Simmi hw e»a«w*

(fkslk number S tenfl*

r Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani 11, ,
Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene !.
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siseriigi

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

Postimees

Telefonid Tal linnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11,
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowil.

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm weeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha waliku soowe täidetakse ainult või
malust mööda.
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«Postimehe44 Ja. ta maksuliste lisade telUmisliiMaad s
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s., iga üsa
kuu 120 s.. 6 kuud 725 s„ 12 kuud 1400 senti.

Postita: 1 kuu 135 s., 2 k. 270 s., 3 k. 325 s., iga lisa»

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

Tartu linna tellijatele. Kojuk andmisega: 1 kuu 135 a.,
2k. 270 s, 3k. 370 s.. iga lisakuu 110 s., d kuud 700 s.. ,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wn e»: 1 kuu 125 a.,
2 k. 250 s., 3 k. 320 s.. iga lisakuu 100 s.. 6 kuud 600 s.
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

kodumaa' hinnad.

..Maamees" 30 senti kuus. ~Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; 'ilmub 4 korda aastas,

..Lasteleht" 10 s. k. „Terwis" 160 s. aastas, 80 a. poolesaastas, Üksik

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

Tänast lehte 6 lehekülge

Esmaspäewal, 13. aprillil 1931.

A-S. «ROYAL-FI LM I»

(Pöörased

juicna sai ja Saiaschon
h
c
VX'4

i»

juhtumused)
Esietendus S Võistlu
seta suurepärane
eeskava!
Naer pisarateni!

L

Publikumi lemmikute
Pat ja Patasehoul
kõige uuemad seiklu
sed 10 suures osas.

fcunstlaskurid.

Algus kl. 5.30, ptihap. kl. 2.30
Järgmise eeskavana läheb vai
gusfilm

Jumolüte lemmik.

Film, milles tegelevad

sipelgad, mardikad, ämb

Murtisaan twoonit

Llsanas

likud ja heinaritsikud ja

Peaosades Kuli Janalagu,
Olga TaehelioVa ja teised.

«UFA» uudised.
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Paawsti veto.
Kewad tuleb tawalisest jahedam.
Põhja- ja Jda-Eurvopa alles lame- ja jääkattes.
Aäesolew kewad on juba kolme nädala on juba ettewaatuse abinõusid tarwitusele
wanunc, kuid ilmad on endiselt talwised ja mõctub.
hoopis külmemad tawalistest sel ajal. Keivade
Kewade tuleb üldiselt jahedowöitu.
algus oli küll päikeseküllane ja soe, kuid sel
Praegu olemasolewate andmete põhjal on
leile järgnes warsti talw, mis terawamal ku oodata kogu Põhja- ja Jda-Euroopas tawali
jul püsis kewadpühini ja mähe pehmenes alles sest jahedamat kewadet. Peapõhjustajaks on
tügewa soojalaine lähenedes. See soojalaine laialdased lume- ja jäähulgad, mis taNvita
oli aga mäga Mähese piisiwusega ega suutnud wad sulamiseni wäga suurel määral soojust
täielikku kewadet tuua. Mida kaugemale põh ja seetõttu alaliselt jahutawad maapinna lähe
japoole ta lewis, seda enam nõrgenes, sest dosi öhnkihte. Praegu on lund Meel Skandi
suurem osa Euroopa mandrist on kaetud lu naawias, Läänemcrcmail ja Wenes peale
mega, mille tõttu kiiresti jahtub ka õhk. Siiski Mustamere rannikalade. Samuti püsib Lää
on käre külm ka Võhja- ja Jda-Euro«past nemeri tugcwas jääkattes, eriti Soomelahe
lähtunud ja wiimased Jäämere külmalained idaosa, üksikud soojalained, mis Lääne- ja
poile suutnud wöimule pääseda, kuigi jmhja Lõuna-Euroopast tulewad, ei suuda tempera
kaarte tuuled seda soodustasid togu möödunud
tuuri tawalisel kewadisel kõrgusel, hoida. Sa
«ädala kestel. Põhjatuuli põhjustas wnma muti mõjustmväd jahendawält meel Jäämere
sel ajal Wenes püsmpd madalrõhkkond, mis külmalained, millised aegajalt iga tsükloni
üleeile liiküs. Jäämere piirkonda ja - ta tagaküljel lewiwad lõunapoole. Suuremaid
gasi tõrjus sealse külmalaine. Samal ajal on külmasid pole siiski enam oodata, eriti kui
DKHja-Atlandil püsinud küll tugewad madal elustub tsüklonaalne tcgewus Islandi ja Jää
rõhkkonnad, wid neist pole ükski Islandist mere piirkonnas, mida wiimaste tunnusmär
kaugemale jõudnud, mille tõttu oli takistatud kide järgi wõib loota.
ka uute soojalainete lemimine Euroopa mand
Mis puutub eriti meie ilmastikku,
rile.
siis peab tähendama, et eelpool mainitud wäl
Külmad ibnad alandasid ka Emajõe weeseisu. jawaated on ka meie kohta makswäd. Täie
Pühade ajal wäbanes' suuremr osa Ema likku soojenemist wõib meil oodata alles siis,
jõest jäakatest, weekõrgus aga on sellest peale kui lumi ja Läänemere jää on sulanud ning
õige tundmvalt kahanenud ja nimelt 139 sm Lõuna- ja Kesk-Wene on juba püsiwalt soo
119 sentimeetrile. See on tawaline nähtus jad. Selle seisukorrani kulub aega igatahes
külmal kewadel, sest lumi on alles sulamata weel mõned nädalad ja wast alles mai keskel
ja seetõttu wee juurewool tväga wäikene. .algab tugewam soojenemine. Ajuti on küll
Niipea aga, kui algab tugewam sulamine ja wõimalikud üksikud lühemad soojaperiovdid
wabayeb jääst Pedjäjõgi," tõuseb wesi kiiresti päikesepaistega, kuid need wahelduwad jahe
kg Aftisjões. Kuiwõrt.hädaohtlikuks kujuneb damate ilmadega.
weeseis uputuse mõttes, >see-oleneb nüüd sa
Wiimaste ilmateadete järgi on käesolewal
dude rohkusest ja Temperatuuri tõusust. Ar nädalal oodata ajutist temperatuuri tõusu,
watawasti. algab weetöus aprilli teisel poolel mille põhjustajaks on Islandi madalrõhkkon
j'a1 jõuab haripunktile mai' esimesel kolman na soojalaine lewimine ida ja põhja poole.
ditul.
Samuti toob manitud madalrõhkkond la sa
- Külma ja' wõrdlemisi sademetewaese ke demeid kaasa, kuigi wõrdlemisi wähesel mää
wyde tõttu pole ka. wälismail seni weel upu ral, wähemalt meile, sest suuremad sajud ula
tirsi olnud, kuid mõttes naabririigis oodatakse tuwad ainult idapoolse äärega Läänemere ida
. selliseid nähtusi käesolewa kuu teisel poolel ja
rannikule. A. O.

"Hitler on surnud".
Stenneft poolehoidjate meeleawaldused.
Goebbelstl..Müncheni arest".
81111 ini st, 12. aprillil, Berliinis
korraldasid „mässaja" Stennesi poolehoidjad
protestimeeleawalduse Hitleri mastu. Koos

Märgupommid Brünivgule.

Berliinist, 11. aprillil. Riigikantsler
Brüningule saadeti postiga kiri, mis oli
awaK.linnawotimk Wetzel. Kõnelejad heitsid kantslerile isiklikult adresseeritud. Kuna
Hitlerile ette, et ta rahwussotsialistliku era kantsler ära ok, awas kirja tema sekretär.
konna kuulsusrikka mincwiku on üle parda Selgus, et kiri sisaldas nalja pomme, nagu
heitnud. Hitler tahtwat erakonda puruko neid wiimasel ajal mitmelegi politikategelascle
danliseks muuta. Stennes ja tema poole on, saadetud. Asjatundjad scletawad, et kirja
haidjad olewat tahtnud erakonda seestpoolt st su omajale mingisugust hädaohtu ci oleks
alate stagasi miia manade põhilausete juurde, tähendanud, kui ümbrikud ei plahwatanud
olekule oli kogunenud 500—600 meest ja selle

üks kõneleja seletas, et ta ei ole truudust man kirja omamisel.

dunud Hitlerile, maid erakonna ideele. Hitler
olewat „suntud". Stennes aga elawat ja
olewat juhtija.
Olukord rahwussotsialistide leeris on Mii
maste päewade kestel muütunud tundumalt.
'Wennesi poole ülejooksmine Hitleri poolda
jute keskelt kestab edasi. Neljapäewa õhtuni
oli >,Osaf Ost" ringkonnast, Berliinis, mille
jnhiks warem oli Stennes, juba 1400 meest
erakonnast wälja astunud.
Juurdlused Hitleri erakonnas keStawad
samuti edasi. Hitleri nurimiskomissar Gö
ring on juurdlusmaterjali, mis dr. Goeb
lbelsi kohta koguti, edasi saatnud Hitleri staapi
Müncheni. Ühtlasi on Hitler käsu andnud,
et Goebbels ei tohi Berliini praegu tagasi
sõita. Talle on peale pandud „Müncheni
arest".

.Lepp" algas Egiptusest
tagastleudu.
Fried r i ch s ha f e n i st, 12. apr. Saksa
öhuloew „Graf Zeppelin" alustas Kairo lä
hedalt Almazo lennuwälj. tagasilendu Saksa
nmale. Armutakse, et ta maandub Friedrichs
hoseuis esmaspäemal enne lõunat.

Canterdurh peapiiskopi ametlik külaskäik

Jeruusalemma jääb ära.
Londonist, 12. apMil. Nagu „Daily
Herilld" teatab, ei wõta Canterbury peapiis
kop osa Jeruusalemma grecka-katoliku usuliste

usulistest pidustustest. Teatawasti on Can
terbury peapiiskop praegu Ameerika miljonär
Pierpont Morganiga Palestiina reisil ja ta
pidi ametlikult osa wõtma Jeruusalemma pi
dustustest. Külaskäigu kawa muudatus ole
toat tingitud Vatikanist.
„Morning Posti" kirjasaatja teadmisel
olewat Vatikan Inglise walitsusele teatanud,
et ta peapiiskopi külaskäiku Jeruusalemma
sugugi hea meelega ci näe. Anglikaani kiri
kupea mnetlik külaskäik pühas liimas ähwar
dawat tõsiselt praegust walitsewat kiriklikku
olukorda, sest ladina-greeka, kopti ja armeenia

kirikul olewat teatud eriõigused kiriklikkude
pidustuste koha ja aja kohta, kuna see õigus
oga anglikaani kiriwl-puuduvat. Watikanil
ci. olewat küll midagi peapiiskopi eraviisilise
külaskäigu Masin; praeguse pinewa olukorra
tõttu Pälestiinas olewat ametlik külaskäik
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Portugaalial kaks walitsust.
Madeira rewolutstouäärid aöuawad ruhtvaskelttdutt.sk
nad tunnistatakse kogu Portugaalia walitsejateks.
Soomusautod Lissaboni tänawatel.
Genfist, 12. aprillil. (Trj.) Rahvaste,
Asoori saared mässajate käaa.
liidu ringkondades kinnitatakse, et Portugaa.
L o n d on i st, 12. aprillil. Nüüd tõenda
lia revolutsionääride juhid Madeira saarelt
on saatnud rahwasteliidu sekretariaadile raa. wad juba paljud teated kahtlusetult, et Por
diotelegrammi, milles nad .teatavad, et esi. tugaalia garnisonid Asoori saattel on mässa
algul tuleb Madeiral asuvat Funchali linna jäte poole üle läinud. Awaldatakse ka arwa
lugeda Portugaalia uueks pealinnaks ja re, mist, et mässajad wõiwad kauemat aega iva
volutsionääride poolt koostatud valitsust litsuswägedele wastu panna, kuna nende käes
kogu Portugaalia walitsukes. Levinesid kuul. on küllaldaselt relwu, laskemoona ja müüd
warustust.
duscd, et revolutsionäärid on kuulutanud
- M adeira jja Asoori saared
„Palgalised mässajad".
autonoomseks
Portugaalia teatab ametlikus
või isegi iseseisvaks riigiks. Neid kuuldusi teadaandes, et tema omal pool igasuguse ra
lükatakse ümber, kuna revolutsionäärid just hutuste mahasurumiseks, mis awalifulx,. kqp
hädgaWituks tvötad taiwitusele.
waSUrpidiselt tahavad tunnistada
ja Asoorid kuuluvaks Portugaalia juurde, et erakorralised abinõud. „Elukutselised" mässu
sea! puhkenud revolutsiooni tunnistada kogu mehed, kelledele. Pariisis olewa liiga poolt' ra
Portugaalia revolutsiooniks.
ha maksetakse, pidawat tunda saama raskusi.

eoasoowitaw.

Watikan jälgiwat murega wõimalikku ang
llkaani ja greeka-katoliku kiriku lähincmisc
wõimalust ja kardab, et greeka-katoliku kirik
wõib Canterbury. peapiiskopile anda woli
osa wõtta jumalateenistusest, protsessioonidest

ja samuti anda kirikut amettalitusteks. See
riiwaks rooma-katoliku kiriku huwisid. Sa
muti wõiks ametlik külaskäik muljet jätta,
nagu tahaks angl-ikaani kirik õigustamatult
samm-sammult Palestiina pühaduscsemetcst
osa saada.

Cänterbury peapiiskop sõitis läbi Wahe
mere Pierpont Margani jahil ja Pidi püha
päewal Jeruusalemma saabuma.
Ärewus Siiria ümber.
Roo m a st, 12. apr. (Trj.) Itaalia aja
kirjandus näib awaldawat ärcwust kuulduste
Puhul, nagu kawatseks Prantsusmaa Siiriat
muuta kuningriigiks ja kutsuda sinna troo
nile ikuningas Husseini poja emir Alir. Itaa
li? ajakirjandus astub selle kawatsuse wastn
terawalt wälja, nähes selles hädaohtu J aa
lia kolomaalhuwideic Siirias. Püütakse tõen
dada, nägu aStuks Prantmsmaa jellega oma
mandaadiõigustest üle, kui need kuuldused
peaks tõele wastama-

Tartu wabadussõjalased
olid koos.
Pühapäswal pidas wabadus sõja laSte Tar
tu liit Peakoosolekut. Koosolek möödus ela
toufeta. Kuulati äia kongressi saadikute aru
anne, mille kohta üldse mitte sõna ei inõc
tud. Samuti waikselt toõeti wastu juhatuse
tegewuskawa ja eelarwe. Selle järele asu'.i
kuulama riigikohtuniku P. Konn'i referaati.
Kuno koos oli rohkesti wabadussõjalasi.
siis oleks toist mõnelgi midagi öelda olnud,
eriti tegetouskawa ja kongressi aruande pu
hul, kuid tulemata jäänud sönawõtud peab
toist kirjutama koosoleku juhataja arwele.
kes mõtete kogumiseks nld'e aega ei läbenud

anda, toaid päetoakorra ühe punkti juurest
teise juure ruttas.

Lihunik suri töö juures.
A-s. ..Lihaprodukn" direktor teatas polit
seile, et nimetatud lihatööstuse tööline Karl
Malmstein. Z 7 o. toana, surnud äkki töö
juures. Toimetatud juurdluse põhjal tehti
kindlaks, et surm lnli südamerabandusest.
K. M. oli abielus ja wäikese lapse isa.
Leiti sündinud lapse laip.
Laupäetoa leidsid Tallinnas Weerenni t

Enne tagasitulekut Kairost tegi „Zepp"
häStiõnnestunud ringlennu Palestiinas, ris
teldes pikemat aega Jeruusalemma ja Jeriko
kohal. Jeruusalemmas äratas õhulaew hiig -32 maja hoowis mängiivad lapsed Palgiwirna
lasuurt tähelepanu. Rahwas tormas Mälja toahelt sündinud lapse laiba. Laip oli mäs
mosheedcst ja sünakoogidest, kus pühade pä situd räbalatesse ja pistetud Palgiwirna wa
rast peeti parajasti jumalateenistusi, et wah hele. Kohaleilmunnd Politseiainetnik saatis
twa õhuhiiglast. j
laiba linna lghkamiskambri. Illurdlus asja
kohta kestab edaji. Otsitakse ema.

Lissabon, kääriwa Portugaalia pealinn.
Rahwasteliidu ringkondades märgitakse milledega Portugaalia rahwos nende mõrtsu
ära, et Portugaalia rewolutsionäärid taha, kalistcle plaanidele wastu astub. WalitsuS
wad saari muuta oma sõjakäigule keskkohaks, toetab ennast sõjariistus wõimule, s. o. sõja
kust peab wälja mmema wöitluS praeguse wäele, kes rahulikult ja kindlalt tahab korda
diktatuuri kukutamiseks kogu Portugaalias. kindlustada.
Portugaalia walitsusel olewat korda läi
Lissabonist, Portugaalia pealinnast tule,
wad teated kinnitawad wäga ärewat seisukor nud kinni püüda palju raadioteateid, mida
on wahetatud Madeira mässajate ja Pariisis
da kogu Portugaalias.
clawa endise presidendi Machada tvahel.
Sõjaseadust maal on wcelgi
Tulewane president Matos wangiS?
köwcndatud.
Olukord
Portugali emamaal enseS
Tsensuri sõela on tihendatud weelgi. On toäl.
paistab
üldiselt
ärew olewat. Waatamata
ja antud määrus, mille põhjal ametiwöimud,
isegi kõige wähematele wöimukandjatele on wastupidistele teadetele, olewat walitsuse sei
andnud õiguse tunni pealt sulgeda kohwikuid sukord õige kriitiline. Valitsus on-oma pea
korteris Lissabonis üle wiinud suurtükiwäe
ja restorane, kui neis peetakse . salakoosole, kasarmutesse.
kuid. Pealinna walgub igast küljest ikka weel
Kindral Nort o n Ma to s, kes rewolut
suurel määral söjawäge ja kõik tähtsamad
siooni
õnnestumise puhul pidi Portugaalia
amctasutused on tuubitud täis sõjariistus sö
dureid. Tänawatcl liiguwad soomusautod. presidendi kohale asuma, olewat kinni wöetud.
kinni Lissaboni sõjawäe bos
Nähtawasti on söjawägi esialgul weel prae Teda hoitawat pidalis.
*
gusele walitsusele truu. Walitsus istub kogu
Lissaboni kindlustustes on kõik wäeosad
aja koos kolmanda kahurwäe rügemendi ka
sarmus. Taguses seisawad ikka weel sõjakae alarmi-walmis. Valitsusasutused on tugewa
wad, mis on määratud karistusekspeditsioo te sõjawäe patrullide kaitse all.
niks Madeira saartele. .Wäljaföidu käsku ei
Tähelepanul
ole aga weel järgnenud. Sellest järeldawad
Tänasest peale on alati saada head ja
wälismaa lehed, et Praegune
Portugaalia walitsus ei olewat
wärsket leiba 14 senti kg. fa
| oma wöimu peale kuigi kindel
faia 17 senti nael.
ja ei julge emamaalt ära saata söjawäge rc
Leivatööstus Peetri 26.

l wolutsionääride wastu wöitlcmiseks saartele.
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Uus osakond Tartu näitusel.

