 to, margariin' 486 ou«> to. lepingutes. Kuna Saksamaa aga pea fõ.iibe

Kinnitati möödunud aasta aruanne, mis näitas

puhaskasu 2469 krooni 70 s. Puhaskasu määrati
põhikapitali suurendamiseks. Panga üldäriseis oli

1. jaan. 1930. a. 588.723 krooni 83 sendi peal

tasakaalus. Käesolewa tegewusaasta eelcirwe kin
• nirati 50 tuh. krooni suuruses,

j Panga juhatajaks toaliti kauaaegne juhataja
l % Oras tagasi. Lahkunud % Kallase asemele tva

'liti juhatusse W Päis. Uus juhatus koosneb
neljast liikmest: R. Eliaser, J. Aras. P. Grün
, feldt ja W. Päts. Nõukogusse waliti: M. Pung.
IA. Larka, J. Kallas luued) ja F. Püss. E. Taska
j sendised). Newisioni komisjoni waliti: T. Pe
terson. A. Strutskin ja A. Tamm.
! Koosolekul tvaliises asjalikku? ja tõsine töo

{meeleolu.
1829. a. wõi 360.000 to, margar. 486—500.000 to. maadega enamsoodustuse lepingutega seotud, j Põhja-Elsti

Munaturul roaliifos weebruarikuu jook"
fui elamus, kuigi wäilsemate munade järele
suuremat nõudmist märgata on. Riigilomismn
munade ja kodulindude turu uurimiseks lõpe
tas 3. weabr oma tegewuse. Komisjoni teg.wust edaöp. ühistegewuse põllumajanKalakauba wäljaweo
kontroll.
Wäliawedu tõusnud 200 milj.
sendini.

Siiski tähendab koonduserakonna haälckand

vlnspan? on üks wanemaid sa „Üusi Suomi", et kriisi juttudel wähenmlt
koonduserakonna ministrite suhtes on alust,
hoolimata et selle üle ei ole peetud noupida
aastal wastuwõetud tollilõrgendus 30 märguni
Lõhe hindu rahwuslaste
misi ega läbirääkimisi.
ainult paberile on jäänud. Selle tõttu
keskel.
Poolas jääminek.
nõutakse kiiret kokkulepet Itaalia ja Jngvssaa"
Bombayst, 1. aprillil. Pärast seda
Sullrwefi teeb liiga.
wia mlmotolli m.mtmise kohta.
kui Karatschis lõppenud hindu rahwuslaste
W
a
r
s
s
a w i st, 2. aprillil. Mitmest ko
kongress Gandhile usaldust awaldas, deklaree
hast Poolas tuleb teateid suurematest uputus
kinnipidamist, mis kauba headuse peale halwawalt ris radikaalne wähemusse jäänud ollus, et test. Seisukord on tõsine Bugi jõel, kus jää
wõikz mõjuda. Nõnda ei kawatseta wärskekala nad kongressist lahkuwad ja asutawad oma minek praegu täies hoos. Jõgi on mitmes
wäljaweo alal danna maksma määru.'i, millega erakonna. Nende radikaalsete juhiks saatvat
kohas jääga ummistunud. Sildu ähwardab
nõutakse iga saadetise kontrollimist ja wäljaweo arwatowasti Kalkutta linnapea Sengupta.
bädaoht. Elanikud on paljudest jõeäärsetest
lubasid. Kontroll sünnib peaasjalikult kalade hoiu
ruumides kus jälgitakse kalade pakkimist jne.
küladest lahkuma sunnitud; majad jääwad
Soolatud kala ja konserwide wal
simrwee alla. Jääummistusi katsutakse pu
mistamise ja wäljaweo kohta kawatsetakse mää
siis maksab see lepingu toll (5 nirk.) ka lõi
kide maade kohta (peale Poola), nii et läinud

.ühistegclsii asutusi Põyja-EesriZ. Ta on tegutse.i nud wahetpidamata juba 18 aastat.

Neil pn põlluenajchiduse saaduSto wäljatveo
kontrollimijcts maksunas rida määrust. Kontrolli rustega panna maksma niisugune kontroll, mille
juure- wäljawcdu sünnib ainult wa-tawate kont
on selleks tarwis, et meie ei saadaks wälisturule
rolltunnistuste alusel. Selle nõude seadmine ou
mitte halba kaupa ja sellega ei teeks edaspidi
wöimatukS seal nende saaduste müüki.

Kriisikuuldusi Soomes.
Kuigi wolitsuse juht aitab.
Helsingist, 2. apr. Soome politilisns
ringkondades lewinesid ebamäärased kuuldu
sed walitsn.se kriisi wõimaluste iile üksikute
ministrite kohtade ümber, ühenduses nende
kuuldustega on Soome peaminister dr. Smtlla
Soome telegraafi-agentunvile seletusi annud.
Walitsuses ei olewat olnud mingisuguseid
nõupidamisi ega läbirääkimisi, milledes oleks
puudutatud walitsuse kriisi wmmalusi.

tingitud asjaoludest, et konserwide ja soolakala

kauba juures on tihti ette tulnud wäärnähtüst.
Kontrolli teostaniwe .antakse põllutöömims
teeriumi nõllmnajanduse osakonna kätte, ?iagu
poolt juba ammugi nõutud. Nüüd wiimaks on waStawatest seaduseelnõudest naha, ei nõua kont
siis nõnda kaugele jõutud, et wabariigi walitsuse
rolli läbiwümine riigilt erilist kulusid.
poolt on riigikogule esitatud seaduseelnõu kala
Kalakauba wäljaweo alal on aga seni kontroll
puudunud, ehk lüll teda on kalameeste kongresside

Kartulitolle Rootsis ei
tõsteta.
Kartulitollide küsimus oli Hiljuti arutusel
aastatel pea wahetpidamata tõusnud. Nõnda
weeti 1924. a. kalakaupasid wälja 23 mjlj. sendi riigipäewa teises kojas. Riigipäewa waStaw ko
eest ja möödunud aastal juba ligi 200 milj. sendi misjon oli kartulitollide tõstmise ja sisseseadmise
tväärtuses. Esikohal wäljaweos seisab wärSke ettepaneku tagasi lükanud põhjendu ega. et kar
kala ligi 170 milj. senti, .stiS kala-konserwid—
-8 milj. senti, wähid 4 milj. f. jne. Soolatud iuliimport tähtiu'eia on tvõrreldes Rootsi kartuli
kala wäljawedu on kogunisti wäiie ja ta püsib saagi suurusega.
alla milj. sendi. Nõnda moodustab warske kala
ASja arutamisel riigipäewa ieiseS kojas sel>
kauba wäljaweo kontrollimiseks.

Nagu meie wäliskaübanduse andmed näita
tvad, on kalgkaupade wäljawedu meil wiimaZtel

kogu wäljawcoit mõnel aastal ligi 92 proif.

Wärskekala wäljaweo alal on wõrdlemist suur tati põllumeeste poolt, et kuigi kartulitoll kartuli

wõistlus. Ka eksport ise on tihti korratu. See hjndasid ei paranda, loob ta siiski rootsi kartu

on põhjuseks, et kohtadel o-tetakse sagedasti eks lile suuremad mahutamine wõimalused.
pordiks mittekölbuline kalu ja saadetakse hea õnne
Selle wastu sclctati pahempoolsete poolt, et
peale wäliSmaale. Samuti on puudulik ka kalade

rustada kahuritega.

Müncheni "Pernu maja".
Mis alles hiljuti amath an saksz rahwusse:»
siali?:ide juhi Hitleri peakorteriks ja sellega
'ogu Saksamaa lii kum-'c

Briandil wastuettepanekuid?
Londonist, 2. aprillil. „Daily Te
lcgraph" teatab, Prantsuse wälisminister keskuseks.
Rahmussatsialisttd. peakorieri ecs seisad
Briand esinewat rahmasteliidu nõukogu järgMisel istungjärgul wastuettepanekuna Saksa- alalise!: pruunis mundri mahioast. U't ebir
Austria tolliliidule kawaga palju suurema ma pontoölif „Seutseluaub ermaehel" baakris
jandusliidu sõlmimiseks. Selle liiduga wõik ti-iine ornamentika. Haakriu oit teatamas:'
sid ühineda peale Prantsusmaa ka teised faffa marurahwuslikkude emblee
miks.

maad.

Sädetelegraaf märhib:
MaeDonaldi kewadpühad. Londonist. Peami
nister MacDonald peab oma kewadnüh.id Lossic

ei tvõn 3 fcffe ometi w-sw
atnulr Qtut.fcir, tah es läbi wiit ieaiatoaid refa*.
mouthiS, Ghotimaal. Kelknädalal lahkus pea me erakonnas. Kuna neeb r.fortnib on r.iiü:
minister lennukil Londonist.
Rekordihimulisld inglased. Londonist. Kaks ing
'ise lendurit on praegu kaugelendudel ning t?ha

