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Bhiik number 5 senti*
ttPoßttmehe* |a ta maksoliste lisade tellimishinnad i
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s.» 3 k. 370 s., iga lisa

f

Toimetus Ja peakontor Tartus, Jaan! 11.
Toimetus Ja kontor Tallinnas, Wene 1,
. Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siseriigi

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

Postita:! kuu 135 s., 2k. 270 3k. 325 s., iga lisa—

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

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135 s.f
2 k. 270 s., 3 k. —• 370 s.f iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 s„
12 kuud 1350 senti. Talitutest 8r« .w 111 e s:I kuu 125 s.,
2 k. 250 s . 3 k. 320 s., iga lisakpu 100 t.» 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti. ...
Wäiismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad. ' i

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

Postimees

. Telefonid Tall inna s: Toimetus 30-81, kontor 16-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowil.

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

..Maamees" 30 senti kuus. ~Sidemed" 120 senti aastes, 60 senti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm weeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha waliku soowe täidetakse ainult või

poolesaastas, üksiknumber 35 fcentf; ilmub 4 karda aastas.
..Lasteleht" 10 s. k. ..Tervis" 160 s aastas, 80 s. poo!e«Mstas, üksik
number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s.

malUst mööda.

Nr.9S

Äleedel, 10. aprillil 1931»

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

«CENTRAL»
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Keedel, 10. apr. aiatee Ja edasi. Sensatsiooni
line kahekordne eeskava! 8 uur teos, millist
Igatseb nflha Iga Eesti kodaniku sfida Ja valm!

Palju oleme näinud filme kuningatest, keis
ritest, määratutest rikkustest ja muist eluvõõ
raist pettepiltidest. Nüüd aga on meil juhus
näha filmi, mis näitab ühe kangelasliku maa
saatust, rahvast, ajalugu, võitlust olemasolu eest

Patt on küll sellele eeskavale midagi juure lisada, aga kui
juba, siis juba... Elegantseim hellKOÜkfllm,
milline aitab tõsta vaimustust.

iaiesti
seda,
mida on«Kas
saavutatud
kuulsa
jonniga.
tunned visaduse
maad...»jahaarab
kodumaa eiu kõiki alasid. Linn ja maa, 1906. a.

Armastuse

val saab ka kuulda. , Paremad eesti meistrite

fa õnne saar.

Meie lupupeetud arvustaja Rasmus KangroPool kirjutab selle filmi kohta «Päevalehes» nr.Bl,
22. märtsist muu seas järgmist:
Vaadake, ma tahan puhtast südamest Öelda,

verised sündmused, sõja-aastad, iseseisvuse loo
mispäevad, elu meie saartel ja palju muud.
«Kas tunned maad» on film, mida nägemise kõr
palad annavad meeleolu kaasa.

Peaosas esineb Tartu publikumi pailaps, kes esines * Ar
mastuse paraadis" ja «Hulkurite kuningas" peaosades:

TH. LUTSU fflmiprodukts. suurem eesti kultuurfilm Ja tehni
line me|sterteosiO osas. Peaosades: Eestimaa rahvas, loo
dus, ajalugu Ja ..Vanemuise" näitlejad

JEANNETTE MACDONALD
A. WAINO, pr. KONSA, F. PETTÄI,
ja JAN El HALL
Vaadake mõlemate eeskavade reklaami teatri vaatekastides.

W. KURG te O. LIPP.

A. Liiwoja laip saadi eile kätte.

Nimelt sõitis kolmapäeval suurem laev õu Laip olijuda tunduvalt roiskunud, naha all
netusekohast mööda ja tuli neljapäeval tagasi. ja kõhukoopas oli tekkinud tublisti mitmesu
Laeva propeller tekitas suure lainetuse ja guseid gaase, mille tagajärjel laip ka wee
lhinetuse tagajärjel vist tõusis laip põhjast peale, tõusis. Kuna laip oli tublisti mudaga
kõrgemale. Kiire veevool haaras laiba ja ei koos, siis yu tõenäolik, et laip üsna hiljuti
laMud sxda eyam tühja vajuda.
Põhjast oma esialgsest .asukohast oy hakanud
Leidmata on seega veel neli õnnetut. lMumg, milly vesi peel ei suutnud talt
Järeldama, oi «ppnnnb iihcS kohäS ei muda ara uhta. Raid Ülevat ka seegi tõe
ole, sest muidu oleks laev ka teised weepin näolik, et üleeilne 'laevasõit vee liikuma po
nale tõstnud. Arvatavasti lamavad teiste nekuga laiba üleskcrkimiseks kaasa aitas, kuid
õnnetute laibad veel põhjas, kuid siiski all Peategurid olid ikka roiskumisest tekkinud gaa
pool õnnetuse kohta.

Paattdega juhiti laip Reeder ja Koppa
PaadisadamaSse ning tõmmati kaldale.

Rägu tundmatuseni muutunud.
• Laip on üleni kaetud mudakorraga, Sel
lest pidi oletama» et laip lamas kõik aeg
Põhjas muda fees. Laiba nägu on wndma
tujeuj muutunud. Nähtawasti on söödikud
näo kallal olnud. Riided ja jalanõud on weel
korralikud. . Riiete seest tulid wälja elawad
konnad, keS nähtawasti seal talwel pesitsenud.

Rahvamurd.
Uppunu leidmine lagunes kulutulena
laiali ja poole tunui jooksul oli Wabadussild
ja kalda ääred wimesi täis. Küsimatagi oli
kõigil selge, et laip on Lks nendest, keda tai
wel asjata otsiti. Kuuldusid ainult küfimu
sed, kes ta on. Kuid seegi lewines teadmiseks

mida süda soovib.

ii ha kauplus,

Söödikud on teinud oma töö.

seile ja kohtuvõimudele.

sime tundma oma maast ja mehisest murelikust

võitlusest, mis selle maa ehitab ilusaks ja teeb
meile väärtuslikuks. Film on koostatud nii, et
meie ekraanilt saame tugeva kinnituse sellele,

Ühisus „Estonia Eksporttapamajade"

Üks Emajõe ohwritest leitud.

Neljapäeval kella 8 paiku hommikul mär
kas-Auna töömees Kukk mingit musta kogu
EmchjõeS, allpool ujulat. Lähemal, vaatlemi
sel tutt ta kohe arvamisele, et siin tegemist
wKh olla ühega uppmiuist, kes talvel, auto
öunewse ajal kadunuks jäid. Auna wetwool
kiire ott, siis liikus laip test jõge kiirelt edasi.
ttHast mööda Aeederi ja
Aoppa PaadisadamaSse. Sealt tehti 'kohe kor
täitas süstade väljasaatmiseks, et laipa lal
dale juhtida, . ühtlasi teatati toost ka polit

mul oli sellest filmist lõpmatuseni hea meel.
Ärge uskuge, et sellele on leitud vaid suursugu
selt kõlav nimi kas tunned maad... &, ma
sain mulje, et filmi koostaja oli kõik teinud, et
ka sisu vääriks seda nime. See nimi kõlab kui
dagi pühalikult kohustavalt meie hinges, meie
selle järele kuidagi rõõmu ja uhkustunnet peak

Tartnit Jaani ttn. nr. 1.
On peale pühasid oma tapamaja saaduste hinnad enneolemata madalale lasknud ja

müüb: sulatatud sea ploomlrasra Kr. 1 kg. ja soolatud sea~ptl|d. Saiga,
peekoni lõikeid, kanta j. n. e. võistlemata hinnaga. Ka värske kaup igapäev
saadaval. Jftllemüüjatele hinnaalandus.
*- - •

Punased kohtunikud - "tontrrewolutsionäärid".

sid.

Kiirem roiskumine algab, kui wee tempe
ratuur tõuseb üle 4 C kraadi, kuid ka 3-r-4
kraadilises wees roiskub laip, kuid märksa
aeglasemalt. Et wee temperatuur jõe põh
jas ka talwel nendest mõõtudest alla poole ci
lasku, siis olid laiba roiskumiseks wöimalu
sed olemas. Ning kolme kuine wees olek on
kõigile imeruttu.
juba oma mõju tunduwalt awaldanud. Uppu
Kuna Emajõgi ühe oma ohwritest juba mine leidis aset ööl wastu 4. jaanuari.
tagasi annud, hellitatakse lootust ka Peatselt
Loodetawasti kerkiwad wee Peale nüüd ka
tewte uppunute leidmiseks. Seda enam, et teiste uppunute laibad.
nüüd hakkavad käima lacwad ja weewool
Esimesel pilgul paistis, nagu oleks uppunu
muutub järjest kiiremaks.

Riietuse ja dokumentide järele selgus, et leitu
an Aleksander Liiwoja.
Wastawa protokolli koostamise järele saa
bctl laip anatoomikumi.
Kuidas laip wee peale tõusis?
Mis lahkamisel selga».
; Kitita laibad peale wee tõusewad alles wee
Eile epne lõunat toimetati anatoomikumis
soojemaks muutumisel, s. o. umbes 4 kr. syo
juse jnureS, ja et Emajõe wesi weel nii soe A. Liiwoja laiba lahkamist, mille juuras sel
pole, arvatakse, et siin leiu teostas laew- gus, et surma Põhjuseks on olnud uppumine.
Tartu kirjastajad esinesid
märgukirjaga.
Paberi tolle olewat tarwis weel alandada.

Uueb hulgalised waugistamised Wenemaal.
Berliinist, 9. aprillil. Saksa lehed
Poola protest Rtvskwas.
teatavad uutest wangistamistest Nõukogude
Waenunwaldusie pärast.
Wenemaal. Ushekistanis on vangistatud
Moskwa st, 9. aprillil. „Dzien PolSki" '
sealse kõrgema kohtu 30 tegelast. Neid süü teatel esitas Poola saadik Moskwas Nõukogude >
distatakse „kontrretvolutsionääride teenistuses
Wene wäliskomissariaadis Poola walitsuse
seismises". Wangistatute hulgas olewat kõr märgukirja, milles protesteeritakse wiimäsel
gema kohtu esimees, prokurör ja 6 kohtu ajal Harkowis ja teistes Ukraina linnades
uurijat.
toime pandud poolawaenulikkude mecleawal
Tifliisis on vangistatud rida Gruusia duste
wastu.
kommuniste, kes olewat kuulunud salaorgani
Leningrad jäätammitsas.
satsiooni, mille eesmärgiks olnud Gruusiale
nägu mõnstde wee-elukate poolt puretud. Kuid iseseisvuse saavutamine.
Wene jäälõhkujad ei saa toime.
lähemal waatlusÄ selgub, et see on üsna ter
Leningradis on vangistatud teaduste aka
Hels i n g i st, 9. apr. Nõukogude Wene
we, kuna sinna on kaswauud ainult mõnesu deemia liige Lasarev, kes olnud vanglas asu saatkond Helsingis pöördus kolmapäewal
guseid wetrkuid ja kuhjunud lima, miS andiski wa prof. Platonowiga salaühenduses. „Lokal Soome meresõidu walitsuse poole järelpäri
sellise väljanägemise.
Anz." teatatakse Mostwast, et Leningradi Sak misega, kas meresõidu walitsusel ei oleks wõi
sa haridusseltsi esimees dr. Schill, kes ühes 40 malik saata mõnd Soome suuremat jäälõhku
Leningradi sakslasega läinud aastal vangis jat paariks kuuks awama ja lahti hoidma
tati, on saadetud 10 aastaks sunnitööle So mereteed Leningradi. Meresõidu walitsuse
lawki saarele. Neid peeti 8 kuud GPU vang poolt wastati järelpärimisele eitawalt. knna
Zngeri hõim häwineb!
las Leningradis ja saadeti siis Splovki ja kõik Soome jäälõhkujad on. hädawajglikud,
Soomes otsitakse abi.
teistesse koonduslaagritesse. Sakslasi süü Soome oma sadamate awamiseks ja lahtihvjd
distati salaühcnduse pidamises Saksamaaga.
miseks. '
Hels i n g i st, 9. apr. Tamperes peeti
kesknädalal üldist kodanikkude koosolekut Jn
gerimaa küsimuse arutamiseks. Wöeti vastu

Nagu teada, oli Tartu kirjastajatel ja trii*
kikoja omanikkudel ning juhatajatel enne pühi resolutsioon' milles konstateeritakse, et Nõuko
nõupidamine, kus otsustati pöörduda majan gude Wene valitsuse poolt on Tartu rahule
dusministri poole märgukirjaga, milles nou pingus antud lubaduste vastaselt asutud otse
takse, et paberitöösturite pealekäimisel päewä füüsiliselt hävitama wäikearwulist Jngeri
korrale kerkinud paberjtollide rewideerimisel hõimu,, missugune . tegu haavab mitte üksi
ei tõstetaks tylle, jäetaks need seniseks soomlaste inimlikke tundeid, vaid ka Soome
ja osalt alandatakski weel.
riigi au.Koosolek nõuab valitsuselt, et see
Nüüd on märgukiri koostatud ja ära saa Nõukogude Wene valitsusele meelde tuletaks
detud. Märgukirjas tuuakse. ette samad mö Jngerimaa suhtes antud lubadust. Eduskun
tiiwid, mida käsitleti ülal nimetatud koosolekul nalt nõutakse,, et see valitsust selles asjas
ja mis lugejatele juba tuttavad. - Kui märgu täiel määral loetaks. Edasi nõutakse, et' va
kirjg esitajate soowe ei arvestata, siis „käes litsus tarbekorral pöörduks kogu haritud
oleval' aastal osutuvat võimatuks raamatute maailma ja ka rahvasteliidu poole.
ssitvine ette trükkimine. Kõrgendatud tollidega

Odavam ostukoht
langeks ära pikaajalise krediidiga wälispaberi
saamise võimalus ning kui tuleb arwestada jalgrattad» õmblusmasinad, laskeriistad,
kodümaa paberitööstuste poolt senist vastu kellad, kuldasjad, grammofonid jne. on
tulematust krediidi asjus. Selle tulemuseks kahtlemata K. G. Relnholdt kauba
oleks,' et kirjastused kimi sügiseni, wähemalt
majas Tartus, Suurturg 5.
rekordimeeS Glen Kidston augusti kuuni on sunnitud wäga cttewaatli
Pagu juba warem teatatud, püstitas see kult talitama oma tellimiste andmisega trüki
Priima
Inglismaa sportlistes ringkondades tuntud kodadele.. Kirjastuste tellimiste tagasihoid
Motona - vaha
miljpttär-sportlane uue lennurekordi, lennates mine sügiseni Põhjustab aga suure hulga trü
6 paöwaga Londonist Kaplinna Lõuna- kitööliste vallandamist ja töötaolckut mitme
saadaval rohu- ja vSrvikaupluses
Aafrikas. Glen Kidswni kutsutakse tema pal kuu jooksul."
prov. J. HIBfMELBOCH Riia tfin. 1.
jude kaelamurdwate seikluste pärast sure
matuks".

Ränga awarii ohäver Wahemerel
Inglise Vahemere laewastiku manööwrite lennukite emalaew wähemaid wigastusi sai,
ajal põrkas Änglise lennukite emalaew „Glo Kokkupõrke! sai 30 reisijat surma, ülejää
rious" Malaga sadama lähedal kokku Prant nud 500 reisijat wõttis ..Glorious" oma p<?r
suse reisijate aurik „Floridaga", kelle pardal dale ja wiis Malqga sadamasse. Piwil on
oli palju wäljarändajaid. „Floridal" tekkis kannatada saamtd awarist „Florida".
keskpaika kokkupõrke järeldusel suur auk, kuna

«iLiüsioN» Judith is Hololernes
Rutake kõik! nimi w
' Film Turtas enam ei kordul vaatamist, jookseb film kaks viimast pfieva, neljapfieval, 9. Ja reedel, 10* aprillil 1931. a. alandatud hindadeks.|
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.Pjattletta" tööstuslikud

Põllumehe mured.
Löuva-EestL põllumeeste päew läheneb.

ILMUS. H. REIMANN ILMOS.

tagajärjed.
RahwuSwahellse kaubanduskoja häälekandja
kirjutis.