Toodang ja tarwitamine.

Looma- ja piimaterwiohoiu küfimased päewatorr e.

. Majanduskriisi tähtsamad põhjused.

Nõnda walmtb loomaterwishoiu muuseum-

' Maailma majanduskriis on tabanud kõiki
Elauiktude fttucbefafto.
majanduSalafid. Niihästi põllumajandus,
1913. a. kurti 1928. a. on maailma rah
tööstus, kaubandus, transport kui ka teised waarw kaswanud umbes 10 prots. Rahwa
majandusalad tegutsewad kriisi tähe all. Wahe
tõus ei ole aga mitte kõigil pool kau
seisab ainult selles, et ühel alal on kriis tera avwu
geltki
ühtlane olnud. Nõnda on rahwaaMw
wam ja laiaulatnslisem kui teisel akal.
juuretasw olnud nimetatud aastate walte!
Praegtme majanduslik kriis ei ole sugugi Euroopas ilma Wenemaata 6 prots.
mingisuguseks erakordseks ja inimsugu esi Aasias ilma Wenemaata 7 prots., Kesk
mest korda tabawakS nähtuseks. Juba Ameerikas 8 prots., AfrikaS 10 prots.,
mitu aastasada enne maailmasõda õlid ma- Ookeani maadel 25 prots., PAHja-Ameeri
kriisid päris korduwateks kas 26 prots., Lõuna-AmeerikaS
tvapuZtustekS' majanduselu alal. Nõnda 43 vrots. ine.
zvölksime tuua hulka näiteid möödunud aaSta
i Kuid need andmed rohwaattvu tõusust ei
sajast, ja isegi weel warematest ajajärkudest, ütle weel palju tarwitamise wõlimaliku
Zuidas kriisid on ühel ja teisel pool myjan tõusu kichta. Olulise tähtsusega on tvee! küsi
duSelu alal ilmsiks tulnud ja kõikuma pannud mus, et kaS on kaswanud rohkem- wõi wä
majanduselu aluseid. Ä
hemtavwitojate elanikkude arw.
Kuid siiski peab ütlema, et sarnased ül
Elanikkude avwu tõusu waadeldeS näeme,
dis e iseloomugaMisid, nagu see meil praegu et rahwaarwu tõus on peaasjalikult ofr
ei ole inimsoo ojaloos tihti kordunud. nud wähemtarwitajates maades.
AM küll, et nii paljudel kordadel on kriisid Ehk küll näiteks on Ameerikas kodanikkude
.üksikuid riike weel sügawamalt tabanud, on -juurekaswu protsent Lige suur, kuid kogu
oma mõju poolest üksikutele majanduselu ala Ameerika elanikkude arw teeb wälja maailma
dele ehk weel palju häwitawamad olnud kui rahwaarwust ainult 12,4 prots. Kõige suure
praegune Ms. Kuid siiski ei ole need kriisid mat rahwaarwu tõusu nägime aga Lõunanõnda suurel määral ülemaailmlised Ameerikas (43 prots.), kuid seal elab ainult
olnud kui pragune.
wähe üle 4 prots. maailma rahwast.
Euroopa oga oma wördlemisi nõudliku
PaiStab nõnda, nagu oleks kriiside kor
dltzmine meie praeausaja majanduselu para kodanikuga teeb wälja kogu maailma rahwast
ilma Wenemaata ainult 19 prots. Pealegi
tamata nähtuseks.
. Kvnsi põhjuste selgitamisel on teadlaste vn siin rahwaarwu tõus wördlemisi wäike
arwamiscd wäga lahkuminewad. ühed leia olnud.
Üle poole 53 prots. kogu inimsoost elab
wav, st krilsi pobiusets on üle produkt
s i o o n, s. 0., et saadud walmistatalse tarwi Aasias. Kuid meile on üldiselt teada Aasia
tamisest rohkem. Teised seletawad, et kriisi elanikkude wähenSudlikkus.
Kokkuwõttes näeme, et maailma rahwa
põhjuseks on tarwitajate wäike os
tujõud, nõnda et tarwitamise tõus ei wasta arw on 1913. a. saadik kaswanud 13 miljoni
produktsiooni tõusule. Kolmandad kirjuta elaniku wõrra, kuid just peaasjalikult wä
wad kriisid m«l.!e Majanduselu korralda hem tarwitajate kodanikkude arwel.
ma tu s e arwele, kus on korraldamata nii Sellepärast ei wõiks maailma kogutarwitamine
hästi produktsioon kui ka pakkumine. Kõik vn olla mitte nõnda palju tõusnud, kui oleks
-jäetud waba wõistluse kätte ja see wiimane rcchwaarw sama palju kaswanud kultuuril:ei arweSta majanduselu nõuetega, waid ajab selt arenenud riikides.
ainult omakasu taga.
Toodangu tõus.
Meid toitis kiiga kaugele, et peatuda nm
Ka maailma koguproduktstooni kohta ei
de seletuste zuureS. Kuid siiski toSime öelda,
et ükski nendest kriisi teooriatest ei ole tead ei saa olla küllalt üksikasjalisi andmeid. Esi
laste pooltwaStuwaidlemata ainuõigeks tatud andmed annatoad ainult üldpildi too
tunnustatud .
resainete ja toiduainete produkt
Praeguse maailmamajanduse krsisi põh sioonist.
Kui 1913. a. produktsioon tovtta aluseks
just selgitades tuleks meil tahes wõi tahtmata
tegemist teha ka produktsiooni ja - 100, siis kujuneks maailma kogutoodang
tarwitamise küsimuses. Meie oleme järgmiselt:
1926. a. 1027. a. 1928. a.
kaugel sellest, et kriisi ammeseks põhjuseks pi

Kesk-Euroopa
dada üleproduktsiooni, ku> d siiski Ida- ja (Venemaata)
92 100 108
ei saa jätta ütlemata, et majanduselu küsime Euroopa teine osa 99 11S 114
misel on äärmiselt suur tähtsus produktsiooni Euroopa ühes Venemaaga 99 107 110
Põhja-Ameerika 180 128 135
ja tarwitamise toahekorral. Muidugi mõista
Kest-AmeexiZa 158 147 158
ei ole see wahekord weel majanduselu kujune
j Löuna-Ameerika 183 150 158
ntfje' ainumäärajaks
> Aafrika 140 145 152 ;
Kui suur on maailma tarvitamine ja Aasia ilma Venemaata 118 122 124
ning kuidaS on see aastate wäl Kogu maailma toodang 116 120 125
tel muutunud?
Kui toastawaid andmeid üksikasjalisemalt
Nende küsimuste peale on wõimatu nõnda toaadelda siis selguks, et tooresainete
täpsalt wastata, et see wastuS meid täies ula toodang on palju rohkem tõusnud kui toidu
tuseS rahuldaks ja küsimust igakülgselt selgi ainete toodang. Nimelt oli tooresainete too
taks. Kuid siiski on wõimalik saada ül d - dang 1913. a. 100, 1926. a. 128, 1927. a.
136 ja 1928. a. 140. Toiduainete too
pilti nbihästi tarwitamise muutusest kui ka
dang on aga toastawatel aastate! olnud 100,
produktsiooni suurusest.
Ligikaudse pildi tarwitamise muuwsest 109, 111 ja 116.
Need andmed näitatoad, et kui toStta ar
saame siis, kui wantame, kuidaS on rahwa
arw aastate jooksul muutunud. Muidugi ei loesse rahlvaartou juurekaslv, siis on maa
anna ainult tarwitajate hulga muutumine ilma tooresainete produktsioon iaa
tveel tarwitamise kujunemisest tõelist pilti, sest hinge flohta wähemalt 30 pwts. kõrgem kui
aastate jocksul wõib iga üksiku elaniku tarwi 1913. a. ja toiduainete produktsioon, mis on
tamme kaS suureneda wöi wäheneda. Kuid üldse tõuSnud 1913. a. wõrreldes ainult 16
teiSte tvastawate andmete puudumisel tuleb prots. toõrra, iga hinge kohta ainult 6 prots.
wõrra 1913. a. produktsioonist suurem. Kui
nendega leppida.

Tartu Põllumeeste SeltS on aSiunud läöt*
rääkimiStesse TerwiShoiu Muuseumiga terwis

nSlgi, tatitaudi, rSugete. stm- ia faratc l'
tustel. Nende läbirääkimiste tulemuseks on taudi, noorte loomade ja lindude halgu '
kokkulepe, mitte järele Terwishoiu Muuseum punnud!. m«.
iorraldäb suuremaid wäljapanekuid loomater haiguste, too lie parasiitide jo tcl-I€
vishoiu aladel.
..rn-i-b°w «tal <»'
Terwishoiu Muuseum asub kõige lähemal
jufcf
pilt
sellest,
kuidas
peab wäll- nagema h •jal kõiksuguste mudelite tegemisele.. Kamade
gieeniline laut. Edasi -elgitata? e. nMugune
icstamine nõuab pikemat töötamist, arwata
peab walitsema lehma lüpsmise.
.vasti kulub setteks kogu suwi. Ka Mde eel tus
ühenduses esitatakse puhtalt ja nvttepuhtalt lup,e
arwe on juba koostatud. Esialgsete kalkulat
tud piima mikroobid. ;r .
ioonide järele läheb maksma kõigi kawade

hoidlikkude küsimuste selgitanüseks Tartu näi

ostamine umbeS 4200 krooni. *

"Prantsusmaa troonipärija" abiellus.
Pariisi krahw Henri, keda ainukese
Guise hertsogi pojana Bourbon-Orleanside
kojast trooni-kandidaadina Prantsuse troonile
wõetakse, abiellus 8. apMil Orläans Bra
ganza printsessiga. Pildil on krahw oma
noore abikaasaga. Pulmad olid Palermos
ühe tuhande Prantsuse, Hispaania. Itaalia ja
Brasiilia aadliku juuresolekul.

«Postimeest* loeb igaüks

SBail ' 122 135 144

Eelpool jutustatust järgneb juba jatkuwa selgu
sega, et olen üks neid kahetsemiswäärseid inimesi, kes
elawad kirjaniku kävsimatut mustlaseelu. Minu telk oli

Svea Zldeloni romaaa.

hotellikaniber.

pani klaasi nagu wäike tütarlaps suu juure mõlema
käega. Selliseiks üksikasjuks mul on juba kord teraw
silm, ja loomulikult seda weelgi enam daami juures,
kes äratab mu tähelepanu. Km ma jutustasin proua
Werast, pidin olema Kurt Meissnerile seda wäikest,
weidrat omapära maininud. Ta mõtles endamisi, et
säärane wäike Metsiku-Lääse kommete hõng sobiks hästi

voolkombluseta Wenemaal mängiwasse rewolutsiooni
silmi. Igatahes esines silmis waatus, kus kangelane
ja kangelanna pärast teemantide ahju müürimift, olles
üleni lubja ja nõega, istuwad maha ja jootvad klaasi
schampanjat. Sellel puhul tühjendab nüüd kangelanna
walgel lõuendil oma klaasi täpsalt samuti nagu proua
Wera tegi seda meie einel San Sebastianis.
- Ja wälja arwatud need kaks filmi üksikasja, mis
wihjawad otsemalt Werale, olidki silma torgamü» tund
matule härra Sõrmile.
Wõisin seda Tundmatut enesele kujutleda üsna- sel

geSti: Kinohoone suur, pimedakstehtud saal. Järsku
üks kahwatu härra hüppab toolilt püsti ja hüüab eh
munult: „Taewane jumal, see peab olema tema!"
Kuid kaheldes ja segasena ta istub uuesti, sest lõuendilt

naeratab talle wastu täiesti wõõras nägu.
Istusin kaua, härra Sorini telegramm käes.
Püüdsin lahendada saladust, nagu lahendatakse pildi
mõistatust, ei saawutanud ent rahüldawat tulemust.
Kõige lihtsam ju oleks olnud seletust paluda sellelt
tundmatult härra Sorinilt endalt, ja ma otsustasin
talle kirjutada kohe järgmisel päewal.
Kuid see otsus jäi teostamata. Kuigi mind selleks
kihutas teatud uudishimu kui ka omamoodi kqhustuS
tunne, kuid Peale mu sünnipärase wastumeelsuse iga
sugu kirjade kirjutamise wastu üldse, mu teel pidi
olema seisnud mingi muu takistus. Päewad möödusid,

Lõuna-Eesti põllumeeste päew läheneb.

seletada.

Almninium 2227 310 349

Põgenemine Kremlist.

peenesse käitumisse lõi wäikeje, kütkestama ebakõla: Ta

Koostatud kawade kohaselt seletatakse looma hobuste talli hügieeniliselt otstarbekohane ehituS
terwishoiu ala puudutawais esemetes meil esine tyiis, ruumi dimensioonid, walguStuS. wentilat
waid tähtsamaid loomade külgehakkawaid haigusi, noon, põrand ja lagi, künad, loomade asetus,
nende tekitajaid, haiguSte kliinilist pilti, lewimist eluspõbk jne.
Sellest on näha. et uus osakond Tartu näitu
ja lewitamist, haiguste idudest hoidumist, nende
sel näib kujunejat üheks huwipakkuwamaks alaks.
wastu wõitlemist jne.
WaStawaid mudeleid kavatsetakse valmistada

Laialdane huwi küstmnste wasta.
aga wõtta arwesse weel paar wiimast aastat,
siis selguks, et toiduainete toodang:: tõus on
Luõna-Eesti põllumeestepäewa lähenemi wale woiwad saata hääleõiguslikke esitajaid
tõeliselt palju suurem, kui 6 prots. hinge koh
sel
on märgata laialdast huwi põllumehe kõik ühistegelised asutised, seltskondlikud or
ta, sest nende toodang on just wii m a s te l
aastatel palju tõusnud. Iseäranis on see eneseawitamise ettewõtcte wastu. Päewa ganisatsioonid ja omawalitsusasutiscd. Sõna
korraldajale on tulnud järelpärimisi wäga õigusega wõiwad osa wõtta kõik põllumehed
mäksew terawilja juurekaswu kohta.
Enne maailmasõja wiimase 50 a. keskmist mitmesugustelt asutistelt ja organisatsiooni ja asjasthuwitatud. Aadressi mitteteadmise
tattvitamise tõusu hinnatakse mõnede tead delt. Paljud organisatsioonid on esitajad juba tõttu pole saadud kutseid kõigile organisatsioo
laste poolt 3 Prots. aastas. Muidugi on see ära walinud. Ka rida üksikuid põllumehi on nidele wälja saata, kuid ärgu see kedagi ta
kistagu tulemast, sest põllumcestepäew on kor
arw wäga umbkaudne. On andmeid, mis oma osawõtust teatanud.
Nagu juba waremini teatatud, peetakse raldatud kõigile põllumeestele.
näitawad, et ta on mhnel alal tõeliselt märksa
suurem. Nõnda näiteks on tooresraua tarwi Lõuna-Eesti põllnmeestepäew Tartus, „Wa
Päewa katva sisaldab tertve rea küsimusi, mis
tamise tõus olnud 1865.—1900. a. keskmiselt nemuise" suures saalis pühapäewal, 19. apr. tänapäewal põllumehele muret teeivad. Esimese
4,5 prots. aastas. Amerikas on ta aga kl. 10 hommikul. On soowitaw, et asutiste na kõneleb tvälisminister J. Tõnisson meie Põllu
1900.—19iu. a. wabel kõikunud 5—6 prots., esitajad juba waremini kohale tuleks. Päe- majanduse kitsikusest, selle põhjustest ja lahendu»terase tarwrtamise tõus kuni 10 prots. jne.
wäljawaadeicsr. Teise küsimusena tuleb arutusele
Kuid samal ajal näeme aga puuwilla tarwita
põllumajandusliku krediidi küsimus, kuS selgida
Nõnda näitawad need andmed produkt wate kõnedega esinewad Pikalaenu panga dir.
mises ainult 3 prots. aastast tõusu.
Kui wastab produktsiooni tõus tarwita siooni mitmekesist tõusu. Kuid siiski on Rostfeld ja Maapanga juhatuse liige dr. Johanson,
kõrkidel aladel toodang sõjaeelsest toodan kuna tegeliku põllumehe raskused agr,- E. Ehrlich
mise tõusule?
Kui Maadelda üksikute . ainete toodangu gust märksa suurem. Iseäranis paistab too erte kannab. Järgmine tsükl kuulub põllutööliste
tõusu 1913. a. wõrreldes, siis selgub, et ta ei dangu tõusu poolest silma suhkru, petrooleumi kilnmuse lahendamisele haridus- ja sotnaalministri
ole mitte kaugeltki kõikidel aladel ühtlane ol ja aluminimni toodang.
Piiskari ja Tartu maawaliiiuse liikme H.
nud. Toome järgnemas tabelis mõnede täht
Kui arwesse wõtta ka sõjale järgnenud J.
Milleri poolt. Lõpuks arutatiakse põllumajandus
samate saaduste produktsiooni wõrreldes 1913. tarwitamise tõus, kuid siiski peaks ta
saaduste turustamise tvöimalusi nii tväliS- kui ka
a. produktsiooniga, wõttes aluseks 1913. a. paljudel aladel ületama tarwitamise tõusu. siseturu seisukohalt. Sellele ainele köneletvad
toodangu 100.
Nende mõningate maailmamajanduse kohta
„Pöllumajandusturu" toimetaja J. Janusson ja
1923.(1. 1926.a. 1928.a.
käiwate andmete esitamise sihiks ei olnud mitte
ühiötegelane A. Mälberg. "Väärtusliku osa moo
Nisu' 101 114 120
näidata, nagu oleks maailmamajanduse kriisi dustawad muidugi ka läbirääkimised, kuS tegelik
Peedi'Mur 76 99 120
ainupõhjuseks üleproduktsioon. kudel põllumeestel atvaneb tvõimalus kõike süda
Builwill 88 127 117
Kuid
siiski wõime mõnel alal ka ületoodan melt ära öelda.
Pilliroosuhwr 154 169 190
.gust kõnelda ja kahtlemata mõjub see kriisi
Tsement 111 145 166
Päeiva korraldaja Eesti Põllumeeste Selts
Kiwiiüsi 99 9S 102
süwenemiseks kaasa. Kriisi põhjused on kaht
Tartus
loodab, et põllumeeStepäetv aitab kaasa
JBctcolcum 263 283 341
lemata palju mitmekesisemad, et teda saaks
Raud 88 100 112
meie põllumajanduse seisukorra parandamiseks.
ainult
maailmamajanduse
üleproduktsiooniga
Teras 103 122 144

ja ikka edasi.