lapule jõudnud, loobub Chamberlain ametiff. Te>

ma järeltulijaks saab lord Stomhaven endine
kmdral-lub.rncr. '
tvad
püstitada
uusi
rekordid.
Lendur
Kidston
lliaoke laewavnnelus Austraalias. ? n du c V sl.
pakkimine. Säärase tali tuSwi ist juures toll kariuli mahutamise wõimalusi ei suurenda.
, lendab üle Kairo InglismaUt Löuna-Aifrikrsse. 2. ftrriritL ,ängli'e aurik ..Maladar" Port
jõuab meie wär-ske kala wälisturule sagedasti hal Mahutami e wõimalusi wõib ja tuleb parandada
! Lendur Soo?t on 120-hobii'ejõuli e kergelen ni
Jääalune
teekond
Põhjanabale.
<m ri llt^al sartlc- £n «"toata, et leem Buffub
waS seisukorras ja temast maksetakse madalat niüügi organisatsiooni parandamise te?l. Mahu
lennul Jngliömaolt Austraaliaste. Ta t hab JWeestcnb
ja 27 reiutar jõudis tcrtuelr randa' Ena
hinda. On isegi juhuseid olnud, kuS wälisturul tanrse raskuste põhjus sciswat õieti prahi tingi
Kuulsa Prantsuse romaanikirjaniku poja I kiga
ületada rekopdi. otillo püstitas K-ngSford-Smith. mus päiõmtiest on ööritclufeš. fanetus juhtus
ei ole meie kalu üldse müügile lubatud, waid on
poeg
Jean
Jules
Berue,
kes
teatawasti
hil
| kes endaS kergelcnnulil Inglismaalt Austraaliasse hedas udu?.
muSteS.
määratud häwitanrise ss.
juti Broo>llynis toimetas Wilkinsi põhjanaba j v päetvaga.
Nende nähtuste kõrlpaldmmseks peabki kontroll
Jälle maalibisevnne Tanovas. Pariisist, 2
Lõpuks kinnitas riigipäewa teine koda tvasta
Paanika kummibõrstl. Londonist. Kummihinn-d ajjriHil. PratiCuic Älpide?, SauonaS QlstaS uus
sõidu allweepaadi „Nautiluse" ristimist, on
kaasa aitama.. Riigikogule esitatud seaduse elu
tva komisjoni otmw, millega kartulitollid tagasi
sel taheiakse panna maksma kindlad ja täpsad eeS
õieti huwitatud fantastilisest jääalusest sõi »on Londoni börsil saalvuinnud langue rekordi. maalibisemine. Nigolardi küla ahwar>ab maa alla
kiriad. missugustele nõuetele peawad waStama lükatakse. 29. märtsil lükkas ka riigipäewa csi-> dnst. Pildil laseb allweelaewa „ristiisa" eks ! Kmnmihind on weelgi tunduwalr langenud selle joämiue. Woerakse kõik abinõud tarwituiele kula
\ tõttu, et togawtrad ületawad turu nõudeid.
Päästmiseks ja maalibisemisc kõrwale juonmiseks.
kalade' kwalneet. sortimine, pakkimjne jne. Ehk küll mcne koda kartulitollid tagasi.
peditsiooni juhti sir Hubert Wilkinsi (paremal)
B-tldwini staabiülem lahknS. Londonist. Ncville
hiljuti huitula? seal sama? suurte wibmnm
kontroll walwab nende määruste täitmise järele,
Seega
paistab,
et
ka
eesti
kartuli
tolli
alla
endale anda lähemaid seletusi „Nautiluse" ! Chamberlain lahkus wanam'cl'e erakonna orga-, dude järeldusel tekkinud maalibissmine k.rk.i killa.
futb siiski tahetakse eksportöörile anda WSimalikvlt
rohkem wabadusi, et ei tuleks asjata saadetise sattumise hädaoht näib esialul möödunud olewat. põhjanaba teekonna kohta.

nisatsiooni juhi kohalt. Lahkumist põhjcndr.takse
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Reedet, 3. aprillil iM. a.

Et pal]ud
loterii piletite
pileteid ja P^c^e- loterÜ välja
mmm » _ nt paijua narskusiuau loterii
piletiteKarskusliidu
muujaa muumata
piieiem müüjad
J" loteriimüümata
vai 3
Mk MM MM WWU ara ei saatnud, on Eesti
Karskusliidud
Vab. Val. . . sunnitud
se|iel täi Vab. Vai. sellel täht
äraja
eiNaiste
saatnud,
on Eesti ja sunnitud
Naiste Karskusliidud
M loosimist edasi lükkama 7. juuni peale k. a. 1.000.000 senti iga piletil ee » „ t kartus
HMW>MMMM MM
M» päeval loosimist ei peeta. Eesti ja Naiste Karskuseta

Saksa fascismi hiilgeaja lõpp?
Weimaris kukutati rahvussotsialistlikud ministrid.
Hitleri L«»t« langenud.
Berliinist, 2 aprillil (Trj.). Thüring,
maapaew võttis wasw sotsiaavemokraMde
poolt esitatud umbusalduS-ettepaneku rahvus

sotsialistliku Thiiringi peaminister Fr,cki ja
ri»ainöunik Marschleri wasw. Mõlemad mi
nistrid lahkusid kohe ametist.

Senini olid sotsiaaldemokraadid juba nel«
jal korral usaldusküsimuse üles tõstnud, kuid
asjata. UmbusalduSettepanekul oli seekord
tagajärgi sellepärast, et koos kommunistidega
oli umbusalduse poolt ka Saksa rahwaera
kond, kes senini on kooS käinud rahwussotfia
listidega. Rahvaerakonna selja pööramist
rahvussotsialistidele peetakse tähtsaks sünd
museks, kuna sellega on näidatud, et rahva
erakond purutaaurlistest lõpulikult tahckb
eemale hoida. Sellega lõpeb Thüringis rah
wuSsotsialistide mõju valitsuses, mis kestis
jilba umbes aasta aega.
Rahvaerakonna esitaja pidaS vaidluste
ajal umbusalduse hääletuse eel kõne, mis ku

tch-...

Mõõdukas Saksa ajakirjandus pühendab
Thüringi sündmustele suurt tähelepanu. Lei
takse, et see on

suur võit Brüningu keskvalitsusele.
kuna Thüringi valitsus seisis rahvussotsia
listide mõju tSwt teraval vaenu jalal Saksa
keskvalitsusega. Tuletatakse meele teravat
konflikti, - miS puhkes Saksa, siseminister
Wirthi ja Thüringi siseminister Fricki vahel
selle tagajärjel, et ThürmgiS Frick kasutas

Austria ruttab.
Tolliliidu ootel öeldakse juba kaubalepinguid
üles.

Lahkunud Frick.
oma ministri ainetit rahvussotsialistide pai
gutamiseks politseiorganisatsiooni. See läks
isegi nii kaugele, et Wirth pani seisma polit
seile määratud summade väljamaksmise Thü
ringi valitsusele.
„Berliner Tageblatt" avaldab juhtkirja,
milles ta Thüringis Fricki ja Marschleri ku
kutamist loeb tõenduseks, et

rahvussotsialistide hiilgeaeg on labi
ja et see vool lähed vastu langusele. Thü
ringi eksperiment olevat näidanud, et rah
wussotsialistid on võimetud tegema ülesehi
tawat tööd. See erakond võivat ainult
ässitustööd teha ja maha kiskuda. Ajaleht
arvestavad, et Thüringis luuakse uuS valit
sus sotsiaaldemokraatide osavõtul.

Noormees wõltsis pulmadeks weksleid.
Aima» järele ltuuaarsti hääle ja käekirja.
Kesknädalal tuli WõruS ilmsiks suurem
weksliwõltsimine. Nimelt helistas keskpäeval
keegi Wõru ühispanka, tähendades, et „siin
räägib linnaarst dr. Piho". Edasi kõneldi:
„Ma saadan teile panka ühe ausa noormehe,
palun diskonteerige minu arvel kaks weslit,
kokku 400 kr. eest." Peatselt ilmuski panka
kaitseliidu mütsis noormees ja esitas kaks
2W kr. vekslit, millel oljd all dr. R. Piho
allkirjad. Allkirjad olid küll väga sarnased
dr. Piho allkirjadega, mis pangas tuntud,
kuid siiski tekkis kahtlus, et kas pole allkirjad
võltsitud. Jäädi äraootavale seisukohale.
Noormehelt võeti vekslid vastu ja lubati
raha anda. Et puudus diskonteerimise voli
tus, siis küsiti ka seda rahasoowijalt. Kõhkle
matult lubas noormees sellegi muretseda ja
tõigi peatselt diskonto-paberi, dr. Piho allkir
jaga. Wahepeal helistati aga dr. Pihole, ja
kui selgus, et tema pole kedagi „ausat noor

jäägiga.
Parast Palavikulist tööd võeti eelarve wasw.
Pariisi st, L. aprillil (Trj.). Prant
suse parlamendi mõlemad kojad võtsid riigi
eelarwe lõpulikult wastu. Riigi eelarwe was
tMvõtmise tähtajaks on Pransusmaal am
must ajast 1. aprill. Seekord töötasid mõle
mad kojad tähtaja eel palawikuliselt. Pärast
vahetpidamata ööd kui päevad kestnud koos
olekuid suudeti eelarwe mõlemas kojas wasw
võtta 5 minutit enne keskööd wasw 1. ap
rilli. Wiimastel koosolekutel käis äge heit
luS saadikutekoja ja senati vahel. Senat oli
aga lõpuks sunniwd mitmes punktis järele
andma. Et walitsuse seisukohti eelarwe koos
tamisel kaitsta, pidi peaminister Laval vii
masel koosolekul 6 korda esinema usalduskü
simusega. Eelarwe on koostatud 3 milj.' fran
gilise ülejäägiga.

junes

rahvussotsialistide pawregistri
üleSlugemisoks. Ta põhjendas rahvaerakonna
seisukohta sellega, et rahvussotsialistid on
oma mõju ThürmgiS kasutanud selleks, et
koolielu mürgitada politillse kihutustööga,
politseid asetada oma mõjuga erakonnapoliti
liSte «Smärkide teenistusse ja politilist elu
kõrvale viia parlamentliku riigi põhialus

Prantsuse eelarwe üle

oma süü üleS, ühtlasi teatades, et ta kohalike
ärimeestegi juures võltsitud veksleid edasi
andnud. Eile kestis veel juurdlus, kelle all
kirju ja mis summa ulatuses J. Kroon weks
leid võltsinud. Kuuldavasti olevat võltsi
tud vekslite arv õige suur.
Wekslivõltsijal olid just pühade aja! pul
mad tulemas. Nüüd „pääsis" noormees aga
altari ette minekust, sest minna tuli trellide
taha.

