ahmib laa pScw.

Ifkiik number 5 unu»

Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani 11,
> /Toimeta» ja kontor Tallinnas, Wene I,
Telef o n i d Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siseriigi
Ja Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, äri juhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

Postimees

Telefonid Tallinnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11.
| Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel sooviL

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

naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või

Nr. 9

Inimesed kaubakastis üle piiri.

gasi mõisteti tema isa, keda ka kulakuks peeti,

ülewleku päewa hommikupoole tõi ta
kordonisse koorma heiyu. Koju tagasi tulles
Malmis isurlasel põgenemise.plaan. Ta wal
miStos laudadest kasti ja pani naise ja. lapsed
sellesse. Kasti mahutas ta hemakoorma sisse,
nii-etsee wälja ei paistnud. Tee teisel pool
traõtaeda läks Vanaküla kohal õige piiri lä
hedalt. Mees wiiwitas meelega teise koorma
kordonisse Miimist. Pimeduse tulekuga asus
ta teele. Saades piiri äätbe lüCfas ta koorma
kxaawi. Wõttis naise ja lapsed ja astus üle
piiri. Hetk hiljem põgenes ka ise, kuna hobune
kraamilükatud koormaga sinnapoole traataia
jäi. . .. '

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 1 kuu 135 s„
2k. 270 3k. 370 s., iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 s.
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wiies: kuu 125 s.,
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600 3*
12 kuud 1200 senti.

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

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

number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine zo s.

Londoni lepituskonwerentsi eellained.

Jswelase omapärane pääsemine Wenemaal. - <
ttletulestrfe wäljanägemine olt Sige.wilets:
' Pühade laupäewal Põgenes N. Wmest
üle piiri Eestisse Wauatüla kordoni juures riided peamiselt peetud ja närused. Lappida
N. Wene isuri talunik üheS naise ja tolme lap ei saawat «sellepärast, et pole terwes kulas
sega. Mees ja naine on mõlemad keskealised nõela. Ainult kooperatiiwi liikmetel on see
inimesed, lastest on üks 12, teine 7 ja kolmas „luksus" lubatud, kuna. kulakule mingisugu
5 aastane. Peale ülctülekut toimetati meie seid atribuute ei müüda/
piiriwalwe poolt põgenikud Narwa politilisse
Pühade laupäewal käisid mitmed Narma
politseisse, kus nad kuni korralduseni wahi turule sõitnud Kallimere ja Waiküla isurlased
all on. .
oma suguwenda waatamas. Külakostina kaa
: ülepiiri tulnud isurlasel, keda kphapeäl satoodud sai, mida suguwennad põgenikkudele
N. Wene wõimud kulakuks pidasid, rekwiree andsid, pani wiimaseid imestama, kuidas Ees
riti togu Marandus riigile. Paar kuud ta tis talupojad MõiMad saia süüa. _ S

wedos.

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

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

eljapäewal, 9. aprillil 19317

wäikefe üleastumise pärast surma. Peale
selse algas taluniku waranduse ülewõtmine.
Jqvele oli Meel jäänud hobune ja regi, -mii
lega talunik oma wiimased heinad kordonile

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

Wällsmaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

malust mööda.

nPostimehe" ja ta maksallnt© linade telllnalnhiaaad t
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s., ifca Hsa

Lätlane tahtis Eesti kaudu
Weuemaale.
Tumeda minewikuga mees.

Teisel ülestõusmise pühal tabati Koma
roMka kordoni juures Vekm siinpoos traat Õhukuningannad! - iluduskuningannad on

Riigimeeste kohtamisel tuleb kõue alla ka
wahekord Weaemaaga.
Berliinist, 3. apMil. Kogu Saksa Londoni teateid, mille järgi ta Mussolini osa
maal on-pol-itiliste ringkondade huwi koondu wõttu kohtamisest tvöimalikuks peetakse, kuna
iiud praegu rngikantsler Brüningi ja wälis Prantsuse wälisminister Briand osawötust
keelduda, sest prantsuse suh
minister Curtiuse eelseiswale külaskäigule
Londoni. See külaskäik olewat esialgselt tub eitawalt sellesse kokkusaamisse. Mõned
lindlaks-määratud 8. mai peale. Saksa le prantsuse lehed isegi teewad terawaid ettehei
hed, tvälja arwatud mõni üksi? hääl, termita teid Inglise wälisasjade sekretär Hendersonile
ivad üksmeelselt seda külaskäiku. Kuigi kutse seesuguse kutse wäljasaatmise eest.
Londonist teatatakse teadwatest ringkonda
Londoni - oli saadetud enne Saksa-Austria
kol"ul-eppe awaldamist, ei olewat kahtlust, et dest, et Saksa riigikantsler Brüningi ja wä
soe kokkulepe mängib läbirääkimistel tähtsat lisminister Curtiuse külaskäiku Londonisse
osa. Peole selle tulewat kõne alla palju teisi mitte enne maikuu lõppu ei ole oodata. Läbi
küsimusi, millest mõlemad maad huwitatud: rääkimiste programm ei olewat weel kindlaks
nende hulgas wäewähenduse küsimused, repa määratud ja ei ole teateid üksikasjadest. Kaht
ratsioon.küsimused ja Nõukogude Wene suh lemata tuleb arutusele nõupidamisel ka Saksatod nende riikidega. Lehed märgiwad ära Austria majandusliidu küsimus.

wananenud.

aeda läti rahwusest keskealine mees, kes tahtis

üle piiri N. Wenesse Põgeneda. . Jooksik peale
kordonis ülekuulamist anti üle Narwa põliti
Wiini lahedal Aspetni lennuwäljal wa
lisele politseile. Siin selgus, et mees on Läti litt Austria lennuiklübi Poolt preili Irma
Turzansk t Austria .
Wälgüst ja Eestisse põgenenud salaja. Ms
Pildil noor ja uudr e kuninganna koos
suguste! põhstrstcl ja kes ta õieti on, ei anna
tabatu õigeid wastusi. Politilise politsei Austria lendur Zussmsmniga. NähtawaAti
meestele.paistab; tabatu õige kahtlane olewat on ÄMlskuningannad juba liialt tawalistels
ja ta kindlakstegemisele on asuwd täie ener osutunud.
giaga. Paistab tõenäylik, et. siin on tegemist
mõne tumeda kuulsusega mehega,, kelle awali
kukstulek pole talle enesele kuigi meeltmööda.

Leiwahind otsustamisel.
Kuna praegu suuräridel ennem kokkuos
tewd rrukki tagawarad läbi on, siis on juba
pööratud küsimustega majandusministeeriu
mi poole terawilja kaitseseaduse põhjal oste
tud rukki asjus. Walitsus tahab juba lähe
mal ajal hakata müüma ruifift suurweskitele.
Ühenduses sellega on praegu majandusmi
msteeriumis käimas rukki omahinna kalku
leerimine.

Tulewiku meresõda.

• Ikla puesti ja uuesti tuuakse vhwreid ?o Vahemere laevastikule Gibraltari lähedal.
lebate- tapaabinõude näol sõjajmnala altarile. Laewa kahuri meeskond on Vaenlase gaasi
Teiselt poolt aga otsitakse uusi kaitseabinõusid rünnaku kaitseks Varustatud maskidega. Mad
hukatuse wastu.
rused omandavad sellega õige saiVaStilise
Pildil on huwitawaib ülesvõtteid wilmas ilme. - .
test Inglise merewöe manööwrvtest, miS olid
Õnnetus Poola lenduriga
Madeira mässajate
Indias.
wõimuses.
Bangkokist, 8. aprillil. (Siiamis).
Fu nchalist (Madeira saarel), 8. apr. Poola
lendur krahw CzarkoVsky, kes
Madeira mässuliikumise juhid teatavad, et oli lennul Kauge-Jdasse, kukkus pühapäeva
kõik reservid saarel mobiliseeritakse. Kolm õhtupoolikul oma lennukiga alla. Ta oli
aurikut on reserveeritud, et kindlustada nende
hommikul Bangkokist startinud, et lennata
laevadega saarele toiduainete muretsemist.
Hanoisse. Õnnetus juhtus 300 miili Bang
t Portugaalia Valitsuse poolt Võetakse tar konkist. Czarkowsky sai näost haawata ja
tvitusele kõik abinõud, et mässu maha suruda.
toodi Bangkokki tagasi.
Gibraltarist saadeti Inglise ristleja "Lon
Hitlerlus Danzigis.
don" Madeirasse, et seal rahutuste ajal kaitsta
inglise kodanikkude wara ja elu nmg tarhe
„Wagiteod" sadamas.
korral neid oma kaitse alla wõtta. Ändonist
Danzi gi st, 8. apr. Tundmatud isikud
sel puhul saadud teated kinnitavad, et Ma tungisid Poola laewale „Kopcrnikus", mis
deira on täitsa revolutsionääride wöimuses. dokis seisis. Kallaletungijad haawasid walwel
Riigipöörde teostas sõjawgpline junta.
olelvat madrust. Mehele lõigati noaga hit
lerlaste märk s. o. haakrist rinda. Samuti
Prantsusmaa presidendiwali
lõigati
ste märk mitmele muule esemele lae
miste eel.
wal, samuti Pooha lipule. Sündmuse pu
Briaud keeldub, prefideadiÄ Doumer?
hul awasdati waljut Protesti. Laew pidi do
Pariisist, 8., aprillil. Tulewal kuul kist ära .wiidama.
13. mail - peetakse Prantsusmaal uue
Ameerika jääb kitsaks.
presidendi walimisi. Ennustatakse, et uuekS - Washingtonist, 8. apr. Erirongid
presidendiks saab senine smatt. esimees Dou toowad sisemaalt suurel hulgal wälismaalasi.
mer. Cn korduwalt kõneldud praeguse wä keS wiiakse ühisriikidest väljasaatmiseks sada
lisminister Briandi kandidatuurist. . Kuid molinnadesse. Sel teel loodetakse pehmen
Bnand keeldub oma kandidatuuri üleSseada dada tööpuudust. New Aorgis üksi on 14laskmast. Senine president? Doumergue näib jaanuarist siiani wangistatud wälismaalasi,
eraellu tagasi tõmbuda tahtwat.
kellel puudub õigus Uhisriikidel elamiseks.
Doumergue algas kolmapäewal oma wii tcrwelt '1127 isikut.
mast ametliku sõitu Aafrikasse. Kui ta sealt
Jälle maapind Managuas
tagaist tuleb,., hakkab ta kuuldawaSti tegema
kõikus.
ettewalmistusi presidendi lossist lahkumiseks.

Missuguse hinnaga müüb walitsus rukist
suuirweMtele, pid? inajandusminis/tceriumis
selguma juba eile. Täl«t-on kogu see küsimus
arutusel wabariigi walitsuscS. Walitsus
otsustab, kas sisse wälismaalt odawa
Ka spordiõpetus helifilmi läbi.
mat rukist, et leiwahinda praegusel tasapin
nal hoida.
Nais-odaheitemeister, sakslane Marte! helifilmi aparaadi ees. Helifilmiga tahetakse
Jacob, kes mõnda aega oli Inglise naissport spontlase öppeinectodit ka laiematele hulkadele
Eesti rand jääs.
lastele treeneriks, annab oma õppetunde ka kättesaadawaks teha. .
Enne pühi oli Eesti rand jääst waba,
puid teisel Pühal puhuma hakanud edela
tuuled on ajanud merel olewa jää Eesti
"Berengaria" madalikul.
Prantslaste õppereis
randa. Soome rand sellewastu on jääwaba/
Pühade ajal tegid jäälõhkujad kogu aeg
õnnetuS ookeanih iglafega. \
Eestisse.
tööd. „Suur Tõll" wiis Tallinna sadamast
Londoni't, 8. apr. sTrj.l Suur
wälja 4 laeiva ja tõi sisse 9 laewa. ilks
Nagu kohalik Prantsuse saatkond teatas
ookeaniaurik
„Berengaria" jooksis Ameerikast
wene laew tuli oma! jõul Tallinna sada wälismimsteerinmile, kamatseb Prantsuse kau
masse ja ootab siin wene jäälõhkujat „Icr bandllsnõunikkude üleriiklik komitee käesolewa tulles tihedas udus W ghti saare juures ma*
makki", kes temale järele tuleb.
aasta jimliküu keskel korraldada õppeteekonda dalikule. Reisijad wiidi teises laewade peolt
Balti ja Skaudinaawia riikidesse seks üüritud Inglise randa. kuS nad raudteel reisi jatka*
Eesti-Soome kaubalepingu
laewal. Teekond ei ole weel lõplikult kiud wad. Osa reisijaid eelistas aga laewale jää*
tööstusline osa walmis.
laks määrattrd, küll on aga ette nähtud Eesti da. Laew Päästeti wedurlaewade abil pea!«
külastamine,
õppeteekond teostatakse endise selt madalikult lahti, udu püsimise tõttu ei
„Helsinkin Sanomat" kuulmist mööda
rahaministri
Etienne Clementell'i juhatusel. ale ta aga uuel Southamptoni sadamasse
on Soome-Eesti kaubalepingu tööstuslise
mectud. '
Osa
wõtma
palutakse
ka senati ja saadikute
osa teksti lõpulik redaktsioon nüüd walmis ja
koau
kaitbanduskomisjoni
esimehed.
kirjutatakse praegu puhtalt ümber.
Uued werewalamised
Lepingu sisust ei anta enne allakirjuta
Nõukogude Wene wastus
Palestiinas.
mist mingisuguseid teateid. Allakirjutamine
Soomele.
Araablaste kallalewng juudi töölistele. ''
sündiwat käesolewa aasta lõpul.
Jerus a l e m a st, 8. aprillil. Haifa
Keila alewis asjad sassis.
Lennuki üle püri tuletut uuritakse.
lähedal
tungisid araablased pühapäelva õhtul
Wene sojawäe lennukite hiljuti SoomeEnne pühi toimetasid siseministeeriumi
juudi
töölistele
kallale, kes ol'd wankris kosu
rewidendid rewideerimist Keila alewi- ja Nõukogude Wene piirist ülelendamise asjus poole sõitmas. Kojuminejatcle auti mõlemalt
wallawalitsuse asjaajamises. Alewi asja esitas Soome saatkond Moskwas Nõukogude poolt teed tihedalt tuld. Laskmisel said 2
ajamises leiti' hulk kõrwaleikaldumisi seadusli Wene wäliskotznissariaadile protesti, millele meest ja üks naine surina. 4 töölist sai
kust' korrast. Alewiwalitsusele anti tähtaeg nüüd on saabunud wastus. Selles lubatakse haawata.
toimetada asja kohta põhjalikku juurdlust,
asjaajamise puuduste kõrvaldamiseks.
Kuigi kohe politsei alarmceriti ei ole kai
Samal ajal taheti rewideerida Keila wal teatada selle tagajärgedest Soomele ja astuda laletungijaid
senini wecl kätte saadud.
kõiki
samme,
milleks
uurimise
tulemuste
la asjaajamist, kuid wallawanem jäi ilmu
Põhjal leitakse põhjust olewat.
mata ja seepärast ei saadud rewideerimisele
asuda.

Hiiumaa mees poos enese
wagunis.
Eile kell 6 leiti Tallinna sadamas ühest
tühjast wagunist pooduna 37 a. wana mere
mees Priidu Pärtel, kes on pärit Emmaste
kihelkonnast Hiiumaalt. Poonut märkas kõi
ge enne raudtee roopaseadja ja kutsus kiiresti

kohale politsei. Kui poonu maha wõeti, oli
ta keha weel soe, kuid elluäratamise katsed ei

annud tagajärgi. Mingit kirja poonu maha
jätnud ei ole.
Atentaat Warasawi garni
soni ülemale?
WarSjawist, 8. apr Ml. Warssawi
garnisoni ülem, kindral Ryszanek on re
tvolwri kuulist saladuslikult haawata saanud.
Ametlikult ei anta mingisuguseid teateid.
Kindral Ryszanek oli Brest-Litowski kindluse
komandant sel ojal, kui wastasrinna rahwa
saadikuid seal wangis peeti.

Ea SILLA 3»nldallsed majapidamise*
Looduskatastroofi järellained.
Ja keeda»
Lokaut Norras.
Managua st, 8. aprillil. Teisipäewa
Esimene diplomeeritud purjelendur naiste perest.
ÕZlost. 8. apr. Kolmapäewal algab õhtupoolikul tunti Managuas jälle maapinna
kursused
Norras lokaut raua-, terase-, tekStnl- ja ehi kõikumisi, miS kestsid 2 sekundit. Mitu maja,
Hirzenhaini purjelennu kooli Dillenburgis, jelendur on esimssels diplomeeritud eriteadla
tfiaa 9a aprllHl kell 10 hommikul.
tuStööswieS. SÄe. järeldusel Mb 65.000 mis weel püsti olid, warisesH kokku. Seekord algavad
Viimast korda enne suve vaheaega. Tartus» Saksamaal lõpetas proua Helga Badde-Keller seks omal alal naiste seast. Proua Baddeinimohwreid ei olnud.
Vana tSn. nr* 5-1*
töölist tööta.
silma paisttva te tagajärgedega. naispur- Kellcr on pärit Nanzcnbachist WiesbadeniS.
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Muudatused Leedu walitsuses
Uueks siseministriks Rusteika. Oodata weel

Saksa hitlersotsluse kriis.

wad samade nõrkuste all.

Huwitawaid illustratsioone selle küsimuse
juure pakuwad praegused sündmused Saksa
maal. „Baieri Mussoliml" Adolf Hitlevil
on kibedad paewab. Tema erakonnas on juba
puhkenud awalik mäss. See mõjub seda piin
likumalt, et saksa rahwuSsotsialism on kodu
seid aSju seni püüdnud peita tiheda saladuse
katte alla. Üheltpoolt sellepärast, et neis pe
rekonnasaladusteS on mõndagi, mida awali
kutt näidata oleks piinlik. Teiseltpoolt sel
lekS, et mobiliseerida noori, keda ju salapära
sed ja konSpiratiiwsed aSjad alati weetlewad.
Nüüd aga materdawad Hitleri leeri kaks wae
nulikku woolu üksteist halastamatult ajaleh
tede weergudel ja kõik intiimsused kantakse

Kaunasest, 8. aprillil. Siin kõneldi

wõi kergemalt haawata saanud.