Kui proua Wera juwStaõ mulle seda tolle eine
aegu San Sebastianis, jõime me samuti wahuwiina,
ja sellel juhul ma panin tähele, et ta wahuwiinaklaasi
taotses hoida wäga tawatult ning seega muidu oma

Piimaterwishoiu osakonnas toetakse anda ptlii

Tartu näituseks walmistatud materjalidest udarahaigustest. mille on iekitanud in '.ujundatakse loomaterwishoiu muuseum, mis me-te külgehakkawad ya'Sused. ZW
jukat pilti tahetakse pakkuda sellest. kmdaS ha:
iugune asutis jääb töötama osakonnana Ter
guste idusid piimaga lewitatakse ja missugune ha
wishoiu Muuseumi juurde. Loomaterwishoiu
osa kawatselakse edaspidi järjekindlalt suurema daoht sellega kaasas käib nii inimestele km ka
loomadele. . .
tel näitustel wälja panna, et eriti talupidaja
Piimaterwishoiu osakonnas on katvates selgt
tcle anda pilti looma ja piima terwishoiust.
Nende laiaulatuslikkude kawade läbiwitml tada meel piima wäärtusi toiduainena, eriti l a S
ne on jäetud Terwishoiu Muuseumi direktor tepi i m a küsimust wälja tõSteS.
Kolmanda suurema osakonnana tahetakse loo
dr. W. Sumbergi ja ülikooli esitaja dots.
materwishoiu
juures näidata, kuidas terwi-hoid
Rootsi hoolde, kuna Põllumeeste Seltsi
lik
laut
ja
tall
peab wälja nägema. Sun pan
poolt kaasa töötawad prof. K. S a r a l ja prof.
nakse wälja weiSte, sigade ja kanade lauda ning
J- Mägi.

kes tahab teadlikult osa võtta Eesti
politilisest, kultuurilisest, majanduslikust,
sotsiaalsest elusti

nädalad kadusid, kuid kirja läkitamise ma lükkasin ikka

Tölkimid M. P. 2

tiisikuse. Bangi infektsiooni

haiguse), pörnataudi. sigade punataudi hobu-.e

pärase koha. Nüüd ta c/li ameerika kodanik ja niipalju
kui wõisin järeldada ta tagasihoidlikkudest ja ettewaat
tikkudest märkmetest, oli ta täht majanduslikus suhtes
praegusel silmapilgul alustanud tõusu. Niisiis teiste
sõnadega: Ta uuel kodumaal temast oli saanud jõukas
mees.

Kurt MeisSneri kirja ma sain kätte Wencetsias ja
nimelt oma kirjastaja kaudu. Juba mõned kuud hil
jem ma peatusin põhjapool Alpe. Jõulupühad weetsin
ühes wäikeses Württcmbergi supellinnas Freuden
stadtis.

Teise jõulupüha pärastlõunal, kui parajasti jalu
tuskäigult läbi lumise metsa tulin tagasi oma wõõras
temaija, ulatas uksehoidja mulle ühe nimekaarti ja tea
tas ühtlasi, et wõõras istub minu lugemistoas ja
ootab mind.
Wõtsin kaardi ia lugesin:
B. L. Sorin, Detroit, U. S. A.
2

Kuid tahaksin sõna anda härra Sorinile endale:
~Olen läbi teinud niipalju halba," ütles ta oma
rahulikul wiisil, „ajajooksul aga leidsin teistes oludes
enda uuesti ning harjusin peagi oma ameerika sõpra
dega. Hakkasin minewikku unustama. Kitid kui ühe!
päewal nägin Detroitis Meissneri filmi, kerkis mu mi
newik minu ees ühel hoobil uuesti."
„J-ilm tuletas teile meele teie oma elamusi Wcne
maal?"
Sorin raputas pead.
„Need ei ole ainult mälestused," ütles ta, „teatud
pilt filmis on otse osake minu enda elust, ja härra
Meissneri sõnade järele ta wõlgneb selle katke paraku
teie mõjutusele."

Härra Sorin
Kui astusin lugemistuppa, libises üks nooruslik,
nõtke kogu kuski sügawast tugitoolist üles ja astus mõ
ned sammud mulle wastu.
„KaS mul on au kõnelda härra Adeloniga?" küsis
ta ingliskeeli. Kui kinnitasin seda, esitles ta end kui
Boris Sorin Mostwaft, praegune asukoht Detroitis.
Pärast seda kui olin külalisele ulatanud sigareti, istu
sime maha, ja kuni härra Sorin kõneles, wõisin teda
rahulikult waadelda lähemalt.
Ta oli kaswult pisut wähem kui keskmine ja sihwa
kaS. Ta riietus erines ühtlase ja tagasihoidliku wää
rikusega, kuna kogu ta esinemine mõjus jõulisena ja
ometi walitsetuna. See mees oli säilitanud oma noo
rusliku nõtkuse, kuid kortsud ta silmalaugude!, kurrud
peene, ilmeka suu ümber ja hõbewalged laigud oimudel

tuletasid meele elu, millele saatus oli lasknud rikkali
kult osaks saada nii rõõmusid kui muresid. Juba esi
mesel kohtumisel see mees jättis meeldima mulje oma
tarkade, hallide silmade kindla ja rahuliku waatega ja
omapäraselt-poisikeseliku wärske naeratusega. Waheste

sõnadega ta kirjeldas mulle oma praegust seisundit: ta
oli saanud nii tööstusettewõtte tehniliseks kui äriliseks
juhtimiseks tarwiliku hariduse ja endale jõukate amee
rika sõprade abil Detroitis hankinud wabrikujuhi suure-

„Olete niisiis härra Meissneriga juba kõnelnud?"
Sorin naeratas.
„Mul oli täiesti selge, et minu poolt Stella Stiern
feldile adresseeritud järelepärimist ei saadud wõtta tõ
siselt," ütles ta, „sellepärast tulin ise Euroopasse, et
saada põhjalikku selgust. Olin mõlemate juures,
külastasin Stella Stiernfeldti ja Kurt Meissnerit. Tema
juhatas mind teie juure. Teie kirjastajalt sain teada,
kus praegu wiibite, ja nii te nüüd leiate mu siin."
„Ja millega wõin ma teid teenida?" Mu silmad
kohtasid Sorini pilke.
„Tahaksin meelsasti kuulda, kust saite teada juhtu
muse, millest jutustasite Meissnerile ja mis kujutab
wahetut wäljalõiget minu elust."
Ma ei wastanud talle kohe. Järsku mulle turga
tas pähe, et oleme üsna ebatawalises seisundis. Mind
läbistas mõte, et tvõibolla minu ees seisab nõdra
meelne, kuid härra Sorini rahulik ja kindel esinemine
peletas selle eksiarwamuse juba järamisel hetkel. Minu
tunne ütles mulle, et tal selleks küsimiseks on mitte ai
nult tõsine, waid samuti kõige sügawam Põhjus, wõi
wähemalt ta arlvab olewat felle.
Sorin näis aimawat minu mõtteid.
„Teie leiate weidra. et olen selle asja pärast reisi
nud Ameerikast siia?" küsis ta.
„Tõtt öelda, ja," wastasin, „ma ei suuda mõista,

kuis wõib see teile tähendada nõnda palju kes jutus
tas mulle selle loo."
~Teie unustate, et on see minu enda eluluau "
waötas ta. '
Kehitasin õlgu.
..Katke teie elust," ütlesin, „wäljalõige Wene re
solutsioonist. Midagi säärast ei ole läbi' elanud teie
üksi. Oletades koguni, et selles filmis esineb asju, mis
olete tõepoolest elanud läbi, ei taipa ma ikkagi weel
miks annate sellele nõnda suure tähtsuse."

Sorin waatas mulle rahulikult silmi:
..Asetan teile waid üheainsa wäikese küsimuse. Ma
tahaksin meelsasti teada, kellelt on pärit teated mis
teie härra doktor Meissncrile andsite pildiks tecman
did ahjus?"
Vastasin naeatades:
"Ja enne. fui teile waStan. tahaksin meelsasti
teada, millisel põhjusel reisisite Euroopasse; kas trafo,
et asetada mulle seda wäikeft küsimust? Küllap siin
peab olema tegemist paljn tõsisema põhjusega?"
Minu wastus näis härra Sorinit kimbatawat Ta
wnwitas hetke.

„Dr. Mcissner ütles mulle, et olete seda kuulnud
ühelt wene daamilt, kuid tema ei teadwat daami nime"
Ma et wastanud. Sorin jatkas:
leade peaosalise wäikesest omapärast, klaasi
7ott *ätit ja tohiks olla
edasi antud sellesama daami poolt."
Noogutasin.

. ..Seda on härra MeisSner teile öelnud/' wastalln
t']n T 1 ?"ud siis tahate meelsasti teada
selle daami nime? Kmd miks siis?"
.sellepärast." wastas härra Sorin ja püüdis see
kord minu pilgu eest puigelda kõrwale fellevärnV
mul on põhjust oletada, et see daam oniifl
h°>d tuttawaid. lelle aastaid arwasw
Kml pusad teile sellest, siis alpe ntt LfeZ
mulle, mis on selle daami nimi ia fuit ms;., I
fi(n,apU3unTmrl'fmSsi*a:
tunnen seda daami ainult Pealiskaudselt aaa
ma tean ta nime ja samuti millisess
arwataivasti elab Meel vraeauoi w ta elas m
teid aidata, aga ma e t-- -" õ w-iksm
Sorin naeratas muretult. ° PCa'U,m "W*
did "ütles *L tc": nd??mile minu lülasws meel
tala fc ttfme " tc '°h«ete mulle nime
(Järgneb.)
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Tulekahju keset pühade
ettewalmistust.
F Laupäewal keskpäewa ajal tekkis Aakre
wallas Pedaste külas tulekahju, kus maha
Sooje ning südamlikke kerwttnst Eestile.
põles Leesiku talu elumaja ühes rehe ja rehe
Soome iseseiswust liidu poolt korraldatud nud aastal korraldati jaanipäewal 200 lipu musega, mis ühise katuse all. Peale selle, hä
Eesti päew oli eile kogunud Soome rah p-idu. .Wmneid tuhndeid lippe on npil Päe witas tuli ka omanikkude riideid ja maja
wusteatrisse Helsingis suurel hulgal pidupub wadel Liidu wahetälitusel läinud rahwa sekka. kraami 500 kr. wäärtuses. Tuli saanud ar
Tulewikus tahab Liit jatkata oma üles watawasti alguse korstna läbi. Omanikud
lifut. Peale ametlikkude wõimukandjate oli
ilmunud rvhkearwuliselt esindajaid kirjanik seatud sihtide teostamist, milledest tähtsamad 902. Wassin, G. Kusnersow ja W- Oiitierow.
konnast, ülikoolist jne. Ühendatud kaitsewä on rahwustunde õhutamine, hõimuliikumise kellele nimetatud hooned kuulusid, hindawad
gede orkestrite ja segakoori „Kilwen Kuoro" edendamine ja wõitlus kommunistliku hädaohu kahju äOOO kroonile. Hooned olid kindlus
ettekanded loid kõrgekraadilise pidu-meeleolu. wastn. MajandusilMude raskuste mõjutusel,
totud kindlustusselts Eestis" 3500 kr. cm.
Erkki Räikköneni pidukõne sisaldas sooje mis üleilmlise majanduskriisi tõttu end ka Omanikud, kes peawad pühi wana kalendri
ning südamlikke terwitusi Egstile. AktuS !õp Soomes tublisti tunda annawad, on otsusta järele, olid parajasti kibedasti ametis pühade
tud töökawasse wotta majandusliku isese'swu
pes hümniga.
cttewalmisrustega. Tuld märkasid nad alles
se õhutamine ja selleks kaasamõjumine, et
siis,
kui sellest teatasid neile naabrid. Tuld
rohkem tarwitataks omamaa saadusi ja teos oli kustutamas
Aakre ja Puka wabatahtlik
tatari üldist kokkuhoidu.
Mis 0* Soome Iseseisvuse
i tuletõrje. Hilise kohalejõudmise tõttu suut
Litt?
Pühendus Soome-EeSti koostööle.
sid nad pääSta ainult elumaja seinad ja osalt
Soome Iseseiswust Liit, kelle korraldusel
Hels i n g i st, 12. aprillil. Pühapäewal rehetoa palke.
peeti eilne Eesti päew, asutati juba 1924. a. korraldaüld Eesti päewa puhul on Soome ise
Rein jõe jää laguneb.
Ta sa': oma alguse tväikestst üliõpilasrühmitu sciswuse liidn häälekandja pühendanud oma j Reiu ° jõe jää on hakanud juba lagunema
icst, ning on kaswanud nende aastate jooksul aprillikuu numbri Eoome-Eesti koostööle. ning ülesõit on kardetaw. Maamehed on
ülemaaliseks organisatsiooniks, kes tvõib oma Ajakirja juhtkirjas öeldakse muu seas, et kui
• juba hobustega neljas-wiies kohas mette kuk
liikmete arwu lugeda üle 5000. Sellesse hulka soomlased Eesti wabadussõtta appi ruttasid,
kunud.
kuulub inimesi kõigist seltskonncckihtidest ja siis tegid nad seda äratundmises, et suurte
igast maanurgast.
ohwritega lunastatud Soome iseseiswus sei Põllumajandusliidu ehitusnõuandja lahkub
Pärnumaalt.
Liidul on 1800 usaldusmeest üle maa. sab nõrgal alusel, kui wennasrahwas teisel
Teatatvasti
oli
Põllumajandusliidul senini iga?
Nende faubu kannab see ülemaaline orgamsat pool lahte peab ägama wõöra ikke all. Soome
sioon oma ideid rahwa hulka.
abi Eesti wabadussvjas oli Soome enda sei maakonnas oma nõuandjad. Nüüd aga ühenda
Pärnu ja Wjljandi ringkonnad ja kahe
Hõimu liikumist õhutamine on juba Liidu sukorra kindlustamine. Soome ei püsi iseseis tafe
praakonna peale jääb ainult üf-5 esindaja. Senine
algusest saadik püsinud ta töõkawas. Tema tee wana ilma Eestita ja Eesti iseseiswus muu Härnumaa ehitusnöuandja Sepp lahkub oma ko
nÄs tuleb lugeda õieti seda, et 19Z7. a. wõeti tub ajalooliseks mälestuseks, niipea kui Soo halt 1. juulist, asudes uuele kohale Tanumaal.
höimuõpetus Soome keskkoolide öppekawasse. me riiklik iseolemine lõpeb...
Wõrule uus supelmaja.
Liidu algatusel kuulutati 1929. o. isestiswuse
Ajakirja järgmisel leheküljel tuuakse muu
Läinud
aaStal purustas tonn Wõru linna
päew ülemaaliseks pühccks, mil seisab töö kõi huilgas interwjuu kindral Laidoneriga. Kind
supelmcria. Selle ülesseadmine otsustati eita ral Laidoner märgib ära kõige pealt Eesti- walt. Selle asemel ehitatakse uus supelrnaja,
gis wabrikutes, tehastes, ärides ja mujal.
1927. a. awaldati tuntud tehaste poolt Soome koostöö suurt tihenemist. Vormiliste milleks ette nähtud 2 tuhat krooni. Ehitu
allakirjutatud üleskutse, millega ettepanek te kaitselepingute sõlmimist peab Laidoner tarbe sega tahetakse peatsckt algust teha.
haist jaanipäew wotta Soome li p u pü - tuks, kuna rahwuswaheline koostöö ja loomu
Seni pole weel kindel, kuhu supelmasa
h a ks. See algatus wõitis laialiste rahwa lik wastastikune arusaamine, mis põhjenewad
ehiitatakse.
Endist kohta, Tartu tän. otsal ci
hulkade povleho.u. Järgmisel aastal korralda ühistel majanduslikkudel, kultuurilistel ja peeta soowitawaks
woe mustuse pärast.
ti üle maa terwe rida n. n. lipilpidusid, kus rahwuÄMudel hutoidel, tähendawad tõeliselt
Meeril
isikumaksud
odawamaks.
selgitati lipu tähendust ja tähtsust. Need pi palju rohkem kui politilistd liidud.
Meeri wallaS määran 1931/82. a. eelarwo
öud wõitsid iga aastaga enam hoogu. Möödu-

Tartu rätsepate mured.

Helsingi Eesti tähe all.

Liidust wäljahettmiue ei saanud tarwilikku enamust.
Mõned muudatused toimkondades.

andmeid B. Linde kohta. Komisjoni valiti:
Krusten, Kivikus ja Jäik.
Kuna eelmisel peakoosolekul kõik valita
vad tarvilikku arvu hääli ei olnud iaanud,
tuli teostada mõned ümbervalimised, llmher
valimisele tuli juhatuse liige Joh. Schutz,
President Toumergve Aafrikas. Pariisist. ITrj.h
Prantsuse wcibariizs president Doumcrgue jõudis
kes tagasi valiti.
„Colbertil" Bizertas'e, kast ta rongil
Kirjastustoimkonda valiti Wallaku ase ristlejal
edasi sõidab Dunisi.
mele Kivikas.
Prantsufe belilooja surm. Pariisist. ITri.)
loetakse ka wastuhäAetamiseks, siis ei saanud
Sihtkapitali valitsusse sai E. Hiire ase Tuntud prantsuse helilooja Vidal suri 68
aasta manuses.
väljaheitmise ettepanek tarvilMu V 3 HLAte mele Fr. Tuglas.
„Sitlekoer" MuSsolinile. Roomast. (Trj.l
„Loomingu" toimkonda sai A. Jakobsoni
enamust ja kukkus läbi. Selle peale valiti
Etioopia kuningas saaiis Itaaliasse sõprustun.
kolme-liikmeline komisjon, kes kogub uusi asemele jälle Fr. Tuglas.
demärgike kolm suurt löwi. Kaks neist on mää
Pühapäeval peeti EeSti Kirjanikkude
Liidu erakorralist peakoosolekut, mille Päewa
korras olid mitmed liidu sisemised aSjad. Pi
kemat sõnavõttu tekitas liidu liÄmete J
Lattiku ja B. Linde väljaheitmise küsimus.
3- Lattiku waStu tõstetud süüdistused lõpe
tati, kuna B. Linde" küsimus laks hääletusele.
20 koosolijast olid väljaheitmise poolt 13,
vastu 4, erapooletuid 3. Kuna erapooletud

ratud kroonprintsile kingiks ja üks Mnssolinile.
KammuniSmiwastane terror. Berliinist. Nagu
Moskwast teatatakse. tapeti Suhumis tänawal üks
kohabku kommunistliku orMnisatsiooni tegelane,
ühenduses werctööga oletoai wangistatud kaht-lusalustena 18 isikut.