RHgi Statistika keskbüroo Üldbtiroo Juhataja

Meis Mlumajanduse ajalugu et tea vii- koormamist. Sellest fiiS ta tuled, et meie põl
Internationale Wirtschast'i" aprillikuu numb
Mattel aattaKimnetel olnud ajajärku, mil oleks lumajanduse wõlakoorem on märksa wahem kui ris leidub J. A. Browni sulest pikem kirjuti» nöu
võinud põllumees olukorraga täiesti rahul olla paljudes Lääne-Euroopa riikides. Kuid sellele kogude Wene .wiieaasta plaani ja selle tööstusliste
ja mil oleksid avanenud avarad võimalused vaatamata tundud ta aga meil siiski raske tagajärgede" kohta. Käsitades selle plaani tekkimise
põllumajanduse edaspidiseks sihikindlaks aren mana kui mujal ja ähvardab isegi meie põl põhjusi ja senist teostamist Nõukogude andmete põh
jal. jõuab autor otsusele, et tulemuste
damiseks. Olukord on ikka nõnda kujunenud, lumajandusele saatuslikuks saada.
st üksikutele lühematele. MajanduSliselt vä
Kõik see tuleb sellest, et kaugelt suurem kohta praegu on varane otsust teha. Esialgset katva
hegi lahedamatele tõusuajajärkudele on järgne osa meie põllumajanduse laenudest on kõrge on aja jooksul tundutvalt muudetud ja seda muude
takse edaspidi kahtlemata meelgi. Mõned tööttuft*
nud sügavad ja aaStaid kestvad põllumajan
protsendiltsed lühiajalised lae
duse depressiooni ja languse aastad.
nud, kuna põllumaj. võik juttu olla ainult pika harud on programmist kaugemale läinud, "teised selle
MZSn on oma ulatuse ja kestvuse Poolest ajalisest ja odawaprotsendilisest laenust. Selle vastu mahajäänud. On mõjumas tegureid, mi»
Pea alati tõusust püsirvam ja laiem olnud. See pärast Peaks põllumeestel rohkem kui huvitav katva läbiviimist selgesti viivitavad. .Pjatiletka"
mis tõusuga kütte saadi, kisti tihti languse i olema kuulda neid kavatsusi, missugused on läheb kallimaks kui arvati ja kannab ainult pikka
mööda vilja.
ajajärgul mitmekordselt tagasi.
j Põllumajandust finantseerijate asutuste Poolt

Sarnane on meie põllumajanduse saatus käimas, et meie pAlumajanduSlisi laene viia
olnud ja selles olukorras on tulnud meie põl põllumajandusele vastuvõetavale alusele.
lumehel tegutfÄa.

Nui varematel aastatel meie põllumehel
on põhjust olnud majanduSlise seisukorra üle
nurisemises, seda rohkem on nurinad ja mu
red just praegusel ajal põhjendatud. Iseseis
vuse aastatel ei ole meie põllumajandusel tul
nud weel kunagi nõnda üldiste ja suurte
rattustega tegemist teha kui just käesoleval
lljal.
On veel elavalt meÄeS viimased ikalduse
KaStad, kuS põllumajandusel oli suurte raSkuS

tvga termist ja valitsus seisukorra paranda
misekS sunnitud oli põllumajandust toetama.
Kuid fiiKi ei olnud tolleaegsed raSkusÄ)
kaugeltki veel nõnda laiaulatuSlise ja sügava
iseloomuga kui Praegu.

Nendest Wsimustest kõnelevad põllumeeste

Kindel ennustamine olÄ» varajane. Giiski

vöiks autori arvates seisukorda iseloomustada
järgmiselt: „pjatiletla" Lkst ei suuda uöuk. Wene
maale luua ülekaaluwat toöswslist seisukorda maa

Eestlaste rassiline koosseis

rand 4 kr. m ant. K/o-fl. Tarto».

Londoni kohtamine alles 5. juunil.
ecfyi riigimehed stid-wad Emhmi pimft taHdxtfWßda -»>»»» k--»-l-kuid.
Väidetakse Saesa-JngUs- lähe««ist.
Berliinist, S. aprillil. (Trj). Pärast
mõningaid kaalumist on nüüd SaiHi-JnMse
konverentsile, mis ära. peetakse,
kokkuastumise ajate kindlate määratud 5.
juuni. Saksa riigikantsler Bruningi, waliS
minister Curtiuse ja Inglise riigimeeste wa

Päeval Pikalaenu Panga dir. B. Rostfeld, ilmas, kuid kava mõju! on Venemaa tööswsline
Maapanga dir. W. Johanson ja tegelik jõud juba kiirelt suurenenud ja paisud arNwtawaSti
põllumees E. Ghrlich.
veelgi. Kava ennast võidakse teostada ainult hm
i Wiimasel ajal on kerkinud paljudes kohta duvate muudatuste ja piiramiStega, tema täielikke
' deS päevakorrale ka küfimuS. ehk tagajärgi pole otsekohe tunda. Kogemusi ja uusi helised nõupidamised kestavad 4 päeva. Saksa
; küll seda küsimust meie põllumees veel mõni väljaminekuid on tarvis selleks, et õpetada Vene poolt pandi ette nõupidamised ära Pidada esi
aasta tagasi praegusel kujul ei tunnud. ühel maad käsitama uut mehanismi takistamatult. mesÄ mail. -See ei olnud inglastele wastu
pool seisab suur hulk töötatõölisi ja teisel pool Palju olened sellest, kuidas käsitatakse katva rahan wõetaw aeg. Samuti ei saanud sakslased lepduSlist kulge ülejäänud kolme aasta jooksul.
Pida inglaste ettepanekuga Chequersi konve
valitseb jälle tööliste puudus.
Missugune on „pjatiletka" mõju wäkSkauban rents ära Pidada 8. mail. Nii oldi sunnitud
Kas st kõnele fee küllalt selget keelt Mest,
et siin aSjad mitte kõik päris korras ei ole ja dusele? J. A. Bxowni arvates mitte väga suur. konwerents edasi lükkama ja määrama nõu
et tööliste küsimuse lahendamiseks tuleks meil Kõige rohkem on Wene konkurentsi tunda õlide, nah pidamiste aeA alles pärast rahvasteliidu nõu
midagi teha. Milles peaksid meie lähemad kade. puumaterjalide ja põllumajanduse saaduste kogu istangjärgu lõppu.
Et Saksa ja Inglise riigimeeste kohtamine
ülesanded sellel alal seisma, sellest annavad alal, kuiv valmissaaduste turul pole nõukogude
edasi
lükati.kuni rahvasteliidu nõukogu is
pakkumine
kuigi
silur.
Igatahes
käesoleval
.silma
ülevaate hariduS-sotsiaalmimSter J. Piis
lõppemiseni, on Prantsuse ajakir
kar ja Tartu maavalitsuse liige H. Mil pilgul mitte. Kuid siiu tuleb arvesse võtta ühte tangjärgu
janduscs
täit
rahuldust tekitanud. Lisa-ta^e
asjaolu,
mis
nõuk.
Wene
väljaveos
tähtsat
osa
ler.

Põllumeeste suur pere on seisukorra tõsi
dust hinnates ennastsalgawalt majanduSlifi
raSkusi kannud. Kandejõuks on olnud olu
Seni ei ole ühte osa meie Põllumeestest
korra lahenemise lootused ja ootused ning
teadmine, et wadariigi valitsuS püüab omalt põllusaaduSte turuküsimuS küllalt tõsi
poolt kõik selleks teha, miS tema wõimuseS, et selt huvitanud. On peetud päris looniulikukS
põllumajandust aidata üle raskest katsumise ja iseenesestmõistetavaks aSjakS, et meie saa

19. aprilliks aga ei tule põllumehed Tartu turg ei ole meile kaugeltki nõnda kindel, nii
hästi oma mahu fui ka hindade poolest, nagu
ainult lihtsa eneseavalduse tungi pärast waid seda on paljud Põllumehed arvanud. Ja mida
Meie Põllumajanduse seisukorra selgi päev edasi, seda rohkem ähvardavaid tunde
tamisekS ja abinõude leidmiseks majandus märke tuleb wälisturgude suhtes ilmsiks. See
liStest raSkuStest ülesaamiseks.
sunnib aga meid välisturu küsimuste kõrval
Eeloleva põllumeeste päeva eeskava peaks tähelepanu pühendama ka siseturu küsi
vma laiaulatuSlife tähtsuse poolest põllumehi nmstele. Et meil siseturu korraldamise alal
tõsiselt hüvitama. PäewäkorraS olevad M oleks wagp Palju teha, seda peame ometi ühi

täie hooga edasi.

firmad või suuremad koondised, on kõige kohasemad

PdÜ, et kontakti pidada tsentraliseeritud üleriik
liste üksustega,. millest oleneb nõuk. Wene valis
kaubandus, WiStiSti on küll kohasem organisatsioon

võimalikult laial alusel.

Wenemaa loomauaMade
müügikeskkoht Kaunasesse?
Kaunasest, 9. aprillil. Leedu uues
mused on nõnda lähedal meie põllumajanduse selt tõendama.
tollitariifis jäeti ära sisseweotoll loomanahka
praeguse seisukorraga, et nende küsimuste selMiS meid turgude suhtes ootab ja miS tu dele. See tõsiasi sünnitab elawat huwi, sest
Aitamiseks peakS võimalikult rohkesti põhlu lekS meil selle äärmiselt tähtsa küsimuse lähen arvestatakse, et selle sooduswse kasutab ära
mcht osa võtma, et seda mitmekesisemalt saaks vanuseks teha, sellest kõnelevad ..Põllumajan Rõuk. Wenemaa. Kõneldakse, et Nõuk. valit
küsimusi kaaluda.
dusturu" toimetaja J. Jan u s s o n ja ühis sus ckawatsÄb likwideerida oma loomanahkade
Põllumeeste paew algab välisministri J. tegelane Ä. M ä l S e r g.
keskkoha Leipzigis ja toob selle üle Kaunasesse.
Juha needki siin märgitud Winmsed Lõuna- Tolli muutmine olewat sündinud Nõuk. wa?
iAÄiS.fon.i tAlesa: meie pöllßGlDduse
fiGkuS. selle põhjused ja lahendamiSwalsawaa- Eesti põllumeeste päeva eeZkawast meie kitsuse soovil. . . .
LWMdet ja WkilSte lahendamise põlllkmajandusele nõnda suure tähtsusega, et.
..Zepp" keel „War«ode
wonnakuste wWawaadeton meil praegusel Põllumeeste päev Peaks põllumeeSte poolt tõ
maale".
ajal rohkem kui kunagi varem tarvis. Alles sist tähelepanu väärima. Kuid peale päeva
kitsikuse põhjuSte selgitamise järele avane korras ettenähtud ettekannete tohiksid küllalt
Friedrichsha senist, 9. aprillil.
vad ülesanded ja abinõud raSkuSte kõrvalda huvi pakkuda läbirääkimistel sõuawõtmised te Õhulaew „Graf Zeppelm" alustas ööl wasw
misekS.
gelikkude põllumeeste eneste poolt meie neljapäewa 28 reisijaga pardal lendu Egip
Suurt huwi peaks põllumeestele pakkuma Põllumajanduse seisukorra selgitamiseks.
tusse. Laupäewal tehakse wahemaandumine
põllumajandusliku krediidi kor
Nõnda ei tohiks ükski Põllumajanduse or KairoS> kus täiendatakse kütteaineid ja wõe

luse Põllumeeste päewale tulla.

Saksa ajakirjandus waidleb aga sellele waStv
ja toomtab, et ainult tehnilised asjaolud ttõt
wad nõupidamise edasilükkamiseks mõõduand
vad olla. m ~
Lehtede teatel wõtab riigikantsler Bru
ningu tema Londonis wiibrause ajal wastu
ka Inglise kuningas, ühenduses ministrlte
sõiduga Inglismaale arutawad lehed suwcl
plaanitsetawat Inglise ristlejate kiÄaskainr
Kieli, mis oleks ühtlasi esimeseks laewasttku
külaskäiguks mõlema maa wahel pärast ttma
sõja puhkemist, see on 1914. aastqst siiam.
Seda külaskäiku terwita takse kui uwt sammu
Saksa-Jnglise lähenemisel.

Litti (Utejiftiiib Ho»».
Mahra ftrifn fa peapiiskopi kSsiumsed sunni

. »data sõiaksiLu Mad«tral«.
Portugaalia valitsus valmiswb BariStus
ekspeditsioonUe.

Lissabonist, 9. aprillil. MösS Ma»!
deira saarel ei ole esialgul Portugaalia ema
maal mingisugust wastukaja leidnud. Ei ole
mingisuguseid rahutusi, kuigi Lissaboni täna
watel liiguwad kõwendatud sõjaväe patrullid.
Madeira mässu sc»hta antakse Portugaalias
wäga tagasihoidlikke teateid. Liiguwad kuul
dused, et Tagusi sadamas on sõiduwalmis ja»
ootawad väljasõidu käsku 2 sõjalaeva. Lae
vadel on hulk sõjaväge, mis hambuni sõja
riiStuS, samuti olewat wäljalennuks valmis?
4 sõja lennukit.

Londonist teatatakse, et JngW ristleja
,Zondon" jõudis Madeira randa. Sõjakae
wa raadiotelegrafist teatab, et saarel valitseb
rahu. Wõim on mässajate käes. Esialgul ei
ähwarda Inglise alamaid hädaoht.
Gandhi sõidab Ameerikasse.
Ufutülid Indias teravnevad.
Londonist, British United Press kuuleb
Delhift, et Gandhi sõidab arvatavasti juba
käesoleval aastal Ameerikasse. Sõit sündi
tvat pärast ümmar. ase laewa konverentsi
Londonis.
Gandhi se..ised katsed hindusid sa mnha
meediast lepitada on koi? nurjumA. Muha,
meedlased nõuawad otsuStawa kiMusega la
hutawd walimisringkondi. Olukord ähvardab
minna terawaks sõjaks kahe l.eri wahel. In
raldamise küsimused.
ganisatsioon Lõuna-Eesti põllumeeste päeval? takse uusi reisijaid peale. Pärast seda järgneb dias on juba lmäli kuuldawal, et tülitsejaid.
Meie põllumehed on alati wõlga wöõra puududa. Muidugi on tervitatud ka kõik lend piki Niiluft, mispeale kawatsetakse len
katsuda lepitada inglased. Sealt poolb
omakz pidanud ja ei ole kunagi oma suures mittesaadikud põllumehi, keS leiavad võima nata Palestiinasse. Õhulaewa juhib dr. aaa arwatakse, et tüli on India sisemine asi

enamuses pooldanud põllumajanduse wõlgadega

nõukogu ei ole oma otsust selle kohta teatanud.

etendab, nimelt, riigi rahalist toetust ekspordile.

Kahtlemata kestab sarnane toetuspolitika, mille kä
sutuseS seisavad suured fmnnwd, lähematel aastatel

Kõige järele otsustades lõpetab autor
öame ühe osa oma põllumajanduse saadustest
vjajärgust.
saavad majanduZlised muudatused viimase S aasta
Häda ajab aga kõnelema ja sunnib inimest välisturule ja saame nende eest ka väärilist jooksul nõukogude Wene majandusellu ja -struV
eneseavaldusele. GelleS leidub troosti tasu.
tuuri kestvaid jälgi jätma. Muu maailm peab ot
$a julgust edaspidiseks tööks ja tegevuseks.
Kuid Ma läinud aastal selguS, et valis sustama, missugune organisatsiooni kuu. kas üksik
Kõuna-EeSti põllumeeste päewale kokku mitte

juurde, ct see on õige
kuna Saksa-Austria tolliliidu kusmmst wleb
lugeda waidlusaluseks, seni ku: rahwastÄndu

tawad etewust.

Riiast. 9. aprillil. Siin awati Läti ki
rikupäew. Osawõtjaid on umbes 409 isikut.
Juha.aja kohtadel Läti piiskop K. Irbe ja
Saksa piiskop Poelchan. KooSolejate seaS
sünnitab elawat kõneainet Mahva kiriku küsi
mus. Enamus kirikute esitajatest pooldab
Mahra kiriku andmist garnisoni kogudusele,
mida piiskop Irbe aga õiglaseks ei pea. Selle
! küsimuse arutusele tulemisel oohaiuffe eriti ela-

ib tvaidluii. K. Irbe peapiiskopiks nime
tamise küsimus sünnitab ka suurt elewust. Osa

õpetajatest ei pea õigeks, et '' st K. Irbe pea
piiskopiks saab ja seda just sellepärast, et ta
sakslastele oma esinemistega päris wastu

wõetaw.

Tormijooe» kttllawäljadele.
Londonist, 9. apr. Rio de Janeirvst
saabunud teated kõnelewad kullapalawikust,
n s sarnan.b 1849. ia 1898. aasta Kalifarnia
tormamistele k»lla peale. Minas Geraest
prvtvintüs olewat leitud tväga rikkalikke kulla
lade.aeid. Tuhanded kullahnnulised ruttawad
autodel lennukitel ja raudteel kohale, et kulda
kaewama hakata.

ftPostlmehe" lugejad
oa alati kõige uuematest
söödumatest informeeritud*

ja sinna ei maksa ennast seaada.

Eckener ise.

ja siis selgub, kes on võitnud USiIIIUSU
Ainult 12 päeva
Võidu Ü. E. N. Ü. loterii eelloosimisel
Esmakordselt nad tundsid täielikku kartma/ust; nad

Liiw liiwakellas

jookseb walesti.
Fred Hlldenbrandti romaan.
«o
Ta awab pikkamisi ukse, see on esimest korda kogu
reisi ajal, et enne ei kasuta periskoop! ega waata aknast

wälja; ta awab ukse.
. Ja pead tõstmata aStub ta wälja ja ulatab Lieb
chenile sisse kae, ta silmi asub jällegi nimetu kurbus
sest muidu see oli kellele ta ulatas käe, ja
Liebcheast on peen meel sääraseis asjus, korraga läbis
taS teda see teadmus, ta ei anna talle oma krobelist
kätt, waid tõstab üleS oma kuued ja tuleb wälja.
Nüüd nad waatawap ringi.
Nende ümber on maastik, suurepärane, lopsakas
maastik, ja nad peawad ristitama käed, sest Mile hoo
wäb waStu imelist Shku ja vii jõulist walgust, et nad
haKawad waaruma ja nende ristitatud käed wallandu
toad tahtmatult.