Hindade lõdwenemine wõiturul.
Peekoai-hinnad püstwad. tarwttws tmidvwatt laie«e«« .
Wöiturul tuli möödunud nädalal ilmsiks sh p-r ctvt. Eesti noteeringud puuduwav.
68 sh. per cwt , • . tcrtT)e nädala
üsna wnduw hindade lõdweneiyine. kuni
Nõudmine püsis elawana rerwe
Lootused, et pühadeeelne elawam wäikemüügi jooksul, kuna suurem hulk osijmd tegt jp' .VJ
läbikäik elustab wõiturgu ja hoiab ära hin deks sisseostusid. Lahjemaid peekomsorte
dade allaminek», ei näi täitumat. TarwUajas wähesel määral htrul, ja nende j
konna ostujõud sissetveomaades on laialdase nõudmine eriti suur. Eesust sa tõstest Baltt
tootaolekn sil üldise .depressiooni tõttu nii- riikidest ei ole. sel nadalal peekomt Londoni
Mõrd nõrgestatud, et ta ei wöi omale lubada jõudnud, kuna laewad laaolude tõttu hcha»
laiemat tarwituft ka pühade väe Mil, nagu see on jäänud ja kauba päralejõudmist seeparast
harilikult aasta-aastalt on sündinud. Inglise alles esmaspäewal. 30. stp. oli oodata.
tarvitaja on niigi sel aastal suurendanud Peekonihinnad siseturul pusiwad endistena.
oma Möitarwitutt eelmise aastaga wõrreldes
Kartul.
ligemalt 14 prots. Mõrra, ja on Mähe lootust,
Läinud nadalal wõrdlemisi soojade ilma
et siin weelgi praeguste hindade juures wõiks
de tõttu oli kartuli wedu Talituna
olla tunduvat tõusu.
Praegust Mäljaveomaade või väljaveo õige elaw. Eksportöörid said jälle vmhe.
liikumist jälgides peab tähendama, et mahu peal tilhjenenud laod kartulitega täita. Ku»
tuse kogu raskus langeb järjest enam Inglis rasked jäaolud on kartulite wäljaweole takti
maale.
tuseks. Sel nädalal on -juba kontrollitad
Käesoleva aasta kahe kuu jooksul Saksa 6300 kwint., mida loodetakse ka nende Pae.
maa on vähendanud sissevedu 19 prots. wõr wade sees wälja saata. Peaaegu kõik saade,
ra. Pole ka eeldusi, et teised sisseweomaad, tised lähewad Rootsi, kuna 200 kwmt. lahed
nagu Belgia ja Prantsusmaa oma sissewedu ka Daani proowisaadetisena. Ilmade parane,
suurendaksid. Wiimasel nädalal on nende misega on loota kindlasti kartulite wäljaweo
nõudmine oma toodangu tõusu tõttu juba suurenemist. Inglismaal on wiimastel päe.
vähenenud.
wadel hinnad weidi kerkinud oma kartuli ta.
gawarade lõppemisel. Nõudmine tväliskartnlt
Wõihinnad Londonis 28. märtsil.
Daani 126 kuni 128 sh. per cwt. Uue-Meremaa järgi suurenenud.
108—120 sh. per cwt.. Uue-Meremaa soolamata
Kanamunad.
120—124 sh. per cwt.. Eesti noteeringud puudu
wad. Siberi noteeringud puudnwad.
Hinnad Londoni turul 28. märtsil:
Peekoniturul walitsewad juba kolmandat
Daam 7/3 kuni 11/6 per 120 tk. Belgia
nädalat enam-wähem stabiilsed hinnad. 8/6 kuni 9/ per 120 tk. Eesti noteeringud
puudnwad. .
Praeguste hindade juures peekoni tarwitns
Kanamunade hinnad jätkasid langemist
on wnduwalt laienenud, ning wöib arwata,
et ka wähe snureuenud.. Daani peekoni pak nädala alul, sest saadetised mandrilt olid suu
kumwe ei kutsu wälja hindade lödwenemist. red, ostjad aga ostsid ainult tegeliku tarwiduse
Üldiselt walitseb peekoniturul kindel tendents. piirides. Nädala lõpupoole oli pühade ligi
Mis puutub eriti Londoni turusse, siis nemise tõttu seisukorra paranemist märgata ja
turg omas üldiselt kindlama ilme.
olid siin hinnad: ..

Miinist, 2. aprillil (Trj). Austria
liiduwaUtsus ütles Ungarile ja Jugoslaa
totole kaubalepingud üles, tähtajaga l. juulist
s. a. Arwatakse, et see on eelsamm läbirääki
miste alustamiseks terwe rea Nende
läbirääkimiste teel tahetakse saawutada uut
kaubalepingute süsteemi, mis wastaks SaksaAustria tolliliidule. Hiljuti esines wälismi
nister Schober wastawate seletustega, milles
ta Austria samme umbkaudselt ennustas.
"Kr. Waldemars" jättis
laewad saatuse hoolde.
Riiast, 2. aprillil. Läti jäämurdja „Kr.
Waldemars" teatab, et ei ole lootust laewade
karalvcmi wiimiseks Dwinski sadamasse, sest
jäädlud on Domesnesi ümbruses eriti rasked.
Jäämurdja sütetagawara, samuti toiduained
Daani 62 kuni 70 sh. Per cwt. Rootsi 61—66
olewat lõpukorral. Eile hommiklü jättis jää
murdja laetoad saawse hoolde ja sõitis ise
Dwinskisse süsi peale wõtma.
Eesti wiin maitseb lätlastele.
Kas loata ehitatud majad tulewad lammutada?
Riiast, 2. aprillil. Juba warem tea
tati, et riit ei saa enam wimamüügist loode
Kahekümne wahema elamu saatus kaalul.
tud sissetulekuid. Üheks põhjuseks, miks wii
Tallinna linnawalitsuse protsess Kristentali maapidajatega.
na wähe tarwitatakse, on wiina kõrge hind.
Latgalis areneb hoogsalt „kodnne" wiinawal
Riigikohtus oli arutusel Tallinnas Kris maale ehitatud majadele juurepääsuteed ei ole ja
mistamine, kuid Leedu ja Eesti piiri ümbru tentali
heinamaale linnawalitsuse loata ehi see tuleõnnetuse puhul äärmiselt kardetatvaks tvõib
ses tegewat lätlased „wisiite" naaberriikide tatud puumajade
lammutamise küsimus. Rii kujuneda, siiS R. N. S. par. 68 põhjal tuleb ühe
kõrtsidesse. Eriti soodne olewat Eesti piiri
gikohus
saatis
asja
Tallinna-Haapsalu rahu kuu jooksul ehitused lammutada, kui ehitused ning
tagune, kus ülekäigu kohtade lähedal olewat kogule uueks otsustamiseks
maa-ala, kuhu need püstitatud, selle tähtaja jook
tagasi.
palju kõrtse ja Lätisse tagasitulekul olewat
Politsei konstaabel kontrollis 1929. a. ISpul sul pole korda seatud linnatvalitsuse poolt antud
wõimalus ka „külakosti" kaasa wõtta. Taga Tallinnas Kristentali heinamaale.ehitatud elamuid määruse kohaselt. Peale selle karistati iga maja
järg olewat see, et wiina tarwitamine piiri ja leidis, ett ligi paarkümmend maja oli püstitatud omanikku 16 krooniga eht kahe öõ-päetvase arestiga.
äärsetes Läti maakondades olevat „nullile linnawalitsuse loata ja kinnitatud plaanita. Reed
Otajaomaniküd kaebasid -edasi rahukogusse sele
langenud.

olid eranditult ühekordsed wahtwärgi tvahcle püsti tades, et linnatvalitsus on kohustatud juurepääsu

