ffimA laa nicw*

SksHt mimbsr 5 Miril.

Ja peakontor Tartus, Jaani 11,
iXoimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2,-86, siseriigi

ja Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, ärijuhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

Wttfimees

Telefonid Tallinnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11.

kui tulid pühad, kadus ka ~kewad". Lõuna*
kuti lund. Terwelt kaks püha järgimööda.
Kuid wanarahwas ütleb, et keMadine lume*
tvaip on Manale talmelumele Meel kardetawam

kui wihm. Nii näis ka olewat: mäenõlwakud
kattusid õö jooksul kiill pehme lumekorraga.
kuid lõunapaiku oli see jälle kadunud ning
kaasa wiinud ka mana lumekõntsa. nii et mäe*

nõlwad hakkasid mustendama. Tekkisid muS'
tad laigud ka nurmeküngastele ja weewool luh*

tadel. Osaline lõunakaart? tuul ühes Päikese*
ga hüwitas ka jää Emajõelt. Nii on nüüd
jõgi linna kohalt päris jääwaba.
Kuid fee, Tõi? ei kõnelnud tveel kewadest sel*

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.
«Lasteleht" 10 s. k. «Tervis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas. üksik
number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s.

malust mööda.

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

Teotrikongressi Hoosolek.

näha, ei ole olnud ühtki kakelust. Samuti on rast lendlehtede laialipildumist kadus lennuk
ka arestimajasse Miimist olnud Mõrdlemisi idasuunas. Kuigi otsekohe saladusliku lennuki
Mähe.

kindlakstegemisele ja asja juurdlemisele asuti,

Pühade ilmad ei olnud pealinnas kuigi
soodsad. Päikesepaistelist ilmu ei olnud, wa
hetewahel sadas. Ööseti langes temperatuur
alla nulli, kuid päewal sulatas jällegi. Lõõt
sulid külmad tunled. ' Tung oli pühade ajal
kinodesse ja teatritele suur.
Külmad pühad Inglismaal.
Spordihimulisi sce ci kohutanud.
Londonist. 7 apr. (Trj.) Inglastel

ei ole weel teada, kust lennuk pärit oli. *
Ärewad pühad Egiptuses.
Wafdi erakonna tegelased raudteerongis

leidis wäga sooja wastu*
võttu. miS sellel tükil lubab wast "kauem „Wa*
vemuise" lawäl püsida.

Maal
dlid tänavu päris talipühad: hanged seisawad
ikka veel räästani ja nendel, keS soovisid kü*
laStada kirikuid, seltsimaju wõi sugulasi, tuli
endiselt kasutada ..taliteid" naabri rukkipõldu
mööda, sest lumewall maanteel ei ole tveel
kuigi palju alanenud. Kui alaneb, seda hälve*

Asutatakse lawategelaste liit ja haigekassa.
Kongress sõnab Berni konwentstooniga ühinemise tühistamist.
Bernhard Linde asjnd koosoleku ees.
Kuna teatrikongressil tööd näisid weniwat muidu soliidses ajakirjas ..OlioniS" EStmna kohta

midagi muud, mirte aga arwustused.
pikale, esineti kongressi teise päewa lõuna eel olnud
B. Linde ise tondis muidugi ka kongressil ja
juba ettepanekuga jatkata kongressi weel lau kuulas pealt, kuidas arutati tema patte. Ta tuli

wangis.
päewalgi. Kuna aga teiste linnade ja maa
Kairost. 7. aprillil. (Trj.) Walimiste esindajad ei wõinud kauemaks Tallinna jääda,
lähinemrse puhul iraiptuses on sisepolitilised siis tuli pärast lõunat asuda tööle kiirendatud
terawused kaswanud aina suuremaks. Esmas tempos.
Rkl. H. K.ulit refereeris
päewal teaid Wafdi rahwusliku erakonna juh

muidugi ka wastama ja loõctr kongresn noolt sunre
tvahelhüüete saju ja naeruga MaZtu. Köit ootasid,
mis Lindel endal on nüüd ülcida enese teguwnn jeie,
tamiseks, kuid toastused olid üsna lihtsad tl'itaa«
did. miS P. Olak toonud, olnud Linde arttkllift, mitte
arwustusest ja seega see iuünuatnoon langenxtt ära.
Berni konwentsiooni küsimusest.
Niisugust seletust kuuldes kongress naerab jälle la«
tiwad tegelased wäljasõidu Beni Suesi, et seal
Pint) seekord kiitinad kewadpübad. Selle tõttu
See konwcnt/ioon on wäikerahwastele kahjulik ja
korraldada suurejoonelisi kihu tits koosolekuid ja ebaõiglane. Läti on jätnud selle üldse ratifitseeri ginal. Küsitakse, et kuidas see siis ära langeb? Aga
oli Londoni muuseumidel kui ainsatel soodadel
Linde juba seletab, kuidas üks poolakas kirjutatvar
Kardeti isegi sõjariistus mata. Meil on mõne kaubalepingu sõlmimise j uu kusagil kakskümmend korda anvustust.
ja kuiwadöl jalutuspaikadel paljli külastajaid. demonstratsioone.
Walitsuswõnnud wõtsid aegsasti abi res see sisse tvõetud. Tuleks aga otsida teid, kuidas
„Aga need pole siiski lindelikud", hüütakse
Oli aga palju kohkumatuid, kes vihmakuuega mässu.
sellest wabaneda. Kõige pealt tuleks kontventjioon
ltõusid tarwitnsele. et segadusi ära hoida. Roomas
ümbertöötatud kujul jätta ratifitseerimata tvähcle.
warustäwlt rilttafid autode! ja Icnituiu*. Kui ron" rahwuslasteaa Beni Suesi jaama
Wahelehüüetest Linde kaotab oma !valmi?mSel«
ja lvalitsusel tuleks leida teid sellest täielikuks tva
Londonist wälja.
jõudis,
woeti
see
raudtee
jaamas
sõjamäe
banemifeks. Tuleb koguda andmeid, kuipalju see dud möttejoone ja ütleb kogemata tvälja ka oma
Pühad ci möödunud ka seekord arvukate Poctlt wastu, 'kes takistas rahwuslasi rongilt konwentsioon nõuab meilt Maluutat ja millised on õige „usutunnistuse":
„Artvustus ci pruugi olla õige ega erapooletu."
õnnetusteta. Raskesti wigastada sai kuulus ÜahÄimiscl.
Oli nmretsetnd tciite rong ja rah selle teised pahed meie kultuurelule. Need mater
Wnruaks ta kõneacg on läbi ja ta lahkub kõne
võidusõitja Dävis, kelle auto libeda sõidutee wuslasi taheti sundida otsebolse sellesse ümber jaiid tulewad koos märgukirjaga esitada wabarügi

keS mõttes, mis rahwas ootiS ja lootis, keS tü
dinenud on pikast talwest ja kellel tveel hästi
meeles läinud aasta kewad. mil aprilli, nende
päewode sees oli juba tahenenud maapind ja
linnud ei keelanud oma laulu.
tõttil lendas „upevluu>ti". Õnnetust nägi istuma ia taaasi slairos«se sõitma. RahwuS
Vaatamata sellele, et rahwas linnast pü pealt
20.000 inimest, keda wihm samuti ei ol'
hadeks wälja ei sõitnud, waid kodus Pühi vee Mld kohutanud. Põrutada sai ka kuninga tädi lased keelduüd ia. ei lahkunud raudtee waguni
tis ei olnud linnas erilist liikumist märgata. printsess Beatri.ce, kelle autoga juhtus libedal test. Rongi piiramine kestis piremat aega ja
Selle tõttu ka walities ametlikus keeles „rohu"
praeaum istuwad Wasdi erakonna liikmed
teel WÄHern õnnews.
wanunitcs. , kuberner saatis neile
ja kqrrakaitSjatel olid „pühad".
. Inglise kuningas on end külmetanud ja wõileibu. laS-bis' aga nxnde eest hariliku eine
' Ainult teater wõis pühade ajal oma statis peab arstide nõuandel sängi jääma.
tikasse märkida: osawõtjate arw keskmine, las*
teetenduS wäliamüüdud saali eeS ja esietendus

12 kuud 1200 senti.

naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või

(Tahvised ftenadpühad.

paiku küll Päikest ja weenirefid, kuid öhtupooli*

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 1 kuu 135 s.,
1 k. 270 s.. 3 k. 370 s., iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 s..
1* kuud 1350 senti. Talitusest ära wnes: 1 kuu 125 s.
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s.. 6 kuud 600 s .
kodumaa hinnad.
..Maamees" 30 senti kuus. «Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

Kolmapäewal, 8. aprillil 1931.

VleStõuSmise pühadeks MõiS neid pühi ni*
aietada, kuid kewadpühadeks mitte, sest niipea

Postita: 1 kuu 135 s., 2 k. - 270 s., 3 k. - 325 s., iga lisa
kuu 105 s., 6 kuud 625 s., 12 kuud 1250 senti.

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm weeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin

Nr. 94

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

Wilismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kisikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowil.

;w':' . . -vt !

«PostlmeheH ja ta maksuliste lisade tellimishinnad t
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s., iga lisa—

laua hinna sisse kasseerida.

toolni et küllap ta mõnes teises kohas

waiitsusele.

Meel alles näitab...

Huwitaw punkt oli refevaat ja tvaidlused
<2ee oli õhiu lõbusam osa.
teatriarwustuse üle.
??r.
Põldroos refereeris laMategelaste liidu
Kanti ette .Vanemuise" direktor W. Mettuse refe
raat .Teatriarwustusest". Referaat oli lõbus tvest loomise tarwiduseit. Taheiakse asutada lawategeliit näitleiate aineliste fnilmdr kaitseks.
lus sellest, missugune armustus on teatrile kasuks
sa missugune kahjuks, asudes kokkutvõttcs seisuko mõningate waidiuste ot ristatakse küsimus jaatatralt.
Ilntar Ncrcp refereerib näitlejate haigüe
hale, et artmlstajale, kes kirjutab elawalt ja hutvi
tamalt, oskab tüki Mastu buwi äratada, oskab eral kindlustusest ja pen/ioni kassast. Küiimus tekitas

Pvantslaste rugbh-wõit.
3 pataljoni Eoiptuse sõjawäae piirab raud dada .tänulikku" osa, head mängu, näitleja ja
laMastaja tööd ja kõike seda elustada konkreetsete
Kurva sündmuse märgivad inglise lehed teer ongi, et takistada Wafdi erakonna poole näidetega
sellisele anvustajale on tänulikud kõik
ära inglise meeswnna lüüasaamisest prants hoihjaid sidemete loomisel rongis olijatega.
teatritegelased.
lastelt rugby-Wõistlnseil Pariisis. Mätrg löp
B. Lindele tehakse „lapuat".
pes 14-13 prantslaste kasuks. Ägedat tvõist
Kuna kaasreferent J. Semper puuduS. täittS
tema aset Estonia dramaturg P. Õlak. Tema rää
lust podati suure põnevuseaa. 35.000 pealt
kis teattiarwustajaist. Ta ütles, et Tartu teatri
vaataja hrtlgas oli hulk inglasi, kes eriti sel
armustus on kuidagi mahedam Tallinna omast, kuna
leks Pariisi sõitsid.
Tallinna arwuStajad otsekui kliimaliStel põhjustel
on natuke tujukamad. Erand aga kõigist on Bern
Moskwalaste piihadenaljad
hard Linde, kelle kohta olewat raske ütelda, mis mo«
Berliinis.
tiimidel ta kunagi kirjutab nii Mõi tei/iti. Kõneleja

tõi näiteid Bernh. Linde sellistest kahtlasist artvus
imist. ühes sellises Linde kirjutab, kuidas tema on
wötnud aset kultuuri kõrgetel küngastel, kuna .Es

. Salapärane k.hutuslcnnuk.

Berliinist, 7. aprillil. Hoolimata po*
makS tveel seisukord lähebki, sest siiS kaob Ho*
litsti keelust katsusid kommunistid Pühade ajal
butte weel rohkem aukudesse kui- praegu.
toime Panna. Po
MaäÄeeSeseaduse esimene . lumerohke talv

mid ja palunud ütelda, kust Linde niisuguseid jutte
on kuulnud, siis puigelnud Linde Mustusest kõri vale.

Kõneleia toob Meel rea näiteid niisugusest ltndelikust

liti toimkond, kes pidi need resolutsioonid
uuesti redigecrima. Toimkonnal jätkus sel

teguwiistst. Tuletab ka meelde, et Linde kirjutused lest tööd kogu pühade ajaks.

Kriis Rumeenias.
Karoli tagasikutsuja walitsuS lahkus ametist.
Bukarestist, 5. aprillil. Rumeenia
rahwusliku takurahwa erakonna walitsuS,
milline kuningas Karoli maale tagasi kutsus,
lahkus ametist. Wiimastel kuudel kaotas see
uxili.tsus paljude poolehoidjate usalduse. Ka
kaua igatsetud wälisllaen, mis Pariisis tehti,
andis waatamata suurale ohwritele wähe
raha. Lootused põllumajandusele agraarlae
uude läbi abi tuua ei näi õnnestuwat. Sellel
walitsuse kriisil wõiwad olla õige laiaulatus
likud tähendused ühenduses Kaau-Euroopa
pöllumajandusriikide hädaaa ja sellest tingi
tud kokkulepetega.

Hindcnburg 65 aastat södur.
7. aprillil pühitseti Saksa wabariigi presi
dendi kindral seldmarssal Hinden b u r g i

Arwatakse, et nüüd kuningas teeb wolit
suse kujundamise ülesandeks, kas jälle Mi r o
nesc u l e wõi tehakse ettepanek Londoni
saadi? Titnle s c u I e, kes telegraafi teel
Bukaresti on kutsutud. Viimasel juhtumisel

65-aastaft kaitsewäe teenistuse juubelit. Onm
wenib walitsuse kriis wähemalt ühe nädala.
söjowäelase karjääri, mis teda wäejuhi kohal-;

wiis, algas Huldenburg 1876. aastal, astudes
kolmandasse jalg-kaardiwäe rügementi. Kiud
ral-feldmarKsaliks' sai Hindcnburg 1914. aas
W Kuulus jumalakoda tuleroaks.
tal pärast Tannebergi lahinguid ja heitlusi
Masuuti
järwede juures. Saksa kindralstaabi
' Märtsi algupaewadel põleS RangooniS puulöikeid sammastel ja samuti palju kuld
osaliselt maha kuuluS Schwe-Dagoni Pagood, seid jumalapilte. Häwinenud Zunstiwäärtuste juhi kohalt lahkus praegune riigipresident 3.
mis on 585. aastal e. Kr. ehitatud. Tule- aineline wäärtus on õieti ärahmdamatu. juulil 1919. aastal. Pildil näeme Hinden
burgi ohwitseri niundris noorena 1866.
Annetuse ohwriks langes hulk wäärtuslilke Pilt on üks esimesi pagoodi tulekahjust.
aastal.

„Miljoaär-sportlaae", keda surm ei wõta. teostas
rekordlemtu.
Londonist,?, apr. (Trj.) Inglane Men 1913. aastal oli ta meriwäe kadetina sõjalae
sNdstone, kes koos abilendurigä Jones'iga ja wal „Hogue", mis sai saksa allweelaewolt tor
raadiotelegrafisti lohnsoniaa .tõusis tsiftpäe pedo pihta za wajus Põhja. Kidstone suutis
wäl Inglismaal lennuks Lõuna-Aafrikasse,' end ujudes 254 tundi mee Peal hoida, kuni ta
maanims Kaplinnas. Tema lend kestis 6 päästeti teise laewa Poolt. Samal Päewal huk
paewa 10 tundi ja on uus rekord, (eelmine oli kus ka see laew torpeedo läbi, Kidstone pääses
854 paewa). Kidstone tahtis lennu teostada äga teistkorda eluga. 1927! a. wajus tema all
6 päewaga, mis aga ebaõunestns, kuna wäike Põhja wõidusõidu. mootorpaat, Kidstone pää
mootoritike sundis teda wahemaandumisele ses oluga ja päästis ka oma naise. Warsti
Lichtenbergis, Lääne-Transwaalis. Rekordlen-- Pärast seda.kukkus -ta Walge-Niiluse lainetesse
nü eesmäraiks oli tõestada, et Briti lennupost sama lennukiga, millest Belgia pankur Löwen
wõib meelai kiiremalt töötada, kuigi uute len stein LaManchäi AMus ja jäljeta kadus. Kid
nuliinide tõttu tulewad kirjad Kaplinnast Lon stone pääses eluga. Ainsana pääses ta eluga
saksa reistiatelenuukilt. inis 1928. a. HMus
doni juba 12 päewaaa.
Inglise lehed pühendawad Kidstone'i len Caterhamis, Kentis. Seekord sai ta räntu tu

Sellega olid referaadid läbi ja asuti reso
lutsioonide juure. Kuna iga referent oli esi- ~
tanud hulga resolutsioone, siis kujunes nende
wastuwõtmine suureks tööks. Aeg kaldus
juba kesköö poole ja osawõtjate artv oli wähe
ncmld. Iga resolutsiooni juures alul wäieldi,
kuid wiimaks wõeti wastu kõik, mis oli esita
tud. Muu hulgas läks läbi ka B. Linde esi
tatud resolutsioon, et teatrarwustajad ei tohi
teha teatrile tõlkeid, üsna läbipaistwalt see
oli sihitud Linde poolt ühe kirjaniku wastu,
kes arwustab teatrit, kuid on teinud ka „Es

tonia" teater afuwat sügamas ja madalas Maim torsiqlc" tõlkejd..
liie? orus, kuhu Linde ei nägetvatki.kõiki pisiasju.
Kella kaheteistkümne paiku on kõik reso
Kord jälle Linde kirjutanud nagu oleks Ä. Adson
käinud ..Estonias" sa pakkunud oma .Lauluisa ja lutsivonid läbi hääletatud. Need olid wastu
kirjaneitsit" repertuaari. Kui Estonia seda õienda Wõewd toorel kujul ning kongressi poolt wa

kahad vist näpunäidet jagadtt selleks. kitidaS lilsei ol? korduwalt.sunnitud kumminuiadegn
seada kokku järgmise vasta eelarvet maanteede meeleavaldajate wastu wälja astuma. Ligi
200 kommunisti areteeriti.
osas. !
Esimesel pühal sünnitas suurt ürewust
Tallinnas möödusid pühad
kommunistide lennuk, mis äkki ilmus linna ko
«vaikselt.
hale ja hakkaS lendlehti alla pilduma. Len
Tänawused pühad möödusid Tallinnas era nukil olid numbrid kaetud ja tiibadele wärwi
kordselt waikselt. Nagu politsei aruannetest tud pahempoolsete frondisõdurite märgid. Pä-

..Suremata" inglase rekord.

elawaid mõttewahetusi ja küsimuse kohta wõeti waStu
rida resolutsioone.