TaewaS on tais Msewat sina, ja selles sinas fir
gawad tähed toreduses ja harrandlikkuseS. ja näib hm
nende wahelt, nagu walatud sulahõbedast, nooliwad
langewad tähed PikaS regS cdasi^tagasi.

Nende eeS on wäike mägi, mis joobnustab miljo
nite õitega, nad feisawad rohul, mis on pehmem ja
sügawam kui kõige paksem waip, nad näewad puid, mis

jätawad mulje nagu katedraalid, nad kuulewad miljo
neid hääli taewast, maapinnast, kogu maastikust, ja on
see üksainus wägew nimetamatu salapära
hõljud kõige kohal, ja nemad et julge lügatuda.
Nad näewad puie all liikuwat ja teineteisega man
oiwat mäaratusuuri tundmatuid loomi, loomi nii
suuri, et näib neile wiletS too ninasarwik, Me Kramm
tappis, nad ei suuda paigalt liikuda, kuid nad harjusid
pikkqnnsi ja ei kartnud enam, sest need mõistatuslikud
elajad olid wäga armsad, nii et nad tundsid endis tär
kawat suurt rõõmu
Jah, nad tundsid, et nad enom ei karda.
Z

ei turntud rahu, ei, see kartmatus polnlld rahu, waid
wastuoksa läbitungiw, nimetu suurepärane eruws,
kirjeldamatu rahutus, kõditaw rõõm hingata, maa
delda, kuulda, haista, maitsta, kombata; nad põlesid
elutunde häwitawas tules.
Nad wärisesid mõlemad elu eeS.
Nad astusid aasale ja nende silmad peaaegu wa
lutastd heledast walgusest, nende kõrwad peaaegu wa
lutasid häältest ümberringi, nende poorid awanesid, ja
walvas neid wnne, nagu nende hinged oleksid kehast
lahkunud ja lennanud smna.
Liebchen wabastus Frammi kae akt, ja Framm
nägi teda minewat üle aasa, kikiwarwul ta astus üle
aasa, wana peale kõrgel, ja nuuskides, suurte ja wäi
keste lillede umber ta tegi hoolika kaare, ja ta kõnnak
oli selline, millist Framm tema juures weel kunagi pal
nud näinud ta juures noor, kerge ja wSidukas käik.
nii astuS ta edäfi, kohtlaselt ja umbropsu; ta astus
hiigelloomadeft mööda, kes kergelt kummardusid ta
Poole, Framm nägi, kuidaS ta pani oma käe õrnalt
nende koonudele paremal ja pahemal, ta kuulis teda
kõnelewat loomadega.

Ja Liebchenil polnud enam mingit muret, ta pidi
seda tegema ta pidi siin -ümber käima, ta ei tunnud
enam oma lihtsat elu, ta ei teadnud enam wanadust ja
waewa, ta oN lihtsalt inimene, jumala sarnane.
Kramm oli näinud teda kaua, nüüd ta langes
Hkkamisi maha. tä põlwed olid muutunud nõrgaks.
Ta tahtis hüüda Liebcheni, sest talle nais, nagu
ta nüüd tunneks suurt igatsust selle wana naise järele,
kes uitis seal ringi, ja igatses ta samuti kuulda Me
wana naise häält.
Ta kuulis elu häält, sa kuulis ta surma häält, nä
gematult ta ümbr hõljusid waimud, ta tundis nende
puutumist ja kuulis nende sosinat, kuid need olid loo
made hääled ja taimede suminad, seda ta teadis siiski.
Liebchen oli äkki seisatanud ja pöõrduS tagasi ta
poole.

Kramm nägi ta heledaid silmi endale pöördud,
neil oli puhas läige, ja Liebchen pani sõrme huultele,
aSWS mõned sammud tagasi, nõjaS ühe puu tüwe taha,

seal ta seisab liikumatult.
Ta oli pannud käed rinnale.
Kramm ei ei kaotanud teda silmist, ta ei taibanud,
miS ta tahab.
Kuid siis ta taipas.

Pisut eemal liikusid oksad, hiljukesi ja liikudes tuItb näh tatrale neli toredat lõwi, määratumad loomad,
ja nende taga nägi Framm taht kogu meest ja naist.
Nad olid suuremad, kui. Framm eales inimesi näi
nud, nad olid tumepruunid ja alasti.
Liebchen oli langenud põlwili.
Framm waatas nende poole ega suutnud hoiduda
sellest, et ta silmad ei täituks kuumade pisaratega.

Ta langetas näo sügawale wastu maad, ja nuttis,
kogu ta keha tuksatles, nagu pikne läbistas teda üli
inimlik õndsus, rõõm tungis ta südamesse, et ta oli
walmis hüppama, ja ta nuuksus, uimane talumatust
õnnesegadusest.

Ta ei saanud tõsta pead, ta käed kümblesid pisa
rais, mis woolasid üle ta näo.
Mis juhtus temaga?
Ta oli näinud esimeste inimeste ilu ainult sekun
diks, ja see ilu ületas kõik ta mõisted.
See oli ilu, miS oleks wõinud ta häwitada, kui
ta oleks kauemini waadanud sinna. Ta teadis, et on
saabunud silmapilk surra, ja ta ootas, et ta märatsew
süda järgmise löögi juures jääb seisma.
Korraga ta tunneb puudet õlga waStu, ta waa
tab üles ja pühid pisarad silmist, ta näeb, et Liebchen
on kummardunud ta kohale ja ta wana nägu hiilgab
nagu päike; Framm haarab ta käed ja surub oma näo
wastu ta tõiwaid.
LiÄchen istub ta juure, wõtab ta pea sülle ja sõr
mitseb nagu ema õrnalt ta juukseid» silub ta sidet ja

„Liebchen," sosistas ta, „Liebchen, kas jääme siia?*
Kas jääd minu juure?"
Liebchen surub ta pea enda wastu ja waatab walja
taewasesse maastikku.

Siis ta ütleb:
,F«i ma siit warem läksin minema, oleksin pea.
aegu wu wanul paemil teinud rumaluse. Tahtsin
mmelt jaada siia. Tahtsin enda peita ära ega mõel
nud!, enam tulla wankrisse.
Ta oli muutunud wäga punaseks.
„Jah," seletas ta kimbatatult ja koaeldeS. siin
on ilus. Kuid siis tulid —" 1 m
Ta waikiS.
gramm surus ta kätt.
,Za siis?"
« tok n.° -«farm,
Nad istusid kõrwuti.
Nad jätawad käed teineteise omaSse ia
mawlK °ma {itci -lPnn ail ta ""s«b PS»ti ja matkab fiia ja
«ttÄ ",i **"• * W (ammuga «ajub

SSteta ~ "*** tUleb iaSS* korlaga ette nn

suudleb teda lahule.

Framm haarab ta ümbert kinni.
Ja wiiwu pärast muutub rahulikumaks. Lieb
chen tõstab ta pea enda poole üles.

„Kas sa nägid teda?" küsib ta tasa ja naeratleb
talle wastu.
Ja selles naeratuses on kogu ta usina ja waese
elu puhtus ja süütuS, ning Framm tunneb, kui wäike
ja wilets on tema ta kõrwal.
Tä noogutab.
Liebchen waatab rahulikult wälja aeda, kuS söö
wad loomad.

Ta noogutas neile, kui nad piiluwad nende poole,
ja loomad waStawad, kisendawad talle, karglewad ja
hüplewad tema ümber nagu koerad, keda kõnetletakse.

Framm jälgLb seda, ega ole põrmugi imestunud.
Järsku ta ajab enda Püsti.

fa kakku mv^a^v^ks-t
sundima, kui ta weel tahab noppida -nnast
mis

Pilguga kogu ajalugu. tn9c awsa. pika
mu«fa Wwnub sul
dis end tegema julma ja ülekobusi
selle ühe ja esimese järele tulid teised ja
harjumuseks, järgmised jälle ' tcqtb "'vt fc-rTöi
ande, sits ta muutus kohuswsekS ia teeMtuseks"
Ja grammis wariseü kokku emstusers.
seaduste sädelew hoone. põhzapanewate
Mi lihtsad on need aSjad, mZtl-h ta jahmunult.
(Järgneb.)

Mr. 9fc ;;
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eesti äride Ae aetakse
waleteatetd.
Äriringkondades on otsustatud põdrata
Päowakartas tiba tähtsaid riigiela küsimust.
sife. ja kohtuministeeriumi poole palvega, et
Eile kell 11 awati TMnnaS „Cswma" alalt. Seetõttu näewad nemad Mk, mis siin* välismaa agentidele, kes anuawad meie äride
sinises saalis 10. õigusteadlaste päew. Päewa nib riigi organismis head või halba. Kokku mlcksujöukusest teateid WäliSmaa firmadele,
awas korraldawa toimkonna nimel rahukogu tulles on nende kohus arwustada neid nähteid. antaks kindlad tegevuse juhtnöörid ja luba
esimees H. Vahtramäe, terwitades päewale Riiklikus elus on järjest üles kerkimas igasu taks tegutseda ainult neid, kelle tegewus pöh
ilmunud riigiwanemat St. Päts'u, Leedu ja auseid ideid. Juristid peaivad neid ideid pöh jencb soliidsel alusel ja kes mitte mingisuguste
Ungari juristide esindajaid ning rohkearwu jendama wõi maba teaema õiguse printsiipide kõrvalmõjude mõjutusel ei anna meie äride
lift kodumaa juristide peret. Juristide päew seisickohalt. 10. õiausteadlaste päewa ka Ae sihilikult waleteatetd.
Tallwnas tegutsevad mitmed isikud ja
on mõeldud seks, et wõimaldada organisat was on terwe rida riiklikult tähtsaid küsimusi:
sioonidel oma wahel läbi arutada tähtsaid omawalitsuse reformid, maksureform jne. Tu bürood teadete andmise alal ettewötete kre
juriidilisi probleeme riiklikus elus. Riigi tu leks loota, et juristid siin oma kaaluwa sõna diidiwöime koha, ilma et neil oleks waStaw
gewuS põhjeneb hästi kaSwatatud kodanikku ütlewad. Valitsus näeb juristide päewas luba fise- ja kohtuminiSteerhtmiU. Kuna
del. Õigusteadlased peawad ka mõjuma seks ühte oma kaastöölistest riiklikkude küsimuste need isikud ja ettevõtted teguisewad EeStiS
10. õigusteadlaste päew Tallinnas.

kaasa, et kodanikkude laiad hulgad omandaks osiustarnisel.

enam riiklikku kaSwatust. Selleks peawad ne
Terwitused wAiSmailt.
mad aga ise riigielu mitmekülgsete küsimus
Ungari juristide nimel tevwitas õiaustead
tega põhjalikult tuttawad olema. Seda nõuab laste päewa prof. S. Czekey, Leedu juristide
eestkätt Lillalt keeruline demokraatlik kord. ühingu poolt Leedu kõvema tribunaali abi
Kuid eesti rahwas on kõlbulik ainult demo
prokurör riigikohtu ja Tartu õi
kraatlikule riigikorrale ja ükski teine riigikord gusteadlaste seltsi nimel riigikohtunik Pal
ei sobi meile.
wadre ja Tartu ülikooli õigusteaduskonna ni
mel Saarmann.
Peale awakõne sai terwituseks sõna
niMwanem.
Õigusteadlaste päewa juhatajateks waliti
Juristide päewal on riiklikus elus lõpmata Vahtramäe, Kristelstein, Wiederseldt. Selle
suur tähtsus. Endistel aegadel ei olnud meie järele asuti päewakorras ettenähtud referaa
juristidel wõimalik kokku tulla, et arutada tide ettekandmisele. Esimesena sai sõna õigus
põletawamaid politilisi ja juriidilisi paewa teadlaste seltsi sekretär notar J. Kristelstein,
küsimusi. Jjeseiswuse aaState jooksul on juris kes andis pikemas ettekandes ülewaate möö
tide Pere kaswanud mitmekordseks. Nemad dunud õigusteadlaste päewade töödest meil kui
ei ole tegutsemas mitte ainult kitsal jurndili ka mujal. ,
sel waid neid wõime leida igalt riigielu
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Üiõpilaste kehaline
kaswatus korraldamisel.
Aus toimkond. Grimaks üliöpilsstelt.
Seni organiseeris üliõpilaskonna sportlisi

Tahetakse ellu kutsuda uus
Kehalise kaswatuke toimkoud.

resp. kehalise kaswatuse ettevõtteid, võistlusi mi--, koosneks kolmest edustuse poolt malttawon

ja üliövilasolümpiaadidele esitajate saatmist lsiku«t. Kehalise kaSwatvse iukttruudi sa A!ad ipor
välismaadesse üliõpilaskonna juures mõne diselni esirasateit; koauarmns? isikut.
Kehalise kaswatine toimkond uurib uliforla*»
aasta eest ellu kutsutud n. n. spottükomisjon,
konnas
fafrwmiMc pmmirnaid 'a
mis koosnes Kehalise kasvatuse instituudi ja korraldabtehasesse
wabatahrliku kehalise fivU'c:<m: räöo ull
Akad. Spordiklubi esitajatest ja üliõpilaskou õpilaskonnas, olles iefic suures fr.Jc l.thcma-* kon
na esimehest. Kauemat aega on kaalutud üli takus ülikooli kehalise kasloaiuic instruunaa sa

õpilaskonna kehalise kaswatuse otstarbekohase tvasialraie akadeemiliste spor»ltste organn.ttnoent'maks organiseerimiseks kindla keskkorralduse dega. Toimkond selgitab sundusliku kcboliie l?c-iv*r
Nkse ellulviimise mõi mälun üliõpilaskonnas, 'lluiirr
WäliSmaa sellekohaste büroode agentidena, on loomist. Eriti viimasel ajal on see hädawaja- korraldab toimkond üliõpilaskonna iporrUn wrnllu"
nende Paolt Eesti ettevõtete klchta antavad Muks saanud, sest üliõpilasorganisatsioonidest ?a tcosrab muid provagandalin etieru.nrcld kehaln'e
andmed tihti ebatäpsed ja sihilikud. Seeparast tarvitab Palju gruppe ülikooli võimlat, kuid taSlvatuse propageerimiseks üliõpilaskonnas.
Kehalise kaswatuse korraldustööd on 'eatud

on paljud ärid kannatada saanud, kuna vale neil puudud asjatundlik juhatus, korraldus, suuremate kuludega, milliseid raske on kaita ültõpt
teadete tagajärjel nad kaotasid krediidiusal ja selle tõttu ei kanna töö soovitud määra! laskonna celarwesr praeguse suuruse suures. Muu
dnse.
vilja. Samuti Püsib päevakorral üliöpilas hulgas oleks tarwilik ametisse pauna lvasran? valga
tele
liue assaajaja kehalise kaSivatuslöö alale,
Wähemate summad» sisse
on korraldus suurel maaral lougauud kindla töö?õu
kehalise kaswatuse sunduslikuks tegemise
puudusel, Ühelt pool: saab waft summand edasptdi
uöudmiue ka liuuades politsei
küsimus.
kokku hoida sporrliste lväliseniuste kulude Piirami.
kätte.
Ülikooli arstiteaduskonna juures teeb selle kii iega kehalise kaswaruse edendamise kasuks iil* orv
Kaub.-tööstuskoja Tartu osakonna poolt simusega tegemist vastav komisjon, kelle töö laskouuas.
Teiselt poolt on ka lähemalt kaalutud wõi
wõett üles küsimus muuta ffiwiilkohtupidamise le üliõpilaskonna enda poolt selgitatud seisu
seadust selles mõtteS, et selle seaduse järele kohad ja ettepanekud oleksid asjale ainult mälust üliõpilaste maksustamiseks. Teokiil
olewa haiqekasio awamise särele ou
kohtuotsuse Põhjal vallasvarast sissenõutavad kasuks.
üliõpilastele erinmksu peale
summad, mis ei ületa 200 kr., nõutaks sisse
Gpordikomisjon esitabki lähemal ajal möödapääsematupanemine.
edustusele ettepaneku, et astutaks samme üli
linnades kohaliku politsei poolt.
See maks ei oleks suur, wast paar. kroonuie.
Praegu on see võimalik ainult maal ja kooli valitsuse ees sundusliku kehalise kasva Selle
juures wast neljandik osa läheks kchalüe
linnades, kus puudub kohtupristaw. Tegelik tuse elluviimiseks üliõpilaskonnas ülikooli kasiva
nise forralbamiiefe üliõpilaskonnale.
elu on näidanud, et wähemaulatuSlikkude astunutele vähemalt 2 esimese semestri kes
Välismaa
kõrgemates õppeaiulusics ei ole
summade sissenõudmine kohtupri-tavite töö' tel ja ühes sellega
sarnased erimaksud haigekassa, sportümsc jne.
rohkuse tõttu sageli venib, mille all väga ras* teoStnlaks üliõpilaste tervishoidlikku kontrolli. jaoks lugugi uudiseks ja need on wörreldes
iclt kannatavad nõudjad.
Wiimaseks tööks oleksid kasutatawad arstitea meie oludega palju kõrgemad. Maks oleks
duskonna wanemate kursuste üliõpilased. Nei jisjekasseeritaw koos õppemaksuga. Wöima
Maatulunduskapitali uö«le wöiks see töö olla isegi teatud praktikumiks. !?k ,et seda maksustamist saab läbi wiia nõnda,
kogu uu» liige.
Lähemal ajal tuleb samuti üliõpilaskonna et õppemaksu suurus ei tõusegi, ehk kui. sus
Põllutöömimster nimetas maatulunduS edustuses kaalumisele svordikomisjoni voolt wäga wähe.
kapitali nõukogusse, wastawalt seaduses ette
wäljatöötatud laiaulatuslikum kawa kindla
Nende kawade läbiwnmmc nnudugi wõ
nähtud liikmete arwule, põllutööministeeri üliõpilaskonna sportlise keskkorralduse loomi tab weel aega, kuid nad on teostumisel suu
umi ssindajaks maatulundusbüroo juhataja A. seks. Kawa waatab enne läbi muidugi üli reks sammuks üliõpilaskonna kehakaswams
Reinarti. Seni puudus maatulundustapi õpilaskonna juhatus.
liku tasapinna tõstmi'eks ja edasiarendamiseks^
tali nõukogus maatulundusbüroo esindaja.