tatud elumajad, suuremalt osalt ainult majaoma teid korda seadma. Nemad kasutawat 1060—8000
Hiinlased söögu leiba!
Ka varem on J. K. mitmesuguste kuri
nikkude eneste elamiseks. Majaomanikkudeks olid ruutsüllaseid krunte aiamaaks ja nende majapida
tegeliste asjadega tegemist teinud. Seekord üllataw ettepanek rahwuswahelise wiljakriisi samas aiamaa krunte pidawad juurwilja kaswata mise iseloom nöudtvat, et nad sealsamas ka elaks.
lahendamiseks.
sai äraandjaks sõna „teie" tarvitamine tele
jad, ehitustöölised ja teiste alade töölisi.
Lammutada tvöitvat ainult maju, mis seltskondki
soni kõnes, kuna dr. Piho pangajuhiga sina
Roo m a st, 2. aprillil (Trj.). Rahwus
Kõik sealsed majaomanikud wöeti wastutusele. kule julgeolekule ehk rahtva terwisele kahjulikud.
sõber.
wähelisÄ wiljakonwerentsi! esines esimene Kohtus selgus, et mitmed olid käinud linnawalit Nende majad aga seda ei oletvat.
komisjon ettepanekuga wiljaturu laiendami suseS luba ehituseks palumas, kuid linnawalitsuS
Rahukogu leidis, et trahw majaomanikkudele
Riigikohtu otsus Tallinna
seks asuda propagandale leiwa tarwitamiseks ei ole annud, sest see maa-ala ei kuulutuni ehitus on määratud õieti, kuid maju lammutada ei ticke.
idapoolsetes maades, kus senini peaasjalikult piirkonda, kuna seal puudnwad jnurepääsu-teed st» sest juurepäaS Kristentali heinamaale oletvat tvõt
majaomanikkudele 22. apr.
riisi tarwitatakse.
tuleõnnetuste kordadel olewat wöimata abi anda.
malik. Ka tule hädaohtu pole karta, sest hooned
Tallinna linnawalitsuse protsessis maja
Aristentali maa-ala kuulunud tvaremalt Gor asutvad üksteisest eemal ja wesi on ka käepärast, kuna
meest" veksleid diSkonteerima saatnud, kutsuti omaniKudeaa kõnniteele kiwide asetamise pä
Pööre Prantsuse sisepolitikas?
batshewile, Beerile ja Falkile. Linn annud luba sealt kaks oja läbi jooksetvad.
ka politsei kohale. Noormehe ilmudes arre rasi riigikohus kolmapäewal otsust ei kuulu
„Vorwärtsi"
kõmuline
eriteade
maa muugiks wähemates osades. Linnawalitsusel
Riigikohus aga tühistas rahukogu otsuse, lek«
teeriti „aus noormees" pangas ja toimetati tanud. Otsuse kuulutamine lükati edasi 22.
Berliini 2. aprillil (Trj.). Saksa olnud kawatsuS .sinna ehitusi lubada, kuid tingimn-- deS, et sellest otsusest ei ole näha. kas majaomani
kriminaalpolitseisse, kuS selgus, et veksli aprillile. Alles siis selgub, kas majaomani
võltsija on pärit Rõugest, rikka taluniku kud on kohustatud kõnniteele kiwe asetama sotsialistide häälekandja „Vorwärtsi" kaas sel ,et juurcpääsuteede ehitusekulud jääwad maja kud on nüüd wabaStatud ehitusmääruste täitmisest.
Rahukogul tuleb asja uuesti arutada.
tööline Pariisis teatab, et Prantsuse sotsia ehitajate kanda.
Krooni poeg Johannes. Süüdlane tunnistas wõi mitte.
Rahukohtuni? leidis, et kuna KriStentali heinalistid on jõudnud radikaalsotsialistidega põhi
nwttelikult kokkuleppele kartelli loomiseks
järgmisteks parlamendi walimisteks. Kokku
"Ohwrikiwi" lõppwaatlused.
lepe kindlustab siiski mõlemale erakonnale
Eesti Piimaühisuste Liidu
Paide eelarwe.
täieliku iseseiswuse. Selle peale waatamata
peakoosolek.
Kinniswaramaksu ei alandatud.
tulewat kokkulepet lugeda tähtsaks muudatu
kirjukaaud prof. A. Braodt.
1930.
a.
äritegew
fcga
puhastati
Liidu
seks Prantsuse sisepoktikas. Wõimalrk, et selle
Paide linna wolikogu koosolek peeti 30.
bilanss ja saadi k. su 7.802 28 kr.
Seniilmunud kirjutised Tartus Toome pordi kohta inimeskäe läbi-wahest päewawal järelduseks on pahempoolsete koostvö järg
skp. Päewakorras oli pikk rida asju. mille
mäel leiduwa ohwrikiwi kohta saawutasid oma gele tuua wäärtuslikte teateid.
miste walitsuste kujundamisel. Senini keel
Hiljuti pidaS Eesti Piimaühingute Liit oma otsustamisega muti alles lõpule peale S tuneeSnlärhi lugejaile pakutud algatuse mõttes.
Praegusaja kogukas teaduslik kirjanduS dušid sotsialistid kategooriliselt radikaalsotsia korralist peakoosolekut, kuS pea kõik liidu liikmed Hilist toa üllust. Muuseas toÕctt taastu
esitatud olid. Koeöol.k möödus micSti üksmeel
Terwiklllist weendumust nii palju waieldud wõimaldab wanemaaja tähtsamail awastistel hste walitsuse kujundamisel toetamast.
selt, olgugi et tem's esi'atud obd mitme politi 1930/31. eelarwe, mille juures olid elawa
kiwi päritolu, laadi ja napakujulrste lohktrdei jääda liialt kergesti kahe silma wahele ja neid
lise meelsusega osawõtjad. Liidus on ju kõikidel mab kõnelused. Wäärib tähelepanu, et eel
teadet tuleb wõtta ettewaatn ühine hutvi wõi ecst õgi st hinda 'a da sa ise arwe koostamine lõppes enne 1. apr. mis on
suhtes nad kahjuks ei annud. Et praegu ra- j wõtta uute saawutistena. Wõtfin < sellepärast
huliku südametunnistusega aegawiitwa aine; waewaks meie ülikooli raamatukogu wanema sega, kuna just neil päewil on prantsuse radikaal oma kauba müümisest osa wötia. Erili ell ilusa harukordne, senini wiibis harilikult'eelarwe
juurest lõplikult lahkuda, lubatagu mulle kirjanduse pea- ja balti osakonda põhjaliku sotsialistide—pahempoolsema kkodanlise erakonna— mulje järsid nõukogu ja rewisjonikomisjoni koos wastuwõtmme isegi mitu kuud. K.nniswara
wahekord sotsialistidega terawnenud. Nimelt selle olekud, kus esinesid ainull tegelikud põllumehed
siinkohal weel mõned lisandused ja paran malt läbi waadata.
kohapealsetest piimaühingutest. Liidu juh tuse omanrkkude palwed alandada kinniswara
dused.
Mõne aasta eest pidas prof. F. A. Buch tagajärjel, et sotsialistid Lyonis kukutasid radikaal poolt kokkuseatud aruanne arwepidamisega makse, jäeti enamalt jaolt tagajärjeta. Oi
Algame ülikooli kantselei arhiiwis leidu holtz loodusteadlaste seltsis ettekande oma sotsialistide juhi Herriot' linnapea kohalt.
oli peale oma rewisjonikemisjoni ka ühistegelike sustati lubada Paide tulet. ühingule antawa
Liidu poolt korras rewidecri ud.
wa prof. Wiskatowi teatega. Wiskatow nime ekskursiooni tulemustest läbi Eesti -ja peataS
maa-afo wahrtufefs osa linnamaast, seeaa
Rewideerimise aktides toonitati, et liidu asja wõib uhmg oma hooneid laiendada, mille
tab kiwi lihtsalt paganaaegseks ohwnkiw.kS, sellejuures eriti põhjast lõunasse suunduwate
ajamine on täiesti korralik.
mis juba mäletam. ajast asetses Toomemäel, mäeahelikkude juures, mis,, kõrguspunktidest
1930. a. tegewns on liidule kwu annud. mis sargr suba ammugi tungiw wajadus. Otsus
Toome ware läheduses. Oma suureks imes waadatuina, oma taimestuwärwilt eralduw.. Seal murdus mägedest ilmastiku mõjul Mõimaldas bilanssi kahtlastest Mõlgnikkudest Pu tatt asutada Wbörs sest wiimasel ajal läheb
tuseks leidis Professor Parast oma suwepuhkust oma taimestuwärwilt terawasti eralduwad. mitmet suurust kaljurahnusid ja jõudsid need hastada, eelmiste aastate kulusid ära karta ja tööpuudus kibedamaks, teisest küljest ei teö
lõpetada puhta kasuga. Wõi eest maksis tööandja kust leida kohast öõlist '
1894 kiwi puudu, kuna see rektori korraldu Ta nimetab neid lihtsalt moreenideks. Eriti kuni ürgmerre ulatumate liustikkude massile äriaastat
liit läinud aastal teiste ckspormöridega tasakaalus
sel pidi häwitatama ja ehitusotSLarbeks kasu uuemal ajal pööratakse erilist tähelepanu ja jääpankadele. Need oleksid , nüüd eraatiliscd hinda.
Koorküla algkooli õpetaja †.
tatama. Ajajooksul önneStus Wiskatowil tea maakamara meridiaanselt jookswatele mäeahe rändrahnud.
1929. a. eksportecris liit 5922 tünni ja 1930.
da' saada, et selle korralduse tolleaegne ckse likkudele.
Nende hulka kuulub ka meie ohwrikiwi. a. 11.562 tiinni tvõid, sellega on liidu tegewuS
Selgub, et juba enne läinud sajandi mMel praeguseni on säilinud woogude ja kaswanud kahekordieks. Käesol.w aasta läheb f; f
kuutor Beckmann oli jätnud täitmata,' ja kiwi
eelmise aasta jälgedes ia wõi hulk on protien
StSSSartuB-Cli Wõ^
ainult samasse kohta maha maeti, kusjuures keset oli neist sageli kõnet, ja nimelt samuti naabrusesolnüd kiwide poolt wimetatud loo tuaalselt
weelgi kaswanud.
tema wõrdlemifi pinnapealset asendit wõtS kat meie maa suhtes, dr. C. Grewingki kirjas, nmliku ümbertöötuse jäljed. Et seda kiwi
kirjanduse Tilj km ttali WalitsnS teatab,
tnrtfu8>°ota,,<' Ct nootm^c etu wSttis lutgusewardaga kindlaks teha. Eelseiswa Wana- selle raamatus „Siirtri- ja Kuramaa geoloogia GrewinAki raamatus pole mainitud, wähe
Wene arheoloogide tõttu õnneStuS üheS mõningate rajaäärsete maaalade omaga". malt mööda minneski, on mulle Mäga tvalus. et sootviawaldr.si toetussummade saamiseks MSe
takse wastu 15. aprillini 1931. a.
Wiskatowil kiwi uueSti wälja kaewata laSta- S?e 800-leheküljene, loendamatute Piltidega
Seda enam lootsin tema mainimist Gre
See ei sünnitanud InmaS wähematki sensat raamat, ilmus alul tollekordse Liiwi-, Testi gor von Helmerseni, endise Wene riigi rand
siooni. Mulle nimetati rida tunnistajaid, kes ja Kuramaa loodusteaduse arhiiwis 2.. Tar kiwide monograafi poolt. Juba Peterburi
kiwi wäljakaewamist olid näinud pealt. Muu tu» 1861. ja pärast seda.samuti eraäratõmbeis, akadeemia liikmena tegi Helmersen korduwaid
seas endist rngiwanemat ja praegust wälis mida üliõpilased kasutasid käsiraamatuna. reise rändrahnude suurte lewimisalade uuri'
ministrit Jaan Tõnissoni. Nüüd teatab mulle Gregor von Helmcrsen, ise sünnilt baltlane, misekS, kui ta nende sünnipaigmm awastas
wiimane, et see ei wasta tõele, kuna tema nimetab tööd õpetlikuks.
Skandinoawia, Soome ja Uurali. Hiljem
mainitud aastal ei wiibinud Tartus.
Meie maa pea-kiprumised wiib Grewingk wõttis ta oma üksikkirjutised kokku ühte pea'
Eriti wõõrastaw tuli mulle ette, et üheski tagasi enne kwartääraega. Skandinaawias teosesse: „Wenemaa r.ndrahn. ja diluwiaal
Riia arheoloogide kongressi tööde kötteS pole ja SoomeS alates jatkuwad nad Baltimail. kujutiste uurimusi" (Memories de l'Academie
mainitud meie kiwi, kuna ometi wennad Ha Sellejuures woolasid merewood kiprumiste
Sc. St. 7. T. 14., nr. 7
šoftolaad.
rusinid seal sarnaste kiwide kohta awaldaftd wahele, täites need kuni üles, ja põhjatuulte 1869). Selle põhjaliku uurimuse puhkgeo
kilise töö. Edasi, et ei Grewingk ega Wis- puhul üle woolateS tegid nad moreenid liiwa, loogilises loomus olen raamatut täpsalt läbi
Zatow kongressi liikmete tähelepanu kiwile ei kruusa ja kiwipuruga ümaraks. Skandinaa? waadates end weennud. Mingitest folklorist
juhtinud. Wastaw waidlus oleks wõinud wia ja Soome olid alad, kuS maa kiprumiseks Ukkudest kaalutlustest pole aga seal jälgegi.
kiwi päriialu. tema asendi, wõimalikn trans- jääliustikkude ja moreenide all olid suuremad.

Nr. SL.
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SUcM, S. aprillil 1»Sl. a.

Ringi ümber kodumaa.
?õllumaja»t»»lii»d k«f»s«t IcitMfe ctoMt

Ambla» walmistatakfe
Matust.

poslehaist».

Hiljuti lõppe» «aduküla» põllumajan
duslilikude kursuste loengute teine seeria, kus esi

nefid dr. W. Gumberg, Ed. «ao, jaosk. agr. Tarit

itfag J. Pärn. Esimesel pühal algawad kana
kaswawse päeva loengud, mi» ISpewsb 18. apr.

81. märtsil lõppesid põllumajand. loengud
KaimastweveS. ühtlast pandi liikuma noorte
ringi asutamise mõte.

Jievadpühiks

Ambla on juba kuulsaks saanud, kuna siin ostid

riigi kõige suurem ÜhispiimatalituS. Seda kuul
sust PÜÜÄb suurendada veel LmblaSse asutatud
Esimene EeSti riStikheinastchu weSki, mis ühend»-

ses püüli- ja hariliku jahuveSki.sisseseadega. Ea
muti asub V«SK juures weel willatööstus. Edas

RAADIO GRAMMOFONI FOTO

pidi tahetakse muretseda weel saeveski sisseseade.