Jaek Diamoudi sõber tape^.
New - Roraist, 7. apr. (Trj.). Ameeri
ka allilma kurikuulsat tegelast Peter Feliae'i
tabas saatus, mis lõpuks ootab kõiki tematao
lisi. Ta leiti raskesti haawatuna ja suri haig

Kelle tuld?
Prantsuse riioipank protsessid New-Dorgis
Nöukoaude Wcnemaaga.

Norgis Prantsuse riigipanga nõudmisel koh
tulik arest. Prantsuse riigipangal oli Nõu
kogude Wcne wastu waremaid nõudmisi.
Nüüd tuleb asi kohtus arutusele, sest pank ta- '
hab oma õiguii. seaduslikult jalule seada.
Nami „Matin" teatab, kuulus kinnipeetud '
kullasaadetis Prantsuse riigipangale, müüdi.
1915. kuni xjii. aastani Wenemaale ja de
poneeriti öteiierlikku Wcne riigipanka. Kui
enamlased Wenemaal wõimule pääsesid wõõ
randasid nad ka selle ft;lla tagawara ja eks
porteensid hiljem Ameerika Uhisriikidesse.

Keemiatööstuse hiiglatrustid.
Londonist, 7. apr. (Trj.) Londonis
asutati suur rahwuswahcline ettewöte söe
weeldamiseks ja õlide rafineerimiseks. Uus
aktsiaselts kannab nime „Jnternational Hyd
rogelration PatentS Company" ja ta tegewuse
piirideks on kõik riigid, wälja arwatud ainult
Saksamaa ja Ameerika Uhisriigid. 'Aktsia
seltsi peakorteriks on Lichtenstein, kus asub
rahwuswaheline direktoormm. Ettcwõte ku
jutab enesest n. n. „Standard J. G. Com
pany". „Royal Dutchi" ja Shelli grupi, sa
muti Briti riikliku keemiatööstuse kombinat
siooni. Trust kawatseb luua lähidasi side
meid Ameerika Uhisriikide ettewõtetega, mil
lest samad tööstusgrupid ka senini huwitatud

Pariisist, 5. aprillil, pahematel päe
wadäl algab New-Aorgis huwitaw kohtu
prdtsess. NimÄt tuleb kohtulikule arutusele olid.
Prantsuse riigipanga kaebtus Nõukogude We
Samal ajal asutatakse asukohaga Haagis
ne walitiuse wasw. 1928. aastal pandi Nõu «Hydrogenation Vngineering and Chemical
komide Wcne riigipanaa kullasaadetisele, mille Company", mille ülesandeks on juba konk
wäärtus oli umbes 5 milj. dollarit, New- rcetsemalt tööstuste juhtimine.

las, keeldudes oma mõrtsukaid üles andmast.

Felice ol>i kõmulise ninu omandanud Jack
Diamondi kaaslane alkoholiga salakaubitsemi

sel. Nähtawasti tapsid teda wõistlcjad.

kftlglle, kellel tegemist kohtutega
A. Luiga toimetatud wKrlmluaalkohtuplda
mlse seadus** ja T. Grünthaii toimetatud
«Tsiviilkohtupidamise seadus*4 on kuni
15. aprillini s. a. veel müügil 5 kr. 50 snt. asemel
ainult 3 kr. eest.

Plahwatus Brasiilia allweelaewal.
dates
oma
kohkumatust.
Armutud
on
Kidsto
Hiljuti oli Brasiilia allweelaew „H uma
isik on erakordselt huwitaw. Glen Kdstone„i
„Humanyta" on moodne allweepaat ja
NOOR.EESTI KIRJASTUSE
nhtal" Rio de laneiro sadamas raske plah- oma 1400—1900 itonnilise wce wäljatõpjega
tuntakse laialt „miljonär-sportlase" nime all, näi imepärased pääsemised rasketest õnnetus
kes on kuulus selle läbi, et ta eluga pääsenud test autode Mõidusõitudcl. Õigusega loetakse raamatukauplus Tartus, Rüütli tän. nr. 4. Matus. Plahmatuse järeldusel said paljud on ta Brasiilia kõige suurene wee
ohwitserid ja madrused meeskonnashaawata. alune lahinguüksus.
on muinasjutulikult paljudest hädaohtudest. teda surematuks.
nulle ka sellepärast suurt tähelepanu, et lenduri lehaawu, astus aga kohe teise lennukisse, näi Kasutage juhust 1 Raha ettesaates postikuludeta.
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Mis tvleb edafi?
Stt(K ÜMiaMMiiMiÜfw ja wastatamata wastasriud.

Leud stratosfääris.
Junkersi tehased Saksamaal ehitawad prae fmMoM määrala «r,ust m«r« bJaL 50OT
Dcvrtu lmnowoktkoau wiimasi kooSokeLu fuwel parandamata, sõiduteed, mis isegi juba
gu
stratoSfäär-lennuttt,
millega ehitajate arwa m fätjuW on öhuröhk W.-I fcW» ni"uui
küllalt
auklised,
sillutamata,
terve
rida
häda
Ki? ja tulemusi on mgejall wiStisti weel
nagu ott j- -5- *?'!£, "
teS saaks olema wöimalit üle ookeani lennata
WärSkelt meeles. WaStasrind, keda näiwad wajalikke remonte tegemata, hoolealused lei
meetri
kõrgusel neljandikule Ja 1 .
üheainsa
Päewa
jooksul.
Lennuk
Varustatakse
algusest peale juhtiwat kohapealsed tööera wata jne. jne.?! Harilikule kodanikule ei ole
guscl
kaheksandikule.
Igatahes on fa WW
junkersi
mootoriga
ja
junkersi
raketiga
ja
fa
sugugi
nii
tähtis,
keS
kuulub
linnawalitsuse
konna tegelased, hääletas waStu igale ettepa
watsetakse nende jõuga tõusta 8000—12.000 Icri liikumapanev jõud niisuguses va
nokule, mis tuli lmnawalitsusi poolt, kusi koosseisu, keS mitte, temal on õigus nõuda,
meetri kõrgusele. ProowilennukS. Selle juu hem, kuid on leiutatud erilch stsieseadeid nn»
«ata ja waatamata sellele, kaS ettepmrek ots et linna heakord rahuldaks nõudev.
Wastasrind
on
aga
kiwi
weerema
pan
reS saadud kogemused tahetakse ära kasutada neist puudustest aitawad iil? saada. Korrau
tarbekohane wõi mitte ja missugused wõiwad
lennuki suurema raketiga Varustamiseks, miS kud arvutused näitavad, et stnNosfaan h«
olla niisuguse wastasrindlusi tagajärjed lä nud, millel wõiwad veelgi Mrwemad taga
järjed
olla
maksumaksja
kodaniku
suhtes.
On
siis Võimaldaks tõusta kuni 16.000 m kõr- •i rebas õhus. miS meie juures algab umbe
hemas tulewikuS. Nõnda hüälÄati wastu
11.000 m, ekvaatoril sellevastu
gusele.
lisaeelarvele, kuigi ilma lisaeelarweta ei ole päris selge, et linnawalitsuS, kes juba aastate
seni ükski omawalitsus läbi saanud; hääle wiist on praktiseerinud (ja seda toewad eran
Niisuguse lennuki ehitamise otStarwe on: 17.000 m kõrgusel, wõib saawutada lennukn
tati wastu linna 1931/32. a. eelarvele, fuipi diMlt kõik meie omavalitsused) awansi-sum Lustvaatta walulaps peaminister Lang. kõigepealt luua Võimalusi meie atmosfääri; rust 500—1000 km wahel tund. nn et loode
wastasrinna esindajad selle koostamisest za made kasutamist snwiSte heakorra kulude kat
pealmise korra, niinim. stratosfääri weel mit- -! tawaSti wõimaw Pole Atlandi ookeanist u e
Raske majanduskriis Vaevab Viimastel mett
sõelumisest komiSjomS osa Wõtsw ja seal kõike teks, ka tänawu peab püüdma osaltki täita
mõistatuslikkude kõrguSkihtide uurimiseks.'! lennata ühe päevaga (homm- ust õhtuni).
aastatel eritt Austraaliat. Welle järeldusel
Päikesekiired ei soojenda õhku otsekoheselt,! ' Kõige kiirem laev vajab praegu Euroopa
pooldasid. Ja wastu hääletati isegi niisugu kõige hädalisimaid ülesandeid ja selleks sisse otsustas Uus-Lõuna-Walesi osariigi Valitsus
sile ettepanekule, nagu seda on awansi nõu tulekuid hankima erakordsel viisil. Näiteks eesotsas peaminister Langiga keelduda 1. Vaid maapinna kaudu. Kindel pind oman- !! mandrilt Põhja-Ameerika rannikule sõrmuse»
tamine riigikassast linna kasuks langewa peab linn kinnisvara maksu majaomanikku aprillist peale wõlaprotsen-tide tasumisest. See dab päikesekiirelt kõrgema temperatuuri ja!' ligikaudu wiis päewa, lennuk kolm baewa,
sõitis kauguse Friednchshafcn-Lake
tulu- ja lisaärimaksu arwel. ühesõnaga, Im delt saama alles sügisel. Kuid silmaspidades samm kõigutas tõsiselt Austraalia krediidiusal mõjub siiS kui küttepind, mille soojus aegajalt,
nawalitsus oleks wõinud teha missuguseid ülemalkirjeldatud asjaolusid ja erakordset sei dust jg sünnitas pea Võlausaldajate ing end tunda annab ka õhus. "Nii on seletataw i' hurst maha 60 tunniga,
tahes ettepanekuid, ?aS wõi waStaSrinna ot sukorda ei wõikS linnawalitsusele pahaks pan laste keskel suurt ärewust. näiline waStakus, et madalmaa õhk, kuigi ta j Suur raskus seisab igatahes selles, «im
sekohesoks kasuks wastaSrind oleks ikkagi na, Mi ta sunnitud on kinnisvara-maksu
päikesest on kaugemal, tõepoolest soojem on kuij mene niivõrt hõrendatud õhus ei saa elada.
Nüüd
on
liiduwalitsuS
osariigi
wõlaprot
hääletanud waStu ainult sel põhjusel, et tähtaega muutma ja selle ettepoole nihutama sendid liidupanga kanda Võtnud ja nõuab rii päikesele lähemal olem kõrguse õhk, mis muu- ! ! Süüdi ei ole selles mitte ainult hapmkupuu
tema esindajad puuduwad llinnawalitsuse paari kuu wõrra. Muidugi on see tegelikus gikohtu kaudu osariigilt wastawad summad tub seda külmemaks, mida kõrgemale. ! s duS, waid kõigepealt asjaolu, et madala õhu
kooSseisuS.
elus kõige ebasobiwam aeg maksumakSjaile: siiski sisse.
Kesk-EuroopaS Vajub jüdasuwel termo ! rõhu puhul gaas inimese verest hakab lahku
Seda nimetatakse waStutuseta waStaSrin remondid igal ühel eneselgi käimas, üürilisi
meeter
kõrgustikkudel üle 3000 m alla kül !ma ja see wõib põhjustada surma. StratoS
naks kõige puhtamal kujul, mis ette tuleb suwitamaS jne. Kui siin aga kellegi üle nu
muspunktt, 7000 m kõrgusel on temperatuur ' fäärlennukisse peab sellepärast ehitatama õhu
Hukatakse waStuhakkajaid talupoegi.
harwa isegi parlamentides, rääkimata oma riseda, siis küll praegusi vastasrinna üle.
juba 30 kraadi, 10.000 m kõrgusel 45 ja ; kindlalt suletav ja köetaw ruum. milliseS wöch
valitsuslikkudest esinduskogudest, kus partei kes niisuguse olukorra on oma waStutuStun
Moskwast teatatakse: Kolomnas lasti ma 11.000 m kõrgusel ümmarguselt 50 kraadi > saawutada normaalset õhurõhku ja parajat
politilme wõitluS tohiks olla teisejärgu täht deta teguwiisiga välja kutsunud. Meie ko ha kohw Poolt surma mõistetud 8 talupoega, alla nulli. Kindlaks määrati see sel teel. et j temperatuuri. Geda nõuet suudab tänapäeva
susiga aOjaks. Ja meie ei eksi, mi üleme, et danikud linnas on selleks küllalt arenenud, et kes kuulusid põrandaalusesse „Musta fotwi ! ?hku lasti tõusta Väikesed, iseseisValt kirjuta , tehnika rahuldada ja nii ei tohiks enam kau
waewalt jätkuks Tartu majaomanikkude mõista, keS siin süüdi ja keS kannab waStu nimelisesse mässajate organisatsiooni. See
l gel olla aeg. kus kiirusega 200 m/s ja 60seltside estndajatek innawolikogus eneStel tust. Ja niisugused asjad peetakse edaspidi rühm süütas põlema. „Punase lipu" kolhoosi. j wate instrumenttdega Varustatud õhupallid. ! kraadilise pakaiega kihutatakse kõrgel ruumis,
Kui
hiljem
õnnestus
niisuguste
registreerimas
suurt luSti niisuguseks mänguks, fui neid ei valimiskasti juures kindlasti meeleS.
Jekaterinodarist saadud telegrafilise teate
Samuti ei saa jätta tähendamata pentsi- järele on seal ilma kohtuta ja" juurdluseta pallidega saawutada Veelgi suuremaid kõrgusi, kuS õhurõhk on waid weel 100 mm, nor
oleks juhatamas ja tagant kihutamas tööera-maalse meie elusfääri seitsmesajakuuekümne
awastis. et
kondlikud „spetsid" intrigeerimise ja „keeru Mle osale, mida praeguses vastasrinnas maha lastud pikemat aega wanglaS hoitud tehti üllataw
kõrwal.
temperatuur edasi ei lange.
etendavad
mõlemad
wähemusrahwuste
rüh
tamise" alcÄ. Weel enam: wõrme kinnitada,
ühe kolhoosi esitaja ja weel mõned teised kol waid jääb muutumawkS.
Siiski siin tulewad weel arweSse mõned
et need kodanikud, kelle nimel praegune was mad. Nende kuuluwuS waStasrinda võib hoosi ametnikud. Mahalaskmine on „Ruli"
Selle
imeliku
tõsiasja
hilisemad
uurimused
tundmatud
tegurid. Nende hulka kuuluwad
taSrind TarM linnawolikoguS tegutseb, nii nende seljataga seiswate kodanikkude huvidele teatel sündinud ühenduses 790 puuda nisu
'teatud
kiired,
mis ilmaruumist päikeselt tule
tõendasid
wnmaks,
et
need
atmosfääri
ülemi
mõjuda
ainult
kahjulikult
ja
vististi
ei
ole
sug u st teauwiisi ei saa Midagi õigeks pi
kõrwaldamisega kolhoosi tagawaradest. Läbi
dada. Sest igale TarM kodanikule seisab nemadki oma esindajaid omawalitsuse esin otsimisel leiti wili peidetult traktori kuuri sed kihid mitmes teises suhtes madalamatest i wad ja millede mõjust inimese kehale seni weel
erinewad. Wiimaseid, mis meile juba am j väga wähe teatakse. Inglise Himalaja-ekSpe
kõigest hoolimata ometi kõige lähemal kodu duskogusse saatnud ~suurt politikat" tegema, põranda alt.
mugi hästi tunwd ja milles aset leiawad muu -1 j ditsioon pani, kauemini körgusreegionis wiibi
küll
aga
oma
wajalikke
huwisid
kaitsma.
Ja
linna enese käekäik, tema tarwrduSte rahul
GPU-gi ei ole kindel.
tutvud ilmastikunähted, tuulte, pilwede jne. j deS, nende kiirte tulemusena tähele, pöletishaa
damine võimaluste piirides ja üleSehttaw seda suudab volikogu enamus kahtlemata
Moskwast
on
GPU
koleegiumi
poolt
saa
wahetuS, ja temperatuur kõrgusega kohaneb, 'wu nahal Päikesepiste eeltunnuseid. Ka
suuremal määral pakkuda Mi wõimetu waS
töö kogu linna Mi terwiku kasuks.
detud esitaja Odessa, keS peab rewideerima nimetatakse nüüd ..stratosfääriks". Selle kobal > elektrilaadi kiired näiwad mängiwat suurt osa.
Kusigu waStasrinda MuMwad linnawoli tasrind.
Ka sellest tehakse tulewikus loodetawaSti sealset GPU osakonda ja tarwilikku „puhaS olew atmosfääri osa, ..stratosfäär". sellewastu> Kui kõrgele ulatub stratosfäär, weel ei
niMd ometi oma walijailt, kaS neile on üks
tust tegema. Nagu Berliini lehed teatawad, ei erine mitte ainult mainitud temperatuurit teata, ülemiseks piiriks Peetakse siiSki 70õiged
järeldused.
kõik, Mi linna tänawad jääwad eeloleval
olewat Põhjust rewideerimiseks andnud tea ühtluse, waid samuti tuultega, niiskuseoludegat' tuhat meetrit, mille taga oleks siis reegion.
tud paljastused, mis on tehtud selle kohta, et ja teiste meteoroloogiliste elementidega. Õhkk j kuS leidub ikkagi weel õhku, nagu seda täen
kohalik GPU on Odessa walitsuswõimude sisaldab siin nii mähe weeauru, et ei ole ole'! dawad tähtede-langemised ja wirmalised
järelwalwes olnud nõrk, eriti ühenduses ra mas udu ega pilwi, wihma. lund ega rahet.. viimaseid esineb koguni 1.000.000 m kõrgu
„Maha kommmma!"
hutustega Odessa meremeeste ja tööliste Tuul puhub ühesuguse tugetvusega üheS ja sa' sel. Teoreetiliselt ulatub atmosfäär weelgi
keskel. See olewat andnud pinda opovtunist mas suunas, ega ole seal samuti äikese nähteid.. j kõrgemale üles ja alles siiS algab waba maa
SMMU( tehakse ägedat kommaaismiwastast kihataetSSd.
likkude olluste tegewusele.
Igatahes peab arwutama tõsiasjaga, ett > ilmaruum. On kaalutud ka sellesse tungimise
Töölised tapawad kommuniste.
õhurõhk ja sellele waStawalt samuti õhutihe- wõimalust raketi abil. Kui see oleks juhus,
Poola ajalehed on saanud Nõukogude kätte, kuS see muidugi ka awaldati. Lendle
Wene pagulaste lehe „Ruli" teatel Tsarit t-uS kõrgusega kahaneb, mispärast teatawastii kaoks raket täielikult inimese vaatluse piir
Wene piiriäärsetest maakohtadest uStawaid heS öeldakse:
sõnist
on kommunistlikus „Barrikaadi" ni ' baromeetri abil õhurõhu mõõtmistega wõib? konnast.
teateid, et praegusel ajal kõiaiS Nõukogude
.Mcha kommuuim! Maha enamline Nõuta
Wene piirimaakondadeS, kuid samuti ka sise gude Wenemaa. Meil on tarwis teist Nõukogude meliseS masinatehases tulnud ette hulgalisi
maal on enamlusetvastane agitatsioon lõkkele ZSenemaad! WabaduS, iseseiswuS. perekond ja kommunistide tapmisi ühenduses tööhulga
löönud terawamalt tui kunagi enne. Huwi omandus olgu kõigile. Küllalt üleilmlisest revo mnmmumi kindlaksmääramisega. Leht loet
töötasu näol. AStva tuule ja tornnhoiatuSteadete
Ilmateateid ei aota poeti
leb terwe rea tehaste juhtiwaio tegelasi-kom
toto õit äramärkida, et enamluSwastast kihu lutsioonist! Waja on leiba ja riiet!
üleandmine tuletornidele, kalameeste ühingutele,
agentuuridesse.
mumste, kes on tapetud wõi raskelt haawatud
tuStõöd. tehakse wõrdlemisi warjamatult, ka
piiriwalwele. merepunktidele püsib endisel alusel.
Wiieaasta plaanide ja kolhoosidega ei parane
futadeS ära fa kõiki wõimaliKe abinõusid; olukord. Tuleb lõpetada esmajärgu tarbeainete
Ilmateateid anti seni tasuta iga päew üle tv Juhitakse tähelepanu sellele, et ilmateated antaks»
Pole punaseid lippe!
isegi lennukeid olewat kihutustöö tegijate kä wäljatvedu tväliörnkideSse. Tuleb lõpetada wä
lefoniteel
postkontoritest ka kõikidesse poStiagentuu üle iga päetv raadio ringhäälingu kaudu.
Nõukogude Wene statistilised andmed kõ
suwAse. Nõukogude Wene maakohtades mit liSmaal Nõukogude SBrne agentidele palgamaks nelewad, et igal aastal ainuüksi Suur-Wene rideSse ülespanemiseks publikule nähtawal kohal.
Eesti Arhitektid Berliini
mel pool ja eriti piiri ääres olewat nähtud mine, kes saatvad .üleilmlise retvolutsiooni ettetval osariigis tarwitatakse ära esimese mai Pidus See nõudis kulu üle 850.000 kr. aastas, kusjuu
näitusel.
saladuslikke lennukeid, kust alla on Pillutud mistamise" eest kuus 100 dollarit ja enamgi.
res aga ilmateateid kohtadel tväga tvähe kasutati.
tuste ajal 50 wagunitäit punaseid lippe.
hulgaliselt enamluswaÄtafeid lendlehti.
„Arwesse mõttes terstnltõostuste piira Selle tagajärjel lõpetati 1. aprillist ilmateadete
Eesti Arhitektide Ühing saatiS kogu eP»
Kus on talupoegadele tõotatud maa?
Waatamata G. P. U. walwelolekule lewi-üleandmine
poStiagontuuridesse.
Samal
ajal
tud
toodanguwõimet
ja
samuti
wälismaalt
tusjooniseid
ja päewapilte Berliinis 9. maist
Kus on tööliste tasu?
tatise neid lendlehti eriti maakohtades, kuS
sisseweetawa wärwi puudust, käesolewal aas täiendati tariifinõukogu poolt telegraafi tariifi, et kuni 8. aug. s. a. korraldatawale üleilmlisele
Aodanikudl Maha poolhullunud «Uvantib tal punast riidematerjali lippude walmista-- ilmateateid wõib üle anda ka telefoni abonentidele ehitusnäitusele, kus on nimetatud ühingu
mässuliikumisele wähegi pinda on loota.
Uks iseloomulik lendleht, miS leiti Row ristide wõim, kes on kogu maa Miimid wiimase misekS antakse wälja kõige Piiratumal mää ja kõnepunktidele tasu eest S prooni kuuS, mis on jaoks reserweeritud 50 m semapinda wälja
nos, on sattunud ka WarSsawi ajalehtede wiletsuse ja näljani.^
pool summast, mis kulub selle teate üleandmiseks
ral," ütleb nüüd ametiwõimude dekreet.
panekute jaoks 25 maa eksponaatide Krwal.
||M||#Š>9|MA omandamast ÜENÜ loteriipiletit
WU> UTW»>G> sest seUeKa võib võita H korda
„Sealt tulewad weel mõned teised!"
Framm silmas nüüd umbes kolmekümne mehe
suurust varwe, kes nägid wälja täpsalt nagu koopaini