Elisee lossis tuleb jüripäew.
Kes saab Prantsuse wabariigi järgmiseks presidendiks.
Prantsusmaa läheb wastu uue wabariigi
presidendi walimistele. Kuu aja pärast, 13.
mais. peab langema lisik, kes saab Prantsus
maa wabariigi esimeseks kodanikuks järgmise
seitsme aasta peale.
Kui mõnelpool on wäidetud, et presidenti--

Miskwalased Tvrgimaa!. Wiinht. Naau Kons
tantinoopolist teatmak e. konfiskeeris polir'ei mit
me'ugnstes Siambuli linnaoiade-5 palju kommu
nistlikku kibutuSkirianduit. üleskutsetes kihutati
töölisi üles 1. mail iänawatcle ilmuma.
Bivian Gordom mõrtsukad. Neio Dorgist. Päi
cast pikemat aega kestnud piinlikku juurdlust läks

politseil korda saada jälile näitlejanna Vivian

Gordom saladusliku tapmise tegelastele. Kokku
on wangisiatud 4 isikut, keda kpgu öö üle kuu
lati. faktiliseks tapjaks peetakse kinnitvöeiutrü
kedagi Harrh Steini, kuna teised arwatalse ole

de nagu kuningate amet seisab ainult terwita
mises ja naeratamises, on just wiimased nä
dalad näidanud midagi tuuud. Euroopa ka
hes suuremas wobariigis on presidendid ära
tanud tõsisemat tähelepanu. Saksa wabariigi

wat ainult tema kaaSteadjad. Vivian Gordon
va!sa?tas teatawasii kuritegisaid ja tapeti MarSn
elle järele.

president ssindenbura on käredate määrustega

annud tugeva müksu äärmuslastele mõlemal
tiiwol, pannes neid kihama nagu erilaste pesa.

Prantsusmaa enda priideni Doumergue üt
Poincare,
les möödunud nädalal Saksa-Austria tollilii tulise sõna ja teoga riigimees on terwisliselt
du kohta tõsiseid sõnu. mis ei kõlanud kaugelt
murtud.

ki mitte-midagi ütlewa peokõnena ja ponid
lainetama mitme maa ajakirjanduse.
Neil asjaoludel ei ole ka meil esialgu pre Touincrguesi koha järgulise seitsme aasta pea
sidendituil, põhjust imestada, et Prantslased le päriks sama Doumergue ise. Praegune
wõtawad wäga tõsiselt oma wabariigi esimese president on wõitnud oma lahke loomuga ja

mid. Kuid kas tahab Briand? Ta wist ei
taha. Briand tahab olla aktiiwne wõitleja
oma suune eesmärkide kasuks, mitte erapoole
tu wahekohtunik, nagu seda nõuaks presidendi

amet. Ja pealegi: Briand armastab liht-sust, wihkab tseremoniaali. Oma wäheseid
puhZepäewi saadab ta mööda Bretagne'is, kus

tal on mõis eeskujuliku sigalaga. Selle ase-mel, et Elisee lossis wisiite wasw wõtta, ta
hab ta puhkepäewil istuda õngega söe! wöi

kodaniku walimist. Küsimus on seda põnewam, rii"imeheliku tasakaalukusega üldise poolehoiu. sõita kaluritega noodale.

et praegu ei ole weel mingit selgust, kes pä Kuid Doumergue ei taha. Wabariigi presiden
rib Gaswn Dmlmerauesi Koba Elisee lossis. di amet ei ole kerqe. Ta kitsendab äärmuseni
See ei ole juhuslik nähe. Erakonnad meele tema kandja isikuwabadust. Mitte asjata ei
ga ei tule oma kandidaatidega enne wälja, kui nimetata presidente kaastundlikult „Elifee
otse hääletuse eel, sest muidu wõiks wastased lossi wangideks". Ja pealegi Doumer
mlewase presidendi juba aegsasti teha oma guesil on tulnlld oma seitsme ametiaasta kes
tel leida lahendajaid terwelt wiisteistkümnele
walitsuse kriisile, ametisse kutsuda wiisteist
peaministrit. Ja seda Prantsuse erakondade
rohkvie juures, kus paraja mehe leidmine pole

lapsemäng! Nii siis Doumergue keeldub, ta
tahab tseremoniaalist puhata oma mõisas
Lõuna-Prantsusmaal.
Poincare? Juba loodeti, et ta oma ras
kest haigusest sedawõrd paraneb, et ta wõib
oma poolesaja-aastasele wiljakale tööle Prant--

Doumergue

on pidanud otsima 16 peaministrit, sama wae
warikkalt, nagu Dwgenes otsis immest. Ta
ei taha enam.
kallaletungide märgilauaks. Kuid ennustusi on

ju mitmesuguseid. Seda arwukamad on isegi
need riigitegelased, kelles nähakse wõimalikke

kandidaate presidendi toolile. Kellest on see
kord juttu?

Briandi,
kohutawad juba praegu päewapiltnikkude rün

susmaa teenistuses panna krooni pähe, astu
nakud, ta wihkab esituskohustusi.
des uuesti presidendi kohale, mida ta täitnud
kriitilistel aegadel. Kuid Raymond Poincare
termis ei kanna enam. Ta pooldab enda ase
Nii seismvad prantsuse lehed ristsõna
mel oma sõpra senaator Albert Lebruni, wast mõistatuse ees: kes saab tulewaseks presiden
ka Leon Berard, kuigi wiimasel ei ole suuri diks. On weel palju kõneldud Paul Pain
wäljawaateid.
leve'st, kes oli 1924. a. walimistel Doumer
Nalju on kõneldud Pan-euroopa isast Aris guc'i woistlejaks. Tal on palju poolehoidjaid.
tide Briandift kui tulewasest presidendist, esi On juttu saadikutekoja esimehest Bouisson'ist,
algu mitte Paneuroopas waid Prantsusmaal. end. ministrist lean Hcnnessyht, nagu öeldud
Selle riigimehe suured kogemused: 12 korda
kohtuministrist Leon Berardist. Raul Pe
peaminister, korda nelikümmend walitsuste ret' ja Rene Besnard'i kandidatuurid on
liige, kõnelewad tema walimise poolt. Tõe Oustric'i lugude läbi kartvale jäänud.
poolest oleks Briandi kandidatuuril wäga
Kõige tõiisemalt eelpool lähemalt puudu
palju poolehoidu, kuigi wäidetakse, et õnnetu tawte kõvwal kõneldakse praegusest senati esi
Säksa-Austria tolliliidu lugu otewat tema mehest Douiner'st. Tuleb ära oodata.

Suur osa prantslasi näeks heameelega, kui poolehoidjate ridades wäikest segaditst sünnita-.

Nõutakse laagrit»» tasu tõlgendamist.
Pühapäerval oli kokkukutsutud Tartu rätsepate laste ntnntMm 10—25 sendini. Tallinna r.iriesatc
tunnitasu on 50 senti.

ameriühisuse mõisnikkude ja rätsepmeistrite nina jval-.

misriiedc-äride omanikkude koosolek rärfoiwöö hin
dade normeerimiseks.

Nagu rätsepatööliste .mictiühiiuie nihains

meile seletab, olewat laagritöö hinnad wiimasiel
aascarel "tugeMa-Sn alla kruwirud. lrrin neil ara
del, kus naisterahivasrcl oma tööjõuga sõna kaasa
rääkida. Nii näiteks on 1026. a. mälsaröötaiud
tariifidega wõrrcldes naisicrahwa mantlite õmble
mise hinnad alla läinud ligikaudu 2/3.mõrra k 1050
sendilt 350 sendilel ja mecsierabma riieruse ükäku
rel artiklitel «püksid ha wesrid, mida on bakanud
malnnsiama ka naisrätiepadl 5a prois. mõrra, ku

na pinjakurc juures hinnalangus nii iuur ei ole.

Criti allasururud olewat hinnad mõnes Aleksandri
ränaMal asumas äris. Kui nüüd räiicvatöö hindu

itöijufe iuh.iiu? ott iva!jaiöömuud fa pika ta
beli Me kohta, luipaliu mingisuguse tööarnili
mi?term:ue ründe nõuab. Tundide arto kii?ma.'arud
tunnirasirie, 30 sendile, mmaks ni-? rga ük.uku rne.
tuSarnkli õmblcmiie hinna. ?lairek? oli ette rahtud
ralwepaliru õmNennfrf? 50 ruudi, siiau-palitule 44
i\, suwepakitule 42 t. pinsakule 32 t. jne. Laagri*
töö jrnrres aNnataksc aega 15 pro:i. lvorra nüröem.
Leitakse, er seda hiuuakiria on raSke mako-ma
panna. E. Nusett kirjeldab serslikorda üldn'cl?. Meil
walmiSratakse laagrisse head >ööd. kindiao?: nare
rnar kui Soome-z wõ>. mujal Tee on wünud tarnu ta said rohke! arwul tvalmiSriictc äridesse, kuna rär

normeerida raherakie, ms on 'nhtnid selle terarv ots
walimsriieke äride Mastu, kuna tellimise peale õmb-. scpatöökodadel, kuo tcllrmne peale,
on röo wö.hcncnnd. Kõneleda arkvab. e.t olek? utoo
lemiscl hinnad jääks endiseks.

Koosolekule oli ilmunud ierwe rida tuntud

piline Tartl!? üldiste laagritöö hindade maksma

rätsepmeistreid, kel omad töökojad, uägu E. Uusen. parreku karje. seik meil on tööd mähe ja tööjõudu

Rurschak, Wosmi, Asso. Tuulas ja teised, kuna palju ning edaspidigi ollakse Malmis laagrirööd
malmisriiere ärid oli esindatud wähesel armul. E. odawarnalr tegema, kui normid on wäliarööratud,
llusen teat.as rätscpmeistrire nimel, et nemad ei -elleväraü ioowimb uor:n'de maksmapanekul erre
;erine praegu oma orgaflisatpooni nimel, maid iga lvaatlikulr toimida.
üks isiklikult.
järgnesid wecl elawad jõnatvõrud ni: ibolic-ir
Nätseparöölistc amenühisuse juhatuse ettepanek, kui ka ranepnreiitrite poolt. 5-re'güünmu'l
määrata töötuim? taiuks 30 semi -- ei rekira Maid koosolekul ei arurarud, sen enne tahetakse annmv
lu?t. peetakse Masmwõcrawaks, san?nti ka õpi» niksudega Meel läbirääkimin jarkatr.

Huwi majanduslikkude küsimuste wastu.
Ka«b.-tõõst«sLoja estmehe kõue Tarkus.
Kaubandus-tööstuskosa Tarin osakonna
algatusel korraldati pühapäewal Tartus E.
Käsitööliste Abiandmise Seltsi ruumides awa
lik kõnekoosolek, millel esines kaub.-tööstus
koja esimees J. Puhk pikema referaadiga
Eesti majanduslik seisukorra kohta. Tecmi
aktuaalsus kui ka referendi isik olid kokku
tõmmanud oige rohkel arwul kuulajaid mitte
ainult tööstuse ja kaubanduse alalt, woid ka
põllumehi ja kõiki neid, kellele majandnsliste

mis seal praegu walitsemas. Teda seisukohta
silmas pidades andis kõneleja kaubandus
tööstuskoja ja statistika keskbüroo poolt kogu

tud statistiliste andmete põhjal ülewaate Ees
ti majanduselu tähtsamate alade ja ilmu
mast e olukorrast möödunud aastal ja käesole

wa! silmapilgul.
Silmas pidades puudutatud küsimuste
rohkust oli loomult! oodata elawat sõnamõt
mist. Seda tehtigi, kuid tänu koosoleku juha
Aru haridusselts energilisemalt tegewusse. küsimuste arutamine südame lähedal seisab. taja hra Mainnle, nntdeti ära hoida migu.
Aru haridusseltsi peakoosolek peeti hiljun.
Käsitööliste Abiandmise Seltsi ruumikas mis meil kipub korduma kõigil sellesarnaste!
Koosolekul walitsetva meeleolu järele wõiü loota, ci saal, mille suturistlised dekoratsioonid tundusid koosolekutel läbirääkimiste laiainnalgumi
selrS senisest energilisemalt tegewusse asub. Koo- •- meidi ebakohase kontrastina koosoleku asjalik
nc ilma kindla sihita. Mitmetele koosolsiate
olekul asutati ka öppering. Seltsi juhatusse waliri
estmeheks Karl Koch. abiks Alma Krootmann, seki .! - kusele ja tõsidusele, suutis mannalt enesesse poolt pmldutatud mõtetele, näit. Eesti töös
tusjaadusc tarwitatuiselc jne., said huwita
tariks Art. Kukcmelk, abiks Jaan Eglon ja laeta mahutaba asjast huwitatuid.
hoidjaks Joh. Eglon.
a, Puhk juhtis kõige pealt tähelepanu wad seletused ning laiendatud allakriipsutused
sellele, et Eesti majanduslist seisukorda ei saa osaks. Käesolewa eeskttjul mõiwad paljud
maadelda kui rippumatitt. maid see on lähe teisedki konekoosolektld ainult tõsta enese was
bait seotud üleilmlise olukorraga ning kriisiga, fit huwi, kui nad ülearu Pikale ei weni.
Sädetelegraaf märgib:
waStuwötmisel isikuma!'ud kindlaks järgmiselt:
meestele 89 krooni ja naistele 4 krooni. Möödu*
nud aastal olid siin inkumaksu määrad: 19 kr.
meestele ja 5 kr. naistele.

Kirjanikud ja B. Linde.

3

Inglise salakuulaja Reily kõmulised mälestused.
Enamluse kukutamise kawotsufed. Zteily kiistlased Kremli».
Lenini ja Trotski arreteerimise katse.
üks Londoni agentuur hakkab awaldama iawlikuliselt. Lenini, irctšft ja nfyfa tege
iibe Euroopa kõige kuulsama salakuulaja ing luujefi sain iga päew teateid polk. Fredc õe
lase Reilingstone'i kõmulisi memuaare. Rcy läbi. kes neid tõi mulle teatrisse. fobftufušH
lyl õnnestus omal ajal liitriikide ülesandel ine. oma wäikcses kastikese sarnases käekotis.
tungida Nõukogude tsheka asutustesse ja seal Mulle sai teatamaks, et oli kawarsuiel uue
alustada enamluse kukutamise eeltöid. Kawat walitsuse koosseis, samuti, et tulemast puna
iuš ebaõnnestus oga, ja Rcily lasti Vene mäge pidi juhtima kindral ludcmrscb.
Tuli teotseda kiiresti. Umbkaudsele armu
maal maha. Ta Londonis elawal abikaasal
läks korda päästa ta memuaare, millised tuste järele wöisime Mmkwas armestada
minis hiljuti ülalnimetatud agentuurile.
60.000 sõduriga. Tcloial tapeti Moskmas
1914. a. astus Rcily. õige nimega Rei-- krahm Mirbach ja liitriikide saatkonnad oüd
lingstonc, inglaste teenistusse ja algas oma sunnitud lahkuma. Enamlased olid wccn
legewust inglise wastusalalnures.
dunud, et wälismaadc saatkonnad on mastis
Sel ajal, jutustab Rcily, liitriikide wa vewolutswoni pesad. jalgealune muutus
lltsused tahtsid tõmmata Nõukogude. Vene kuumemaks kui kunagi. Liiaks kõigile mmm
m.aad sõtta Saksamaaga, kartes, et Saksamaa, sin ühe oina sõbra läbi kellegi Marchandnga,
wabancdes Mcnc rindel, suuresti tugewncb. kes end nimekas kontremolutsionäriks. tõeu
Mulle tehn sellepärast ülesandeks kindlaks iclt oli aga enamlaste ärnostetu. õnneks
teba enamluse juhtide Trotski ja Lenini ka ekiteliin end Marckand ile malenimcga. Mcõue
ma t su sed.
aja pärast hakkas ..jsm." minu paljastamise
See oli ajal. mil enamtised wöimnd Pct kimatsuscga aivaldama igasugu teateid.
kartes, et selle tõttu kiiremini mõidakie
rogradiii üle kolisid Moslwassc. Selle tcc
saada
minu jälile, otsustasin teotiema da
konna tegin läbi suurte, raskustega, kuid taga
järjckalt: Moskwa kubises sel ajal igasugu tu kota kohe.
Minu agentide hulgas Moskwas oli lai
medast elemendist sa wöimu tippu roninud
kaclakohmlistest tüüpidest. Selle külje heaks lane polk. B-. kellega tegiinc kõik tarwilikud
omaduseks oli, et. nõukogude, komissarid olid ettewalimstused. Tahtsime alata Moikmas.
täiesti kirjaoskamatud sa kirjutasid alla kõige et acgawiitmata arreteerida Leninit ja Trots
kahtlasematele dokumentidele. Kui sel hirmsal kn. Kalkuleerisime, ct kahe tähtsama enam
ajajärgul enamluse juhid söandasid pülida luse suhi kinnimötmiscga enamlusele Wene
walitsuse tüüri juures, siis ainult tänu tsheka on antud surmahoop.
Uurisime wälja päewa. mil Trotski tuli
sa tema organisatsioonidele. Kuid ka need
polnud täiesti ligipääsmatud. Minu otse Vetrogradist tagasi Moskwasie. Tnures
kohene ülesanne oli Venemaal esile kutsuda Teatris olt määratud keskkomiteede koosolek,
wasturewolutsiooni puhkemist, kasutades pu kus pidid kõnelema mõlemad kuurmed. Le
nawägedcs edenewat korralagedust. Valgetel ttin ja Trotski. Otsustasin arreteerida kat
rinnetel põgenesid punawäclascd tuhandete süda mõlemad juhid korraga. Teatri iim
kaupa. Alustasin nende, keskel ettcwaatlikult berpiircnmne pidi sündima suure cttemaatu
kihutustööd. Minu käsutuses oli mitu sala sega, _ kuna ukscwalwurid tulid osta ära.
kuulajat Kremlis, kelle kaudu sain cnamwä Teatann oma agentide läbi. ct iga sõdur, kes
hein kõik nõupidamised Lenini kabinetis ja arreteerimise otstarbega suudab tungida teat
Butõrkas istuwate isikute nimed. Mu peo riske, saad selle ectf lil.Oi K) rbl. laiu. Ta muti
agent oli polkownik üks nõus. kindral otsustasin teatrisse minna ka ike kord juba
staabi kõige mojuwamaid ohwitserc. Tema r?arcm, et tutmuda itssepäö.smise Möimalus
käest käisid läbi Arhangelski. Koltschaki ja Te tcga. Esialgu aga pidin insormecruma Pci
nikini rinnete teated, kõik sõjalised korraldu rogradi oludest, ja LB. augustil sõitsin Orlomi
antud pasiiga Moskwast wälsa.
sed ja sõjaplaanid.
Kord kutsuti minu sõber G. tsheka Peter
Laiskuse haritipp
kuri osakonna esimehe kabinetti. Viimases
tundis G. ära Vladimir Orlowi, kuulsa
ftfü lugupeetud iofia ftriamf. Mic !a,s
tsaariaegse uurija Warssawis. Orlow teatas fu? nn sama imriuaarne nagu tema teesebft,
mulle, et tunneb minu kawatsusi ja kergem mudis h-jjun ühelt pifanefc reisilt tagan,
dab miuu agentidele liikumist Peterburi ja haarad: kimmuse ircnfe, U; 6 ml *õiao mli•
Moskwa wahcl. Vähe aega hiljem sai Or feni meetdis, wasms. et ta ftigc meelmmim
lowist endast minu agent, sa silmus enam defS tahtnud jääda Jaamalt.
laste kaela ümber hakkas tõmbuma koomale.
..Teie ei tea. millma maa on." \\::ui
Parajasti lellel ajal algasid ebaõnnest»- .a 3 ta, „ Miini ei tö maamai ci tee aömluutie!?
mised. Kornilow ja Koltschak häwisid, wal midagi. ,<?u*fil ma rr ale neimad nii»ugun
ged wäed jooksid laiali. Lenin hakkas kindlus iaic«fi;i\ <tööft ei taiia nad teada mähematki.
tama sotsialistlikku riiki. Vene linnade täna
meelsamini nad ledawn.d mattidel ia
woil walitses terror, wauglad olid täis kulu nhisewad cnda ette. ainul: 'inlietamad
tud uusi ohwreid.
Magada - fefca nad ei usalda. Neil niinelt
Elasin suures ärcwuies ja töötaiin pa- tn hirm. et reid nn- 5 aeamad tegema tädb..."
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Kelle keskelt tõuseb Lutsi prohwet?