Tööstus on ellu kutsutud juba mõni aasta tagasi
Kõigil ülalnimetatud kursustel oli rohke osa Ameetiikast EeZttSse siirdunud eestlase poolt.
tvõtt j« osavõtjad jäid tööga täiesti rahule.
Ameerikast tulewate summadega täiendatakse

OSAKOND: OSAKOND: OSAKOND:
TartatUMvaftf. OiataS Voftoap«r«w!trf
- Alaline nndlaplaatMe SütfS

Noorte tegevus JSg e w a agronoomi jao»- praegugi tööstust alaliselt. Ettevõtjaks on hra
konna» oli varem väga loid, võrreldes naabri Rakfeldt.
ftcga, kus agronoom varem tööta». Nüüd on ka

Jõgeval- noorte elus märgata tegevust. Kur

-*.",TVmL fanrevooL
Lavaait Eato S laa*

Tähtsamaks osutub aga just ristikheinajahu
valmistamise sisseseade, mis WSimaldad walkainete

sugte järele Sadukülas otsustati elustada noorte poolest rikka ristikheina peenendamist karja jõu»

maatulunduSklubi. Samuti algab põllumajan söödaks, WaliSmail on kõrStoidu jahvatamine
duslikul alal selgitustööd üGNü «adtiküla osa juba ammugi poolehoidu leidnud, kuna peenenda
kond. Laiusel avati kontrolkühingu osakon tud körStoitu hea eduga koduloomadele, eriti aga
nana kaks noorte maatul. klubi. Ka Waimast sigadele ja kanadele sööta wöib. Nii ongi AS Rak
veres m noortel kavatsus kIM ellu kutsuda.
vere suurem kanakaswataja Ambla tööstuse saa
duSte alaliseks tellijaks hakanud.
Õpetaja S. Kktzberg 60 aastane.
Kuna meil mujal EeSitS sarnast ristikheina
Puka algkooli õpetaja A. Kltzberg pühitseb peenendamise
tööstust ei ole ja ka raudteel tootem
6. aprillil oma 60 a. sünnipäeva. A. Kitz tegemist ei ole tulnud teha riStLhetnajahuga, siis
bera on õpetaja ametit pidanud 37 aaStat.
raudteeametnikud hädas sarnase kauba weohin
Sellest Pööglis Ae 20 aasia, siis Tarwasw» on
dade väljaarveStamisega.
ja Kuigatfis. Wiimases kohas'üle 10 aaSta.
Ambla ümbruses kasMatakse veskit

Uus ipetotfcc*i'meifa&lftt Wör»s.
peenendamiseks vaga elavalt. Tihti külastatakse
1. aprillist alates kaotati Wörus vetsarewiden veskit ristikheina ja körStoidu koormatega. Ei ole
di ja metsaülema kohid, asendades neid revident
met aülemaga. Lahkunud metsameeste hrade ju ristikheina peenendamine kuigi kallis, kõigest 1
Küngi ja Muna asemele asuS ASrru Gamuet sent kilogramm. Kuna Amblae suurem TeStk pii
Kelder, NarMast. Uue ametniku piirkonda jääb matalitue asub, siis tahab keegi ettewktja Amb
nüüdset peale: WLru, Orava, Wastseliina ja laSse jällegi uue tööstuse ja nimelt piimapulbri
Petseri metskonnad.

Autobusejaam Wõrru.
Neil päewil peeti WõruS autobuse liinipida
jäte linna- ja maavalitsus; ning teehrminiS
teeriumi esindajate nõupidamist, kus Mustati

EAUBA N A I 4
TARTUS
VENNAD PRUUS

Kolmanda Tartu Laeuu-Hoiu
UH isuse aastakoosolek

tööstuse asutada, mis valmistaks? piimapulbrit ühe peeti ühisuse ruumes 1. aprillil. Koosolek oli ot
susevõimeline, kuna viiestkümnest asemikust vii Lii
suurema maitseainete tööstuse jaoks. UuS tööStuS
ilmunud.
asuWakse nimelt pnmatalituse juure ja sisseseade
Koosoleku avas nõukogu esimees O. RütN. ju

KAUBAHOOV
NR. M.21.

Tartu turg pühade eel.

RfiMte RLIOWW IM:

Harukordselt suur liikumine.
Kolmapäevane turg oli harukordselt suureks
paisunud. Nii maa- kui linnainimesi oli rohkesti
turul liikumas, tt kohati tekkis ummistnn - ei iaa'

LaaPiewal. 4. aprillil

Sõltuma. 15.30 päewauudiseid. 15.45 ajanäi

taja Siendu?. Kuni 16 80 grammofonimuus.

nud vahel enam edasi ega tagasi. Suur avar

18.45 teateid ja grammoionimnufibrt. 1S laste
tund. 19.30 Terwishoiu Muuseumi juhataja dr.

kohalemuretsemine algab juba lähemal ajal. Pii haiasaks valiti Olesk.
turuplats, alates Kivisilla suurest kuni Uueturu tä
Ühisuse tegevusest andis aru asjaajaja J. Sl navani oli kõik tihedalt täitunud kaubitsejatega ja
mapulbrt
tööstusi
on
meil
praegu
kogu
riigi»
ai
Wõrru asutada omnibuetejaam. See leiaks koha
sask. Tegevus on 1930. aastal arenenud nor ostjatega. Kuna ruum sellel turuplatsil kitsaks jat,
Wõru turuplatnl ja ehitusega- tahetakse juba milt kaks.
maalselt. Revisjoni poolt revideeritud aruanne siiS asetati osa maainimest Wabadutpuiestee ääre
pcarsel: algust teha. Tänavu suvel algalvad ter
Karula-mees koorma all. kinnitati ühel häälel. Ametnikkudele otsustati kaubitsema, Kiminliaii ülekäsgnl tekkind salle pikad
tvelt 9 autobuseliini Wõrust ja reisijcnl oleks siis
määrata ühisuse ühinemise puhul ja ühenduses sel koormate woorid. ülepääsuks järjekorda oodates.
kergem sõidukitele pääseda, kui nende Väljumine j Neil päewil saatis Karula peremees oma
lcga olnud erakordsete tööde tasuks kolme kuu palk.
Hobustega liitujatel tekkis ummistust Nuctu.u
ja saabumine ühel kohal, aga mitte siin-seal teenija Joh. Skitsi Tsooru oma sugulase
Juhatusest iär j e korras lahkunud A. Kewend va tänava ovsa juures, Zuhu nüüd puu- ja heiiuiturg
sünnib.
juure, et sinna wila sindlilõikamise masin. liti tagan. Nõukogusse valiti samuti tagasi Joh. mõlemad koondatud olid. Küttepuid fa heinu voo
Kalli» lõbu.
UmbeS 40-pnudaline rauamürakaö pandigi Grünfeldt, luna om l soovil lahkunud H. Leva ris rohkesti müügile, nii et esialgu ruumipuudus
ennast tunda andis.
.PSllumeeS töi Walki jahu ja sai selle eest üle ree peale. Teel aga, Wana-AantSla wallas, asemele valiti Joh. Zirk.
Aastakoosolekule järgnes kohe erakorraline koos
ZKiS puutub ainete hindadesse, fii? WSi? mõ
100 trooni. Sõprade meelitusel aStuS ta Pärnu oli koorem nähtawasti kallaku ja kõrge tee
tänaval asuvasse Arterisse", kuhu teda tutsu tõttu ümber läinud ja Joh. Snits sinna alla olek, mis oli kokku kutsutud ühenduses tegevuse ningaid muutusi nendes märkida.
üleandmisega Eesti Latnu-Hoiu ühisusele. Kuna
Wilsaturul, mis õieti rikaS oli. müüsid
sid sõbrad. Sealt lahkudes selgus, et raha er jäänud. Kui J. S. leiti, oli ta juba surnud ühinemine
rahvamajanduslikest seisukohast soovi maainimesed rukkijahu 6,70—7 kr. 48 kg. kaeru
olnud tasku? enam pennigi.

Sumberg: Pühadewir ja kõhu lahtisuS (ülek.
Tartust). 20 ilmateade Tartuit. 20.05 kon.jert.
Juh. Ark. Krull. Wah?peal esiuewad solisnhena
Beino Nuli (tenor) ja Karl Kull (klarneti).
"1.30 teateid. 28.80 juiwalatecn. Eesli, ap.-usu

Issandr Mrmimte kirikust. Teenic-tust peawad

mitropolitt Aleksander ja preester Uusna.
Tartn. 14.45 grammofoimuus. 13.30 ülekanna
Tallinnast. 18.45 reateid ja grammofonimuusikat.

19 ülekanne Tallinnast. 19.20 dr. S umbera:

Pühadetoit ja kõhu lcihtisus (ülek. E.
Muu eumist). 20 ilmateade. 20.05 ülekanne Tal
linnast. 23.80 üfcf. Tallinnast.

Berlrm. 15 viuns. 17.05 ajatu. muus. 20
tav ja ühisuse liikmetel lisavastutust kandi ei 1,20—1.40 kr. 16 kg ,a otri 1,10—1.6.', kr. 16 oreliettek.
21 ork. konts. 23.80 sümf. ork.
Oksjonid murravad Räpiuasfegi.
Sarlakid Werimal.
tule, otsustati üleandmiseleving kinnitada, sihen kg. Rohkesti oli müügil kodumaa nisupüüli
Wiin.
11
grammof. 13 konis. 16.25 waim.
Seni
olid
jõukus
Räp'na
ümbruses
oksjonid
damine
ja
lõpuaruande
kokkn'eadmine
jäeti
nõu
Wiimasel ajal on sarlakid jällegi
hinnaga 88—36 s. kg.
18.lv muus. 20.80 laule. 2810 konts.
levincma hakanud. Eriti palsu iarläki haigeid tundmata asjad. Nüüd ou sinnagi oksjonitaud kogu ja juhatue hooleks. Koosolekul valitses as
Lihaturul makketi tapetud sigadest terive «uus.
Budapest. 10.15 konts. 12.05 konis. 21.10
on Werioral, ku? isegi mõned surmajuhtumised otsaga jõudnud. Hiljuti müüdi ühel võrdlemist jolik meeleolu.
looma viisi vSteS 63—60 f. ja harukorral ka 64 kontsert.
s. kg. Laudadel sealiha 70—76 s. kg. vasikaliha
olnud. Haiguse levimise ärahoidmiseks on iga jõukal mehel võlgade katteks ära kaks head pii
31. M. K. j. pidas pea
ftiilltmbitrs ja Kopenhaagen. 16.30 konts.
sugused peod ja koosviibimised ümbruskonnas malehma 42 kr. eest. Tegelikult olid loomad
25—60 s., loomaliha 40—75 s. ja lambaliha 83 21.10 konts. 21.25 wanem. muus. 28.05 moods.
keelatud.
väärt aga vähemalt 150 trooni.
koosolekut.
-75 s. kg.
tant'umuus. %
Kaiaturul olid hinnad harukordselt kõrged.
Lahti
ja Helsingi. 18.30 laulusoolo. 18.45
Kohalik Noorte Meeste Kristlik ühing pidas Havidest
nõuti 76—96 s. kg, ahvenatest 20—70 kuuldeni.
neil päevil aasta-peakoosolekut. Koosolek algas

ühise laulu ja palvega prof. Rahumäelt. Ava

Tartu teated.
Lwnapanga põhikapitali
suurendati.