Nõukogude hirm ristiusu -es.

juba warem oodatawast walitsuse kriisist. Kõne

Siin peiwb teine huwitaw Punkt. „Ska-n,
daal perekonnas" on awalikkuse ette. toonud
hitlerlaSe raha-asjad. StenneS süMStav
Hitlerit, et lööksalkade liikmetele ei ole korra
likult palka makstud. Teatawasi maksab rah
wussotsialistide juures sõjawäeline kord. Liik
m«d on koondatud rünnaksalkadesse. Sten
nes ütleb nüüd, et Hitler ei olewat rünnaksal
kadele saatnud kokkulepitud raha. Puudunud
warustus ja mehed pida'md oma svjawäelisi
õppusi ööwhwliteS. Hitler omaltpoolt waStab
sellele süMswsega, StenneS ise olewat aate
waene mees, kes iga sammu eest nõudnud
tasuna sularaha Peo peale.
Paljastub piinlik tõsiasi, et „Saksamaa
wabastajate" tuumaks on lihtsad palga sõdu
rid, töötatöölised, kes leiwapcllukese pärast
walmiS alla kirjutama igale politilisele pro
grammile. Weel piinlikum on aga see, et
„wabastaiate" tüli läbi paljastub nende
ülespuhutud lööklausete tühisus, kogu rahwuS

all püsis mitu ministrit, kes pidid lahkuma.
Berliinis ilmuw Wene pagulaste leht
Rüüd on see juba alanud: lahkus siseminister „Rul" teeb kvkkuwõtte Nõukogude Wene wõi
Arawitschms. Uueks ministriks sai kolonel mude korraldustest kewadpühadega kaasaskäi
Rusteika, kes warem oli kriminaalpolitsei üle wate usulist» pühitsuste takistamiseks.
maks ja kelle wastu woldemarlased korraldasid
Moskwas. Leningradis, samuti Harkowis ja
atentaadi.
Kiiewis olid pühade ajal kõrk õigeusklikud kiri Nõuloaude wõimilde wastasceiadotash .
Sgalpoal -li keelatud ,seg.
Lahkunud minister ArawitschiuS ei olewat kud suletud. Ka wenelaste traditsiooniline
olnud küllalt ,Fmdla" käega. Wastasrind kellade helistamine kirikutornidest oli kogu tartvitatawa hapnemata le)wa walmi .
olewat wiimasel ajal jälle õige aktiiwseks Nõukogude Wenemaal keelatud. Prowintsis Keelust üleastujaid pagareid ahwardat, i . s
muutunud.
olid kull kirikud jumalateenistuseks awatud, töödele saatmisega. Uf tainas uouti
Weel pn oodata kohtu-, haridus- ja põllu kaid samal ajal noovwnrmimistide organisat . et nad maksaksid industrialtieertM 1 l
tööministri lahkumist. See sündiwat siiski sioonid korraldasid kirrete eelsetel platsidel usu heaks liai p--l miljoni, ritbla. Kmk
gid pühade ajal olid suletud. Need pawenro.
alleS pärast seda, kui olewat leitud wastawad wastaseid meeleawaldusi ja miitinguid.
kandidaadid.
J'"-! pagaritel ja kondiitri äridel oli kee jab, kus keelult HMimata iu.nalal-en.siuS
Muudatusi walitsuseS põhjuStawad politi latud pühade aegsete küpsiste walmiStamine. peeti, tahetawat sulgeda nuud lõplikult. Jffi
lised motiiwid. KäeSolewal aaStal oodatakse Keeldu põhjendatakse „toiduainete puudusega" bais saatvad hooned antakse kommunistlikkude
klubide kasutada. v
aktiiwset walimiSaaStat. On päewakorral ja küpsetamise ebaotstarbekohasusega majan
Nõukogude Wene kinode ,«*8 lasti
linnade, presidendi ja wõib olla ka seimi wa duslikult seisukohalt.
limised.
Ka katoliiklastele olid palwemajad suletud. , pühiks wälja filme, mis sisult on usuwastchS.
Äumalateeniswstel oli keelat. Rooma paawsti j Kinodes demonstreeriti siiS neid pühade a?at.
Põgenikud wene söewagunis.
nime tavwitamine, samuti valwetada „Pühal Ka kõigi teatrite eeskawad olid koostatud pala*
Stolpunowa jaamas Poolas leiti ühe Isa" eest. Aasta kestel kawatsetakse 70 prots.. dega, mis sisaldasid häbematut pilget Usule ja
Nõukogude Wenest tulnud söewaguni lahti katoliku palwemajasÄ sulgeda.
Jumalale.
tegemisel sealt koks, peaaegu surnuks nälgi
ÜksNltes Nõrrkogude Wene osariikides oli
nud inimest. Nagu selgub, olid mõlemad
Doni basseini söetöölrsed. Ilma pikema kaa

sotsialistide programmi mõttetus: marntagur
lule ja sotsialismi ristsugutuS. On waStu
waidlemata kindlaks tehtud, et rahad, millega
Hitler oma leeri Koos hoidis, tulid teatawa
telt saksa suurtööSwritelt, kes nägid rahwus lumiseta olid nad otsustanud ette wõtta „para
sotsialismis head waSwmürki sotsialistlikkude täisist" hadaohÄlku põgenemise katse. Wagun
j ametiühisuste wasw. Simr osa _ neist, kes plombeeriti ja nii jõudsidki mõlemad õnnelt
aga mitte ainult rahalise tasu pärast ei läi kult, kuigi poolsurnuks nälginult Poola terri
nud tema leeri, waid teda pimeStasid kõlawad tooriumile. Töölised tahawad nüüd Lääneawalikkuse ette.
lööksõnad, lootsid temalt suurkapitali wõimu Euroopa tööliskonnale selgeks teha, kuiwõtd
ASja kaik on lühidalt wttaw: rahwuSsot purustamist, lootsid rewolutsiooni. Petwnud ääretubt oludes tuleb praegu Doni
sialiStide organisatsiooni peastaap Hitleri pea on mõlemad, kuna Hitler ei saa enam lawee basseinis töölistel ränka tööd teha.
linnas Münchenis awaldab paewakäsu, mil rida kahe woolu wahel, tüssates kõlawate lu
Hüpe 8000 meetri kõrguselt.
lega ametist tagandatakse rahwussotsialistide badustega nii ühede kui teiste lootusi. Nüüd
Läti lenduri kaelamurdew kawatsus.
juhtiw tegelane Berliinis Stennes sõna on ühelt poolt napimaks jäänud töösturitelt
Riiast, 8. aprillil. Läti lenduv Peter
kuulmatuse pärast keskjuhatuse wasw. Sten , tulow raha, teiseltpoolt tõstawad mässu need,
net hakkab wasw, süüdistab Hitlerit sõna kes tahtsid rewolutsiooni ja tõotatud „kolman svns teeb vttewalmistusi kardetawaks hüppeks
lanaewarjuqa 6uoo meetri kõrguselt. Prae
murdmises, sest amet olewat eluaegne. Kui dat Saksamaad".
„Mässuts", Hitler nimetab seda ise nii, gune ilmarekord kuulub ühele Ameerika len
Hitler käsust ei tagane, awaldab Stennes oma
poolehoidjate nimel pika manifesti. See on andsid tõuke Hindenburgi määrused, mis pea durile, keS tegi hüppe Ae 8000 meetri kõr
kodanlik-wabameelsete erakondadega ministri wad lõpu tegema hitlerlaste terrorile. Sten gusÄt. Euroopas on hüpatud ainult 6000
toolide pärast. Rünnakrühmade rewolutsioo nesi leer nõuab, et wleb määrused tähelepane m. kõrguselt, mida lätlane kawatseb nüüd
kaugelt ületada. Hüpe sünnid „Schmolt!i"
njlist waimuswst püütawat wesiStada kodan mata jätta, tõSta mässu. Hitler tahab
lik-wabameelsete loosungitega. Seega halwa da seaduslikule teele". Tal on muidugi põh tüübiliselt lennukilt ja harilikk langewarjuga.
tawat rahwussotsialisttiku liikumise elu»ärwi, jendatud hirm, et tui puhkeb riigipööre ja
õiett huwitawam dokument kestwaS waStastt Hitler saab igatsewd diktaatorikoha, siis on te
kuSte süüdistuste rahes.
ma seniselgi tuhmil hiilgusel lõpp, sest tema
Stennefi „mcmifest" ütleb, erakonna poli tõotatud programm on teostamaw.
Ei ole kahtlust, et Hitler oma rahasondide
tiline juhatus olewat truudust murdnud rah
wuSsotsialisMi ideaalidele. Ta sahkerdawat abil suudab pärast „mässajate" lahkumist oma
millest oodatud Saksamaa wabaStamist prae organisatsiooni esialgu eluS hoida. Kuid
gusest sotsiaalsest wiletsusest. Politiline ju kindel on, et saksa rahwuSsotsialism o« oma
hatus olewat petnud saksa rahwast, püüdes intiimsuste paljastamise läbi saanud ränga
teha rahwuSsotstalistlikust wõitluSliikumisest ! hoobi. „Saksa sascism" mängib end nähta
tawalist erakonda. Manifest lõpeb üleskutsega, ! masti pankrotti. Ränga hoobi andis ta endale
et rahwuSsotsialiSttd lööks lahti Hitlerist ja juba lahkumisega riigipäewalt, kuna Peatselt
koonduks Stennesi ümber.
selgus, et tema puudumine on teinud raskusi,
Stennes tahab nüüd osutada oma era waid tuki ainult kasuks. Teise hoobi sai ta
konda saada oma häälekandjat, et jutlus Türingi osariigis, kus senised sAbrad kukuta
tada seda õiget rahwuSsotfialiSmi. Paljudele sid rahwussotsialistide ministrid. Kolmas
muutub osawõtt sellest algawsest paratama hoop on otsekohe iärqnenud: tegewuSwõima
tukS, kuna nad heidetakse „mässust" osawõt luSte puudusel asuwad hitlersotsid üksteist ära
mjse pärast Hitleri leerist wälja. Jääb ära i sööma. Demagoogiliste sõnakõlksudega üksi
oodata, kui palju edu on Stennesil, kuna tal i ei saa nähtawasti ikkagi suurriigi walitsejaks
I tõusta.
esialgu puudub raha.
Kewadpühade torm Jaapanis.
Juimohwreid, suured ainelised kahjud.
Tokiost, 7. aprillil. Tiuschm saartel
tegi wäga tuaew tarm suurt laastamistööd.
Tahiara aerooroomil paiskas torm ümber
lennuangaarid ja purustas täielikult 10 len
nukit. 10 lennukit on raskelt wigastatud.
Kohutaw torm purustas samuti 30 ehitust,
kuHuures waremete all surma sai 4 immest.
Mitukümmend saarte elanikku on raÄemalt

Kevadpühad Wenemaal.

mitme ministri lahkumist.

MLfs..Baieri MussoUai" leeri».
Kahtlemata kuulub saScism kaasaja põli
kilise elu huwvtawamate woolude hulka oma
uudsuse tõttu. Oma olemuselt täis waSwrää
kiwusi, on ta eriteadlasi ergutanud selgitama
teoreetilisi aluseid, millele see liitumine raja
iud. Itaalia fascismi uurimiseks on loodud
rahwuswahelme teaduslik asutus. Selle asu
tuse erapooletu töö wiljaks on aga esialgu ai
nult üks selge äratundmine, et fascismi edu
Ataaliaõ wleb seletada Mussölini isikuga.
Muu on tõik weel waieldaw. Sama waiel
daw on küsimus, kuiwõrd lubataw on Jtaa
lia fascismiga ühte Pa-tta wifata sarnanetvaid
liikumisi teistel maadel. Kuigi nad kannata
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Cecconi laip leiti.
Roo m a st, 7. aprillil. Kahe miili kau
gusel Marianna rannast Piisa lähedal, leiti
teisel kewadpühal tuntud itaalia lenduri Cee
eoni laip. Teatawasti hukkus Cecconi hilju
tisel lennukatastroofil koos Maddalenaga, kelle

loipa merest praegugi weel leitud ei ole. Kol
manda nendega koos hukkunud lenduri laip
leiti koledasti purustatult warsti pärast Sn
netust merest kätte.

20r.-60S-

Cecconi laip toimetati auawalduStega Li

Kas maksab enam linu teha?
HSda svnnib petserlast lwapattnmift suurevdama.
Praeguse seisukorra kohta Petseri linatu loid ja põllumees on sunnitud lõpuks ikka
rul kirjutatakse meile sealsetest ringkondadest: odawa hinna eest linu turule tooma. Selbest
Käesolewal sesoonil on osutunud Petseri siis ka tuleb, et möödunud 1. aprillil laadal
linaturg, nagu kõik teisedki ärialad, liiga eba Petseri turul oli umbe- 500 kaalu linu.
Põllumeeste seas on pahameel muidugi
kindlaks. Hinnad on kõikunud 550—350 snt.
wahel R lina leisika eest. Kuna sügisel ost liiga suur. ühed lubawad linakülwist üldse
mine algas 550 snt. leisif, langes hind ja oli loobuda, teised sellewastu tahawad ikkagi oana
uueks aastaks 375 snt. leisik. Peale uue normi maha teha, sest odawate wiljahindade
aasta hakkas hind aegamööda tõusma ja oli juures (wälja arwatud riigi hinnaga wõebaw
märtsikuu keskpaigas juba 500 snt. leisik. näi rukis), ei saa wäikse maa peal ühestki aiuest
suuremat hinda, ühes sellega peawad talu
dates käesolewal ajal jälle langust.
Et lina Petserimaa apõllumehe peasisse mehed loomulikult ka oma tootmiskulusid wä
tulekuallikaks on, siis on ka siin palju linu hendama. Siin ongi juba lina puhastamise
juba ära müüdud. Harilikul nõrgema anniga hind alla löödud makstakse 50 snt. leipka
saagiaastal hinnatakse Petseri linasaaki 200 rabamise eest.
Kuna Wiljandi- ja Tartumaa põllumees
kuni 225 wagunile ehk 12.000—13.500 kaalu.
Käesolewal sesoonil loodetakse saada kuni 250 e: saa lina müügiks walmistada sellepärast»
wagunit, s. o. 15000 kaalu. Sellest on wälja et temal alamad sordid wälja tulewad, winb
saadetud juba 125 tvagunit, kuna 50 wagu Petserimaa põllumees just sellepärast lijnu
nit seisab kontorite ja kaupmeeste käes, nii et teha ja müüa, et temal alamaid sorte pea
põllumeeste käes on umbes 75 wagunit.
aegu ei ole.
Harilikul aastal on Petseris linamüügi
Kuidas linahind eeltulewail kuudel kuju
kuudeks detsember ja jaanuar. Märts ja ap neb, seda on raske ennustada, kuid näid, et
rill andsid wähe linu ja mail wõis linamüAi praeguse konjunktuuri juures on raske suurt
juba lõppenuks lugeda. Käesolewal aastal hinnatõusu oodata.
aga on pAlumeeS ka siin püüdnud wöimalust
Põllumehed ise ütlewad, et kui lina hmd
mööda linu käeS Pidada, looteS, et kewade seisaks 10.000—12.000 senti R kaalust, siiS
poole ehk hinnad kerkiwad. Aga, nagu näha, wõiks linu külida.
on ilmaturul nõudmine linade järele liiga
ellmeseS wõõrl.eleS ja matemaatikas. Suuli->
sed eksamid korraldatakse kõigis ainetes kahe
wiimase klassi kursuse ulatuses, wälja arwa
Haridusministeeriumi korraldusel tänawu tud matemaatika, laulmine, wõimlemine, kä
awalikkvde kesAkoolide ja õigustega erakeskkoo sitöö, kosmoaraafia, joonistamine, usuõpetus
Eksamid keskkoolide lõpe
tajaile.

libe, õpetajate seminaride ja kaubandusekoolide n'ug keeled peale esimese wõõrZeele.
lõpetajaile korraldatakse kirjalik eksam esimeses
Pisargaas Wõrusoo peosaalis.
wõõrkeeles kirjanduslise sisuga wõi üldteemile

Ühe noormehe teo pärast nutsid kõik peo
mille määrale pedagoogika nõukogu eksami
wõõrad.
päewal enne töö algust. Selle juures tuleb
hoiduda keemist, millele kirjutatud õppeaasta
Teisel pühal peeti Wõrusool „Areugu"
wältel.
seltsi pidu. Just sel ajal kui pidu täies hoos
Tööd waatab läbi kolmeliikmeline komis oli, tungisid kaks noormeest peole. Selle
jmt, mis koosneb koolijuhatajast ja kahest õpe järele hakkasid kõik inimesed nutma. Selgus,
tajast. Läbiwaadatud tööd ühes mustandi et mehed olid lasknud peo ruumi pisargaasi.
tega tulewad saata hiljemalt 15. juuniks ha Politseil ja kaitseliitlastel läks korda süüdlast
ridusministeeriumi.
kindlaks teha. Ta toimetati arestimajja, kuS
Erakeskkool-ide lõpetajaile humanitaar ta süü üles tunnistas ja seletas, et ta ka wa
harus korraldatakse kirjalik eksam emakeeles, rc.n niisuguseid katseid teinud.

vornosse.

Liiw liiwakellas
jookseb walesti.
Fred Hildenbrandti romaan.
59
Ta wähkreS oma asemäl siia sinna, hakkaS kõne
lema ja karjuma, ja Liebchenil oli hirmus palju te
gemist.

Tema arwateS pidi olema möödunud nädalaid,
kui Framm ajas enda esmakordselt üleS ja waatas
talle küsiwalt otsa.

„Ednaütles ta tasa.
Liebchen wõttiS enda kokku.

Pea käte wahel, kuulas ta teda pealt.
Ja jarSku Framm hüppas üleS, hakkas mõttetult
kisendama ja enda ümber wehklema, hüüdis ikka ja
uuest, kaotatud ütarlapse nime, tahtis tormata tüüri
juure, warises Liebcheni käe wahel kokku ja wiskuS
uuesti Püsti.
Nii ta märatses tund tunni järele.
Wiimaks ta ronis kätel ja jalgadel üle wankri,
iStus lülituslaua juure, ta liikmed wabisesid ja käed
Mürisesid.

UneS tümises waikselt masinate müdin.
lialgi hiljem ei saanud nad teada, kuhu nad sel
lel ajal sõitsid, milliseist maastikest ja millistest aega
dest nad kihutasid läbi.
Oli see ju ükstaspuha.
Ajuti tank kallutus küljele, ja Framm libises
seina wastu. Liebchen kolistas wana, wäsinud peaga
wastu moodi otsalauda, ent nad ei märganud midagi;
mõnikord wanker wajus ettepoole, ja kord Framm ko
guni pidi lendama uperkuuti.
Midagi sellest nad ei teadnud oma sügamas unes.
Kord kohises üks aken alla ja jäi lahti, ja wäljast kos
tis sisse kara, nemad ei kuulnud midagi.
Päike laiade kiirtega tungis wankrisse, kaduS
jälle, kuu täitis tangi oma walgusega, nad ei tead
nud midagi, külm puudutas nende nägusid, lumi keer
les laest põrandani, närtsinud lehed tantsisklesid tühja
tüüri ümber, liiwatorm pragises sisse, nad magas
Kord wankrisse ekfiS wäike, kirju lind, lendles
hirmunult ja wäikeste piitsatustega maStu lage. istus
wasinult Zimmerbuschi tühjale woodile, puhkas ja
leidis juubeldades mäljapäasu läbi akna, puhuti libli
kad kõikusid üle nende käte nad et teadnud midagi
sellest.

Framm lebas pooleldi näoli, side oli lõtwunud,
ja woolas pisut Merd. Unetult nad lebasid sügawuses.
Kiirteheitja, mille Liebchen oli unustanud kinni
kruwida, meeris esimeses MankriS mürades põrandal
edasi-tagasi, klaas killunes.

Midagi ei kostnud nendeni.
Nad wõisid maganud olla aastatuhanded.
Nad ej teadnud midagi.

kuuma wett, ja selle wähekese kärr: juures hooli
mata ta ettewaatusest tõstab Framm pead ja waa

Kirjud kaelarätid on mütsatatud kokku, wärwilisÄ
kammikesed, milliseid tal oli tosinaid, käewõrud ja ketid
kirjudest kiwidest, ka üsna wäikesed kingad lebawad
weel segamini höbepaberossitoos Frammi nimetähtv

tõelisse maailma.

dega.