Lilo liivakellas

mesed, kelledele ta praegu oli toonud tuld; nad hakkasid

kaljult alla ronima, ja ta nägi, et nad olid wähemad,
kuid laiemad ja tugewamad kui ta siinsed imed sõbrad.
Imestunult tulid inimesed lähemale ja põrmtse
sid tulle, nad kõnelesid teineteisega umbhäälikute Ma
lingu abil, ainult harwa kuuldusid nende wahelt

tooM oalestL
Fred Hildenbrandti romaan.
Framm mõtleS järele.
Siis ta läks wankri juure ja warustaS end mv
ningate käsigranaatidega, miS ta sidus ühte kimpu.
Selle ta pani sõnajala jalale, süütas ühe granaadi
hüppas eemale.

Mürisedes paiskus maapinnast kõrge tuleleek.
Puutükid lendasid läbi õhu, ja kui Framm silmadega
otsis murelikult perekonda, oli see kadunud; ainult
koopa hämaruses ta märkaS nende kahwawid nägusid.
Edna koguS hoolega kokku kõik, miS ta wõis kokku

korjata, ja pani nad ühte hunnikusse. Framm tassis
raskemaid tükke.

Ja wähe aja pärast pragises tuli, ja Edna ning
Framm mõlemad seisid halalt selle eeS.
Framm wiipaS perekonnale; need tulid teineteise
järele lähemale ja wahtisid leekidesse. Framm ruttas
smnud looma juure, lõikas sellest saega ühe suurema
tüki, piStiS tast puuwarda lobi ja pani liha küpsema.
,Fa soola peab panema," hüüdis Liebchen wcmk
risi ehmunult.
samuti neil peab kastme jaokS okema kauss,
HLrraFramm!"
Eona tegi naerdes tõrjuma liigutuse.
Wähe aja pärast, kui Edna, silmitsedes seda ini
meSloom.ade parwe, wõitleS pisaratega, ulatas Framm
suuremale mehele tüki liha, keS näis olewat teiste

MeeS wõttis ta ettewaatlikult wgKtu jg ham

muStaZ.

Siis ta piilus oma perekonna poole, istus muga
walt tule kõrwale maha ja hakkas liha rutuga alla ku
gistama.

Framm naeris ja ulatas ka teistele tükke.
„Härra Framm!" kisendav Liebchen.
Ta pöörduZ ümber.
Liebchen wiitaS kaljule.

põrisesid lennukid.

pilgud olid jäänud täpsalt samadeks, nagu nad seda
olid maailma alul; lõbusalt jälgis Framm neid jää

Framm tundis nende eeS salapärast aukartust.
Ta wajus sellesse silmapilku ja unuStas kõik.
Tahan teda täpsalt näha, mõtles ta wapustatult,
sest see on kõige suurem, mis seni olen näinud.
„Framm.
Terawasti lõikas see kisa tema uniStusse.
Ta wõpatas, waatas üles.
Ja muutus silmapilkselt surnukahwatuks.
Puhkes suur müra ja kära, ja ta nägi, et kõige
suurem meestest oli haaranud Edna puusade ümbert
kinni ja ruttas temaga minema.
ühainsa tiigrihüppega ta oli tema järel, kuid
nüüd astusid teised mehed talle teele ette, ja enne kui
ta sai ennast kaitSta, piirasid nad tema ümber ja tun
gisid talle kallale, ta wahtis alles hirmsate nägude rä
gastikku, kui ta sai hoobi kuklasse ja wajus maha.
Üks meestest wõttis kirwe, kuid põrkus kohe ta
gasi, sest kogu rühm jooksis nüüd hirmsa möirgami
sega laiali: nad olid näinud hirmsat kogu, keS hoidis
peos hirmsat päikest ja aStuS nende poole.
Wingudes peitsid nad oma pimestanud näod
waStu maad.
Liebchen kummardus teadwusetu Frammi kohale,
käeS wankri kiirteheitja ja tõmmates ettewaatlikult
enda järel kaablit.
Ta oli pidanud kogu seda sündmust nägema pealt,
ta olj hirmunult karjatanud, ent ei olnud kaotanud
julgust, waid ruttu lahti kruwinud pahema kiirteheitja,
nagu ta oli näinud seda tegewat Frammi, ega olnud
märganud, et ta juhulikult oli wajutanud süütenupule

aja meeste pilke.

ja lamp ta käeS hakkas põlema.

Nüüd huwi näiS kõik jälle koGtdunud tulele.
Nad tulid ettewaatlikult kätel roomates lähemale
ja tahtsid seda punast katsuda, kuid tõmbasid sõrmed,
kohe jälle tagasi; jubedustundega nägi Framm, et mõ
ningail neist hakkasid karwad käeseljal särisema ja sü
sinema. mt see nähtawaSti ei walmistanud neile min
git walu, nad tõmbasid neist irwitades üle.
Kõwad ja raudsed mehed, mõtles Framm, inime
sed, kelle! oli wõidelda kogu looduse wastu ja kes alleS
olid selle roimarliku wõitluse alul, kangelased need
olid, hiidlased, keS pidid kannatama külma, tormi,
nälga, hirmu kissiate eeS, ja kõige selle waStu nad wõit
lesid oma tagasihoidlikkude ja lihtsate wahenditega,

Ta wõttis Frammi õlgade ümbert kinni, kuid tal
oli wõimatu teda üles tõsta; ta waatas ruttu ringi,
kasutas meeste hirmu, pani kiirteheitja nii maha, et
walgus langes parwele, wõttis siis Frammi ümbert
kinni ja tassis ta wankri juure.
Ta lõõtsutas, ja ta wana süda oli lõhkema? pin
antusest; sellegipärast tal õnnestus Frammi sisse lü

mõned täishäälikud.
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wõitlesid wõitlust, et jääda wõitjaks maa, looma, taime
ja taewa üle. Nemad seisid alul, ja walmistasid teed,
millisel pärast aastatuhandeid tormasid kiirrongid ja

Üks naistest tõusis püSti ja kisendas midagi, ning
teised tulid kõheldes lähemale.

Nad pidasid endid ülal täpsalt sama aralt ja täp
salt sama alandlikult, nagu seda warem olid teinud
koopaelanikud.

Framm naeratas neile waStu.
Perekond terwitaS oma paljusid külalisi, ja tekkis
looma omadele sarnlewate häälte ja kahinate sisisew,
kraaksuw, haukuw segu.

Framm pani täheke, et mõned uustulnukad
kandsid käes kasukaid, wiimasei! oli pehmetest linnu
sulist wooder.

Kuid samal ajal ta märkaS, ettznad mõne silma
pilgu pärast enam ei wahtiuud tulle, seda warjama
tuli aga nad hoidsid oma silmad Ednal.
Ta ei muutunud aga sellepärast rahutuks, ta pidi
liigutatult mõtlema sellest, et jälle kord wõis rõhutada,
kui wähe maailm on muutunud aastatuhandete jook
sul; mida muud sündis snn, kui mõneS kohwikus kodu
maal, kui ta Ednaga aStuS sisse ja mehed kõikide lau
dade ääreS otsa wahtisid ilusale tütarlapsele; ainult
ei kannud need seal nähku, waid srakki ja smokingit, ent

kata.

SiiS läks ta kindlal sammmul tagasi ja wõttis

lambi maast.
Liebchen waatas ümber.

„Edna!" hüüdis ta ja kuulas.
Ülewalt ci mingit wastust.

Ta silmas ülal kalju lumewäljal meest. keS kan
dis mingit koormat, ja ta teadis, mis ta pidi tegema.
Seda oli wähe. ent see Pidi olema nii.
Nüüd ta kohkus.
Sest mehed ajasid endid, kui paike neile midagi ei
teinud, uuesti üles, ja Liebchen wajutas ühel närwlik
kuse silmapilgul kogemata nupule walgus kustuS.
Kähku ruttas ta wankrisse. aShts sissi, lõi ukse
enda järel kinni, keeras akna üles.
Kramm lebas liikumatult ta jalgade eeS, ta tõm
bas ta waewu istmele, ruttas tagumisse wankrisse tõi
sidumispaela, pesi haawa ja sidus ta kinni. '
Siis ohkas ta sügawasti.
Ent ta ei wiitnud aega, ta istus lülituslaua juure
sa silmates pidemete uurimisse. Ta oli sageli waada
nud pealt, kuidas Framm tegi esimesi Mõtteid, kuid
enne kui ta otsustas proowida, langetas ta pea ja
palmetas.

Siis t-surus ühele nööbilt, lükkas kumer» nii.
kelpideme alla, uks walge lambike süttis põlema
Iüe ?atf' k"gendatu!t meel mõned ette.
waatlikudH-Stikoalutletud haared. ja wanker hakka»
taltuma tmolett walguseaa.
Nad sõitsid.

Rohkem ta ei teadnud, ega teinudki,
ja ,»®Ä sinna, " >"°g°mi»«°gum»sAlleS siis, kui ta istus tema juure tuli ta tead»
pisaraid sündinud, ja tundis ta'silmi tõuSwat
Kuid wapralt ta neelatas nad alla.
*SML*Är ÄfÄS lirs
Ä "iÜ. r-' M
.Kui ta lõi silmad lahti ja tvaatas segasena 2ieb«
tÄv* see ta lihtsalt
54 Ä f Ilumeelselt otsa ja sulgeS uuesti sil
walt kS 'undls. et ta käed /a olid imil
ütles ta murelikult.
... 3* õieti weel tärkas kogu ta energia kuna
t».da 01l ahwardamas nii palju ohtusid. '
Kõigepealt ta pani wankri pikkamisi sõitma.
ei «
Äa nais, et koguni wäga haige.
(Järgneb.)
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„P O S T I M E E 8"

PlllmilMti» l«WMl (iointtfl

Kaupmees Gustaw Johaus»»
suruud.