Weel kaebust terawilja kaitse
seaduse alalt.
RiiHiüHtule on tulnud weel kaks kaebust
terawiha kaitseseadust põhjal tehtud otsuste
peale. Kaebajad on Narwa wiljakaupmees
Jaan Osril ja Kuresaare kaupmees Wassili
Werlin, kes rahul ei ole nende wiljatagawa
rade maksustamise pärast. Viimast kaebus on

ka juba arutusele määratud 8. mai peale.
Mis faab eksporttapamasade
laeaast.

Lendaw fild Londonist Kaplinna.
Inglismaal on osalt walminud osalt meel paadid, millest üht näeme pildil, wõiwad peale
ehitusel uued suurlennukid, mis astuwad tee wõtta 16 reisijat ja hulk posti. Eriti posti-- Maatulunduökapitaü nõukogu koosolek täna.
nnistusse uuel lennuliinil Inglismaa ja Lõu weo kiirenemise tõtw annawad ju inglased
Täna peetakse maatulunduskapitvli nõu
na-Aafrika pealinnade wahel. Uued lennu- uuele lennuliinile suure tähtsuse.
kogu koosolekut, kus lõplikule otsustamisele
tuleb eksporttapamajadele antawa laenu küsi
mus.. Teatawasti jäi see küsimus enne pühi
"Teraskiiwri" pealetung.

lahkarwamiste tõttu, mis nõukogu liikmete seas
aset leidsid, otsustamata.

Jögetva Ühispank 10»aast.
Jõgewa Ühispank pühitseb 19. skp. oma
19. aasta tegewust. Sel puhul on kl. 11. Jõ
Brünwgi uus wöit.
Kewadine weesport Äalisornia tütarlastele.
gewa seltsimajas aktus. Aktusel kõneleb Rah
Äärmuslaste läbikukkumine riigipäewal.
Kalifornia rannas, kus määratud wõima sul" edasi wuhiseda. Waewalt aastaga on
B e rl i i n i st, 9. apr. (Trj.) Vastasrin wapanga direktor A. Kafl. Ette on nähtud lused weespordiks ja elaw ranna elu suwira agarad
naised warem ainult meesiportlaste
nas olewad erakonnad: rahwuslased, rahwus panga ülewaade ja terwitused. Samal päewal jate keskel, on noortele tütarlastele eriliseks ala täie kindlusega
wallu tanud.
sotsialistid ja kommunistid esinesid riigipäewa leiab sealsamas aset panga peakoosolek. Panga
lõbuks mootorpaadi taha kinnitatud „!aineratVanemate kogus nõudega, et riigipäem wiibi äriseis oli 1. jaan. 925.786 kr. Eelarwe
mata kokku kutsutaks, kusjuures arutusele tu on tasakaalustatud 85.999 krooniga. Nagu
leks Hindenburgi määruste tühistamine. Vas aruannetest näha, on pank aast-aastalt kaswa
Tööstuskriis Norras.
Soome-Eesti sõpruse tähe all.
tasrind tahtis sellega teed rajada nende mää mist° näidanud nii liikmete arwus kui ka läbi
Elaw huwi eelseiswa Eesti Päewa wastu
Oslo st. 9. aprillil. Lisaks lokaudt läbi
ruste läbikukutamiseks, mis takistawad nende käikudes.
Soomes.
tööd
kaotanud 43.000 töölisele lastakse Nor
tegewuswabadust. Wanemate koguS lükati
Raudteeametniku enesetapmise latse.
aga nõudmine tagasi.
H e l s i n g i st, 9. apr. (Trj.) (Eesti päewa ras 15. aprillist alates weel lahti 25.000 töö
Walgas Pikk tänaw nr. 39 elutsew raud peapidustustest Soome rahwusteatris püha lift; neile öeldakse töölepingud üles. Nanna
Seda loetakse uueks wõiduks Brüningi teeametnik
Teder lõi kolmapäewa päewal, 12. aprillil, osawõtjateks on endid laetnasõidu tööliste asjus kestawad läbirääki
walitsusele. Arwatakse, wastasrind lähemal õhtupoolikul Aleksander
enesele enesetapmise sihiga tasku
üles annud juba umbes 1999 külalist. Aktun mised wcel edasi. Ametliku wahckobnnnku
ajal teeb uusi rünnakuid Hindenburgi mää
noaga kaks haawa rindu. Haawad osutusid on oma osawõtuga austada lubanud ka waba poolt on esitatud uued lepttustmgimuscd ja
ruste peale.
rasketeks ja ta toimetati Tartu haigla. Ene riigi president. Pidustustest tvõtawad osa ka ettepanekud.
setapmise katse on tehtud joobnud olekus ja Eesti ja Ungari esitajad Helsingis.
. ja Daams.
selleks on annud põhjust wekslite protesti mi
Riia pankroti lõtvel.
ne?
ning
perekondlikud
tükid.
Wekslid alla Sv krooni
Kopenhaagenis jatkmvad läbirääkimised
Riiast, 9. aprillil. Uueks Riia linna suure töökonflikti asjus wahekohtu ees. Arne kaowad.
peaks arwatakse saatvat endine Läti riigipee tiühisuste liidu täitwal komiteel oli kolmapäc
sident Semgals, kes demokraatliku tsent wa õhtul koosolek. Mis seal otsustati, ei ole
Welsliseadust tahetakse muute*
rumi nimekirja eesotsas linnawolikokkn tva teada. Kuuldawasti kuulutatakse reedel
litt.
Wee! ei olewat teada, kas Semgals 50.000 töölisele lokaut.
Kaub.-tööstuskojas oli neil päewil arutu
annab selleks oma nõusoleku. Semgals ole
sel Vekslite küsimus. Koda leidis, et meil lii
wat seletanud, et linnapea tuleb walida siis,
gub Väga Palju Väikseid Veksleid, mis käi
kui on koostatud järgmise nelja aasta jaoks
wad maksuwahendina käest kätte ja Võetakse
majanduslik kawa. Linna rahanduslik seisu
isegi Eesti Panga poolt Vastu rediskondiks
«Postimeest" loed igaüks
kord olewat vise hädaohtlik. WõiwaL Lekkida
erapankadelt. Koda asus seisukohale, et Veks
seisukord, et linnakassa ei suuda oma jooks kes tahab teadlikult osa võtta Eesti
liseadust tuleb muuta, nii, et liikumisest Välja
waidki kohustusi täita, rääkimata wõlgade ta politilisest, kultuurilisest, majanduslikust
tõrjutakse wekslid alla 59 krooni. Ühtlasi ot
mmisest.
sotsiaalsest elust!
süstas koda pöörduda majandusministri poole
palwega, et meil hakataks Valmistama wcks
lipaberit suuremates kupüürides, mille järgi

Algas allkirjade tögamine Pretst maapäewa laialisaatmiseks.
Berliinist. 9. apr. Saksa „Teraskii
werlaste" organisatsiooni ja selle liitlasorga
nisatsioonide poolt ühiselt algatatud rahwa
hääletuse nõudmise jaoks awati kolmapäewal
nimekirjad allkirjade kogumiseks. Teatawasti
tahab „Teraskiiwer" rahwahääletusega laiali
saata praegust Preisi maapäewa. Esimesel
päewal anti rahwahääletuse algatamiseks
199.099 Häält, nendest ligemale 29.999 Ber
liinist. Allkirjade kogumine kestab 14 päewa.
Rahwahääletuse algatamiseks on tarwis all
kirju üks wiiendik Preisi Valimisõiguslikku
dest, see teeb Välja umbeS 5 milj. allkirja.
On see arw allkirju kokku saadud, alles siis
tuleb küsimus rahwahääletusel otsustamisele.

Preisimaal on umbes 38 milj. elanikku.
Millega ei tohi würtspooduik
kaubelda.
Neil Päewil esitatakse kaub-töõstuSkoja
poolt majandusministeeriumile kinnitamiseks
nimekiri, milliste kaupadega ei wõi 3. järgu
aritunnistustega ärid, nagu sega- ja talu
rahwakauplused ning würtspoed kaubelda.
Seni maksis meil 1896. a. wäljaantud sea
dus, mille järele 3. järgu äridel oli kee'atud
kaubelda isegi suhkruga, sest see on wälismaa

kaup. Tegelikus eluS ei peetud sellest mui
dvgi kiuni ja see andis tõuke keelatud kaupade
nimestiku muutmiseks.

Uues l väljatöötatud nimestikus on tublisti
Vähendatud nende kaupade arwu, millega ei
rohi 3. järgu kauplused kaubelda. Nii on tunnewad puudust eriti suuremad tõöstusctte
kauplemine keelatud kõigi kallismetallide ja Võtted. Välisfirmad ei näe heameelega, km
antakse suur arw Veksleid ja Wõtawad
-kiwidega ning kuldkaupadcga, wälja arwatud neile
Vastu
meelsamini suuremaid kupüüre.
Väikesed kuldasjad ja taskukellad. Samuti ei
Praegu
on kõige suurem kupüür 50.900 kr.,
tohi elewandiluust esemetega, ülekullatud me
milline summa suurte kohustuste katteks
tollikaupadega, pronks- ja kristallasjadega, Väike.
wälja arwatud söögiriistad, antiikesemetega,
wälja arwatud raamatud, jalgrataste ja moo
Linnade Liit soowitab laenu
toritega kaubelda. Gadulfepatarwetega. wal
ja hoiukassastd.
ja arwatud lihtsad hoduseriistad, kollide ka
Linnade Liit on linna- ja alewiwalitsus
ruSnahkadega, wälja arwatud lihtsad kodu
maa lambcmahad, kallide wäliS- ja kodumaa tele saatnud laiali laenu-- ja hoiukassade põhi
tekStiilkaupadega, wälja arwatud Villased ja kirju, mida soowitatakse tarwitusele wStta.
poolwillased kaubad. Välismaa kaabude ja
Ztahno saarele raadiotelefon.
naisterahwa kübaratega, delikatesSkaupadega,
nagu Viinamarjad jne., apteegikaupadega,
Teedeministeeriumi eelarwes on ette näh
kunstiejemetega ja päewapildiaparaatidega.
tud 9000 krooni raadioühenduste sisseseadmi
sekS niisugustesse kohtadesse, kuhu raske on
Kullawool Moskwast kestab.
harilikku telefoniühendust seada. Nüüd on
Riiast, 9. aprillil. LihawStte pühade teedeministeerium otsustanud nende krediiti
ajal läks Riiast läbi uus Nõukogude Wene dega sisse seada raadiotelefoni jaamad Ruhno
kullasaadetis, miS oli määratud Saksa riigi saarel, Pärnus ja jäälõhkujatel „Suur Tõllil"
pangale. See on käesvlewa aasta jooksul juba ja „Tasujal". Jaamad ehitatakse lühilaine
8. saadetis Nõukogude Wene kulda läbi Riia lised ja walmiwad arwatawasti augustikuul.
Berliini. Kokku on nende saadetistega umbes
50.000 ka kulda Berliini saadetud.

»

Raske küfimus.
Wiikinji „Nautilufe" ristimine.
Hiljuti leidis New-Aorgi sadamas aset
Wilkinsi alKveepaadi ~N aut i! us e" pidu
lik ristimine. Niagu teada, tahab sir Hubert
Willins omal allweelaewal jää all põhja
nabale sõita. Ristimisest wõttiS osa kuulsa
~20.000 miili weel all" romaani autori Ju
les Berne'i pojapoeg Jean JuleS Verne.
„Nautilus" algab oma kaelamurdwat tee
konda wist wars-ti ja tahab olla kogu aja
ühenduses ..Graf ZePPeliniga", milline dr.
Eckeneri seletuste järele samal ajal sõidab
Võhja-Jäämerele. Üksikasju sõidu algusest
ei ole õbulaewa juht awaldanud.

Donna Espana
kaldub wabariiklusvle:
„Ma ei saa aru, mida
Alsonso tahab see
peakate sobib ju mull?

Süllalt hästi."
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Ei maksa weel karta maailma lõppu.

Wabadnssöjalased oma laa
geaud kaaswöitlejaid mäles
tamas.

SoomuSrongkaSte algawS.
Kümme aastat tagasi oli Euroopa hoopis hädaohtlikumas seisukorras. Kuid ou ra»_ Soomusrongide diviisi koosseisu kuulunud
kusi wäewähenduse konwerentsi ettewalmiStamisel ja Scrksa-Auftria samm suurendab pine
wust. Majanduselus teeb muret uisuhwdade langus. Lõpuks mõnda Mackenseui väeosad püstitavad eeloleval suwel malespoolakeelsetest käsukirjadest.
WSsamba diviisi väeosades langenuile.
Et soomusrongide diwiisi koosseisu kuulu
A«g»r.
nud üle maa laiali olevad osad oma lange
taaStSSline Londonis.
nud kangelaste mälestuse jäädvustamisel ühi
nevad, see näitab, »t nende löögi-wäeosade
Lihmvötted! Hoolimata rahalisest pinewu mesuguste linnade wõimeid, keS ihaldavcv au wabadussõjaaegne vaim ja ühistunne pole
sest on London tühi, sest suur osa elanikke on näha kongressi oma müüride Marjul. Kuid kadunud.
ära sõitnud, et maitsta lühidaid pühi. Par hoopis tähtsam töö programmide kooskõlaSta
Vabadussõjas soomusrongide diviisi osad
lament on puhkusel, ministrid, politikategela ukseks ja töökamas kokkuleppimiseks ootab wSitlesid äärmiselt aktiivselt, sellepärast ka
feb ja ametnikud on ära. Äritegevus Citys Meel mõne vastutava isiku määramist, kes arusaadav, et nendes osades, protsentuaalselt
seisab, pankurid ja börsitegelased, ärimehed seda ülesannet täidaks.
Oli kawatsusel, et warsti pärast kewad .wõtteS, laotused langenutena ja haavatutena
igat kiki on sulgenud oma bürood ja kuigi
olid kõige suuremad. Eriti suured olid kaotu
nad vast sel aa-Sta! ei saa reisida, jääwad pühi astub Londonis kokku välisministrite sed juhtivas kooSseisuS, soomusrongide kõrge
nõupidamine,
mis
wStab
aluses
wormilikn
nad koju oma perekonna sülle. Maa-alused
matest juhtidest alates.
rongid ja maapealse omnibused on tühjad ja merelepmgu sõlmimise Prantsusmaa ja Jtaa
Soomusrongide üldjuhi langenud kapten
restoranides eksivad kelnerid tühjcve laudade ka wahel. Kuid ei ole teostunud lootused,
A.
Irve
mäleswse jäädvustamise küsimus
vahel. Londoni tawaline pilt kevadpühi!! mis tärkasid kaks kuud tagasi Hendersoni sõi Viljandis
on olnud üle 10 aasta päevakor
Kes armastab Londonit, kasutab juhust, et dul Rooma ja Pariisi. Nähtavasti oli soow ral. On valitud
isegi komitee, kus eesotsas
lemmiklinna tänawaid Maadelda. Wõi rändab mõtte isaks, kui neid sõite pühitseti lõpkku
Viljandi
tähtsamaid
kes võtsid oma
mönuletvalt puiestikus, rõõmustades igat» eduna, kuigi nad seda ei olnud. Eksperdid, ülesandeks korraldadamehi,
kapten
Irve hai va Vil
kes
Londonis
pidasid
läbirääkimisi
Prantsuselaadi tänawakära üllatama kahanemise üle.
surnuaial ja püstitada väärikat haua
Paras silmapilk politikaelu vaatlejale Meeta Jtaalia lepingu teksti väljatöötamiseks, mil jandi
sammast, kuid sõnadest tegudeni pole jõutud.
vaikne tunnike arwetegemiseks praeguse sei lest ka Inglismaa osa võttis, on pidanud
Tartu linn on kangelasele J. Kuperjano
lõputuid kõnelusi ainsa tagajärjega, et nad
sutorra kohta.
vile
püstitanud nägusa hauasamba ja hoiab
Pessimistid iitlewad, et seisukord Euroo pühiks laiali sõitsid, leidmata lõpuwormelit.
haua
korras. KaS ei oleks Viljandi linn ja
Näib,
et
lahkuminekud
on
isegi
kaswanud.
pas on tulvil hädaohte, isegi et ta on pahem
kui kunagi Marem. Nad näewad sel suwel Võimalik, et osalised, kes kõik põnevalt oota maakond juba ammu pidanud sama tegema
tulewat kriitilisi aegu ja ennustavad lõpma wad kokkulepet, jõuavad lõpuks meeleheitel oma vabadussõjas langenud parima poja mä
kestuseks? Kas ei ole kurbloolus, et kapten
tuid komplikatsioone, küll politilisi, küll ma kridagi kompromissini. Kurd seni wöib tu Jrw'e
hauda ikka veel ehib lihtne kõdimew
janduSlikke. Hüma. Kuid lehitsedes kümme luda Meel kuu wõi enamgi aega. Igal juhul
puuriStikene
ja hauale viib rohtunud teerada.
on
nüüd
hoopis
wähem
optimismi
Henderso
aastat tagasi ilmunud ajalehtede juba koltu
On väga tervitatav, et vanad lahingu
nud weerge, leiame, et siis näis Euroopa ole- i nii, kes aasta alul uskus kindlasti, et tema
kaaslased soomusrongide diwiisi langenute
Mcvt meelgi pahemas seisukorras kui praegu. suudab Euroopa asja korda seada.
Sellele lisaks tuleb Saksa-Austria wahe mälestuse jäädvustamise kõrval, vajaduse
Näiteks, on kerge kindlaks teha, et kümme aas
tat tagasi oli kommunismi hädaoht hoopis juhtumine. Euroopa wõib õnne tänada, et korral, lubcüvad võtta oma õlgadele ka kapten
ähmaiä>aMam kui praegu. Euroopa riikide kui tuli Saksa-Austria tolliliidu üllatus, Irve mäleswse jäädvustamise komitee poolt
Mahelised tülid olid siis hoopis ägedaloomuli Henderson seda täitsa ignoreeris. Kuna ta ei unuswSse jäewd öö.
semad kui praegu. Euroopa mandrile heitis ole elukutseline diplomaat, ei olnud Henderson
Glwa alew tahab jälle laenu
sel ajal juba oma Marje Ruhri kriisi lähene kohustatud teadma „kunas ja kuidas" on lood.
teha.
mine, mil Prantsusmaa ja saksamaa olid Ta andis woli oma terwele instinktile, millel
Neil päevil ärapeetud Elva alevivolikogu
tegelikult sõjajalal. Poola oli parajasti wõi oli tervitatav tagajärg, et ära jäid järsud koosolekul
tuli muuseas arutused laenu tegemise
dukalt, kuid kurnatult tulnud võitlusest Nõu sammud ja politiliste ringkondade tempera küsimus. Alevivalitsuse
ettepanekust selgus, et ra«
kogude „tsacvriga". Soome ja teised Balti tuuril on aega jahtuda. See ei kõrvalda aga