Ta waatab pealt, kuidas kortsunud käed askelda
wad osawasti walge lõuendiga ja marlisidemetega. kui
das ta osawa majapidajanna wilumusega ette wötab
ühel ja samal ajal paljusid toiminguid ja kõik nad õien
dab, ta kustutab piiritusekeetja ja toob ühe tassi kastist,

säeb marlisideme korda ja lõikab ruttu kolmenurgelise
tüki lõuendist.

Ta ei waata sellejuures Frammile, ta tunneb, et
ta jälgib ta tööd, ja hakkab tal halb, sest ta ei tea, kui
das pead ta lohutama teda, kui ta tuleb üsna meele
märkusele ja walu temas otsib uuesti wäljapääsu.
ftuid Framm ei tee katseid kõnelda.

Ta waatab waikselt ta tööd ja wõtab tassi kuuma
teega sõnatult ta wärisewast käest, Liebchen hakkab pea

ümbert ära wõtma lõtwunud sidemeid ja tema püsib
rahulikuna ja laseb seda endale meeldida, ta peseb
uuesti puhtaks ta pika haawa, millel toeel praegu klee
puwad juuksed, ja ta peseb samuti õrnalt ta näo ja
kuiwatäb nad, siis ta paneb uue sideme ümber.

Framm istub rahulikult ja silmitseb ta käsi, mis
on määrdunud punase mullaga, haarab siis oma tasku
räti, wõtab wäikese lusika alustassilt ja kraabib ette
maallikult mullajäänused sõrmilt, paneb nad tasku
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juure.
Ta põsed on õõnsad, ta meelekohad langenud sisse,

On waewalt wSimalik kõnelda seisundist, millest
nad ärkasid pärast suvmasarnast, roidunud und, nad
mõlemad, häwitatud inimene Framm ja wana Lieb

kimist watzusti.

chen, need kaks miimast. kcka tormine lend Polnud nee

ta lõug teraw.
Ta toob tabelid lülituslaua alt ja hakkab arwu
tama. Liebchen wõtab hoogu, köhatab kaua, ütleb siis:
„Nüüd me sõidame küll koju, härra Framm, „pa

hoida.

Siis Framm wajus sügawasse unne.
Liebchen ei suutnud enam silmi lahti hoida, ta
hakkaS tukkuma, libise Frammi woodilt põrandale ja
jäi nagu surnu lebama.

lanud ära.
Liebchenil pole enam julgust kõnelda paradiisist,
ta näeb enda ees kükitamat meest, kes oma poriga kleePunud kätega peksab endale näkku, ta näeb wallandatud

sidet pea ümber, ja ta ruttab otsekohe emaliku õrnu
sega ja waikusega walmistama uut sidet, sest Manast
on Meri imbunud läbi ja juba kuiwanud põsel, nüüd
see saab paiguti pisaraist nueSti märjaks ja wärskeks.
Liebchen paneb piiritusekeetja põlema ja teeb

asjadega.

Need on selle inimese hajameelsed pilgud, keS on
kiindunud sügawasse unne, ent warsti pilgud muutu
wad selgeiks ja kõwaks, ja pikkamisi ta pöördub tagasi

tab talle otsa.

Liebchen tõi ta uuesti tagasi; oli õnn, et ta oli
nii nõrk, nüüd tal oli Frammist enam jõudu.
Framm lebas tummalt woodil, tõusis siis püSti
ja wahtis enda ette.
Wärisedes malwaS Liebchen ta kõrwal.
Ta ei tahtmtd midagi süüa ega juua ega waSta
nud Liebcheni küsimusele.
„See oli karistus," ütleS ta parast tunnilist Mai
Kui ta mul ainult ei lähe hulluks, mõtles wana
proua hirmunult.
Weri kord Framm hatkaS märatsema, ja Lieb
chen Pidi kokku wõtma kogu oma jõu, et teda woodiS

kes rahulikult wõib endale lubada pisukesi lohakust oma

rätll, seob kompsukesse ja paneb selle oma istme alla.

Siis ta tõuseb püsti ja läheb oma aparaatide

radiisift me loobume."

Tema ent õiendab oma tabelite juures ja waikib,
wõibolla ta ei kuulnudki wahest, mis ta kõneles."
Liebchen ei taha teda enam eksitada ja püüab kõrk,

mis Edna omandusest weel nähtawate asjadena wede
leb ringi, peita ühte nurka, ei ole hea, mõtleb ta, kui
seda nüüd näeb.

Ja wedeleb siin ringi niipalju Edna asju. sest
Edna on kogu reisi aegu end tunnud majaperenaisena,

Liebchen koristab kõik kõige kaugemaisse nurka
desse.

„Wäga raske," uriseb Framm endamisi, ja Lieb
chen peab end wõtma kokku, et mitte waljusti karja
tada, nii wäga on teda kohutanud see tasane hääl.
Framm haudub oma aparaatide juures.
Ta teab. et ta pöörase kiirusega kihutab teadma
tusse, ta laseb tangil sõita läbi miljonite aastate, ja
aastatuhanded aastatuhandete järele lendawad libise
wal skaalal mööda, mõnikord arwud waaruwad ja kõi
gnwad, ent temal ei ole enam hirmu, ta ei lase kange
lõdwale, ta surub nende niklisse kuni lõpuni.
Ta teab, et wäljas mööda tuiskawad ürgajad
hääletult ja arwutult, tal ei ole enam kiusatust wõita
ega maha suruda uudishimu.
Ta hoiab kinni nüüd weel ainult ühest ja wiimsest
ülesandest, ja selle wana naise pärast ta wõtab kõvu
kõik oma meeled ja talitseb oma tunnetused, tema soow

Peab saama täidetud, ta peab näha wõima paradiisi.
Ta ei kawatsenud seda iialgi, sest see mõte näi-s
talle pnrma. mille ees ta Pidi peatuma, seda ta ei toh
tinud. ta oli sellega naljatanud, nüüd aga ta teeb nal
jast tõe, midagi e: takista teda. mis wõib talle juhtuda

weel?

Jä ta laseb wankri ringelda kõikides aegades tal
pole wähematki peatuspuükti, mingit aimu millestki
midagi ta ei tea. nagu ta pole kunagi teadnud midaai'
ent ta laseb arwe lulituslaual kuhjuda fantastilisteks
summdeks, laseb kompressaatori helitööni kõlada kõrae
mais oktaawes.

Nad ISidawad tund-tunnilt. ja Liebchenile need
nachd olewat aastad, kuid Framm ei liiqut-mud ead
Laebchen palwetab tema eest, istub waiklelt oma
Ivaga naoga ,a hoiab süled roasikrantsi. ja pärl päSi
larele ,o°k,eb labj ta tööst waewatub jõrmede
-i s-k m SÄ1' m6,,tb P°a.e jumala
Sus tõuseb Framm püsti
laualt IÄ-?m .$&«*«". °i° otul,
(Järgneb.)
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Karrikaturistide duell.
End. Soone minister weksliwõltsija osas.
Gotstaaldemokraas tegi oma parteikaaslaste allkirja järgi.
Helsingist, 8. aprillil. Teisipäeval
kell 16.30 arreteeris kriminaalpolitsei Hel
singi Soome sotsiaaldemokraatide j htide hui
ka kuuluma advokaadi ja H lsingi linnawalit
iuse liikme Jtkose, kelle kohta oli selgunud, et
ta on võltsinud 19 wokslit, kogusummas
76.000 Smk suuruses. Wekslitel on ta wõit*
sinud oma parteikaaslaste eduSkunna liikme
Pintise ja Wiiburi linnapea M Arltose all'
kirju. Võltsimine tuli awal kuks selle labi,
et Jtkonen ei suumud w.kslcid. mille allkir'
jad wõlffitud olid, enam tähtpäevaks wälia
oSta ja need läksid protesti. Isikud, kelle all'
kirjad võltsitud olid, teatasid asjast politseile.
Jtkose rahaasjad olid õieti sassis. Alls hil

Naiste algalus feeUifeaduje mnutmiseks.
Soome naiste aadressile, milline lähemal ajal
president Svinhufvudile esitatakse keeluseaduse

muutmiseks, on antud iile 100.000 allkirja. Wii
maseks päcwaks allkirjade esitamiseks oli 1. apr.
Aadress esitatakse nüüd eri delegatsiooni kaudu
lähematel päetvadel presidendile.

Soome lanlupäowa eeltööd HooS.

Soome suviseks laulupäewaks, mis pan'
nakse toime 19.—21- juunini, on ettewalm i
tused täies hooS. Laulu' ja mängukooride
ülesandmise tähiPäewakS on 1. mai. Sel'
leks ajaks selgub ka lauljate ja mängijale
üldarw.
ErskawadeS pühendatakse erilist
juti pidasid Jtkose käemchcd koosolekut tema
tähelepanu
Eesti ja Ungari külili Ztole, fc§
rahaasjade korraldamiseks. Jtluse Mõla fnt*
Soome-Ügri
hariduskongressist jäävad osa
ma ulatub üle 1 milj. Smk. Itkus oli 10 võtma ka Soome
laulupeost.
aastat eduskunna liige ja sotsiaaldemokraa
tide rühma juhatuse liige. Tonneri valitus
operett Hclsingi.
ajal oli ta siseministriks. Weksliwõltsija on
Pühade ajal viibis Helsingis ..Es oma"
42 aastat Mana.
teatri asjaajaja, et teha cttewalmistusi „Es«
Soome facrfflöfcb lapMaSieks.
tonia" teatri operetitrupi sutviseks külaskäi'
LapuaS peeti teisel kevadpühal kodmik' guks Soome pealinna. Kuuldavast olcvat
kude koosolek mitmesaja osavõtjaga. Otsus tal korda läinud saada külaskäiguks Soome
tati luua eriline organisatsioon salaviinamüü rahvusooperi ruume. Külaskäik sündivat
gi ja sala joomise vastu wõi.lemiseks. Orga' 10. juunil. ajal, mil on Helsingis Soomenisatsioon hakkab tegutsema 80-meheliste sal Ugri hariduskongress ja Peetakse Helsingi
kadena. Iga rühm on eriülcma juhatusel. laulupäeva. Trupp annaks kümmekond
Koosolekul kiideti heaks organisatsiooni lähem
tegevuskava.

"Riigipööre" Chicagos.

Praegu on TartuS ungari pilkejooniS
taja Strobl. Ta käib kooS RomuluS-Tii

K«rLkuulus lümapea „Big BLll" Thompson kukutati.
na- ja teiste tegelaste Peale. Lähemal ajal „M Capoue Knnapea" Thomson kaotas linna nelda temast kui hullumeelsest fhctlatanstt;
on oodata ohwrite näitust. Alljärgnewalt
kelle takerdunud mõistu* tolkneb Piki hullu
pea koha demokraat CermatUe.
esialgu:
Chicagost, 8. aprillil. Chicago linna meelsuse piiri, on küllaltki armuline. I'egr
pea walimistel sai senine linnapea „Big Bill" hullumeelne Pole mõnikord toaimliielr täiest,
Thompson lüüa, kuna wõitjaks tuli demokraat pankrott. Mitte süit ilma igasugu algatuseta.
liik Cermat. Mitteametliku koKuwõ-lte järgi Kui!; seo jõehobu» kes wahc! pidama ta kõneleb
sai Cermat 667.529 häält ja Thompson ainult hullumeelsusest?"
Lyle kirjeldab koosolekul häs sitamai!. kui'
475.639 häält. Kui walimiste tulemused tea
das Thompson tühjendas Chicago kooliõpilaste
tawaks said, algaS linnas suur juubeldus;
korraldati muuhulgas suurepärane ilutulestik. poolt uputuseohwrite heaks täidetud kassa.
Walimiswõitlus oli wäga elaw. Thomp Selle Peale kaebas Thompson Lyle': koblnsse,
son oli wälja toonud kõik oma tsirkuseloomad nõudes temalr IOO.WO-dollarilist kahjutasu.
hrckused, hobue?eKlid ja kaamelid, kes kõik Lyle rõõmustas, et tal wiimaks ometi Õnnes
kandsid walnnisplakaate. Cermati poolehoid tub Thompsoni paljastada. Kui ta aga rut
jad, miniatuurse luua kujutusega nööpaugus, tas adtookaadi juurde kaebust wastu wõtma.
mis pidi tähendama linna puhastamist turi kuulis ta sellelt, et Thompson juba 1913. tt.
tegijatest ja korruptsioonist, paradeerisid pea alateS on haatoamise Pärast kobwsse kaewanud

tusega korraldamas Pliiatsiatentaate seltSkon

tänawatel.

loetlematu arlvu waenlasi, seni aga weel nk>-

Thompsoni poolehoidjad kandsid erilisi pla
kaate poola sisserändajate jaöts. Plakaatidcl
oli üleskutse: „Kui hääletate minu poolt
täidan kohad linnawalitsuses poolakatega!"
Kogu hääletamise ajal pidas linnas kõwenda

tegi protsesü pole Iõp>ctortud teades wõibolla. et ta neid ei wõida.
Lyle heitis linnapeale ette. et aak-tas c
nult neli korda külastas raekoda: kõige täht
samate külaliste wadtutoötu puhul. Mispeale
Thompson awalikult teatas, et ta end wõõ
rastemajas tunneb julgemini kui raekojas.

tud politsei korda.

Strobl, nagu teda naeb TiituS. . .

etendust.

Chicago valimiste tagajärjed on Amee
rikale suursündmuseks. On langenud „B.g
Bill" Thompsoni võim, kuigi seda toetas
„kõikw õunas alkoholi- ja roimadekuningas"
Al. Capone. Kuivõrd põneva võitluse tule
mus oli see pööre, näitab „Berl. Tagebl."
kaastöölise Scheffevr hiljutine kirjeldus vali

Keegi peale tema otseste waenlaste. ci pannud

talle seda atoameeljust pahaks. Tänawusts
loalinnste aegu peeri talle kaguni pluSsiks. et
ta end nii wahe segab Unna asjadesse...

Midagi säärast Chicagos ei ole ime, kir
jutab Schefser. Sünnib scal muudki, tveelg:
uskumatumat. Kui kindral Smedley Butler

pärast wäikest toahejnhtumist MuSsoliniga lsti
misvõitlusest.
Chicago seisab suurte sündmuste eeS. 1932. nes ettekandega ja selles Capone'ile andis
aaswl, Washingtoni 20Q. sündimispäowal, ka* mõne kurja nimetuse. lendas see oma paßt

Lenini perekond.
Wapper ema ja idiootidest õed-wennad. Kui Lnnatscharski
pummelda». Rahaahue Gorki.
1. märtsil 1887. a. pidi teatawaSti toi* wäga suure wea sellega, et ta abiellus tossi*
me pandama atentaat keiier Aleksander 3. kese mehega, keda pidas eluaeg tuhwli all.
Peterburi linnapea kindr. Gresser sai sellest Selle õemehega Lenin ei wahetanud kogu
kavatsusest aegsasti teada. Atentaadi sepii eluaeg ainustki sõna.
sejad wõeti kinni juba enne, kui nad said oma
Wäga upsakas oli Lenin oma venna Di*
kawatsuse teostada. Kallaletungijaid oli wiis mitri wastu. Kui wiimane nimetati Krim*
meest, kõik üliõpilased, kell? hulgas pea* mi kõrgele kohale, ütles Lenin: „Need idi*
osa etendas Lenini wend Aleksander Uljanow oodid tahtsid nähtawasti meeldida minule,
kogu ettevõtte hing. Selles vandeseltsis oli kui nad nimetasid Mitja.. . Nad lihtsalt ei
tal samasugune tähtsus, nagu Kibaltschischil oska näha, et kuigi meil on üks perekonna*
Aleksander 2. tapmises.
nimi. siis tema siiski on kõige harilikum
Uljanow mõisteti surma. Emale teatati, lontrus, kes ainult suudab närida wärwitud
et ta poja elu päästetakse kui poeg esitab präänikuid."
armusaamise palve. Ulscmow loobus. Huk*
üldse, kirjutcch üks Lenini eluloolane.
kamisepäew määrati kindlaks. Ema käitus
Peab
imestama, et Lenini ennast-täisoleku,
wiimase tunnini wahwasti. Kaks tundi enne
kõrgi
tooni, huligaansete väljaastumiste ja
hukkamist PaluS ta kohtamist pojaga. Kohta imcstamiswäärsete
häbematuste juureS tema
mine kestis ainult Pool tundi. Ema püüdis
kaaslased
ja
mõtteosalised
seda jõhkrat ini*
veel kord Poega mõjutada, kuid tagajärge*
mest
võisid
wälja
kannatada
aastate kaupa,
beta. Ta lahkus aga wanglast pisarateta ja
kuulatades tema räuskamist waikihes. Kõigist
kaebusteta, kuid lä?S wecl samal öösel hai*
üks. Järgmisel Päeval viidi ta waimuhai* ta kõneleS halvasti ja üleolewalt,' lastes sel*
lcjuures igal wõimalikul juhul wälja paista
getemaija, kus ta siiski peagi paranes.
oma üleolekut.
Perekonnas austati teda wäga. Karm.
Lunatscharskit pidas Lenin kõige tühise
tsüüniline, tooreS ja kõigi wastu ükskõikne,
suhwS Lenin emale haruldaselt õrnaSti. Ema maks ja kitsapiirilisemaks inimeseks. Brüsse
omaltpoolt jumaldaS teda ja ootas kannat* lis purjutas Lunat'charski hirmsasti, lõi
liftilt pooleldi vaimuhaige poja triumfceri* ööseti hilja koju tulles lärmi ja pefizis pu
wat võiw, suri aga enne rewolutsiooni. ruks nõusid. Niisugustel kordadel nüpeldas
P?ale emale pühendatud õrnuste hellitas unest äratatud pahur Lenm ta sõna otseses
Lenin weel üht õrnemat mõtet: ta igatses mõttes läbi. Kui Lnnatscharski mõni aeg
lapsi, samuti nagu Krupskaja, kuid kõmmu* hiljem sattus lühikeseks ajaks usuhullustnss?
nistlik jumal ei teinud talle seda meelehead. ja Plehanow teda kord erakonna kongressi
Teiste sugulaste vastu oli Lenin külm, ajal kohtas kuluaarides. lähenes ta talle mun*
suhtudes neisse peaaegu põlgusega. Oma galikult waiksete ja vagade sammudega,, hei
õest Mariast kõneles ta alati wähelootwalt ja tis risti ette ja ütles ptene, wärisewa sop
üleolevalt. ..Mis puutub Manjasse. fiis raniga: „Püha isa Anatolius, palu meie eest
tema juba püssirohtu üles ei leia..." Teist jumalat.. Lenin, kes seisis seal läheduses,
õde peeti targemaks. Lenini arwates ta tegi irwitas taiest kõrist ja tuletas LunatscharsEi taha laulda.
lPostludiumi päewapudemeid.)