Liialdat»d pesstmism pole õigustatud.
ÜheS eelmises kirjutises nägime, missu kardetaw, sest siis tarwitatakse talupidamise
gused on seapidamiseSse paigutatud kapitalid mitmesuguste harude hindamiseks mrtmesu
ja kuidas on kujunenud seapidamise kogusaa gust mõõdupuud, mille tagajärjeks on täielik
gid Eestis 1928./29. ja 1929/30. <t. nende wõimatuS saada õiget pilti talukäituse üksi
andmete järele, mis saadud täpsa kontrolli ja kute alade tasuwusest wõi mittetasuwusest.
raamatupidamise läbiwiimisel waatluStalu Mõõdupuu peab olema üks ja selleks wõib
des. Nüüd peatume tootmiskulude ja puht olla ain u l t turuhind. Siis erinewad
saagi juures.
üksikud arwed omas loomulikus kujus ja hoi
1928./29. a. oli tootinižffulu keskmiselt ühe dub ära see suuri arusaamatusi tekitaw, kuid
ngadepidamise kohta 2.288 kr.. millest kapitalide tegelikus elus sagedasti korduw nähtus et
protsendi nõudlust 6 protf. ehk 158,05 kr., nii et ühe talupidamise ühe haru kahjud kirjutatakse
käitiskulud ühe sigadepidamise kohta olid L.IS2 kr. teise haru arwele.
Suuremaks kuluks osutus söödakulu, mi» oli 73
Kõne all olewas ülewaates on asjad oma
ttotf. lootmiskulust ehk 1.676 kr. talu kohta.
õigesse kohta asetatud. „Söödad on waatlus

Töö kulud olid 303 kr., sellest juhatamiS taludes kohapealse turuhinna (meie
harwendus, „Post.") arwestatud," loeme
sealt ja see on metodoloogiliselt ainus luba
taw talituswiis.
Oige lähtekoht wiib ka õigetele tulemus
leeritud kapitalide protsentideks.
tele. Need on antud ülewaale 5. osas üldises
lisatasu 36.13 kr.
Vaatamata kõrgetele söödahindadele ja tööku
ludele ületas 1923./2 S. a. kogusaak kaitiSkulutuse
73.07 kr. wõrra, mis jäi sigadepidamiseSse inwe»-

Kes meie kitsas äriilmas ei tunnud Wa
gewa Johansoni! Tuntud oli ta paljude põl
lumeeste juures: oli ju tal üks suurematest
wilja- ja linaostu äridest. Ta äri oli soliid,
sellepärast oli tal ka usaldus põllumeeste jun
res. Oma äri kõrwal oli ta ka põhjalik põllu
1925./30. a. pidi, nagu juba tähendatud, pilt helepanu peaksid meie arwates wäärima järg mees. Suure hoole ja armastuseg' oN ta
tundutvalt muutuma. Tootmiskulusid ühe talu mised read:
oma talu eeskujulikuks taluks muutnud. Um>
kohta tuli sel aastal 1.847,20 kr., sellest kapitalide
«Sigadepidamife tootmiskulud on enamikus bes 35 aastat tagasi asus ta oma heinamaid
protsendinõudlust 6 prots. ehk 176,85 kr., nii et aineline kulutus ja osa sellest ainelisest kulutusest parandama. Kehwast metsa ja soomaast tegi
moodustawad niisuguste ainete wääriuse, mida ai
käitiskulud ühe sigadepidamise kohta oli 1630 kr.
ta kultuur-heinamaid, Niis oma saogiandmist
nult sigadepidamise kaudu wõimalit turustada."
Suuremaks kuluks osutus siingi söödakulu, mis tegi
Jgapäewasesse keelde ümberpanues tä läbi imestust äratawad.
65 prots. tootmiskuludest ehk 72 prots. käitiSkulu
Kesk tööd ja kawatsusi tabas teda suurel
hendab see, et paljudel ainetel, peamiselt söö

100 kg juurekaSwu ehk aasta jooksul juurekas kokkuwõttes. Soowitame seda tähelepanelikult
watatud ühe 100 kg raskuse sea kohta tuli tootmiS lugeda mitte ainult kõikidel sigadekaswataja
kulu 92.2 kr.. käitiSkulu 85.60 kr., kogusaak: 87.06 tel talupidajatel, waid ka ... mõnegi ajalehe
kr., nii et puhlsaaki tuli ühe sea kohta 1.46 kr., mis toimetajal, kes seni oma maadluses sigadega
tasus inwesteeritud aktiiwkapitali 2,81 protsendiga. on pidanud armutult alla jääma. Erilist tä

Kolmapäewal, 8. aprillU ISSI. a.
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W«t HiliK WM.
Teoksil erawiisiline nõupidamine Hendersoni, Brmndi. Vrüninqi, Curtiuse, Grandi,
wast ka Mussolini osawöttel.
Henderson BriandL ja Eurtiuft lepttamas.
Londonist. 7. aprillil. (Trj.) „Timesi" maod bnwilawad. Naau T»tlHcntatcü teade
teatel pn Saksa rngikantsler Brüning ja wä test ioT<mb, tnlewat Brantsuse wäli§mini?ter
liSmnnster dr. Curtins erawiifiliielt Londoni Briand, mõlemad könesolewad Saksa riigi
külla kutsutud. Mõlemad olewat kuise põhi mehed ja samm: -Itaalia wälisminiSter Lon
mõttelikult wastu Uwtnud. Killaskäik sunnib doni maikuu esimehel nädalal. Olewat iiiy'.
maikuul. Inglise walitsus olewat mõlema wõimalik, et Mussclini isiklikult lcl ajal 5-nv
Saksa riigimehe külaskäigu, ajaks kutsunud doni loidab.
Mõned prantsuse lehed laidawad maha
Londoni ka prantsuse wälisniinister Briandi.
„Timesi" teade "'unnitas Bevliinis suurt Briandi kinsnmiie Londonisse nhel ajal Brü
sensatsiooni. Arwati ,et kutie 'eisab ülenduses ningi.ia ia Cnrtnneaa. Kaheldakse wägo. kas
tolliuniooni sõlmimise kawatsu Briand selle kutse peale Londoni sõidab. Ar>
sega. Külmaks meeks neile artpamistele olid watakle. et Henderion taiuib ecloletvat wäliS'
teataivalt poolt antud seletused, et kutsed Lon mininrn? kiilaskaigu! ü'bnoda lemtun
doni külaskäigule on saabunud ammu enne tinte ja Briandi wahel nina sellega tasandada
tolliuniooni päewakorrale tulekut. Ilhllasi :ea teed enesele rahwustvahelise wäewähendinc
tatakse ametlikiilt. et mõlemad Saksa riigime konwcrents' juhatasa kohale.
hed wõtawad kutse wastu heameelega, fui kutse
Prannuse mäliemmiSteeriumist ei anta
sünnib ametlikult.
minqiiuauseid lähemaid teateid Inaliie malit
Koosviibimistel, mis alet leiaksid Brn sine noolt Briandile saadetnd kutse kotna. Sele
ningi ja Curtiuse Londonis külaskagu asal, ta» tatalse aaa, et see 'õit ci olemat iugng-. wcei
hetakse wahetada cratviiiilstelt ja sõbralikult otinStaind.
mõtteid kõigi küsimuste kohta, mis mõlema:

dest, seega ühe talu kohta 1208 krooni. Töökulud tade!, mida sigadekaslvatuseks kasutatakse, ei reedel rabandus ja keskmisel pühal suri ta ilma
olid 294 kr., sellest jühatamiSlisatasu 37,30 kr.
olegi turu hinda, neid ei saagi otsekohe müüa. 'ct meelemärkusele oleks tulnud.

Kogusaagi ja käitiskulutuse tvahe tõusis Seda muidugi tingimisel, et sigadepidamine
teostub talukäitise enda ainelise kan
wbrreldeS üle 6 korra.
dejõu ulatuses. Jutt wõib olla ikkagi
100 kg juurekaSwu ehk aasta jooksul juure
ainult ratsionaalsest peekonikaswatu
kaStvatatud ühe 100 kg raskuse sea kohta tuli toot
sest, seal, kus wastawad eeldused olemas.
miSkulu 90,87 kr., käitiSkulu 82,13 kr., kogusaaki
Sarnastes tingimustes „sigadega ümbertöö
1929./30. a. 460,45 kroonini ehk eelmise aastaga

[ Sündinud Kose kihelkonnas 15. oktoobril
1853. c,., tilli ta 18-aastase noormehena Wä
getvale kaupmehe Hahiist juurde ärisse. Mõne

aasta pärast ostis ta omale talu ja awas isc
seiswa kaupluse. Terwe tema elu oli täis
tööd. Puhkust ta ei tuunud. Nüüd on ta

104,61 kr., nii et puhtsaaki ühe sea kohta tuli 22.48 tades on näiteks piimasaaduscd, kartulid, juur puhkusi saanud. Reedel wnakse ta Koeru surhr., mis tasus inwesteeritud kapitali 15.6 protsendiga
wili, ja haljassöödad, mida enamikus Ni?aeda oma poegade juurde. Puhka rahus,
Eriti tuleb peatuda peekonsigade tootmiskulude
sigadeta wõimatu üldse turustada lüüsima ta töömeest

suures, sellepärast et riik siin omalt poolt kulude (meie harwendus „Post."), wääristatud
katmiseks summasid wälja annab. 19L8./2Ä. a. 1929./30. a. keskmiselt: piimasaadused 10 sen
tuli tootmiskulusid ühe talu kohta keskmiselt 2,684,03

ti, jõusöödad 13,5 senti, kartulid ja juurwili
kr., 1929./30, a. 2.039 kr. Inwesteeritud ka 14 s. ja haljassööt 10 senti söödaüksus." See
pitalinõudluS 168,51 kr. (1925./30. a. 181.01 kr.l,
kulu, mis töökuluna sigadepidamise arwel la
käitiskulutus 2.515,52 kr. (1857,96 kr.), puhtsaak
sub, oleks wastawal juhusel ikkagi talumaja
97,13 kr. (512,74). 100 kg eluskaalu juureKaswu
pidamise kanda jäänud ja ülejäänud talukäi
kohta tuli tootmiskulusid 82,82 kr. (84,26 kr,), sel
tise toodangut koormanud. Sigadepida
lest söödakulu 60.76 kr. (66.20 kr.) ehk 73 (67) mise kaudu suuren.eb talukäitise
protsenti. 1 kg eluskaalu juurekaSwukS tarwitati
toodang, kuid üldine töökulu jäi
4,1 sü. 4,7 wastu 1929./30. a. Töõkulu oli 100 endiseks. Sigadepidamise tõttu on meil
kg kohta 11,33 (13,50) kr., kapitalide protsendi üks talukäitise toodangu üksus wähema kulu
nõudlus 5,57 (7,25) kr. Puhtsaaki ühe juurekab ga koormatud ja wõime sel juhusel ettewõtja
tõstatud sea kohta tuli 1,89 (20,19) kr., mis tasus
sigadepidaja seisukohalt waadata, siga
inwesteeritud kapitali 8,46 protsendiga. 1929./30.
depidamise töökulu peale kui
«. oli tasuwus te rtoelt 17 protsenti!
puht t u l u peale. Sama on maksew ka ka
Sellest näeme, et peekonsigade kaSwatuz on ol
pitalide protsendinõudluse ja hoonete-, in
ttüb tasuMnn kui ükski teinesigadekaZwatuse wiiS.
wentari- ja riistade kulu kohta, kuid neid si
Mis puutub ' '
gadepitzamiseks eriti ei wle juure muretseda.
sSöda lirtfeif»,
Mis puutub praegusesse seisukorda, siis
siis olftu siin toodud waatluSandmed ainult peekon

sigade kastvatuse kohta IVO kg eluskaalu juute
kaswu alusel söödaüksuSteS:

1928/2 S.a. %% 1929,/30.a. %%

piimasaadust 144 85 155 38
jöusööte 186 45 188 40
kartulid ja juurwilja 51 12 Sl 19
haljassööte 34 8 40 8
Eriti huwitaw on teada, missugusel alu
sel arwestada tootmiskulusid, eriti, kuidas
leida söödakulu, miS teatamast! moodustab
lõwiosa sigadekaswatuse tootmiskuludest. Läi

nud aasta sügisel, kus „Postimehe" weergu
del katset tehti tol ajal käepärast olewa ma
terjali Põhjal walgust heita peekoniprodutsee
rimise tingimustele, pandi Tallinna lehtede
ja ka osalt põllumeeste-peekonitootjate poolt
kalkulatsioonidele süüks seda, et söödahinnad

on arwestatud rahas turuhindade alusel. Õi
ggem olewat järele waadata, kui palju läheb
põllumehele endale maksma sööt, miS
ta sigadele annab. Teiste sõnadega: tuleb lei
da söötade omakulu ja sellest lähtudes arwes
tada Peekoni tootmiskulu, kuiwõrd see oleneb
söötadest.

Juba tol korral näitasime, kuiwõrd ekslik
on sarnane arwamine. Aga ta on ühtlasi ka
Mässulaine Madeiral.
Valitsusasutused okupeeritud, ametnikud

waugiS.
Lissabonist,?, apr. Madeira saarel
puhkesid rahutused. Mässajad tagandasid ame

tist ja wanaistasid saare komissari ja tsiwiil
kuberneri nmg okupeerisid käik walitsuSasutu
sed, tollimaja ja riigipanga osakonna. Lissa
bonist saadeti walja 2 ristlejat säjawägedega
umssu mahasurumiseks. Saare pealinn on

kommentaar.

sisseweo Leedusse ning ümberpöördult.

Koktuwõttes leiab artikli autor, et Eesti on
1930. aastal suurendanud puuwillase lõnga,
paberi ja mõnede masinate wäljawedu Lee
dusse, kuid samal ajal on Eestile kaduma läi
nud Leedus turg tsemendile, jalanõudele ja
osalt ka puuwillasele riidele. Kuid, lisab ta
juure, selle muutuma kaubawahetuse alusel
on wõimalik lepingu wahekorda luua, mis
mõlemLe poolele kasulik oleks.

piirkonnas 541 meetril raudtee äärest remont

liiprite Mirim juurest umbes 45 a. naisterahMa laip. Isikut selaitawaid dokumente laiba
juurest ei leitud. Samuti puudusid ka wägi
watla tunnused. Laibal on mustjashatlid

>inrihtiew loomaaias

Suurlinnade loomaaedades püütakse selle
salli. Laip toimetati lahkamiskambri surma poole, et wõõramaistele loomadele anda nen
põhjuste 'elaitamiseks. Seni ei ole surnu isiku de iseäraldnstele woimalikult kohaseid ela
kohta sisim»* ' -idud.
mistingimusi. Berliini Zoo on ehitanud
sellekohase „korteri" ka oma suurele mereMaapanga nõukogu tuled
kottu.
Kurat kuu kallalt
16. skp. tuleb kokku "maapanga nõukogu,
et kinnitada möödunud aasta tegewuse arü
Kmtwarjttwse-nmljcd araablaste jiMtres.
annet. Ühtlasi tulewad kinnitamisele ka
Jeruusalemma st, 7. apr. Pühade
märtsikuul peetud talude oksjonid. Teatapole selle kohta arusaadawatel põhjustel weel Masti kuulutati maapanga poolt wälja 14 talu eclrte kuuwarjutus siinnitas araablaste seas
käepärast nii üksikasjalikku materjali: küll oksjon, kuid ära müüdi ainult 3, kuna 11 suurt ärelvust. Ebausklikud pärismaalased
püüdsid trummikõmiuaga ja tühjade plekknõu*
aga on selge, et peekonikaswatuse olud on wa ta'u oma wõlad korraldasid.
de põristamisega eemale Peletada kuradit. kes
hepeal mitmeti tunduwalt muutunud.
Söödakulu on 1930./31. aastal, 1923./29. a.
Läti politikategelaue tuleb
tahab kuud ära wiia. Inimesi ruttas murruna
wörreldes langenud 47,5 protsenti. Eesti peekoni
külla.
moscheedcsse, et Allahilt abi valuda. Tänu
hind Londoni turul oli käeZolewa aasta weebruaris
Tulcwal nädalal sõidab Tallinna Lati palwed tõusid hõiskamiseks kui lõpuks Allah
ümmarguselt 50 protsenti wähem 1929. a. keskmi
Palujaid kuulda wõttis ja kuu oma hiilguse
sest hinnast. Kui arwesse WLtta ka töökulude wäi rahwuslilu tsentrumi juht ja timtud politika tagasi sai kuuwarjutus oli läbi.
kest langust, .siis peaksid mõlemad langused olema mees. endine minister Arwed Bergs. Tallin
Mäss mässa järelmänguna.
tasakaalus. Arwame töö- ja muud kulud siiski nas lviibimise ajal peab tema 14. aprillil
wõrdseteks 1929./30. a. omadele ja wõtame peekon Centumi Klttüis loengu Läti riigi polinlisest
Hispaanias nüsi rahutusi.
olukorra st.
sigade kasivatust taludes, kus aastane juurekasw on
M a dr i i d i st. 7. aprillil. Aragonas puh
üle 2000 kg aastas. Sarnasel juhusel tuleb käitis
Kuhu jäid raamatud?.
kesid tõsised rahutused, kui Jaca kindluse mä?killu 1000 kg juurekaSwu kohta 54,48 kr. Teiste
Eelmine haridus-sotsiaalmimster infor sust osawõtnuid, kes stmuiasumisele mõisteti.
sõnadega: kui peekonsigade kaswataja saab 100 kg tneeris sügisel ajakirjandust, et ministeerium
eluskaalu juurekaSwu kohta kogusaaki 54,48 kr., on hankinud koolide õpilasraamawkogude
siis on omakulud kaetud. Saab ta rohkem, on tege jaoks rohkel määral' kirjandust, mis koolidele
KOHUS.
mist juba puhtsaagiga.
wälja saadetud. Koolid imestasid, kuna nad
Igaüks wõib tegelikkude hindade Põhjal sellest ei teadnud wähematki. Ja isegi nüüd,
Pimedusest tungiti konstaablile kallale.
kalkulatsiooni lõpuni wiia ja sellest järeldusi märtsi lõpul, pole koolidel selle kohta mingeid
Läinud
sügnel. kui Voldi aletmkus laana
teha. Igatahes pakub olukord praeguselgi andmeid.
peeti, teatas Tartu lihumk Elmar Moora kohi
veal lordapidawale Siadsärwe walla konna rb«
silmapilgul teatawaid wõimalusi ega õigusta
lile Lcov. Lu'kilc. et laadaplatsil tunginud talle
kaugeltki liialdatud pessimismi, millele mci!
kiputakse kergesti anduma peekoni alal.