riigid astusid alles esimesi samme iseseisvuse tõsiasja, et see wahejuhtumine oli kohutamaks halaegas päris tühi on, mille täienduseks tarvis
1000 krooni. Volikogu vastasrind leidis, et möö

teel. Maksis ainult pilku heita selle aja leh vapustuseks paljude maade politikategelaste
närvidele ja Saksa diplomaatiat ootad raske
hädaohtlikkuses. Kui tänapäev kõik asjad nii ülesanne, kui ta tahab teiste juures tagasi
ei arene, nagu meie tahaks, kui tähtsad prob mõita usku oma otsekohesusesso, mida ta enne
leemid nõuawad meie pönewat tähelepanu, ei seda parajasti oli wõitmas oma Mastaste
maksa nii siis Meel mõelda, et lähenemas on juures politilises mängus. Sellepärast on
maailma lõpp. See lohutav teadmine peaks mõistetaw, et lähemal ajal ei saa kottu tulla
meie närwe rahustama ja wõimaldama sü- kawatsetud välisministrite nõupidamine, ja
Meneda Praeguse seisukorra hindamisse.
kui tulewal kuul rahwasteliidu nõukogu Gen
märkides on Euroopa prob fis kokku astub, ej ole õhttond soodne rahulik
leemiks eelseisev wäewähenduse konverents, kudeks läbirääkimisteks wäewähenduse konwe
mis peab kokku tulema tulema aasta kewadel. rentsi üle. Weelgi aega kaotatud!
Kümme kuudki ei lahuta meid sellele tähtsale
kokkutulekule määratud awamispäewast. Kuid
Majandusalal kujuneb sel aastal meie ar
nädalad ja kuud lendavad kiiresti ning õi wates waldawaks küsimus, kuidas Lääne- ja
guStatud on küsimuS: mida tehakse kongressi Kesk-Euroopas kaitsta põllumajanduse huwi
edu kindlustamiseks? Kahetsedes vastame, sid nisu uputuse wastu, mis ähwardab Eu
et eeltööd ei edene soowitawa kiirusega. Hu- roopa turgusid Am. Ühisriikidest ja Nõuk.
Mitatud walitsused on pannud, tõsi küll, tööle Wenemaalt. Juba aastaid on suurte wilja
oma eksperdid, kaaluma wäewähenduse prob kaswatajate maade walitsused julgustanud
leemi tema mitmekülgs. kõrvalnähtustega, et wõi isegi otsekoheselt toetanud katseid, mää
Malmistada ette oma akte. See wõib olla ka rata wiljahinda ilmaturul sel teel, et organi
sulik. Teiseltpoolt on Mähe tunnuseid, et wa seeritakse ja kontrolli all hoitakse müügid ja
kitsused ühiselt meisterdawad kokkuleppeid põ ostud. Nõukogud on läinud kaugemale ja
himõttelikkudes punktides, mis eelarutluste asunud ise suurproduktsioonile. ühisriikides
ärajäämise korral pidurdaks otsekohe kongressi on president Hooveri poolt loodud „Farm
tööd ja kahandaks tema edu lootusi. Aeg Board" mitmel hooajal põllumeestelt kokku
lendab, kuid ikka meel puudub keskkoht, kes ostnud enamuse nende saagist. Nende tagakoordineeriks eeltöid. Rahvasteliidu sekre Maiade eemalhoidmine turult, millele lisan
tariaat teeb mis tema Mõimuses tehnilise or duwad samalaadsed monopolisammud Kaana
ganisatsiooni suhtes. Näiteks uurib ta mit- das, on lõpptulemusena ergutanud külwi.
tedesse, et selgusele jõuda Euroopa seisukorra

Joonealune.
Futuristide rssto-raan.
Itaalia akadeemikud futurist Marinettiga
eesotsas awasid Turimis puht futuristliku
restorani, mis oma uudsusega mi itaallas
tele kui wAiSmaalastele sünnitab suurt sen
satsiooni. Iga päew kogunewad restoraani
suured inimespavwed waatama, kuidas söö
wad futuristid. Ja svvwad nad tõepoolest
teisiti kui teised inimesed. Hoone, milleS on
asetatud futuristide restoraan, on nii sees
kui wälispoolt üleni kaetud futuristlikkude
maalingutega ja joonistustega». Keset vesto
raani, hiigelsuurt luksuslikku söögisaali kiir
gab sambakujuline lamp» mille wärwilised tu
led lühikese aja tagant tähelepanematult
muutuwad ja> ruumi tema eriskummalisus

ütles üks Prantsuse riigimees, kes oma ette
kannetel sagedasti on kimbus uniste pealt-kuulajatega.

Meestega aga, kes norskawad abielus,
pole probleem nii kergesti lahendataw. Siin
reageeriwad nende naised oma temperamen
tide järele. Nii ütleb näiteks:
Tundlik itaallanna: „Meos, kes norskab,
rikub sageli ära ilusa unenäo."
Heasüdamline slaawlanna: ,Lase nors
kaja magab, äratad muidu uriseja müra
karu."

Jahe inglanna: „Eraldatud magamis
kambrites ei norsata."
Jseteadew ameeriklanna: „NorSkaw meeS
paneb sae kannatuse pilwelõhkuja külge."
Politiline wenelanna: „Niikaua kui mees
norskab, wõib olla kindel» et ta magab."
Õrn hiinlanna: norskab, laulab
oma hinge rahust."
Nukrameelne austerlanna: „Kui mees
norskab, on wähemalt kindel, et ta on kodu."
tega näitawad uues walguses.
Õiglane sakslanna: „Norskaw mees ei
Restoraani mmüü Koosneb iga päew 14
kuule
norskawat naist."
toidust. Peale selle kuuluwad menüüsse eri
lised „kahinad" ja> lõhnad, omapärase resto
Mil õpime eraldama wärwe.
raani einele ja lõunasöögile on möödapääs
matud täiendised. Fuwristide menüü sisal
Kui inimene ilmale tuleb, ei eralda ta
õab näiteks toite:
alul weel mingisuguseid wärwe, waid teeb
ainult wahet mitmesuguste walguskraadide
fkastiline
liha.
llmehine.
wcchel. Kuulsa teadlase Garbini järele hakSöödaw maastik.
Zcck wärwimeel arenema alleS kolmanda
Itaalia meri.
poolaasta lõpul ja jätkub kogu lapseea esi
Kesknaine salat.
mese poole. Uurimused tõendawad, et lapS
Päikesesupp jne.
wärwidch efimesma hakkab tajuma punast,
Söögiajal ei tohi kõnelda. Wõõrad pea? siiS rohelist, tollast, oraanslhi, sinist, lillat.
wad säilitama täieliku rahu, et paremini Kuueteistkümnenda ja kahekümnenda kuu wa
„maitsta" häid lõhnu ja muusika helisid, hel saab laps esimesed kindlamad muljed
eriti aga luuletuste „poeesiat".
punasest. Kolmandal aastal lisaneb punasele
Lähemal ajal kawatsetakse niisugune reS roheline ja esimene rohelise tajumus. Nel
toraan awada ta Pariisis.
jandal aastal on Punase, rohelise ja kollase
tajumine kindel» oraansh, sinine ja Ülla weel
Kui mehed norSkawad..
ebakindel. Kuuendal aastal on punane, vo
Mehed norSkawad waljuSti ka awalikult. heline ja kollane wärw juba täielikud,
Teaduslikkudel ettekannetel, sümfooniakontser ovaansh, sinine, lilla selged, mitte aga täieSti.

tidel, kinoS, büroos jne.
Poissmeeste norskamise waStu on Vige
kindlam wah end paksud wooderdatud uksed,

Kui sagell uueneb meie keha?

Omalajal arwati, et meie keha uueneb

dunud aastal tehtud 1500 kroonine laen veel tasu

mata on, otsustas uut laenu mitte lubada. Gt

Katastroofide maa Nicaragua.
Ameeriklaste kohvi ja suhkrupilliroog. Kawatsusel uue suure kauali ehüus.
Kawatsusel uue. suure tavalt ehitus.
Wäike Nicaragua vabariik, mille pealinna l
Managua hiljutine hirmus maawärisemine,
Ühes selle tagajärjel puhkenud tulikahjuga peo*.

aegu täielikult häwitas, asub Põhja- ja LõunaAmeerikat ühendaval kitsal maaribal ja on
juba mitu korda warem sarnaseid ränki kata
stroofe üle elama pidanud. Nicaragua maaS
tik on täis järSke. metsaga kattunud mägesid.
kuS teotseb loendamatuid ägedaloomulist Miti
kane. On väga wankuwa iseloomuga see maa,

kus pruunid nicaragualaied kasvatavad kohwi
ja suhkrupMroogu. Maalt näivad oma loo
muse saanud samuti tema elanikud. nagu seda

tõendavad loendamatud revolutsioonid, mäs
sud ja sõjad, mis lõppesid alles siis kui Mis
riigid hiljuti selle maa oma eestkoste alla wõt
sid. Praegu on Nicaragua tähtsusetu maake.
kuS Ameerika suurettevõtted doodawad suhkru

pilliroogu ja kohwi. Ka kulda kaevatakse wä
hesel määral, kuna maa suurtes metsades kas

vab rohkel arvul mitmesuguseid wäärispuud.liike.

Omal ajal, kui oli kavatsusel Panama ka
nali ehitamine, oli Nicaragua! lootusi õitsvaks
Nicaragua nus pea linu
tulevikuks: Nicaragua kaudu pidi esialgse oi*
suse järele minema laevasõidutee, mis ühen*
dab Waikse ookeani Atlandi ookeaniga. Nica* I Maavärisemise läbi peaaegu täielikult hä
ragua kanali ehitamise kavatsus kerkis esimest -winenud linna Managua asemel, mille üles
korda üles 1528. a. 1864. a. toimetati ette ! ehitamisest walitsus loobub, saab nüüd Nicaranähtud kanali täpsad mõõtmised. Ehituse ka gua uueks pealinnaks Leon. - 47.000 elani
vandiga tegelesid mitmed seltsid ja valitsuste kuga on ta praegu Nicaragua linnade hulgas
komisjonid. Kui aga tekkis Panama skandaal tähtsuselt teine ja oli juba warem kauemat
ja Ameerika valitsus peaaegu pooleni valmis aega pealinn.
ehitatud Panama kanali neljakümne' miljoni
dollari eest prantslastelt üle võttis, jäi Nica
ragua projekti teostamine lõplikult soiku. Kaua i Wiimasel ajal on Nicaraguast kanali läbi
aega ei olnud väikesest ürgmetsariigist kuulda , ehitamine kerkinud uuesti päewakorrale: Pa
muud kui maavärisemist ja vulkanite purs . nama kanal on jäänud laewasõidule kitsaks ega
enam tänapäewa suurte aurikute nõue
keid, kuni viimaks kindral Chamorro riigiPööre ühisriikidele soovitud juhuse andiS end i tele. Sõja Puhul näiteks ei suudaks ta teos
vahele segada ja Nicaragua Ameerika ärihuve tada oma otStarwet ühisriikide laewast k.ude
kindlustada. Ameerika meriwäe püSsitääkidele ühendamisteena. Uue, Nicaragua kanali ehi
tugedes, lõi Praegune riigisekretär Stimson tamise küsimust ei ähwarda nii palju tehnili
pärast aastaid kestnud politiliste erakondade sed raskused kui oht, matta biiglasumme wul
Võitlust maal rahu. Wahva niinim. mässu kanilisele maapinnale asjatuks ohwriks. Amee

kindral Sgndino aeti mägedesse ja sellest ajast
möödunud aasta eelarve tasakaalustatud oli, jäi
volikogule arusaamatuks, milleks see uus laen seisavad pealinnas Managuas ja tähtsamates
sadamalinnades Ameerika väeosad, kelle üles
tarvilik.
Põletispuude metsast kättesaamiseks tuli woli anne on maalt bandiite lõplikult
suuri Ameerika -omandust kaitsta.
kogult garantii nõutada, mis ka anti, kuidas kütteks
eelarve summadega toimitud on, see jäi

hävitada ja

rika sõjamäe inseneride arwates ci tee aga maa

wärisemised kanali ehitamisele mingeid takis
tust. Kanal komisjoni aruannet oodatakse
suwekS.

selgusetus.

Alevivolikogu 16. .liikmest kuulub 6 liiget wa
kitsuse blokki, kuna ulejämmd 7 liiget vastasrinnal
asub. Nii jagati aaSta tagasi kõik valitsuse,- revis
joni ja igasugu komisjoni tööd 9 liikme vahel ara,
nii et 7 liikmel nendest valitsuse ia komisjoni töö
dest igasugune informatsioon puudub, mille tõttu

langeb neilt ka ära vastutus valitsuse ja komisjo
nide tegevuses.

«Postimeest* loeb igafiks
kes tahab teadlikult on võtta Eesti
politilisest, kultuurilisest, majanduslikust,
sotsiaalsest elusti

Ringi ümber kodumaa.
roiu metsadest kattematerjali suwKks koju wedada.
Juba ammu märkas mõni peremees, et tema lähe
duses kaSwawas noormetsas pole asjad korras.
di ühe juhatuse liikme poolt ette, nagu oleks Sellepärast korraldati öösist walwet. Peremees sat
ühingu poolt kokkuseatud aruanne ebaõige ja nagu tuski „puulöiiajale" peale, kuid pidi kohe end tagasi
kannaks ühing puudujääke. Selle peale seletati ju tõmbama, sest ega toa, kuidas muidu peremehe käsi
oleks käinud. Ei juleta ka kaemata. sest kardetakse
hatust ja meieri poolt, et ettetoodu ei vasta tõele. kättemaksu.
Kuna koosolek muutus kärarikkaks, tuli see lõpe
Puhja spordiringi kavatsused.
tada. ASja selgitamiseks kutsuti kohale ühisteg.
Puhja spordiringi peakoosolek peeti 7. fkp. Eel
liidu revident. Revident tegi hoolega tööd ja
leidis, et ühingus kõik korras on. See anti ka pii artve wõeti tvaStu ühel häälel. Spordiringi juha*

Rannu piimaühingu asi korras.