Pealkiri on natuke wiltu läinud, aga kummi
ei ole käepärast ja noaotsaga kraapimine nõuaks
nega kokkuhoiu ajal. Pealkiri peakS õieti olema:

. Mina, Post Ludium". Sest mina ise, ma ütlen,
ainult mina ise, olen nüüd päewakangelane. Kõik

kuulsad mehed kirjutawad minust nüüd, ja käi

wad minuga tahtsin ütelda, läbi, aga ei, seda

«Hümn ei ole miite ainult helikunsti küsimus".

«Kes olid kõmuiegijad hümni küsimuses?"

suiajad ise weel ..kunstiarwustajad" tahawad olla,

tunne ja pealegi maitsetut kõmu sitiili tar

Tema arwate? olen mina nimelt wäga mitme
kesiste annetega olewus, ühe sõnaga waga ande

witatvad.

«Mida arwate A. Wedro kirja kohta?"
„On ilus temast, et ta oma «head sõpra" kait

seb. Kuid selle karuteene jääb karuteeneks ja
A. Wedro kiri tõendab ainult, et see sõber ühe

Et mina juba kõrgemasse seltskonda olen sat ainsa harmoonilise noodi ärawõimist keskhääleS
tunud, siis tegin ka oma lahkumisewisiidi L. Neu» kömutas kui kaks kuud kestwat loomise protsessi ja
manile, kelle nimi minu oma körwal figureeris heliloojat painatvat palawikku".
<nii natuke minu aupaistust Marjul). A. Wedro
«Kas saite hra Perti kaudu A. Wedro hümni?"

kirja? «Postimehes" ja ühes «shurnaalis" hra
Perti teoses, mis eriti mulle pühendatud.

LahkumiSwisiiti tehes hakkasin ühtlasi inter
wjueerima.

..Kuidas on lugu õieti selle rahwuShümni ?!S
-simusega".

. ..Sellest kirjutan weel pikemalt".

..Tänan, see on küll wäga iluS teist, kui kir
jutate. kuid weel ilusam oleks kui juba täna toas
läksite mulle paari küsimusele".
«Missugustele?"
„KaS olete uue hümni wastu?"

«Ei ole. Kui ta kord seal on ja hümniks on
saanud, laulan kaasa".
«Kas olete wana hümni poolt?"

«Nii kaua ta Eest! waSariigi hümn on, aus
tan Eesti hümni".
„Aga teie ise olete ju wõõraste mõjude wattu

stioonist. Kuidas Lyle. seda Thompsoni suhet

meelde.

Gorkist, keS Leninist näib nüüd mi vai" tema näilistesse heategijatesse kirjeldad, ei ole
mustatud, ei. pidanud Lenin vähematki lugu. vähem vägev ega wärwiline kui järgmised
„See, ütlen teile, on samuti lind... Peab psühhiaatrilised väljendid, milliseid Lyle ki"
ennast maailmatargaks. rahakest armastab... hutuskooSolekuil Thompsonile kaela puistab:
Kipub kirjanduse Olümbile, vehkleb ja sõim" ..Inimesed Chicagos on viimaks ometi tüdi"
leb paremale ja pahemale, sülitab kõiki ja nud sellest lobisevast jõehobust, kes kaits.b
kõike, samuti nsgy. LulratjHarski. samasugune oma kelmidest agente ja laisku vereimejaid."
„ÄVS' vlete kunagi näinud 'äärast vaevu eda"
variser." ..
sttokerdawat nõdrameelset, peas tursunud sea"
Kuna aga Änln praktiline ini'
põsed, kelle haige aju ei kaitse oma enda hul"
mene. siis lisandas ta sealsamas:
lumeelsust süüdistustega teiste vastu?" „MikS
..Muide, Gorki on ju päris kasulik ini'
mene, auahnusest ta annab revolutsiooni ta lobiseb nii palju vaimuhaigusest?" „Kõ"
heaks raha ja peab ennast „hirmuSsuureks"

ta toälsa heidab oma toõvgud.

Kõige hutoitatvam lelle juures on. jätkab
Schefser, et Chicago, kelle linnapea hoidub
raekojait kõmale ja selle juures wiibib pike
maid aegu restil, ilult ja rikkuselt aina kas
toab ja kosud. Ameerka on eurooplasele aru
saada tv ainult, kui teda arwustades lahtume
tema rahwastiku elujaotuse ja tegetvuse seisu
kohalt ja silmas peame tema loomupärast kull*
dutoust, kõike head ja ilusat oodata ainult

endalt, mitte ülalt ega kelleltki teiselt. Amee
riklastel on Palju rohkem usku iseendaSi? Kii
igasugu seadustesse, korradusteSse ja walitiuse
toahelesggamistesse.

, enamlaseks."

Diktatuur Rumeenias?

UsuwaStane muuseum.

20. märtsil awati Leningradis Isaki kiri
kus riiklik usüwaStane muuseum. Muuseumil

Titulescu teeb wiimse katse parlamentliku
walitsuse kujundamiseks.

Riigikohtu
admmlstratiuv-osakonna amaljku! folmti-Stuiigtl 21

aprillil oit arniuscle määratud Johannes Aäis.

üldhaigekassa, Wöru-Peiseri üld
cm rida jaoskondi, pühendatud niisugustele kü
Bukarestist, 8. aprillil. Kuningas Göru-Petseri
haigekassa. August Kiwi. Eestimaa Põllumajanduse
simustele nagu sotsialistlik ülesehitustöö Nõu tegi Rumeenia saadikule Londonis Titulescule
ja tööstuse a.-s. ..EStaklandi". Johannes Spon
kogudes, teadus ja usund, õigeusklik kirik ise ülesandeks uut walitsust kujundada. Titulescu yolui, Helene Ruschi, Tapa Diajaomanikkude felrft.
walitsuse teenistuses, nsuwastased liikumised wõttis ettepaneku wastu. Ta tahab luua koon Popowka küla kogukonna. Pärnu littnamalitsusc.

küla kogukonna. Pärnu Imnatvaliisuse. Ja
wälismail jne. Muuseumi keskkoht, kiriku pea duswalrtsuse, kus oleksid esitatud kõik riigihoid Popopka
koll Hansani, Kr. Kella, Anton Witsa, Riina Blundti.
ruum on pühendatud näitlikule maakera keer jad erakonnad, sest Titulescu attoates wõib Pärnu linnawalitsuse, maaomanik Peeicr Äoksari.
lemisele telje ümber. «Kr. Gaz." tähendab ainult niisugune tugew walitsus Päästa maad Jüri Kuuse, Peeter Ülase, AndreS Ülase ja Man

Roor kiirkirjutajauna sooivib seada Berlwn
limwpeakS.

Praegu Berliinis ärapeetawatel linnapea
«Mitte kusagil ega iialgi. Olen ainult olnud walimistel esineb 52 kandidaati. Nende hul
kõmu. wastu hümni umber, nagu teiegi ja pal gaS ei ole mitte ainult keskmisi ja wäheMaid
jud teised. Samuti nagu alles hiljuti tull tera- ametnikke, käsitöölisi ja tõõtatöölisi, waid?a
Walt wälja astuda ka kõmu wastu wälismaali kaks tsirkuse direktorit sa 24-aüstane kaumS
meid kulastawate kontserteeriwate kunstnikkude rek kiirkirjutajanna, kes kinnitab, et tal on küllalt
laamis".
takti ja ettewaatust Berliini linna juhtimiseks

retseptide järele.

lalt ja loogikaga, nn et lust oli lugeda.

kile seda pärast sagedasti teiste juuresoleku! touse pärast sellest suurejoonelisest organisar

«Kas olete kusagil A. Wedro hümni kawandi
tvastu üles astunud?"

peagi karikaturistid ja futuurumis futuristid tee siis ei saa niisuguste wastu küllalt terawalt wälja
wad minust ilusa pildi hra Perti rohkearwuliste astuda, kus nad aladesse kipuwad, mida nad e i

rikaS lugesin seda J. Perti fiunamissönade lek
iikonis minu kohta, seekord kirjutaS järjekind

ja Tiitus, nagu teda naeb Strobl.

Enno, Anna Wooti, Kadri Tenga ja Mari Närska.
hoobeldes, et see katsend nii suureS ulatuses terawast kriisist.
Michail Egarowi, Märt Pargi ja Aleksander Loo
(pendli pikkus on enam kui 100 m) on esimene
Pärast pealinna jõudmist läks Tiwlescu kese
kacbcasjad.
ja eesti omapära eest helikunstis juba ammu wäl maailmas.
kuningalossi, kus tal oli piilt nõupidamine ku
ja astunud?"
ningaga. Selle nõupidamise tulemuseks oli,

«Inimesed, kellel omal aimugi ei ole muusi
nad weel ei tee. KunstiarwuStajad, komponistid, kast ja kes kipuwad sellest kirjutama ja kirjuta
kirjanikud, raadiostuudio direktor Pahlpärk köit wad siis destilleeritud putru. Kui niisugused kiö

on minust neil päewil kirjutanud ja eks tule

Miamist Chicagosse ja astus kindraliga awa
maailmanäituse. Et seda teostada, ja miS likku tvõirlusst. Ta lasi trükkida mitu mil
peaasi, väärikalt teostada, algas kohtunik jo-Nit lendlchte. millel muuseas tähelepanu juh
Lyla, Chicago „kaineltmõtlejate kodanikkude" tis sellele, et ta Chicagos nädala? ülal peab
linnapeakandidaat, Thompsoniga torniilist v.'." kaks kuni kolm tuhat tööta töölist. Lõpuks
limislahingut, mis senise linnapea vastu tõs' kutsus ta Ameerika rahtoast üles. toalima te
tetud süüdistuse ja keele drostikalt Chicago ma ja kindral Butlen wahel.
ajakirjanduse tõendades ületab kõik muu, miS
Ka Thompson ei maga. kuni tema waStu
selles elujõulises linnas seni üldse on ette tehak'e kihutustööd. Ta laseb Chicago täno
võetud.
wcnl iga päew kõnnitada suure karja loomi,
Lyle näiteks süüdistas Thompsoni, et wii kaameleid, elewante, eesleid ja rotte, kelledest
mase linna kabinetis istub tema enda soovil igaüks peab kuidagi kiljutama mõnd tema
ja nõusolekul roimaribande ja salapiirituse toastast. See meeldib mehele tänaroal kõige
vedajate juhi Al Capone esindaja. Mitte ai" rohkem. Thompson tabab teda õllega otie
ault Thompsoni tänulikkusest saadud abi eest südamesse. Ta on haritud meeS. heast vere
nõu ja jõu kujul, waid enda täieliku rippu", konnast, tiinnob nooti ja teab, kus ja kuidas

watseb s<e; hiiglalmn korraldada suurejoonelise

«Ei. Lugesin alles «Postimehes" A. Wedro
kirjast, et ta oli ülesandeks teinud J. Pertile mulle

hümni üle anda. J. Pertilt ma >da ei kuulnud".
«Kus te saite hümni kawandi?"

.Selle andis mulle hra A. Wedro ise «Esto
niaS".
«Kuidas selle peale tvaatate?"
«Kui sõbraliku ja lahke kollegiaalse tähelepanu

Kui Titulescul õnnestub walitsuse koos
tamme, siis arwatawasti saadetakse warsti
pärast seda praegune parlament laiali ja kuu
lutatakse wälja uued walimised. Kiu Titu
lescu katse aga ei õnnestu, siis kaoiatawat
parlament ja kuulutatawat wälja diktatuur,
sest teist teed ei olewat enam üle jäänud.

Toimetusele saadetud kirjandus.
"Zepp" ja "Nautilus".
ühtselt põhjanaba wallutama.
Friedrichshafenist, 8. apMil.
Dr. Eckener, kes Ameerikast tagasi jõudnud,
seletas, et pärast „Graf Zeppelini" lendu
Egiptusesse lendab ta Pöhja-Jäämerele ja
tahab kaasa töötada Wilkinsi allweepaadi
„Nautiluse" alljää sõidule põhjanabale. Sel

Eckener seletas weel, et ta on Ameerikas
läbirääkimist pidanud korrapärase Shulaewa
ühenduse pidamiseks Euroopa ja Ameerika
wahel. Olewat loota, et sellest kawatsusest

Arwid Järncfelt: Greeta ja tema Issand. Ju
tustis soome keelest. Tõlkinud M. Raud. NoorEeSii kirjastus, Tartus. 291 IHf. Hind 8 kr. 75 s

„ll)recic ja tema Issand" ei kuulu mine iifll

lärncfchi paremate tööde hulka, Maid ta üldse ta
hclepandaivaid teoseid soome wiinrase aja kirjam
duscs.

Selle humitawa ramnatu teeb eriti nauditaMaks lihlsuS, millega suur iniruese tundja kirjeldad
inimeste elukäiku ja jälgib nende hingeelu, mis mu
tori läbinägeMuse tõttu saab meile lähemaks hix
mõndagi meie ümbritsemast elust. Cn tunda, ütleb

luisiooni tvahel. Esseed. Noov-EeSti kirjastus. 276 ja kujutanud ta wähckorrad Issandaga, on juhtinud
kirjanik, kellel on meile öelda midagi tõepoolest to
lhk. Hind 2 kr. 75 s.
nn ja kelle mabe, barmooniline ja helge suhtumine

Sisu: Sünnisõnu. Wõitluse päcwil. Kul
tuur ja politika. aiakirja saateks.

ellu sisendab lugejasse erine lohutuse ja turwa

tunde."

Maria Joruni: Argielu.. Noor-Ecsn Airja->

tus. TariuS. 157 lk. Hind 2 kr. 75 s. Tõlikmld Kr:e
debrt T u g l a s.

See jutusiis kuulub Soome kirjanduse käige
wäljapaliimamate teoste hulka. Tema 'isu ann.Äi
haruldaselt ilmeka ja tiheda läbilõike loome küla>
elust. Tegewustik on piiratud üheainsa päemaga
sa nii on teos õieti Joel Lehtose ..Piitkmotko" eel

käijaks. ?a ilmus juba m 9. a.. kuid oli oma

olgugi äärmisel: _ rahmapärase. siis ometi crakord
selt raskesti tõlgitama sõnastuse tõttu eesti luge

tvaliku senikogumatuid kirjutlisi. Rea tunnismärke jaile seni kättesaamatu, üldie on Maria Jorum
ühe nooruse ja tvaimsuse arengust. Sugenenud lähe aimr? nimekaist soome kirjanikest, kes Eestis meel

baS ühenduses Noor-EeSti liikumisega, rühmituse mähe tuntud. Nüüd on ka tenra peateos meil Kr,
ga ja eeskawaga, näitawad need sulelükked siin me Tuglaie tõik;# nradatual.
netvõrra ehk ka Noor-EeSti ideoloogilist valet.

saab asja.

I Wana postlud ium.

Võib olla suudab ste raamatukene pisut kaaia
aidata Noor EeSti täpsamale tundmaõppimisele."

tuntud soome arlvustaja dr. A. Anrrila. et sulge,
G. Suits: Noor-EeSti nõlwakult. Kahe retvo mis kaunistamata on kirjeldanud Grcera elukäigu

.Noor-Eesti" ajakirja seismajäämise puhul. Meie
kunstnikkude eluküsimus. „Noov Eesti" lähemaid
ülesandeid. Elust, kunstist, näitekunstist. Kulnmr
ja sõda. Eesti töötvabariik. Surmanuhtlus. NoorEesti ajakirja kroonikast. Juhan Litsim „Noor-Ees
it" sofrosüüne. Kiri Kiirele. Terwims Eino Leinale.
G. Suits on sellesse kogunud artikleid, mis
lekohane kokkulepe olewat Ameerikas alla kir
puudutawad peamiselt Noov Eesli kirjanduslikku
jutatud. „Graf Zeppelin" tahab kogu «ist liikumist ja sellega tihedalt seotud muid kirjandus
ajal „Nautilusega" ühendust pidada. Lähe likke ja kultuurilisi küsimusi. Raamatu saatesõnas
ta:
mult „Nautiluise" kohta dr. Eckener midagi kirjutab
.Järgnetvail lehekülgedel leiab lugeja tväikese
ei seletanud.

.Tänan, nüüd on wist kõigile teie seisukoht
«Nii fiiS ei ole teie mitte selle wastu, et saak selge".
fime kord uue hümni".
»Wöih olla minu seisukoht, kuid kaugeltki mitte
«Iseenesest mõista mitte. Aga, notabene: seni kõigile kogu hümni küsimus. Sellest tulek» toast
wana hümni kallal mitte alaliselt urgitseda".
siiski tveel kirjutada. Aga mitte eon passione.
«Aga hra Pert ei taha wana hümni kaasa waid tranquillo. Seepärast ootame mõne pöewa".
laulda".
t Nii lõppe? mu interwjuu. Jään ootama ka
«Sellest on nüüd eesti rahwale küll tuline kah edaspidi minu austamist lahke tähelepanuga.

ju, cia trööstime end: kalefon laulab ka uues

ande.

ja walitsemiseks.

peale".

hüm: i ~ wiltu".

et ta wõttis oma peale wastutusrikka üles

Poksiringis.
„Pea! Kuhu nüüd?"
..Pst, pst ole;;
unustanud püksid jalg?
panemast!"
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Neljapäowal, 9 aprillil 1931. a.

Päew Rotterdami Eesti konsulaadis.
Mö»da merimeeste muredest.
Amsterdamist EeSti laewa „Minm" Lapten
„Tere!"
„Tere, tere!" waStab ymlle lahSelt Rotter palus ming-vt asja selartada.
„Kas on juhust ette wlnub. et olete sunni
dam i EeSti konsulaadi sAvetär hra Bauer.
Kiligi konsulaat ei asu kesklinnas, siiski on ta tud abisaamiseks politsei poole pöörama?"
küllalt kättesaadaw merimeeStele, keS enamjagu
„Jmnäl tänatud, tänini pole juhtunud.
seda wajawad, asudeS saha mv ligiduses, hra Ent see poleks ka ju iluS. km saatkonnas ei
saada omamaalas-tega hakkama, waid pöördu

Stahli majaS,keB konsuliks.

Lahke ja wastuwlelik härra sekretär palus takse wõõra abi poole. Olen hoidunud sest ja
wõrctaha toolile toetama; olla eSmaSpäew ja püüan ka edaspidi „omal jõul" toime saada."
sel päewal külaStawat paljud merimehi Konsu
„Kuid lliSki oli kord juhuS, mis kull Me
laat. Rõõmustasin, sest minule oli see otsitaw küsimuse kohta ei käi, kuS oli politseiga tege
juhus.

mist."

JSttrsin. Lükkasin tagasi pakutawa sigari,
wõtteS laual lebawat Eesti paberosse; polnud

hulgal ajal enam neid maitsenud. Minult pä

„Kui ma ei eksi, oli see aasta wöi paar ta
gasi, olin sunnitud taaaotsitawaid, jooksiblid

Kol. H. Paawiani teenistus
juubel.
6. aprillil sai täis LK aastat, mil Raftoett
garnisoni ja 6. üksiku jalawäe Pataljoni ülem
kol. Heinrich Paawian aStuS sõjawäe teeniS'

Augur ja feldmarssal Mackensen.

