Jfmub i«a pllew.

Üksik number 5 senti*

Ja peakontor Tartus, Jaani 11.
Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-06, siserügi

Postimees

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

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

Venelased rikuwad Tartu rahulepingut?
Helsing i st, 14. aprillil. Jngeri toim
kond teatab Jngeri viimase aja sündmuste
kohta järgmisi üksikasju:
Lihavõtte pühade ajal, kella 2 paiku öösel
üllatasid hulga ingeri perekondi sõjariistus
salgad. Põhja-Jngeris, Rääpyla ja Kelto
valdades, ajasid need salgad inimesed nende
kodudest välja, viies neist osa Mhllyoja
jaama ja osa teistesse raudteejaamadesse.
Neis raudteejaamades paigutati inimesed kau
bavagunitesse. Armu ei antud kellelegi. Vä
givaldselt ära viidute hulgas on rohkesti
mui 70-aaStaseid rauke ja voodist välja aetud
haigeid, keda viidi siis regedel jaama ja tõs
teti vagunitesse. Samuti oli ärawiidavate
hulgas üsna väikseid lapsi.
Kulutulena levisid sellest juhtumisest tea

laupäeval ja esmaspäeval. Valitsuse otsus
test on välisminister soovinud esialgu ava
likult teateid mitte anda.

ted külast külasse ja töid sündmuse kohale hul

ootamatult wangistatud üle 7000 isiku, nende

aa na tuttavaid ja sugulasi. Sõjariistus va
hid ei lasknud isegi jumalagajätmiseks kedagi
lähedale. Häda, viletsus ja lootusetus on
kirjeldamatu. Kuivõrd täielik seesugune aju
jaht inimestele oli, näitavad tõsiasjad, et
Kelto vallas Wirkküla külas, kus üldse on
umbes 50 majapidamist, kihutati välja üksi
17 perekonda. Samasugune ajujaht pandi
toime Toksovos, Wuoles ja paljudes teistes
kohtades, kus ühe öö jooksul on ära viidud
umbes 1000 inimest. Wäljakihutatavatel
riisutakse kõik varandus. Ka kõigis Rasul!
ja Ilinowka teeharu jaamades ootavat tühjad
kaubavagunid uusi koormaid.
Soeme walitsus kaalub.
Nagu „Ajan Sana" wälisminister Arjö
Koskiselt kuuleb, on Jngeri sündmustel ka
Soome walitsus oma tähelepanu pööranud.
Küsimust on arutatud walitsuse koosolekutel

Aidake hukkujaid!
Jngeri Soome toimkond on otsustanud
awaldamiseks wälja saata wälismaa ajakir
jandusele järgmise teadaande:

Jngeri toimkond arutas 12. aprillil pea
tub koosolekul Nõukogude Wene walitsuse
samme põllumajanduse kollektiwiseerünisel Le

ningradi kubermangu soomlaste (ingerlaste)
keskel, ja konstateeris, et seda kollektiwiseeri
mist toimetatakse wastu rahwa tahtmist, kus
juures tarwitatakse kõige julmimat sundimist
ja terrorit. Muuseas on wiimastel päewadel
Leningradi ümbruskonnas ingerlasi ööseti
hulgas mehi, naisi, lapsi, rauke ja isegi hai
geid. Neid kodust wälja kihutades on neid
asetatud külmadesse kaubawagunitesse ja saa
detud Kola poolsaarele ja muudesse põhjapool
setesse piirkondadesse. Neilt on wägiwaldselt

ära wõetud nende kodud ja muu warandus.
Seesugune südametu meie rahwast laastaw te

gewus on seda hämmastawam, et need õnne
tusse ja kirjeldamata wuetsussc tõugatud ini
mesed ei ole annud mingisugust põhjust endi
tagakiusamiseks ja suma Nõukogude wal'-t,us

on 1020. aastal Tartu rahulepingut sõlmides
annud Jngeri rahwale tõotuse rahwusliku
omawalitsu.se saamiseks.

Protesteerides Nõukogude Wene walitsuse

surweabinõude wastu, pöördub Jngeri toim
kond'inimliku kaastunde ja abi poole. Aidake
hukkujaid!

Saksa-Aupria küsimus Genfis.
Inglismaa täiendas rahwasteliidu nõukogu istungiärgu
päewakorda.
Genfi st, 14. aprillil. (Trj.) RahwaS'
teliibu fetretäriMdilr saabus JngKsmaa
jltt Saksa Austria tolllliKu küpmus
vöetajks arutusele rahvasteliidu, nõukbgu
istungjärgul.
Inglise walUuse kirjalik nõudmine on
ainult pool lehekülge pikk, kus walillsns, tuge
des 1922. aasta oktoobrikuu Genfi protokol
lile, palub rahwasteliidll peasekretäri SaksaAustria tolliliidu küsimus wõtta rahtvastelii
du nõukogu maikmt istangjärgu päewakorda,
et -rahwasteliidu nõukogu saaks küsimuse foh

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: t kuu 135 s.,
2 k. 270 s., 3 k. 370 8.. iga lisakuu 110 8., 6 kuud 700 8 .
12 kuud 1350 senti. Talitusest är a wne s: 11 kuu 125 s.
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s.. 6 kuud 600 8..
12 kuud 1200 senti.

Wätis maale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 aL\k
„Lasteleht" 10 s. k. 160 s. aastas. 80 s.
number 45 8.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s.

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

Koltnäpäewal. 15J aprillil 1931.

Ajujaht inimeste peale, mille ohwritena saadeti 7VVV inger
last toowawagunites tundratesse.

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

kuu 105 s., 6 kuud 625 8., 12 kuud 1250 senti.

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

malust mõõda.

Metsikud sündmused Jngeris.

kun 130 s., 6 kuud 725 a.. 12 kuud 1400 senti.

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

Soome keeleteaduse isa Tartus.

waimn koguduses.
Neil juiefml teatati ameiitoõirrtubele, et
Tallinna Pühawaimu koguduse kassapidaja
Emilie Putilow c>n koguduse kassast kõrwal

Prof. G. N. Setälä jõuab täna Tartusse. Esineb nelja*
päewal ülikooli aulas loenguga.
Soome auwäärfemate teadusemeeste seast

danud raha üle 100.000 sendi. Selle awalduse

on eestlastel kahtlematult Põhjust esijoones
põhjal areteeriti E. Putilow. Nagu juurdlu* prof. E. N. Setäl ät meeleS pidada. Tema
sest selgub, ähwardab kõrwaldawd rahasumma keeleteaduslik tegewus on mitmet pidi puu
kaswada kuni poole miljonini. E. Putilow dutanud ka eesti keele uurimuseteid ja on ol
wiibib praegu wahi all. Nagu kuulda, olla ta nud teenäitiajaks meie teadusemeestele soome
waremgi koguduse kassast raha kõrwaldanud. ugri keeleteaduse alal. On sellepärast eriline
kuid siis on asjaomased ringkonnad puudujciä rõõm terwitada lugupeetud professorit aka
gid katnud ja asi ei pääsenud päewawalgele.
deemilises Tartus, kuhu ta täna jõuab.
See on lühikese aja jooksul teine juhus
Emil Nestor Setälä teaduslik tegewus
Tallinnas, kus koguduse kassas kuritarwitus on alanud juba koolipingil. Kurioosumina
ette tuleb.
wõiks märkida, et ta gümnaasiumi kuuendas
klassis kirjutas esimese soomekeelse soome keele
Kas on tvõimalik anda wäi
lauseõpetuse, mille järele ta ise kaheksandas
kest koutsesstooai.
klassis eksami andis (raamat wöeti kooli
Deatawasti otsustas ministritewaheline des kohe tarwitusele). Peale ülikooli lõpe
komisjon hiljuti Narwa kose kontsessiooni as tamist omandas ta juba 23-aastasena doktort
jüs esitada rahwuslikule jõukomileelc rea kü aukraadi ja asus kuus aastat hiljem (1893.
simusi. Jöukomitee pidas üleeile ja eile kaks a.) soome teele ja kirjanduse professoriks.
Sellest peale on hargnenud lugupeetud
koosolekut majandusministeeriumi ruumides,
kus kaaluti 'wastuseid nendele küsimustele ja uurija kõige intensiiwsem teaduslik tegewus,
(võeti kindlad seisukohad. Koosolekutel wa millest 1930. a. möödus juba terwelt (viis
liti kaks komisjoni tehniline ja juriidiline. kümmend aastat. See haarab enesesse
Need komisjonid peaivad omakorda washi wäga mitmekülgseid alasid: keeleteadust, kul
wõetnd seisukohad kokkuwõtma redigeerima tuurajalugu, rahwaluulet, kirjandusajalugu.
ja esitanta strba täna hommikul (vabariigi Esijoones tuleb arwesse muidugi k e e l e t e a
walitsivsele.
du s, kus prof. Setälä uurimused tohendawad
ISukomitee seisukohtade kohta on teada uilt ajajärku foome-ugri keeleteaduses. Kuid
nii (palju, et see peab wõimalikuks rahuldada ka tema rahwaluulet j. m. alasid puudutawad
wäikse kontsessiooni nõudmisi, ilma et selles tööd on hinnatud csmajärgulistena.
oleks takistusi suure kontsessiooni andmisele.
Otsekohese teadusliku töö körwal on prof.
Jõu komitee koosseis töötas majandusministri Setäläl suuri teeneid ka Soome teaduslikkude
abi Meeritsa juhatusel.
seltside asendamises. Rii on ta elawalt tcgew
olnud Soome Kirjanduse Seltsis, Kodukeele
Waua näitleja juubel.
Seltsis, Soome-Ugri Seltsis jne. Eriti täht
A. Trilijärwe 69 a. sünnipäew ja 40 a. teatri sat osa on ta etendanud Soome-Ugri Seltsis,
tegewusc mälcstnspäcw.

Tulewal pühapäewal elab eesti teater üle
näitleja Aleksander Trilljärwe juubeli, mil»
lift seni eesti näitlejate hulgas toeel pole ol
nud. Nimelt saab näitleja Trilljärw sel päe
toal 60 a. toanaks, kuid ühtlasi pühitseb ta ka
oma 40 a. teatritegeUÄrft juubelit.
Trilljärw on praegu kõige wanem eesti
näitleja ja ühtlasi ka kõige pikenm latoatege--

kus ta esimeheks juba 1909. a. Peale. 1901. o.

sampo? Selle küsimuse kallal on aastakümneid

.nõukogust osa wõtma.

loomine, neiu uppumine, suur härg, haual käi

mine, Kullerwo jne., oga sampo'eikluied oletati
eesti rahmale täiesti wöõrad olewat. Eesti

Malaule, nimelt Eesti Kirjandus Scltii poolt
mäljaantud eesn rahwalaulc uurides on prof. Se

tälä otiuscle jõudnud, et sinwo aineid Eestiski

tuntak e. Kuid eesti rahwalaulud ega mütoloogia

ei tea ju samvoit midagi? Tõsi, aaa teise ui

me all leidub sampoit Eestis siiski andmeid. Sam
po kõrmal tuntakse Soomes tirel muid jama eseme

nimetusi, nirtds samnn. Soomlased 011 neile

praegu Mõõraks jäänud nime mitmet moodi tvaä

nanud. Soome uurijad on tulemusele jõudnud,
et eestlaed sanmo nime Meel enim ära wöäna

asutas ta (ühes K. Krohniga) ajakirja „Fin nud ja ielle nime mäände pärast ei ole nimest ta
ntsch-Ugrische Forschungen", mis on tähtsa algupära ära tuntud. Eestlased on soome nõia
esemest liht'alt ~iaani" teinud. Eesti rohiva
maks ajakirjaks meie keeleteaduse alal.
kõnelewad Jaani saanitegemijest ehk liht
Sell? juures on prof. Setälä täitnud ka laulud
salt sepa saanitegemiint. Sellest saanitegemisest
mitmesuguseid riik l i k k e ülesandeid: olnud teeb nüüd kantsler Setälä sampowalmiptmnist.
Soont? wälisministrikK, (vabariigi saadikuks -Saanitegemin? tci'ab omalt poolt jälle kuldZ
jne. Praegu on ta Turu ülikooli kantsleriks. neiuga lähedas iihenduscS. Esimene mõrsja on
ära põlanud: tegija ei jää iäädwalt kurt
Prof. Setälä suuri teeneid on hinnatud kosilane
maid pöörab nüüd pilgud Kuld neiu poole.
ka wäljaspool kodumaa piire. Nii on ta ma.
Nagu Soome.? kosimi eks sampo külge seatud,
Leipzigi, Oslo ja Tartu ülikoolide audoktor nii Eestis wäänatud sampo-saans külge. Kuidas
ja auliige wäga mitmeis wälismaistes orga kantsler Setälä seda probleemi seletab, selle kohta
nisatsioonides, m. s. ka Eesti Kirjanduse tahab ta. kui ta ülikooli aulast neljap. kl. 6 saar
poküsimust arutanud, kas reedel wõi laupäetva õh
Seltsis.
tul ülikoolis Rahmaluule seltsis pikemalt kõneleda.

tousega. Tema on üks eesti teatrikunsti ra»
jajaist. Peale selle tuntakse Trilljärwe ka kui
kirjanikku, kes on kirjutanud mitmed näiden
Genfi rahwasteliidu ringkondades ära did. Ta on ka tõlkinud teistest keeltest suure
tab tähelepanu, et Inglise walitsus oma ette hulga näidendeid ja operette meie teatrite
panekul ei tugene mitte rahwasteliidu põhi jaoks.
kirja artiklile, tvaid just protokollile, mis
Juubeli puhul kantakse ette A. Kitzbergi
Nagu teatatud, esineb prof. Setälä n e I on sõlmitud ühelt poolt Inglismaa, Prant
„Püwe
talus",
milles
on
Trilljärw
Püwe
jaPäewa
õhtul kell 6 ülikooli aulas lom«
susmaa, Itaalia, Tscheho-Slowakkia ja tei peremehe osas.
guga
ainele:
„Sampo soome rahwaluules".
selt poolt Austria wahel ühenduses rahwas
Sel
puhul
olgu
siinkohal mõned sissejuhata
teliidu laenu andmisega Austriale. Proto
wad märkmed loengu paremaks mõistmiseks:
kollis antakse lepinguosalistele õiguS lahk
Kalewala tegewus keerlkb öiett fam«
arwamisi tuua rahwasteliidu nõukogu ette,
m o ümber: fsif muud episoodid on sammotege
kusjuures Austria peab üheõiguslikult teistele
laste muude seikluste kirlejdused. SKi? on oga
pead murtud.

ta oma seisukoha öelda.

Prof. E. N. Setälä.

Prof. E. N. Sekäiä Talli»»»-.
Esines „Estonias" kõnega
Prof. E. N. Sctälä jõudis Ingerist teisi
päewa hommikul Tallinna tagasi. Soome
charge d'affaires hra Sncllman korraldas lu
gupeetud teadusemehe Tallinnas wiibimise
puhul oma juures tee kutsutud külalistele.
Eile õhtul kell 8 esines E. N. Sctälä
nia" kontsertsaalis kõnega „Soome tee i-seseiS

Seni artvati üldiselt, et Kalewala lammast
Eestis jälgegi ei leidu. Palju muid Kalewala wusele". Õhtu muusikalises osas esines ka
seiklusi leiawad kaja eesti ralvalauludes, näiteks Soome laulja hra Õlawi Rybcrg.

6oloDüSlifuD Mis loöaniluD fiätis.
Asunikkude pere kuitvab kokku.