Maailm 5 miljoni aasta pärast.

Lutsi eestluste keskel on wõr dl emist ra . wa" wanemad inimesed alkoholi auru all
hutdaw protsent keskkooli õpilasi, keda peab i, lõid trilli-trcÄli, kogusin keskkooli õpilasi, keL
kõige enam arwestama kui „moarahwa" ha aitaksid meeretada kiwi Lutsi eestlaste haua
riiud sõudu. Kes on saanud üliõpilaseks,,l ukse eest. Noorus äratab ikka lootust. Lutsi
mid enam oma rahwa keskel ei näe. Eesti : eesti noorus pani särama rahwusliku üles
seost on jäänud maid end- Tartu üliõpilane : f tõusmise lootuse. Teatam osa Lutsi „rnor
Aleksander Meksh Põlda malda kohale oma ! rahwast" on küll nägu surnust üles tõusnud,
talu pidama. Ka keskkooli lõpetanud walgu aga ta on jäänud pimedasse hauda wacw
wad oma rahwa keskelt wõimalikult wälja. j lema. Ei ole haua pealt kiwiweeretajat,
Kuna nad aga mähemalt pühade ja puhkus enam on haua kinnitallajaid. Lutsi eestlaste
aegadel koju tulewad, siis peab nendega reh * noorsugu annab aga eeldusi, et nende kes
kendmua teatud maaral nagu rahwaga ühen- kelt wõib tõusta oma rahwa prohwet, kui
Jjnk.v seiswate liikmetega. Nende kaudu saab teadlikkude eestlaste rahwusarmastus seda
rahwa keskel rabwuskultuurilist tööd küllalt j tahab.
edendada, kui nad on eestimeelselt kaswatatud. j Kui Lutii eestlaste keskele saaksid kas wõi
Er aga keskkooli õpilased on kõige wastuwõt- ! kaks tõsist eestimeelset õpetajat, wõiksid nad

Kuulus loodusteadlane ennustab.
elamiswõimalust. Kaksiaõa
Kuulus inglise bioloog Haldane, kcs juba samaid
fitmmenb korda tehakse ka'et Mna Unnam
mõnedki asjad on ennustanud õieti, püüab
u.üüd loori kergitada kauge tulewiku pildilt- 280 ekspeditsiooni hukub teel, kuu:
korduwaid õhulaewaonnetust p.otaul
Ta sellekohastel prognoosidel on igatahes pärast
inünesiel õnnestub Veenusel maanduda za
see paremus, et ei saa neile wastn waielda
sinna elama sääda. e rnnnnm
:ga neid kontrollida, mille tõttu ennustaja
Uus Planeet nfunbatafjc. o. •
iie igatahes on blamaashi eest hoitud. Kuna umber
on suurem enamik maakera elantHe
Inglismaal Haldane' awaldistele üldse pü*
SBcenufcl.
wöib nagu l->°!bnt
/endatakse suurt tähelepanu, toowad inglise i-l aial iitiaSmlt
twStuwat maakera fjuftumnt.
'hed ka selle tema „kangenägemise" pildi.
Ku.m mäakera-kuu ... 80.000,-fin. »
Wiix miljoni aasta pärast, ütleb Hai*
dane, on tehnika ja ime teostanud oina kõige tub fiiu, määratud laawaniasnd woo.awad
suuremad imed. Noorendamisarstid on te:* surnud kera sisimast sa wallanduwad luhl
und omal alal nii suuri edusamme, et inimese kese aja jooksul tolmu ja laawakubemekes-ke
eluiga wõib pikendada ligikaudu kolmeletu* sõõriks Maakera pinnalt igasugune
haudele aastale. Haigus ja füüsilised wolnd elu. Need wähestd. kes õnnetuse ule elawad.
tuullüvad kauge minewikn mälestuste hulka. otsiwad marju seespool maakamarat, et jat*
Maa jõumasinad, mille wõimed on miljon kota oma wiletsat olelut.

Zikuma maimuga, siis ei tohi seda aega mitte j kahes alalhoidunud asunduses mõndagi saata

silmast lasta. Need õpilased, kellega puutu • korda. Selliseid otsitakse praegu.
j Lutsi kooliõpilased läheksid meelsasti Ees
' tisse kooli, kui neid selles asjas toetataks.
pärast keskkool: lõpetamist. Kelle isad-emad . Oleks hea, kui sutvekuudeks neid Eestis keegi
Meel maakeelt kõnelewad, need ärkawad reth- , wõtaks oma poole, et nad õpiksid eesti keelt
siu mõne aasta eest kokku, omawad alati enam
eesti rahwustunnet kui need, kellega kohtasin

korda suuremad endise chjastu omadest, pane*

jn saaksid kaasa tuua enam eestimeelsust.

Mustandele kergelt.

P. Woolaiue.

Ülestõusmise pühade ajal, mil ..maarah-

Ilusam torniga kirik Ühisriikides

wad liikunia ookeani weed. Kuna mandrid,
millistel tvarem walitses mõõdukas tempera*
tuur, siis enam. külma tõttu inimestele ela*
miseks ei sobi. köetakse terweid maailma*
jagusid Reis kuule on ammugi
teostatud. Kahel ekspeditsioonil on õnnes*
tunud jõnda kuule, teda põhjalikult uurida
ja uurimuse tulemusi kaardile kinnitada.

Ühisriikide kõige ilusamaks, samal ajal ka
kõige kallimaks kirikuks peetakse Detroiti, pii
dil kujutatud jumalakoda. Detroit on teata
Postkontori-lood Amblas.
wasti Põhja-Ameerika suuremaid tööstus
Kuu ähwardab maad kohutama katastroo*
linnu. Kirik on wäga huwitaw juba puht
Postkontori asukoht ja kulud.
stiililiseltki; ta on moodsamaid ehitusi töös siga. Tema tee maakera ümber tõmbub jär
AmblaS on praegu elawakz kõneaineks post seal enne jälle kapitaalne remont ette wõtta. tuslinnas.
sest rohkem koomale. Maakera kaugus kuust
kontori ülewiimi'e küsimus ühispanga majast Kohaliku riigimaade walitseja poolt kohale kutsu
muutub ikka ja enam wähemaks. Sellega

ringkonna walitscja kantselei ruumidesse, missu
gused ruumid kuuluwe-d riigile.

Ei oleks muidu midagi selle waZtu, kui riik'
likud asutmed oma hoonetesse koondatakse, kuid

Amblas on see suurte kuludega seotud. Hrae

tud arhitekti eelarwc järele ei pidawat see.kapi
taalne remont küll rohkem maksma minema km

ühtlasi kaswab kuu külgetõmbejõu mõju ooke*

ani weemassidele. Tõus ja mõõu on nii
mägewad, et takistawad maakera keerlemist:
õäew nlnutub järjest pikemaks. Aastal
2.000.000 kestab üksainus Päew maakeral
samakaua nagu 1928. a- üks kuu. Maa*
kerale langemise oht nihkub alatasa lähe*
male ja täidab inimesed kabuhirmuga. Selle
pärast Maldab inimesi aeg-ajalt mõte. üle rän
nata mõnele teisele planeedile. Jnimessoo
Pilk on Pöördud Weeuusele, mille pind maa

ainult 3999 krooni (I) ümber, kuid ühispan
ga poolt kohalekutsutud arhuekti artvamise ja eel

artve järeel olewat raske maja korda seada alla

8999—9900 krooni. Maja olewat 56 aastat
a umiue tuleb märk a odaivam kui kolimine ia tagasi hooletult ja lohakalt ehitatud, mille re
uue korteri korraldimine. Kuna Ambla ühis mont täielikku maja uuestiehitamiit tähendab.
pank üks eiujõu!i'emaid kogu riigis, stis ostis Siis weel telefonikeskjaama ületõstmine, mis
pank omale alewikus 1929. a. juure ja nägusa iseenesest wäga suurte kuludega seotud.
guStes ruumides, mis kuulntvad küll ühispangale,

maja, kus möödunud aastal põhjalik remont ette
wõeii. Remont tehti ka postkontori kasutada ole
wa? maja o'as kindlate teadmiste ning lubaduste
põhjal, et postkontor paugamaija edasi jääb.
Remonttööde teostamise järele muutusid ruu

Peale maja remonttöid ja postkontori ülewiim.
tuleks postkontoril üüri arwel oma kanda wõtta
aastas wähemalt 999—1000 krooni, mis märksa
kõrgem kui senine üür ühispanga majas. Peale
selle on halbuseks weel see, et postkontori üle

mid. mis iseenesest juba awarad, õige nägusa

wiimisel majast haridusselts oma raamatukoguga
ja politseikonstaabcl wälja tõsta tahetakse. Hari
dusseltsist wõiks aga saada maja riigilt äraostja.
Seega ei tuleks riigil üldse mingisuguseid kulusid

te?S, nii et poStipeawalitsuS nendega igakülgselt

rahule jäi. Leiti isegi, et postiasutuse ruumid
nägusamad on kui teistel Jürwamaa postiasu
tustel. Seejuures ei ole aga üür eriliselt kallid

kera Põgenikkudele näib pakkuwat kõige sood-

Inglise õnnetud abielumehed.
Inglismaal istub, nagu sellekohased sta*
tistilised andmed näitawad, aastas ligikaudu
12.000 meest manglas sellepärast, et nad ei
suuda oma lahutatud wõi mahajäetud naiS
tele maksta alimente. Inglise seadus, Married
Women Act annab naistele kerge wahendi
neil oma meestel, kes endid abielu õrnadelt
köidikutest wabastada soowiwad, saawutatud
wabaduit maksukoormaga rängaks teha Wõi
teda wahetada „wabadusega müüride wahel".
Tuhandete knkrnnõrkuse päraü puuripiS*
tetud abielumeeste elu Pole juit viinaw, kui*
gt wäga ühetooniline. Mehed tohiwad era*
riietes oma maksukohustust meele tuletada,
teineteisele oma häda kaemata ja nädglaS ühe

kirja kirjutada. Selle kõrwal aga peawad
paikama manu saapaid ja nõeluma poüpakke.
Aegajalt nad tohiwad endile Paluda külasta*
jäid. Londoni selle wangla ülem teatab, et
kogu tema pika teenistusaja jooksul pole ent
leidunud ühtki säärast Mangi, kes oleks soowi*
rmd näha oma mõlansaldajannat. .

maja ümberehitamisel kanda, kuid postkontoril
oleks siiski nägusamad ruumid kasutada kui riigi
729 kr. aastas.
Wiiakse aga postkontor riigimaija üle, tuleb majas.

Miss Marion Eddy walmistub ookeanilennule.
Ameeriklanna miss Marion Eddy, keS
on wäikelennuki kestus4 ja kõrguslennu re
kordite omanik naistele, walmistuwat Londo4
nis Praegu waikselt ookeanilennule. idast
läände Londonist New Jorki.
Unamuno haawas kuningas Alfonsot.

Tuntud hispaania kirjanik Unamuno esi4
nes lihawõtteil San Sebastiams kuningas
Alfonso wastu sihitud kõnega. Unamuno
kõne kirjalik tekst konfiskeeriti politseiwõimude

poolt. Kirjanikul tuleb majesteedi haawa
Lennukid kahurite wedajaks.

Ühisriikide kailsemägi tegi wiimastel ma kule kohale tunni ajaga ja wõis otsekohe oma
nööwritel Panama kanali piirkonnas edukaid häwitawat tege.vust alata- Katsetel toimetati
katseid kahurite edasitoimetamiseks lennukitel.

terwe wäljasuurtükkide patarei lennukitel 2(X)

Kahur, mille transporteerimiseks muidu oleks km kaugusele. Pildil on kujutatud suurtüki
kulunud mitu päewa, saadeti nüüd tarwili- laadimine weolennukisse.

"Mischka"-võitlused Lätis.

mise pärast Mustust anda.

„Postimehea lugejad
Inimene looduse ilu kaitsjana.
Neil päewil pühitses Preisimaa riiklik teid looduskaitse alla antud Preisi maakohta
looduskaitse asutis oma kümneaastast tege- dest. Mcwal n. n. Zehlau järwed Jda-Prei
Musjuubelit. ühenduses sellega awatakse Bcr simaal; all pahemal: Rodderberg Siebenge
misel, mida ei .suutnud ka enam piiskop Irbe liinis looduskaitse näitus ja ühtlasi 9. Saksa birqeni külje all ja paremal: n. n. Hänni
waigistada. Kuid waatamata protestidele ja looduskaitse päew. Pildil on mõningaid waa- bali haud Wilscdes Lüneburgi nõmmel.
on alati kõige uuematest
sündmustest informeeritud.

ägedatele waidlustele, kus isegi

sõimule üle mindi, wõeti wastu sakslaste
Kewade hooaeg politilisel wAjal. Tülid kirikupüewal. Lihuniku maadlus karuga. poolt esitatud resolutsioon, millega Mahra ki
riku peremeesteks jääwad Saksa kogudus ja
Kommunistide Etemaks „walgele Lätile".
Esperanto.
üks Läti kogudus, kuna garnisoni kogudus
Pühade ajal andis palju kõnelust riialaste peab leppima sellega, kuidas sakslased seda
Pühade lähenemisega rahunes ajutiselt
Soonte Raudteelaste Karskusliidu aastakoosolekul
1 Kawatsusi suweks.
Läti politiline-taewas. Uus walitsus ostus ühe lihuniku maadlus karuga, nüs lõppes li j heaks peawad. Läti kirikute esitajad esitasid
Eesti Esperantoliidu äsjapeeiud 9. aastakoos wöeti wastu otsus soowitada esveranto-õvpimist
„sakslaste armust" ametisse, kodanikke pine huniku kaotusega, kes wäheste elumärkidega j hääletamise tulemuste kohta protesti, millega
liikmeile ja paluda raudteede walitsust wõtta
wil hoidnud linnadewalimised möödusid ilma haigemaija wndi. Sündmus arenes järgmi !awaldatakse umbusaldust sinodi juhatusele, olek-kongress õttnesws kõigiti ja andis Eesti espe kõigile
rantlcpile wärsket tegewusindu ja ka uusi tvälja esperanto keel raudteelaste ameti kursuste õppeainete
suuremate muudatusteta wolikogude koossei selt: Lihunik Palckks jalutas teisel pühal lus -kelle wasbuseismisel ei wõetud teisi ettepane waateid. Euwiseks tegewushooajaks on ette nähtud hulka. Soome Raudteelaste Karskusliidu liikmete
2150.
sus, Skujeneeksi edumeelsete poolt algatatud takas nieeleolus loomaaeda, kus loomataltsu
-kuid hääletusele. Kirikupäewal puhkenud tü tertve rea tvälismaalaste ekskursioonide tvastutvõr arw on
Soome karskttscnisüklopeedia RaittuSaiian
allkirjade kogumine rahwahääletuseks Mahra taja kutsus sovwijaid „Mischkaga" jõudu j lid on rahwahulgad ärewusse Miimid. Need niine. üleniaailmlirke esperantokongress Kraakowis,
Ttetoktrza toimkond kaiitleb eripeatukis esve
kiriku asjus andis ootamata tulemusi juba proowima. Palaks mõõtis silmadega karu, õpetajad, kes kaitsesid Läti huwisid, saamad Poolamaal, ja mõned tvastuküllasõidud. Augustikuul ranto
keelt ja tema tähtsust kogumaailmlises alko
on kawatsufel õpetajaile haridus holiwastases
esimesel päewal. Ühe sõnaga: kõik lahingud tunnistas siis oma rammu ja wõttis lõpuks õnnesoowi-telcgramme, milles lubatakse toe ministeeriumi
woitluses.
korraldusel, kui ungari kaialt-tuntud
olid löödud ja wõidühüüd kõlas ühesuguselt wäljakutse wastu. Algas maadlus inimese i tust wõitluses õige asja pärast.
Soome eduskunna esimehe voolt kõigile edu-' esperantoõpetajal Andreo Ce'l tvõimaldub sõita
I'*
nii wõidetute kui ka wõitjate huulilt. Harilik ja karu wähel. Publikum rõkkas naerust,
Eestisse seks ajaks. Ettepanek Andreo <se'le on künna lukmeile korraldatud pidulikul lõunasöögil
juba saadetud, wasiust oodatakse lähemal ajal. kirikuoperaza Kttviom audis edasi oma kodukihel'
surelik, kes neid wõitlusi jälgis, sattus nende fui .maadlejad teineteist murdsid. Karu oli
Lätit waritseb hädaoht. Har
Kursuste
asupaik oleks arwatawasti Tartu, kui köi konna terwitused esperantokeelses kõnes.
lõppemisel arusaamatusse ja ütles päris õi aga lihunikku kuidagi sääraselt haaranud, et fotoi lati kommunistid on wandunud katte gile kättesaadaw
keskkoht.
güsega: see kõik sündis erakondade ja parteide Weri taga, mis karu lõplikult roopast wälja
Kaubanduskojad ja esperanto.
maksu „neetud walgele Lätile". Kui lugeda
huwides!
lõi. Suure waewaga suutis loomataltsutaja Harkowi kommunistide konwerentsil wastu
Huwireise wälismaile.
Prantsuse kaubanduskodade esimeeste wismas<>7
Tuli waikne nädal. Ununesid lahingute ühes teenijatega ärapigistatud ja purustatud wõetud resolutsioone, siis läheb süda päris
Eelolewal suwel Espermrta Tilrista Komisiono
wõeti wastu Pariisi
ja lööunngutepäewad. Algas palawikuline lihunikku wihase looma kaisutusest päästa.
kuõwäks Läti saatuse pärast. Aruannetest korraldab rea odawaid huwireise wälisinaile. nii mehe hr. Andre Baudet' voolt
ettewalmistus pühade waStuwõtuks. Ärides
kui kaubandusliku keele kasulikkuse Ma
Pichadeaegne maadlus karuga oli nagu selgub, miks kommunistid Lätile kättemaksu Stockholmi sa mujale Rootsi (isegi Lapinmale).
kees elu. Mõnigi ettevõtlik ärimees leiutas sissejuhatuseks maadlusteks ja jõuproowimis wannuwad: Kõik Läti wanglad olewat kom Riia laulupeole, Poolamaale, Ungarisse jne. Es Ka Hollandi kaubanduskodade rinakonui- 11
esperanto tvaStu elaw. on huwr
Turista Komisiono oma heade rahwnswabeliste
ostjate juurctõmbamiseks uusi wõtteid. Peale teks otsekohe Peale pühi alanud kirikupäewal, muniste täis, kus neidwaeseid sotsiaaldemo per.
.sidemete tõrtu suudab anda hui-'-einjmle tundu
müüdawa kcnlba ilustasid kaupluste waate mis juba esimesel päewal wõttis õige sõjaka kraatide toetusel armetult Piinatawat. Pa tvaid hinnaalandusi ja wäga mitmesuguseid soodus
Daani esperantokeelne film.
aknaid plakaadid pealkirjadega: „Kõneldakse ilme. Kurgi Mahra kiriku asju ei wõetud hempoolsetcl „töölistel" ei olewat enanr Lätis tnsi walismail.
head wcne keelt?" wSi „Koneldakse head saksa otsekohe arutusele, kuid juba algusest peale jäi
asu. Nende üleskutse kõigile, kõigile, kõigile
Rootsi õpilasi tuleb Eestisse
keelt!" Seda tehti peamiselt lätlastele, kes mulje, et kiriknpäew möödub „Mahra kiriku lõpeb . kvhutawa kättemaksu ähwardusega:
tib on amult esperantokeelsed fiTm; -!!. V v . §
Peale muude on mitu Room kooli teatanud oma
ruttasid külastama sääraseid ärisid, et selgu tähe" all. On ju ka see 'küsimus nüüd „rah „Tööliskond ei jäta oma seltsimeeste ter
Eestisse käesolewa aasta
fŠM%t£mk iaTuiS?9^ah R-Ast.
sele jõuda, kui „head" riigi keelt neis äri wusliku kella" külge riputatud ja kirikupäe rori ohwrite eest kätte maksmata. Bur ekskursioonikawatsustest
suwel. Wnwsena tuleb üks õvilasriibm Siockbol
des kõneldakse.
wal on täitsa wõrmatu settest waikides mööda shuid ia sotsiaaldenwkraadid peawad wastuse mist. tl. juunil ja hiljem õpilaSekskursioon Uvv
salasi, Eskilstunast, isegi Kirnna linnast Lapimaalt,
Niisuguses libedas askelduses jõudsid pü Pääseda. Kõige täbaramas seisukorras on andma oma wägiwallategude eest!"
õpilased kõnelewad ainult rootsi keelt ja esperantol.
had kätte, .mis üldiselt siiski waikselt möödu piiskop Irbe, kes katsub seda küsimust säära
Waesed Läti sotsiaaldemokraadid! Neid Neid
huwitawad Eesti? kõigepealt rootsi ajaloolised
sid. Oli l'üll „pühadekaklusi", kuid palju selt lahendada, et oleks hundid söönud ja waritseb hädaoht ka sealt poolt, kust seda kõige mälestised,
milledega nad tahatvad nuwuda lähe
Esperanto Berliini leslcä.
wäiksemas ulatuses, eelmistel aastatel. lambad terwed!" Tõsiasjaks jääb siiski, et wähem nende wastutulclikkuse pärast oodata malt. Seesugused ekskursioonid kordutvad ka edas
Ka pidudest osawott oli waik-sem. Kas seda ainult kiriku andmine lätlaste waldamisele wõis. Et ähwardawast seisukorrast pääseda, pidi. milleks juba kaunike hulk koole mitmel pool
s£Sswwa«w m
põhjustasid majanduslikud raskused wõi jälle wõib peatada algatatud rahwahääletust. Sel kawatsctawat wäbastada kõik kommunistid ja Rootsis teeb ettewalmistusi. Korraldajaks ekskur
sioonele on Esperanta Tnrista Komisiono Siock
see asjaolu, et kodanikud on „targema?s" lega arwestas nähtawasti ka kirikupäewa ena nad warustada rahwasaadikute mandaatidega, holmis.
muutunud ja ci ohlvcrda enam waewaga tee nms, eriti prowintsi delegaadid, kes nõudsid et politsei ei saaks.neid enam tülitada
Zamenhof t tänawaks
nitud santiinke igasuguste tühiste lõbustuste Mahra kiriku ülewõtmist Läti kirikuwalitsuse
ametikohuste täitmisel. Rko.
Esperanwst Soomes.
Ulmetatird
Notve a— r -r
waldamisele. See oli sianaaliks tülide puhkepeale.
Niias, 11. aprillil.
- "\topts 11. ja 15. märtsil f. a. ärapeetud uks kesklinna iänatoaiii
''
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Pomm Saksa-Wene läbirääkimistele.