Saksa ««drall iioardmmd kallaletung Auguri ««ele raama
Hiljuti oli meil juhus peatuda uue raa „Battische PresseS" kirja. nMes w
fctti wäited lühidalt umber
tuSse ohwitserina.
matu juures, mis ilmunud ingliskeeles Au dabkahetsust.
et m> kuulu- l°bur w'
H. Paawian on sündinud 25. juulil Sini guui sulest ja kannab nime ..Demokraatia
maal, Kundas. Lõpeta» Rakwere kreiskooli, astus kants". Teatawatele saksa ringkondadele ei sal Macken -n, on söandanud kauai- 111 u
Ivos. aastal wabatahtlikuna 42. Jakutski jalawäe ole see raamat meeldinud. Nn awaldas saksa raamawlc, mida ta ei ole .I. w«m>d. aw
polku, minnes sealt Tfchugujewi sõjakooli, mille kindral Mackensen peatselt pärast raamatu Auauri raamatut namud. leidu» j
j- 183 pä-wapiltlikke reproduktsioone
lõpetas 27. märtsil 19<>S. «.
ilmumist Danzigi „Allg. Zeitungis" oma ad 182
neiolewatestpoolaicelletest^teadaonnetest^saksa
Ilmasõjast WSttis H. Paawian osa, olles la jutandi kaudu kirja, et Auguri raamawS on
hingates Jda-.Preisimaal. Karpaatides ja Galiit kohti, mis ..woltsitud wõi wäljamõeldud". 17. armeekorpuse luhataialt, mjnjenj[c
fiaS. Ilmasõja lõppedes tull Eestisse, kus oli 14. Seesuguse ..wõltsimisma" toob Mackensen ette ttitt eneselt. Auqur juhatab Maaen?enne
koha, kus wõib leida nende dokumentide algu
märtsist 1212. a. sisekaitse ülema abi. Iv. aprillist Auguri tõendust, et saksa 17. armeekorpus,
1212. a. sõjakooli klasside inspektoriks ja lek mille juhatajaks oli Mackensen, on sõja puhke
päraseid. Auguri kirjale juure.
torik».
misel oma teadaanded Danzigis awaldanud
„Kormnentimr üleliigne. > %
1220. a. 2. märtsil ülendati ia kapteniks ja poola keeleS, tunnustades seega prowintsi poo
oodata,
mida oskab kindral Mackenscn ette
hiljem kiiduwäärt teenistuse eest kolonel-leitnan lasoost elanikkude ülekaalu.
tuua
oma
ekslikkude wäidete wabandamisek^
Nüüd awaldab Augur teises Danzigi lehes
viks. 1221—1222. a. oli ia 1. jalawäe rügemendi

toimetama Eestisse. Telefoneerisin politseisse
ja palusin wahialuseid seks ja seks ajaks laewa ülema abi ja 1. juulist 1222. a. kuni tänaseni V.
Koputati. Sisestus mees, eestlase tüüpi. toimetada, lugedes sellega aSja lõppenuks. üksiku jalawäe pataljoni ülem. Koloneliks ülen
Ma püüdsin mõttes selgusele jõuda, kas on eest Kuid eikMn...
dati H. Paawian 24. weebruaril 1225. a.

riti üht kui teist Eesti kohta.

lane wõi mõni... Minu mõte katkestati:
~Härra konsul", algas wõõraS.
Nii siis eestlane.

Tundsin huwi. UmboS 40 aastane mehe

Puhates kodus wäsimust, tuli mulle polit
sei järele, teatades, et laewaS on mäss lahti
puhkenud. Egas muud. ruttu riidesse ja koha
peale.,

Esperantistid pidasid kongressi.

Kahekümnewiieaastase teenistuse kestel on kol.

Paawiantle annetatud 1. liigi L. järgu wabadus

Huwi esperanto «astu kaswab.

rist sõjaliste teenete eest. Dene wäes teenides

Keskmisel ja wiima''el pühal peeti Tartu linna keelt (katseid on tehtud prantsuse ja ''aksa keelega),
P. Wlad. 4. järgu aumärk. P. Anna
Laewal olid wabiasttsed laewa kaptenile kuldmõõk,
L. järgu aum., P. Anna 4. järgu aum. wahwuse tütarlaste gümnaasiumi ruumes esperanto kong saab paremaid tulemusi kui õpetades wõõrast rah
elanud, raha läbi wõlgu ja nüüd ei aiwwat wastu hakanud keõ neid oli kohelnud kui wa eest ja GianiSlouse S. järgu rahuaegne aumärk.
reSsi. Osawötjaid Eestist oli umbes sada, peale wuskeelt enne esperanto keele õpetamist.
wõlausaldaja tema tööriistu kätte, ning homme hialuseid. Panime siis „salga" nmamehe
A. Brauer oma referaadis footvitas esperanto
selle weel 7 wälismaalast, nendest 1 Bulgaarist, 1
raudu, ühe pisttime puuri, ning teised kaks Näi
peab ta l«wa minemal
harrastajail
astuda kirjawahetuSse esperanto kee
Wiljandi linnapea 50-a.
Rootsist ja 5 Lätist, wiimaste hulgas ka Läti
les wastawa kutseala tegelastega wälismaal. See
„MiS ma ilma riistuta tiin!" ohkab abi sime tagasi politseipaadile, kuni laewa wälja
esperanto
liidu
esimees
Jndra.
Wiljandi linnapea A. Maramaa pühitses
sõiduni, muidu ei saanud meestest wõitu."
otliia.
Kongressi juhatusse waliti J. JaaniSto tõstab huwi esperanto wastu ja selle kaasas wõib
6.
skp.
oma 50. sümnpäewa. A. M. on Ml
„Kas
käib
ka
palju
abitahtjaid,
s.
t.
raha
EaaS muud kui konsulaadi bärra aidaku.
jand: linnapeaks juba mitmendamat korda (Tartust), K. Bra u e r (Tallinnast) ja Ern i t s saada wälisametiwennalt nii mõnesuguseid amet
Ja aitaSki. Mees lahkus särawate silmadega. norijaid?"
alalisi näpunäiteid.
..EgaS neist puudus pole. Kui ei anna, waheldamisi olnud: ISIS., 1927. ja 1930. a. (Malgast).
iiin merimeeStel wäljawaade on
N. Ruui puudus haiguse pärast, tema refe
Nn liidu aasta kegetvufe aruandes kui aruan
Oma
elukutselt
on
A.
M.
õpetaja.
Õpe
siis saad sõimata ja kohe saadetakse mõnda
laewade suhtes?" pärin.
raadi «Esperantost ja turismist" kandis ette prl.
netes
kohtadelt,
kriipfutati
alla
esperanto
lewimise
on ta wälja annud mitmed õpperaa
„£ty wäga ja wäga räbalad" wastatakse, Eesti ajalehte teade, et Konsulaadis ei hoolit tajana
edu. Seni töötasid esperanto organisatsioonid pea Dresen.
matud.
seta
sinu
eest
jne.
Kuid
olen
Paljugi
teie
sar
„warem, kolme aasta eest, siis wõisid need meÕhtul istusid kongressist o'awõtjad ühises ie6miselt linnades, kuid wiimasel ajal on neid tekki
naseid,
s.
t.
üliõpilasi,
aidanud,
küll
neist
smn
HÄ rahul olla, kuid nüüd on wiletS. Kui saa
Kunda
sai
rahwamaja.
lauas.
nud
ka
aletvites
ja
mujal
wäiksemates
keskkohta
wad laewa, need teewad lühikesed tripid (sõi madest, miS riigi poolt, küll ka oma taskust.
Wiimasel pühal käidi Raadil muuseumis, mk?
des. Eriti suureks on paisunud esperanto organi
Ruumid walmisid osaliselt.
dud). Jõudes Rotterdami makstakse raha ja Enamik on korralikult omad wõlad tasunud,
pakkus suurt huwi eriti wäliskülalistele. LõunaS
satsioon TartuS.
kuid
on
ka
..iöpru",
kel
kohustus
minu
wastu.
Teisel
kevadpühal
toimetati
Kunda
alevis
Kun
waene merimees peab ootama 3—4 kuud enne
Ka ajakirjanduse meestega on mul pistmist da Noorsoo KaStoatuse Seltsi seltsimaja awamist.
Tegewuskawana märgiti tarwet esperanto tati Naiste Karskusliidus, kelle wastutulekust. pü
kui jälle ..weab". Ja egaS sest lühikesest tripist
trastu
huwi äratada mitmesugustes ringkondades, hade ajal kongressi saadikutele lõunat walmistada.
olnud.
Oli
keegi
L.
nimeline,
keS
esitas
end
Katva kohaselt pidi sellekohase aktuse, mis oli kor
midaoi ei teeni, oodates laewa, elawad temi
kongressist osawötjad tänuga nimetawad.
eriti
aga
pedagoogilise personaali hulgas.
..Bäewalehe"
kirjasaatjana,
kuid
nagu
hiljem
raldatud kell 1 päewal uue» seltsimaja saalis,
wd raha läbi ja siis wSlaa..."
Õhtupoolel oli awalik kõnekoosolek, kue rääkis
Liidu esimeheks waliti senine esimees ins. W a
osutus,
ei
olnud
sain
kuidagi
toime.
Nüüd
awama
haridus-sotsiaalmmister
ja
kõnega
esinema
..Aga kas üis meritnehed on nii ausad
on
asi
korras."
K.
Brauer
esperantost kui rahuaate lewitajast.
rkl. Penno, kuid tviimaSte puudumisel tuli leppida he r. Juhatuse liikmeiks said: Dresen. Brauer,
tasuwad omi kohustusi?" põrin wahele.
Koosolekust osawötjaid oli keskmiselt.
Kas wahest ei olnud see „Spordil«he" kir
Eik,
RaukaS,
Türn,
Lübek,
Wellner.
WiidaS,
Sii
ilma pidukönedeta. G
„Jah, eks neid ole ka mitmesuguseid," jat jasaatja hra L.?" pärin, kuna wiimane käiS
Kell 6 oli ülikooli kirikus esperantokeelne ju
Aktuse awas seltst esimees Gmmann, kes an dam ja ErnitS.
kab usutletaw. Üfäft, ka kõiqe parem tvili ei wälismaal seiklemas.
malateeniStuS, mille liturgilise osa pidas prof. B.
W.
Raukas
kandis
ette
referaadi
esperanio
dis ülevaate seltsimaja senisest saamisloost. Selt
kaswa ilma umbrohuta, kuid enamjagu on neist
„Kahjuts ei saa ma selle küsimuse peale teile
õpetamisest koolides. Kõneleja tõi andmeid Amee H. Rahamägi, jutlustas üliöp. Hinno.
ausad. Tihti päritakse mehe kohta minult and wastata ametsaladus." Leppisin wastuse simaja, millest praegu kasutamiskölbulikud saal, rika uurijatelt. keS katsete waral tõestanud, et õp ei
Rahwast oli kirikus rohkesti.
latva
ja
jalutusruum,
on
läinud
seltsile
maksma
meid wSlausatoajate poolt ja eks ma siis was ga, tehes omad järeldused ja mis on ka igale
tades eSperantot ja siis mõnda wõörast rahwuS>seni 82.000 krooni. Sellest on laenatud raha IV
tan, mida tean. Kuid on ka neid „pumpa lugejalegi lahkesti lubatud.
tuhat
kroom.
jäid" kes ei wiitsi tööd teha, kerjawad et
Koputati. Eesti merekapteni poeg Tallin
Sissejuhatavale kõnele järgnes Vaimulik tali
omale alkoholi sisse kallata. Wanemad meri nast. Wabandab end eilase ülewalpidamise
Dr. Julius Prisko 50-a.
tus Rakvere koguduse õpetaja E. Palloni poolt.
Himalaja tippusid wallutama.
mehed juba neid, kuid tuleb juhu pärast.
Järgnesid ettekanded segakoorilt algkooli juhataja
seid, kuS mõni noorur nende näppu satub, lei
3. aprillil pühitses Tallinnas dr. JnliuS
„Noh, mis patt siis sel mehikesel oli?" jul
Lond o n i st, 7. aprillil. (Trj.) Pühade
Lõhki juhatusel. Tervitusi ütles Wiru maavalit laupäewal lahkus Londonist ekspeditsioon, kes Prisko oma 50. sünnipäetva. 1914. a. lõpe
des end hiljem ilma pennita."
gen pärida.
„Aga tas wanematel merimeeste! ei
„AH, joowad endid täis, siis ei tea mis suse nimel haridusosakonna juhataja E. Rosen tahab Himalaja mägedes wallutada K a m e t i tas Tartu kliinikutes ja pärast Wenemaal.
juhtu?..
asju nad teewad ja räägiwad. Oli eile pur berg, andes ühtlasi üle .hambaraha" 250 krooni. mäetippu. EDpeditsioom juhiks on F. S. tadeS Tartu kliinikutes ja pärast Wenemaal.
„Egas nende südamedki Päris puhtad pole," jus, rääkis rumalusi. Magas end kaineks, tuli Järgnesid tervitused Malla algkooli juhataja Ka Smhthe, kes wõttis osa Kantschenjunga eks Ilmasõja ajal oli Punase Risti teenistuses.
.semetsalt, Kunda Malla Valla Valivuselt ja kaitse peditsioonist. See on juba wiies ekspeditsioon, Wabariigi algusel waliti dr. J. P. ülikooli
kosteti. ..Aasta tagasi, wli üks, nime ma ei wabandama ja sellega on asi lõpetatud."
nimeta, pistate ajalehte, teine abielumees, pe
„Kas joobnud mehi sagedasti ette tuleb liidu kohalikult kompaniilt. Tervitustega aktus kes püüab Kometi mäetipule tungida. Ka haawakliiniku wanemaks assistendiks ja tema
lõppeski.
vekond EeStiS. tviimati loewad ja siis on mehi konsulaadis?"
meti mägi on 25.000 jalga kõrge. Senised peale pandi ka tegeliku juhi kohused. 1923.
Peale aktust oli korraldatud kutsutud külalistele ekspeditsioonid ei ole aga jõudnud tipule enam a. asus ta Wiljandi haigemaja teenistusse,
kesel ..tuhwkÄanaelane" kohe turjgl ei seda
„Saoedasti. Iseäranis, kui neid on 4—5,
ei tohi. Tuli pitost sõidust, <ät lill mglisnaela siis on wahest kohe. hirm näha. Seletawad koosviibimine, k«S peetud kõnedes rõhutatt, et kui 2000 jala lähedusele ja on-siis tagasi pöör kust asus Tallinna.
mahamaksu s. o. umbeS 200.000 senti ent üksteise wõidu, üks üht, teine teist asja ja kui läheks korda koondada uue seltsimaja ümber kogu dunud. Kõige kõrgem mägi Himalajas, mille
Algkooli juhataja juubel.
kohe kõrtsi ja kujutage ette. järgmisel päe ma neile kõigile korraoa wastata ei suuda, siis Kunda seltskonda oma organisatsioonidega. Teata- tipule senini on suudetud jõuda, on Jonsongi
12. stp. pühitseb Partsi algkooli juhataja
wal tuuakse meoS politsei poolt siia. Leitud on sõimamine käsil. Jumal tänatud, et wahe VaStt on feni Valitsenud aga Kunda üksikute or mägi, 24.000 jalga kõrge. Ekspeditsioonist G. P i i r b e r g, Wõrumaal, 40. süuuipäewa.
tänawarentslift. Raha otsaS. Kuhu pannud, on tehtud, muidu mine tea, tulewad kas wõi ganisatsioonide Vahel lahkhelid.
osawõtjad on kõik treneeritud mäejiportlased Samal ajal wöib ta tagasi waadata ka 20 a.
kiMasti ei mÄleta, olla annud ühe kui teise kallale..."
Kogu ehitus on Võrdlemisi suur ja alvar. See ja kõige wanem neist on 33 aastane.
tegewusek koolipõllul. Oma ameti kõrtval on
Registreerisin oma paSsi.
..liblika" kätte hoiule ent miS wõin mina
tõttu on lahedad ka saal ja latva. Avamisel oli
ta
agaralt osa wõtnud seltskondlikust tööjf ja
Greeka austab inglise poeeti.
„Nägemiseni!"
finna parata? Gt ka keegi minu kätte raha
rahvast rohkesti.
seisnud
paljude ajalehtede kaastööliste peres.
~Nägemiseni!"
hoiule tooks, seda ei sünni, ennem antakse mõne
Ateenast, 7. aprillil (Trj.). Skyrose
G. P. sündis Ah-jal taluperemehe pojana.
Tulekahju
Antslas.
„usalduSwäärse" daami kätte."
H.H.
saare kõrgemas paigas awati mälestussammas Pärast alghariduse saamist õppis Kolga peda
Wiimase püha ööl süttis Antsla alewis Inglise luuletaja Rupert Brooke'ile, kes sõ googika klassis ja omandas õpetaja kutse.
MS selle merimchega edasi sündis, jättis
hra sekretär nimetamata.
Oswald Kengsepa puust elumaja põlema, mis jas langes. Mäleswssammas asub Paigal, Peale selle end paljudel kursnstel täiendanud.
kustutamiskatsete peale waatamata maha põ kust awaneb imetluswäärne waade Ageuse me Koolijuhatajaks on ta olnud järgmistel koh
RauS...
Postimehe" lugejad
les. Tuli sai alguse küdewast pliidist. Hoone tele. Awamise pidustusest wõtsid osa Greeka tadel: Perawallas. K.-Wõnnus. Kudrowa
Kuid on la wiifakaid ja tublist imrünehi,"
oli kinnitatud 1000 krooni eest Eeks'is. Kogu peaminister Benizesps, wälisminister, Ing Eesti asunduses, Ouduwamaal, Nooritsmet
jatlati. ..Iseäranis on lust asju ajada meri
on alati kõige uuematest
kooli õpilastega, keS rohkem laSwatust saanud."
lise saadik Ateenas za suurel arwul kirjanikke sal, Moostes ja 1928. a. alates Peril Partsi
sündmustest informeeritud* kahju hindab omani? 12ÜV kroonile.
Telefon kAises.

kolask. ametilt laewa puusepp, hulga aega maal

kõigist maadest.

Teatri kunstiline juhtimine.
(Esimesel üleriiklikul teatritegelast» kongressil
* peetud referaat.)
V. Mettus
Meie teatrite õnnetus olgu see selgesti ja
avalikult välja öeldud seisab selles, et nad
Mõnisada seltsiliikmeid, keS aasta jooksul. mak
sawad liikmemaksu igaüks paar krooni ja kellest nii

mõnigi ei tule kordagi teatrisse, tahavad mää

rata „mna" teatri kunstilist suunda, ilmet jne.
Selleks nad peakoosolekuna valivad juhatu e, re
wisjomkomisjom ja teatritoimkoima, või midagi
sellesarnast.