QkS käis ringi kindralstaabi kaartidega, teine varastas türklannalt VA milj. E. sendi
väärtuses vriljantc.
Riiast, 14. aprillil. Vangistatud Aust ta.Awraonoglil, kes asus Riia «Metropoli" wöö
ria kodaniku Adolf Gründeli kohta, keda kaht rastemajas ja oli sõitnud tubakcüvabrikandi Maii

üle 20.000 uue peremehe.
Põllutööministeeriumi asundustalude omanduseks müümise 3 aasta katva 1 anStaqa
lõppenud.

lustatakse salakuulamises, teatatakse täienda- kapari tütre pulma, briljantide ja safiiridega kau

Kawa maksmapanemise ja wastawate nikkude arwcl kaswanud 20.000 wõrra.
eeltööde tõttu algas esimene tegewusaasta 3
Asundustalude omanikkude nimele kinnis
ema läks tütre tuppa. Waatamata energilistele
kuu Mõrra hiljem. Nagu tehtud koktnwõte tamise ja pärisomandufek-s andmise kiirenda
abinõudele >varaste tabamiseks, jäid Margad taba
test selgub, on 9 kuu jooksul 9999 talu asemel tud ja lihtsustatud korra maksmapanemisega
matuks. Hiljem alles selgus, et samal ajal on
asundustalude pidajate nimele kinnistatud seadis põllutööministcerium selle teostamiseks
Kaotus llhisriikide Parlamendile.
Riias wiibinud ka Austria kodanik Georg Schelan
13.153 talu. Seega on esimese aasta jook 3 aasta tegcwuskawa kokku. Wastawalt sel
Am. Uhisriikide saadikutekoja esimees sul üksi 1153 üksuse Mõrra enam täidetud, kui lele pidi polluwõministeerium suutma esime
der, keS aga otsekohe pärast Marguse paljastamist
kadunuks jäi. Nüüd on selgunud, et Schelanderit Nicholas Longworth, surnud presi kawas ette oli nähtud. Erilist tõusu näitab sel aastal omanduseks müüa wähemalt 12.000
tuleb otsida rahwuswaheliste kurjategijate nime denj Roosevelti kasupoeg, suri neil päewil kop wiimase 3 kuu jooksul kinnistamiste arw. asundustalu, s. o. iga kuu 1000 talu.
kirjast. Riia politseile saadeti Austriast Schelan supõletikku. Kadunu oli aastate jooksul sil Kuni Zäesolewa ajani on pollutömninistee
Artvesse wõttes wõrdlemisi hoogsat tege
deri üleswõte ja andmeid tema tegewuse kohta, üht mapaistwam kuju I'lhisriikide politikategclaste riumi kinnistusjaoskondadele talude kinnis toust esimesel aastal, on pöllutõömimsteeripm
tustoimetn.si ära saadetud üle i 4.090 üksuse, arwamisel, et ta ülesseatud 3 aasta kawa sun
lasi peetakse kindlaks, et Schelander Mõis Alvra keskel.
moglii briljante marastada, kuid selleks pidid tal
Ta oli abielus Roosevelti tütrega.
kuna tagasi saatmata on meel üle 3999 ük dab läbi wiia 2 aasta joolsul.
Riias abilised olema, kes talle teatasid rikka türk
suse. llldiselt on seega peremeeste attv asunistatud ehteasjad, mille tväärtus tõuseb V/2 milj.

Walt: Politseile teatati telefoni kaudu, et We«
zshki ja Trihszeema metsas liigub kahtlane E. sendile. WarguS oli toime pandud ajal, mil
isik, kes möödakäijatest kõrwale hoiab. Kohale

saadetud politseinikkudel läks korda teda wan
gistada. Dokumente tema juurest ei leitud.
Ta nimetas ennast 4l)-aastaseks Austria koda
nikuks Adolf Gründeliks. Tema juurest leiti
kõige täielikum kindralstaabi kaart. SaMuti
on kaardid Riia ja Riia lahe kohta. Säära
fctb kaarte awalikul müügil ei ole, neid oma
wad ainlilt kõrgemad staabi ohwitserid. Mil
lekS Gründelil säärane kaart kaasas oli, jäi
tumedaks, sest ta loobus seletuste andmisest.

Kaarti lähemalt maadeldes leiti sellel mär
kusi. Kuid seisukord kujunes weel salapärase
maks just selle tõttu, et Gründel tabati kohta
del, kus warem on tabatud riigiwastaseid ele
mente. Vangistatu anti politilise politsei
korraldusse, kns astutakse samme tema isiku

lanna Mnbimisest RiiaS. Lätist olewat Schelander
Eestisse sõitnud ja paar päewa ühes Tallinna uh
kemas möörastemajas elanud, kust laewal Saksw

Kooliõpilased!!

maqke sõitnud.

Läti politsei jatkab salapärase Marguse selgita
mist ja loodab wälisriikide wöimude abil türklauna
briljantide wavast tabada.

Lennuühendus Tallinna—Riia
wahel

Kõige, kasulikum on teil omi jalanõusid
lasta parandada kiirtõõstus
«Jalatsis" s kiirelt valmis, odavad hin
nad ja vastupidav töö. Pooltallad ja
kannad tehakse 50-ne minutiga. Rikkalik
lugemislaud ootajad!

Teedeministeerumi poolt esitati wabariigi
walitsusele
ettepanek, lubada 5 aasta jooksul
Türklanna briljantide waras.
arwates 15. aprillist saksa- wene õhusõidu
Jaanuari alul marastati Türgi kodanikul Mel«
seltsile „Derolustile" öhuühendust pidada Tal
linna-Niia ja Tallinna-Leningradi wahel.
Lepingut sõlmima wolitatakse teedeministrit.
sele
mõrtsukatööle.
Tungides
ühel
õhtul
kuhugi
Düsseldorfi mõrtsuka
Lepingu kawa on koM seatud samadel alus
mai ja, leidis eest magama lapse ja temale enesele
Odavam ostukoht
tel kui Soome ühingu „Aeroga", kus lepin
pihtimus.
ootamata lõid esile loomuMaStased sadistlikud kal«
gus on ette nähtud Eesti eralennuasjanduse
jalgrattad,
õmblusmasinad,
laskeriistad,
duwused, mille tagajärjel ta lapse tappis. Sen
Vangla andis tõuke kuritegewusele?
arenemise
wõimalus.
kellad,
kuldasjad,
grammofonid
jne.
on
Berliinist, 14. aprillil. ESmaspäewal a?« satsiooni sünnitas Kürteni seletu?, et ta naine oli kahtlemata K. G. Reintaoldi kauba
teadlik mehe roimades, jättes aga mõrt'uka üles
Poljänski 10 a. sunnitööle.
gas Düsseldorfi politsei kasarmu suureS Mõimle
majas Tartus, Suurturg 5.
andmata, kuna ta kartis asja alvalikuks tulekut.
missaalis kurikuulsa mõrtsuka" .Pee,
Warssawist, 14. aprillil. Warssawi
Kohus süüdistab Kürtenit 5 lapse, 3 naise ja
ter Kürieni protsess. Kürten seletas kohtu ees, et
ringkonnakohus
kuulutas otsuse Nõukogude
ühe mehe tapmises. Kaebealune tahab aga omaks
ta on omandanud kuritegelifed kalduwufed mangi
Wene
Warssawi
saatkonnas
kawatsetud aten
wvtta 40 mõrtsukatööd ja tapmisekatset, samuti
MLW Ti:r
majas, luhu ta noorespõlweS sattus juhusliku süi?taadi asjus. Süüalune Poljänski mõisteti lv
57 süütamiskaisct. ,

ja ülesannete selgitamiseks.

eest. WayglaS on temale külge hakanud kal
duwus Margusele ja Marguse ajal sattus ta esime-

headuses

aastaks sunnitööle.

Südamlik lahkumine
Helsingist.
Eesti päewa külalised koduteel.
Helst n g i st. 14. aprillil. Eesti külali.
sed, kes imibtftb Eesti päewal, lahkusid teisi,
pacwa hommikul aurik „Poseidouil" Helsin
gist. Külalisi olid saatmas Soome kindral,
staabi ukm kindral Ooesch, kol. Relander. lo
tade juhid, Iscseiswuslaste Liidu juhatuse
lnkmed, Eesti saatkonna sekretär Pallo ja tei.
sed. Lahkujatele anti lilli. Vastastikuste
elagu-hüüeteqa Soomele ja Eestile lahkuS
laew sadaniast.

Läti-Eesti..autoliit".
Ri i a st, 14. aprillil. Läti walitsus otsus
tas oma koosolekul kõik Eesti riigile kuulu
jad autod ja mootorrattad Lätis maksudest
wabastada, kui Eesti poolt antakse Lätile
sama soodustus.
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Hispaania ümbersünd.

Miimi IOIMDNI

Raske tagasttulek dikkakuurist ja tee wabariiti.
Meeria poolsaar on ammu tunwd revo wus, võitsid kasvavat poolehoidu, isegi kõige
kutsionäSride Edumaana: Igasugused mäs käremoelstmad voolud. Primo de Rivera
sud ja mässuvaised on Hispaanias ja Portu järeltulija Berenguer pidi ohjad käest andma,
gaaliaS, samut? nagu suguvendade juures tunnustades, et ta ei oska leida tagasiteed.
Ladina?>AmeerikaS, sedavõrd igapäewastd, et Praegune walitsuSki pidi tõotatud rahvani
Euroopas neid jälgitakse nagu huvitavat tust valimisi üldist ärewust tõttu korduvalt
etendust. Seda enam, et need sündmused ta edasi lükkama. Rüüd on need valimised näi
valiM palju verd ei nõua ja et osalised ise dcumd, et kuningriigi vastastel on õigus
neist nähtavasti suurel määval osa võtavad väita: kui nad ainult tahaks, oleks võim üle

IlllllMiKlt

lm nõutut Wl! lllsitliiilil.
Krahw Bethlea kümme aastat Ungari peaminister.

Meremäe wallas leidub
tõrgewäärtaseaa sawi.
Tallinnas ja TartuS tuntud asfalteeri
mise tööde ettewõtja daani insener ClauSsm
sõlmis neil päewil Meremäe walla. Külla*
towa küla maapidaja Koemetsaga lepingu,
millega Koemets oma maa-alast annab sawi,