Rüüstajad Managua raja
wüljadel.
Mana--nast, 7. aprillil maawäriseun
sest purustatud linna ähwardab uus kohuta v
häda marutaudis koerte näol. Waremete wa
hcl on hulgaliselt hulluwaid ia näljas koer!
Neist on palljud hulluks läinud. Saadet!
wälja patrullid hultuwate koerte tapmisel
ja matmiseks.

Samuti on linnas riiüstojaid. On korral
duS tehtud Vi? tabatud rüüstajad maha lasta.
mässajate wöimuseS.
TeatawaSti oli umbes kuu aega tagasi Ameerika merewäelased. kes laastanud linna
Madeiral rahutusi, kuid «eed lckwideeriti waremetel korda peawad. on iuba maha lask
nud 20 isikul, keda tabati rüüstamiselt. Ma
rutta.
nagua linna lähidasest iärwest, mis asub ku..
Leedu-Eesti kaubalepiug.
tunud wütkaani kraateris, leiti 40 pesmmi'
Leedu rahaministeeriumi bülletääni
laibad. Nagu arwata, olid naised kataslrv.

Leedu rahaministeeriumi poolt wäljaan
towa bülletääni „Majandusinformatsiooni"
7. numbris 5. aprillist s. a. leidub pikem lir
jutis Eesti-Leedu ajutise kaubalepingu sõlmi
mise kohta. Kirjutises käsitletakse lähemalt
mõlemi riigi wahelise kaubandilse arengut
wiimaste aastate jooksul ja tähendatakse ara
tähtsamad artiklid, miS moodustama!» Eesti

Tundmata aaisterahwa laip
Antslas.
Esimclcl pühal fsil 5 leiti Antsla jaama

ajal järwe ääres, kukkusid loetle ja uppusid

WSljapresstjate pommi
atentaat.
New-Aorgtst, 7. aprillil. Tundmata k..
jategijad wiskasid ühte roürjiipoodi mitu pomu.'.
Plahtoatuse järeldusel halkas pood põlema, lu>
juures 2 tütarlast tules huffuüd.. 6 immest said

suuksed. kannab tumcwbelist palitut ja willast

elewandüe. Htlsuli kolis merchügiaue. kes
kannab kõlawat nime „Roland". Pilt kujiu
tab seda pidulikku silmapilku, too<
said on fofluncmtb hea hulk.

iira saadeti. Nahivahulgad wngmd poltkieile
kallale. Palitieid pilluti kiwidea»püüti politsei täcü wabastada- Kord mudeti
jalule seada alles pärast 'eda, kui laew au'
misele saadetavatega sadaman lahku?.

Atentaat India kiirrongile.
-5 tnt I a ft, 7. aprilli!. Seif»: kiirrong jv*
;nfi kuritahtlikult roobastel uurija. Kuigi im;*
durijulir otsekohe hädaohtu rongi
burba*, joodib wodur ja 6 'õibuwagunn rra<
r,cst-tc*t ma!ja. Vedur kukkus ihrtLvr. Mõnod
relfijab iaid iiaatoaut.
Kuritegu seata?': iilienduM: 'ellega, ft

bta tnalirin? kolib lähemal ajal ku'
na saal on suioel jahedam kiiiitia kui Tolhi?.
Arwatawasli pandi atentaat toimo niue.
ct imriimv? lelles rongis 'o:dob.

tis talle 109 fr. ražaitabm: cbf mafmpuetuel 1
hm aresti.

Ebaõnnestunud tehing surnud wenna abti.
gatsiooniga.
{tttmifrim* mõiöriS lõpuftfult ;müjt ne!-a«
raie Wu«tcttu Silma iellc?, «r tn oli wnrastanud

oma surnud ireu.ua Silma Mamfo oMi-aai
üooni.

tundmma isikud kallale ja löönud noaga selga.

saan EUttt fuu 1929. <t. fumcl omas maia?
Tartus, Risti tiin. 5. Järamisel päctval läks tvcnd
Mandel sa teatas, et ka temale iungi:ud kallale Gus.aw renvr korteri ia wõnis v.ivm: riiete tn-rkuü
ning löödud tõwa asjaga päh:. Selle peale lats faüüüõtiue, arreis ferat ja wii? sf.ri: weuoa varel

Vähe aja pärast ilmus konstaabli juure Imn

konst. Lukk koos Elistwere raiooni konst. Paui
Kahroga sündmust selgitama. Riigi wi navoen

'.tänud rahu tung mitmesuguseid maja vadereid

Hiljem selgu?. er tn cli wiinud kaaia Jn

umbes 100 m eemal Tallinna maanteel Mugisid
neile äkki kallale kaks tundmata meest, kes tcv
wastega lõid konstaableid ja ise selle peale põge
nesid. Kuid konstaablid tabasid warsii kallaleuin

Tr. Mat:fo oeallirjaAn üfeltgarüoouT, mille wc no on
paari kuu reit Tarni Majaomanikkude Panzaü wal jn
ostnud. Selle obligaustooni oli enranud ta wolimhr

gorsetv, üks 37 ja leine 33 aastal wana.
Esialul mõlemad seletasid, cr kansnaablnele
tunginud nad kallale eksituse tönu. Nad pdmud

mõ-la'UNlma iistenöudmiseks.

gijad, kes olid legor Tulin ja Vladimir Äri

pimeduses politseinikke lihunilkudeks, kes neid enne

:aga ajanud. Konstaablid aga arwand, et ega

siin eksitusega tvõinud tegemist olla, sest tuli ol
nud läheda! sa kallaletungijad pidanud ncid wor
miriiete järele ära tundma.
Rahukogu mõistis mõ.emad kallalcinngijad
U kuuks arcsri.

.Slärt toon ja oskamatus müüvad tmm halba.
Eltva jaoskonna rahukohtunik karistas lt>2B.
a. sügisel tagaselja otsusega Peeter Pallor Kõrne

kandu radukogule nõndcvalme juure

inrn. Jaan Silma rärandndkombu.l obligarnooiii
(tturaaw Silm seleia?, et tn ostnud selle obli
gatnooni wennali tuini kuu enne wiintas? inrmn
Selgus aga, ei 2—9 nädalat enne surma oli olnud
Silmal odligatiioon meel kad'-. Pealegi oi?
J. Silm onne surma seletanud, et ta tasunud frif

oma mõlad.

stlrn!-V?ni rnTiufcw» määra? >?ilm'ale
fcttw ftvfnfmotuit möire* kõige kergema ka»
rti-t;š' - 2 kuu? wangisluu, 2c'ic tn»ir»p kinni
t-v*ih folruruiVu -.! riigikohuc-.

rP Riigikohus»

M:i{U?-oJj:» '27. man."
metsast kuuse omatvolilise pärast. Pa!lo i'luugil ctiufta? jtitn aagajarieia Gueraw Lofto
andi? kaja. kuid ka aluni:.'ui Tcljrurituturu jn:
Põkka. L.iia Bulinu, Joo eo
rahukohtunik warem tehtud otsme juure. 3cilc
Jaa:? Mik ori, Mani Heinrich cfcni'
veale andis Pallo rahukohtunikule palwe lu i>mnc kobani fit frabir Bergi, Jun 2trt.«
bada temal edasikaebust esitadir. See palive kui
baja. Tarin linnawalirnlje ra
seaduses üldse eitenägcmatu, saadeti palujale

mnmokulud'. 7-alnkoha Perewoiokl omaniku AnL

gast saadeti. Selle peal? andis ta kacbu'c rabu

mn.b.kn. ecstkoitig Johanna Kaani. Kn-?;a Nam«

urgast. Ligi aasta hiljem andis P. Pallo edr-i-- ic: Ädramowi r..'ir:jarc Pan ja Peeter Mramo
kaebuse, mis aga tähtaja möödumine pärast ta mir,', Johan Linki. Hain-. Non. Imbi Kaan: loa»

kogule, kuid see jäeti tagajärjeta.
Lennuliill Berttm-München-Room.
Nüüd palus Pallo rahu'ohtunikku edasikae
haatvata.
Enne pühi amati üle Alpide lennuühen
buse
tähtaega uuendada. Pakive nmnäu
Poe omani? itaallane seleias, et teda dus Berliini, Müncheni ja Rooma lrahel. jeta. Kui metsaraiumise varast määratud kuis
Pildil
on
lennukite
kohtamine
Alpide
kohal.
oletvat mitu nädalat juba äbtvardatud. Tal
tus täitmisele pöörati, siis Pallo palus asja
dunud aga summa, mida ähmardusiega tvälja, Nomnast tulnud lennukitele tulid wastn uuesti arutusele wötia, lest esimene leud poi?
saanud ta kohtukutset. Kuise wastuwötmise kahur
Baieri lendurid ja juhtisid neid Müncheni.
pressida taheti.
kirjutanud politsei ise allkirja. Samas valiv.-?
Eesti pujerite wöit.
'«WitaS icr'?ärebot tooni ja kirjutas, nagu ta
haks kohus tema koixinikuõigusi meeleldi tvägis
Riiast, 7. aprillil. Jääpurjekate wöijt
lugejad
tada, ei toimeta erapooletult ja see wähendaluar
lufel tuli Euroopa meistriks Eesti pujer
lugupidamist ?oh'u wa?tu
„Eril" HolSti juhtimisel. Teiseks tuli „Jwo
on alati kõige uuematest
Kui P. Pallo nende kohtule haawaivaie wä'rita" Eesti ja kolmandaks „Rich" Kö
sündmustest informeeritud. jendustc eest wastutustle wö'ti. siis -ahendas nr.
nigSbergist.
et pole tahtnud kedagi haawzta. 'ne-?-

mani. Lampe, Juhan L-rnor:, Martin

!>nngcni?:dti j.:., Jaan Nõu za lodannc- Pedaja.

Lnäne maarani nr c, Hans Luiga ... 'Hciii
Ic umber,;; faebmed. Kaclvatud miufcP '-iihi

Viljandi iimmmaTttune («Jnn Liitneom Boole
kunteaii •, Skariaiina Wallawolikagu. Tarnet
kttaudscga ;a Jaan Kure kaebea-jade'
LLaiänmnui kaebewi saaderi xlaueerimiie pcako
nn? ion ike arutan ii e's tagan. Labin.aa-amikeir

kirwaldaii Tawid Turba ja Anna Kruvi nina
,ema allcailste hooldaja Kriuian M:ga
kaebui«v. Orjiuc knuluramijed lilfati cdaü 31
jr.äir"tkc Viljandi m.mmaijru-c kacbeac-ja- ja 17.

rrnüMe Vnjan:-. dr;:v.va:;:f:2c slirn-clarwe nr.
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Kckmapöewal, 8. aprillil 1931. a.

Roodlo ringhäälingu Kaun:

Tartu teated.

Mingi umttet kodumaa*

Neksapäewal, 9. aprillil.
15,30 päetvauudiseid. 15,45 aja

Emajõgi oma Aemjovkfal
näitaja õiendus. Kuni 16,30 grammofonimuus.
Lbuna-Eesti põllumeeste
19 teateid ja grammofonimuus. 19,20 päewauu
jääwaba.
päew.
diseid. 19.30 «Ima Ostra-OinaS: Jndiwiduaal
Juba mõnda aega enne pühi, kui wcd psühholoogilisest kaSwatusest. 20 ilmateade Tar«
Kutsed laiali saadetud.
tust. 20.05 kontsert. Juh. «. Krull. 18. märtsi
Eesti Põllumeeste Selts Tartus on 19. kõwad öökülmad walitsesid. oli Emajõgi oma kontserdi lahendusi ja uusi mõistatust.
apr. Tartusse kokku kutsunud Lõunaeesti ülemjooksu! jääkattest wabanenud. Pühade
Tartu. 14,45 grammofonimuus. 15,30 Rlek.
pöllumeestepäewa. Põllumeestepäew jpoetcrkse laupäewal ülewaltpoolt tulnud inimesed ju Tallinnast. 19 teateid ja grammofonimuus. 19,29
„Wanemmse" teatrisaalis algusega kl. 10 h. tustasid, et jõgi on Wirtsjärwest kuni wähe ülekanne Tallinnast. 20 ilmateade. 20.05 Llek.
Kawa on koostawd ja organisatsioonidele allapoole Muuget täitsa jääwaba. Sealt Tallinnast.
Berliin. 15 gramm. 17,30 kammerm. 20,10
oli aga kõwa jää ja laSti weel jääl
ning asutustele laiali saadetud. Päewakor Peipsini
ajaw. muus. 23 ilmat., tantsumuus.
hobustega soiw.
ras on: awamine, juhatuse walimine; wä
Wiin. 12 gramm. 13 konts. 16,20 gramm.
Jõeolusid tundjad seletawad, et weewool
Budapest. 10,15 konts. 13,05 konts. 20 konts.
lisminiSter J. Tõnissoni kõne: Meie
sööb jää ära. Sel wiisil jää kadumine al 21,15 soome õhtu. 28 konts.
põllumajanduse kitsikus, selle põhjusi ja la ise
Aallundborg ja Kopenhaagen. 16 konts. 20.50
gab Wirtsjärwe poolsest jõesuust ja läheb
henduswäljawaatod. Põllumajandusliku järk-järgult allapoole. Ka Tartu wahelise ork. konts. 21,50 moods. tantsumuus. 24,15 tant
krediidi küsimusest kõnelewad: Pikalaenu zää püsi ei peetud kauaks.
sumuus.
Lahti ja Helsingi. 20 koorilaul. 22,80 ork. k.
Panga dir. B. Rostfeld, E. Maapanga
Leningrad. 16 konts.
Kas
„Wanem«i«e"
jääb
juhawse liige dr. W. Johanson ja aar.
London. 15 ork. konts. 17 rahtvuSkonis. 19,11
E. Ehrlich. Põllutööliste küsimusest kõ
dtrebtortta?
tantsumuus. 20,40 konts. 24,30 tantsumuus.
nelewad: haridtts- za sotsiaalminister J.
Moflwa. 7,80 konts. 21 konis.
Nagu kuuleme, olewat „Wanemuise"
Motala ja Stokholm. 20,45 Wagneri kontsert.
P iiS k a r ja Tartu maawalitsufe liige H. seltsi juhaws juba enne kewadepühi teatri te
Vii ll er. PõllumajandussaatuSte turuSta gelaskonna koosseisu kindlaksmääramisel nii 23,10 ajaw. muus.
Oslo. 18,80 kammermuus. 21,80 soome õhtu.
miseft kõnelewad „Põllumajandustt:ru" sugusele seisukohale asunud, et dir. W. Mettust
Pariis. 17,45 tantsumuus. 20,30 tantsumuus.
toimetaja Ä. J anusson ja E. Ühist. 1. juulist s. a. alates enam edasi ei palgata. 21,30
gramm. 22 koom. oop.
Liidu instruktor A. Mälberg. Kõndxle Kuuldawasti olewat mittepalkamise otsus
Praaga. 17,30 kammermuus. 21,15 kirju õhtu.
järgnewad läbirääkimised ja esitatud etbepa esialgu tingitud olnud kokkuhoiu püüdest, kuid 22,30 konts.
Riia. 20,08 ork. 21,25 konts. 22,10 konts.
nekute üle seisukoha wõtmised.
hiljem on siiski kindlale seisukohale asutud, et
PõllumeÄStepäewa korraldaja Põl direktor peab „Wanemuisel" olema. Keda 23,30 tantsumuus. 22,80 mandol. konts.
lum. SeltS lookab, et päewast rohkel arwul uueks direktoriks kawatsetakse kutsuda, selle
Reedel, IV. aprillil.
osa wõetakse, sest põllumajanduses on praegu
15,80 päetoauudiseid. 15,45 aja
kohta Pole weel mingisugust selgust. Olewat
niiwõrd palju esimesejärgu tähtsusega küsi kõneldud mõnest praegusest näitejuhist.
näitaja õiendus. Kuni 16,30 grammofonimuusikat.
19 teateid ja grammofonimuus. 19,20 päeto.tuu
musi, mida lahendada saadakse peaasjalikult
diseid. 19,80 poolwndi instrumentaalsoliSte. Esi
Ungari Larritaturift Tarka».
oma algatusega.
newad Arnold Sepp flööt. Friedrich Nikolai—
Pühade laupäeval jõuÄiS Tartu tuntud klatoer, Hubert Anton toitul. 20 arstiteaduslik
Sõudepaattde arw wäheneb.
Küna mõne aaSta eest TartuS suure hoo Ungari karrikaturist Strobl. TarwS walmis loeng (iile!. E. Tertoishoiu Stuus. Tartust). 20,80
ilmateade Tartust. 20,85 kontsert. Juh. md. A.
ga walmiStati jõudepaate, siis kujunes wahe tab ta rea karrikatuure kohalikkudest silma Krull.
Wahepeal esineb solistina Nina Romano
paistwamatest
tegelastest.
Ja
juba
lähemal
peal kuS suurem osa paate tasuta
toa
sopran.
maiult seisis. Läinud aastal juba asuti paa ajal avaneb Tartu publikul võimalus näha
Tartu. 14,45 grammofoni». 15,80 ülekanne
tide arwu wähendamisele ja ka tänawu jatka paljuid professoreid, kunstnikke, kirjanikke, aja Tallinnast. 19 teateid ja grammofonimuus. 19,29
takse seda. Nii saadawad A. Reeder ja K. kirjanikke ja ärimehi Euroopa parema karri Llek. Tallinnast. 20 arstiteaduslik loeng E. Ter
toishotu Muuseumist. 20,80 ilmateade. 20,95
Koppa Peale pühi kümmekond süSta, kala- ja katuriSti kõverpeeglis.
Tallinnast.
Praegu on Strobl Rootsi suuremate leh ülekanne
sõudepaati Võrru Tammula järwel kasuta
Berliin. 15 gramm. 18,55 laule. 19,25 muus.
misekS. Uusi lõbusöidupaate möödunud tal tede kaastööline, kuid on varem töötanud ka 20,40 ajatv.
ffittn. 14,10 klatveriettek. 23 konts.
wel ei valmistatud, sest need leiavad vähest Pariisis, Ungaris ja Skandinaavia riikides,
kuS rahwas niivõrd karikatuuridega harju
Budapest. 10.15 konts. 13,05 konts. 18,30
tarwitamist.
nud, et ilma joonistajata ükski leht, isegi konts. 20,45 ajatv. muus. 24 konts.
Otsitakse bobuse omanikku.
Kallundborg ja Kopenhaagen. 16 kontsert. 18
Narva tänaval asuva siSsesSiduhootvi vaiksemas linnakeses, lugejate poolehoidu ei 18 laStetund. 21,10 daani muus. 23,15 sümf.
omanik $. Ratas ep on teatanud, et juba 10. mart suuda võita. Seni on Strobli ees seisnud konts.
Leningrad. 15 grammof. 16.80 konts. 20 konts.
ftl on toonud keegi tundmata isik hobuse ühes ree ka rida krooniwd päid, keS eriti kannatlikud
London. 18 rahwuSk. 20,40 konts. 28 ork.
ja riistadega siSsestiduhoowi hoiule. Hobusele ei modellid olevat.
konts. 24,80 tantsumuus.