Kunstilisest küljest on huvitatud juhatus ehk
estseisus ja teatritoimkond kaunis raskepärane

aparaat, kuna pSid on palju ja arvamisi veel
enam. Kahju ainult, et need pead kaugeltki mitte

alati ci ole asjatundjad. Astuda teatri etteotsa,
selleks loeb igaüks ennast kutsutud olevat, keda
meie .demokraatlik" ajajärk juba ülalmainitud pea

koosoleku näoi. arvab selle au väärse olevat.
Teater ei ole ometi mitte mõni aktsiaseltsina teot
sew rohukaupluS või põllutööriistade vabrik, kus
peab teadma keemilisi vormeleid või matemaatilisi
valemeid, teater on asutis, kus lihtsalt kõneldakse,
lauldafc, kõnnitakse ja tantsitakse ja kõik see eesti

keeles nii. et mis võib seal siis keerulist olla
ühe teatri nihiimise»? Kui sind valitakse teatri

eest'eiiussc. üis võta aga vastu ei ole sulle
tarvis mingeid teadmeid ja teater on prii peale

sukord, mida meie puhtana ei näe üheski eesti

meie teairitoimkondades jne. on, sellest võib ju

teatris, väiksemates prowintsilinnades tea tustada mi mõnigi kooswiibi jäist... Asi 'eisab

maal «mängitakse" tükke. mida korralikki teater ei
julge oma mängukawwa tvõtta.

takse rääkida, kui palju kunstiline juhatus kanna
tab eestseisuse arusaamise puuduse ja isegi jonni

selles, et mis puutub teatrisse ja temaga seotud

all.

Teiselt poolt ei tohi teatri kunstiline juhatus
anda oma näitlejaile liig kergeid ülesandeid. Pi

jaks ja. sageli seda suuremaks, mida tvähem ta ise dagem meeles, et iga näitleja kastvab oma re
on sütvenenud. Kalkuleeritakse nii minagi kõ pertuaariga. et ükski artist ei wõi hakata

Endastmõistetavalt on palju kergem tunda en

nast näitekunsti teendrina, kuna näitejuht on

vastav näidend ei ole ilmunud saksa keeles või selle preestriks. Kuid ei ole meie ajal jumalat

ikka veel liig palju olenevad ammu oma aja ära kui ei tunta saksa keelt, võib temaga tutvuda siis,

iganenud teatriseltsidest.

ainelised mured, kuna teatritoimkond teda teatrikomiSjonideZ jne. peaaegu igal pool ilma hää gele nad wöiwad minna. Kahjuks patustatakse
toetab kunstilise» suhtes. See on tvist sei leõigufeta. Kui kaaluvad asjamndjate hääled just selle wastu tväga sageli. Juhtub sedagi, et

nast teatri näitlejaSkonna peremehes, kui tunda en»

keeles mõni aasta peale algupärandi ilmumist. Kui

küsimustesse, siis igaüks arvab end asjatund

nelen, laulan, kõnnin, tanisin nii nagu näitlejad, iilma paistma, kui ta aastaid mängib ainult ,het

tähendab minagi tvõin kaasa rääkida kõigis küsimu
siS, mis puutuwad neisse igapäevast. nähetesse sa

milleks talle fiis preester? Ja kes tahaks olla

keks-lawaletulekü-osi".

Kunstiline juhatus peab hoolitsema ka järel

mispärast ei peaks mina aSja paremini tundmi kastvu eest. hoolitsema, et oleks noori näitlejaid,
praegusel ajal kellegi teener olgu. see keegi ka kui näitejuht, kes ennast tahab võibolla tähtsaks kes tarbekorral WSiknd asetada tvanemaid. aga
ainult... idee?
teha? Ja, näitekunst on küll kõige vahenditum ühtlast sellest olenematult teha edusamme. Siin
teises linnas. Nii et on hea omada dramaturgi,
Ei saa praegusel ajal küllalt tungivalt öelda kunst, mis kõige ot esemalt ja kiiremalt mõjub ini on aga kõiksugu raskusi, kõiksugu takistust kah
aga võib olla on veel parem läbi saada ilma
ja nõuda, et eesti teatri kunstiline juhtimine, olgu meste südameisse, kuid selles otsekohesuses peitubki
juks peab seda ütlema wanemate kolleegide
iseäranis kui ta on enam haritud kui sina ise.
see kõige suurema või kõige wäik ema, olgu tõepoo suur hädaoht see, et inimesed kergesti hakkatv.id
poolis
intriige jne. Kuid 'ellest tuleb üle saada,
Aga kõige odavam tuleb teatri juhtimine mui
lest ka tema kunstilise juhatuse asi ja ai alahindama selle kunsti täitjaid.
olgugi, et see ei soenda kõigi näitlejate tundeid
dugi siis, kui eestseisus oskab palgata näitejuhi, ke>
nult selle oma. Kõik teised instantsid, komisjo
Ma ütlesin ennist, et repertuaari gi koostagu wastatva näitejuhi tvaStu.
samal ajal on ka näitleja, inSpitsient, dekoraator, nid jm., olgu temale ainult abiks, mitte kunagi näitejuht ehk direktor. Selle tvastu protesteeri
Dubleerimisest ei ole noorematele jõududele
dramaturg, grimeerija, tolmuimeja jne.
aga kammitsaks, nagu meie seda kahjuks nii sageli takse kindlasti kuigi kaugeltki mitte igaltpoolt.
mingit kaiu —nad satuwad kiusatusse kopeerida ja
Kuid nali naljaks on kurb fakt fee, et meil näeme. Kui teatriseltsi eestseisus usaldab oma Ma kuulen juba oma vainmkõrvaga kisa: „Kuk pealegi langeb publiku otsus harilikult selle ka
ei osata üldiselt hinnata lavainimeses, olgu ta näitejuhti ja seda ta väljendab oma palka daS kas meie publik, kas meie ise peame
mks. kes esimesena mänginud ieatüd o'"a. kuigi
nüüd näitleja või näitejuht, kunstnikku, see misega või seisukoht ei ole mitte normaalne
tSeSti leppima ühe mehe isikliku trõib olla teine tegi seda märksa paremini '
aga mõjutab väga halvasti teatri kunstilist külge. siis jätku ta kõik kunstilised küsimused tema hook maitsega?"
Kunstilres suhtes on dubleerimisest kasu siis.
Meil ei tunta loomingupsühholoogiat ei tunne de, ka trupi palkamise jne. Näitejuhile antakse
Kuid armsad norijad kas teie. soovi ta - kui seda teetvad juba arenenumad, küpsemad näit
seda suurem jagu arvustajaid, kuidas võib seda teada, kui suure rahasummaga ta võib arvestada dez või maha teheS üht tükki sellega ei taha
lejad. kes oSkatvad iseseiswamalt töötada ja juba
siis nõuda ühe teatri eestseisuse liikmeilt!
ja selle piirides sits ta koostab trupi, teeb deko ise teistele peale sundida oma isiklikku maitset?
ise tvabamalt luua on huwitawam publikule
Praegu on seisukord nii, et teatriseltsi juhatu» ratsioonide ja kostüümide eelarve jne.
Nähtawasti ei ole siin võimalik läbi saada ilma
kui ka näitlejaile endile knigi peab ütlema
ehk eestseisus loeb ennast teatri täielikuks pereme
Repertuaari koostab direktor või näitejuht, ar isikliku maitseta, kuid siis pääsegu kindlasti mõjule
hariva mõni näitleja armastab dubleerida teb-«
kui teda kannab ette mõni teine teater külaskäigu*
etendusena või juhtud seda tükki nägema mõnes

heks mis õigusega? Selle õigusega, mille an

toestades oma trupi koosseisu, sealjuures tarvita

nab paarikrsonine liikmemaks aastas. Tema ja deS dramaturgi abi, kui niisugune olemas. Kui
teatritoimkonna Nõutada ongi näitlejaskond ühe»
kunstilise juhatusega. Direktor ja näitejuhid on.
nagu juba enne öeldud, ainult käsutäitjad amet
nikud, kes lavastavad teatritoimkonna poolt eite
kirjutatud repertuaari.

selle.

waewanägija maitse mitte komisjonid ei la
wasta tükki, tvaid näitejuht ja ainult näite

Tõepoolest aga peaks seisukord olema hoopis kümmend marssalit. Max Reinhardt töötab oma W näidendi teksti vahel peab andma tvilja nauditama
teistsugune: iga eeSti teatri olgu see nüüd pea-, vaStuSplaani välja täpsalt nii nagu Napoleon lavastusena, fLB on see latvaStus endastmõistetav
oma lahinguplaani. Kuid suures nõukogus, nii toalt seda parem, mida suurem on näitejuhi ar«
olema» sõnakuulelikud kä»kudetäitjad ametnikud, ol suurema või väiksema provintsilinna oma

gu nende nimeks nggd direktor, näitejuht wöi keskpunktiks peaks olema kunstiline juha
mõni teine! Kui teatril on raha aknast tvälja loo tus, olgu ta nüüd ühe- WSi mitmeliikmeline.
pida, fii» tvvib ametisse panna ka dramaturgi. Eelduseks on muidugi, et küsimuse all olevad isikud
See on see mee», ke» peab näidendeid lugema käi on andekad lavastajad vastava teoreetilise õa
gis neis keeli», mida härrad eestseisuse ja teatri gaashi ja korraliku üldharidusega. Teatriseltsi
toimkonna liikmed ei tunne. Kui ei ole raha ega eestseisuse peaülesanne seisab selles, et ta toetab

teatri kunstilist ; võttes tema õlgadelt

seda ainult ..olude sunnil". ' *

Olgu ierwitatud Eesti waba näitekunst ku. on
teatritoimkond koosneb aijaiundjaist, võib ta olla juht!
kerge ,a huwitaw juhtitvaie sõudude iöõ ja ini,,,.
abiks lavaSWSprolleemide lahendusel, kusjuures
Olgu teatri juhtimine milline tahe-, kuid üks 'ntvne näitlejate arenglaga lõplik sõna jääb ikkagi näitejuhile.
on veel tähtis ei tohi ühelegi lavas
Max Reinhardtil, räägitakse, on kaksteistküm
tajale peale sundida tükki, mis
meno dramaturgi, --agu Napoleonil oli kaksteist teda ei hutvita. Kui abielu lavastaja ja
NÕUDKE

Kui hea ja kerge on juhtida teatrit, kui on

dramaturgi, wSib uute lawateostega iuttvuda saka

algkooli juhatajaks.

lahinguväljal kui teatris, jääb viimane sõna maStuS lavastatava teksti tvastu. Kui ei ole
ülemjuhatajale, mitte aga marssalitele või drama

armastust, on tagajärjeks ainult tväärsünnihred,

turgidele, hääletagu nad ka» või kaheteistkümnekesi

nagu eluski.

Endastmõistetav peaks olema nõue, et ükski
vastu, üldse «i saa kunStiküsimust otsustada
häälte higeun>ega. Hääli võib ainult kaaluda ja teater ei latvastaks tükki, mis tal käib üle jõu,
iseäranis kaaluvad peaksid endastmõistetavalt ole millega trupp korralikult hakkama ei 'aa. Teatri
ma lavaaSjatundjate hääled kes m. s. praegu kunstilised juhid peatvad täpsalt teadma, kui kau-
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Ringi ümber kodumaa.
Pussitamine armukadedusest.

Teisel pühal peeti Hummuli tvallas sim
wanit, kuhu kogusid ümbruskonna noored.
Telste hulgas olid ?a Aua. KlaoS, Rudolf
Kslbak ia Marie Lepik. Simmani lSpul lai
und A. sNaos ühte teed mööda M. Lepikuga.
Teel tulnud nendele järele R. Kolbak ja löö»
nud sõnalausumata Klaosele pussiga rindu.
Klaos kukkunud maha, kuna Kolba? üle nurNie jooksu pistnud. Haawatu toodi Malka ja
saadeti sealt tohe Tarw. Esimest arstiabi anti
Tartus. Noa haaw ulatas kopsu ja kuna abi
hilines, on seisukord Mait raske.
Kolmandal pühal arreteeriti Kolbak ja toi
metati Malka. Kolbak seletas, et ta tahtnud
lüüa kerget haawa, et kõrwaldada ajutiselt
wõistlejat.

Pölwa kaitseliit saab orkestri.
Teisel pühal pidas .PZltva malewkond kooSole
kut, kus lõpulikult otsustati orkestri küsimus. Neil
päetvil sõidatvad esindajad puhkpillidele Tallinna sä«

rele. Orkestri juhiks on walitud Arnolo Meier.
Orkester esineks esmakordselt 7. juunil.

KakluS PõlwaS.
Teisel pühal oli Põlwa alewikuS P. majaS
jooming. Joomingul tekkis tüli ja P. P. löönud
Mammaste küla mehel K. H. kirtvesilmaga pahe.
Arst kutsuti kohale. Haaw pole elukardetaw.

Koltmisküsimused Moostes.

MoosteS on kõnelus sellest, et wallamaja
tuleks üle wna end. Nooritsmetsküla algkooli
ruumidesse. Osa on sellele kawatsusele waStu.

Igatahes kõnelusi wallamaja asukoha pärast
veel tuleb, ühtlasi kurdetakse ka, et härraste
majas asuw algkool tarwitab palju puid ja
üür oleivat kallis. Kaalutakse wõimalusi
kooli ületoomiseks endisesse magastai-ta ja wal

lamaija, km wallamaja teise kohta wiiakse.
Lastehaigused Moostes.
Tänavu on Mooste? Palju lastehaigusi
farlakit ja grippi. Taltve kestel on laste sure
wuS, võrreldes eelmise aastaga, suurem olnud.

Rohkesti hunte Keeui ümbruses.

89 elutsew Frito Lill. 20 a. wana.
Mõlemad mehed olid koos teistega pummelda
nud kogu eelmise öö. Kuid seal kaStvaS teise päe

wa honzmikul tüliõun Pakki ja Lille wahsle, kuna
mehed süüdiStawad tvastastikku üksteist uuri Mar
guses. Sammudes wiimase püha keskpäetval puus
meldamast koju, läks tüli tänawal meeste wahel

Tartu teated.
Willem Roimani mLlestus
samba kawaad kinnitatud.
Teedeministeeriumi poolt on kinnitatud
Tartu Toomele püstitatava Willem Reimani
mälestussamba kavand. Kuid see juures aval
datakse soovi, et kuju all olev plaat oleks
pool madalam, mis puhul peaksid üksikud ki
vid olema kõrgemad, nõnda, et kogu aluse

hoopis ägedaks. Pokk haaras kiwi ja tahtis lüüa
sellega Lillile pähe. Wnmane sai aga kilvi .Poki kõrgus ei muutuks.
käest ära ja lõi sellele tugewa hoobi pähe. Pokk
Ärtteeaijate päewamured.
toimetati purustatud peaga haigemajja, kuna Lill
tvõeti wahi alla. WältSpolitsei kooStaS protokolli
Neil päevil pidas Tartu Äriteenijate
rahurikkumise pärast, kuna uuriwargust lahendab Ühing oma aaSta peakoosolekut, mida juhatas
Hütter.
kriminaalpolitsei.
Aasta tegevuse aruandest selgus, et ühing

Suri tennajaS alkoholi katte.
Guure neljapäewa õhtul suri Petseris tee
maija Aleksander Kuharew. Surma põhju
seks oli liigne alkoholi tarwitamine.
Meile kirjutatakse:
Ragu see pühade ajal kombeks, peeti meie ale

wikuS, mis ei ole just kaugel Tartust, ühte pidu,
mis pidi kujunema peagi kaheks, kuid kokkuhoiu põ
himöttest tvälja minnes ei saadud ühegagi hakka

on püüdnud oma liikmete majanduSlist olu
korda parandada ja aidanud teenistuseta jää
nud lirtmeile kohti leida. Samuti on või
maldatud liikmeile omavahelisest kassast lühi

ajalist vähemat laenu saada. Aasta kestel on
ühing ka oma ulualust vahetanud, mille tõttu
on saadud Rüütli tn. nr. 4 uued avaramad
rnumid, kus on võimalik korraldada liikmeile
mitmesuguseid meeltlahutawaid koosviibimisi.

Soome keele harrastajaile.
Uppunute otsimist ei jatkata.
Läinud
aasta eeskujul on õnnestunud täna
Pühade ajal, mil Emajõgi linna vahel tvugi korraldada
Tartus joome keele õppimiseks üh»jääst vabanes, käisid autoõnnetuse juures up kuulised kursused linnu 6-da algkooli ruumes Kar
punute omaksed jõe ääres oma seni leidma lõtva ja Lina tänama nurgal. Lpingud wöuvad
tuks jäänud sugulasi otsimas, sest arvati, et aset leida 3-es eriklas.'is algajaile ja edaniõndnu
Wastu tvöeiakse keskkooli õpi lai i. üliõpilasi ja
mõni uppuja oli jää all kalda äärde ujunud tele.
õpetajaid. Wastawad lektorid, eesri ja soome keele
ehk ka hiljem lainetest sinna kantud. Kuid maldajad on onu» nõusoleku juba aimud.
seekordsedki otsimised ei annud tagajärgi.
Kursuste maks on 1 kroon knu eeu. õnraa
Linnavalitsus uppunute otsimiseks traa uratud noorematele klassidele on maksuta iattvirada.
limisi enam ei korralda, sest juba pärast ka kõrgema? klassis, Tuš käütataksc ka koome ajalugu ja
tuleivad kuulajatel bmikida mõned raa
tastroofi traalis tuletõrje lendsalk jõepõhja kirjandust,
nmtud omal kulul. KursuZte fesrwus 22. juunist
läbi ligi kahesaja meetri pikkuselt. Weel alla kuni 22. juulini iga päew 3 tundi p. I. k. s—B õhtul.
Osatvõtjate ühisel sootvil taõib aega mmdogk
poole traalimist jatkata, näib olevat aga wä
heseid tulemusi andev otsimisviis. Pealegi ka tarbekohaselt nuiuta. ülesandniin tvõtad wastu
on oodata igapäev suuremat weetõnsu, mis igal laupäetval k. lü kuni '/zB--ni õpetaja J. Leh
mann Karlotva tän. 48. 5. algkoolis. Asjast hu
traalimist üksi ei raskenda, vaid ka otsijaile witatnd
wõitnad juba E. Lõnnroti sihnnväewal, 9.
küllalt hädaohtlikuks võib kujuneda.
aprillil kell 5 p. I. Tartu linna 5. algkooli kursuste
Nii wleb jääda ootama, mil vesi niiwõrt asjus ligemat informatsiooni saada.
soojaks (üle 4 kr.) läheb, et laibad ise vee
Sport.
peale kerkivad. *.
Keda märtsikuul karistati.
Murdmaa-wöistlused lähenemas
Tänatvuied ec?ti cuivöistlused murdmaa-jookuS
Tervishoiu politsei tegevusest.
Märtsikuu jooksul on Tartu lirma tervishoiu on Tartu Kalewi korraldada. Esialgsete kawat

Samuti võimaldavad uued avaramad ruu
ma. Seda sel põhjusel, et näitlejad olid end pü mid rohkemal arvul uusi liikmeid ühingu
hadest liiga kaasa kiskuda lasknud. Näitleja tuli ümber koondada, kuna praegu on ühingus
lawale, kuid ta seisukord oli hoopis nõrk ning keha liikmeid saja ümber,-. Tartu äriteenijate üld
langes ühes tvaimuga ja seega koos ka päheõpi arv tõuseb aga 500-—600 peale.
tud osa prantsatadeS laua alla. Langes eesriie.
Tegevuskavana võeti vastu raamatupi
Näitemängul oli seega lõpp. Selisi tegelane tea damise kursuKte ja ekskursioonide korralda
tab näitelawalt: kuna näitemängust asja ei sea. mine. „•
Osaliselt muudeti ka põhikirja, kus endise
algab tants. Ja algaski, kuid orkestri mehed pidid
kätele tõstma oma juhi, et wähegi aupaklikus kau „Tartu Äriteenijate Ametiühingu" asemele
võeti nimeks „Tartu Äriteenijate Ühing".
guses hoida taktikeppi.
Muidugi kujutate siis minu puha vha ette. Juhatuse liikmete arvu vähendati 13 pealt
kcs ma olin tulnut» halbade teede peale maata 7 peale jne. Uude juhatusse valiti: Nagel,
mata pidule, maksnud omad maksud ja täitnud Tamm, Kolk, Ruwen, Koort, Hütter ja
komptvekikotiga oma kavaleri kohustuse lähemate ja

kaugete daamide suhtes. Sellep' ma siin kurdau,
aulik .toimenduS", oma meelehärma.
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Neljapaewal, 9. aprillil 1931. a.