• Kannu piimaühingu viimasel peakoosolekul ioo

matoojate koosolekule teada. Puudujääke ei ole

tajaks walitakse Arwr Pauska ja Mitt abiks. Kir

jatoimetajaks W. Kink, kassapidajaks Johan Pauska

ja piimajoojate arved on õiged, wõi ülejääk oli ja warahoidjaks B. Kaiw.
1931. a. sulvise hooaja katvasse wõeti: korral
1500
kg; raamatupidamine oli korras; ühingu
Samal ajal on wahenemas nisuleiwa tarwi
dada murdmaa jooks, pidada 2 omatvahelist kerge-*
kasu oli 19.491 kr. ja ülejääk 1474 kr. jõuStiku wöistlust; korraldada wähemalt üks wälja
tamme, kuigi maailma rahwa-arw kaswab. brutto
Need summad olid ka aruandes, seega õieti koos sõidu pidu; s. r. aastap. pidada ühes karikawõistlu
Kõigil neil põhjustel, millele tulewad lisaks tatud.
sega ja paluda walastpoolt wõistlejaid.
mõned wähemtähtsad, on nisuhinnad lange
nud katastroofiliselt. Nüüd ei saa „Farm Antsla saapakaupmees tunnistati maksu,
Karistust tooty hobuse
jõuetuks.
Board" enam kapitali ÜhiSriikide walitsuselt
Umbes aasta eest ilmus Kokora wallawalitsusse
Rahukogu tsitvnl-osakond tunnistas vucksujöue Johannes Pärsikiwi ja esitas uue wastu ümderwa
ja lõpetab tegewuse. Kui temal üleskuhjunud
wiljatagawarasid ei taheta maha põletada, tuks Antsla saapakaupmehe Oskar Oja. Võlausal hetamiseks Kawastu wallawalitsuselt 1922. a. Jo
Joonase nimele wäljaantud hobusepassi. Jä
tuleb neid saata turule. Sündigu see nii dajatele otsustati tvälja anda täiieleht tema tvahi han
relwaatusel aga selgus, et selle passi wäljaandmise
ettewaatlikult kui tahes, see peab hinda alla alla tvõtmifeks.
aastat nmtaw arw .1922" oli .sinise tindiga ümber
suruma. Londoni City asjatundjad arwa
O. Oja maksujõuetuks tunnistamist olid palu, tehtud ia hobuse wanust näiiaw arw passist wälja
wad, et sel suwel langewad nisuhinnad mada nud nahatööstus a.-s. Union ja Tallinna kauban rebitud. Wäljarebitud koha ümbruses leidusid sinise
tindi zalzed. '
lamale kui kunagi warem pärast ilmasõda, dus- ning toöstusühisus „Carl Tammann ja Step
Kawastu wallawalitsuses hobnsepasside kont*
kui mõni ootamata katastroof ei taba ühisrii han Tvaustel„, kes seletasid, et Oja suutwat waewalt ,suderaamatuS
lerduwal sama hobusepassi kontsul
kibe ja Venemaa wiljcchõldusid. Maad, kes 20 prots. oma wölast tasuda.
oli märgitud aga paS.si wäljaandmise aasta 1920"
olenewad oma põllumajandusest, peaks neid
Kohtus seletas O. Oja, et tal on tvölga ümmar mng hobuse wanadus 5 aastat. "

ennustusi tähele panema ja wastawaid samme guselt 1,5 miljonit senti. Wekslite järele oletvat n rSc«otls' -fi Ir92t"1r92t" a' Sohcmnes Joonas selle
höbusi Warnza laadal 110 kr. eest müünud Paa*
astuma.
tal teistelt saada 1200 kr. Mingisugust liibuvat ega

£? 1° ? iÄIC 10 °lnud wäljaandmise

Lõpuks mõni sõna isiklikust asjast. Saksa
feldmarssal von Mackenfen on tarwilikuks
pidanud wõltsimiseks nimetada kohti minu
uues raamatus „Demokraatia kants". (Lähe
malt sellest oli meie lehe eilses numbris. Pos
tim. toimet.). Ta ütleb, tema ei olewat saksa
17. armeekorpuse juhatajana ühtki poolakeel
set käsukirja awaldanud. Kahjuks seldmars

liikumata tvara tal peale selle ei olewat. Teeniwat
},9- a- a. märtsikuul müünud
oma naiseivenna juures wäikse tasu eest ja oma
K - bobuse Warnja laadal Jo*
WSlgade katteks wõiwat anda esialgu ainult 10 kr. Hannes Panikiwile kes saanud hobusepassi rikuwlt.
msJS?Müdi ei tun
kuus. Tema ülewalpidada on ka naine ja kaks ala
mstanud.- Kui w hobuse ostnud, olnud hobuse wa
ealist last.
nadust markiw koht waliahõõrutud ja taskus' kand-

Metsakratid kasutawad wiimast reeteed.
Saare külas on iviimastel päetvadel kõneai

TOl,l sitte. Ko
i ,BÜM ia msiWi*tema

neks metsakratid, kes enne tee lagunemist tahawad

sai von Mackensenile on aga seesuguseid päe

vakäske originaalis ala! hoidunud. Oleme
walmis oletama, et feldmarssal ei teadnud,
missuguseid käske tema asutuS tema nimel
WÄja andis. Kuid ta wõiks ettewäatlikum
olla teadlikkude autorite süüdistamisel wõltsi
miSteS. Oleme talle igaks juhuks saatnud
ettepaneku tutwuneda originaalidega, mis fei
fawad tema käsuwseS.

Londonis, aprillis 1931.

Augur.

iga seitsme aasta jooksul. Täpsamad mõõt
mised näitawad, et see ei waSta tõele. Keha
weekooStiS waheldüb keskmiselt iga kolme nä

dala jooksul. Kuna aga inimese kehast 93%
koosneb weest, siis tähendab see, et meie
kehast uueneb 21 päewa jooksul. Lämmastik,

munawalge, seega lihaste olulisem koosseisu
osa, wajab uuenemiseks 290 päewa. Rauda
wahetame iga 300 paowa pärast. Keha kõige
kcstwamad elemendid on lubi ja fosfor konti
des ja hammastes.

Laewad hakkawad ühendust pidama.
Wörtsjürwepoolne Emajõgi täitsa jääwaba.
Emajõgi on ülemjooksul kuni Wõrtsjär
Hädaohtlik jaa.
weni täitsa jääwaba. Ainult alamjooksul on
AAool
sadama
piirkonda on jõel weel
Emajões weel jääd, kuid seegi juba täitsa rabe ;
!w^MÖU^mC
ll Selle peale
ja ei kanna inimesi. ' ,
Wa jalawaewa pa
Kuna kaupade saatmiseks ülemjooksule ]
za katsuwad lnkuda üle jää. See on ris
tarwidus ja ka reisijaid leidub, siis tegi laew jjaks
keenmrne eluga.
esimese sõidu juba kolmapäewal. Laupäewast ,
alates algab linna laewadel aga korrapärane Weibri mõisa Kh-l kukkus r«j.rawitsej. im.
ühendus kuni Jõesuuni. ~EHa" sõidab lau
, J?.11 mõisa kohal kallus jääst läbi k-iu
päewal sadamast wälja kella 2 ajal. Järg- 1poole smtew Moisekatsi karjarawitseja Rosa
misel hommikul algab laew tagasisõitu. Ar- lie Õunapuu. Õnnetust märaati kohe ia ?owatawasti saawad laewad liikumist alata
inimese ninq
Emajõel kuni Peipsini juba nädala-paari pä
m uppus. Nüüd Ci jaa
rasi.
!° J"? . fc? w. °ma töökohale sõita Ka
Vaatamata suurele lumele, ei ole Ema- < paase kohale ametiwõimud: Haazlawa kons
jões weepind mitte karge. Seda wõib seletada 1 ®r X «t siaafe ale jõe, sest jää ei kanna
pikaldase sulaga, kuna lumi kaob järk-iärgult !Sündmusest on teatatud Moisekatsi ja ka
ja öösised külmad päewasele sulale jälle tõkke ! Tartu ametiwoimudele.
ette weerctawad.

Nr. M.
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Jiiaftirfa «{Taluperenaise*
tellijatevaheline

Tartu teated.
Tarta ühispatck lidmd
aastal.
Tartu ühispanga peakoosolek on kokku
kutsutud 26. aprilliks Wanemuise waitesesse
saali. Nagu laiali saadetud S. tegevusaasta
aruandest näha, oli panga ZriseiS 1. jaan. s.
a. 568.149 krooni. Liigete tofestutuö 118.500
kr., hoiusumme jooksval arvel 173.532 ja
tähtajalisel 164.561. Pangal oli aaSta alul
liikmeid 1271, nendest põllumehi 454, amet
nikke 222, majaomanikke 177. ärimehi 85
jne. 1931. a. eelarve on tasakaalus 49.000

Tartu lihavõtte laat.
Müügil rohkesti hobuseid ja eluspõrsaid.

H. Treffaeri gämn. jäägu
erakooliks.
Kooli ülevalpidamise seltsi seisukoht.

Linnakooliwaliffuse ettepanek anda H.
Treffneri günm. linna avalißude koolide
wõÄu, on olnud H. Treffneri gümn. seltsis
arutusel, kus asutud järgmisele seisukohale:

Seltsi juhatus on kindlal arwamisel, et
H. Treffneri günm. oma praeguse! tujul on
suutnud täita temale pandud ülesandeid; see
pärast seltsi juhatus meeleldi, et jääks
püsima gümnaasiumi senine traditsiooniline
krponiga.
erakooli-ilme. Wastawalt seltsi liikmete
kui ka gmnn. wilistlasbogu ringkondade poolt;
Nõutakse talatteuisaid.
korduvalt awaldatud soowidele tahaks seltsi j
Palgad «aitavad laugust.
juhatus võimaldada gümnaasiumi tegevuse!
Tartu linna- ja maatöõböM on peale pühi jätkamist erakoolina wähemalt kuni tooli 50'

suve eest (7 kuud) 120 kroom.
MeeStele maksetakse kuuviisi 16—18 kroo*

ni. Suveviisi <7—B kuud) 135—150 kr. ja

lisaks moona.

Kuid peab tähendama, et palgad veel kind
laks ei ole kujunenud, vaid näitavad tugevat
kõikumist. Kuid naib kindel olevat, et kesk*
mine taluteenija palk jääd tänavu vähemaks
kui oli möödunud aastal, miS tingitud nmi
dugi põllusaaduste hindade langusest.

Wähemal mõõdul palgatakse tööbörsilt ka
aia- ja ehitustöölist.
Nõuanne «utele aiao«anttLndele.
Ustes aianduSlinnaosades tehakse tänawu algust

aedade rajamisega. See nõuab erilist praktilisi os
kusi aianduse alal. Kuna linna maamõõtja peale
on pandud ka aianduSinstruktori ülesanded, siis ta
hab hva Martin aasta kestel uutele aia omanikku

sekti müügile põrsaid ja hobuseid.

Aa kariloomi oli märksa rohkem müügile toodud
kui neid oli küünlalaadal. Eluspõrsaid ja sigu oli
eriti rohkesti, nii et see laada turuosa täitus sa
mas ulatuses, nagü see nähtaw harilikult sutvisiel
ja sügispoolsetel laatadel. Rohke pakkumise mõjul
olid eluSpõrsaste hinnad harukordselt odatvad. Nii
4—5 nädala Manuseid põrsaid 2—6 kr. tükk. kuna
harwa mõned paremat sorti põrsastest selles lvana
du>eS ka .7. kr. . said. Paark-kolme kuu manuseid

peetakse 10.—13. aprillini s. a. ,Taluperenaise"
talituses Suurturg nr. 8. 111. korral. Avatud
iga päev kella 10—5 p. 1. Sisseminek hinnata.

saadi osta .10—29 kr. tükk. Suuremate sigade
hinnad kõikusid LO—9o kr. ümber. Põrsaste ost»

«{Taluperenaise* inimelus

mine oli wõrdlemisi elatv. kuid kõik ei saanud ftilfi
oma kaubast lahti. Weel keskpäetva umber oli sea»
turg üsna suur.

Kariloomade turul oli nõudmine nii liha!- kitt
ka piimaloomade järele üsna wäike. nii et palju
del loomad müümata jäid. kuigi neid palju wähem

damist osutllks küsitawaks. Ometi on laste lust. 25—28 s. kg.
EluSwasikaid müüdi otse naha raha eest. Nii
tvanemad, kes algkooli ülalpidamiseks kan saadi
nende suuruse ja rammususe
nud võrdlemisi suuri kulusid, õigustatud nõud järeleeluSwafikatest
kr. tükist. Hobusteturul oli rohkesti
ma, et algkooli tegevust järsult ei katkestataks. talwiSte wedudega äraorjunnd Manu hobuseid müü
Ühtlasi kuulMd algkooli sulgemisel vallanda gil sa nende hinnad kõikusid 40—90 kr. iimbef.
misele mõned õpetajad, kuna mitmed güm LLähe paremate tööhobuste hinnad kõikusid 100—
kr. ja nooremate ja tublimate tööhobuste hm
naasiumi õpetajad, kes praegu osaliselt õppe 150
180—250 kr. ümber. SõiduhobuZtest nõuti
tegevuses algkoolis, peaksid leppima pooliku nad
280—360 kr.
tundide attvuga. Sellele lisandub veel asja
Atvinurmclasi oma puunõudega oli keskmiselt
olu, et käesoleval aastal ühenduses gümnaa kaubitsemas ja puunõude hinnad samad, mis ees
siumi ühe haru likviderimisega suletakse üks - laadal. Rautatud talu tööwansreid müüdi
80—90 kr. ja tvankrirattaid terws komplekti tviisi
keskkooli klass, mille tagajärjel on ette näha L—l
2 kr.
mõne õpetaja vallandamist.
Teised laada turud, nagu kodukoetnd riidetmg

dis ja luuldawasti tegi temale kuningas estepaueku
kujundada uut tvalitsust praeguse peaminister Az

edasikestmine peale gümnaasiumi ümberkujun Pullidest makseti 30—170 kr. ja loomade elilckaa,

Kui aga keskkoolide suhtes maksma panda jne., ci näidanud suuremat elcwnst. Ainult lina
wad seadused ning korraldused peaksid looma seriide järele näis nõudmine tvähe elawam olewat.
seesuguse olukorra, et selts ei suuda enam taita Wiimast müüdi 63—S 5 s. küünar. Läbiwillaste

oma ülesandeid kooli huwide seisukohalt kül
lalt edukalt, praegu pole olukord ses suhtes
lõplikult selgunud —ei eita seltsi juhatus
võimalust muuta aümn. avalikuks kooliks,
sest selts pole kunagi seadnud endale muid
eesmärke peale selle eest hoolitsemine, et H.
Treffneri aümn. võiks eesti keskkoolide pere
wäärilise liikmena seista rahva ning riigi

riiete küünrahinnad samad, mis eelmisel laadal.

teenistuses.

iuskoja Tartu osakond korraldab pühwäcwal kell 1

tööde kursus kestaks I—2 päewa ja seal tvõetakse

käsitatakse taime kaitset, keeduwilja harimist ning
hartvendustöid.

Sügistööde kursus kestaks I—2 päeva. arutu

sel kompotti valmistamine, ja aiamaa

Laat kandis täiesti taltve laada ilmet. Maal
ei ole weel wankriga liitumise tvõimawst. Kuno
laadahonnnikuks ka linnatänalvaid toalge lumewaip
kattis, siis oli maainimestel regedega liikumine wei
di libedam.

kcocoSokiad fo pidud.
Meie majanduse seisukdrd. KaubandnS-töös

Joobnu sarm politsei wah'tonS.

Peale kursuste antakse igasugust nõu ja juha
tust nii aedade korraldamises kui ka aiavilja kas
watamiieS.

Aartt..Salme" «ppumifelugu
rahakogus S. matt.

dis Akadriidiit tagasi. Mba oli 2 nädalut Madrü

nari järeltulijana. Liba keeldus Pariisis igaiu

guSicst seletustest, kuuldawasti on ta aga waiit
iuse kujundamisest keeldunud ja ainb äraootawa.
seisukohal.

Surm Rootsi kirjanikkude peres. Stokhol mi st (Trj.). Rootsi luuletaja Äx e l Karl
fel d t suri 67 aasta wanadmcs. Kariseldt oli

Eliaie oma peawolimkuks Leedu osakon ia organi
seerimises? ilmänäinuel, ms? veetakse 199 Z. a
Ameerikas. Leedu osakond peab kujutama cueest
Leedu stiilis taluhoonet, kus rahwariides naised
dcmonstreeruvad kangasle za käsiiööde wilmisa
inise meetode.

„Kõwa W Egiptuses. Kairo st. Egiptuse

feldi surm äratab praegu seda enam tähclipann,
et käesolewal aaZtal on Nobeli auhind suurem kui
kunagi warem ja Ulatub 177.000 krooni peale.

sulii Mälunud pascha poolt iifjisclt Beni Swcfi o*905
uijeerimd mecleatvlUdusreis, mic oli mõeldud tvalt
miöte boikoteerimise wäljakuulutamiseks, läkS täiesti
nurja. Politsei ei laitnud meeleatvaldaiaid rongist

määrata Nobeli auhindu kirjanduse alal. Karl

Pola Negri helifilmis. New-Dorgist <Trj.).

KuuülS filmitäht.Vola Negri jõudis tagasi Amee
rikasse, kus ta trhab tööle asuda helifilmi alale.
Tema esimene film peab kujutama tan sijanna

Mata Hari elulugu. Mata Hari lasti teatawrSti
'õja ajal salakuulajana maha. Filminäitleja sele
tas, et üks Ameerika miljonär on teinud temale

abiellumise ettepaneku. Temal ei olewat aga prae
gn aega abielu peale mõeldagi. Teatawasrt lahu

tati Pola Negri alleS hiljuti würjt Mditvinist.
Teeröõwlite terror Nnmeeniav. Buka r e s tist sTrj.). Bukaresns sünnitab ärewust julm

teerööwimise jichuS. Teel Bukarestist Giurgiusse
pidasid rööwlid kinni 3 omnibust reisijatega. Rei
sijad räölvin buupalja"S. KeS Wasw hakata püüd
sid, nendega käisid rööwlid äärmiselt jnlmilt üm
bcr. Rööwlid olid ommbusie kinnipidamiseks ice.e
eite tõmmanud okastraadist tõkked.