ole seni ajani järele tuldud, mispärast fiSsesõidu

Parakonnaieltu teatad.

hootvi omani! on palund politsei kaasabi hobuse pe
remehe leidmiseks.

Puhadenädalal on Tartu linna perekonnaseisu

Tüli sae pärast.
Kurb esimese puha lõpp.
Esimesel pühal külastas Annemõisa tän. nr.
18 elatvat Nikolai Poltotvi tema naise tvend Joosep,
Kast. 46 a. toona. Mehed olid mõlemad pisut napsi
söötnud ja heas tujus westlenud kuni õhtuni. Giis
tahtnud Kast Poltotvilt saage saada omale ajutiseks
tarvitamiseks. Poltow pole lubanud, sest jdast ole
wat temal juba ühe sae lõhkunud. ** NaheS, et õe
mees saage ei luba. laks Kast seda oma loal tvõtma.
See omavoli pahandas Poltowi, ta hüppas Kastile

ametis registreeriwd järgmised perekonnaseisu muu
datused.

Sündinud: Adolf Järv, Elmar Gibn,
Meinhard Ratassepp, Evi Lipsil, Kalju Möller.
Wiiwe-Mall RuSsak, Kaarel Haupt, Lea LaaS,
Jtvar Wedler, Maret Särg, Rosmarie Schmidt.

raskeks.

Kast wöeti tvahi alla ja paigutati wemgla.

Abiellumiseks soovi avaldanud: Elmar
Rein.ja Melaanie (Amaälie) Jsupow, Feliks
Kõiv ja Melaame Riipus, Peeter Praks ja Anna-

Marie Puusil <Lammas) sünd. Lmk. eeSti kodanik
Roobert Kangur ja läti kodanik Klaara Kabul (Ka
bulis).

mt-Johanna Kondor. Rudolf-GuSiaw Kall'S ja
Rosaalie Lani, Karl Leinbaum ja Zalte Mikser,

Aleksander Koppel ja Marta-Matilde Taurus.

Surnud: Aisik FurmanSkilg a. w., Lia Lees
ment 6 kuud w., Wiiu Palu 74 a. w.. Kalju
Politsei poolt on tehtud protokollid autojuhtidele Saks 2 kuud w., Johannes Kull 6Z a. w., Reet
79 a. tv.. Jewdokia Hass 39 a. w., Anna
Osw. WaSsilile ja Jaan Feldmannile. Esimene Laasil
Zink
72
a. w.. Inina Muifo 4 a. 6 kuud Ivana.
sõidab Tallinna autol nr. A-1185 ja protokoll tehti
Protokollid autojuhtidele.

talle kiire sõidu pärast. Teine söidstb autol nr. B
-20 ja protokolli tegemise põhjuseks oli mittekorras
taksomeeter.

Korduw korgiwaraus.
.Pühade laupaewal warastati Poe tän. nr. 4

19,80 konts.

M-tala ja Stoitholm. 20,45 konts. 23.15 helit.
OSlo. 23,05 konts.

Pariis. 21,80 gramm. 23.80 konts.

Praaga. 17,80 kontsert. 20,40 konts. 23,20

kammermuus.

Riia. 20,03 sümf. konts. 21,20 konts. 22,30
konts.

Teater ja muusika.
i Salme Kanni naiskoori lauluharjutus on kol

j map., täpselt kell 3 S. Õpetajate S. ruum., Gildi
; tänatv 8.

Kaarepere Rahtvavaamatukogu seltsi korraldusel

wnmine sellel kõige kallimal aM icnab Ulan kuu
led nurinat tee korratuse ule za wahest «

walitsust siunamast jätta nagu see veak. neiie
ööbi tulema Ei Eeskätt peaks tfc tomcli toole

hakkama ning kätte antud teeosale tn cl maaral
kruusa peale panema, sest kruusaauk on lahedal za
selle toomine ei tee raskusi.

Kinode streik Wiljandis.
1. aprillil alustasid Wiljandi kinod strcM
linnavalitsuse wastu ja sulgesid uksed,

dus tekkis sellest, et linnavalitsus otsustas 1.
apr. alates wõtta kinodelt 10% piletilt loouf
tusmaksu. kuna nad wiimastel aastatel makslv
kuude wiisi iga kuu kindlaksmääratud summa
100—150 krooni kino kohta. Uut maksusta
mise wiisi pidasid kinopidajad kõrgeks ja juU

kõneleb prof. dr. med. A. Paldrock 12. aprillil kell
3 p. l. Kaarepere 6 kl. algk. ruumes teemale: .Noor gesid uksed. Nagu kuuleme, olewat kecgr snsk:
soo seksuaalkasvatusest".

tahtnud kino 1. aprillil awada, kuid strernjad
olewat kohustanud kogu streigi ajal Wnjandue
Nõo Unipiha wahelisel teel kasivas kahelpool saadetawad filmid silmikontoritcle tasuda ka
Põline kaskede puiestee, mis oli kauniks tvaheldu
seks ümbruskonna lagedale maastikule. Puiestee filme saamata, ning sel põhjusel ei olla silm:pikkus oli üle kahe kilomeetri, mille Müramisega kontor filme annud. Teiselt poolt on kuulda,
omal ajal oli nähtud palju tvactva. Hiljuti wõeti et linnawalrtsns ei kawatsewat streigi organi
puud suure kiirusega maha ja weeti ära. Kelle loal seerijale kino „Tähe" pidajale üldse WUjan»
ja korraldusel see sündis, pole teada.
dis enam kinopidamise luba anda. Saab na
Vanaeit poos enese saunas.
ha. kumb pool wõidab.
Kambja toallas Rumaski talu saunas poo?
Sauna lagi saunalistele kaela.
enese enne pühi samas saunakambris elutscto Liisa
Laar, 65 a. toana. Poonu mingisugust kirja maha
Laps sai peast kriimustada.
ei olnud jätnud. Ta põdes raskekujulist sisemist
Pühade
laupäewal tuli Walgas Perwe
haigust, mis artvatatoaSti ka enesetapmise põhju
tän.
J.
Riiti
Pura
küla saunas naiste pesu
seks oli.
ruumis lagi kaela ajal, kui inimesed sees olid.
Seltside elustamisest Arul.
Samas ruumis mannis wiibiw laps sai pähe
Unipiha Puiestee maha.

Neil päetvil peeti Aru algkooli ruumes K. Koch'i kriimustusi, kuna teised pääsesid migastustew.
algatusel seltsidetvahelist kõnekoosolekut, mille 'sihiks
oli peamiselt kohaliku haridusseltsi tegetvuse küsimus,
mis tegelikult suikumas.

Talutcenijad kinni rahapalga küljes.
Teistel aastatel suurel neljap. ja reedel oli

Kohalik õpetaja, prl. Sepp kriipsutas alla loi peremeestel hoolas teenijate palkamine iseäranis
dust eriti noortes.

Puhjas, kus on rahwarikkam koht. Wahest tuli

Lõpptulemusena leiti, et suurt osa mängib ai
nult see, et organiseerimine nõrk ja abi ei peaks teisest-kolmandaft wallast siia teenijateks soowijaid,
mitte toäljastpoolt otsima, toaid walla omad jõud sest siin olid elujõulisemad peremehed ja seega mak
peaksid endid töösse rakendama. Tehti ülesandeks seti palgad kõrgemad. Kuid tänawu aasta on mõni
peakoosolekut kokku kutsuda.
üksik peremees teenijat kauplemas, kuid pooled ei
saa kuidagi kokkuleppele, sest peremehed ei julge eel
Tee takistab liikumist.
Iga aasta ketvadel ja sügisel on Saare-Wihatvu miste aastate järele nii kõrget palka maksta. Näib,

küla teed, mis Puhjaga ühendab, otse toõimatuS et teenijad ei taha kuidagi artvestada turu hin»olekus. Kuna Puhjas asub meierei, kuhu ka Saare dadega.
ja Wihatou külad oma piima toiitvad, on.siiski teede

korrashoid kõrtvaliseks asjaks jäetud, kuigi piima

Kõnaä, kcosotekiid |a pidud.
„KarSkuse Sõber" korraldab 8-dal ketoadpühal
E. Käsitööliste seltsi ruumes, Weue tn. 5 ketoadpeo.

Tarlu kinod.
,Morias"
jookseb pühade eeskawana film loene aegsest Wars

sawist pealkirja all See film on la

Ellen Rander, Leili Woika.

Abiellunud: Johanne? Kööni ja Anna
jume ja haaras tal kõrist kknm, mille peale Kast Korotsenko,
August-Eduard Ramm ja Jda-Wilhel
Poltowile noaga rindu lõi. Löök oli tugew ja nuga miine Poroschna, Aleksander Reispas ja Adeele
tungi» sügavale. Poltow toimetati haiglasse, kus Pütiep (Semmel), Edgar-Johannes Pilw ja Hel
selgus, et nuga oli kopsu vigastanud ja haav osutus

Mofltoa. 7.30 konts. 18 konis. 16 kontsert.

Jõesuu muuli ehitused edenewad.
Jõesuus, Wirtsjärwes, walmis möödu
nud aastal esimene muul. Käesolewal talwel
asus riik teise muuli ehitamisele. Kuna see
asub käredamas woolus, siis sünnib selle ehi
tamine ka kindlamalt kui eelmine. Siiani on
jõutud sisse kranada aluspalgid ning need
üksteise külge klammerduda. Selle juures leid
sib hulk töölisi tööd, teenides tükitööga pai
guti üle wiie krooni päewas. Hiljuti wabas
tati osa töölisi, et oodata järwe wabanemist
jääst ja tööga siis uuesti alata.
Prof. A. Paldrocki kõne Kaareperes.

Toimetusele saadetud kirjandus.
Agronoomia nr. 4 1931. a. 3isus muu
seas: T. Pool. Kriis maailma terawilja kaswatu
ses ja sellest tehtawad järeldused Eesti põllumai*
janduses. H. Meltsas. Alusturbast ja sõnniku hoiust.
A. Ncrtt. Kas on kodumaa punase ristiku seemne

kültvikäitus halb? E. Lepik. Fütopatoloogilised
märkmed: karusmarja rooste Puccinia Prings*
heimiana Kleb, G. Woitka: Mee ktvaliteedi kont

rotti teostamise wöimalusi. J. A!ers: jtarjamaa

kultuuri kuiimused 2. rahtvuswabcliicl nüdu- sa

toastatud Gabriela Zapolska romaani järele „Wars
karjamaa kongressil (järg). Mõttewaheius A.
satvi kindlus" ja annab hutvitawa pildi omaaegsest Ratt: Wcel kord punase ristiku seemne küsimusest.
Raadiokuulajad nurisewad.
retoolutsionääride tagakiusamisest ja Siberisse sun
Kroonjka. '
Meile kirjutatakse: Meie raadio ringhäälingu nitööle saatmisest. Kuigi tegetvustik sünnib Poo
las,
manab
film
silme
ette
nii
paljugi
omaaegset
suhtes on üld- kui ka eri ajakirjanduses kuuldunud
Temperatuur wähe
meilegi tuttawot ja elustab mälestusi wcneFtsaari
järjekindlat nurinat. Eestkätt on see sündinud ha!toalitsuse aegadelt. Näitlejad on kõigiti oma osa
madalam.
toa kuuldawuse arvel. Kuid ka sisuliselt on kuulajad des, ainult naisnäitlejate liig moodne riietus nrö
Kolmapäewal keskmise kiirusega loode ja põhja
tihti pidanud tvötma sõna. Ei ole kaua tagasi, kui jub kuidagi ebaharmoneeritvalt.
Kuid üldiselt siiski film on meeleolukas ja tuuli, wahenew pilwitus, temperatuur wähe m»kuulajate nõudmisel lõpetati eeSkawa lõpul manit
toäärib tvaatamist. Filmi saadab orkester ja sisu dalam.
sus antenni maandumisest, millel pole talvel mõtet kohane sunnitööliste laul.
ja selle asemele toodi hümn. Käesoleval ajal ära
Mewaade teisipäewal, 7. aprillil.
„Central"
Soome madalrõhkkond on tunduwalt täitudes
tab imestust, et ringhäälingus esined veel lektori
oli oma pühade-eeskawasse wõtnud Metro-Gold
na isik, keS vabariigi walitsu e otsusel kõrvaldatud
wyn-Maheri ..Arnniunelmi" 1O osas. Film on la laienenud Valgele merele. Tema ääremiinimum
ülikooli õppetööst, kui EeStile vaenuline. Ringhää wastatud Eugen Scribe'i teose «Adricnne Lecouv asub Soome lahe ida osas. Seetõttu sadas eile ja
ling aga pole vist selles tveel teadlik. Niisama ime reur'i" järele, mille eeskujuks oli tuntud näitlejan täna Eestis, Soomes ja Läane-Wenes paiguti lund.
lik on asjaolu, et meie laste osa. töötunde, peab na-kuju 18. sajandist. Kogu sündmustik on üle Islandi madalrõhkkond weelgi süwenedes laienenud
kantud kaasaja olukorda, mis latvastusele annab
onu Z. Ei ole teada, kes peitub selle nime taga. kerge operetliku, kuid siiski wõrdlemisi hästiönnestu ida poole. Lähemail päewil näib ta liikuwat Skan
kuid kuulamisel ei saa leppida selle härra keelega, nud ilme. Selleks aitab tunduwalt kaasa näitlejate dinaawias asuwa kõrgeröhu harja asemele.
mis on äärmiselt võõrapärane. Giin peaks ringhää Joanna Crawfordi ja Nils Astheri hea mäng.
peratuur Lõuna- ja Lääne-Wenes tõusnud. Soo
Lisapalaks üllataw uudis: Tartlastele hast! mes, Rootsis ja Lääne-Eestis wähe langenud, mu
ling selle eest hoolitsema, et lapsed kuuleks raadios

tuntud lauljanna Maria Kurenko helifilmis. Laul

ka õiget keelt. Ja see poleks mitte raske, kuna meil janna kannab ette kolm pala, mille tehnilised vas jal Euroopas muutuseta. Hommikul oli Jda-EeS
seistva «Baltonafta* auto küljest bensiinipaagi nik
Tartu Maarja Lauluseltsi lauluharjutus on
kel-kork 2 kr. wäärwseS. See on tuba kolmas kord, neljapäewal kell 8 õhtul Karskusliidu ruumes. Jaam leidub rida pedagooge, keS vöiks edukamalt täita kused ta temale omase wirtuositeediga ära wõidab. tis I—2 kraadi sooja. Lääne- ja Loode-Eestis
o—2 kraadi külma.
Itän. 12.
ka sisuliselt seda ülesannet.
mil nimetatud paagi kork näpatud.