Schiskin.

politsei komissari protokollide pöhsal rahukohtunikud snste järele taheti pidada neid 19. aprillil. Kuna

trahtvinud platsiloata kauplevnse pärast 82 inknt, aga taltv tvna taganema ja põllud ning aasad sü
alawäärtuSlise wõi nrüümise parast 6 isikut, keela gatva lume all. siis tulrb loöisilun tvictisti edan
tud toiisil kauplemise pärast 2 isikut, sunduslikust lükata. Samuti ka sama ala Tanumaa csiwõist
arstlisest järeltvaatusest hoidumise pärast 3 i/ikut, luscd. mis taheti pidada nädal warem.
turutrmdide! toiduainete iileSostnnse pärast 4 inknt.
Kaitseliidu esivõistlused raskejõustikus
alawäärtuSlise ja musta piima müümise pärast 1
Kaitseliidu raskejõustiku esiwõistlnscd peetakse
isik. koduS sea tapmise ja tembeldamata liha hoid
Tartu? 2. ja 3. mail. Võistlused on kahes fla#»
mise pärast 3 isikut.
Nendele määratud trahwide üldsumma 562 sis, nii tõstmises kui ka maadluse?. KlasndeSse
jaotamise statuut on praegu kai:scliidu peastaabis
krooni. *
Administratiiw korvas on karistatud tervishoiu tväljatöötamisel. Kuutdawasti rahetaise naba B
politsei komissari poolt terviSboiu määruste rik klassis ainult neid wõistlcjaid, kes üldse auhinda
pole saanud. Sellega tahetakse tvõimaldada ka
kumiste pärast 35 isikut 211 krooniga.
Märtsikuu jooksul tehtud 75 protokolli, tervis- maameestel wõistlustest osawõttu. Sportlaste eneste
Hoidlisr ülevaatusi toimetatud 1325 korda. Piima orwateS aga toõifs lubada kõigil, kes ise soowi
ja piimasaaduste proove võeti kuu keStel 143, nen lvad, Sl klassis esinemnt. kuna B klassi? ei saaks
aga wõistelda need, kes eesti wöi kanscliid» esi
dest olid alaväärtuslikud 2S proovi.
wõistluStel rahwuSwahelistel wöi rähwushiStel

Pühade ajal tõõtaK Uisutee.

Teater fa muusika.

, Aqletvi uisutee tegewuse hooaeg toeni S tänatvu
haruldaselt pikale. Meel esimese lihatvõttepüha õh

„Wauemmses" lanpäewal od. hind. IV. ja wii
mast korda „Suweöö unenägu".

wõistlustel esimesele kolmele kohale tulnud.

Kattumalawa teated.

Waadake saksad, lugu on nii, et igal asja! on
kaks otsa. ühest otsast teile juba kirjutati, s. o.
sellest, kuidas Walguta poSnwedaja ei vea poSti

tul oli uisutee atvatud ja külastajate arw ei ol
inimest. Suurem osa neist tegi tantsutuure, kuna

korda. Hippoliita osas esineb L. Reimani asemel

üldkoosolek petakse 15. apr. kell 20 maletva staabi

sus hakkas korda maija seadma maksude alal, tu

Kokku töötuid 714.

tungitud Suurturg nr. 2 asutaa Roose kirjutuSma
terjali ärisse hoowi pealt akna ruutude puruSta
mise teel ja seal kramm segatud, kuid midagi wii
dud ei ole.

Eilne Soomelahe äärcmiinimum liikunud LääTema mõjustusel sadab Ida- ja Ke k-

nud just wäike. Jääl liikus umbes poolteistsada

Shakespeare'! elatu, wärwi- sa naljaküllane

Naiskodukaitse 2. jaosk. peakoosolek.
Naiskodukaitse Tartu ringkonna 2. jaoskonna

komöödia läheb nüüd wiimast, ühtlasi juba lv.

K. Tanilotv.
ruumides. Päewakorras walimised, eclartve ja
küllalt kiirelt ja et sellepärast ei saa need, kes uisutasid ainult üksikud. Meel exlmiel päewal prl.Piletihinnad
Lv, 80, 40, 50 ja 60 senti.
muud. Kõikide liikmete osatvõu tarwitik.
wiimasel ajal hunte. Nende hambad ei ole lehte ise ei telli, teiste lehti enne leheomanik» jä olid platsil, tyiibinud iluuisutajad, kes jää seisukor
Ettetvalmistusel Hennequini jant „B ee b i".
puutumata iätnud ka koeri, kõnelemata mets reletulekut läbi lugeda. Teine pool eelmisest laiv raga rahule jäänud. Teisel pühal tegi suurem
„Wanemuise" talitus.
kitsedest. Hunt on tunginud ka inimese kal test ongi asja teine oiS. Mina vaatan sellest sei sula aga uisuteele täieliku lõpu.
„J*orSfufe Sõbra" segakoori harjutus on nelja
Senine ilm püsib.
päetval täpselt kell 8 õhtul. Peatse esinemise tõttu
lale, kuid mees hirmutas rewolwriga mets sukohast.
TLätmb
714.
kõikide ilmumine tartvilik.
looma eemale.
Neljapäetva öösel Meel köwad, päewal üldiselt
Tartu linna tööbörsis on registreeritud töö
Pühade ajal korraldati huntide peale jahti
keskmise kiirusega Põhja- ja loodetuuled. Selge
Wiljandi mehed ja naised ei tea, mida õhtuti tuid mehi 1. kategoorias 66, teises kategoorias 85,
ühtegi hunti ei läinud korda maha laSta.
kuni poolpiltves. Ida-Eestis ööiel paiguti lund,
teha, sest pildipoed on nüüd juba mitmendamat kolmandas ISO. Naisi oli tööta: 1. kategoorias
(BMiused la kuritööd.
temperatuur suurema muutuseta.
Notigm vabadussõjalaste koosolek läkS
päeva streigi tõttu kinni. Niipea kui linnawalit 76, teises kategoorias 29!, kolmandas 06,
Warguse katse. taastu kolmapäewa on
Keeni ümbruskonna metsadesse on tõlkinud

,>lõhki".

Wiimasel AeStõusmise pühal pidasid Nar lid kinomehed ja ütlesid: ei. Kui ei, siis ei. Ja
wa vabadussõjalasel) oma aasta koosolekut nii ta jäigi. Kui linnavalitsus lubaks jälle ett-~Jlmarise" saalis. Kokku oli tulnud 200 dist viisi kuude viisi kinodelt löbuSwsmaksu tagant
liiget. Koosolekul peale päewakorraliSte punk järele maksta ja ise samal ajal linna väljamine
tide arutati presidendi küsimust ja riigikogu kute katteks pangast kalliprotsendilist võlga teeks,
liigete vähendamist. Pikemalt peatuti ka oleks tumm- ja helifilm linnarahvale jälle katte
maafaamise ja riviteenistuse kohtade muret saadav. Läbirääkimist ei peeta, kuna ~ seisukord
kummalgi pool pole veel kriitiline. Ka ei ole ku«

semise juures.

Vahepealsed sõnavõtud takistasid koos hugi kaevata, sest vana raekoda on varemetes
oleku käiku ja paljud liikmed lahkusid saalist. ja alles sügiseks saab uue välimuse ning võlvi-Juhatuse valimisel tõsteti esile kvoorumi tud sisemuse. Küllap siis ka kinoküstmus laheneb.
küsimus, kus selgus, et tarvilik arv liikmeid Ei ole ju mõtet ka suvel pilte näidata, kuna Wil
pole kooS. Koosolek lõpetati, ilma et oleks jandis iga perekond suurt lõbu naudib mägedes ja
saadud otsust waStu võtta.
nahavabriku poolt vürtsitatud järvel.
Laip jäigi teadmatuks.
Uh ikkagi üleliia arvate olevat neid ieri maa
Aolmapäewal lahati WvruS tundmata
na ise laip, mis leiti esimesel Pühal Antsla mehe salvedes? Niipea kui pühade saiad söödud
jaama laheduses. Seni ei ole politseil korda ja köduölled aetud. selguS et ..rehknuut" ei olnud
läinud kindlaks teha, kellega siin tegemist on. vige: mõnegi talu salvedest jätkub vaevalt uudse
Võrdlemisi intelligentse walimusega naine on saagini elamiseks. Oletvat liig palju ära müü
dud, vaatamata sellele, et raha vähe saadi. ,Prae>
umbes 50 a. wana.
gu on seisukord niisugune, et meheks
Pühade prassi mine lõppes kaklusega.
Teisipäeval toimetati Rakvere linna haige nimetavad sind linnaäärsed ülesostjad, kui lubad
mai ja Rakveres Posti tänav. nr. 21 elutsew No paar puuda kaeru. Ka oma naaber vesistab tä
man Pokk, 31 aastat vana. Temal leidus peaS nuliku meele pärast silmi, kui ta saab „haä mehe
nüri riistaga löödud haatv. SelguS, et haatva oli
kiviga löönud vastastikusel kaelusel Laada tän.

poolest" mõnikümmend naela ristiku seemet. Kul
laga tuleb tänavu seda kaaluda!

Abielulahutuste arw wähenenud.
Abielulahutuste arw Tartu-Wõru ra
Wargad kingsepa korteris. Paju tän. nr. 7 Eestis. Lätis ja .Pöhja-Wenes paiguti lund ning
hukogus on möödunud aastal wähenenud. elawa
kingsepp Külaotsa korterist on pühade ajal.
Läänemerel kohati köwad loodetuuled.
1929. a. oli otsustanud rahukogu lahutada mil kingsep kodunt eemal wiibis. taarastatud kaks puhuwad
181 abielu, kuna 1930. aastal see arw oli paari voolikuid naisterahwa kingi ja üks paar uusi Islandi madalrõhkkond on weelgi süwenenud ja
idapoole laienenud. Tema. soojglainx pn Nwlluta
170. Warematel aastatel on see arw weelgi saapasääri. Kahju 17 krooni. s
, KppgiwarguS. Suurturul seiSwa Ferd. Kee mid Islandi 4a Lääne-Euroopa.. Eilne Skanhhtga
iväiksem oInUV: ISÄ!' äüökal 13.3; 1927. d,»se
autolt taarast ati radiaatori kork, mis hiljem
wia kõrgerõhu hari ou knjmmnud ijeseiswass pst*
a. 126; 1926. a. 135; 1925. a.—
Mte saadi poisikeste J. ja L. käest.
geröhkkonnaks ja laieneb homseks Läänemerele ja
147 ja 1924. a. 107. Olgu tähendawd,
Kesk-Euroopasse. Hommikul oli Pökja- ja Kesket Tartu-Wõru rahukogu piirkonda kuuluwad
Wcnes o—s kraadi, Soome? o—7 kraadi, Rootsis
Tartu kinod.
peale Tartumaa weel Walga-, Wõru- ja
I—B kraadi, Eestis o—s kraadi külma. Lõuna„Apollos"
Petserimaa.
Wcnes
2—ll kraadi. Saksas o—6 kraadi, Ing
jookseiv
film
„Meri!velled"
mängib
kuSkil
troop:Tahetakse uut autode seisukohta.
Mõned taksiemtode omanikud paümvad buina

watttsuselt luba asutada Lootuse tänawa otsa
Ropka mõisa poole, kulge autode seisukohta, kuna
lähem autode seisukoht asub Pargi tän. otsa kohal

ja Lootuse tänawa lõpu piirkonna kodanikele ole
toat see seisukoht liig kauge.

Peale pühi.
O. Luts

Mu tusane sõber tuli mulle uulitsal was
tu, täiesti tusane, nina peaaegu wastu maad.
Teretasin, tegin juttu ja küsisin, kuidas
pühad lätsid? j
„AH pühad wõi," uriseS sõber, ning ma
kohe aimasin, et ega ta midagi head ei ütle.
„AH pühad wõi?" kordas ta. „Tule, wana
koop, istume siia kuhugi, siis ma räägin sulle,
kuidas läksid pühad. Jumala õnn, et nad
üldse läksid. Mõtle ainult seepeale, mis
oleks saanud siis, kui nad oleksid j äänud?"
Kömpisime wana Bartlar juure, ja seal säriseb ja praaiseb. ja ühtelugu kukub midagi.
siis lõi mu sõber oma Pilli lahti. Ta ei ar Narwid hakkawad logisema, kogu keha ja
ui aste kõnelda kõndides.
waim on otsekui liimist lahti. Ja kui siis
Otsekui sissejuhatuseks ta esialgu tuulutas enam midagi üle ei jää, siis wotad riiulilt
oma nina, siis algaS seda juttu juba wiien esimese kättepuutuwa raamatu. Harilikult
dat korda justament sealtsamast, kust ta ennegi need on Piiblilood wõi Jakobsoni „KooU lu
gemise raamat". Ning loed siis justkui maa
algas.
„Pühad..." pajatas sõber. ~Pühad olek ilma imet. et waai', et kassil on ümmargune
sid päris kenad asjad, kui naised ei läheks pü pea ja koeral enamasti on wiltu käik.
heideks marru."
„Noh, loed, loed. Aga kaua sa ikka loed.
~Marru!" lõikas üks nuga mu südant. Wõtaks kätte, kirjutaks mõne keskpärase följe
„Kuidas nii marru?"
touikese, ent kus sa saad. Korter on nagu
„Rohkem kui marru," wastas mu tusane põrgu wiinaköök, kõrwal paugutab klempner,
sõber. „Õieti ju meil kummalgi pole jumal heowiwärat taob ajusid ja uulitsal möir
teab milliseid warandusi, aga ometi kuidagi gawad autod. Tuleb peale nii kenakene Poo
tilgume läbi elu, nii.. . üks külg eeS, sest täie mise tuju."
rinnaga ei saa; see eelarwe on nii kokku sea
„MiS asi?"
tnd, et kanna teist nagu sitta pilpa peal,
„Poomise tuju. Küllap sa kuulsid. Ara
Waata, et ei kuku maha. Kas pole õigus?"
wigurda!"
küll. Kanna teist jah, nagu..
„Nojaa, heakene küll, aga see kaldub liial
„Noh, waata siis! Aga niipea kui pühad duse poole. Ega siis kõik, mis on su kõrwal,
hakkawad lähenema, siiS klopitakse su waene su peal ja all pole pühade süü."
ja wöeti rahakott nii puhtaks nagu põranda
„Mitte kõik, kuid osalt siiski. Aga sa ära
waip. Kas sul on põrandawaip?"
jama wahele, las' ma kõnelen."
„Jah, on üks wana, muistne ja mullune,
Mu tusane sõber süütas uue paberossi,
molleri-aegne."
waatas taewa lakke ning jatkas oma juttu.
„Noh, hea seegi, km pole paremat. Aga
„Waata," ütles tumeda häälega, otsekui
niipea kui pühad lähmewad, siiS on naistel . scoltpoolt head ja kurja, „aga kas sa seda ka

kmnail ja on sellepärast tvabest hllwiiaw niifugn?- lismaal 6—7 kraadi, Jolaudil 6—B kraadi. Prant

telt looduspiltldelt. Filnn tegelased misjonärid,
merirööwlid jne. Sisnstik ehtsalt ameerikalik.

Kella. August Fatali, Elisabeth Liderstükj, Eusta

sius Wankneri. Marie Jamoni', Willem Tein

manni kaebused ja Narwa linnatvalitluse kaebu
sed rendi kohtade eraldami sre kolta. Läbitvaata
miselt kõrtvaldati Wõdrino-Kuritscheki maaühingu
woliniku kaebused.

Trükitud „PoStimehe" trükikojas. TarwS.
Head

MliW

talu
iflMcgii

BraschinSly, Adele Kitsingi kaebeasjades ja Nir

kui oma allealiste laste loomuliku eestkostja,
No'alie Frommholzi, Joonatan Wnra, Karl

Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Wäljaandja Eesti Kirjastus-ühisuS

1 Müüa omaniku surma tõttu

jandi maawalitiuse (Taewere walln rewisjoni
komisjoni wglimine). Rosson Genfi ja Hirsch
eraldamise kohta. Tagajärjeta jäeti Arnold

sooja.

wölb tellida Igast Iran
pfiewast Iga Iran lÕponL

Riigikohtu admmiftraiiiw-osakond 81. märtsi
istungil otsustas lühistada kaewatud otju'ed Wil

Orntlichi, Karl Unti, Aleksander Unti iseenese ja

susmaal s—ll kraadi ja Hispaanias 11—14 Ird.

„Posfimttest"

Riigikohus*

tva linnaw.üitsuse kaebeassades heinamaatüikide

marutõbi kaelas ning sina ise oled oma enda
kodus nagu seitsmes ratas wankri all. Kõik
jal oled ees, keegi ei taha sind näha ega
kuulda. Wiimats hakkad põlgama iseennastki,
hädaga poed kõrtsi wõi sinna kuhugi, kus sa
teistele pole just nii wä g a jalus. Aga kogu
aeg sul ikkagi on tunne, et oled see wiimane
raip, keda pole kellelegi tarwis. Noh, kas see
on hea?"
„Ei ole."
„Sedasama arwan minagi," uriseS sõber.
Ja siis edasi:
„Enne Pühi muud sa süüa ei saa kui ai
nult süldi konte. Siit ei tohi wõtta, sealt ka
ti tohi wõtta see kõik peab jääma külälis
tele. Pühade wiin on igawesti ära peidetud
ja nagu seitsme pitseri alla pandud. Köögis

ülewnove kolmapõewal, 8. aprillil.

Müüa

soovitakse rentida
Tartu ehk raudtee lähedusse.