Seega suureneb panga põhikapital ümmar

jäta.

Lim»aw«Utsu« müüb talusid ja
weskeid.

fvfiams pole weel lõplikult otsustatud, enne kui

Saduküla Alaweski (wefiweski) on linnawa
litsu» määranud müügile alghinnaga 3000 kr.

alates terwislistel põhjustel pensionile. Tema

asetäitjaks on määratud majandusosakonna ametnik

Brik.

Näitust katoa ilmunud

länder. Taskuid läbi otsides leiti sealt iifl järel ga on näitusest hutvitatud Wuil juba ajalt lvõi

maluS tuttvuneda üleSandmiSte tingimuste ja o;*
gadega.

keda asutised ise enam ei kasuta.

RlSsikohSu oCtscf«<9>
Riigikohtu admiuistratiiw-osakond 24, mritift
istungil otsustas jätta tagajärjeta Saku õlletehase

kott. Kuremarjad 26—80 s. liiter.

liiduga ja noorsootöö sekretariaadiga.

Haridusselts „Edn" lauluharjutuS on S. apr

N. 12 p. KNNü-s.
Toimetusele saadetud Url.
Ei olnud riig õsntrolli ametnikuks.

W. a. .Postimehe" toimetusele.
Teie lugupeetud lehes 27. skp. ilmunud tolli
protsessi kirjelduse puhul palun õiendada järg
mist:

saanud raha kellegjlt tundnmtult mehelt.

Hobuste oksjon.
Gile peeti pritsimaja juure» linna asutuste ja
mõisate hobuste oksjonit, kus müüdi neid loomi,

Riia. 21.20 laule. 22.10 konts.

ja Mihail Partsi kaebused. Kaewatud oi-kell 19 ell. ja kl. 8 p.l. koosolekud. Kellpilli Peeti
suleb tühistati Jaan. Maateni, Jacni Vasara.
koor. Kell ¥tl laStejumalateenistus. 2. pühal Alwiine
Wöiubergi, Eduard Siku. Emilie Tamme
kell 10 hom. lastepidu; kell 8 P.I. noorsookooSslek.
ja
Alwns
süüdistusasjades. Onuse kuu
8. pühal kell 19 e.l. ja kell 8 p.l. koosoleluo. lutami'edMeliss
lükati
edasi
Minna Arm. Alfred Horm
JutluStatvad K. KaupS, J. Eõrra. O. Saar. ja Aleksander Luha ning
August fllümtnbi süü
Laululehed. K Kaups.
distnsassades.
Päästearmee. Laupäewal. kell 7 p. l. pääst
Öösel külm.
mise koosolek. 1. püõal kell 19 e. l. pühitsuskoos
olök, kell 3 p. I. halleluujakooeolek, kell 7 õ. altar'-

Reede öösel kerged põhjakaarte tuuled, selge

jumalateenistus. 2. pühal kl. 19 e. l. vührtsns

koosolek, kell 3,89 .Päästearmee lipu all Brasiilias,

wöitu ja külm. päewa! merel kõwenewad lõuna
kaarte tuuled, kaswmv piltmhiS ja temperatuur

sonilt, kell 7 3. sõdurite sisseõnnistamine. 8 p:»

tänasest kõrgem.

Tsiklis ja Argentiinas". Loeng kolonel G. S mp
hal kell 7 ö. pSästmiskooSolet.

tilemlade nrljapSetoal. 2. aprill».
Gkaudinaatvia ja Kesk-E?rroopa kõrgerShkkond

Kell teatas kirikusse sissemurdmisest.

kahanedes liikumrd keskkohaga Lõuna-Roofii ja
suundub .'iii üle Läänemere ida poole. Atlandi ma

l _ Tartu Pauluse kirikusse oli mitmel korral

, siSse murtud, kuid iga kord olid saanud tvargad
kära põgeneda, enne kui neile peale saadi. E.lle
parast seati sisse elektrikell, mis kiriku t:istl kor
ral asutvas kirikuteendri elukorteris hakkas heli,
sema, niipea kni keegi alumisel korral astuvasse
koguduse kantseleisse astuS. Paar õhtut enne
jöulu halkas signaalkell heliiema ja kiriluteener
..SutveAö
unenägu"
Mendelssohni
muusikaga.
Kol
Linnawalitsuse kaubanduB-töö»tuSosa?onna kaua
«anda püha õhtu! op. ..Ameriean Girl". piletih. ruttas alla, kus leidis, et mõlemad kantiekeiuksed
aegne asjaajaja Juliu» Mikelsaar läk» 1. apr. 40—135
olid tvalewdtmega cttoahtb ja. ukse juures seisis
senti.

Kolmapäetva õhtul toimetut! politseiwahitup4.—7. sept. Tartus korraldatama põllumajan
Pa joobnud oleku» rahurikkumise eest Helmuth RoS duse näitust kawa on juba trükist ilmunud. See

Hiljem Ülekuulamisel seleta» H. R.. et tema

Motota ja StokhÄm. 20 muus. 22.15 kantu

muu'. 23.30 moods. iantsumvu'.
OSlo. 28.80 konts.
PariiS. 23.80 kammeramus.
Praaga. 19.30 moods. meistreid.

han Henno, Marta Holst, Karl Jüriado, Androonit
edasi 17. aprillile Kiidsärwe Tööstuse ühisuse lik
Karist. Peeter Keek, Leoichard Kripson. Johannes la rahwalaul, laululehed.
videerimise komisjoni kaebeaSia?.
Preester M Järwits.
Krootmmi, Anton Kruus, Eduard Lampson, Kons«
Riigikohtu kriminaaloiakond 25 märtsi istun
tantin Lank. Willem Lodi. Johannes Malm. Alfred
Ew. WeimaSte deguduS. Raekoja t 28. Suu
Mumme, Leena Olesk, Alfred PetsiWaSsili Piik, rel reede! kell 8 paltvetund. p.I. kl. 8 Jeesuse sur gil otsustas jätta tagajärjeta Helene Sloikeri,
Johannes Tõldsepa. A eks-.ndec Noometi. kahsu
tlmar
Pilt, Karl Romet, Elmar Sihtver, Elmar mawnni pühitsemi'e jumalatee: istus Lnilule
inman, Waldeko Sprenk, Johannes Tarmn. Hugo hed. laulukoor. Esimese püha hommikul kell 8 saata Toomas Auni. Ro alte Seederi, Crrntt Blum«
Tiit. Jakob Trilljärw, Alfred Trummal. Herman warajane teekond Jcesu'e hauale; keelpillZkoor. bergi, Gusiaw Heidemanni. Elisabet Holwas''oni,
ükSti.
Kell 8 p.l. etvangeel umikunlutus. Laululehed, kahjnsaaja Jaan Keremi, Aleksander Kitse. Karl
Teoreetilise kursuse löpetamü» õpilastele on segakoor. 8. pühal kell 8 hom. kooride tunnid; Kiilu, Marie Sawiaugu, JuliuS Kahro, Gustalv
lukeSte korjandust. Pühade aial on lõunad kella kohustatu instituudi järelwaltve all kuuekuulist
p.l. kell 6 ewanseeliumikuulu'.use tund. Püha Lea, GuSmw Lillctammi, Tartu-Dõru rahukogu
I—3, kus tvöimalik oleks „ühisabi" toitluSpunkti praktikat ühisuste? omandada ja selle aia jooksul päewaloolilaSte lauluettekanded. Juhatus. prokuroriabi ja Tartu 8. jaoSf. politseikomissari,
kirjalik katsetöö walmistada oma praktilise tege
Orro, Gustaw Ot'a, Alwiine Rootslase,
igal aSjasthuwnatul külastada.
Jmumanueli ksMduS. Suurel reedel suma Oskar
tõuse kohra, mille heakskiitmise järele neile insti
OSsia .Piblaie, Mihkel Jürjetsi, Aleksei Huopo
lateenistused
kell
19
e.l.
ja
kl.
8
p.1..
Laulukoor.
tinrdi lõputunnistused wälja antakse.
Walge SSS tungi» »ö»«
Kell ¥»9 õht. püha õhtu sööma<vg. 4. skp. pal neni, Wlabimir Karolini, Georg Kalli. Peet'Ma
dicsoni, Alelsander Min, Nikolai Nõmme. Jehan
tv-tund kell 8. I. pühal kell 6 hom. naiSkooSolek;
ja tühjendas wSku.

Tinast kahekroonine.

tehtud kahekroonine, mis tinast tvalatud.

konts. 83 konis.
Moskrva. 10 30 konts.

a.-s., Oswald Mottvse, Paul Jürmanni ja cr-s.
.Paul Jürmanni", Andres Wikströmi. Johan Lilli,
Kiriklikud teated.
a.-s. .Kohila Nahawabriku". .Karl Tamberg ja Ko"
khiStegewuse instituudis lõppes tcomttttac
Elwa apostl. Pertri-Pauli kirik. Suurel ree Mart Lappi. suru. Johan Pettäi pärija ja päran
õppetöö.
del kl. 9 e. l. Kristuse kannatamise jumalatevlis dustombu hooldaja Mai Pettäi, Jüri Luiki. Karl
ühiZtegewuse instituudis lõppes neil Väetbil tns 12. ewang. lugetnise ja wahelankudega. Kell ja Gottlieb Pärlinite, Jaan Sakeuse ja Paul Viini
teoreetiline õppetöö. ning peale toastawaid katseid 3 p. l. Jeesuse matmise-teeniStuS. Waikfel lau pärandustombu k<vbused. Kaelvatud otsused tühi?lõpetasid instimudi teoreetilise kursuse 42 õpilasest päewa õhtul kl. y212 walweteeniStuS ja kell 12 tati Johan Lilli. Märt Paltseri. Nikolai Woorti ja
ülestõusmise jumalateenistus armulauaga. Eit» Ado Männiku kaebeasjades. Läbiwaatamata jäeti
28 õpilast: Ernst O-randbcrg; Alfred Gross. Jo mesel
üle St. pühal kl. Bp. l. Shtuteenistus. Koori AI. Pääsukese kaebus. Otsuse kuulutamine lükati