Xrge unustage, et 1.000.000 senti maksame
iga E. Olümpia Komitee loterilpHeti omanikule, kui E. O. K. loterii loosimist 29. aprillil ei peetawerbide «nägema, silmama, märkama" järele.

Keelelisi märkusi.

Waewalt aga sobib see «kuulma" järele. See
pärast mitte «kuulsin teda laulmas", waid «kuul

sin teda laulwat".
Soh. Aawik.

„AaSta möädudeS".

Kas „teadlik selles" wöi teadlik sellest"?

See on ka konstruktsioon, mis wiimasel ajal
on maad wõtnud noorsoo keeleS: «aasta mö L

Paljud tartviiawad «teadlik selles". «olin dudes aswsin keskkooli"; «sõja lõppedes
teadlik selles oma nõrkuses", «ta polnud ju tuli ta kodumaale tagasi". Teatatvasti tähendab
gugi teadlik selles suures muutuses, mis sündi
des-worm enam samaaegist tegewust wöi olu
nud". Ometi konstrueerub «teadlik" õigemini korda, seepärast ei sobi see hästi wäljendama eel

seejtmlewa käändega, sest öeldakse ju ka „ma aegsust. Niisugune lauseühenduslik konstruktsioon
oleks eelaegsuse wäljendamisekS kohane ainult
pärast «olin teadlik sellest oma nõrkusest". „ta siis, kui meil oleks olemas eriline minewikuline
polnud sugugi teadlik sellest suurest muutusest".

tean sellest", aga mitte „ma tean selles". See

gerundiiwiworm. Wõiks ju ka liiiwormi abil:
Nähtawasti on «teadlik selles (pro sellest) «aasta olles möödunud sõja olles lõpnud",
lekkinud niisuguste ütluste eeskujul' kui «kindel
aga see on kohmakas.
selles, weendunud selles", kus peabki olema
Aga miks ei taheta siin enam tarwitada liht
«selles". Aga siiski: «ieadlik sellest".
sat tagasõnalist wäljendit: pärast as
JM „kimlsin teda laulma»" wSi „kunlstn teda
tusin keskkooli", „p är ast sõja lõppu tuli ta
laulwat"?
kodumaale tagasi". Gee oleks kõige lihtsam ja
-öeldagu kohe: õigem on wiimane: .kuulsin loomulikum. Nähtawasti artvatakse, et »aaSta

teda laulwat". ..Jhtulsin kedagi laulma»,
rääkimas, hüüdmas" jne., on wiga wöi weider

möödudes- on peenem ja moodsam. Kuid kahjuks
see on wiga.

keeleline kalduwuS, mis wiimasel ajal on hakanud

Mitte „sõnumed", waid sõnumid". Keelewigo

maad wõtma, eriti noorsoo keele». See „mas"-

ajalehe «imena.

tõbi on nähtawasti tulnud sellest, et nende „maZ"-

Sõna „sönum" on i-tüweline: „sõnumi, sö
numist, sõnumid, sõnumite" jne. Wormid .sõ

tarwitajate meelest hakkab .-wat" juba kaotama

oma partirsiibilaadi ja omandama peaaeg,: ai
nuüksi kaudse kõnewiisi tähendust. Seepärast
neil kalduwu» „wat"-wormi asendada „mas"«
wormiga.

nume, sönumest. sõnumed, sönumeie" jne. on

murdelised. Neid tarwitati Masingi ja isa Jenn
seni ajal. Nüüdses kirjakeele» on *t ses sõna»
lihtsalt wiga. See on samasugune wiga kui

Sellega ei ole tahetud öelda, et „mas"-konst „wankre. kõstre, keiSre" jne. (pro .wankri, köstri,
ru/tfioon olek» üldse WSimatu. Gee on wõimalit, keisri"), milliseid wigu omal ajal teatawa murde
aga erilise tähenduSwarjundiga. nimelt .-ma»"
mõjul esines (näit. Jannseni Posti
tähendab enam kestwat tegewust, tegutsemas ole mehes"). Seepärast tuleb otse hämmaOtuda, kui
mist millegagi; näit.: .nägin teda kündma»", s.o. das üks Tallinnas. hiljuti ilmuma hakanud lehk
tegutsemas kündmisega, siis, kui ta parajasti ame on endale wötnud pealkirjal» säärase Masingi

tis, tegewuses oli selle tööga. Samuti: Fkuju

aegse keelewigase sõnakuju. Loodame, et lehi kõige

telin teda seal mängimas".
lähemal ajal selle wea parandab ja end ümber
See mas-konstruktsioon on wõimakik peamiselt ristib õigekujulisi?- ..Sõnumid".

Ara lase aga lennata ainult oma fantaa
sial ka mõte peab lugedes jooksma wabalt.
Kaarnat ja lugeja.
Tee järeldusi. Tuleta meele paralleeljuhtu
meid ,mis oled läbi elanud wõi lugenud.
Tõmba oma igapäevane elu loetavasse, sinu
Kuidas peame lugema raamatuid?
Wanasti kirjutati selle üle terveid teoseid. oma elu, samuti kogu oma varemloetu, ka
Need on iganenud, meieaja uus inimene ei ajalehelektüür.
saa enam käia nende näpunäidete järele. „Lit.
On suuri raamatuid, milles sa võib-olla
Welfi" väljaandja näitab alljärgnevas oma leiad juhuslikult endale enam positiivset elu
lugejaile, kuidas loetakse nüüd, või kuidas mõtet, see oleneb täiesti sinust ja su indivi
vähemalt peab lugema see, kui lugemine dualiteedist: ühele on positiivne, mis teisele
neaatiivnc, teisele ümberpöördult. Igal ju
peab andma tulemusi.
On naiivne mõelda, et raamatust peab hul: pane oma elust kogu tema teadmisega,
saama „isikliku elamuse". Kirjandus ei ole tema mõistusega, tema tunnetega ja fantaa
elu aseaine . KeS nii loeb, ei mõista kunagi siatega loetavasse raamatusse niipalju, kui
tõeliselt suurt kirjandust, vaid ainult kesk seda sinu kalduvused ja instinktid tahavad,
pärast.
ühest raamatust võib õnnelikul juhul teada
Ei tohi ükdse lugedeS juba algusest peale saada kõik, mis inimene üldse inimeselust tea
pingutada. Õige asend on umbes nagu hästi da saada tahab ja see isegi ei tarvitse olla
kasvatatud normaalinimesel siis, kui ta kõne objektiivselt hea raamat.
leb kellegagi, kellest ta lugu peab, ja nimelt
Ära häbene lugeda raamatuid, mida sa
teemast, miS küll teda huvitab, mis aga talle kui „haritud inimene" õieti lugema ei peaks,
pole just elutähtis. Kõik muu peab jätma ja ära auahmtse lugeda kõike, mida lugema
loetava raamatu enda hoolde.
peab. Hariduse niisugune käsitelu on halb ja
Lase oma mõtted, tunded, fantaasia luge wäikekodanline. Kui sind midagi avatleb,
des lennelda täiesti wabalt. Ara tõrju neid siis ära seisa vastu. Siin sul ei tobi olla eel
eemale. SelleS suhtes wõid olla raamatu arvamusi. Kui sulle loetav on igav, ära
wastu wiisakusetu. On hea lugeda lehekülg sunni ennast.
ehk kümme, ilma et märkaksid, et kogu aeg olid
Ära loe eriti pingutatud arvustusega. See
mõelnud muust. (Muidugi loe- siis weel ei tähenda, et sa pead lugema arvustamata,
uuesti.) On hea, km lehekülje jumes tunni ainult nautimiseks. Pead end seesmiselt
kese unistad. On hea lugeda, aegajalt peatu» maksma panema autori vastu, pead temaga
deS. Ei tarwitse raamatut lugeda lõpuni, ei seesmiselt vaidlema ei tohi aga lugeda iga
täna, homme ega kunagi. Kümnest arukalt hinna eest arvustaja tunnetega.
Püüa iga raamatut laiendada terveks
loetud leheküljest wõib olla rohkem kasu kui
500 rutuga allakugistatust. Kümne lugema maailmaks, kuigi raamatust sellejuures ei
hakatud raamatuga wõid olla „haritum" kui peaks järele jääma palju ja kõik on vaid sinu
saja läbiloetuga. Raamatud, mis sulle sobv enda fantaasia: seda parem. Raamat, mida
wad, on need, mida lugedes sulle koguneb armastatakse, on alati ilus raamat.
Ja siiski: püüa kindlasti lugeda maa
palju muljeid, palju wõimalusi, plaane, fan
taasiat. Kui sul on tahet ja kalduwust, loe ilmakirjanduse suuri teoseid. Loe neid aukar
palju läbisegi, täieSti juhulikult ja plaanitult. tusega. See aukartus peab kõigepealt seisma

selles, et sa neilt ei oota wahetut põnewust.
Austa neis kas wõi ainult eelarwamust, põl
mede ja sajandite eelarwamust, kes neid roa
matuid pidasid suremawiks kui sa neile ei
suuda pakkuda enam kui seda. Mõtle kui
palju targem j» elukogenum oleksid, kui sa
tvanaks elaksid sada mõi sadamiiskümmend
aastat, kui sa ei sureks mõnekümne aasta pö
rast. Ka Manades raamatutes, mis on üle
elanud raamatu loomuliku surma, mis
tawalisesti saabub Meelgi warem inimese
omast —on midagi Määrtuslikku. Loe kind
kommentaare, loe häid
iolkeid klassikute \a romantikute ajast uusi
toeliselt haid kirjanikke. Loe alati lootuses
tundma õppida wõõraid inimesi ja nende il
nlakasitust, nende elu ja elu üldse. Kui seisad
aMamatu raamatukees sama uudishimuliselt
iÖÖ^tate wõõraste inimeste ees
kÄ>a koikl tundma õppida soomid, siis oled ta
bannd oige silmapilgu lugemahukkamiseks.
Nn on hea lugeda ilukirjanduslikke raa
ma uid ja puhtteadusliku raa
matrni) loetaksi teisiti: neid uuritakse süste
võimalikult märkmeid äärel'
<3?l *a koondab ta tähele
tegi Uiärkmeid kõikidesse

teaduslikkudesse raamatutesse, mi. ta luaes
togefo.tÖ tu^onbdb- Tema oli

loeb igaüks
kea tahab teadlikul* nm „xm r,
Po»wst.
©asteta» toimetaja Oskar Mõnd.
Waliaandia Eesti Kirjastusühisus
„PoStimees".
„Postimehe" trükikojas, Ta^ttts.
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Müüa keset linna

A-S. H. Tõnisson & Ko.

IWDM
• ee »

E. ELLER

kaupluste ja aedadega. Hin
nad: kr. 1015, 2500, 3000,
5000, 7000, 9000, 12.000,
Vastu lõunapäikest

15.000, 19.000, 30.000, 45.000,

Soovin

Mellini kliinikus
ämmaemand

55.000, 75.000, 100.000. Talu

osta korras
kohad, veskid linna ja raud
tee ligidal. Teateid saab kl.
I. järgu komisjoni kon
maja.
2 tuba ja köök, on välja 9—2
torist,
Tartus, Suurturg 7,
Üürida. Oa tn. 28.
Väljamaks
kuni kr. 15.000.
p. 1. Narva tn. 81. K. Virro.
Platsi
ja
maja
suurus, hind
Väikene päikesep. ühetoal.
ja asukoht teatada slt. „Ma
Saeraam,
ja aiaga" all.
korter
lokomobttl

*.

Kaluri tän. 36.
Plevakordt
Koosoleku juhataja valimine.

Päikesepaisteline 1-toal.

korter

J. 1930. a. aruande läbivaatamine ja kinnitamine.
5.

4.
5
6.
y.

1931. a. eelarve.

Põhikirja muutmine.

Juhatust volituste äramääramine.

üürile anda. Vladimiri t. 38.

Valimised põhikirja järele.

Korter
Koosolekust osavõtmine põhikirjas Kramääratud korra
Meele. JUHATUS.
2 tuba ja köök, päikesepais
teline, välja üürida. Riia
Läbirääkimised.

tän. 67—16.

3.Adamtau
moetantsude kursustel;

j Ilus, suur (6 t.)
I päiksepaisteline
korter
' elektrivalg. ja keller, suures

16 hob. j., rihmad mitmes,
laiuses, aurukatla armatuu

Kontsert-õhtu
Mängib T. K. A. S. orkester. TANTS*
Algus kell 9 õhtul, lõpp kell 3 homm. Pääsetähed 25 senti.

jalaga rätsepa

Näituse tn. 14—5.

Soovin suurem. Tartumaa

Kolmapäeval, 8. aprillil 1931. a. müüakse
Pala vallavolikogu ees suusõnalisel
•nampakkumisel
Halliku kooli talust 40 kuni 45 vakamaa
suurune

Pansion

mine vilunud halastajaõe ala

jjf-uli

Soovin talusse

Lodijärwe Pruulil, Peeter Kohtkindel LOKOMOBIIL „WOLF" 34 eff h. j., katla
Wiil.
küttepind 33,61 rtm.
Märjamaa Pälrdul, M. Prii Keerlevvoolu GENERAATOR 50 KVA, 230 V. 750 tiiru.
mets.
Keerlev voolu MOOTOR 23,12 h, j., 220 V., 1450 tiiru.
laia ag.. Pr. Willemson.
Mägiste Waalul, Henn Sarw. Piist AURUMASIN ..Marshall" ca 14 h. j., 140 tiiru.
Vana - Kastre seltsimajas, Alalisvoolu DÜNAMO 4 h. j., 110 V., 1800 tiiru.

ttöpmehe

Söögiturg 2, tuletõrjele*.

Elvas, turu ligidal, ilusal

kohtu.

Võimalikult kus iseseisev te Lavrentjev.
Mitmesugused seebitöostuse masinad:
gutsemine majapidamise juh Kudina vallas. Li lo asun<3.,
autoklaav 3750 lit.,
timise alal. Oman põllum, Osv. Villman.
kangi press (Strangpresse),
kutsehariduse. Endistelt koh Pedjas, Arn. Anton.
automaat tükilõikaja,

WWW

üürile anda korral, meester. Suur pooleliolev ehitus, val
tunnistused ja soovi
Narva tn. 25—1.
mis ehitus materjali ja puu tadelt
kaasas. Kirjut. Suurekuuriga. Teateid ja plaani tused
Kõpu ag., postk. SS, A,
Toiduainet»
saab näha I. järgu kom. kon Amon.
toris,
Suurturg
nr.
7,
hra
kauplus
Tartus, ehk Parve Aus ja karske
kohe ära anda, väga käida ' Virro'lt,
otsalt, Puiestee tn. 5, Elvas.
vat kohas, nurga pood. Tar
OO
' vitage juhust. Järele küsida
Tartus, Vene tn. 8, tubaka

pendelpress stants,

kammer-filterpress, 12 kambriga 630X630 mm,

seebi helbete kuivatus-aparaat Ühes 3 höövliga ja

valtsimisvärgiga,
komplektne seebi jahutussisseseade,
koosnev kompressorist, segamis-surumis reservuaa

üriruum
üürile anda. Küsida Narva
tän. 25, hoovis.

rmm

Ruumikas kauaaegne

sepp, traktori juht, 12-aastaa

• välja üürida, Tallinna tän.
J 31, krt. 3.
! "
" !"

praktikaga, otsib kohta ma
remasse tallu. Võin ka üht

MMWI

ahaaühisosse mõisa ehk. suu

kõigi hoonetega ära., Palutakse ostjaid
limuka.
Vallavalitsus.

lIUIIBS mul

Jopi pood

(noori ja vanu). Teat. saab
kirjateel hooldaja Ado Illis
son'i käest, Pori vesiveski,
Lõve p. agent., ehk traadi

Sõnnik

suurem, talusse ehk mõisa.
Oskan ka iseseisvalt töö
tada. Kirjal. Kärkna, Soo
taga vald, õvi pood, ./Töö
line" all.

Krüüdneri v. asuv „Tappo"

Ilmus trükist tarvilik käsiraamat igaühele
KARL HINTZBR

Tööpakkumised

Vesneri mõisa tarvitab üht

Võru tn. 116, K. Xro'lt.

(Milt

VÕIMLEMINE

PILTIDES

kaitseliidu- ning noorsoo juhtidele. Väljaanne
on taskuformaadis. Kes vähegi aru saab keha

lise kasvatuse vajadusest, gannab seda raa
matut taskus, kui head abimeest
Hind 1 kr. 20 s.

Raamatu hinna rahas või postmarkides ette
saatjale raamatu kättesaatmine meie kulul.
Saadaval kõigis raamatukauplustes.

Peal adu:

«Postimehe" raamatukauplus
Tartus, Suurturg nr. 16.