(noori ja vanu). Teat. saab Täielik inventaar, põllutOÖ
kirjateel hooldaja Ado Illis- [ masinad ja loomad (15 kari'
son'i käest, Pori vesiveski, looma) olemas. Teatada Tartu,
puhveti- ja riidekappe, kum Lõve p. agent., ehk traadi Poe 9. telel. 13-24.
0. K ü h 1 e.
muteid, suureni ja väikesed teel Lõve vallasekretär Jaan
peeglid, nikkel riiul ja muud. Tangson'ilt, tel. Tõrva 31-a.
Riia tn. 27, Omi äris.
Wäike maja
Müüa jalaga
möfla keset linna, kiires kor
Uii* altlõik&v
ras MX) krooni eest. Teateid
maa.
saab kl. 9—2 I. järgu komis
fiDßiimolin
«MM.

joni kontoris Tartus, Suurturg

Toimetusele saadetud kirjandus*
„EeStt Rohuteadlane" nr. 5.
„Laewandus ja kalandus" nr. 8.
Majaomanik" nr. 4.

juhuslikult xniida. Vladimiri
tn. -5, Klaos.
Uus

vilia
tead, et needsamad pühad juba kord on tule
mas, et nad siis tulewad ruttu. Muidugi
soowid, et nad juba oleksid möödunudki, ent
kalender ei lase endale auku pähe rääkida.
Tubli. Tähendab siis, et niinimetatud kewad
pühad ongi käes, nii... wm ja. wops, aga
wäljas paugub selline pakane, et teibad prak
suwad. Kuid, et teibad praksuwad, weel pole
nii tähtis kui see, et mitte ühtki ajalehte ega
ajakirja pole faadawal. Muidugi on ajakir
janikudki enam-wähem inimlikkude kalduwus
tcga ja aeg-ajalt tahawad leiba luusse lasta,
ent sina siiski pead päewa kolm elama nagu
kotis, nagu keskajal -- ei kuud ega sõkla. Loe
Jakobsoni lugemikül.
„Kuid see weel kaugeltki pole kõik. Waata,

kui sulle siis tulewad külla su armas äi ja
ämmakene— waata siis! Siis pead olema
wiisakas nagu mesi ja kuulama niisugust jut
tu, et lausa tunned, kuis su kõrlvad liiguwad.
Ning siis weel koegi. Ja weel keegi."
„Olgu kuidas on _— igal walul on kord

lõpp—, aga siis wleb see päris häda, see suur.

Peale pühi hakka elama otsekui uut elu. Sa
oled justament nagu põlenud, just nagu oleks
su. korteris olnud tulekahju. Mitte sendi lapse--

lastki sa kusagilt ei leia. Tühi. Ja õudne.
„Ja sina, tume inimlaps," lõpetas sõber,
„weel julged küsida: kuidas läksid pühad?"

«»«»

Tähe tn. 67, kojamehe pool.

Müüa „Loeve" 5-lambil.
toiiiomnnnt.
Kroonuaia tn. 9—l.
Voodi la
ia poolotti

odavasti müüa. Vana-Kuuste müüa. Roosi tn. 14—2, kella jj

Külma, L. Rässa.
2 korralikku
jäätappi,
diiwan,
sohwa ja

diljard
Äes pallide ja kiidega on
odava hinnaga juhuslikult
müüa. Teateid Põik tn. 5.
V ähetarv katud

rätsepa
tSõlaud
müüa. Jaama tn. 19—6.
Müüa häid

17—19-ni. I

nr. 7, K. Wirro.

Müüa odavasti uued moodsad

Raekoja tön. 49, reformvoodi
töõstus.

Talu
muua 6 km Valga linnast,
200 vakamaad suur. Lähe
maid teateid Valk, postk 20.
1 Preede. '

io-iita
Benz-Gaggenau, sõidukorras,
umbes 20 hob. j., istekohti 19.

Väga odavasti kohe müüa
ehk kinnisvara vastu vahe
tada. Tartus, Vallikraavi tn.
nr. 12. Omanik.
Täitsa korras

lamawoi

Kadunud

Viimasepüha õhtul kadus
meesterahva
kaloss.
Ausat leidjat palun ära tuua
Herne tän. 3—2.

wanker
ja köögikapp odavasH müüa.
Saekoja tän. 38t hoovis.

föŠgiCntätleib fa
Odavasti mflüa täiesti sõidu
korras ja hästi hoitud
Hapu tucKflb
itm
suuremal ja vähemal arvul.
Sealsamas on ka müüa hea
kornet (B) ja noodid. Kü • Teateid saab Tartus, Kauba
sida Tähe tn. 145, poest.
hoov nr. 34. Telef. 965.

Leitud

Segaverd

hundikoer
tudi kaasa. Tundemärgid
pahem «ilm pime, parema sil

ma kohal väike haavake.
Tähe tn. B—3,8—3, Kapper.

Nr. 95
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A. Lõoke'se

m , JMS la iiirtiilinäKowMtUn*
Vastuvõtmine ix»! ajaL

Peeter Loderaud

Tartus. Ruutus® tto. t*
põllutööriistade tööstus

f- \ Sügavas leinas abikaasa, lapsed, ema, vennad ]a Õed.
\ Ärasaatmine Amikolt Põlva surnuaiale 11. skp.

UI • fl# *

Naha' Ja suguhaigu
sed. Kosmeetika.
Kõnet. 10-12 ja 5—7. P«kap.
10—12. Soovikorral ka teisel
kella ajal kokkuleppe järele.
Tartus. Rüütli t. 25-4
(Vastu Jaani kirikut).

TARTUS, FILOSOFI T. 25. ASUTATUD 1882. A.
Soovitab tuntud headuses:

Künniatru ühes koorijatega
Tslk-tsak äkkeid
Terasadrahõlmu
Adraosasid

k

Soovitakse üht ametit, kas

KoFtfiiaMsefl
0. aprilli hommikul lahkus vaikselt 65. eluaastas meie armas
vend ja hea onu

Sealsamas tehakse kõiksugu vanu atru ümber.
Kõik minu tööstuses valmistatud põllutööriistad

t

r aa ® ——

Sugu-, naha' Ja
slsehaigused.
Vastuvõtmine: ärip. kl. 5—7,

on varustatud tööstuse mürgiga.

WI.M
ära anda 3 tuba, eestuba
ja köök, keskküte, veevärk,

Jakob Riista

šveitsarifcs, või kant selle i
ameti peale, ja sakste juure

elekter. Võib ka üksikud toad
anda aastaüürnikule. Prome
nadi tän. 6—6.

Hinnad tunduvalt alandatud.

Tähtvere tn, nir. 6, krt. 10
A. Millrosin. '

pllhap. kl. 10—11-

Kokkuleppel ka teisel ajal.
Rüütli tün. 4, korter 5.

Llstaw neiu
>

soovib kohta suveks maale
tallu tüdrukuks või majatee
nijaks, linna ehk ärasõiduks

Elan nüüd Vana t. S.
Xmmaemand

Lõpulik väljamüük

suvituskohta. Kauipa tehakse

Ärasaatmine Vorbuse Sepalt 12. skp. kell 3 p. 1. Maarja
kalmistule.
Vaikses leinas Õed Ja Õelapsed.

tuba

neljaip. ja reedel Võru tän.

kestab ikka edasi.

36—5.

Suure hinnaalandusega müüakse igasugu maja
pidamise tarbeid nagu: veeämbreid, keedupotte,

mßttbl. ehk lima, erasisse

pesukausse, kanne, tee-, õlle-, veini- ja napsi
klaase, tasse, taldrekuid, satskausse, alpakka
supi- ja teelusikaid, liha- ja jftätismasinaid, prii
museid, triikrauda, nikkel-kandikuid, kõiksugu
küpsetamise vorme ja palju muud.

käik, keeduvõimalus, korrali

kule üürnikule ära anda.
Näha 10-4, Aia tän. 24-4. soovib karjaseks maale suu
Uuesti remonteeritud vastu rema karja peale. Kaupa te
hakse Peetri tn. 46—3, hoo
päikest

E. Kamsen.

K-m. T. Novikov Tartus,

vipeal majas.

soe tuba

Xmmaamand
masseerija

Tartm, Jaani tla. 15, IH kord

Promenadi tän. 14.

Täiesti vilunud

Xmmaamand
elektrivalgustusega ja keedu
võimalusega üürile anda. Kü
sida Puiestee tän. 30, krt. 5,

keskealine poissmees, vajab

majaomanikult.

Tartut, Raekoja (Raatuie) ttn.
nr. 12, 11l korraL

kohta talupoisiks. Võib ka
iseseisvalt põllutööd juhtida.

AMALIE URBERG

Möbl. tuba

TALUmüfia

Kirjad slt. ~Osvald 30".

ära anda naisterahvale kesk

linnas. Riia tän. 1, k. 3.

(Sünd. BECKMANN).
Sünd. 26. aug. 1848. a., surn. 7. apr. 1931. a.

Puhas

Tööpakkumised

IL apr. I. a. vaikselt manalasse varisenud

Jakob Rästa't
mälestavad leinas Vorbuse vallavalitsus,
Põllumeeste kogu,
Kinnltusselts,
Tuletõrje selts.

ametiskäi jale alalisele üürile

anda. Riia tn. nr. 24-—l.

uipäeval, 11. aprillil kell 8 õ.

meie kallis isa

Johannes Ots
, Sfind. 29. märtsil 1892. a.

Surn. 8. aprillil 1931. a.
Kirstupanek 9. aprillil kell 8 õhtul. Maamulda

10. Ja viimast korda
UM MM
r. Shakespeare'i komöödia
vaatuses. F. Mendelssohni
muusika.

Ifisetähed 20/ 30, 40, 50 ja
bO senti ühes riidehoiuga.

Täiesti korras, Tammistu
illas Poolaikese

Hva alevi ilusamas osas müüakse hoonestatud
ja hoonestamata

suvltus-ia ehituskrunte
Hind odav ja maksutingimised soodsad. - Kaupa tehakse
] Eivas, Biankeni majas, tuba nr. 6.
'Pühade laupäeval kaduma läinud

raadita ehtsa

HAUSBRÄU'ga
ehtsast baieri linnasest ja humalast
Igaüks on üllatatud heast maitsest Palju tunnus

Soovitakse osta sõidukor
ras kinnist

tusi tõendavad headust. Saada apteekidest ja rohu
kauplustest

autot.

Hind: pakike 25 liitri õlle jaoks Kr. 1.65.

Teatada üh«s hinnaga silt.
..Auto'4.

Olen sannud uusi palitu- Ja ülikonna

Soe mugav, erasissek.

möbl. tuba
üürile anda. Karlova 50—12.

maal kasvanud, leiab haritud
härra juures perenaise koha.

Teatada slt. „Fides" all.

riide proovisid

tn. 23—6.

Soovitakse suuremasse tallu

elektrivalig. ja erasissek. ära
anda. Kroonuaia tn. 9—l.

söögitegijat.
Soovitav vanem naisterah

Tööotsimised

••

MMM
Jrulkut). Kaupa tehakse
japäeval, 9. aprillil, kella
-12, Tartus, Moskva sis

Teatada ühes hinnaga rtt.

mistab ka uusi, mis vastupida
vad kodumaa teedel, parandu
sed saavad tehtud korralikult,

Pikema aja peale rendile
anda suurema küla ja töö

sealsamas võetakse traadist
võrkaedu. Töö kiire. Hinnad

22, Vesteri ärisse.

mõõdukad.

Vajatakse 16—17-aastast tü
tarlast

Soovitakse osta soome

Mehaanika ja jalgratta tööstus

Alex. Laur Tartus, Holmi t 7.
Emailib Jalgrattaid ja val

Teenijat,

Möbl. tuba,

nüüd ja edaspidi. Elisabeti

Võtan tellimisi vastu ka kaasatoodud riidest. Hinnad võist
lemata odavad. Töö korralik ja kiire.
Kflütri tän. nr. 7, krt. 11. A. KOMMUSAAB.

Möbl. tuba.
korralikku ja puhtusearmas
erasissek., elekftrivalg., kla tajat, on tarvis, kes hästi
veriga ehk ilma välja üürida. keeta oskab ja ainult isik
liku soovitusega. Riia tän.
Jakobi tn. 46—1.

Aus ja korralik maamees

Telefon 4-47.

Kalda tn. 1, Kivisilla juures,
Sõdurite Kodu kõrval.

pruulige ise kodus
M HD M M imekergelt ilma apa

Ühetoaline

soovib tallu

tunnistuste ja isikl. soovitustega. Suurturg 3, kõnet. 10—12.

i

Ostan

Vajatakse maale kergema
töö peale lapsi armastajat

nud majateenijat, kes ka äris müüja saab olla, 2 hotelli toa
tüdrukut, 3 taluteenijat ja karjus. Palutakse ilmuda ainult

md

2 suurt tuba, kööik ja eestuba
ära anda. Jaaima tn. 65—6.

Sügavas leinas
naine, lapsed Sa ema*

kemaks ajaks soodsalt, tui
mustel rendile anda. Põldu

heinani. 54 vakam., karjamaad 28 vkm. Maantee
ääres, mitte kaugel meiereist, 8 kilom. Kaarepere
raudteejaamast. Kaupa tehakse kohapeal. Kirjad
Palamuse postk. kaudu. Pärijate nimel K. Rebane.

pakike 121/* liitri õlle jaoks Kr. 0.90.

vas. Paäckum. slt. „Korralik"
all, kuni 1. maini.

Kohta leiavad: lastepreili saksakeelega. 3 vilunud lastehoid
jat (ärasõiduks ja linna), 4 vilunud Oksiteenijat-keetjat, 2 vilu

Tartus. Raekoja tftn. 25

üksteisest Krunt 146 R. vakamaad, sellest põldu

OMi.
korter
naisemeest, raha ja moona
peale. Tunnistused ja
üksik, inimesele välja üüri palga
soovitused nõuetavad. Kaupa
da frlus vaade jõele). Kü tehakse Tartus, Riia tn. 129,
sida Emajõe tn. 9, hoovist.
reedel, 10. apr. s. a. kella
9—ll
e. 1., hoovipeal, 11. k.
Hästi
1 möbl. tuba
r
: omaette, erasissek. otsib kor
t
ralik ametiskäija noormees, kes ka saksa keelt mõistab,
südalinna ümbrusse. Pakku
koha saada lühikese aja
i mised saata iibes hinnaga võib
peale kunstinäituse kassasse.
i alt. „Tuba 37" all.
Palutakse teat. neljapäeval
kl. 4—5 karrikaturist Strob
lile, „Grand Hotelli".
Korter.

sängitamine 11. apr. kl. 12 Tartust Nõo surnuaiale.

K. li. Il Oh. nõuondebüroo

53 vakam., head kuusepalgi metsa 11 vakam.,

l-toaline

Tähe tän. 106—1.

Pikalise raske haiguse järele uinus vaikselt iga
vesele unele minu unustamata armas mees ja

E. ELLER

Vajatakse karsket tublit

korter
ausast perekonnast ja süm
keldri korral välja üürida. paatse välimusega, soovitav
Vanemuise» teater

Ü««se»a»a-massccrllü

ühes inventaariga ehk ilma, Tartu maak., Kure
maa vallas. Prii talu. Hooned korralikud, eraldi

möbl. tuba

\ Matmine neljapäeval, 9. aprillil kell 6 p. 1. õnnistusmajast
Maarja surnuaiale.
Dr. Elmar Urberg perekonnaga.

E. Liibusk

Juhtumisi heas korras

f

„Sooroe" all.

andja ümbruskonnaga

sepakoht
ühes aia, põllu ja heinamaaga,
soovikorral ilma maata. Kaupa

Kivi

tehakse 9. apr. Tartus, Rae
koja 28, Haage hoovi poisi

juures, kella 12—2 ja 5—6 p. 1.

)hitustll{ki välja anda.
[aupa tehakse ehituskehal
Vabriku tän, 4, krt. 2. Tulla
kella 11—1 e. 1.

Kohe tarvis

Hästi sissetöötatud kohas

ra anda

pikema aja peale maale.

Talusse tarvis
vakam. Teateid saab ko
Tunnistused endisest teenis
iipeal ehk Tammistu Tai ehk tObfuhatafaks va
tuskohast tarvilikud. Kaupa
fftbruftti
ilt. Hooldaja.
tehakse 9. skp. Holmi tän.
rem mitu aastat sellel alal
Rösta Laane hoo
töötanud. Kaupa tehakse 9. Kaubelda 9. apr. kell 12, vKüsida
kella 9—lo e. 1. ja
aprillil Kastani tän. 97, krt. 3, Väike-Maarjamõisa t. 7—ll. 4vipoisilt
4-5 p. 1.
LMiM
kella 9—ll, p. 1. I—3.

Täiesti vilunud aus
aliiil
lure-Kamibja vallas on 1.
Karjast,
aist 1931. a. pooleterale
perenaine
«Ja, Aug. Müller.
väljaspool kooliiga,
vajatakse Ülenurme mõisa. |tütarlast,
tarvis. Kaupa teha Treffneri
Kellel on ära anda eliu soovib maale kohta. Teat.
Riia tän. 76, k. 20, IV. kord. õmblejal kohe tarvis kor tän. I—2, kell 9 homm., täna,
>rteriga
ralikku töötundjat s s. o. 9. aprillil.
toiduainete
Energiline
õpilast.
kauplus
neiu
Korralikku
imapoejga ehk ilma. Tea soovib maal korralikus talu» Hiljem võib tööliseks jääda.
kostvat tööd leida. Põllutöös Aia tän. 2—2.
da alt. ,tO. M." all.
tõsine huvi ja täielik vilu
f
mus. Katariina tn. 14—5, 11,
toiduainete- ja
teenijat k kes tööd tunneb, vajab Vol
korral.
dis A. Pärn.
piimapood
Tubli töökas
Vajatakse T.Ü. «Kesk
anda. Raekoja tn. 14.
t
maatüdruk
löö» liikmetest puhveti
ja vane- ppreilit kautsjoniga, ettekand
Laevas
soovib kiires korras maale
rarja. Tulla j;jat ärasõiduks, teenijaid linna
8. skp. kella j,ja maale ja 4 äriosanikku.
Mab «POSTIMEHE» ja «MAA tüdrukuks. Kaubelda Raekoja
EHE» tellimisi ja kunlutusi tän. 62—4.
> skp. kella hKompanii tän. nr. 1, krt. 3,
t

poes
müüb «Postimehe* ja
«Maamehe* üksikuid
numbreid ja võtab kuu*
lutusi ja tellimisi vastu

aednikku

jidu hoovis.

Xirepi

aldina vallas, <Libliku> talus.

s leivatööstus, ühes sisse
eadega. Teateid kirjal, slt.
Pagariäri".

H( tfllQ
endile anda. Teateid saab
'äh e tn. 93—1, hoovi peal
lajas.

pr. L. Lauri.
'©klaam tõa
testis ainuke täpne et*
hra cho"grafo
Hot «Ouriovas», Uueturu 1
Ei mõttetuid löök-, ega hiilo

sOnu. Kes käib - veendu

Tuntud

Kuulsaim

SM
ja frenoloog

hiromant
graioloog. Ainuke toetund'
kes imme&e saatuse ära ü
leb. Turu t-z. 75—4.

ci

emane fiagijas.
Tundemärgid: must selg, kõhu alt pruun, pruun pea, suured

kõrvad. Palun hea väevatasu eest teatada ehk ära tuua
Kauba tän, nr. 11. Hoiatan müümise, ostmise ja kinnipida
mise eest. K. Hansen.

vastu hr. Jak. Kütt.

kella 10-12.

E. M. Kraft.

[ilmakuulus prol

Linuke õige ettekuulutaja, kes

! «Igeltnsgi
avab iga mine

-äbisõidul peatub ainult lühi

surr

limese saatuse ära ütleb,

,7* - Tuhandeid ime;
est aega, Tartus, Puu avaldusi!
Uueturu 25 .
On» 17, kõrt* 2, hoovi
j s,nSl>- Välja lõiga
eal majas. ,