16. aprillil 1921 nimetas riigihoidja Niko
laus v. Horthy kvcchw Stefan Bethlen'i
Ungari peaministriks. Sest ajast ta seisab
wahetpidamatult Ungari riigiwalitsuse eeSot
sas. Selle oja kestel on Eestis katSteistküm
nwnd korda walitfuse wahetus wimurmd, ja
pole ainustki riigimeest kogu maailmas, kes
shamott ehk tulekindlate kiwide walmistamiseks. tviimasel ajal oleks nii kaua suutnud seista
Sawi nimetatud kohas olewat ClauSseni üte parlamentaarse riigiwalitsuse eesotsas. Unga
hasartsest poolehoiust tugevate elamuste was oö nende kätes.
KaS julgeb kuningriAik valitsus sts olu luse järele palju parem kui Põlwas. Katse* rski on olnud ainult üks juht, kuS fee toa*
pr nii mndeS nagu härjavõitlustegi
korras astuda järgmist sammu ja pidada rah wabriku ehitamiseks materjaliwedu on täies litjusaeg on ületatud. Koloman TiSza,
juureD.
Pühapäeval on Hispaanias siiski sündi vuskogu valimisi? On ju käegakatsutav hä hooS ja tööga kiwide põletamisega loo* rewolutsionääride poolt 1913 surmatud krahw
nud midagi, millel vähem teatraalsust ja daoht, et rahvuskogu kuulutab Hispaania detakse juba suwel algust teha. Nagu Claus Stefan TiSza isa, oli peaaegu wiiSteist
hoopis rohkem sisulist tähtsust. Kogukondlis wabariigAS. Terjest küljest, kas julgevad sen seletas, ei olewat niisugust sawi Soomes aastat (20. oktoobrist 1875 küni 13. märtsini
tel valimistel Hispaanäs on vabariiklased vabariiklased tcha otsustavat järeldust oma aga Lätis leida, ja loota wõib. et kiwide eks 1890) Ungari peaminister. See oli aga
tulnud võitjaiKs. Seda isegi hoolimata fu jõudude selgumisest? Diktatuuri pärandusena port neisse maadesse wõimalik on. Sawi Franz Jofefi walitsusaja rahuaaStail, kui
ningriigi Pooldajate valimiseelsetest jõupin on ka teisel tiival kasvanud demokraatiale lade asub koguni maapinnal ja puurimis Ungarile sai osaks enneaimamatu arenemine
gutustest kaotatud pinda tagasi võita, mida vaenlasi ja revolutsiooni ohjad võivad ka tega kuni kolm sülda ei ole leitud. wabameelse ajajärgu eduaastail pärast 1867.
toetasid innukalt katoliku kirim ringkonnad
tema algatajate kätest ära libiseda, mis tõu Wäga soodus tööstusele on ka wäike jõgi, mis a. lepitust Austriaga. Sellewastu on aga pä
sedavõrd uskliku rahva juures küllalt tähtis kaks maa verisesse uttu.
lademest läbi jookseb ja weeküsimuse lähen ris ime, et keegi woib omada kõrget riigi
asjaolu. Hoolimata sellest, et Hispaania ki See on huvitavam osa Hispaanka sündmus dab. Raudtee Piusa jaam on kõigest kunsti enam kui aastakümme praegusel kriisi
rikud on awatud nädal läbi ja et neis palve tikust, et ta annab valusa vastuväite poli 4—5 km kaugel. Sawi hinnaks on lepingus rikkal ajal.
kodadeS manitseti usklikke kuningatruiäwsele, tiliseks moehaiguseks saanud diktatuuri-igat ette nähtud pool senti puudast. Umbkaudu
Ungari praegune kord wõlgneb oma ole
on kõigis suurlinnades, vast mõne erandiga, süstele, mida näeme maad võtvat mitmes arwates, kui wõtta 609 puuda kuubiksülla ! masolu kõikide lugematute saatuselöökide kius
omawalitsuSteS ülevõim läinud raskustega võitlevas riigis. Selles mõttes kaaluks, teeks 300 senti kuubiksüld, ehk üks te oma- terwele maarahwale ja kahele suure
vabariiklaste kätte. Kuigi wast hääletuse võib Hispaaniat kõrvutada paljude dikta wakamaa kolme sülla sügawuselt teeks 2400 joonelisele mehele, riigihoidjale admiral Niko
tagajärgede kokürwvtted elmeerust kõrwalseis- tuurimaadega Lõuna-Ameerikas, Kemal kuubiksülda ja rahas 729.000 senti. Ümbrus laus v. Horthy'le ja tema peaministrile
Matest paikadest Mõitvad üldpilti Meel Meidi pascha Türgimaaga, mille andekas juht otsib konna maapidajad on ärewuses ja ootawad krahw Stefan Bet h l e n'ile. Need mõlemad
muuta kuningriiLaSte kasuks, on kogukonna- asjata teed demokraatia juure, ja lõpuks kewadet, et ka oma maa-alasid uurimisele silmapaistwad tujud, kes on juba ületanud
Malimistel juur tähtsüS: kccheha äaSta pärast Hispaania naabriga Ibeeria poolsaarel
wõtta. Et sawilademed suured ja oletuse oma sffemaa-ajaloo, näitawad küllalt selgesti,
vn esmakordselt valijatel antud Mõimalus Portugaaliaga.
järele kolme küla piiridesse ulatuwad. siis et riigivalitsemise kõrge kunst woib teostuda
Portugaalia on viimasel aastakümnel wõib Küllatowa ümbrus ajajooksul teiseks ainult kõige paremate juhtide tõttu.
näidata oma meelsust. Walijate enamus,
Krahw Bethlen on praegu 56-aastane.
wähematt pool, kui Piit peaks ntlmtuma, on üle elanud rida riigipöördeid. DMaator on Kohtlaks saada.
Aastast 1901 on ta saadikutekoja liige. Rewo
öelnud, et nad ei taha enam näha kuningat järgnenud diktaatorile. Riigipöördega või
mule saanud, on igaüks neist tõotanud ja wast
W. Ernits Warsfawi ülikooli
lutsisom ajal esindas ta Szeg<ü)i wasturewo
riigivõimu kõrgema kehastaja kohal.
lutsioonilist walitsust Miinis. Kiimme aastat
Seda sündmust võib ara märkida demo tahtnudki jalule seada põhiseaduslikku korda.
eesti keele lektoriks.
on ta suure osawusega juhtinud riigitüüri, nii
kraatia uue wõiduna. Sealjuures tuleb aga Praegugi näeme samasuguste püüete esile
Juba minewaft sügisest peole wiibib drnd. et Ungari on saawutanud selle aja jooksul tä
selget vahet teha kuningriiklust mitmesuguste puhkemist. Kuid lootused eelkäijate vigu pa
avaldusvormide vahel. Ei saa ju näiteks randada on stni äpardunud. Ei leita tagasi W. ErnitS Warssawis, kus ta ennast flaa helepanuwääriwa wälis- ning sisepolitilise
wi keeltes, eriti aga poola keeles täiendab. seisukoha. Kui kuningas Karl 4. oktoobris
Krwu seada praegust Inglismaad Hispaania teed.
Minewal
nädalal jõudis ta sealt Tartu, kuid 1920 teist korda püüdis Ungarisse tagasi pöör
Välismaal
rutatakse
Hispaania
sündmus
oa. Ei whi samuti unustada, et ka hispaan
sõidab
paari
päetva pärast jälle Warssawi. duda, pidi Bethlen tema wälja andma. Pärast
test
järeldusi
tegema
Euroopa
üldpildi
suhtes.
lased põrmugi ei vihka oma Kmingat Alfon
sot kUi isikut, Maid näewad temas üpris ko Väidetakse, et Hispaania muutumine vaba Warsfawi ülikool on W. Ernitsa eesti keele seda ta wiis läbi seaduse Habsburgide troonist
hast kuju Pidulikkudel tseremoniaalidel ja isegi riigiks tooks kaasa selle Wahemere suus seis lektoriks walinud. Warsfawi tagasi jõudes lahtiütlemise kohta. 1922 ühendas ta kristlik
austavad tema isiklikku mehisust. Hispaania va riigi lähenemist Prantsusmaale. Nende hakkab W. Ernits ülikoolis kohe eesti keele üle rahwuslikud parteid üheks ühtlaseks walitsus
parteiks, kes 1926. a. walimistel sai suure
ei suuda aga kuningale andeks anda tema po küsimuste vaatlemiseks jätkub aga veel aega, ettelugemist pidama.
enamuse.
Selle aja jooksul ta on täitnud
litikat viitmast aastakümne kestel. Kuigi Al sest esialgu ei ole sisemine võitlus Hispaa
Läti sotsiaaldemokraadid
Ungaris Trianoni rahudiktaadi kurwad nõu
sonso on nüüd ärevatel aegadel näidanud niaS veel kaugeltki lõpul.
nõuawad Z tääpäowa «ädalas.
ded, läbi wiinud wälislaenu, teostanud raha
xiigimchelMu oisawust, on maad wõtnud karreformi, maa majandusliku ülesehitamise ja
tas, et kuningriiklik tord ei patu tagatist, et
Palk
jaagu
aga
endiseks.
Nikaraguas uus kodusõda.
maareformi». Politilisel ning riigiõiguslikul
kurtvad sündmused tuuagi Me ei korou. TelRiiast, 14. aprillil. Sotsiaaldemokraa
kepärast tahab hispaanlane omale tulewikuS
Balbaost, 14. apr. (Trj.) Nikaraguas tide kongressil peatati pikemalt ka majandus alal on 1920. a. koKuastunud rahwuskogn
jfe riigijuhte walida.
puhkes trust tõsiseid rahutusi. Põhjuseks on j liku kriisi ja tööpuuduse wastu wõitlemise kii
, Milles seisab Hispaania kuninga süü?
nähtawosti asjaolu, et Ameerika ühisriikide
, Valime peaasja ja ütleme: esijoones sel okirpatsiooniwäed, kes NikaraguaS kodusõja simuste juures. Wiimase küsimuse arutami
Maailma feemnewilja
kB, et ta lubaS jalge alla tallata rahwa põhi-! hiljuti lõpetasid, on nüüd kogu maal kõpu sel wõeti wastu otsus, et tööpuuduse kõrwal
näitas.
damiseks
tuleb
maksma
panna
5-päewaline
seaduÄMe õigusi ÄsirwõtukS riigil saatuse juh täie peale kokku sulanud. Seekordne algatus
töönädal, kuid palk peab endiseks jääma.
timisest. Vast pimestatud Itaalia eksperi on ilmselt sihitud ühisriMe mõju wastu.
Peetakse 25. juulist kuni 6. augustini 1932. a.
mendfft, jäi Alfonsv heatahtlikuks pealttvaata
Kanadas.
Rahutused puhkesid idarannaS, kuhu koon
zaÄ, tui Primo de Rivera end kuulutas HiS datud on okupatsiooniwägede riismed, et neid
Näitusel lvSitvad esineda kõik
paama diktaatoras. Katse sel teel riigielu
maailma seemnekaswatajad. Senini on näitusest
ewakueerida
kodumaale.
Rewolutsionärid
tap
lubanud 60 riiki osa tvõtta. Nende hulgas ka EeSii.
terwendada., aparduS täitsa. 1923. a. luni
ühel ajal näitusega peetakse seal ära ka wilja ja
läinud aasta läweni püüdis diktaator rahwa sid okupatsiooniwägede ohwitseri Harlen Pef
seemne konwerents. Iga riigile antakse tutwuSta
meeli rahustada stmrte lubadustega, mille ley, mis peale puhkeS werine wõ tlus ühelt
mife osakonnas hinnata kasutada AOO ruut j ala suu
poolt
UhiSriikide
sõjawäe
ja
Nikaragna
walit
täitmine lükati edasi kuust kuusse ja aastast
rune pindala rahwuslise näikse korraldamiseks.
suse wäeosade ja teiselt poolt rewolutsionaride
Zeenulewõistluse osakonnas csinewad seemnekcrswa
aastasse. Primo de Rivera suri maapagu
tasad oma tväljapanekutega. Selles osakonnas on
lasena Pariisis, tema eksisammu tagaj. põeb wahel. Ühisriikide waeosad saatsid silmapilk
56 klassi.
laiali raadiotelegrammid, milles kiiresti pa
aaa Hispaania praegu.
Auhindu on 1600 200.000 dollari ehk 75
litti
abiwägede
saatmist.
Esimesena
ruttaS
Sest tagasitulek diktatuuri juurest loomu
miljoni sendi tväärtuses. Esimeseks auhinnaks on
ameeriklastele
appi
walwepaat
„AshepUe"
76
liku olukorra juure on sama raske kui tagasi
mõnes klassis 2300 dollarit ehk ligi 1 miljon meie
senti. Wähem auhind on 10 dollarit, 8750 senti.
tulek sõjast rahusse. Sellepärast toob dikta-- sõduriga Pardal. Wahilaew kmrlis appikutseid
Et wäljapaneknd tettvest maailmast kognnetvad, siis
tuur, mis kriitilistel aegadel tvõib silmapilk- CnStohalist. Guantanamolt sõitis 260 sõdu
on wõistlus suur.
nga
walja
kergeristleja
..Memphis",
rutates
Lett anda kergendust, peaaegu eranditult riigi
Selle näituse auhindamise komitee esimees on
eluS raskeid tvapustusi. Primo de Rivera Puerto Cabezasse, kus kuuldawaSti on tape
Kanada põllumeestele hiljuti köndi pidades muuseas
tähendanud, ei kitt teie tahate saada kõrgemaid au
wõimu alul olem wast Hispaania leppinud tud suurel artvul ühisriikide kodanikke ja sõ
hindu, siis peate külivama saada olewa puhtama
isegi sellega, kui talle oleks antud tagasi see dureid. Rewolutsionärid olewat wallutanud
seemne selleks eriti ettewalmisiawd maatükile. Soe
vananenud põhiseadus, mis maksis 1876. a. ühe raudteerongi ja käimas olewat werine
JA MAITSEV
me tuleb lasta täiesti küpseda, alles siis lõigata ja
kuni diktatuurini. Ajajooksul kaSwaS aga lahing ameerika sõdurite ja rewolutsionaride j
panna hakki, mis pealt kaetud ja paremad ning
küpsemad terad wihkudest peksta ning need näituse
waen omawolttist walitsuse waStu, tõusis äre- wahel.

põgenemine Kremlist.
Sven Adeloui romaan.
TSM««d M. <p. 4
Esimesed sõnad, mis koju jõudes üttesin oma nai
sele, olid: Wera, meie sõidame!"
Mõni teine, wõõras inimene wahest oleks imes
tanud minu naise wastuse üle. Ta ütleS nimelt
talle äärmiselt iseloomulikult ja rahulikult:
„Seda ma mõtlesin, waimud ennustasid mulle
suurt muutust."
Nagu alati," Wera oli minu eemal wiibides tegel
mid spiritistlikkude istungitega.
Teemandid ahjus.
Minu naine oli ühe mõisaomaniku tütar Kiiewi
kubermangust. 'Ta isa oli minu isa sõber. Õppisin
Werat tundma ühel külastusel suwepuhknse ajal. Too
kord ta oli kuueteistkümne- ja mina kahekümne-aastane.

Wenemaal abiellutakse wara. Kui olid täimaS sünd
musti», millistest nüüd jutustan, oli. Wera kahekümne*
neljane ja mina kahekümnekaheksane. Rewolutsioom
puhkemisel me olime abielus juba kuus aastat. Lapsi
meil ei olnud.
Wera oli weel üsna wäike, kui ta kaotaS ema. Ta
isa suri aasta pärast meie pulma. Õde-wendi tal polnud
samuti. Peale minu tal ei olnud enam ühtki maail
mas. Olime õnnelikud.
Et juba esimesest silmapilgust tundsin end nii tu
aewaSti seotud Weraga. selle põhjus oli. usun, et meie
tsÄoomud erinesid üliwäga. Ma ei ole meeS nii öelda
kõrgemate huwidega, selle-eest ent warustatud põhjaliku

meelega meie elu tõsiaSjukS. Wera sellewaSw näis
hõljuwat alatasa oma unelmate ilmas. Sellepärast
puutus teda ka waid wähe see muutus, mille riigipööre
oli esile kutsunud meie oludes. Nagu warem, elas ta
praegugi waid oma erilistele waimsttele püüdudele.
Nagu niipaljud toilleaja wene daamid, tundis ta
suurt huwi okultistlikkude küsimuste, somnambulismi,
hüpnotismi ja spiritistlikkude istungite waSW. Wii
makSmainituga ta tegeles kõige innukamalt. Ta oli
liige spiritistlikus ühingus „Ellis", mille nhyi on pä-

rit Turgenjewi samanimelisest jutuötisest. Samuti ta
lasi end wastu minu tahtmist kasutada meedmnina.
Nüüd ei tohi aga seda küsitada nii, nagu Wera
oleks olnud sünk ja eluwaenuline; wastupidi, ta oli
elaw, elurõõmus ja ta esinemine nii wilunud, nagu
seda wõib olla waid inimesel, kes on terwe logelejate
põlwe laps. Neil mure-tuil ja wastutusetuil wene daa
midel Äu oli mäng, mille kõrwal usuM> ja spiritism
Paraku wõisid moodustada üsna huwitawa ajawiite.
No ja, ma ei ole iialgi püüdnud äratada muljet, et
olen hea inimesetundja. Võibolla teen Werale üle
kohut. Igatahes ma ei soowinud teda teistsugusena
kui ta oli, kuigi mõnikord pidin teatama kibedusega pa
nema tähele, et ta rohkem mõttes sääraseist asjust km
meie endi raskest seisundist ja reisikawatsnsist. Ette
walmistusi selleks reisiks tegingi ainult mina.
Nagu juba mainitud, oli niisugune reis tookord
Wenemaal palju tõsisem ettewõte km wabal,
maal, kus pass saadakse suuremate raskus
teta, tuuakse pangast oma vaha ja ollakse nii warusta
tud kõigega, mis reisÄ wajatakse. Wmemaa on nüüd
oma pangaasjandust teatawal määral korraldanud
uuesti, ja olud minu isamaal peawad olema muutunud
mitmetigi. Kuid km tookord oleksin läinud riigipanka,
ainus, mis püsis, et osta wölakirja, siis mu raha
oleks lihtsalt wõõrandatud Nõukogude kasuks.

Kui ma oma rikaste ärisõprade juure wAismaal
ei tahtnud saübuda kerjusena, siis pidin otsima toist
wäljapääsuteÄ». Nagu öeldud, olin wõtnud oma ra
had pangast aegsasti wälja ja samuti kindlustanud
kõik oma wäärtpaberü». Paberid müüsin ära altkäe
ja omandasin wälismaa pangatähti ja kalliskiwe
nii palju kui sain. Eriti ma oksisin teemante, suuri
kiwe õige, sinise säraga. Mõttesm, et raha wõib kaotada

wäärtuse, et aga teemantide omanikuna kusagil maa
ilmas ei tarwikse kannatada puudust. Need sisse
ostud tegi minu sõber Joseph SUberschwang, kõige
edukama juweelikcmpluse omanik Kusnetski sillal. Pä
rast riigipööret ta howis kW äri suletuna, tasahilju
aga Silberschwang teotses ikka wee! wäärtesemete
müümise ja ostmisega. Tema asjatundliku abiga olid
teemandiostud kergesti teostatawad. Tol ajal pakuti
Moskwas rikkalikus walikuS wäga haruldasi esemeid,
mis nende omanikud ära müüsid waid selleks, et hoida
endid elus. Juba pärast mõningate nädalate möödu
mist mul oli seepärast koos üsna kaunis kogu. Seda

hinnalist jitweelikogu wähemalt miljon dollari
wäärtuses ma hoidsin alal teraskastikeses, mille
olime heitnud endisesse teenijatekööki ühte ahju. Oli
see säärane tõeline wene pli.it, umbes sarnane kesk
euroopa leiwaahjudeHa.

ühel ööl ma ise olin kastikese mnürinud Mdi
põhja. Wera aitas mind. Parast õnncstumld tööd
me jõime pudeli wahuwiina, täpsalt nagu kangelane
ja kangelanna Meissneri filmis. Hiljem me siis hoo
litsesime selle eest, et mainitud ahjus põles ööl fui päe
wal tuli. See oli, kui nii tohin öelda, hiilgaw mõte:
ühelgi inimesel pole nimelt soowi, kalliskiwe otsida kü
dewast ahjust. Kuis aga, —ja see oli küsimus, mille
ümber mu mõtted keerlesid ööd kui päewo, kuis aga
pidinte pääsma nmalt wälja ja wiima kiwid kaasa?
Töötasin wäsimatult, kuni mul wiimaks õnnestus
endale ja oma naisele saada wälispassi. Meil wene
lastel on omapärane wiis asju rööpasse ajada. Oleme
üles kaswanud maal, kus kõik näib esimesel silmapilgul
hirmus raske, kus aga midagi pole saawutamatu. Oma
passi ma sain koguni kõige kõrgemal käsul, üks kõik
wõimsatest komissaridest oli kirjutanud wälispassi alla
oma käega, igatahes ilma teda lugemas.
Ta sekretär pani talle paberi ette kõige kiiremal
silmapilgul ja suure hulga teiste jookswate asjadega,
milledest ta igat enne seda oli üksikasjaliselt arutanud
oma ülemusega, ainult minu asja ta oli unustanud
mainida.