Elumuutuse pärast müüa

2 wankrit
üks kaherattaga ja kolme
vedruga, maa sõidu kaarik,
teine raudtelgedega töövan

nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.

ia üht moonameest
Kaupa tehakse kolmandal
pühal, 7. aprillil Vesneri
mõisas ja peale pühi Tar
tus, Riia tn. 77, kontoris.
Vajatakse kohe kaks

kingsepa

töölist
kraami ja sõnnikut. Võru
kestva töö peale, üks puu
tn. 136—5, A. Tilga.
kontsa tööd. ja teine meeste
tikutud tööde peale. Tapa
Müüa patenttelgedega
Pikk tn. 18, H. Arjokse.
MMn
ker. Sealsamas müüa muud

Kohe tarvis poegi.

Näha võib saada Narva tän.
135, majaomanik.

Müüa

taeraSlgi ja
maifaheina
Tähtvere. Märjal.

Kõige suurem valik
TAPEETI
15 sendist alates rull. PaberlSrl
wftODO)IAAu Tartus, Aleksandri t

veoauto

karjust
kes koolikohustusest vaba.
Ilmuda 9. apr. Holmi tän.
nr. 9, Paulsoni kaupl., hom.

üte viinud
naister. rahakott
milles peale raha isikutun Riia tänavalt nr. 10 Söögiturg nr. 1. Ja palun otfu äri
nistus (Leili Davel), käeuur
ja võtmed. Palutakse ära sõpru mind ka uues kohas lahkesti külastada.
Austusega O. JANTRA.
saata hea vaevatasu eest
Tartu XI. algkooli juhata Maakoha peale, korralikud hooned, hea maa ja ilus mets,
jale (Karlova mõisa) või
Valga vangla kantseleisse.

Võtan igasuguseid

U. a., Tartus, Rästa ja Laane
hoovis. Hobusest teadustada

palun Tartu kriminaalpolit
kangakudumise
seisse ehk Sootaga Laanenu
käle.
töid
annan teooria tunde. Vajan Kadunud must

Teie Kell Min eiu
oeg tfipselt õigesti

Korter väljaiiiirida
4 tuba ja köök. Kastani tn. nr. 4, hoovipeal. Küsida Maar
jamõisa tn. 11—15. Sealsamas müüa 1 tiibklaver „t>ied

kingaga. Leidjat palutakse
ära tuua Riia tn. 40, hobuse
posti jaam.).

richs", 1 pianiino „Rathke".

Rõngu vallas Rämma nr. 7 talu on enampakkumise teel

Kadunud väiksekaliibril.

rendile anda
browning
Riia tn. 3. Kõige parem töö, nr. 768585 (F. N.). Ausat ühe aasta peale. Kaupa tehakse kohapeal, Rämma talus,
leidjat palutakse vaevatasu reedel, 10. aprillil s. a. kell 12 päeval. Rentnikul tuleb 100
kõige odavamad hinnad.
eest ära tuua Uus tän. 55, krooni kautsjoniks sissemaksta. Hooldajal jääb õigus kohta
poodi.
tublimale maapidajale anda. 4
Pärandustombu hooldaja.
Hoiatan neid isikuid, kes
minu
Oafate köigc odavamalt
O«
portsolaan-, klaae-, Ufl", alumiinium-, email»,
vask» Ja plekk-kaapa Tartus, SMgitura ar. j
(pritsimaja kõrval) J, Lfidlmus Ja Pojad. Täidan kõik
Otsitakse
sugu ametisse puutuvaid tellimisi. Tööd kõrges headuses.
Austusega
kinni hoiavad, tundemärgid:
plekkseppmelster J. Lüdlmus.
valge, pruuni lappidega, rihm
Kätte võib saada hoiu- ja kaelas aadressiga- Palun kii
söogikulude eest Narva tn. res korras teatada Tartu,
kui teda parandada lasete
~Horologi" kellade töökojas

10, H. Rattasep'alt.

Leitud laupäeval

kinial
M lii
wäljapakkum.
Tähe tn. nr. 13, tuba 3, 12 Aleksandri tänavalt, kätte
müüa ehk emaste vastu va aprillilll s. a. kella 5—6 vä võib saada kuulutuse kulu
eest Karlova tn. 64—18.
hetada. Lubja veskis. Ves hemp&kkuimsel. Juhatus:
neri vallas.

esimene

keresid,
[
obligatsioon
omaibusse, uksi. akusid,
mßdblit, lava^aknaraa*
me võistlemata odavalt Tar ühes ree ja riistadega ja kr. 8.000 ära anda. Protsent kokkuleppe järele. Järele kü
tus, Narva tän. 53. 8 rees oleva kraamiga, 2. apr. sida Riia tän. 77, kontoris, telefon 125.

kella 8-—l2.

Turbalöikuse

oma bübaraüri

rongil

õpilast. Tööstuse tn, 14—Z.

Mii ii inised

Meil Eestis pole võimlemises tarvitusel kind
lat üh t süsteemi. Sellepärast on mõeldud
käesolev raamatuke materjali koguna, kust
igaüks võib tarvisminevat materjali leida.
Harjutuste kiiret ülesleidmist võimaldab raa
matus nende rühmitus. Tarvilik käsiraamat
Igaühele, eriti õpetajale koolis, kaitseväe-,

Valmistan

Kaotatud suurel reedel Tar
tu jaamas päevasel mootor

Kaduma läinud valkjas kõrb

rendile
pnda. Ligemaid teateid saab

Teatan, et olen

Vajan

DBiHtOõi. toita

Uibo majas (Pikk tän.) ostan ainult puhtaid linu. välja üürida ja maja müüa. aasta peale ära anda. Küsida
slt. „Sõnnik" all.
Teat. saab Suur tn. nr. 19.
H. Muggu.

TERVIST 7 ULEB KALLIKS PIDADA,
TERVISE EEST TULEB. HOOLT KANDA.

lukusepa töökoda, E. Paabo.

teel Lõve vallasekretär Jaan

murtud ropsimata linu.

i talu

Põldu 40, hinam. 25 vakamaad. Rent 200 kuni 250 krooni.
Sooviavaldused saata Tartu, Tähe tn. 118, krt. 5, G. La ja.

müüa. Tartus, Pikk tn. 33,

välja üürida. Riia t. 67—16. Tangson'ilt, tel. Tõrva 31-a.

I» Raekoja tän. nr. 101, tele!. 4-55, ostan ka hästi

Valgjärve vallas (Saverna) Oti talu anda

10

Tartus, Tiigi tn. 32, oman.

linu

Holmi tn. 24—1.

Sealsamas uus töövanker

> raudteel. Teateid võib saada

Sepikoda

paakideks),

värvihõõrumise valtsid ch 160 mm X 420 mm,
papi nurga stoos- ja lõikemasin „Bukama".
Masinaid võib näha Tallinnas, Katusepapi tän. 38,epd.
..Eestimaa Keemia Tehases". Lähemaid, teateid pika

RENDILE

suurte ruumidega, tahvarik
kas kohas, raudteejaama lä
hedal, Tartust tunni sõit

Ostan Jfille otde põllumeestelt

kivihoones, Kalaturu ääres,
on ära anda. Järele küsida

Müüa omaniku surma tõttu

raamiga 880 mm X 780 mm,

seebikeetmise katlad, pumbad, raudreservuaarid,
seatinast voodriga ja ilma (kõlbulikud vee

kauplus

ja soovitus. Kirjai
Ligemat Poe tän. 9; telek. Tunnist,
saata slt. sõna „Sepp" all.
13-27. O. Kühle.

rist ch 1800 mm X 2000 mm, ja jahutajast 15

laenu Pangast..

liiaga 11. linnaosa*, kauplus*
üürile anda 1. maist 1931. a. kohaga, pärijate arvel müüa. lasi põllutöö eestegijakš olla

lõMõn

Müüa

tellimisi ja kuulutusi
võtavad vastu t

kauplusest.

krunt

Seletus.

T&õotsimised

kohal

Mil ii

Korraldaja: Eesti Linnukasvatajate Selts.

lisel järelvalvel, tohtri nõu Suur läbikäik ja täpne kalkulatsioon võimaldab äri ala! oda
ande järele. Toitmine kõige vaid hindu! Seda näitab juba saapakuninga „Bata" vab
«IMD
talu
parem ühes kefiiriga. Maks rikute produktsioon, mis vallutanud ilmaturud. Jalanõude
kuu viisi ette väga mõõduka
kiirtööstus „JALATS", Tartus, Tähe ja Riia tän. nuirgal
osta. Teatada kirjal, hind ja hinnaga. Teateid saab: Tar nr. 32, töötab samal põhimõttel juba 7 aastat suurendab
Fortuuna tn. 34—7.
kirjeldus müügitingimustega tus, Mäe tn. 4—l, J. L.
tööliste arvu ja alandab hindu. Valmistab töösaapast balli
Tartu, õpetaja tn. 10.
kingani uusi, kuid päris-alaks kiirparandus. Tehniliste
Müüa
täienduste läbi on võimalik pooltallad ja pl. 50 minutiga
Soovin osta väikest
ära teha, plekid ehk rupsikud s—lo minutiga. Ootajail
» Mliwa
rikkalik lugemislaud, mugav oleng ja viisakas teenimise!
asunduse wöi
Parandab kautshuk- ja kummijalanõusid, kummikalosso ja
värvib jalanõusid imehästi. Eriti hästi ja ilusasti paran
popsi-kohta
Riia tn. 25—7, majaomanik.
datakse värvilisi kalosse ja botikuid. Hindu on märksa
alandatud!
JlMt"
metsa, järve ehk jõe äärde,
Muinasjutuliselt odava hin lehmapidamise võimal. Kir.
naga saate
jad saata Kavilda pk. S,
„Ostja" all.
kella- ja kulla
ja

(hoovimajas).

Seltsiliikmed hinnata.

tuses. Läbirääkimised.

Maia

anda. Küsida Kesk tn. 16
Üürile anda
soe tuba

Erakorter Pargi tn. 13

päeval, 12. aprillil 1931. a. kell 12 päeval.

Kõnelevad: hra V. Hiiop linnukasvatajate tuleviku väl
javaated ja välisturg. Dr. vet. G. Tehver meie kanade
sagedamaist haigusist. Dr. vet. J- Tehver lindude mu
najuhe ehitusest ja ülesandest. Instr. R. Poola kana
kasvatuse tasuvus ja tarvilikumad parandused kanakasva

kopsuhaigetele,
aiaga või talukohta soovin Kuival kõrgustikul männi
osta 30.000 kr. väärtuses. metsa sees, Petseri maakon
nas, raudtee ligidal. Ravi
Müüa pruugitud „Singeri" Teatada slt. „X" all.

õpetajate saatmine maale. Saadaval «Moe
Odavalt müüa vähe sõide
tantsude õpetus». Hind 35 senti.
ühes keeduvõim. ühele väik tud, täielikult korras kattega
sele intellig. perekonnale ära

Kolmandal Ülestõusmise pühal

(j. Meri

Tartus, Põllumeeste Kodu saalis, Holmi tän. 12. Püha*

rid, kraanid, transmissioonid,
rihmašeibid, pumbad müüa.
Riia tn. 67—16.

Tartus, Lossi ftfin* nr. I. | (aias, on üürile anda. Vaa
algab vHmane hooaja uas segakar";* data võib kl. 10—5, Jakobi
sas mootsntsndes & Ja 10* aprillil!i tn. 52, II k.
kell S Ahtal* Kavas: Tango 7 sammu, i Kahetoaline soe
sepa töösaadusi
Inglise valss 7 s., Quick-fox 7 sammu,
Slow-valss ja Viini valss.
„Horologi"
juures, Riia t. 3.
Kursuse tasu ainult Kr. 2.50 -3.50. Tantsu
korter
Ka|aoataniklrads Võltsis. TShs tfln* ar. 19.

pLew

Tartus* Raekoja tfin. 35

korter

peetakse Kr» pühapäeval, 36. apr. a. a. kell 10 hem, Tarfhs. välja üürida. Soola tn. 11—3.

Livnukas töötajate

Tähe tn. 44, poodi. N. Veide.

WMMllmakuulus prohvet
selgeltnägija
AWWsvsd Iga mineviku.
iP^B°)eviku< tuleviku sur
pif3P®rnani. Tuhandeid

imestusavaldusi! Uueturu t.
nr. 25, «Helsingi».
Välja lõigata.

Kiriku
lauluraamatuid
• ree v i I i Ic • i
.POSTIMEHE- RAAMATUKAUPLUS
Tsvte, Seertery 16.

Nr. 94

OSTIM E E S-
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t
Ootamata raske haiguse lttbl lahkunud armast meest, isa, Ma Ja vanaisa

Gustav

Surnud 6. aprillil 1931. a.
Puusttrklpanek 9. aprillil. Matmine 10. aprillil Sell*Vidrikult Koeru surnuaiale.
LeinaLeinavad omaksed.

Kui ilmub Kristus, meie elu,
siis peate ka teie Temaga au
sees ilmuma.

6. aprillil kell V» 9 õhtul lahkus vaikselt siit ilmast äkilise raske haiguse järele
> minu unustamata armas mees ja isake

Koi. 3, 4.

Stud. theol.
Hflrt Pnltser.

, Sünd. 3. augustil 1883. a.
f 4. IV. 1931.

Kirstupanek 8. aprillil kell 7 õhtul. Ärasaatmine leinamajast, Vallikraavi tän, 17,
9. aprillil kell 4 p. 1. vanale Maarja surnuaiale.
Vaikses leinas naine ia tütreke.

Akadeemiline Usuteadlaste Selts.

Elan nQfid
Uueturu tän. nr. 16.
f

Oma armast kaasvõitlejat

ftMUiMI

stud* theol

Naha-, sugu- ja põie
haigused.
Kella 9—lo ja 5—7.
Naister. kl. 4—5 p. 1.

Friedrich Voldemar Vanni

MMil
leinab

Helme õpetajate Ühing
E. 0.8. Huljehiis ja vilistlased.

Naha», sugu- la põle"
haigused.
Kõnet 5—7, pühap. 9—ll.
Naister. 4—5 ärip.

Kokkuleppel ka teisel ajal.
Tartus, Uueturu tfin. 4.
VENE TEATER Saksa teatri ruumes.
Kaks võõrusetendust Riia Vene Draamateatrilt.
I
Reedel, 17. aprillil s. a.
TPH CECTPBI
Oma lugupeetud sellsllügel, kaupmees

A. Tshehovi draama 4 vaatuses.

Laupäeval, 18. aprillil s. a.

UaPnpp
Sisehaigused, kos
meetika Ja kos
mee tilised massakid
Kõnet.: kella B—9 ja 3—5.
Tartus, Raekoja 13.

CiapnecKafl jnoõoßb
J. Mjasnitski näidend 4 vaatuses 5 pildis.

Gustav Johansoni

Tegelased: V. N. Astarova, A. S. Astarov, N. S.
Barabanov, J. F. Bulatov, E. O. Bunfshuk, M. A.
Vedrinskaja, A. A. VArnbov, E. A. Dolin, M. A.
Saharova, M. A. KrAshanovskafa, O. A. Levftskaja,
E. P. Obolenskafa, K. K. Tokar sh evitab, A. P.
Tshaadajeva, V. A. Sehakovskoi, J* Jurovski,
L. Sl. Jarosehevltsb, Juri Jakovlev.
Algus kell 8 õhtul.

leinab ..MÄLESTUS".

Piletite eelmüük muusikaäris «Teater ja Muusika», Rüütli tn.
nr. 8, peale selle etenduste päevadel teatri kassas kella 7 õ.

Vene flarldusseltslde Liit.

Dr. WN.
Hambaarstimise
kabineti.
Suuhaigused.
9—l ja 3—7, ptihap. 10—12.

Suurturg nr. 3.
Dr. A.Amon
Naha-, sugu- Ja naiste
hwy n80d«
Kella 9-11 ja 5—7.
Tartus, Peplerl tlu. A
(vastu Maarja kirikut),
tel. 13-30.

Jõseuo Mmm
Vara lahkunud armast kaasvõitlejat
KORRALINE

Dl. t DHK

peakoosolek

Naha- Ja suguhaigused
Kella 9—ll ja 5—7.

stud. theol.
Karskusliidus,
Friedrich Voldemar Vanni

Jakobi tän. 8.

Tartus, KUHI Uu. ti
(Laia tän. nurk) tel. 11-22

teisipSeval, 7. aprillil kl. 7 õ.
Teem:

peetakse pühapäeval, 19. aprillil 1931. a. kell 14
Jõgeva seltsimaja ruumis.

(tasumine
mälestab
Akadeemiline Skautide Selts.

Koosoleku avamine ja juhataja valimine.
Välisrevisjoni protokolli ettelugemine.

Londonist.
Sissepääs maksuta.
Korjanduseta.

1930. a. aruande läbivaatamine ja kinnitamine.
1930. a. puhtakasu jaotamine.
1931. a. eelarve läbivaatamine ja kinnitamine.

Haciras
vastu hr. Jak. Kütt.

Naha- Ja suguhaigused.
Tartu, Kloostri tän. 5, krt 1.
Kella 9—lo e. 1. ja 6—B õ.
Pühapäevadel kl. 9—lo e. 1.

Valimised põhikirja järele.
Põhikirja muutmine.
Läbirääkimised ja ettepanekud.

Juhatus.

võtab «POSTIMEHE» ja «MAA

Tellige ««Sädemeid" l

Bi. Ludmilla Naanov

Päevakordi

Kõneleb hra W. H. Baxter

MEHE» tellimisi ja kuulutusi

Naisterahvastele kella 4—5.

L.

fl. Villmann