Töö

Paljastati laiaalatasllk kommunistide tSSstus-spionaasb
Saksa wirwttrusti tehastes.
Frankfurti st, 12. aPriMl. (Trj.)
FrankfurtiS Maini aJaxti paljastati sensatsioo
niline tööStusspionaashi zuhuS, mis arvata
vasti on seotud võrdlemisi kemaelemiUewate
PoliMiSte tagajärgedega. Nimelt vangistati

niStid neid müLtzzud Nõukogude Wene kauba»-

stse töö rakmeisse asuda.

duSlikule esitusele BerlimiS, saades wenelaS

Pjätakow,
Mukogude riigipanga president, kes on Ber
liinis peetavatel nõupidamistel Nõukogude
Wene valitsuse esitajaks.

ei ole kuigi otsekohesed, vaid et venelased ta
havad Saksa tööstureid ainult ära kasutada.

Aedlinna elu.
ElnLutselised aednikud ja asjaarmastajad uutel kruntidel.
Tartu on ainukene linn. kus teatud linna
osad aiandusekruntideks planeeritud. See on huIvitatv käise omal alal, missuguseid kogemusi ära
saatvad kasutada ka teised linnad. Nagu esimese
aasta aedlinna elu näitab, ollakse kruntidega ame
ttS. 116 krundi rentnikust on kümme juba esimesel
aaÄal kdutnte hoonetega warustama
Teine samasimr osa on juba plaanid walmiStada
hasknud. See on küllaldane arw, kuna hooneSta
mine sünnib ajal, mil aiattduSosa alles korralda

ei ole omandanud ivaStatvat eriharidust, kaowad

teiste hulka ära ja juba hulga asjatundjate hul
gas olles saatvad teadlikuks.

Kuid linnatvalitsus on ette näinud ka korral-duse nendeks juhtudeks, kui peaks tõusma tarMi
dus nõuande järele. Kui mitte otse aianduskrun
tide omanikkude keskel, siis Mast Tamme linnaosas
ja teisal. Nimelt seatakse sisse konsultandiamet.

mis teatud aegadel uõufooivijatele abi annab

eriküsimustes. Tartus on selle korraldamine kerge,
sest siin on käepärast ülikooli õppejõud, keskseltsi ja
Ka on paljudele kruntidele juba puid ja põõ aianduA-mestnduskeskseltsi instruktorid ja jõud.

misel.

said istutama hakatud. Kuna wiljapunde saa

Nagu juba warem tähendatud, korraldatakse ka

mine seotud suurte kuludega ja teinekord kõigile
sootvijatele neid ei jatkugi, siis on krundikasutajad
hakanud Puid seemnest kaswatama. See .wötab
küll aega, .kuid selle eest saab krundiomanik puud
jälle oma istandusest ja tilludeta. Ka ioSimaldab
niisugust tööd sodne leping, sest ave» 16 aasta
möödumisel peab mag seisma juba walmiskorral.datud aia all.

tvasiawaid kursusi neile, kes asja wastu hitini tutt»
netvad. Aedlinnade üldkorraldus, samuti nõuande

üldkorraldamine on linna maamõõtja peal, kes
organiseerib asjatundjaid ja juhib nõuannet soowi
aid MastaMate eriteadlaste juurde. Isiklikult tema
nõuannet ei teosta.

Aedlmna osades algab uuesti elu.

Krundiomanikud liigutvad juba kruntide üm
Niisugune rahuldatu seisukord mõis tekkida
ber.
Iga meed sekeldab. Kui muud ei mõtle, siis
peaasjalikult sellest, et vkanduSkrunte anti neile,
wähemalt
seda, et on oma pesakoht, kuhu ajajook
kellel põhjalikum eelharidus aianduse alal. Ainult
mõned üksikud aianduskruntide kasutajad ei oma sul tvõib kolida tertye.oma perega. Kui lõhnatvad
waStawat eelharidust, kuid selle eest irnmettxkd jälle roosid ja õitsenmd õunapuud, siis walitseb aedlin

mesindust jne; *
- Nõuande küsimus.

na» niaapealne paradiis. Praegu ei ole peale

weelaikude, lumehangede ja sõnnikuhunnikute küll

midagi, tväljaaxwatud muidugi hooned ning põõ
P«ab arivama, et nii suured aianduskrundid,
sad. Kuid süwi on selle eest ilus: näeb lõkkawat
nagu neid Tartus planeeritud, s. o. terwe linnaosa,
nisupõldu ja mõni mees on Maitsel kaerapõllugi
wasnls ka tvaStatvaid eriteadlasi-nSnandjaid, sest
muidu ei suudeta walsaantud maa-alast saada seda,
mida loodetakse.

Nagu eelpool näidatud, on suur osa aiandus
kruntide kasutajaid niisugused, ke? ise aSja tunne.-

Prof. S. 91. Setälä külaskäigu puhul.
Nende ridade kirjutamise on põhjustanud
mure wäikese ingeri hõimu pärast, kes siin
oma rannaliiwikul weedab kiratsewaid elu
päewi aastast aastasse, olles säilitanud waid
wäheseid lootusi paremusele. Ingeri maa
tulundus on praegu loed miwõrd mähe are
nenud, et see wäga puudulikke eeldusi wõib
pakkuda hariduselu tõusuks, ent fiiit tuleb
lisaks weel teine moment, mis mõjub tagasi
kiskuwalt kõrgema kultuuritaseme taotluses.
on nimelt lõhestunud rähmusliselt
kaheks ühtesobimatuks leeriks: luteriusuliseks

Algawcvd jälle askelduste ja rühmamiste
päewad. Õieti olid kewadpühade puhkewnnid
wäikeseks bl.metõmbeks enne otsns t a w a t
lööki. Tuleb ju nüüd jõudu pingutada ja end

telt nende saladuste eest kõrgeid rahasummasid.

Tabatud kommunistid olid rahaga väga oht
ralt waruStutud ja wöib arvata, et Frank
furti» paljastatud salakUnlamise juhus annab
võimaluse saada jälile laiaulatuslikumale
tööStusspionaashi võrgule, mis töötas Nõu
kogude Venemaa kasu».
Saksa ajakirjanduses äratab salakuulajate
Paljastamine suurt tähelepanu. Juhitakse ta
helepanu sel puhul veel sellele, et venelaste
fepttsused PaljaÄusid just silmapilgul, mil
Saksa töösturid Berliinis peavad läbirääki
mist venelastega Saksa-Vene majandusliku
koostöö aSsus. Arvatakse, et paljastused mö
juvad läbirääkimistele ränga hoobina, kuna
need näitavad, et venelaste koostöö püüded

tormama!

Kewahpühad oma rõõmude ja lustidega
on möödas. Munad wärwitud, totsitud ja
ättgi söödud. Tmvalisel kodanikul on need fal
lid päewad juba unustussegi wajunud, koo
libpilastel tuleb aga alles täna jälle tõ

tema 12 vähemtähtsat kaaslast. Kommuuis
tid olid toimetanud salakuulamist Saksa vär
vitruSti tehastes HöechStiS. Uurides välja
varvitruSti tööstuslikke saladust, olid kõmmu

varast. Ikka ajapikmelt tviljapõllust. roosiaiani
on tukk nmad.

Juurdepääs.
Linn on loialitvalgumiscga sattunud juba sei«

jvad. Nii on tlk knmdikasutajast SS elukutselist sukorda, kuS tänatvate korraldamine hakkab üle
aednikku; teine osa lõpetanud waStawad koolid ehk jõu käima. Et omale mitte kanda wötta uut koor
olirnd lühemat wõi pikcniat aega aednikkudeks, matust, korraldatakse nii, et juurdepääsu teed kor
nõuandjateks, mestmkkudeks jne. Walja grwatnd raldcrtvad kruntide kasutajad ise. Viagistraalteed
Z—i krnndipidojai tvßwad ise esineda teistelegi korraldab linnavalitsus, kuid krundipidajatelt saa
nõuandja osas sa need tvähesed, kes aianduse alal dud ühekordse maksu eest.
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Hariduslisi taotlusi Eesti-Ingeri rajamail.

Täna algab peale ketvadpühi
ave-tt koolitöö. Tüdrukud ja
poisid asuwad uuesti
rakmeisse.

kohapealne komumnistuk tegelane Diestbach ja

Esmaspäewal, 13. aprillil 1931. a.

soome- ja weneusnliseks isori-ingeriks. Auna
wene ajal siin usk samastati rahwusega, koo
lides aga kõikjal malitses wene keel, siis iso
rid laskusid nagu endastmöistetalvalt wene
kokku wõtta ketvadiseks koolitöö lõpuks, milleni luse hõlma. Suurim wiga E.-Jngeri saatu
ei olegi enam kesteab kui palju aega.
ses tehti aga wabariigi algaastail sellega, et
Kaks tuletvat kuud on siis igale õpilasele isori küladesse jäeti püsima wenekeelne rah
ärewamM.ja pingelisemaks ajaks. Kellel sä wakool. Sellega anti hoogu isori te wenesta
raiad silme ees kooli lõpetamine, kel klassi miseks, sest nüüdne 6-kl. sunduslik rahwakool
wõrra kõrgemale vääsemine muret ja wae suudab seda teha ometi palju mõjusamalt kui
wa mõlemaga. Kui aga wiimselt hoolaualt weneaegne 3—4-aastane. Ja nüüd on asi
lihawötteilt wõetud parajad tõukejõud läinud nii pikale, et selle Pahe korwaldamine
kontidesse, ja warematelgi lllmdel mitte jnst wäga raske, kui mitte wõimatu.
wäga laiskusetõwele alistutud, siis on kindel
Soome-eesti orientatsiooniga E.-Jngeris,
lootus, et suwistele PuhZepäewadele wõib ra mille haridusliseks keskmeks Kalliwere kõrgem
hulise südamega wastu minna.
rahtvakool, tegutseb kaks rahwaharidnsliste
sihtidega seltsi: Ingeri Selts Kntlakülas ja
Eks neid muretule ole nüüdsel ajal õpila Eesti-Jngeri Haridusselts Kallaveres, ent
sil teissuguscidti. Nii mõnigi laskub aineti kumbki neist oi saa kiidelda töö wiljaknsegaäbmaseid mõtteid mõlgutama: hea küll, nüüd Puudub oma rahwamaja, samuti on suur
panen.täie auru peale ja teen juunikuuks õpin
puudus haritud jõududest, kes suudaksid ja ta
guile lõpu peale, aaa mis edasi saab?
haksid enescohwerdnslikult tööd teha. Need
Jah, see on: mis hakkan edaspidi tegenla? wähesed, kes olemas, jagunewad kahe seltsi
Kuhu wähegi silm ulatab tvõi kõrw küünib, wahel ja suhtuwad teineteise püüdmusisse ta
igal pool on neil, kes endid wanemateks ja gasihoidlikult. E.-Jngeri õpetajaskond on
täiskaswanuteks nimetawad, wäga kibedad ju
wäike, ega wöta oma täies koosseisus seltsi
tud suus. Keskkoolid annawad liig palju töö olust küllalt aktiiwselt osa.
jõudu, noori haritud tüdrukuid ja poisse pole
Siiski, mõndagi on siingi ära tehtud. Jn
kuhugi panna ,tust saab neile kõigile leiba jne.
geri-Eesti
Haridusselts on pärast mõningaid
Ja. seda on tillukesemgi inimesehakatus loidunaseaastaid,
kus oldi üsna haua ligi
küllalt selgelt märganud, et wda leiba nii ki
jõutud,
jälle
intensiivsemalt
tööle hakanud.
bedasti tartvis läheb. Rääkimata tüdrukust
Eriti
elujõuliseks
on
wirgunud
seltsi raamawSi kel keskkooli lõpetanrine ees seisab.
Ilusat ja roosilist on nii siis wäga
raske enesele ette kujutada, ennem ohaklist ja
Elaw osawõtt linnukaswata
okkalist teerada..
jate päewast.
Nn on: roose pole meie noortegi tuletvas
tele teekondadele küllvata. Ees ootab wõitlus
E. LüiuukaZwatajatc Seüsi poolt püha'
ja Ä Rabelemine ja rähkleinine, pinewad Päewal Tartus korraldatud linnukaslvatajato
ja löögirikkad päewad. Aga õieti pole selles päew oli kokku tõmmanud hulga assahulvi
weel midagi meeleheitlikku: miks peame siis lisi. nii ot «Põllumeeste Kodu" saal oli sao-'
meie tingimata jõudma Kunglasse, kus saksad
uud kitsaks ju oia kuulajaid pidi leppima
saia ja. kanad karda söötvad, kui kogn maailm
eesruumi? ja itegi koridoris kõnede jälgim?''
praegu raiub raske rusikaga oma olemasolu sega. Ilmunud oli rohkel arwul nii liuna
eest?
kui ka maa linnukasvatajaid. Kõnesid jnl'
Iga Noor tüdruk ja poiss mõelgu nii: ka giti piu ema huwiga. Kõnelesid W. HÜop
dunud on lleed ajad. kus igale haritud inime pr. Tehwer ja hra Tchwcr ning instr. R. Poola
sele pehme eluwoodi tvalnns seati, nüüd tean
juba ette, et mind ootab töö ja wõitlus ja kui
EÜS'i 61. aastapäew.
mä wiitsin olla korralik elusõdalane, siis raiun
Eesti Üliõpilaste Seltn Kt. aastapäewa
enesele ikkagi eluma i matused wälja.
pühitseti
pühapäeival. Kesknäewal leidis aiet
Nüüdne aeg ei salli ~saksu". Igamees
hoidku lihatsed tules ja töös, ..peenikeste im pidulik aktus. ..
Aastapäeivast osa ivõtma olid ilunmud ka
meste" ajad on ammu minewikus!
sõprnslepinglaSte
esindajad Soomoü Põb
SÄasi mõeldes polegi see tulewik nii tume
ega ähmane. Julgesti uturedel ja tvaetvadel ja ja Edela Põhsalaste osakondad'ü. kumükitt
„trvtist" kinni, teadlik olla kõiges, mis sinu kaks esindajat.
ootab siis pole pettumusi ega ahastusi. Siis
saab kõigest jagu.

enam kui kahekordseks, ulatudes nüüd 2000-ni,

tarwitajate arw 200-ni, ja aastane läbikäik
4000 raamatuni . Sama õpetaja juhatusel
tõotab ka seltsi laulukoor ja näiteseltskond,
millede esialgse eduga wõib olla rahuL Weel
on seltsil põllumajanduse ja spordi osakond,
mis wõimaluste piirides tcgewust awaldanud.
Jngeri Selts on rohkem rõhku pannud
kodumajapidamise ja käsitöö arendamisele.
Sama selts annab wälja ka Jugeri hääle
kandjat „Sanajeppä", mis ainus soomekeelne
ajaleht Eestis. Praegu töötab kohapeal
Akadeemilise Karjala Seltsi läkitusel kõduma
japidamise instruktor prl. M. Wailaden, kes
hea eduga organiseerinud ka noorsooringide
tcgewnst, ja lugemistuba Kullakütla, milleks
saadud toetust Soome saadikult minister Wuo
rimaalt Tallinnas.
Eesti Ingeri hariduselu wõib kosuda
toaid koigi kohapealsete juhtuvate jõudude
koondumisega ühe seltsi ümber. Seepärast
ongi wiimasel ajal üles tõstetud küsimus
kahe eespool mainitud seltsi ühendamisest
Eesti-Jngeri Haridusseltsi nime all. Kui see
õnnestub, oleks suur samm edasi jõutud E.Ingeri waimlises äratustöös. Ingeri sõprade
palawaiiu soow on E e s t i - J n g c r i rah
wam a j a ülesehitamine, teha sa
muti hõumidcwahcliscks asjaks nagu liiw
laste oma praegu. Oma rahwamaja oleks
oga ingerlaste kultuurilise arenemise kindel
pant.