Kirjutaja sai küll minult pisukese waranduse, ent
lugu oleks wõinud hiljem maksa weel märgatawalt
enam. Meil parafu oli õnne. Komissaril oli wähe
aega» ja kõik klappis, nagu ette nähtud. Ta kirjutas
alla, tlttta lugemata.
Palju keerulisem oli maalt wälja wiia teemante.
Neid kohwritesse pakkida oli sama hea kui wõimatu.
Teadsime, et meie pakid piiril ülalt kuni alla tuhnitakse
läbi, kõik pillutaks segi, ja reisijaid endidki taotseti
sundida alistuma seljarõiwaste põhjalikule läbipuista
misele. Kes tabati wäärtesemete wäljawiimiselt, wõis
jäädawalt loobuda maalt wäljapääsemise lootustest.
Ta ootusrikastes unelmates kujuteldud peene lääne
euroopa hotelli asemel teda ootas pigemini enamlaste
wangla, ja ta järgmine reis liikus siis äärmiselt toe
näoliselt wäljade suunas, kust keegi pole pöördunud
tagasi. Teemante endaga kaasa wõtta oli sellepä
rast mõttetu. Pidin leidma teise wäljapääsutee, kuid

Ungari peaminister krahw Bethlen.
asemel uuesti ellu kutsutud endine kahekojaline

riigipäew. Walijate arw on tõstetud nelja
towseks. Magnaatide koja asemele astus de
mokvaatlMude põhimõtete järele moodustatud
ülemkoda. 1929. a. teostati omawalttsirse
resorm. Õn asutatud kaks uut ülikooli (Sze
gedis ja Pecsis) ning rahwamajandusteadus
kond Budapesti ülikooli juures, edasi põllu
majanduse ja metsaasjanduse kõrgem kook
Sopranis. Berliinis, Wiinis, Roomas ja
Pariisis on awatud „Collegium Hungaricum
jne. Bethlenil õnnestus kõrwaldada Ungarr
eraldatud (Adt wäikeliidu keskel 1927, koKu,
leppides Itaaliaga, millele järgnesid sõprus
lepingud Saksamaa, Zlustria, Poola, Bulgaa
ria ning Türgiga.
Juubilar, kes on loobunud kõigist piduS
wsist, on inimesena huwitaw iseloom. Ta on
oma igiwana tõu kchastus. Ta wõib oodata
ning wa Ma, julgeb aga ka rääkida ning tegutküi see on wajalik. Ta on külm ja ette
waatlik, ta kaalub selge mõistusega järele, kui
asi puutub terwikusse. Sealjuures ta on täis
arusaamist waikeste, indiwiduaalsete saatuste
tvasw. Ta on moodsaks riigimeheks peene
nenud Transshüvaania aristokraat, kellest te
nui päritud diplomaatiline andekus on teinud
oma rahwuse kõige sobiwama juhi saatus
raskel ajal.
Prof. dr. Stefan v. Csekey.
jaoks Hoida. „©selu Hoolega", ütleb ta edafi. .et
saada parema ühtlusega seemet ja Muks korja la*
sitsi seesuguse näituse jaoks, kus wöistlus kõtva ja
auhinnad nii kõrged."
Väljapandud seeme peab olema wälsapamja
poolt kaStvatatud, ükskõik mi» aastal. Pöllutöömi
nisteeriumi poolt on meil selle näituse korraldus
tööd kolmeliikmelise komisjoni hooleks antud. Sinna
kimluwad katseasjanduse peainspektor J. ümarik.

Niigi Seemuekontrolljaama juhataja J. ?uhans ja
Jõgewa Sordikaswcmduse juhataja M. Pill, tegelik
asjaajamine on ftmmase hoolde antud ja kõigi selle
näitusesse puutuwate küsimustega tuleb võõrata M.

Pilli poole (Jõgetva Sordikastvandus. Jõgeiva
kaudu).

Platsiraha on klasside järele iga proowi vealt
2—5 dollarit. Seemneproowid tulewad kõige hil
jem l. jaanuariks 1932. a. Jõgewale ära saata.

Weoauto jäi kaubaga lumme.
13. skp. tegi katset üks Pärnu weoauto
pääseda kaubaga Jakobisse, kuid jäi mõni ki
lomeeter enne Jakobit lumme kinni. Neli
waati petrooleumi laeti küll maha ja katsuti
tühjalt edasi liikuda, kuid ka see jäi> tagajär
jeta. Auto pidi kauemat aega ootama jääma.

olin täiesti selgusetu selles, kuidas pidin teostama ette
wõtte.

Siis ühel päewal külaStaS mind ootamata Sil
bevschwang. Olin talle usaldanud oma mured.
Silberschwang tuli ühes oma pojaga.
Maatamata Leiba noorusele, pidas ta isa teda äri
asjus peaaegu osanikuks. Wana Silberschwng oli
minu asjusse pühendanud samuti oma poja, mis mulle
õieti oli wäga piinlik. Sellele laitmatult kammitud
ja hästikaswatatud noorelemehele ilusate, korrapäraste
näojoontega ma ei saanud kinkida täit usaldust, llJlÕued
juhtumid olid mulle näidanud, et noor Silberschwang
polnud kaugeltki nii täppis nagu ta isa.
Ühtaegu isa ja pojaga tuli keegi tüse noormees,
keda mulle esitcldi kui kaardiwäeohwitseri Jarowitzkit
Petrogradist.

Ka siis, kui poleks nimetatud selle härra tiitlit
oleksin märganud, et wõõras oli ohwitser. Kui ta
audis mulle kätt, lõi ta kannad kokku sõjawäelise täp.
susega, mis mulle ta erariietusest hoolimata meeletule
tas ratsasaapaid kõlisewate kannustega. Tume maitse
rikas ülikond sobis talle suurepäraselt. Kuid ometi kogu
rüht oli õieti nagu loodud kaardiwäenrundrile Kui
olime wötnud istet ja põlema süüdanud sigaretid wõt
tis Silberschwang sõna. '
"Ja. nüüd siis oleksin teid teineteisele tutvusta
nud," ütles ta, „härrad olgu nüüd lahked ja lahendagu
ch kõrk MUU. Kõige parem oleks, kui kokku leviksite
kohe, kuna harra JarnowiHki sõidab weel täna õhtul
tagasi Petrogradi.
, .fA Tahaksin waid mainida, et wõite mõlemad teme
usaldada. Harra Sorini nimi pakub selleks
kullalt kmdlat tagatist, ja mis puutub härra Jarno
wltznsse, sns tundsm kaua aastaid nii teda kui tema
jurnud isa, härra mõisaomanikku Jarnowitzkit. Isa ja
poeg olid mõlemad minu head ärisõbrad."
Jarowitzki naeratas.
. ,miä, puutub minusse," Ütles ta, „fiis ma
kaluks «ole olnud alati tappis molsja. Wiimase lae
lachtc eest ma lasin teid raha oodata kaunis kaua "
°le kSnelemiSwäärt, härra leitnant," nmstas
Silberschwang (udamlüult, ~oleme täiesti ta,° stl
mai pidades teie Poolt mulle wiimseli osutatud teenet."
(Järgneb.)
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Ibeeria poolsaar palawlkus.

Riik maksab piirituse eest liiga paljal
Palju joob iga kodauit kestmiselt aastas.
ESmaSpäewa õhtul kõneleS E. Anderson da tabada, kuna 90 pvoff. läheb müügile ja
mist. Valimised möödusid üldiselt kogu mngaloSsi ümber on valvel ratsaväe osad
Meeleolu
on
üldiselt
samane,
et
majandusteadlaste
seltsis piiriwsemonopoli surub odawuse tõttu riigiwima korwale. Sa-maal rahulikult.
Tähtsusetuid kokkupõrkeid
otsuStaw sõna arvatakse jäävat öelda soja tuludest riigi eelarwes. Ta tõi ette terve rea lapiirittise sisseweo wastu wõitlemine on aga
vael.
huvitavaid andmeid piirituse tarwitamise ja Möga raele. Hind on aga märksa odawam
oli ainult üksikutes kohtades Madriidis.
KaS
sõjavägi
läheb
üle
vabariiklaste
hinna kohta. Alates 1921. a., mil piiriwse riigimiinast ning wleb merel 5 korda ja tar
MSne walimisbüroo ees katsusid monarhist
tid hääli osta, makstes 25 pesetot neile, kes Poole Või jääb kuningale truuks, sellest ole monopol meil sisse seati, on alkoholitarwita vitajale käte jöudeS üle poole riigimiinast
kuningriiklaste poolt hääletasid. Santanderis nevat, kaS ModriidiS juba lähemal ajal sün mine üle elanud kaks tõusu ja kaks languse vdawam. Piirituse wäljamüügi hinna alam
ajajärku. Tõusuajad olid 1921. a. 1923. damine wõkS oga kaasa riigitukide wähene
oli kokkupõrge ühe jalgpalli-meeskonna ja po nib riigipööre või mitte.
Valimiste tulemused ei olnud eSmas a. ja 1926. a. 1928. a., languse ajajärgud mise, sest piirituse tavwitvmile tõusu ette näha
litsei wahel. 3 inimest sai haawata.
Sotsialistide juhid pidasid MeckriidiS pü päeva õhtul veel lõplikult selgunud. Juba 1924. a. 1925. a. ja 1928. a. kuni senini. ei ole.
Kõnele järgnesid elawad läbirääkimised.
> Kõige suurem kroonu viina ja piirituse
hcpäewa õhtul suuri rahwakoosolekuid, millest oli aga loetud häältest üle kogu maa
tarwitamine oli 1923. a., mil tarvitati ko Muu seas toÄ>i palftrde kõnelejate poolt ette.
240.000 häält vabariiklaste! rohkem
ennenägematul arwul inimesi osa võttis.
Sotsialistid kutsusid töölisi üleS hoiduma kui kuningriiklaste!. Lugemata Md aga veel gusummas 32 milj. kraadi, miS teeb iga isiku et riik maksab piirituAvabrikutele liiga palju.
meeleavaldustest ja rahu-tuKte tekitmnrse eest. hääled mõnedes provintsilinnades, kus vali kohta 8,6 liitrit 40 kr. wiina. 1930. a. wli Praegu oStab riik kartuliühiiustelt piiritust
Sotsialistliku erakonna hüüdsõnaks on: „Meie misde tagajärjed võivad anda hoopis teist iga isiku kohta aga kõigest 6 liitrit. Piirituse hinnaga 7 senti kraad, millele puhastamisku
tarwitamine on wähenenud möödunud aas luna kraadile meel 1,2 senti jimre tuleb.
suguse pildi.
ei taha kära, waid
rahulikku, kuid selget otsust!"
Mõned teated Nnelevadki, et kuna His -taga võrreldes kuni 20 prots. Et aga wahe Merel tuleb aga piirituse kraad 2,5—3 senti.
Madriidis on kõik valitsusasutused ja eriti paania kogukondliste valimiste tulemused peal piirituse hinda on tõstetud 20 prots. Meie piiritusemabrikrrtes ei ole töö ratsionali
kuningaloss tugewcr sõjaväelise kaitse all. linnades ülluselt vabariiklaste võitu tähis wõrra, siis ei ole riigi tulud mitte palju wä seerimist läbi wiidud, mille tõttu walmistus
4000 rahwuskaardiwäe sõdurit ja kahe Mad tavad, on siiski maal saanud just kuningriik henenud. Iga aasta saab riik piirituse mo kulud tulewad suured. Sellele waatamata
on mõned kartulnchisused wõinud oma liik
l nopolist tulu 12—15 milj. krooni.
riibi husaaride polgu sõdurid wõtsid kõik linna lased suure enamuse.
metele Maga suurt diwidendi maksta. See
Riigi
wiina
tarvitamise
vähenemise
põh
strateegiliselt tähtsad punktid oma alla. Kujuse arwab referent peituvat üldises majan on wäikese kildkonna toetamine riigi ja rah
duslikus kriisis, mis ostujõudu nõrgendab. wa kulul, sest piirituSwabrikute ümber ei ole
1924. a. ja 1925. a. majandusliku surutise koondunud enamik meie põllumehi, waid ai
Uus Atlantis.
ajajärgu! langes wiina tarwitamine, kuigi nult kitsad ringkonnad.
Toodi ette, et piiritusetöõStus on tähtis
mitte nii palju kui praegu. Teiseks tähtsaks
Kui revolutsioon PortngaaliaS Upardub, knnlutame saared iseseisvaks.
wähenemise põhjuseks on pirritusehinna tõst põllumajanduslik abitööstus. Piirituseaja
mine ja salapiirituse sissevedu. Referent misest ülejäänud praak läheb loomatoiduks
Len«uwägi rewolutfi»»äiride »ooU.
arwamise järele weetakse meile sisse salapiiri ja on soowitaw, et wabrikud asuks wähemate
tust
10 prots. meie maa tarwitusest. Umbes ettewõtetena põllumeeste läheduses.
Suurtükipaat
,Aamao"
eitab
seda
ise
raadio
M a d r ii d i st, 14. aprillil (Trj.). Tuleb
teateid mässukawatsustest sõjaväe osades Por telegrammis. Suurtükipaat ,Zbo", mis sei 10 prots. sisseveetavast piiritusest läheb kortugali piirilinnades. Walitsus olevat koon sab ankrus Funchali sadama ees, ei ole weel
danud truuks jäänud vägesid BarreiraSse wastanud rewolutsionääride üleskutsele ühi-ja Ealdas da Rainhasse. Pühapäeval oli neda nendega. Tähelepanu äratad see, et ka
Kirjanikkudel enestel baid mulje.
suuri meeleavaldusi ja selle tagajärjel tõsi eitawat wastust ei ole weel antud. ArweSta
seid rahutusi Oportos. Revolutsionääride takse tõsiselt wõimalustga, et kui rewoluitsio
poolehoidja lendur Aragao lendas ule mit nöäridel korda ei lähe kogu Portugalis wõi
Pühapiiewase ..kohtumSistmise" koosoleku järelksjad.
mest Portugali linnast ja pildus alla lend mule pääseda, siis kuulutatakse Madeira ja
lehti, milles üles kutsutakse revolutsioonile. Asoori saared iseseiswaks Atlantise nime
Pühapäevane kirjanikkude liidu erakorra hilfe- Aukohus on mõeldav ainult üksikute
Amadore aerodroomi komandant sai selle all.
lirte peakoosolek, kus aset leidis mitmete liidu liidu liikmete vahel. Portugali walitsuS eitab küll kuuldusi, siseellu õige põhjalikult puutuwate küsimuSie
peale sõjaministrilt käsn Aragao wangistami
„KaS sMsel vahekordade lahendamiSmoo
seks. Komandant ei olevat käsku täitnud ja nagu oleks Asoori saarte rahutused alguse saa käsitlemine, mis kutsus esile suuremaulatuslife dusel on ka vigu?"
olevat mässaja lenduriga ühinenud, kellega nud Madeira mässust. Osa Madeirasse saa kohtumõistmise üksikute liidu liikmete üle, on
Antud juhul, nimelt B. Linde küsimuse la
tahab koos maal kihutuslendudÄe asuda. detud karistusekspeditsioonist olewat käsu üles keerutanud palju tolmu ja koosolek on hendamisel oli kull vigu ja nimelt, et ei ole
Madeirast teatatakse, et sealne rewolut saanud Afooridel kord jalule seada.
annud seltskonnas elawat kõneainet. Sel pu* esitatud koosolekule peale suusõnaliste muid
siooniline junta on kujundanud uue walitsuse
Rewolutsionäärid Asooridel on Portugali hul pöördusime wäikse ringküsimusega mõned» faktilisi andmeid. On kahetsemiswäärt. et sel
eesotsas kolonel Preiriaga. Mägede ülemjn walitsuse teatel wangistanud palju Pont de kirjanikkude poole, pärides, millised on nende lised küsimused üldse nii suureS ulatuses üles'»
hotajaks olevat kolonel Mendetz de ReiS. Gada garnisoni ohwitsere, kes keeldusid mäs eneste muljed pühapäewasest koosolekust.
kerkivad. Gee oligi kooSoleku ärevam ja ki
Eitatakse kuuldusi, nagu oleks walitsuse poolt sajatega ühinemast.
Fr. Tug l a s ütles lühidalt ja selgelt: rewam osa. muu läkS täieSti harilikku rada.
Mis sünnib „AtlantiseS"?
Madeira vetesse saadetud sõjalaevade meeS
A. All e: Pühapäevane koosolek oli oma
Ma kahetsen ainult, et meie kirjanikkonnas
Rahutused Madeiral algasid juba mõnda kuud
konnad revolutsionääride poole ule läinud.
üldse sellised asjad wõiwad ette tulla, nagu vaheline muStapesu pesemine. Gee „pesu" tu
tagasi, siid kui saarele saabus 800 tväljasaadetud
olid pühapäewasel koosolekul arutusel.
leb paratamatult ära peSta. Wäga huwitaw
politilist mangi. Reed saadeti Lissabonist laevaga
oli. et sai mõnda meest, tema waimlist egot
H.
Wisnapuu:
Jäi
halb
mulje
kõigest
Madeirale. Warsti pärast seda algasid uued rahu
sellest. Ma ei leia sündsa olewat selliste la' naha ilma gaasimaskita. Kui üksikud isikud ei
tused teravilja pärast. Nimelt otsustas valitsus
tvastuste korraldamist kirjanikkude liiduS, kuna pea kõlblikuks Lindega aukohtu vahekorda as
teawd huvidega uuesti viljamonopoli maksma
liidu
kodukorra järgi saaks asju lahendada tuda ,siiS ei kõlba seda teha ka kirjanikkude
panna.
suurlawastusteta.
Liidul on oma aukohus liidul, keS edustab kirjanikkude honori kogu'Kui . pärast seda LiSsiÄonist saadeti saarele sõ
olemas, kus oleks wöinud liidu liiünete oma summat.
javäeline kuberner mitmesaja mehega, algas poli
wahelisi asju erapooletult selgitada.
P. Wallak: Wiimane peakoosolek näi
tiliste vastaste väljasaatmine Asoori saartele.
tas,
et liidus on kainenemine ja pööre liidu
M.
Jür
n
a:
Leian,
et
kirjanikkonna
asi
WarSti lätsid kuberneri väeosad mässajate poole
elu juhtimiseks õigetesse rvöbasteSse. Kiike po
on
läinud
„elule
lähemale".
Kui
asjad
on
üle ja Puhkes lausa rewolutsioon. 5. aprillil tvan
läinud ummikusse, snS ei päästa meie neid litikat ei ole, leda näitaS jusi Linde küsimus,
gistati saare kuberner.
muidu kui talitame oma parema äratundmise sest valdav enamus oli iffa intriigide ja kaht
Ka Lissaboni saabus esimene aurik Madeiralt,
ja õiguse mõistete järgi. Pühapäeval liidu laSte nähete lõpetamise Poolt.
kelle meeskond lähemaid üksikasju teab rcvolutsioo
Linde küsimuses Linde liidult väljaheitmise
koosolekul
oli näha paljudes liigeteS sootvi se
nist. Lissaboni politsei võttis laeva meeskonna ja
da teed käia ja talitada. Aga iga asi ja selle motiiv ei olnud hästi motiveeritud. Need Lin
reisijad tvalju toaltve alla. Laev ei tohtinud sa detailid warieeriwad küsimusi, nii et wõib ju de operatsioonid, mis on teda viinud kohtulaua
damakai äärde sõita. Maid seisab kesk Tejot. Auriku
kujuneda mõnigi asi, mis põhiolemuselt õige. ette ja kuigi küsimus lõpetatakse sageli poolte
rebijad seletatvad, et rewolutsionäärid on saarel
Publiku
prismis wildakuna. See süwendab kokkuleppel, ilma et selguks, kas Linde on
rahwuspanga ja Funchali sadamavalitsuse summad
teatud
wildakut
arwamist publikus, kuid see süüdlane või mitte, peakS siiski Linde toime
oma katte MStnud. Mässajatele sõduritele olewat
arvamine
ei
tohi
kirjanikkonda
kohutada.
tama, olleS ise väljaspool kirjanikkude liitu.
vall kümnekordseks tõstetud. Ainult Portugali ja
Usun, et liit aStub edaspidi igasuguste
J.
Sch
ü
tz:
Liidu
liikmete
ja
liidu
/va'
välismaa sõjälaewadel lubatakse saarte wetes
hekorra lahendamine peakoosoleku eeS on ilm liidu ellu puutuvate väärnähete vastu kõige
ristelda.
tingimata tarvilik, ei ole mõeldav. et terwe kategoorilisemalt välja.
Londonist teatatakse, et sinna jõudis 70 inglast,
liit läheks oma üksiku liikmega liidu aukohkes olid revolutsiooni puhkemisel Madeiral. Inglased