Kogu aeg on töötatud kankäeS kristl. üliõpilaS

TMter Ja muusika*
Hiljuti ühel õhtul kella porigu läks
..Wanemuises" pühade ajal
Linnawalttsu» on otsustgnud ära müüa Soo elatanud isand K. R. oma koju Narwa täna
kaiks tati tüttt.
taga walla» Lellatsi 24-wakamaalise koolikoha, mille wale. Kalda tänawale „SSdurite kodu" ko
ostmisel» on soowi atvaldannd Sootaguse wald, kelle hale jõudes ilmusid ta juure koks daami ja
Teise püha õhtul tuleb esietendusele R. Zelleri
käe» koht rendil olnud. Koht on hinnatud 1000 kr. nähes, et mehel oli pabeross suus, palusid kuulus klassiline operett ..Linnukaupleja", mi»
peale. Kui tvald ei peaks selle eest ostma, läheb ta paberossi ?a omale. K. R. täitis nende soowi kindlasti kõigile tvägr meeldib, kuna temaS iga
ja andis. Sama! ajal tuli K. R. jüuve keegi laulunumber erandita on haruldaselt meloodiline
enampakkumisele alates 1000 kr.
ja ansamblid suurepärased. Palju ilusat nalja.
meesterahwas
ja palus oma paberossile tuld. Tegetvad
Müügile laseb linnawalitsus ka Saduküla»
prd SiukiS. Nander. Libene. Suworotva
' tväikefe poekoha mõne wakamaalise maaga. Pakkumb Ajal, mil K. R. end tundmatu mehe poole j. t.. hrad Lipp, Põlde. Piller. Waino (ühtlasi
kummardgs,
et
see
saaks
tema
vaberoSfi
kül>
se alghind 750 kr.
latvastaja) j. t.
jest oma paberossi põlema popsida, üks daam
Piletihinnad 60—210 senti. ftlU ja kooliõpi
Pr. Schmidti käes rendil olew Sootaga /iksi
totkas oma käe K. R. põuetasku ja tõmbas' laspiletid makswad.
kõrist koht. millest posisi seaduse põhjal 5 hektari
sealt wälja 22 krooni paberraha. MeeS, kes \ kolmandal pühal kell S p. l. lastele „A l a d i n
wöõrandati ja järele jäi 2.2,67 hektari, läheb müü
ja imelamp" muusika, laulu ja tantuga. Gce
oli
pisut purjus, ei pannud seda tähelegi.' lastetükk
gile 1200 kr. alates, kusjuures endisel rentnikul
on haruldaselt wärlvirikaK. elaw ja ualja
Hiljem mäletas ainult üht walget kätt, mis rikas. Ilusad dekoratsioonid ja kostüümid. K:le
on oStu-eeSöigus.
tihinnad 20—60 senti ühes riidehoiuga.
Sootaga Pooli talu tveM on rentnik jätnud ta põue tunginud.
Peale nende on pühad: ajal järgmised eten
Kriminaalpolitsei
tegi
kindlaks,
et
raha
hooletusse, mille pärast ka linnawalitsuse ja ren-t
dused: esimesel pühal kell 8 p. l. op. .Tsirkus
-niku wahel protsess kärmas, on nüüd linnawalitsuse wõtja oli lõbunailterahwaS J. S., kes aga printsess", piletihinnad 30—85 senti; õhtul pt*
oma füüdr. salgab.
poolt müügile määratud alates 1750 kr.
new .Kuulsuse hind", piletihin. 40—110 senti.
Asjaajajate wahews.
Teisel pühal kell 3 p. l. toärwi-- ja naljarikas
Müügile läheb ka Piknurme koolitalu, kuid see
* wald sealt oma hooned likvideerib.

Leningrad. 17.80 konts. 19.30 konts.
London. 16.30 konts. 13.45 orelikonts. 20.45

võeti vastu rahaline aruanne kr. 9.612,48 suu natõusu IvorreldeS nädal toarcm olnud hiud»td>'ga.
ruses, kusjuures puudujääki oli 46 tr. 76 s.
Piimasaadusi oli turul ü»na rohkesti.
EhiwSlaenu ei saa.
1931. a. eelarve võeti vastu kr. 11.800 tasa WSid
müüdi (taluvõi) 65—80 s. 400 gr, kuna
kaalus.
Tartu linnawalitsuse poolt esitati riikliku
meierid
90 s. 400 gr. eest. RõmTpiim
Juhatusse valiti dir. Jõudu, riigikohtunik 9—13 s., nõudsid
ehituslaenu komiteele palwe teatada kui palju
hapukoor 90—120 s. liiter, hapupiim 12
prof. Kogermann, dir. Koiva, J. Maa —BO s. I. ja juust 20—65 s. 400 gr.
Tartu linnawalitsus wöib weel ehituslaenu Koemets,
sik, prof. A. paldrock, kol. S. Pinding, H. Raag,
Kanamunad 18—19 s. paar. ©timtfcib
saada.
prof. Rahamägi, E. Sleinberg. H. Tieß, Tom ek olnud Poolegi nii rikkalikult müügil kui läinud
Neil paewil saabuS waStus, milles teata son ja K. Wiilu.
aaSta kevadpühi eelseil päevil.
takse. et wastawate summade puudusel ei saa
Koosolekul selgus, et ühingu tegevus on
Aia- ja juureviljaturul maksid val
pöördunud viimisel ajal ka väljabpoole ühingu ged kartulid 140—150 s. ja väikiedfiniied 223 s.
uutele soowijaile Praegu ehituslaenu anda.
ruume, eriti keskkoolicpilast' ja õpetijate keskele.

Limtapanga tegewus, mil alati järjekind
lalt on suurenenud, on wiimasel ajal aga
eriti elawaks muutunud.
Waatamata rohawaesele ajajärgule on
linna pangal hoiu summad kaswanüd käes
Keskkooli joonistusõpetajate kutseeksamid.
olewa aasta jooksul, see on Z kuu keStel, um'
Kunstikooli .Hallase" juures korraldatakse
des 375.000 kr.
©ilmus pidades seda järjekindlat arene 20. aprillist 23. maini keskkooli joonistus
mist. on linnawalitsus panga põhikapitali õpetajate kutseeksamid.
Ülesandmist wõetakse waStu kunstikooli
suurendanud, sisse makstes 20.000 kr., mis
„Pallase"
kantseleis kuni 15. aprillini.
suguse summa wõrra linnawolikogu otmstaS
põhikapitali juba warem suurendada. Otsus
E. R. Muuseumi lahtiolek pühade ajal.
E. Rahtvq Muuseumi tväljapanekud Raadil on
' oli aga senini täide wiimata.
Peale selle otsustas linnawolikogu oma publikule waatamiseks pühade ajal suletud Suure
Üaupaewal ja esimesel pühal, kuna järgne
wiimasel koosolekul l.nna panga läinud aas a reedel,
watel päetvadel wäljapanekud Publikule on äwatud.
puhaskasust, miS 20.163,22 kr. oli, ühes põ
„ühis.ibi" tegewus kaswanud.
hikirjaliste juurearwamistegä ta osa linna
Märtsikuus jagati lõunaid 7234 Kõige suu
omawalitsuse heaks kuuluwaft puhaSkasusum
abisaajme arw päewas oli 288. Sama aja
mast Panga põhikapitali suurendamiseks ar rem
jooksul
on sisse tulnud kr. 550,38. Töö toetu
. mata, mis annab kokku umbes 10.000 kr.
sel» on kattntsnsel asutada juure» pa
guselt umbes 30.000 kr., mil panga tcgewuse
armemiseks oma head mõju awaldamata ei

s>. latikatest 60—100 s.. Tubakatest sa siigadest 100

—l5O s.. särjedest 20—25 s.. warSkeist silkudest
80-7A5 s. kg jne. üldie WSiS märkida vea kõigi
kiideti heaks ühingu möödunud aasta tegevus ja suuremate kalusortide juures ligi xoolewSrdset hin

sõna ütles esimees prof. Paldrock. Selle järele

TämMwallMS- >
Tänan kõiki kaasametnille ja sõpru, kes mind

minu 20 a. Tartu lmnateenistust» oleku puhul j
n«e?c> on pidanud. Arwed Ätüller. '

Kaebealune Walter Palm ei ole riigikontrolli
ametnikuks üldse olnud, kuna endine riigikont
rolli ametnik Ernst Mennart on teenistusest toa*

bastatud 1925. aastal. Kõige austnsiga

Inglismaa Vahemerele. Tema põhjapoolne kesk
koht suundub Karusaarte sihis, lõunapoolne aga
Viskaja lahelt Kesk-EuroopaSse. Viimase tvihma
sajud asuwad Lõuna-Jnglismaal ja Prantsusmaal.
Temperatuur Kesk«Errror»paS, SkandinaawiaS ja
Lääne-Euroopas tveelgi tõusnud.

Hommikul oli külma Venes kuni 11 kraadi,
Soomes 4—lo kc., SkandinaawiaS kuni 4 kr.. Poo

! kaks tundmata meesi. kellest üks põgenes ja teine.

- Wold. Tabbur, kirikuteendri poolt tabati ning

l"s kuni 6 kr. ja Eestis B—9 kraadi. Sooja Ing

Z politseikordniku abil kriminaalpolirseiSse toimetan.

j W. Tabbur ennast süüdi ei tunnistanud sa

lismaal 3—B kraadi ja Prantsusmaal kuni 18 kr.
! seletas, et tema käinud kirikuaias oma tarbeid Öösel oli EeStis o—l 2 kraadi külma.
> õiendamas, kus kirikuteener tema- tabanud. Ta

Z näinud küll kiriku ukse juures mehi. Kuid kes
need olid, seda ta ei teadtvat. Seda ju-tu <{

Sommse..Postimehega" oo
..Ter«is"»ommer 1 tellijatele
2B a. Ivana, üheks aastaks wangiroodu. ' -kaasa».
saadud aga uskuda, sest ta on ka waremali ker
duwalt karistatud. Rahukogu möiSt» W. Tabburi

- Tollinkcm. Tallinnas. Kuna Teie seletus käib

riigikontrolli pcasek.rtär. > käib peaasjalikult teistes lehted:; ilmunud teadete
I õiendamiseks, siis pole mci! põhjust seda awald.ada

Tallinnas. 27. 2. Sl. (allkiri).

dalröhkkond ulatub Gröönimaalt üle Islandi ja

Wastutaw toimetaja Oskar Mand.
WSljaandja Eesti KirjastnS-tthisuS
!

Trükitud „PoZtimehe" trükikojas, TartuS.

Nr. 92
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Soovitame rikkalikus valikus:

«Vanemuise» teater

Triiksärke

PÜHADE
MXNGUKAVA:

Sukki

Esimesel pahal, 5. aprillil

Sokke

kell 8 p. I.

Kindaid

Kõige ilusamad pühade ostud

Kaelasidemeid

.M

E. Kalmani operett 3 vaat

Bäisetähed 30,50, 60 ja 85 s.
ühes riidehoiuga.

? -

]a muud. Hinnad võistlemata.

Kell 8 Ahtal

V-.'£

TEHAKSE

M. Andersoni ja L, stallingsi

40, 60, 85, 110 s. ühes tiideh.