Nüüd külastawad Ecsti-Ingerit Soomest
Luutud keeleteadlane ja omaaegne minister
prof. E. N. Set ä! ä, ühes temaga mitmed
hõimutööst hutvitatud isikud. Sel puhul po
leks üleliigne omistada asjale ka Eesti poolt
tähelepanu, et ühisel nõul leida abinõusid ja
teid selle wäiksema hõimu toetamiseks wisas
wõitluscs waimlise ja rahwusiise iseolemise
eest.

Tartu kinod.
,Moria".
Scluitlifekr !õriürtlt)iiiti:faiit fi luõi aimatagi,
mis ugn''eid draaniaüd müngüiifk teatri kulis>id?
taga, ka igaiitflusf? operettfanftelasie, rclvüukunst
nikkude ia tcisrt tiirkuslikknde näiilejare fcõfel.

Pracg.l „WILU;IK-" jookse iv film ..Tagaiitõn

galnd anrta-Mvv" oti e. f-.i kan;aft:-!uio iäacaf*

f.iöniäoli'? elukäigu Kvhnrääkif'

fiutr Gabbo. nagu elab korragi kasse? isikus. Scd«

ra?ket mängu aga aunaivad näitlejad jvõrran:

iveendiinnisega edrni. tlbked rcioitiitti:mid wärwi»

de* ja iiliüea ssetifilmin Iõ"C c&aniuidininc aira'
ivad ainnli filmi naudiiamun j osta. jta .farsi on
waaiamisiväärnc.,

...AvöKos".
iovlseb alates soome booli
«valmistatud film ..humala armnlt MdieNkMdi
-.". Filin käsicleb pnatilisl rcakt>io-'N- Soomes
1899.—1905. it., illil iuitunfMöi
asal fiimri karmina -oome ttVittiM õianu. See
fnfius tõust pahameeli cfife, miv älnnardas buh,
fcdn reiflcnimicoiiif-:-. fitui 1905. a. need õigused

talle iaaaü anti. Sellel ajaloolisel fooinl toimub

ka annaõunedraama. ntic- laheneb õnnelikult,
nldiiel! on see keskpärane .film. bulvi: - n peami

scO neile, kes enmasrawad ajaloolise sisuga

filnie.

Pesast nina püsti ja norutnju metsa.
Kui wahest wanemad inimesed liig raskeid
toone wõtawad, wõtku? Kui nad wahest kipu
wad liiale oma iga-aastaste koolireformeeri

Kewadmoode.

mistcga, koondan,istega ja sulgemistega, min

gu! Noorus sellest kõigest ei tohi wäsida, ega
wäsigi. On aega siis Killalt nonltada kui
habe pikaks kaswab ja tüür selga tikub.
Nüüd hoiame rusikad tulised.

Panga uksehoidja koht waba.
Nõnetaw pangaasjanduse tundmine ja
Sedaü v. 1 ib rõõmsa rinnana peale kewad
panga juhtimise oskus. Tolmuimeja käitu
pühi
uuesti koolipingile asuda. Ja töö tor
mise wilumus tarwilik, samuti soowitäw tv
Kiriku kellmnehe koht on waba. Nõue
mama
panna.
tatv laulmundmine ja tvaimuliku talituste aastane praktika pangadirektori kohal. Töö
toimetannne.
tingimuste hulka kuulub ka protsentide wälja
(Ajahehe kuulutus.)
arwamine, kontokorrendid, transferdid, wa
Lotad külastawad Pärnut.
luuta ning rmlmide puhastamine.
Ometi ükskord üks ajawaimule wastaw
WaStastikuie läbikäimise sümendamiiels
kuulutus. Päris südamerõõmuga wõib kin
Wajatakse hobusemeest ehitus Eesti ja Soome fnHfeHttloste wahel külas
nitada kultuurilise tasapinna laienemist ka
tama d eelolewal nnvel meie naiskodukaitset
töödele.
knulutusküljcle. Ehkki natukene tagasihoidlik,
Älesanda palutakse ainult neid, kes ka Soome lotad, korraldades ekskursiooni EeS
on ta esimese pääsukesena teretulnud nähtus.
majaplaane walmistoda mõistawad ja seda tisse. Lotad on soowi awaldanud weeta mõ
Sest ühelt kellamehelt nn wähe nõuda, nagu ala tehnikumis studeerinud. Töökohuste hulka ncb päewad Pärnu mererannal, mida neile,
laulutundmist ja waimulikn talituste mõist kuulub tegelik tööde juhtimine ja palgiwedu. ka lvõimaldada tahetakse. Naiskodukaitse esi
mist, on siiski natuke häbiStaw. Peaks ju sel
naine pr. M. Raamot on külaskäigust iufor
.. Aprill.
ged olema ühe kellamehe kohused!
n,eerinud
Pärnu linnawalitsust. Pärnu wle
Aprillil ei wõi usaldada. Täna widistab wad laiadega
Ta peaks tingimata mõistma lapsi ristida,
kaasa kg meie naiskodukaitse
noort rohwaft abielusidcmcga köita, kalmistul kuldnokk ja päike sätendab kuumalt, ning ker juhid.
südamesse tungiwaid jutlust pidada ja piibli, gensklikud arwawad isegi noori rohuliblekesi
Leetrid ja rõuded Tõstamaal
tundmises peats ta täiesti kodus olema. En lume wahelt tärkawat, kuid homme ei ole ka
Tõstamaa 6 kl. algkoolis puhkesid Peale
dastmõistetawalt kuuluwad ühe moodsa kella sukaSki soe ning uisuteel wõid selliseid poog
mehe ametikohuste hulla ka orelimängu oS° naid lõigata, nagu neid jõnlulaupäewalgi ei Pühi leetrid, mille tõttu 10. skp. koolist puu
dus 13 prots- õpilasist. Laupäewal suleti
kus, laulukoori juhatamine jne. Nii et !ä saa.
Ilmajaam ennustab ikka weel lund, küll kool.
-hcmal ajal kaob igasugune ta-rwiduS õpetaja,
Leetrid on ka Halliste algkoolis.
köstri ja teiste selliste tegelaste järele. Kella mitte wäga palju —, ainult kergelt, kuid
mees toimetab üksinda kõik koguduse asjad. 'seda ainet ka kergelt on praegusel momendil
Käsitöö wõistlusesemete näitus
Hommiku! pühib kiriku põranda puhtaks, siis wäga raske sallida, nüüd kus nina nii
Ajakiri
..Taluperenaine" korralda? omt luge
lähed kellatorni ja kutsub seal pühalikkude he wäga juba toomingate lõhna igatseb. Ku jate tvahel kodukäsitöö tvõistluse, millest umbes
libega usklikke palwele, mispääle ta kellator redki olla juba Wändra metsades ära käinud, 80 ofalvõtjat. Kuna Soomes sääraseid wõist
uist otseteed kantslisse sööstub ja südantlõhes kuid et seal alles tundrate kliima walitseb, siis lüsi ammu juba korraldatud, ou meil '« esi
mene kat'e. mis siiski tvõrdlemisi häid tagasärg,
tawa elvangeeliumi rahwale ära seletab. Wa ! iwakeseks tagasi Wahemere kallastele tagasi annud.
Wõistluse eeltingimuseks oli, walmistada
planeerinud.
Wiimaste
andmete
järele
ei
hepeal wõib ta plekkkarbiga pinkide wahel lii
kodusest materjalist lihtsaid, kuid mmtstkaid laud
kudcS koguduse liikmetelt annetusi korjata ja jääwat nad sinna kauaks, nii et mõne nä linu, sest seekord on wõistlus ainule sel alal.
siiS orelil koraali Maha mängida. Kui dala pärast wõime kewadega jälle peale ha Võistlusest osatvõtwad tööd on korraldatud tiäi
iga päe>v awatud kella 10—Z pll
juhtub aga, et mõni elust wäsinud kodanik kata, kuid siis juba otsustawalt. Ainult wii kuseks. misnr.
8. Akad. Põllumajand. Seltsi
oma wiimsele teekonnale läheb, pole siin waja ; mast aprilli ei tohi täielikult usaldada. Ja Suurturul
ruumides. Kodukäsitöö wastu huwitundjad ei
ilmateateid
ka
mitte.
R.
ei õpetajat ega hobusemeest. Küll kellamees
jäta näitust külastamata.
juba ise sõnad ütleb, ja hauakaewamine ning
hobusejuhtimine ei käi tal kah üle jõju.
Teater ja muusika.
Nii on ühtlasi suur kokkuhoid saawutatud,
kui ka ilus eeskuju antud meie bürokraatlise
Mveslaulu Seltsi lauluharjutns „WanemniseS <
seisuse kärpimiseks. Kui tuSkil koguduse? aga
.Postimeese loeb igaüks
esmasväetval, 13. aprillil kell 9 õht. Kõikide
mingisugustel põhjustel ka õpetaja peaks lei
ilmumine tarwilik.
kes
tahab
teadlikult
osa
(ltta
Eesti
duma, siis wõib see ivahete-wahel kellamehele
Akadeemilise meeskoori lauluhariutu? on esmak
abiks olla ja pühapäewiti tornis kella he politiKsesi, kultuurilisest majanduslikust, paewal kella 7—9 öhr. üliõpilasmajas.
sotsiaalsest elust!
listada.

tutogu, seejärele kui keegi Eestist tulnud noor
õpetaja juhtimise oma kätte wõttis. Raama
tute arm on paari aasta jooksul pa sunud

Moodsad kuulutused.

Pahemalt poeemale:

Hallsinine tähnilisest tvillasest riidest leivad
mantel, mille lihtsust ja maitsekusi eriti rõhutatvad
ühtwärwi tumedad kaelarätt, pikkade kätistega liu

dad, kübar sa lill. Nägus on mantel ka heleda

. laia nahkrihmaga.

! Wanemad daamid eelistatoad käesolewal U

ivadel halli ja musta kombinatsioone, mis mõ j utvad

rahulikult ja peenelt. Diagonaalne. balli-nmsta
' walge-niibuline ilainengo sobib ülihästi kleidiks
kui mantli tvoodriks, kuna kolmtveerandpikkune ma»r
tel õmmeldakse mustast siidkalewin.

, Sobitu nmnlel kutselise näitele, lihtne ja hõl
' pns käsitelda ja praktiline. Kõige kohasem riie
mantliks pruun ehk must walgere joontega tiveed.

Tomatpunane tvillane kleit tvalge shorshett
tvesti ja tumedama äärkaunistusega.

Elegantse daami tänatvakostüüm. Muit same
tist ehk siidkaleiviit lühike jakk. heleda tombnlise
kuuega. Wäga effektne kostüümil ou ivalge lvesii
fs ja pliSsee ääresws.

! ?änaiva komplekt Home-sviinc-lenegst. loon
mõiub lihtsalt, ou aga töötincit fjmpliliivritnd.
i 7/8 pikad mantlite tvoodriteks tarivitataksc veene
triibulist slamenaot, rarlvitades teda sama: latiste
kaeluctc kaunisramiseks.
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Kuidas kutsutakse peeru
pidemeid?

Raadiokuulajatele.
Euroopa jaamade faatekawa.
l kanne Tallnnast. -18 teateid ja grammofammuus.
(tsmaStfiewal, 13. aprillil.
' 18.20 ülek. Tallinnast. 20 ilmateade. 20.05 lile
Tarto. 14.45 grammofommituftfah 15.30 üle . kanne Tallinnast.
kanne Tallinnast. 19 teateid j.i fltatmutstantmui<s.
Tallinna. 15 30 päewauudiseid. 15.45 ajanäd
10.20 ülefann* Tallinnast. 20 ilmateade. 20.05

õiendus. Kuni . 16 30 grammofon mm s.
ü efaime Tallinnast. 21.10 . muusika? heliplaa ( ii's
| sestcid ja gcammofonimuus. 18.20 päewa
ti bdt.
Tallinna. 15.30 päevauudiseid. 15.45 ajanäi

1. . oid. 18.30 lastetund. 19 põllumajanduslikke

i ateid. 19.15 rahwaülikool raadio, kaudu. K.
taja öicnduZ. Sui i 16.30 g ammosonimuu. 10 : Jung-rman»:
ühiskondliku arengu wanemast ideo

teate d ja graaunofonimuui. 10.20 päew uudiseid.

19 30 dipl. ins. A. Llbrei raadiowestlus. 20 iima
icod." Tartust. 20.05 waimuliiku muusikat laain
koitust. 21 esperatttokcclne nädalairormka. 21.10
muunkai heliplaaiidelt.

jloogiast. 20 ilmateade Tartust. .20.05 kontsert.
Eiineb kaitseministeeriumi puhkpillide orkester
m. inspektori G. Rederi juhatusel,

j Berliin. 15 grammof. 17.30 ajawiite muus.
19,50 putpillide ork. 21,30 kuuldemäng.
Berliin. 9.15 tams. - 15 koore. 17.30 konts. > Wiin. 12 konts. 14,10 grammof. 16,25 konts,
19.15 gramm. 20.05 mandol. konts. 22.10 ork.
j 23,10 konts.

konts. 24,30 kirjandusõhtu.
Wiin. 16,20 kontsert.

Budapest. 10,15 konts. 13,05 kontsert. 18,30
I konts. 20 grammof. 21,30 konts,

Male.
20. Od3 Xg6
21. LclXhö LcT—g7
22. Lh6—hs VfB-d8
22. ... eS korral võidab 23. Kh4 järg
neva Rfs. Ph7 rs
23. Ve2Xe6 R"?—JB
Vpfi e8r r<ao—co
n , 74 ' WeB 25 OXeB ähvardab LXd54Peale 24. ... V xe«. vdõ4- iärg
malendivõiduga (25. ... Le7, 26. LXds+ iarg
neva Ve 4!). a
25. LhsXds426. Lds—hs-f
-27. VeBXdB o,c J?
28. Og6—c2! Rf| JJ
29. Rf3-h4
30. Oc2-b3+ n^7Pf|
31. VelXe7! 9^"
Muidu läheb lipp kaduma. Ka 32. Rfs olek»

Älesanne ur. Z 27.
Fr. Kesker, Tallinna.

lugupeetud lugejad, keS meie
emakeele uurimisele soowitrud kaasa aidata ja
mingit murret isiklikult tunnewad , ltwt mõnelt
murret hästi könelewalt wanakeselt uStawaid tea
teid wõiküd nõutada, palutakse kirjalikult selernsi
iaata järgnelvatele küsimustele. Wastu es palu
takse nimetada wald ja kula, kuS sõna esineb wõi
waremalt on esinenud nii ka kõneleja wanus ning
teatesaatsa nimi ja aadres.

1. Kuidas kutrniakie peeruhoidjaid wõi pila

kuid, kas Pilak, piht, pccruhork. pecrnkäpp. peeru
jalg, pecrulõksud, peeruraud, peerurind, peeruring,

peergude näpits, Pirru-Jaak. tulehammas, tule
jalg, tulenina, tulepuu, tulckäsi wõi kuidagi tei
siti. ühenduses sellega tähele panna peeruhoid
jäte osade nimetusi, näiiels, kas pilaku nolk wõi
jalg wõi kuidagi teisiti?

2. Mis kujulised on olnud Pilakud (wõimalr

võitnud, kuid partii lõpp on ilusam._

32. Rh4—g 6+ £FB—eS
£ ,.
Või 34. .
Kd6.M. Lcs+ Kd7. 36. Y-44järgneva matiga. Või 34. . . . Kc6, 35. Oa 4+
Kb6, 3n. I.hä- järgneva Re 6+'„
35. Ob3—a4+ aVTY
36. Lfs—hs-f Alistus.
TEATED.
X üleriiklik koolinoorsoo maleturniir.
Tänavune koolinoorsoo maleturniir peeti

kult üksikasjailne kirjeldus, isegi joonised) ja mi?sugu'cst materjalist, kas puust wõi rauast?

3. Millal on pilakuid wiimari tarwitatud?
4. Kuidas kinnitati pilakuid, kas pisteti puust
Budapest. 10,15 konn'. 13,05 konts. 18,25 j Kallundborg ja Kopenhaagen. 16,30 kontsert.
jala (tulejalg) sisse, seinaprao wõi ahjnmüürt
ungari rahwalaulo. 20,30 konts.
23,15 ork. konts.
wahele wõi kuhugi mujale?
Kallundborg ja Kopenhaagen. 13 konts. 16.30
I Helsingi ja Lahti. 12,05 konts. 20,5 koori
5. Kuidas kutsutakse jalga, kuhu kinnitatakse
puhkpillide konts. 21 kon s.
kontsert.
peeruhoidja wõi pilak, kas tuicjalg, peerujalg wõi
Helsingi ja Lahti. 12,05 konts. 18 ajawiite
Leningrad.
15
grammof.
17,30
konts.
19
kuidagi teisiti?
muu'. 21 ork. konts.
1 ülekanne teatrist.
Leningrad. 15 grammof. 17,30 kontsert. 19

6. Missuguseid tulejalgu (kuhu pisteti pilak)

London. 16,15 ballaade. 20,40 konis.

ülekanne teatrist.

Slokholm ja Molala. 18,30 grammof. 20,30

London. 15.15 mmn. 20.40 kon s. 22.35

konts., rootsi rahwal. 21.15 konts. 23.10—24 koms.

Stokholm ja Mowla. 19 ajawiite muus. 21

mermuus.

ork. konts. 23.45 koorilaule.

sõjamäe muus. 24 grammof.