?ere»garia „wornüs". Londonist (Trj.).

Suur ook> anicnrrik „Berengaria", mis neil päewil
Inglismaa ranna lähedal madalikule jooksis, jõu
di- Southampioni sadamasse. Laew waadati läbi

miilja. Pika ootamise peale viid rahmuclmed sun
nirud erirongi istuma ja tagasi Kairosse söitmar

Watikanil oma raba. No omast, Kolmapäe

ival lasti paam-ii korraldusel Watikanis _ litflrjelc
oma metallraha. Rabad öu 100—20-liirilst'ed kuld»
tiikid paatvsti kujumsepa. Samuti lastakse ring
kaiku 20—5-liiriliscd hõbe» ja nikkelrahad.

Hindenburg ..Ersatz Preusieni" ristiisaks. Ber

li i u L st,iTrj.jSaksa uus ristleja Preussen"
lastase 19. mail Kiilis lvette. Ilue ristleja risti»

saks on ette uährud riigipresident Hindenburg.
Laewa tulelvane nimi ci ole weel kindlaks määratud.

Kadunud teadlasi otsima. Berliinist, (Trj.).

s\iilxi sügisest peale kadunud Saksa Gröönimaa eks
peditnooni, mis proi. Aegencri juhatusel teele asus,
otsimiseks koostatakse praegu Gröönimaa idarannal
abiekspeditsiooni. Ekspeditsioon asub otsimisele nii
pea kui seim ilmastiku olud wöimaldalvad.

...Karewereaada" ülikooliga. Berkeledst

(.KaliforniaS). Siinse ülikooli ime hoone ehitusel
langes kolmas kord .sisse. 5 töölist sai surma ja 18
raskesti baawata.

Stenograafia klubi koosolek on pühap. kl. 4 p. T.

> Bulgaaria külalise kõne taimetoitlusest. Tartu
J Taimetoitlaste ühmgu korraldusel esineb Praegu
Lukki poolt üle ja saadeti kohtuliku arstiteaduse Tartus wiibiw Bulgaaria Wmn. õpet. ja ajakirjmnk
instituuti lahkamisele. Lahkamisel selgus, ei sur j Beter. Pamporow trnip. 11. apr., kell 8 BhtiiJ ZdarS
nut põhjusiks on pealuu murd ja wercjooks Pea kusliiduS kõnega ..Taimetoitluse teadusline ja kölb
line põhjendus". Kõne tõlgitakse eesti keele.
koopasse. A. Kaasik oli 43 a. wana.

Laip waadati politsei arestimaja arsti dr.

Osawõtt kõigile waba ja maksuta. ! • '

Politsei poolt on tehtud protokollid autojuhti
dcle Osvald Wassilile kiire sõidu, Eduard Pe.so

pärast.

Leedi» ilmantitusel. Kav.n a f t st. Leedu wa.
titsiks uimeta? „Univeral State Bank" esimehe

waba.

nud olekus Uueturu tänawal lamamise pärast.

nile walgustamata taksomeetri. Arnold Tallile
kiire ja ettevaatamata sõidu. Peeter Keerdu'e
tänava mmgal signaali mitteandmise. Rudolf
Lõhmusele jaama ee? liikumise takistamise ja
Eduard Kuhlbergile auto suitsu väljaajamise

Ameerikasse.

rahtvn-laste juhi Nahas pascha. ja vabameelsete

Raadio rlnghfifilingu Koor.
Laupäewal, 11. aprillil.
TaUjnna. 15,30 päetvliuiidiseid. 15,45 aja

näitaja õiendus. Kuni 16.30 grommoionimuus.
18,30 teateid ja grammofonmums. 18,50 päetoa
uudiseid. 19 lastetund. 19,30 dr. Findeijen: über
diagnostische Methoden in der wissenschaftlicben

Kanamunad.

Teater ia muusika.

wan. kordu. Wihma poolt oli arreteeritud joob

Auwjuhtide eksimused.

ja leili, ft tema ImgftShistb on sebawõrb wäiksed.

et ta ericnähtud ojal wõib alusiada :ag fiteisi

fcfrciartfs Rootsi akadeemias, kelle ülesandeks on

Reljapäewa hommikul suri Tartu politsei tva
ruumes. Uusi liikmeid wöetakse lvastu seal
hitoaS August Kaasik, kes eelmisel õhiupooliknl RMKü
samas.

väetamine, puuviljaaia kaitse talve vastu, keedu

ja puuvilja alalhoidmine.

Gautiago Rlba wattib. Madri i d i st lTri.).

Hispaania uõhiseaduslaöte juhi Santiago Albm jõu

Praegu TartuS päewakorral olewal kesk Weue tän. nr. 3 Käsitööliste Abiandmise Seltsi
koolide wõrau ümberkorraldantisel tekkida lvõi saali? awaliku kõnekoosoleku. Kõnega esineb kaub.jekorras tvajatoad nõuannet pea kõik kruntide oma waist raskusist ülesaamiseks on H. Treffnerl tööstuskoja esimees Joahim Puhk meie majan
duslikust seisukorrast. Kõnekoosolekust on ofawõt
nikud. Gt neile wöimaldava ühiselt küsimusi aruV gümn. selts walmis wõimalust mööda kaasa
ma kutkutud kõik töösturid, kaupmehed ja teised
taba. korraldatakse sellekohaseid kursusi. Kemadiste aitama.
maiandusliselt tegutsewad isikud. Kõigile sissepääs
mine; wiljapuude kewadine kaitse ja lõikamine;
keeduwilja |iito.
GuwiSte tööde kursus kestaks päewa ja seal

Sädetelegraaf märgib:

praegu günm. juures teotseb algkool, mille kus 50—150 kr. kuna makseti 30—125 kr.

dele igal pool nõu ja abiga tvastu tulla. Esijär

läbi wiljapuude ning põõsaste walik ja Lstpta

käsitöö näitus

Eilsele lihawõtie laadala olid maainimesed roh«

toaga elamaks läinud taluteenijate palkamine. Laastase kestusjärgu lõpuni, et sellega
müügil oli kui mtvistel laatadel. Väljastpoolt li
Päeva jooksul sõlmitakse keskmiselt mõniküm teostada mõningaid kavatsusi.
hunikkc loomi ostmas näha ei olnud, millega sele
mend teeniswSlepingut talupidajate ja teeni*
Pealegi on gümnaasiumi otsene muutmine tub ka wähene nõudmine. Vähese nõudmise mõjul
jäte vahel. WSib öleda, et seni on olnud töö* avalikuks kooliks raskendatud seetõttu, et oli ta loomade hind odawam kui fet harilikult ke
ttadisel laadal olnud. Nõudehind lehmadest kõi

ttärstl pakkumine ja nõudmine võrdlemisi ta*
sakaaluS. Kuid need, ?eS kavatsevad suveks
maale teenima minna, registreerigu end kohe
tööbörsil, kuna Praegu on nõudmine äige elav
ja võimalus häid kohti saada. Palgad, wõr
reldeS eelmise oaStaga, on langemv- Nais*
taluteenijaile maksetakse kuu wnfi 9—lB kr.,

5

Reedel, IV. aprillil 1931. a.

Daani kanamuna noteeriti B—l 2 sd. pcr 120

„Wa«em«ise»" homme odaw
hind.
IV. ja wUmast korda „Suweöö unenägu".

Shakespeare': surcmaw komöödia läheb lau
paelval wiinmst korda iile lawa. KeS ei ole näinud
seda huwitawat ja wärwiküllast Knvastust, kasutagu

t««i. Belgia oma 9—9.3 sh. per 120 tüM. Eesti

muna noteeringud puudusid. Kanamunade nõud
mine suurene? ja hinnad liikusid müüjatele ?af«>

likus snnnaS. Hindade tendentsi on raske ette
naha, fee olened pralepnhisrst turust.

Peekon.

Daavi ptdttt 62—70 sh. ewt» Rootsi 61—66

sh. cwt.» EeSti 58—60, Poola 53—58 sh. cwt.

weel juhust. Piletihinnad 20, 80, 40, 50 ja 60 s. Peekoni hindades pnudnsid mundatused sel nõdn
Pühapäewal kell 3 teist korda „Aladin ja lal. Turn toon Pitsis kindlana. Tekkisid raskused

imelamp".

„Aladin' ja imelnmp" wõeti pühade ajal nii

nõudmiste rahuldamisel. Peekoni hinnad on kaeS
olewal aaStal lkinnd aaSta sama ajaga võrreldes

madalamad ja tarwiduS on suurenenud. üldse

suurte kui lväikeSte laste poolt ivaiiuustusega wastu, on wiimasel ajal wähe lahjemat peekonit turul,
nii et wöib suurt huwi loota ka kordamisctenduseks. kuna saadetised peamiselt raskematest sortidest kv

Palju laulu, muusikat ja tantsu. Pieltihinnad 20— juneload. Saadused Balti riikidest on hilja turule
60 senti.

jõudnud, kuid realiseeriti raSknSteta.

Reisijateäurik «Salme" uppvmiselugu tu
Ak-dizin 20 ilmateade Tartust. 20,05 kontsert, Piihapäewa õhtul teist korda „Lmnukaupleja".
Kruusaaugu lohtikaevamine.
leb rahulGguK arutusele 3. mail. Proknta
..Linnukauplejale" sai esietendusel osaks ha
md. Ark. Arull. 21,80 tantsumuusikat
Kerget hoolund, paewal
Teedeministeeriumi poolt on määratud 1500 heliplaatidel!. 21.80 järgnema nädala saatekawa. ruldaselt soe wasruwõtt. Ja tõepoolest on ka iga
tuuri poolt on tZStetud süüdistus auriku kap
lcmlurnnnber
erandita
ilus,
tegewus
huwitaw,
nalja
kr.
krediiti
hädaabitööde
arvel
ka
kruusaaugu
22 moodsat tantmmuus. helipl.
sula.
teni Jakob Truutsi vastu, kes õnnetuse silma 'lahtikaevamiseks.
Tartu. 14.45 grammofonimnus. 15,30 üle?. palju, ült- ja siooliõpilaSpiletid makswad.
pilgul viibis kodus einet wõtmciS, kuna ta
Reedel Tcffmife kiirusega põhjakaarte tuuli, sel
Tallinnast. 18,30 tmtcid ja grammofonimuusikal.
Mtina Hermanni Lauluseltsi segakoori harjutu»
Haklawaid haigusi Tartu linnas
laewck laadimise oli jätnud madruse A. Mm
18,80 ülekanne Tallinnast. 20 ilmateade. 20,05 on reedel, kell jH9 õhtul. Lai t. 28. Peatse esine ge. kuni poolpilives, paigntj kerger hoolund. öösel
registreeriti:
knrguhaig.isi
4
juhtumist
ja
sugu
ningi hooleks. Eeluurimisel olevat selgunud, haigusi 2 juhtumist, kokku 6 juhtumist.
ülek. Tallinnast. 21,30 wnna tantsumuus. 21,50 ttlise pärast ilmuda kõigil. Juhatuse koosolek seal külm, päclval kerge sula.
järgnewa nädala saatckawa. 22 moodsat tantsu samas kell !/>S õhtul.
et laevale on laetud üle 1000 kilogrammi
ülevaade neljapäewal, 9. aprillil
Loomapimajaid karistatud.
muusikat.
Tartn NaiStaulu Seltsi koori aSwda soowijaid
rohkem kui laeva koormatuse ülemmääraks
Tartu
Eesti
Loomakaitse
ühingu
algatusel
on
Berliin.
18
kabaree.
17
ajaw.
muus.
19
Islandi madalrõhkkond tvähe täitudes liikunud
registreeritakse 10. ja 14. skp. kella 7—B õhtut
oli ette nähtud.
Ift-W. a. karistatud loomapiinamise eest rahalise kolorat. laul. 20.10 ajatu. muus.
KNMü ruume?. Kooriharjums sealsamas täpselt Onööni idarannikule. Lääne-Wene madalrõkkkond
Tunnistajaid on välja kutsutud 9, neist trahviga või arestiga järgmised isikud. Hobuse
Wim. 12 rahwam 13 konts. 16,25 ajatu. kell L õhtul.
pünb endiselt paigal ja täitub aeglaselt. Kõrge
kaks kaebealuse ülesandmisel. Peale selle piinamve ehk hobuiega halvasn ümberkäimise pä« MUU'. 17,10 muus. 18,15 konts.
Budapest. 12,05 gramm. 19 muus.
rShkkond on möödunud ööl weelgi tugetoncnud ja
rast:
Jaan
Tilson.
Ivan
Gräönow,
Johannes
Kus
veel kuuS asjatundjat.
Tartu telegraafis seismajäänud telegrammid
KaUunddorg ja Kopenhaagen. 16.30 kontsert.
lap, Karl Wiicup, Jakob Wõngri ja Danicl Ram
ulatub Jäämerelt üle Skandinaawia ja Kesf-Eu
25. märtsist 5. apellini.
17,15
lvanu
laule.
21
daani
muus.
23,20
muus.
mo.
Sulglindudega
toomelt
ümberkäimise
parast:
Tõöwoorimehe cttawaatamatu sõit.
roopa Aadriamerele. Eesti». Jda-SoomeS ja Pöh
Hilda
Pulk.
Ciio
Palm.
Nikolai Beutschin ja L. Müylmann.
Lahti ja Helsingi. 18,30 laule. 19,40 ork.
Neljapäeva hommikul söitiS töövoorimee»?

fi&irJawasfisesocS*
Juhan Usin Kivisilla juures auvärava maja
kohal kellelegi vanaldasele naisterahvale peale,
! N., Tartus. skui Wõru tänava majaomanik

mille juures naisterahvas peast vigastada sai ja . oma üürnikkude kortereid läbi otsib, et leida kadu
meelemärkuseta olekus ülikooli haawakliiniku Toe j ma läinud puid. siis võivad üürnikud ju ise rea
mele saadeti. Kuni õhtupoolikuni ta meelemärku , geerida sellele omapärasele läbiotsimisele.

sele ei olnud veel tulnud. Tema vigastused ! Toimetusele saadetud Ur|aidas.
tunnistati rasketeks.

21 walsse.
Leningrad. 17.80 konts.

London. 17,80 konts. 20,45 konts. 21,35

kammermuus. 24,35 tantsumuus.

Moskwa. 7,00 konts. 13 konts.

Motala ja Stokholm. 21,10 ajaw. konts. 24
moods. tantsumuus.
OSko.
OSko. 10,15 rahwamuus.

Pariis
Pariis. 23,30 kont'.
Praaga. 12,45 gramm. 17,80 konis. 20,05

Kuna eidel ühtki dokumenti kaasas ei olmed ! H. Neiman. EestlaSte raaSsiline koiSti». K-ü. puhkpill, muus,' 22 tantsumuus.
Riia. 13 ork. konts. 21,40 ooperi ülek.
ja ta kogu aeg meelemärkuseta oleku? viibis, siis : «Looduse kirjastus. Hind 4 kr. 80 senti.
] L'Estome Litterutre Nuittcro 2. Edition du
WarSsaw. 17,45 konts. 19,15 konts. 21,80
ei saadud tema isikut kindlaks teha.
I Pen Club Estonien, Tartu.
laulusoolo.

Karjafaadnste hinnad L»a
doni» 4. aprillil.
Wõi.
Noteeriti Londoni börsil Daani wõi 124 sh.

cwt.. Uue-Meremaa wõi 104—120 sh. Eesti wõi o—l kraadi, LäänS-EuroopaS 6—12
noteeringud puudusid. Asumaade ja Argentiina Löuna-EuroopaS 10—18 kraadi jooja.
wvihinnad on sel nädalal I—4 sh. wõrra cwt. oda»
wam. Vaatamata hindade langusele ei ole nõud
mine tõusnud, tuna pärale on jõudnud suuremal
hulgal wöisaadctrsi. Kopenbaagcnis hinnati wöi
ametlikult 205 kr., miS worreldes eelmise niida»
laga muutust ei näita.

Soovitakse osta

Jalgrataste emaili

kruubimafinat
111
>. tangulõikajat

Odavad hinnad
Suitsetamine on keelatud
Tulekahju teadaandmise lähem koht
Võõrastele sissekäik keelatud
Prahi mahaloopimine keelatud
Palutakse toiduaineid mitte puudut.
Hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid
Karastavad joogid
Soojad söögid

lililW ii Mm litt.

Remonteeritud

möbl. tuba

lorteriotsiiised

«lalt

linnaossa. Pakkumised slt.

nuaia 17.

soovitab

Äriroum
MR m
köögitarvitamis. üürile anda.
Võru 30—3.

tuba.

Aleksandri tn. 73—1.

3ra anda, erasissekäik. Kroo

Palutakse koeri mitte kaasa võtta

Tartus, Suurturg nr. 16.