Hiepaavta walltsas Vaalab, missvgvsoid järeldust teha wabaritklaste wStdast.
Wadrtid jaraaaeb söjaleerlle.
Vtadriidist, 14. «chrwil. Hispaania
Pealinnas valitsck kogukondlike WalimiSte
tulemuste järele väga põnev seisukord. Lii
guvad
kuuldused valitsuse lahkumi
sest.
Valitsusel ou olnud rida uöupidamiii
omavahel ja kuningaga. Selle juures ei mt
mingisugust lõpulikku otsust langenud. Kuul
davasti pooldavat peamimSter Aznar ja rii
gitegelased Duee, Maura ja markii Alhuce
mas, et praegune walitsus wiibimata lahkuks.
Krahv RomauoneS olevat aga selle vaStu st»
nõudvat, et ära oodataks WalimiSte lõpulikud
tulemused. Romanones leiab pealegi, et ko
gukondliste WalimiSte tagajärgedel ei wõi
olla walitsusele mingisugust Põhimõttelikku
tähtsust; erandiks võiks lugeda ühe wõi kahe
suurema linna WalimiSte tulemusi. Neist
avaldustest hoolimata oli oodata valitsuselt
tähtsaid otsust esmaspäeva hilisõhtul. Levi
sid kuuldused, et valitsus tahab vAja kuulu
tada

uue sõjaväelise diktatuuri.
Peaminister Aznar avaldas selle peale
ümberllikkawa teadaande ja eitaS selles sa
muti kuuldusi, «agu oleks kohtu- ja wAiS
minister lahkunud selle tagajärjel, et teised
walitsuse liikmed on diktatuuri väljakuuluta
mise poolt. Peaminister rõhutab, ei valitsus
ega ka kuningas ei pea praegu soovitavaks,
et diktatuur maksma pandaks.

Kolonel Macia pidas Madriidi walimis
tulemuste selgumisel, mis vabariiklaste suurt
wõitu näitas, kõne, milles seletas, et vaba
riiklaste trmmfiliku võidu järele ei jää ku
ningas Alsonsol muud ule, kui troonilt lah
kuda. Muidu oleks ta sunnitud jälle dikta
tuuri maksma panema, mille järelduseks või
vad olla ainult verised rahutused. Rahvas
hakkaks mässama. Kuningad, keS oma rahva
sõna ei ole kuulnud, peavad saama Louis 16.
\ saatuse osaliseks.
Vabariiklased on valmis valitsema.
Wabariiklaste, eriti sotsialistide ringkon
dadest kuuldub, et need erakonnad on valmis
igal ajal walitsuse juhtimist oma kätte wõt
ma. Vabariiklased püüavad aga nähtavasti
kõigi abinõudega ära hoida rahutuste puhke-

ütlewad, et seisukord saartel ei ole kaugeltki ärew

SSjawäge mässajate wastu.
ja rewolutsioon ei ole neile paistnud mingisuguse
Pildil sõdureid silmapilgul, kui nad Lissa ei olewat antud. NähtawaSti kahtleb walit hädaohtliku sündmustikuna. Maid enam lõbusa
boni sadamas laewadele paigutati, millega sus kartuses, et senini walitsustunud wäed teatrina. Riigipööre saartel väljenduvat ainult
selles, et tänavatel on Ma veidi rohkem sõja
neid pidi saccketama Madeira mässu sumbu lähewad üle mässajate poole.
tama. Nende teele asumisest on küll mitme
sada-,m umlh oagidnror dgov oagidnrerer väelast.
kordselt teatatud» senini aga wäljasõidukäSku

Uputus Kaunases.
Rjemeui suurwest ujutas üle Leedu pealinna.
Riiast, 14. aprillil. „JaunakaS Sina
Uputus tuli täitsa ootamata ja tekitas
sele" teatatakse Kaunasest: Esmaspäewal hak elanikkude keskel paanikat. Eeslinnades on
kas jää Niemeni jõel liikuma. West tõusis juba majasid kokku warisenud. Kui jääum
jääsulu tekkimise tõttu kiirelt üle kallaste, uju mistus ei lagune, ähwardab Leedu pealinna
tades üle madalamad linnaosad. Teisipäewa tõsine hädaoht. Wesi tungib kesklinna poole.
hommikul oli weepind tõuSnud juba 6,30 m Linna teater on juba wees. Sõjamäe osad on
üle normaali. Paljude majade esimeste kor saadetud jääummistust lõhkuma. Tuletõrje
dade aknad on juba wees. Wee tõus kestab päästab elanikkude warandust.
edasi.

Krttsijutud Helsingis.
Koonduserakond ähvardab valitsusest lahkuda.

Helsingist, 14. aprillil. Teisipäeval
tuleb cduskonnas arutusele Põhiseaduse komis

joni seletuskirja sisu eelmise valitsuse läinud
aasta viimase kolme kuu tegevuse kohta. Sel
les seletuskirjas on mõningaid etteheiteid va
kitsusele. Koonduserakond loeb põhiseaduse ko

Juhtiw Bäti pclitikategelaue
TaM««a«.
Eile hommikuse kiirrongiga jõudis Tal
linna Läti saeima liige ja rahvusliku bloki
juht hraArwedßergZ. Jaama oli tcka
vastu võtma tulnud Läti saadik Sarinsch, sek
retär Freimanis ja mõned meie politikatege
lased. Keskpäeval korraldas saadik Sarinsch
külalise siinviibimise puhul lunchi, millest
võttis osa 17 kutsutud külalist; nende hulgas
välisminister J. Tõnisson, riigikogu esimees
K. Einbund, Jaan Lattik, välisministri abi
Hellat, riigikogu erakondade esitajad ja wä

misjoni seletuskirja haavavaks endisele pea
ministrile ja Praegusele presidendile Svinhuf
vudile. Seletatakse, et kui see seletuskiri wõe
takse edusko-nnaS vastu ja beakS kiidetakse.
fnZ koonduserakonnal olevat võimatu praegu
sesse koalitsiooni edasi jääda. Maaliit püüab lisministeeriumi kõrgemad ametnikud.
selle ähvarduse tagajärjel leida teed, kuidaS
Kell 8 õ. pidas A. Bergs Eentumi Klubis
eduskonnale esitatavas seletuskirjas valitsuse
kabta käivaid valjemaid kohti tasandada, nii loengu parlamentlikkudest küsimustest. Hra
«t nad oleksid vastuvõetavad ka koondusora Bergs lahkub Tallinnast kesknädalal õhtuse
konnale. Kui see korda ei lähe, siiS on karta rongiga. Siin viibib A. Bergs Eesti-LÄi
valitsuse kriisi. Igatahes peaks täna selguma, ühingu kutsel.
kas dr. Sunila valitsus jääb edasi ametisse
vm tuleb kriis.

Strobli karistus tingimust.
Teisipäewal htli Tallinna-Haapsalu rahu
kogu teises astmes arutusele Ungari karikatu
rist Stefan Strobli süüasi. Pärast asja ette
kandmist teataS kunstniku kaitsja, et tema
kaitsealune wõtab süüdistuse omaks. Ta ol
nud liiga närwiline ja saanud sellepärast tol
liwalitsuseS ägedaks. Kaitsja palus karistust
määrata tingimusi. Pärast lühikest nõupida
mist otsustas rahukogu Strobli mõista wangi
3 kuuks tingimusi. Kui 3 aasta jooksul kaebe
alune uusi süütegusid ei tee, kaotab karistus
makSwuse.

Strobl ise jõudis kohhi, kui asi juba läbi
oli. Ta andis allkirja, et otsusega rahul on ja
lubaduse, et 3 aaSta jooksul uusi süütegusid
korda ei saccka.

Nüüd on Stroblil ka wõimakuS wabalt
Eestist lahkuda.

Helstngi mm üllöpilaspre
fident.
Helfingist. 14. apMil. Helsingi üli
õpilaskonna uueks esimeheks järgmiseks õppe

Soodustused raudteel alalis
tele sõitjatele.
Tähtajalised pAetid kogu raudteel.
Uue reisijate- ja weotarhfi järele, mis lä
hemal ajal maksma pannakse, on ette näh
tiib tähtajaliste piletite liii, missugused
wälja antakse piirimata arwu sõitudeks, pile
til märgitud teeosal wõi kogu raudteel. Täht
ajaliste piletite liik makswusega kogu raud
teel on uuena tariifi sisse toodud.
Tähtajalise pileti saamiseks tuleb pileti
ostjal end warustada Pileti kaantega, mille
pahemal küljel on omaniku päewapilt suuru
sega 4x5 sm., ees- ja perekonnanimi, allkirj.
wanistatud omaniku päewapildiga ja all
! tindiga kirjutatult. Kaasi müüakse pileti*
kassadest, ning nad on makswad kuni nad
kiri ning number loetawäd.
j Tähtajaliste piletite hinnad piletile mär
gitud jaamade wahel on uue tariifi järele
2. kl. 90 senti ja 3. kl. 60 s. iga km pealt
kalendrikuus, millele Eesti Punase Risti
maks juure arwatud. Õpilaste kuupiletid,
ja tariifi lisas loetletud õppeasutuste ja laste
aedade õpilastele maksawad 15 senti ig km
pealt kalendrikuus. Tähtajalised piletid sõi
düks kogu raudteel 15 päewa jooksul antakse
wälja sõitja poolt soowitud kuupäewast. Need
maksawad 2. kl. 45 ja 3. kl. 30 krooni, peale
selle maks Punase Risti heaks. Tähtajalised
piletid sõiduks kogu raudteel ühe wõi mitme
kuu jooksul antakse wälja makswusega ka

aastaks waliti üliõpilaskonna eile õhtusel lendrikuude peale ja maksu wõetakse raudteed?
koosolekul iÄstneelselt magister Drjö Vuori
2. kl. ühe km pealt raudteede walit
joki, kes kuulub akadeemilisse Karjala seltsi heaks
suse
poolt
wäljatöötatud sellekohase tabeli jä
ja on aktiiwsemaid tegelasi.
rele, maa kaugust arwesse wõttes.
Hädaabitööde kestwust pikendatakse.