Raadio Pariis. 15,05 grammof. 23,30 kam
Praaga. 21 siimf. konts.
Riia. 17 konts. 19,30 konts. 20,30 konts.

. Raadio PariiS. 17.45 konts. 23,30 konts.
Praag". .21,30 kon s. 22.15 konts.

WarSsaw. 18,45 konts. 23,15 laule.

Riia. 16 konis. 20.03 kammcrmuus. 21.25
Muus. 22,30—24 muui.
Wark>aw. 21,30 konts. 22,20 kcrgesisul. muus.
23,15 grammof.

l4. aprillil.

Teateid palutakse saata Ees i Keele Arhiiw,

Lai t. 34, Tartu. Atad. Emakeele ScltS.
Sport.

Kalewi ja NMKü poksiwõ'stl^scd.
Tartu Kalewi ja NMKü waheliscd poksi

wõistlused peetakse laupa.'wal. 18. apr. NMKü

Reljapäewal, 16. aprill l.

Tarlu. 14.45 grammofoimuusikat. 15.30 iil fänne Tallinnast. 19 teateid ja grammcfonimuns.
19.20 ülekanne Tallinnast. 20 ilmateade. 20.05

" Tartu. 14.45 grammofonimuu'. 15.30 ülekanne ' ülekanne Tallinnast.
Tallinnast. 19 teateid, iu.os - ülekanne Tallinnast. j Tallinna. 15.80 päewauudiieid. 15.45 ajanäi
taja õiendu?. Kuni 16 30 grammofonimuusikal.
20 ilmateade. 20.05 ülekanne Tallinnast.
• Tallinna. 15.30 päctvauudiseid. 15.45 ajana « 19 teateid ja grammofonimuusikal. 19.20 päewa
taia õiendus. Kuni 16.30 grammofonimnunkai. uudiseid. 19.30 riigi statistika keskbüroo üldbüroo
19 teatrid. 19.05 päewauudiieid. 19.15 rabwa- juhataja Hugo Neiman >n E.stlasie raassiline pä

korraldusel arwatawaslj kaitjemalewa saalis.
Murdmaajooksu esiwöistlused
Eesti esiwöistluscd murdmaajooksus kalvatse

iak'e pidada ikkagi 19. aprillil Tariu „Kalewi"
korraldusel.

Tartu NaiSwõimlejatc Seltsi harjutustunuid

algawad esmaspäewast, 13. skp. Tundide aeg

endine. .

Riigikohtu
Ülikool raadio kaudu. W. Kupffcr: Eesti jõuma ritolu. 20 ilmateade Tartmt. 20.05 kontsert.
Juh.
A.
Krull.
Wahepeal
csinctvad
solistidena
jandn est (irXcf. Tall. rahwaülikoolistl. 20 ilma
Tfiwiilosakonua awalikul kohtuistungil 23.
tea>e Tartust.'2o.os konti. Juh. A. Krull. K waZ Kaljo Raag (bass) ja Julius Wals (trompet), aprillil tulewad arutusele a-s. ..Ladu" lkmideeri
l Berliin. 15 grammof. 17,30 klawer. " 19,20 miiekomisjoni, surnud Peet Teinfeldti pärijaie.
oopermuusikar ja süite.
Berliin. 15 grammof. 19,50 laule. 20,40 . muus. ja laule. 20,30 muus. 22,30 ork. konts. Marie .Pilti, Asow-Doni Kommertspanga Tallinna
J Wiin. 13 koms.. 21 laulumäng. 23,45 lau osak. likwideerimiskomisjoni, August Õunapuu,
tantsuõhtu.
' Wiin. 13 konts. 16,20 grammof. 20,30 konts. lumäNg.
Liisa . Luubergi, Walli-Euphrosine sa EugenBudapest. 10,15 ork. konts. 13,05 kontsert. Alfons Tennebergi, Eduard Laetzi, Karl Laus
23,10 konts.
18,45
ungari
rahwalanlc.
20,30
ooper.
Budapest. 13,05 konts. 18,30 laule ja snkso
seni. Aun Grandini, Ida Naisi, Iran Siidami.
Kallundborg ja Kopenhaagen. 16 konts. 16,45
fonisoolo. 20,30 konts.
Emil
Tiitsi, Hans Mägi. a-s. ..John Nurminen i"
Kallundborg ja Kopenhaagen. 16 konts. 21,50 laule, konts. 21 muus. 22 kuuldemäng. 23,15— Johan Rungi. Liisa Ailbcrgi. o-ü. „E. Berg
24
muus.
klaiverikonts. 23,16—24 daaui muus.
Srahl u. MaWcnen Ges. M. b. H.". Fiu
Helsingi ja Lahti. 18 ork. konts. 20 fumf. mann.
' Helsingi ja Lahti. 12,03 muus. 18,25 konts. kontserr.
ma Schifferi, Soja Petrowa-Ews ejewa. Stepan
19,35 lauluwolo. 20 üliõpilasork. konti.
Logusowi, Lier ja No sbaumi. surn. Jüri Fetka
Leningrad. 15 konts. 17,30 konts.
Leningrad. 15 grammof. 17,30 konts. 19,30

London. 15 konts. 20,40 konts. 22 konis.
Stokholm ja Motala. 20.45 konts. 23.15—24

sümt. koms.

London. .14 konts. 20,40 konts. 22 koorilaule.

ajatviitemuus. •

22,30 ork. konts.

Stokholm ja Motala. 20,50 koms. 23,10—24

Turniiri võitis Richard Pruun (Narva) 10
nunktiga. 2. ja 3. kohale tulid J. Raud (Viljandi)
ia Remmelgas (Tallinna) 9>/z punktiga. Nende
kolme vahel oli esikohale võistlus paris tera .
Järgnevad: Lepner (Tapa). H. Keres Pärnu) 8
p ; V. Põder (Tartu), Oksa (Tallinna) 7 p.,. P
etersell (Võru), Lutt (Viljandi) 6'/ z p.; Abel
bournis 1931. Märkused G. Koshnitzky järele.
(Tallinna), L. Orav (Tartu) 5l/2 Py Lüllmann
C. J. S. P u r d y. G. Koshnitzky. (Haapsalu),
Kuldkepp (Haapsalu) 2'/ z p. ja Al
1. e2—e4 * c7—c6
ber
(Narva)
V/2 p. .. ......j.-.:
2. d2—d4 d7—ds
Järgmine koolinoorsoo maleturniir otsustati
3. e4Xd5 c6Xds*
pidada Pärnus. »***<-«
4. Ofl d 3 Rb8—c 6
5. c2—c3 RgB—f6
6. Ocl—f4 OcB—g4
Tuul pöördub idasse.
7. Ldl—b3 Og4--c8?
Selline oda tagasikäik on kahe väärtusliku
Enne kerged lääne'- ia lõunatuuled, pärast
tempo kaotus. Iseasi on Capablanca variandis
(7. ... Ras! 8. La4+Od7).
kõwenewad idapoolsed tuuled. Muutlik pilwituS.
8. Rgl—f3 e7—e6
Kohati kergeid sademeid. Temperatuur suurema
9. Rbl—d 2 Of B—e 7
muutuseta.
' 10. o—o o—o
11. Lb3—c2
ülewaade piihapäewal. 12. aprillil.
Et must oleks sunnitud nõrgendava käigu
Ülesanne nr. 326. lahendus.
!. Rh4—g2 Ldl—hl
2. Vcl—gl
Partii nr. 316. Caro-Kanni avang.
Mängitud Austraalia esivõistlustel Mel

h7—h6 tegema.

Islandi madalrõhkkond wähe täitudes laieneb
Karuiaarke poole. Möödunud öösel tekkisid Pöh«
jamercl ja Soomelahe suus nõrgad osamiinimu

11. ... Oe7—dfi
12. Rf3—es h7—h6
13. Rd2—f 3 LdB—c7
14. Vfl—ei OcB—d7
15. Vel—e2 Od7—eB?
16. Vai—ei Rc6—as

mid, mille tõttu Taanis ja Norras sajab wihma,
ning Eestis ja Soomes paiguti lund. MuSm

Ratsuri eemaldumine keskalalt kutsub välja mere madalrõhkkond näib homseks suundutvat
Kesk-Aencsse. Kõrgerõhkkonnad pmimad endi''elt

koduse kirjaliku testamendi, Miina Hübneri, A".

All.ka. Linda GrosDfeldt:, Jakob Tranmi, Järi
Kängsepa, Paul Walaski, Mcndel Shamcs'i ja

Viljandis, kuhu 14 võistlejat kokku °h^'tnu<!.

Matt kahe käiguga.

võimsa pealetungi.

17. Lc2—cl! Rf6—h 7

Tõnis Tomuski kohtuassad.
Administratiitv-osakonna awalikul kohtuistungil
28. aprillil on arutusele määritud Lidia Kunnoie

Raadio Pariis. 22.45 ooper.
Praaga. 17,30 konis. 23,20 orelikonts. >

tantsumuusikat.

Valged: Kdl, Ld4, Oel, Eh 3 (4).
Mustad: Khs, Rg3, E:gs, h 6 (4).

tuntakse, las seiswaid, rippuwaid wõi teistsuguseid?

18. Of4xh6
Väga ilus ja täiesti korrekt.

18. ... 17—16
Riia. 20,03 iümf. konts. 23—24 muus.
end r ja kui oma alaealise tütre Olaa Kunnoe
19. Res—g6 OeBXg6
WarSsaw. 13,35 konts. 18,45 solist, konts. seadusliku eestkostja, Jaan Reinanst. Arnold
19. ... gh korraks näitab Purdy järgneva
21,30 rumeenia muus.
Dchni, Jakob Znbe, August Kalbergi. M hkel elegantse variandi: 20. Lxh6 Lg 7 (või Vf7,
-Lnniie, Meeta Rebnitsi, Aleksander Martinsoni, 21. VXe6 Od7, 22. Re 7+), 21. Lhs! 017. 22.
.Riia. 17 konis. 21,20 koutst 22,30 mando
liini mnui.
Karl Frcibergi. Moric Sigi, Hans Schmidti, Vxe6ü Oxe6. 23. Vxc6 VfdB, 24. Rfh4 Lf7,
Warssaw. 13,10 grammof. 18,45 sümf. konts.
Kirjawastused.
Hans Siigi, Tõnis Popsi, Jaan Lüdimuse, Ma 25. Ve 3 VeB, 26. Rl 5? 018. 27. Vg3 Vel+ 28.
20,50 ooper.
ria Kulleri, Karl Sinuni, Alaeal. Ernst Eliase 011 Og7. 29. Rh6-f- Oxh6, 30. Res+ Lg 7, 31.
Ä. K. K. T—S. Ei 'aa tarwitada, kuna meie eestkostja Luise Elja'e, Jaan Utso. Adam Sii Vxg7+ 0 X g 7, 32. Ll7+ KhB, 33. Rg6 matt.
Kolmapäewal, 13. aprillil. '

Raadio Pariis. 20,30 grammof. 22 ork. roms.
Praaga. - 17,30 konis. 20,05 puhkpill, koms.
22 kammermvus. 22,30 konts.

Tartu. 14.45 grammofonimuusikat. 15.30 üle

tölferomaane üldje wäljaspoolt wõtta ei saa.

waki ja kolmanda isiku Eduard Pajupuu kaebe Ka teiste käikude korral lööb valgete pealetung

asjad..

-jg- -' v-—-

läbi.

Kesk-Euroovas, Jda-Wenes ja Põhja-Skandinaa
trias. Temperatuur Kesk-Euroopas ja Skandi
naatvias paiguti tõusnud. Mujal suurema muu
tuseta.

Eestis oli hommikul o—2 kraadi külma.
Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Väljaandja Eesti Kirjostus-UhisuK
„Postimees".
Trükitud „Postimehe" trükikojas, Tartus.
.s

Üürile anda Raekoja ja Hölmi tän. nurgal S-toaline

Puhas ja korralik

mSbl. raba
Raske ja kestva haiguse järele lahkus surma läbi Vene-Türgi sõja

korter.

invaliid

erasissekäiguga, elekrivalg.,
üürile anda Kivi 55—5.
Võtan vastu igasuguseid

Elektrivalgustus, veevärk, gaas. Järele pärida J. Kropman'l
käest, Riia tän. 77, telefon 3-64, kl.jß—9 ja 3—4.

Martin Kuusik.

Kooliõpilane või ametis
käija preili leiab
korteri.
Riia 68—1.

Vajatakse täiesti vilunud ,

Töö korralik, hinnad mõõdu
kad. Maaler A. Timmer*
mann, Narva 47—5.
Vähe neid töid tundjaid palutakse sooviavaldustega mitte
esineda. Firma A. &M. Univer, Meltsiveski 40 42. Kontor 2 koolist vabanenud tütar
avatud kella l-s9—4.
WW-IMiM U lonliioi.

Sünd. 27. XII. 1856., surn. 11. IV. 1931.

Kirstupanek Maarjamõisa sisehaiguste kliinikus teisip., 14. apr. kell 19.
Hingepalve Jüri kirikus neljapäeval, 16. apr. kell 18.
Matmine samas kirikus ja sealt Jüri-Uspenski kalmistule pühapäeval,
19. aprillil kell 12.

karja

Mälestab J, Sutt perekonnaga.

Treffneri tän., maja 8. koja
mehelt.

V Võõrastemajadele
Asutustele
II

Õmblen
naister. tiliriideid, teen ka
vanu ümber, olen kauemat

Äridele ja teistele

aega töötanud Zimbleri ärisse.

«Vanemuise» teater
10. aprillil 23.15 uinus igavesele unele minu

armas abikaas

Töö korralik ja hinnad oda
vad. Tartus, Puiestee tänav

trükitud Muule

Teisipäeval, 14. aprillil kl. Bö.

nr. 35, korter nr. 1.

Odavahinnal. etendas.

n

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

E. Enimani operett 3 vaat.
Pääsetähed 20, 30, 40, 50 ja
60 senti ühes riietehoiuga.

Sünd. 11, aug. 1869. a.

Ärasaatmine teisipäeval, 14. aprillil kell
Vabaduse t. 13, Peetri uuele kalmistule.

15,

Sügavas leinas abikaasa Ja õed*

Osatthlsus „Noor~
Eesti Kirjastus44.

Äri on kinni

! Esmaspäeval, 27. apr. 1931. a.

keil 18 osaühisuse ruumes

Tartus, Rtjütli tänaval nr. 4
osanikkude

Korteriotsimisefl
llärviliaiißste ja Münti
Vajatakse kesklinna ehk lä
hedusse

2 hästi mäbleerit.

Palutakse koeri mitte kaasa võtta

Tunnid

Mmm

klaveriga ja erasissekäiguga.
Pakkumised slt. «K. M. R.» all.

Slsehalgnsed, kos«
meetlka ]a kos
in ee tilised massažld
Kõnet.: kella B—9 ja 3—5.

Kohe tarvis päikesepaistel,
erasissekäiguga möbleeritud

pikemaks ajaks. Teatada slt.
«Kohe tarvis» all.

Tartus, Raekoja 13.

Kmmsemsna. wassetrtjr
E. ELLER

Antakse odavasti

klaweritunde

Tartua, Raekoja tta. >5
Müütilised

algajatele ja edasijõudnutele.

Kivi tän. 55—3. Rääkida iga
päev kella 2—4.

soovitab

ämmaemand
massaarlja
E. Kamsen.

.POSTIMEHE- RAAMATUKAUPLUS,
Tartus, Suurturg nr. 16.

KÜKlItk

eriarst
Riia tln. IU, talal. It.
Vastuv. k. B—ll ja 17—19.

tuha

kuba

Mm\m.

Vastuvõtmine igal aJaL

Vartes, RaataMtta.ll
Dr. Viilis li

last soovivad

suuremasse tallu. L. T. Hugo

IM». iiljHl im*L

Tööpakkumised

meester. kevadepalltn ja
Qllkond keskmise kasvule,
odava hinnaga. Kitsas t. 9,

Tartus, Jaani Uta. 15, m koatf

kort. 4, hoovis.

(Pütis Idftu on
Mtja Mtjuteda, ftui
kttfaplokk

Päevakord:

Müüa odavasti töö-

1. Koosoleku avamine.

2. Koosoleku juhatuse vali
4. 1931. a. eelarve.
5. 1930. äriaasta puhtakasu

Küsula Promenadi tän. nr. 8,
suuremat, mitmekesist ärite mööbli ärist.

lauluraamatuid

kellel energiat ja huvi on

.POSTIMEHE- RAAMATUKAUPLUS

gevust ära õppida ja kes
kautsjonivõimeiine on, võib
ennast üles anda ja läbirää

jaotamine.

on nsLvs. välimuselt eesti
pärane, paber hea. Ostke
prooviks ja Teie jääte
nende atalseks tarvitajaks.

«üoidmefte» raomatufkaupl.
(Tartus, tuuduvt 10.

Kadunud

Noormees,

mine.
3. 1930. äriaasta aruanne.

6. Valimised.
7. Jooksvad asjad ja läbirää
kimised.

Tartust 4 kilom. müüa

kima tulla kuni 30. skp. Tartu,
K. Reinholdi Kaubamaja.

Tartu, Suurturg 16.

Märkus: Osaühisuse põ

Minu 1. skp.

kadumaläinud j
kutsika tunde
o*d>

vaikest tõugu, segaverc

hikirja g 29 põhjal võivad osa
nikud oma hääli volituse teel

teistele osanikkudele edasi Rendile anda Krüüdneri val
anda, millest tuleb enne koos las „Jakobi"
olekut osaühisuse juhatusele
talu
.kirjalikult teatada.
JUHATUS. Talu suurus keskmine. Lähe
maid teateid selle üle saab
Laavas
Karl Unfi jahu- ja vilja ärist,
võtab «POSTIMEHE» ja «MAA Kalaturg nr. 1, Tartus, telefon
MEHE» tellimisi ja kuulutusi 10-04. Kaupa tehakse kol
vastu hr. Jak. Kütt
mapäeval, s. o. 15. aprillil
sealsamas.

mitte pikk karv, rinr
vak. põldu, 22 v. karja ning 3. käpal valget, 1<
sapaga. Hüütud .Jüli'
rentida. Lähemat Võru
10 kr. vaevata
i. 76, kort. 9.
iad. 13 v. heinamaad, võib

Soovin osta

sellele, kes teatab koer

MM
B—l 2 hobuse Jõulist ehk
mootorit luini 20 hobuse jõu
list. Pakkumised tihes hin
naga saata Kokora postiag.
A. Raag.

Puhas

üürile anda Tähe 78—4,

pse asukoha. Teata.
Jun Loderaud'i peegl
Uueturu tän. või 1&
hr* J* Mandell kauplu nr. 153-6. Selle km
es võetakse «Postimehe**
olles oler
ja «Maamehe** tellimisi tagajärjeta
nitud kriminaalpolitsei
vastu ning müüakse üksik pöörama. E. Kuusil
numbreid.