Sch. Bakscht & Pojad
Tartus, Poe tfin. 8. Kõnetr. 6-98.

Postimehe" raamatukaupluses!

PP

näidend 4 vaat. Pafleetähed

Kauplus avatud laupäeval kella 3-ni.

Teisel pühal, 6. aprillil
kell 1 p. 1.

W. Shakespeare ! komöödia
3 vaatuses. F. Mendelssohni
muusika. Paflsetähed 30, 50,
60 Ja 85 s. ühes riidehoiuga.

Tervis on kallim vara.
«fädemed

»

EESTI TEVISHOIU MUUSEUMI VÄLJAANTUD BRO
SHÜÜRID:
8 wrL
SUGUHAIGUSED
Prof. K. Schloaamaim: GRIPP ehk INFLUENTSA 8 .
Prof. A. Lii iie: RAHIIT ehk INGLISHAIGUS 8
12
„ „ par. paberil, kaantega
Dr. J. Valdmann: INIMESE SOOLTE USSID 8
12
„ „ par. paberil, kaant.
M. Martna: ELUKORTERI VILETSUS .... 8

Kell 8 Ahtal
ESIETENDUSI

nr. 1 aprilli buu number

R. Telleri operett 3 vaatuses.
PEäsetahed 60, 85, 110, 135,
160 ja 210 flhes riidehoiuga.

Kolmanda) pühal, 7. aprillil
kell 8 p. 1.
LASTEETENDUS t

ilmunud.

Dr. A. Veltmann: TIISIKUS .
,» „ par. paber, kaantega
Dr. V. Sumberg: MISSSUGUNE PEAB OLEMA
TERVISHOIULINE KORTER:
» h par. paberil, kaantega
Prof. K. Saral: HAIGUSED, MIDA INIMESED
LOOMADELT VÕIVAD SAADA
A Arras: TERVISELE KASULIK JA KAHJU

SISUS OLE 30 KARRIKATUURI JA JOONISTUSE.
HULK NOVELLE, HUMORESKE, LAULE J. N. E.
VÄRVITRÜKIS! 32 LEHEKÜLGE! HIND 3S B.S

111 jal
Muinasjutt laulu fa tantsuga

LIK PIIM

5 pildis. Päflsetahed 20, 30,
40, 50 ja 60 s. Ühes riideh.
Kell 8 Ahtal

Kurt Zoriigi operett 3 vaat
Pft&setahed 60. 85, 110 ja 135

Jli

111

senti ühes riidehoiuga.

PaasetOhtede eelmüük on
teatri kassas avatud kl. 11—1

e. 1. ja s—B õhtul.
Suurel Reedel, 3. aprillil kogu

pftšv ja 4. aprillil kl. s—B ö.
on kassa kinni.

Saadud suur valik

•EESTI KIRJASTUSE ÜHISUS*

Töökojad, peakon- Raamatukauplus :
tor: Tartus, Jaani - Tartus, Suurturg
tän. 11-13, telef. 80. fR|jKIKODA nr- 16> telef- 2'50-

ostame ilma oksteta, pikkus 8 jalga, läbimõõt mitte
alla 9 tolli. Tartu Spordlrllstade vabrik
Tartus, Emajõe tän. nr. 5.
Tartu linna nakkushaiguste haigemaja vajab
arsti.

12

8
12

8
12

8

Kohasoovijatel tuleb esitada tempelmaksustatud vas

tav sooviavaldus isiklikult Tartu linnaarstile, Gildi tta.
nr. 8, kuni 10-da aprillini 1931. a. kella 12—1 pfteva.
Tartus, 2. IV. 1931. a. Linnaarst G. Krõll.

8

8
Dr. V. Sumberg: TÖÖLISTE TERVISHOID
,» par. paber., kaant. 12
Prof. K. Schlossmann: SOTSIAALNE VÕITLUS
VÄHKTÕVEGA
8
Dr. J. Valdmann: PÄIKESE VANNID .... 8
15
Dr. O. Kurika: SILMAMARJAD
Dr. med. Madisson: SUGEMEID MEIE NOOR
15
SOO SUGUELU ALGUSEST
8
Dr. med. A. Arak: KOPSUTIISIKUSE RAVIST
Dr. J. Rosental: MIS ON REUMATISM EHK
JOOKSJA 8 ..
Dr. med. Väldet: KIIRIKSEEN-TÕVEST EHK
AKTINOMÜKOOSIST . 5 „
Dr. Veltmann: SARLAKID 5 „
Dr. med. R. Kleitamaim: SELJA JA RISTLUU
VALUDEST NAISTEL ......... 5 »
Dr. H. Zirk: MURDEIGA JA iUGULINE KAS
VATUS 5 ..
Dr. med. B. Jürgeni: KOMPJALAD JA NENDE
RAVIMINE 5 „
Dr. med. H. Normann: MAOHAAVAD (maopaise) 5 „
Dr. V. Sumberg: KODUAPTEEK . 5 ..
USSI HAMMUSTUS Z „
SÜGELISED 3 „
Dr H. Jürgenson: VEREMÜRGITUS 3 „
Raamatute hinna ettesaatjatele kättesaatmine

meie kulul.

II ! I

TSINKOGRÄAFIA » SUURKÖITEKODA
on oma uue sisseseade ja täiuslikumate masinate juures suure

mad ja moodsamad omal alal. Valmistavad igasug. töid kiirelt
ja korralikult Tehniliste uuenduste tõttu hinnad võistluseta!

Wlt
Eesti ja soömö löökpalad.
Üüritakse grammofone ja
plaate pühadeks ja nende
vahetamine, ostmine ja
müümine Suurturg 17*
Pühadeks Jalta vereapeU
MUue* sldronld, väljamaa
ja eesti Õunad jne. Odavalt
müüa schv. juustu pisarates,
80- ienti 400 gr.

Mflflu
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TALLINNA KONI ORt VENE TÄN. 1. TELEFON 16-11.

KorteriAised

Elan nflfid
Uueturu tän. nr. 16.

3

Soe, päikesekiillane, uuesti
remonteeritud, omaette

korter

«3

cs

>

= (S g

<U

c

õ. «
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Varnja Haridusselts „Vabaduse" asjalisel
loteriil 22. mfirtsll 1981. a. langesid või
dud Järgmistele piletitele s

5.

««3

5«*
3? "

C

S-

po 9

»

«3

2 tuba ja suur, valge köök
ühes kõrvalruumidega aasta
üürnikule. Saada Saekoja
tän. nr. 23, Tihe tän. lähe
duses. Küsida samas majas

Drjel HKbibbl
Naha-, suga- Ja pftle
halgused.
Kella 9—lo ja 5—7.
Naister. kl. 4—5 p. 1.

asuvalt kojamehelt.

<d «
Sq
*
«
"53

Apteekri õpilane (neiu) 2
ulugu* Ligemaid teateid

tavat

saab 9. apr. keiia 10—12 Tar
tus, Kastani tftn. 93.

8

veoauto
Võidud saab katte Varnja koolimajas loterii toimkonna juha
tajalt R. Lahilt kuni 1. maini 1931. a. Peale 1. maid 1931. a.

mandoliin ja balalaika. Kivi'
täh. hr. 36—2. Näha kella* vSljavõtmata võidud langevad seltsi kasuks. Juhatus.
1-2 ja 6-7.
Odavasti müüa
llinHlltllillllllllllilltlilllillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllltS

£<

eE

Kütt:
võib tulla ametiskäija ehk

juure. Tartus, Riia t 27—5.

qs
Sa
«J Ä w

kuni 7. apr.

Valmistan

.a

õpilane vanema naisterahva

ehk Vabriku tän. nr. 2—4,

Müüa hea kolaga

dest ühes kõrvalosadega. Jä
rele pärida Palamuselt, post

Jr«
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S I s ii : Prof. A. PALDROCK: Noorsoo suguelust
Dr. F. TOMSON: Tühik kopsutiisikushaige suurim vaen
alalatte,
Ja_ meeste r Jalgratas* Tar lane (9 pildiga). Prof. A. LÜÜS: Noored mehed ja sugu
tus, Kalmistu tän. nr. 46—8 elu. Dr. M. ELLER: Suguhaigused tõstavad maal pead ikkus 3 sülda, jämedus 3".
(end. Maarja).
(l pildiga). Dr. V. SUMBERG: Tunne iseennast Keele aingla tän. 3, Tamme linna
maitsetundmisest (2 pildiga dr. Kahni järele). Dr. K. KOOK: isas.
Haiglane rasedus. Kõhukinnisus (l pildiga). Dr. V. SUM
Põllumehed |
BERG : .Kunstlik hingamine. Lutikas näotu majasõber
(U pildiga). Ettevaatust kevadisel jääl. Tervise kõne
Enne kui lähete ostma
tünd. —Selgituseks.
vflliakulvatuss plekke*
raamatukauplus.
reste* torusid Ju tulusid*
vajatakse Maarjamõisa t. 19,
võfrelge hindasid ja töö
kort. 2.
headust
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P. Peterson
Tartu; Uueturu 20, tel. 2-65.
Kuulus ning täpne
Kõige, suurem valik
hiromant
M TAPEETE
laavas
kes enne elas Tähe nr. 117
vOtab«POSTIMEHE» ja «MAA
võtab nüüd vastu lühikesi
sendist alates rull. Paberlfirl
MEHE» tellimisi ja kuulutus!
aega. Tartus, Võru tän. 86
ttKOOUNAAu Tartus, Aleksandri t.
vastu hr. Jak. Kütt.
kort. 7, 11. korral.
iN- v nr. 10.— Kaupmeestele hinnaalandus.

Maksutingimused määrab volikogu. Pakkujal tuleb
pakutavast hoone hinnast 10% sissemaksa. Ligemaid
teateid saab vallavalitsuse kantseleist Telefon:
Puurmani 21. Vallavalitsus.

einelauapid. Lavrentjev*i juu
res. Telef. 12-05.

AINULT eht 71%

ItHODÜS

Eulitast oliiviõlist
annab kafitsemõrkt

võtab

..Postimehe" io
..Maamehe"
IZäfteCepanu!
tellimisi Ja kuulutusi
vastu
Lugupeetud töötarvitajad! Käesole
hra A. uil.
vaga teatan, et end. Muuga „Pargandi"
Valge* Soo vesiveskis on uuesti üles
seatud uued kruubi" Ja tangumasi
Eltvas
nad, kõige paremad praeguse aja nõuetele
vastavad. TÖÖ kiire ja korralik, mõõduka võtab „P os 11 me h ©«* jn
hinnaga.
HNanmehe« tellimisi a
Austusega omanik. kuulutusi vastu ja müüb üksi
kuid numbreid

B. ORLO, Kesk tBn. 34.

Su.

W

KASS
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tagasi.