Soome wanglat piirituse»
wedujaile.
He l) in q \ st. 14. aprillil. Nagu teada
tabati märtsi lõpul idapoolses Soome lahes
saal 16 hobusemehest kooSuew piiritusewodajate

karaivaan, kust awati neid tagaajawale lmnu
kile isegi tuli. Asi oli Hamina raekohtuZ aru
tusel.

' KobuS mõistis eestlase luliuS Makström:
2000 Smk. trahwi makSma ja eestlase M
Laagi ,keS juba warem kariStawd, 3 kuuks
wangi. Soomlastest mõisteti üks 6 kuuks ja
kaks 5 kuuks wangi. Kaks soomlast said 2000
Smk. rahatrahwi.
Süüdistus lennuki t:,liStamifes tuleb ha"
rutusele hiljem-

Wirumaa murdwaraa 2 a
mangi.
Eile eit Rakwere-Paide rahukogu istungil
NarwaS arutuse! Wirumaa retsidiwiZti Johan
nes Konstantin Koppiku oSjud, kee märgus?
eest tvaremini kordutvalt karistatud. 1329. ja
1980. a. jooksul on ta Wirumaal toime pan
nud 31 murdwavgust. Enamjagu wargusi oli
at toime pannud suwel. kui kedagi taludes ko
duS ei olnud. Rahukogus oli arutusel seitse
Koppiku murdwarguse aSja. Iga süüteo eeü
karistati kaebealust 2-aaStase wangirooduga.
Koppik tunniStaS iüütcod ülcS. Kaebealune on
Pärit Sinimaalt, Illuka wallast. 24 a. wana.
llaeb seadused lAAsluse ulult.
Haridus- ta sotsiaalministeeriumi poolt on

kaub.-tööstuskojale saadetud läbitvaatamiseks j:
artvamise atvaldami'eks kaks tööstust puvdutowa?
seaduse-eelnõu: käitiswanemate seaduseelnõu ja

Hllinenud kewade tõttu ei ole
täies ulatuses alanud ja hädaabitööde lõp seadus tööaja kohta tööstustes. Wiima ega tahe
[reie Hu
pemisel 1. mail, nii wi seda tehti möödunud takse maksma panna 8-tunniline tööpäew. Sea
on koja tvastatvate sekisioonide poolt
aastal, jääb osa töölisi ilma teenistuseta. duSeelnõu
läbi tvaadatud ja Id. skp. on kaub>tööstusko?al«
Seda arwesse wõttes on teedeminister põhi selleks koklu kutmnud töösturite moodustatud ko
ei ole Qksi parim lumeravlvabend, mõttelise ochtse teinud hädaabitöid käesolev misjoni, kes peab eelnõude kohia andma oma
mis naha sametpehmeks teeb, vaid ka wal aastal Pikendada kuni 15. maini, kus» lõppotsuse.
naharavivahend, sest et ta kaotab vistrikud juures tööle jäetakse raskemas majanduski
ja nahakareduse tungides sügavasti nahasse kus seisukorras olewad töölised.
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Kallis vahetalitus!

Palamuse kiriku murdwaras tabati.
Möödunud aasta nowembrikuuS murti
Palamuse kirikusse käärkanchri akna kaudu
ja wiidi ära kaks wäikest kiriku peeglit ja 46
küünalt. Nüüd läks kohalikul konstaablil
kerda murdwarast paljastada, kelleks osutuS
Karl Kilk'i- nimeline isik, kes teenis ligiduses
Raadiwere külas sulasena. Kuna ta hiljem
weel uusi näppamist toime pani, siis langes
temale ka esimene kahtlustus ja asi tuli awa
likuks. Mees oli sunnitud oma süü üles hm
i oistama ja paigutati trellide taha.
Salawiinamüiik Palamuse seltsimajas.

80 miljoott wöieksportöüridele wöi ülesostmise eest.
Wöiekspordi küsimus rewideerimisele!
Meie põllumajanduse kitsikuse üheks leks minna, et sarnased majanduSliselt luba
põhjuseks, kuid kaugeltki mitte ainukeseks mata nähtused wõiksid edasi keSta.
tuleb pidada põllumajanduse ekSPortsaaduSte

Põllumajanduse seisukorra kindlustamisel

hindade langust maailmaturul.
Tähtsamateks põllumajanduse wäljaweo
kaupadeks on meil wiimastel aastatel olnud
wõi, lina, peekon, munad jne.. Kui nende
hindade kujunemist maailmaturul paaril wii
masel aastal jälgida, siis selgub, et meil ei
ole mitte tegemist hariliku hindade kõikumi

tuleb meil kõik selleks teha, et wõimalikult
wäiksemate kuludega rohkem produtsee
rida ja et Põllumajandussaaduste wälisturule
toimetamise wahekulud oleksid minimaal
sed. Ei saa aga öelda, et meil sellest põhimõt
test oleks kõikumata kinni peetud.

sega, waid nende ennenägemata langemisega.

„Põllumajaudusturu" .eelwiimaseS .numbris
toob W. Raud ülewaate meie wõikaubanduse wahe

GeSti wöi keskmiseks hinnaks oli 1928. a.
Berliini turul 325 senti, 1930. a. 285 ja nüüd

kulude kohta. Sellest ülewaatest selgub, et iga tünni

alandati wõi weotariift 33.1/3 protsendi .wõrra.

gelist ja 3 eraäri. Esimesed weawad wSIZa .t>jo>

Maolibisemise häwitustöö.
Freyburgis olnud maalibisemine kiskus
enesega 6l)-meetrilisel maa-alal 6 meetri sü

Peekoni keskmiseks hinnaks Londoni turul protf. kogu waljaweost ja teised 40 protf.. Konto
kwintali eest oli 19SS. a. 184 kr.. 1080 a. 163 rite kulud on W. Raua andmetel 230 senti tünni
kr. ja nüüd maksab meie peekon Londoni turul kohta. Nende kulude hulka kuulnwad juhatuse ja gawusse kõik ettejuhtunud õued, kõrwalhooned
104—108 kr.

ametnikkude tasu. kontori üür, tööliste palgad, sõi
Kanamuna on hinnas Berliini turul sa dud ja esindused jne.
ma aja jooksul langenud paari kohta 24 kuni 14
Kui nendele kahele kulu liigile arwata juurde
sendini.

weel eksportija puhaSkasu, miS olla läinud aaS

Kui hindade langus arwesse wõtta, siis
näeme, tui palju meie põllumajandus läinud
aastal hindade langusega kaotas. Seisu
kord on isegi mõnel põllumajanduse alal nõn
da kriitiliseks kujunenud, et edaspidine
Produtseerimine küsitamaks saab. Nõnda on
linakaswatajad juba läinud aaStal
otsusele jõudnud, et kui hindades tõusu ei ole
loota, siis ei ole mõtet linu enam kaSwatada.
Sarnast suurt hindade langust on püüd
nud walitsus omalt poolt sellega p e h m e n dada, et peekoni hindade kindlustamiseks
makstakse igale peekonseale riigi Poolt 10 kr.
juurde. Muidugi ei kata see weel kaugeltki
hindade langust, kuid siiski on põllumajandu
sele teatamaks toetuseks ja hindade suhtes
pakub ka osalist kindlustust.
Mõnelt poolt on awakdatud soowi, et pee
konihindade kindlustamise eeskujul tuleks ka
muude põllumajandussaaduste wäljaweo
hindu sellega kindlustada, et riik maksaks
omalt poolt wäljaweo saadustele juurde.
Neid soowiawaldusi tuleb pidada küll ilu
fateks, kuid kaalumata mõttemõlgutus
teks, sest puuduwad igasugused ainelised wõi
maiused ja kaS ei kujuneks wiimakS see juur

tal keskmiselt S 3 senti tünni kohta olnud, siiS on iga
tünni kohta wahekulusid kokkuwõtteS 543 senti.

demaks samade põllumeeste maksustamiseks,
keda tahetakse juurdemaksuga aidata.

Riigi juurdemaksu ideest põllumajanduse
saaduste wäljaweol tuleb küll täieSti loobuda.
Tuleb otsida teisi abinõusid oma põlluma
janduse kindlustamiseks ja tema tasuwuse
tõstmiseks.

Meil on weel meeles, kuidas enne pühi
riigikogus tapamajade küsimuse arutamisel
andmete waral näidati, et meie eksport
tapamaja tööStuskulud on äärmiselt kõr
ged. SelguS, et mõnel korral on nad tõusnud
isegi üle 30 protsendi.
Need nähtused tuleksid meil esijoones
tõrwaldada. Missuguse õigusega nõuame
meie kõikide kodanikkude põlluma
janduse heaks maksustamist, kui need asutused,

keS kõige enne peaksid meie põllumajanduse
huwisid kaitSma, põllumehi lihtsalt halasta
matult kooriwad. Riigi juurdemaks peekoni
hindade kindlustamisel ei tohiks ometi selCeatriarwusiuj.
(Referaadi tokkuwbte.)
W. Mettu».
Äoethe ütleb kuskil, et ei maksa vaielda teat

Läinud aaSta wõi wäljawedu arweSse wõtteS
on sellega siiS wahetaliwse kulusid olnud: tehnMsi
kulusid ümarguselt 73 milj. senti, eksportkontori ku

lusid 63 milj. ja PuhaSkasu ligi 15 milj. senti.
Kogusummas tegid siis läinud aaS
tal wahetalituSkulud wälja üle 151
miljoni sendi.
Neid kulusid waadekdeS kerkib tahtmata
küsimus, kaS kõik need kulud on meie põllu
majanduse seisukohalt maadeldes tõeSti hä
dawaj alis ed ja VaS meie ei saaks neid
kuidagi mahendada.
Paistab nõnda, et meie S ettewõttele ai
nult selle eest, et nad piimaühisustelt wõi
kokku oStawad ja Tallinna sadamas wälis
firmale edasi müüwad maksta 63 miljonit
senti, on ikkagi palju. Kahjuks puuduwad
kokkuostmise kulude kohta üksÄasjalised and
med, nõnda et ei ole näha, milleks 63 miljo
nit senti on kasutatud ja kas neil äridel on
õigust põllumajandust iga aasta sarnase
suure maksuga maksustada.

Meie arwateS peccks ja ka wõikS siin kulu
fib kokku hoida. Kuid see oleks wõimalik wist

ja aiad.
Waleraha wabrik Mõisa
külas.
Sepp wabrikandiks, teised lewitajateks.

Esimeeste kriis Matskiwil.

kasutada.

12. flp. peeti RõngvS pühenduse" aasta-pea
koosolekut. Seltsi sissetulek aruando-aastal oli
5886 kr. 28 senti. Väljaminekuid nimetatud aas
tal on olnud 5159 kr. 61 senti; seega ülejääk 226
krooni 62 senti. Praegu lasub pühendusel" wõlga
11.153 krooni 25 senti.

Saadi kätte korralik rahapress ja wangis
tati rahategijad ja lewitajad terwes koossei

ja lawasrajaile. kui nemad julgesid minuga polee

märkida seda, et tükis on vähe tegelasi ja kõi

HemtewarguS Kuremaal.
Mõni päew tagmi leidis Kuremaa Karjakas

watuskooli mõisatvalitseja, et heinaküünist on ava
tvaraStatud umbes 3500 kg häid heinu 140 kroom

wäärtuses. Asjast teatati Kuremaa raiooni kons
taablile, kes protokolli tegi ja kohe juurdlust alu?tas. Jäljed wiisid otsijaid Torma walda, kuhu nad
lõpuks kadusid.

Pärnumaa koolimajad korraS.
Haridusministeeriumi ringkirja alusel korral
das Pärnu maatvalitsus käesolewa kuu alul järel
tvaatuse kõiges neis Pärnumaa koolimajades, miS
maakonnas ehitatud wõi uuendatud läinud aasw
kümne tvältel. Rewideerimisel awastusid mõned Lk

sikud puudused, üldiselt aga leiti koolimajad ole
wcrt täiesti korras ja kokkuwarisemise hädaohuta.

Pärnu ranna kõlakoda ehitatakse üles.
Pärnu linnawalitsus otsustas rannapawiljoni

riduse- ja põllunduse osakond. Neist osakondadest ees asuwat kõlakoda uuesti üles ehitada. Teatatvasti
teowõimsamad on tuletõrje-, muusika- ja hariduse purustas sügisene torm kõlakoja.

Asjast teatati politseiwõimudele ja samal
kuna põllunduse osakonna tegetvuS seni loid
ööl läks kohalisel konstaablil korda awalikuks osakond,
olnud. Tuletõrjel on seitse pritsi nina tubli ko«
teha walerahawabrikut, mis asus Mõisaküla mando, kes hädakorral walmis wälkkiirelt wälja as
alewi administratiiwpiirkonda kuuluwa Losa tuma. Muusikaosakond, millesse kuuluwad laulu
eppo talu sepikojapidaja eluruumis.

sul korraldati Läänemaa rannaäärseks rulades

12. skp. oli ka ühispanga peakoosolek, kus ju« wnnetvad.
hatuse esimees dr. Lindpere tagasi aStui.

Neil päewil märkas Mõisaküla restorani
Rewisjoni komisjoni aruandest selgus, et
pidaja Johans, et restorani- kassasse on tek pühendusel" senini pole olnud raamatupidamist selt
wõlga de kohta, mille sisseseadmist nõuti.
kinud 25-sendilised metakl-walerahad. Rahad sil lasutvate
Tuletõrje osakonna kodukorra kinnitamine jäeti
olid wälimuse poolest wäga sarnased õigetele järgmiseks koosolekuks. *
rahadele, tuid tumedamad ja kõlata. 12. ap
Seltsi esimeheks waliti ühel häälel O. Hint ta
rilli õhtul läks restoranipidaja abikaasal kor gcrsi, kasscchoidjaks August Teska ja kirjatoimetcv
Anton Unt.
da märkida, et kellelgi restorani tuntud küla jaks Peale
selle on pühendusel" weel neli eri-osa
lisel on terwe peotäis kahtlasi 25-sendilisi konda, milliste
juhid ja liikmed põhikirja järele kõik
-rahamärke, milliseid wiinaostuks kawatseti kuuluwad seltsi eestseisusse: tuletõrje, muusika-, ha

koor, puhkpillide orkester ja sümfooniaorkester on

Õpetaja kriis Rakweres.
Sisemised lahkhelid lõhuwad koguduse elu.
Pühapäewal, 12. skp. Pidas Raktvere koguduse

seltsi jõulisem osakond; haridusosakonna waldamisel uuendatud nõukogu oma esimest koosolekut 22. mart

ja korraldamisel on pühenduse" 1200-köiteline raa sil walitud koosseisus. Põhikirja kohaselt tuli toa
lida nõukogu juhatus, mis peab koosnema tvähe
sus.
Osakondade juhtideks waliti järgmised: tule
malt 4 liikmest ja õpetajast.
tõrjeosakonna
juhiks
W.
Reichmann,
kuna
senine
Wcmgistati sepp, üks kohalik elanik ja
Otsustati määrata 8-liikmeline juhatus, mille
kaks Potseri kandist meest, kes tabamise silma kauaaegne esimees kategooriliselt keeldus; muusika
osakonna juhatajaks H. LeMrr, hariduse osak. juh. 7 walitatvast liikmest tvaliti 4 linnast ja 3 maalt.
pilgul sepa eluruumes wiibisid.
T. Kiwistik ja põllunduse osak. j. Aug. Leesik.
UueS juhatuses jaotati kohad järgmiselt: esimees

Mllife kriitika peab kirjutama arwustaja, kes tvaid katsuks selle tvastu huwi äratada, nii öelda,
lugejat selle wastu „intrigeerida".
tahab teatrile kahju teha?