Kesk tänava nurgal.

ehk rendile anda. Soovikorral ühes inventari ostuga. erasissek. ära anda. Kivi tn. Otsin kohe ehk 1. maiks
Raudteejaama ja aurujõulise piimameierei lähedal. Põldu nr. 77—1.
2 h&stlmttbleerltud,
60 vkm., heinamaad 26 vkm. Teateid saab Tartust, vöörastem.
eraslssekfliguga
«London» Kauba tän. 15, tuba 14, kella B—lo hommikul. Juhtumisi omaette saada

Ari on kinni

.POSTIMEHE" RAAMATUKAUPLUS,

Toiduainete
kauplus
ära anda suure leivaahju ja
elukorteriga. Järele küsida
Lsari kauplusest, õrme ja

Ml. tA

talu müüa

üksikute masinate hindade ülestähendamisega slt «Valtsid» aü.

Saadaval ,Baltika" süsteemi katelde torasld 2" tolli
& i>7« kr. ja 2!/e tolli h 7 kr. tükk. Kõikide tööde
hinnad tunduvalt alandatud.

korter

Juhtumisi heas korras

Andmed senise teenistuse kaigu kohta ja pakkumised ühes

Tartus» Harva tin* AJ» totol* 804*

Ilus päikesepaisteline

(7-toalme), veranda ja aiaga
Saar ladu Jalgratta osasid Ja kamme* Soovitab: üürile
anda Veski tn. 20, kl.
FIRMA OTSING Tartus, Rüütli tän. nr. 13. Tele!. 382. 10—12 ja 3-—'/2 5.

mölder

kraadi ja

Wastutaw toimetaja Oskar Mõnd.
Väljaandja EeSti Kirjastusühisus
„PoStimees".
Trükitud „Postimehe" trükikojas. TartuS.

teen soodsa hinnaga. Töö hea
duse eest taielik vastutus.

Äridele ja teistele

trükitud Muute

Teenistust leiab asjatundja

mlsi ja parandas!

Võõrastemajadele
Asutustele

junkekuuluvate puhastusseadetega ja pühiivaltse l komplekt

ja-Wenes sadaS öösel ja täna hommikul paiguti
lund, LöunavWeneS tvihma. Hommikul oli Põhja
ja Lääne-WeneS o—B kraadi. Soomes o—s krd.,
Rootsi mägedel 3—14 krd. ja Eestis I—B kraadi
külma. Löuna-WeneS l—9 kraadi, Kesk-Euroopas

tnb „2 tuba".
MM

Vajatakse sooja, päikese*

paistel, mööblita ruumikat

tuba
pliidiga. Veski või Botaa

ja 2 toaga korter välja üüri rendile anda. Teateid saab nika tän. ümbrusse. Pafckum.
da. Uueturu ta. 14/16. Kü Vabaduse tn. nr. 9.
alt. „A. R." all.
sida majahoidjalt.

Nf. 96
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IS
Eesli Panga nädala aruanne 11. märtsil 1951

Hans Johannsoni nimelise abiraha asutajat
H. Treffneri gümnaasiumi juurde

Naba-* augu* la pdie
haigused*
Kõnet 5-7, oühap. 9-I*.

Aktiva Passiva

Kattevara:
v kuldrahas ja -kaoeides ....
välisraha

Mv Johannsoni

Naister. 4—5 anp.

6.511.266.25

17.550J83.04

Vahetusraha ..........
Sisevekslid:
0.899.298.80
kaubavekslld. ,

1.823.273.22

11.245.70

11.219.932.02

põllumajandus],
metsatööstus!. .

1J09.387.52

valitsusele . »
teistele .. .

Abiraha valitsus
\

Kokkuleppel ka teisel ajai.
Tartus, Uueturu tita* «>

b) jooksvad arved:

Laenud:

r mälestab tänuga vaikses leinas

Põhikapital 5.000.000.
Tagavarakapital......... 4.394.024.80
Jooksvad kohustused:
a) pangatähed liikvel ..... 35.658.356.

5.000.000.

valitsuse ... 10.384.221.84
pankade .... 5.436.808.68
teised 1.572.906.19 17.393.936.71
Muud passivad . 4.765.829.79

11.352.065.02

Kinnis- ja vallasvara
Muud aktivad.

I
Milgute ii kõneftäirett
eriarst.

pttia fiii. ISS, telel* M*

1.687.003.56
12.067.72419

Vastuv. k. B—ll8—11 ja t? 19.

67.212.147.30

67.212.147.30

Kattevara vahekord jooksvate kohustustega: 45,36%

(• U» mm ~ mmm

JUHATUS.

*) Selles summas Vab. Vai. poolt garanteeritud laene Kr. 5.383.563.97.

*ha- Ja suguhaigused
Kella 9—ll ja 5—7.
raisterahvastele kella 4 5.

3. I. 1931. a. õnnetu surma läbi lahkunud
Müüa 4 head lüpssnasaonud

Teadaanne

Dr. A.Amon
Kasfcre-Võmnu, Teriketse kü

leinavad vaikses kurbuses
vanemas, Õde, Õemees.
Kirstupanek ja matmine laupäeval, 11. skp. kell 6,15 peale
lõunat vanast anatoomikumist uuele Peetri surnuaiale.

«Vanemuise» teater
Laupäeval, 11. aprillil kell 8 0.

5. apr. kell 22.30 uinus igavesele unele minu
armas tütreke ja meie õeke

il

10. ja viimast korda
h

Sünd. 3. märtsil 1907. a. '
Ärasaatmine Võru 1 92—2 laupäeval, 11. IV
kell 14.30 p. 1. Maarja kalmistule.

Palume kõiki tuttavaid Ja sõpru tulla ära

saatma.

Sügavas leinas ema |a manad*

Sdtböö MW
W. Shakespeare'i komöödia
3 vaatuses. F. Mendelssohni
muusika.

Pääsetähed 20, 30. 40, 50 ja
60 senti ühes riidehoiuga.
PöhapBeval, 12. aprillil

koll S p. 1.
A-S. TARTU METALLVABRIK
0. C H. LIILIP'I

LASTEETENDUS:

la, G. Asor.

Oleme Aktiebolaget Arviksverken'ilt, Rootsis,
üle võtnud seni A-S. Wirkhaus'il, Tartus olnud
esitused ja soovitame põllumeeste poolt igal
pool eelistatavaid rootsi pÖllntöOHlstn
Ja -masinaid.

Muinasjutt laulu ja tantsuga
5 pildis.
Päfisetabed 20, 30, 40, 50

PEAKOOSOLEK
peetakse ära 25. aprillil 1931. a. kell 15 vabriku kontori ruu
nades, Kalmistu 2V--21

Koll 8 õhtul

PiETAKOIDi
1. Juhataja ja kirjatoimetaja valimine.
2. 1930. aasta aruande kinnitamine.
3. 1031. aasta eelarve kinnitamine.

Elan nüüd Riia 16
Dr. Ellu Eekel
Naistehaigused*
9—ll ja 3—5.
Soovitakse osta väheldast

I

5I

SI

kaupüu&e ruumi ja ai aga.
Päkk. anda alt. „J. S." all.

E. ELLER
maja

Eestimaa Põllumajanduse Ja Tööstuse
Aktsiaselts

Raamatuäri „Vaht" ostab

kõiksugu pruugitud

ESTAKLAND

raamatuid.

RAKVERE, TALLINNA, PÄRNU,
Vaksali 32/34. S. Kloostri 11. Munga tän. 2.
Tel. 150. TeL 4-87. Tel. 3-62.

Tartus, Kalaturu tn. 3.

I=l

matemaatilisis

aineis, füüsikas, keemias j. tk

Tööpakkumised

MI.

Vajatakse kautsjoni võimel.

kassa

preilit

13. oktoobril 1917. a. seaduse 111 jao 4. peatüki,
põhjal teatan, et Tartu linnas ja maakonnas 1930. a.
uuesti tekkinud kaubandus- ja tööstusettevõtete
omanikkudele on

Tartus, 2. aprillil 1931. a. Nr. 32.

u

iierei-M

»M!

Teadaanne.

M üüa ilui
kontsert

JOAItIH PÜIK
Kavas: orkestri ettekandeid,
teemil: wNele mafandasllne aeisnkord".
naliaettekandeid J. Taska ja
pianiino,
Tähendatud kõnekoosolekust on osa võtma kutsutud kõik R. Kõivu p. Segakoorilaule.
1930 o. Ifliendava
töösturid, kaupmehed ja teised majanduslisalt teguts. isikud
TANTS.
tammepuust suur kirjutus
Tartn osak. Puhkpillid. (Algus kell 10)
laud, saaligamiituur ja muid
majatarbeid. Narva tn. 107,
MISS PIDU
teine kord.
puMflKasumaksulelied
(piduiluduse) valimine. Miss
saab auhinna.
Sangaste Ühfspiimntnlitus WVOINK|U
Otepää alevis käidavas ko
Sissepääs 40 senti.
välja saadetud.
has väike
Toimkond.
vajab „Poose" koorejaamale
Selle maksu õiendamiseks ühesuurustes osades
on
kaks
tähtaega, nimelt 2 ja 4 kuu jooksul ja vas
koorejaama
iili
tulausete andmiseks 1-kuuline tähtaeg maksulehe
kättesaamisest arvates.

Paik kokkuleppel. Valimine 17. aprillil kell 2 p. 1.
.Võimes", Tuulemäe jaamast 4 klm.
JUHATUS.

Kauaaegse prafct. matt. üll*
õpilane annab tunde kõigis

Jaam tn. 3&—5, kl. 3—7.

T. E. Käsitööliste
Abiand* Selts.

KONEKOOSOLEKU

juhatajat

Tunnid

tahed maksvad.

Vene tän. 5.
KAUBANDUSE-TÖÖSTUSKOJA TARTU OSAKOND
Laup3eval, 11. apr. kell 9 ö.
korraldab pllhapleval, IS. apr* ». n. kell 11 p*
Tartos, KfisltQOl. Ablandm. Seltsis
AVALIKU
KOM

kus referaadiga esineb Kaubandus-Tõöstuskoja esimees hra

Tartus, Baekoja tiin. JA

vWjamaksuga V/2 milj. aenti.
Teatada slt. „Majaostjale".

R, Zelleri operett 3 vaatuses.
5. Läbirääkimised.
Ülija kooliõpilaste pääse
Aktsionäärid, kes pekoosolekust osavõtta soovivad, pea

JUHATUS.

Kw«stUa«a - mätsetMs

Soovitakse oata korralikku

Uus soodne järelmaksu süsteem. Nõudke seletus
kirju ja prospekte, Teie saate neid meilt maksuta.

4. Valimised põhikirja järele.

päeva enne koosolekut juhatusele sisse andma..

Elan nüüd Vana t J.
Xmmaemand

maja

LiiMeja

vad oma aktsiad ehk panga hoiukviitungid § 13 põhjal 7

tel. 13-30.

müüa. Lembitu tn. 9.

THERHAENIUS
rehepeksumasinaid 30", 28", 24" ja 20 * .
trumliga.
HERKULES '
4Va', 4' ja 3 Va' lõikelaiusega,
viljaniitjaid, loorehasid, heinakaarutajaid,
haspelaparaate, käsiaparaate jne. ,<v
Peale selle müüme tuntud:
VIKING
rohu- ja viljaniitjaid, loorehasid, haspel- aparaate, käsiaparaate.
ARVIKA adrad.
Müük suurel ja väiksel arvul.'

ja 60 s. ühes riidehoiuga.

lahu-, sama- Ja maiste
liaigused*
Kella K-tt ja 5—7.
kartma, Peplerl «ha. 1
(vastu Maarja kinkut),

Alatlin i- iilai

KORRALINE

HM. »««u
aia tta. nurk) tel. 11 22

Tartu maksuam. maksuinspektor K. TARRASK.
Sekretär J. VAASA.
Ilmus

eflumuudat. pärast odavasti.

Maja on tugev palk ehitu®,
alumine kord kivist, mis sün
nis mõneks tööstuseks. Ki
vist tallid ja võlvitud juur
vilja keller, V» vakamaad

Võimaldage karskele maapoi

sile õpilase koht. Olen
aiandus-mesinduse alal te
maale ärisse. Teateid saab gutsenud. Teat. Riia tän.
Otepää postfc. 6.

45—1, autojuhile.

Vajatakse I. klassi puh
veti kööki
naiskofcka*

MOD

kes igasuguste küpsiste, koo

kide ja piirakute valmis tu edasi anda. Pakkum. gJt,
ses vilunud. Kirjal, paJdfcum.
palun süit. „P. H." all, ühes ..Lihapood" all.
tunnist, ja soovit. ärakirja
dega sisse saata.
Pagariäri
edasi anda. Küsida A. Lufc

sepa ärist. Kaubahoov nr. 29
telefon 972.
19. apr. 1931

vajäb a.-s. Tartu Metallvab
rik G. & H. Lell ep.

aota ii

Lastega perekond vajab

puhast, tublit

OO

teenijat,

Kudina as. Saabli talu nr.
69. Hooldaja.

head aiamaad. Teat. saab ehk kes k« pesu peseks. Vabriku

näha kohapeal kuni 18. IV. tän. 4, krt 2. Tulla ainult
kella 11—12.
Veski tn. nr. 1, omanik.

on rendile anda. Lähemaid
teat. Tartu», PepUeri t. 4—l,

..TERVIS"

0001000

nr. 1.

Otsitakse korralikku

3 maia

ehk Tartu, telef. 599-4.

Rakvere linnavalitsus vajab

m fl fl a

kesklinnas, ilusate korterite
ja äridega; sünnis ka sisse

Minu

sõidu hooviks. Lähemat ins.
hagijas,
Suurendatud kulul*
Fr. Kangrolt, Tartu hob. maale linna lähedale. Il
muda
10.
apr.
Aia
tn.
51—2,
postijaamas, kl. 10—11-ni ja
Sisu: Prol. A. PALDROCK: Noorsoo suguelust
kella 10—12 e. 1.
kelle tundemärk: pntu
Dr. F. TOMSON: Töhik kopsutiisikushaige suurim vaen 4—5-ni.
musta karva, jäi Kriiüdn
kohale energilist, karsket, hea käekirjaga õigusteadlast ehk
lane
(9
pildiga).
Prof.
A.
LÜÜS:
Noored
mehed
Ja
sugu
AMM
valda „Ääro" tallu maha
elu. Dr. M. ELLER: Suguhaigused tõstavad maal pead
omavalitsuse alal erilise ettevalmistusega ja asjaajamise
Noor, kolmandat poega
märtsil 1931. a. ja jäi sell
(l pildiga). Dr. V. SUMBERG: Tunne iseennast. Keele lüpsmas aaja
ning perekonnaseisuameti aial täieliku vilumusega mees
ajast kadunuks. Koera onu
ametnikku. Sooviavaldused eluloo ja senise tegevuse kirjel'
maitsetundmisest (2pildiga dr. Kahni järele). Dr. K.KOOK:
tarvis Tulla sissesõidu hoov damise ehk tema hukkaan
i dusega tempelmaksustatult esitada Rakvere linnavalitsuse
Haiglane rasedus. Kõhukinnisus (l pildiga). Dr. V. SUM
Eestimaa, 11. skp. kl. 11—12. eest hoiatan. Palun koi
nimele 15. aprilliks s. a.
BERG: Kunstlik hingamine. Lutikas näotu majasõber
lehm
reile ia.
LfaanavalMsni*
(li pildiga). Ettevaatust kevadisel jääl. Tervise kõne
olemasolust mulle teata
Väike perekond vajab kohe Krüiidneri valda, Metsa ts
tuna. Selgituseks.
7 päeva jooksul kuuluti
müüa. Tähtvere, Kerge talu.
Kaupa tehakse kohal iga
«Postimehe*4 raamatukauplus.
teenijat,
avaldamise päevast arval
päev. Ligem raudteejaam
kes lapsi armastab. Tunnis Ei taval korral annan asj
SuMorukompvekke ä 60 a. tused tarvilikud. Teatada seadusliku käigu. Omai
Mägiste <3 km).
Cksjon.
raamatukaupl. Karl Tinimusk.
Riiklik Seurumloinstituut Tartus, Tähtvere riigimõis, kg ja kallimaid ning värsket «Postimehe»
«Nr. 404» all.
šõkolaadi
soovitab
suures
telefon 902,
Harjutamas võib käia ja
valikus
kirjutada
Kaotatud 5. aprillil pruun
Vajatakse
ffcofolaobi ja
naisterahva
••
20. aprillil 1931. a. kell 10 homm. müüakse enampakku
liristratMl.
kompweki ladu.
ostab ohisaid rotte,
mise teel võõrsilolija Gavril Kotnov'l vallasvara» mis
teenijat,
käekott.
asub Meeri vaiias. Nõo alevikus ja koosneb kahest laud Küiitri tn. 10, krt. 1. Seal
Ida M3l so n,
. kuurist ping piimatööstuse vanadest osadest. Müük on koha
Ausat leidjat palutakse ära
Rüütli tn. nr. 1, Tartus.
sam. müüa masin 60 kr. eest.
soovitav venekeelt rääkija. tuua Tartu, Võru tn. nr. 43.
peal, Nõo jpiimaühisuse juures. .. .
Raekoja
t.
12—2.
Henn.
meresigu
ja
valgeid
hiiri.
Vastuvõtmine
9-14.
Roiland.
Meeri vallakohne*:

sekretäri-abi

Kuigatsis 1. maist «. *.