Kui leegi tahab teatrile kahju teha, siis kir

Haapsalu kaitseliit saab orkestri.

Hiljuti oli Alatskiwi Tartvitajate ühisuse aaS« üheksa pikemaajalist kalanduse kursust, kus kaluritele
tapeakooSolek, mida peeti kinniste uste taga. Juhey loenguid pidas instruktor Härm. Kawatius on kor«
raldada täiendawaid kursust. Rohke osawõtt nar
tusele awaldati umbusaldust ja esimees astus tagafi. taS, et kalurid om<r kutseala wastu elawat huwl

Rõngu „ühendus" Rõngu „parlament".

veel ükski hea kriitika inimest teatrisse juure rile ja õpetlik näitlejaile ja lawastajaile?
meelitanud, küll aga on halb arvustus neid sa
Soowitaw on, et arwuStaja, peatudes kõige
geli hoidnud tagast sinna minemast. Publiku pealt muidugi tüki juures, ei jutustaks kogu
filmis on kaalutv ainult üks arwustus fee on tema sisu, ka lühidalt mitte teatriarwuStuS
publiku arwuStuS!
et ole ju kirjanduslik referaat ega arwuStis

jutagu ta kSige pealt, et ettekantav teos on suure

Peatudes lawastuse juures, peaks ar
wustaja, kui ta selle leiab õnnestunud olewat,

oled warastanud hõbelusikaid. Mina kui endine kirjandusliku väärtusega ta võib kindel olla, teda ja tema saadi iseloomustama mõne tväikese
teatrikriitik võin sellega ainult ühineda, sest, kui et peale selle arvustuse ilmumist pealtwaatajate joonega, juhtima publiku tähelepanu mõne latvaS
gi. ma ei ole kunagi kedagi avalikult süüdista arv kahaneb miinimumini, kuna isegi töStatõõ taja triki wõi huwitawa idee peale, et niiwiisi
nud lusikate või kahvlite omandamises, siiski lised ei võta säärasel juhul waStu priipileteid. üldse pika peale publikule selgitada, mis on la
olen minagi tublisti annud nina peale näitlejaile Wäga kasulik on ka kahju-sünnitadMahtjal ära wastaja ja milles seisab tema töö ja looming.

suur.

tvande annud.

matukogu.

Koosolekul awaldus mitu korda põhikirja ta
Oletatakse, et walerahasid on laiali laota
kiStaw mõju mitmegi asjaolu otsustamisel. Nii
kord õige põhjalikult muutub. Ja tud ka Petseri ümbruses.
koosneb seltsi juhatus wastawalt põhikirjale
Wangistatud saadeti Pärnu wanglasse.
nüüd ,?uS meie põllumajandus on raskes sei
mitmestkümnest juhatuseliikmest ning tähendati õi
sukorraS, wajakS see küsimus põhjalikku rewi
gusega, et sellist liikmete avwugi pole mõnes tcjlcs
veerimist.
seltsis ja et seltsil oleks edu palju suurem, kui ju
Po*limeo*f"
hatuS koosneks 3 liikmest. Koosolek kestis 7 tundi
Läinud fuwel alandati selleks raudteel
ja läks mõnikord wäga terawaks.
wõi weotariife, et meie piimamajandnfe seisu
wõlb tellida Igast km*
Kas
jaoskonna-arst Koosale wõi Alatskiwile?
korda parandada. Kuid mis on wõi kokku
pj&ewast Iga kao lÖpunL
Maawolikogu otsusel pidi juba 1. aprillist
ostjad omalt poolt selleks tei
Alatskiwil jaoskonna-arSti koht kaotatama ja uued
nud, et meie põllumajandust, kui mitte
täiesti, siiS wähemalt osaltki wabastada nende mast. Kahtlemata tuleb ka edaspidi igal tin j Sk.-arstid ametisse asuma KawaStu-Koosal ja
poolt põllumehele peale pandud 63 milj. sen gimusel wahetalituskulusid kanda, kuid need KolkjaS. Nii siis oleks tulnud Alatskiwilt jsk. arstil
dilisest iga-aastasest maksust.
ei tarwitse sugugi nõnda suured olla. Kui 151 ümber kolida KawaStu-Koosale. kuid seni on arst
Möödunud aastal wõeti PÄlutõvministee milj. kuludest arwata maha tehnilised kulud, ikkagi Matskiwile jäänud.
Uued arstide asukohad on vahwale kättesaada
riumi poolt piimatalituste wõrk rcwideeri need kulud jääwad ka edaspidi (wedu raudteel,
toad.
kuna senini pidi Kawastu walla haige kodanik
misele. Mitmed nendest otsustati sellepärast külmetushoone maks jne.) ka sarnasel korral
likwideerida, et nende olemasolu ei olnud jääb weel puht wahetalituse kulu kuni 26 km kaugusele arsti juutx sõitma.
AlatSkiwi rahwale jäätvad arsti asukohad kaui
millegagi põhjendatud ja et nende tööstuSku s i d järele ligi 80 milj. senti.
nis
ligidale;
nii oleks Kolkja jsk. arst S km. Koosa
lud olid äärmiselt suured. Seda peeti meie
Tahame loota, et eksportfirmad wõtawad
10 km, peale selle Kallaste alewi 6 km ja Pala
piimamajanduse terwendamiseks wajalikuks. juba lähemas tulewikus küsimuse kaalumisele,
KaS ei tuleks ka meie wõiekspordi kuidas saaks wõikaubanduses wahetalituse ku 12 km.
küsimus samuti rewideerimisele wõtta, et pöl lusid wähendada. Killud on selleks küllalt
Tammistu noored kõnes wöistlemaS.
lumajandust wabastada üleliigsest koor- suured, et wähendamine peaks wõimalik olema.
12. apr. korraldas Tammistu noorte osakond

küll ainult siis, kui praegune wõi kokkuostmise

riarvustajaga isegi siis, kui see wäidab, et sa

mikasse astuda, olgu see nina nüüd väike või

wokaadi SaSstani. ?«S ka kohtule was'awa ametl

protokolli teha. Minnaks ometi leidus inimesi, kes
wõisid ja tahtsid tõendada, et nad einelauapidajalt kab juhatama adwokaat B. Melts.
ioima saanud, küll teeklaasis, limonadipudelis ja
Läänemaa kalurid täiendasid teadmisi.
teisel wiisil. Wiinamüüja üle tehti protokoll.
Martki,- ja aprillikuu esimeste päewade lvok

Selle alandamisega on raudtee kogusummas wahe-'

on wiimased hinnad kõikunud 245—250 sendi tva malt 13 milj. sendi wõrra põllumajandusele was
hel. Samuti oü wöihindade lugu ka Londoni tu tulnud.
turul.
Peale nende tehniliste kulude on weel eks
nüüd pakutakse ainult kuni 51,9 kr. kwintalist.

peitub jõud". .

Antfa maksujõuetule ärimehele hoolda;-.
Möödunud nädalal maksujõuetuks tunnisra
tud Antsla ärimehele Oskar Ojale määras rahu
kogu wannutatud hooldajaks Wõru wann.

namüügist. Ja kuigi kohalik konstaabel oli sest teadlik, annab oma puhkpillid. Kaitseliit muretseb neile lisa,
ci läinud tal korda tunnistajate puudnsel selle üle et saaks moodustada ka tantsuorkestrit. Orkestrit hak

paratamata kulud wäiksemad, sest 1. juulist 1930. a.

Petseriltnaß maksis keskmiselt Tallinnas portkontorite .kulud. TeatawaStt on meil
1929. a. 121,1 k. kwintal, 19SO. a. 86,1 ja wõi wäljawedp 5 kontori käes, kellest on 2 ühiste

noorte kõnewõistlust jälgima. M,
WõistluS oli esmaskordne se
ll-- M kuulates ka suur huwi »?>«'« w°w'
-sa S rujort, kes kiik k-skmil-lt suuwd » «>
™itabot. «is-ks teemaks k°>g>le °>- .uwt-u,--

On olnud senini pea alaliseks nähtuseks, et
Kaitseliidu Haapsalu malewkonna juure on or
Kuremaa Tuletõrje seltsi einelauapidajad müüwad susiatud asutada puhkpilliorkester. Malewkonna ja
salaja alkoholi. Mitmedki endiseist einelauapida
Haapsalu wadatahtliku tuletõrje ühingu wahel on
jäist said sellepärast karistada. Samuti liikusid ka
praeguse einelauapidaja kohta tursad jutud salawrv sõlmitud kokkulepe, mille Põhjal wiimane kasutada

Seni on meie wõile tähtsamaks turuks ol kohta on läinud aastal tehnilisi kulusid olnud
268,3 senti. Nende kulude hulka kuuluwad wöi
nud Berliini turg.
wedamine raudteel, külmetushoone kulud, kontroll
Kuidas on aga wõi hinnad seal wiimaStel jaama kulud jne. Käesolewal aastal on aga need

aastatel kujunenud?

juhataja algatusel Antilt« noor te newõtfjj

lust. Wöistlustks oli kenake kogu rahwast rlmunuo

Kui artvustaja ei ole nõus osade jaotusega,
gest üks dekoratsioon sest mis võib huwitawat siis on tal endastmõistetavalt õiguS ära märkida
sündida, ütleme, nelja inimese wahel ja ühes ja seda, et ütleme Ä. ei olnud oma kohal, kuid mitte

J. Jaanis, abiesimees G. Mäe, sekretär J. Tenne
berg, abisekretär B. Ederberg, laekahoidjaks E.

Pallon, abikS J. Saar, surnuaia tvanemaks G.
Toominga ja majandusasjade korraldajaks O.
ErnitS.
Samuti otsustati ütelda üles, artvates 1. ju»«
nist, iseseisew kõstri-kojamehe koht, millega teosta
takse kokkuhoidu mõnikümmend tuhat aastas.

Nõukogu koosolekule oli esitanud õp. E. Pal
lon lahkumispalwe. mis ühenduses wiimase aja
sündmustega koguduses.

Poolteist miljonit kogudusele.
Rakwere linna kodanik E. JürgenS
on pärandanud 1924. a. testamendiga osa oma
warandusest Rakwere kogudusele. Kuuldawasti
tõuseb see summa pooleteise miljoni sendini.

Praegu on testamendi järgi küsimus
waieldaw, kas pärandus kuulub Eesti wõi
Saksa kogudusele. Seepärast on kahe koguduse

esituse wahel käimas läbirääkimised ja loode
takse asja lahendada rahulikul teel.
E. Jürgens oli Eesti koguduse liige.
ka kogukondlike walimiste põhimõttel raske
lahti saada.

Reporteri ringvaade
Iga ausa kuningriiklase süda elab ärewas
ootuses, milliseid tulemusi annawad monar
hia wiimased eksperimendid wahwa rüütli
Don Kihvti romantilisel kodumaal. Millegi
pärast ei saanud see härjawõitluste maa kui
dagi rahulist werd soontesse, kuigi kõik kolo
nelid ja un-terwitsid juba diktaatori ohwri
meelse ameti rahwa rahustamiseks ära olid
kannatanud . Ehkki sooritati mõned maha
laskmised ja muidki eeskujulikke näiteid kiud
last korrast, ei oska sealne publik nähtawasti
oma heakäekäiku küllalt hinnata, waid mäs
sab ja märatseb otsekui tunnikawa järele.
Rahwa meeleolu kainestumiseks sõitis siis ku
ningaS ihukaitsewäe saatel korra Madriidi
tänawal ringi, rahwale selgeks tehes, et ta
oma tulewiku pärast sugugi muret tunda ei
pruugi, kuna kuningas weel täie terwise juu
res liigub ja uute diktaatorite määramisdek
reedile allkirju suudab anda. Ning siiS selgus,
et terwe Hispaania rahwas kui üks mees on

Olla teatriarvustaja on meie oludes kaunis sellessamas viletsa? toa»! Ei tee viga ka muu kunagi ta ärgu öelgu, et A. osa oleks pidanud
raske ja tänamatu amet kõiki Wvi peaaegu seas paista lasta, et kSne all olevat lavastust mängima 89., see sünnitaks ainult paksu werd.
tekitaks arwamise, et B. on selle märkuse endale
kSiki arwuStatatvaid tunned sa isiklikult, mõnega vöiks kasu ja mõnuga waadata noorsugu
oled sa koguni hea sõber, wvi ka vaenlane. Kut järgmisel etendusel ei ole saalis vanu ega noori arwuStajalt wälja tinginud ja kutsuks üld'e in
tvanad ei taha vaadata seda, mis kõlbab nod triige wälja. Saksamaal astuwad seepärast näit
das neid erapooletult arvustada? Siis on sul
muidugi ka naine WSi tulevane «aine, kes istub riie, kuna noored et taha näha oma alaealsust lejate ühingud säärastel juhtudel ka wäga katei
gooriliselt wälja, andes tarbekorral waStawale
sinu kõrval ja kes arvustab kaasa väga või allakriipsutatuna.
malik. et ta on suurem asjatundja kut sina; siit
Kuidas tvSib arwuStaja näitlejad panna mSt arwuStajale naha peale.
varitseb see hädaoht, et sa oma kaasa-arwuStaja lema?
Mis puutub näitlejate mängusse, waimustatud kuningriiklone, weel enamgi,
Kui keegi mängib hästi, stis märkige ära, et siiS peaksid nüüd ometi meie kriitikud olema nii on palju suurem kuningriiklone kui kuningas
võtteid ei oSka HSSti edasi anda ja nõudlikud
lugejad leiavad, et arvustus on segane. On nii ta teeb seda seepärast, et osa talle haruldaselt kaugel, et oSkawad wahet teha tänuliku osa ise.
palju tuttavaid, kes mõne oma teatris käinud HLSti sobid stiS peab näitleja katsuma taibata, ja hea mängu wahel, samuti et nemad pane
Ent rahutused kestsid edasi. Ja siis ei jaa
tuttava kaudu on kuulnud midagi esietenduse kas teda sellega tahetakse krita ivSi laita. Kirju wad tähele, mis on näitleja enese töö teatud osa
nud
diktaatoritel muud nõu üle, kui kogukond
kohta ja kee katsuvad sind mõjutada suunas, mis tage Ndse wSimalikutt tumedalt ja kahemSttelt kallal ja mi? talle sealjuures on ette kirjutatud
liste
walimiste kaudu selgusele jõuda, milline
. tundub neile tarvilikuna; liigub tingi ta neid selt, nii et igaüks ?at'ugu ise aru saada, mis on wõi antud lawastaja poolt. Kahjuks peab ütle
teairisõpru, keS sulle kohvAus sosistavad kõrva: tahetud öelda. Mitte kunagi ei maksa näit. üles ma, et meil on häidki arwuStajaid, kes kiidawad hammas sel kuumawerelisel torredorll walu
.'anna neile kuraditele hästi!" Ms sa vaene lugeda, milliseid wigu keegi mängu juures teinud näitlejat selle eest, mis on õieti näitejuhi teene, tab. Ja nüüd on siis seesugune uskmatu näh
kui käik on selgesti ära tähendatud. stiS keegi wõi panewad osa nõrku külgi näitleja mängu ar>- tuS ilmsiks tulnud, et see toveador ilma sel
hing tahad teha?!
lise naudinguta eleida tahab, mida mõõgate
Mlline on see arvustus, mis Wge enam ei hakkagi millegi Ae mõtlema, tvatd wihaShtb weSse.
rast sõlm kurgu all pakub. Ja nagu kuulu
wõib
olla
ainult.
Aga
kui
teie
kirjutate
etenduse
Näitlejate
mängu
analüüsi
juures
oleksid
en
meeldib ajalehelugejale? Kahtlemata see, mis
jutud
kõnelewad, olla Alfonsol juba reisikoh
kohta lühidalt M ea d maha a r w ai daftmöistetawalt samuti soowitawad mSned kon
on kõige kirjutatud võimalikult
wergi
korda seatud, et olla walmis uudis
kreetsed näited, üksikute õnnestunud wõi ebaõn
tud mängiti — kuidas teie siis
.kuritööde ja õnnetuste- stiilis; mida enam te
maade
otsimiseks, kus diktatuuri armastus
ma? on maha tehtud, seda parem mida panete kõik keema ja mõtlema! Ja kuidas teile nestunud momentide wäljatõstmine jne.
wäärsust rohkem hinnatakse. Olgu tal rohkem
maha teha, see on sealjuures ükskõik. Õieti on ollakse tänulik sest igaüks artvab muidugi, et
ArwuStajale, kes kirjutab elawalt ja hutvk õnne, kui ta kuulsal kaasmaalasel, „kurwa
üldse absoluutselt ükskõik, millest kirjutada pea!- tema mängis hästi, kuna wead lähemad kaasmän tawalt. oskab tüki wastu huwi äratada, oskav
kujuga rüütlil".
eraldada tänulikku osa, head mängu, näitleja ja
asjalikult ajalehelugejale määratud arvustifes gijate arivele.
Milline pead olema ideaalne artvustui?
lawastaja tööd, ja kõike seda elustada konkreet
tükki see juba harAMkt et tunne, näitlejad
Tähendab, milline pead olema artvuZtus. mis sete näidetega sellisele arwustajale oleme
ieda et huvita ja teatrisse tvna ka ei lähe
Ka meie kirjanduslikul Parnassil on na-vähemalt mitte arvuswse pärast. « ole kahjuks olek» huwiiaw harilÄule lugejale, kasulik teat- alati tänulikud.
tule rahutusi. Kuid siin on Don Kihottidest

Bernhard Linde jäi seekord weel ikka
ametliku kirjaniku seisusesse edasi, kuigi mate
maatilise täpsusega. Ainult ühe kolmandiku
häälega ripub ta Parnassi kõrgel platwormil
ning on tarwis ainult üht õige nõrka häält
ühte piuksu, et Kirjanikkude Liidust
ühte päris kestmist häält likwideerida. Ent
sellist piuksu on raske teha. Ka õige nooredki
noorurid nii alla kuuekümne aasta, on
sellised mürtsutajad ja pergel-pärgel kärtsuta
jad, et ühte kolmandikku häält kuidagi ei saa.
Nii et tuleb lihtsalt see asi ühe uurimiskomis
joni kätte anda, kellel peale kirjanduslikkude
kalduwuste ka detektiiwi werd soontes. Ja kui
too komisjon oma kriminaalse ülesande ees
kujulikult korda seab, siis wõib ta oma ande
ka lihtsurelikkude teenistusse rakendada. Nii
wiiwad kirjanikud endid rahwale ja elule lä
hemale. Temal on Poolas sõber KadenBandrows-ki ja kui juba kellelgi selline sõber
on, siis wõib ta kirjutada mis tahab.
Lattikuga on asi kergem. Tema kui pas
tor. seega jumalakartlik inimene, tunnistab
ehk ise omad patud üles. Selles lootuses ot
süstas siis ka Kirjanikkude Liit Lattikuga kir
jawahetusse astuda, et olgu nii mõistlik härra
ja koondagu end ise ära.
Igatahes wõib põnewusega ootama iääda
mere kirjandusliku elu arenemist.

Euroopa
iluduste
postkaardid

Kr. IQL

5

KolmapZewal, 15. aprillil 1931. a.

„P O S T I M B x S"

Kas era wõi awalik keskkool?

Tartu teated.

Peale muu ei kuulu eragümnaa,imnidez õpM»
jäte komplekteerimine kooliwalitsuse kouipeteutst.
Maadeldes nMd Tartu keskkoolide koondamiS väökimata Sooli eelarivest. Eragümnaasiumid mx
katva, näeme, et see jätab täiesti puutumata era iseseisvad oma eelarlve koostamisel ja stnnmade

Anname alljärgnetvale ruumi waid

L.-E. oööumeeste päewa
t«tsed laialt saadetud.
19. aprilli! TartuS kokkuaStuwa LõunaEesti põllumeeste päewa eeltööd on Vpule
tviidud. Päewa korraldaja - E. Põllumees
te SeltS Tartus, on kutsed laiali saatnud kõi
gile Tartu-, Wõru-, Walga- ja Petserimaa
omawalitsuStele; kõikidele nimetatud maa
kandades asuwatele ühistegelistele ettewõte
tele; põllumeeste seltsidele, Tartu põllum.
seltsi liikmetele, ülikooli põllumajanduse ja
metsaosal, õppejõududele. Informatsiooni
otstarbel on kutsed saadetud ka kõigile põllu
majand, ja metsatead. üliõpilastele.
Seltsi kätte on jõudnud ka suur osa refe
rentide põhilauseid, mis wastawas komisjo

Tammeliuuas teeb pori liiga.
Kewadine soe päike sulatab hoogsalt Iw*
me, sünnitades rohkesti wett ja pori, mille
all kannatab praegu Tammelinn. Lume su
ladeS ja wihmcr puhul suureneb häda weelgi,
miS läbipääsmise wõimatuks teeb, sest e«a
mi? tänawaid on sillutamata. Mõlemal pool
tänawaid on midnes kohas kraawikesed kae
watud wee ärawoolu tarwis. Kraamid on aga
lund täis ja ummistunud ning lumeweel on
ärawool wõimatu. Porist ja Meest wõiks
kerge waewaga ja kuludeta üle saada, kui iga
peremees oma krundi kohalt kraawikese lahti

kuse korvas. Toimet.

Teater 2a muusika.
„W»»emuiseS" homme jant „Minu Seebi".

keskkoolid, öeldu on seda enam filmatopkatv. et
Läheneb ketvad, mis õieti peaks juba käes ols keskkoolide reguleerimise määruse järele, nagu sel
ma. Ka ..Wanemuise" repertuaaris puhuwad ker
lest juba mitmel pool kirjutatud, peaks koondamine
gemad tuuled. „Minu beebi" on esimene jant. mis üle hulga algama esijoones erakeskkoolidega. Paistab, et wii
aja tuleb „Wanemuises" ettekandele. Erilise mafe reguleerimise määruse loojad on arweStanud
tvärskusega on tvaatajate naerunävwide kõdita elu tõelikkusega. Tulejb ju erakoolel, wõrreldes

miseks- ametisse - aStunuh prd T.eetsoff ja

atvalikkude koolega, alati suuremate )naj andu sik

S uw o r ow a, kes wahepeal puhanud. Härradest

kude vaÄrrstega tvõidelda, ja kuna majandus fa
koolielus tähtsamaid tegureid on, ei jäta see mõju
aivaldamata kogu õppe- ja kaStvatustöõle. Nii mv
weel kaks pisiolewust. keZ tveel kõnelda ei oskagi. uig-i eragümnaasium on sunnitud õpilaste walikust,
Naer lõpmatuseni nagu öeldakse kinokuulu nende kooli waStuwõtmisel, loobunra kooli eelarwe

on tegewad peaosades hrad Põder ja Waino.
Muide on ametis weel prd Libene, Tubin, prl.
Vieinik, hrad .Piller, Kurg. Nau. Peale nende

ajaks ja liigwee ärawoolu wõimaldaks, siis tustes.
nõudel maksab ju iga õpilane koolile aaStaS 4
üli- 'ja kooliõpilaste Piletid makZwad.
muutuksid tänawad peagi Tuiwaks. Kõnni
teedele wõiks mõni lauaotsale wõi paras puu
Meeslaulu Seltsi harjutus kolmapäewal, 15. 5000 senti. Sama ei jäta mõju atvaldamata ka õpi
alSte klassist klassi ülewiimisel.
nott maha panna ja läbipääsmine oleks hea. aprillil kell 9 öht. Karskusliidu ruumes.
nis redigeerrtakse ning ühtlustatakse.
Akad. meeskoori lauluharjutus on kolmap. täp
„Ära kohuta õpilast tõsiste aSudmiStega ja kor
on sellega algust teinud, aga järeltegi salt kell Vii öht. üliõpilasmajas.
Kui selleks ajaks teed wäga wiletsaks ei Mõni
ra rõhutamisega, sest ta tvõib koolist lahkuda ja sel
jäid
ei
ole
senini
märgata.
Olgu
see
teis
lähe, on oodata suurel arwul osawõtjaid kõi tele eeskujuks ja wirgutazu järeltegemisele
lega kassa hnwe riiwata" on printsiip, imi? tuleb
Prof. Michnl Erdenko kontsert.
kidest maakondadest. 1
juurteni wälja kiskuda meie koolielust, kui tahame
M.
Erdettkot
tunneb
meie
muusikaline
pub
ja weel wõimalikult kohe. siis oleks porist
lil tee endistest esinemistest juba nii hästi, et iga j tõsiselt kõnelda koolitaseme tõstmisest. WaStupidisel
Wale wiiekrooaisega tüssati
läbipääs kõigile wõimaldatud.
soowitus ta tänasele kontserdile oleks ülearune. juhul aga on otidetvaeste ja laiskade õpilaste artvu
maameest.
Ettewotjad parandasid rätsepatööliste poolt Klaioeril tuntud pianist Dina Golcer. Algus kl. kasiv ja ühenduses sellega kooli taseme langus pa
L õhrul.
Teisipäewa warahommikul anti Aru walla
esitatud tariife.
ratmnatu. Ka õpetaja ei suuda siin oma algatusel
talumehele Jaan Malkowile Wõru maanteel kau

wöib ära tunda. Maamees oli selle aga wastu

litsusele ega linnawalitsusele, olgugi et nad toetust
saatvad linnalt ja õpetajate palgad maksab riik. Stti
tähendab aga õpetajate walimine ja eelarwe sooli
eluS, see peaks mnisaadaw olema igale kodanikele,
kes asja tvötab objektnwselt. Ani nüiid eragümnaaw
siumide wasw on kujunenud mõnewõrdne opositsi
oon, siis küll tingiwlt eelmainitud põhjustest.
ühenduses eragümnaasiumide küsiinusega •*
toiimaStel paewadel sSna tvöetud ühe Tartu pogD
laste eragümnaastumi seisundi selgitamiseks. Eos
jumes seletatakse, et mainitud eragimmaanum 9*l
üldise lugupidamise ja tunnustuse osaliseks saanud.
Esikohta märkiwaid ja silmapaistvaid häid himuvv
gnid on saattnltannd Sa mõned Tartu awalikud kesk

Reedel, 17. apr. ungari wiiulikunstniku M. r.

Rätsepatöö ettewõtjate ametharu juhatuse

bamüügi juures wale S-kroonine raha. Keegi koosolekul esmaspäewa õhtul oli arutusel töö
noorme.'? tuli talle linna lähedal teel waztu ja liste poolt esitatud tööhindade tariifid. Juha
soowis kaupa o»ta. Warsti sobiSki wõõral kaup
tus muutis osaliselt tariife. Teisipäewa õhtul
maamehega ja oStetud munade ja wõi eest maksis
pidi
olema läbirääkimine töölistega. Kuid
ta wiiekroonise rahaga, mille peale maamees 1,50
sellelt koosolekult lõplikku otsust weel ei
kr. tagasi andis. Linna jõude» peatu? ta tütre oodatud.
pool, kus lamibi walgel saadud raha järele waa
dateZ selgus, e: see oli jämedalt järele tehtud
maksutäht, mida walgeS juba esimese pilguga

kasutamisel. Nad ei tarwitse aru anda ei kooliwa

Linn müüb Sadukülas kohti.
LinnawalitHuse poolt on määratud enam

B. Fehcri ja klawerikunstniku L. Nolvaki kont
sert. Pääsetähed eelmüügil.
»Wanemuise" talitus.

Peetri kirik. Kolmapäewal kell 8 öht. ewan

kandele A. Tsheh h o w i draama .Kolm õde"
ja laupäewal J. Mjasnitski näidend .Wa«
ttamehe armastus". KaaSiegewrd 23. Astarowa.

A. Astarow, N. Barabanow, J. Bulatow, E.
Bunrjhuk, M. Wedrinskaja, A. Wõrubotva, O.
SewitSkaja, A. Tshaadajetva, J. JurowSki, J.
Jakowlew j.t. Etendused on saksa teatris, algus
lell 8 õht.

Soome laulude kontsert tulemas.

Solistina esineb Tallinna ,Mtonia" teatri
ooperilaulja Karl Ots.
Ekspressidega hädas.

Kaubamaja omani? B. Genss ja pojad on

esitanud linnaivalitsusele palwe, et ekspresside
asukoht tema kaupluse ukse sa akende juurest tei«

sale wiidaks. Kuigi seal ette on nähtud 4. eks

pressi koht, on neid tegelikult rohkem jä nende
juure kogunewat ka majahoidjad ja teised tuttu
ajama, millega segatatvat kaupluseskäijaid. tlueks

?ohakS arwatak'e sünnis olewat Poe tänawa oja

pakkumisele Saduküla wesiweski ühes hoonete

«Mv ringhäälingu kaera:
Reedel. 17. aprillil.
Tarin. 14.45 grammofonimuusikat. 15.30 üle
kanne Tallinnast. 19 teateid ja grammofonimuus.

Sport.

8.

20.05 konist rj. Juh. L. Krull. Vahepeal efine
wad solistidena Tenno Wironi (tenor) ja Karl
Kukk lkiarnett). 21.80 ivana tantsumuufifot.

2150 järgnewa nädala saaickatva. 22 moodsat
tantinmnusikat.

Berliin. 15 grammof. 17.30 asatviite muus.

3 0,15 laule. 20,05 waltserimuus.

Wiin. 13 konts. 18 konts.

Budapest. 10,15 font:. 13,05 umstlaSkonts.

3 0 ork. konts. 22 koomil. ooper.
Kallundborg ja Kopenhaagen. 18 keelpill, art.

10,30 kont'. 22 lanle. 22,30 ork. konts.
Helsingi ja Lahti. 12 konts. 13 eeSti tui.

19,15 kuuldewäng. 19,55 wiinl. 20,35 koorikonts.

Leningrad. 15 grammof. 16.30 konts. 17.30
konti. 20,10 ork. konts.
London. 20.45 konts. 21,15 kuuldemäng. 23.10
sõjawäe ork. konti.

Stokholm ja Motala. 17 muus.

i Praaga. 20,05 balalaika konis. 21,35 ooperi
laule. 22 puhkpill, muus.

Riia. 21,25 ooper.

Kohati sademeid.
Kolmapäewal merel paiguti keskmi'est kõtvani.

maal keskmise kiirusega põhja- ja loodetuuli.
suuremalt jaolt piltves. kohati sademeid, tempera
tuur suurema muutuseta.
ülewaade teifipSewal. 14. apr Ml.

Jäämere madalrõhkkond püsib endiselt Norra

looderannikul ja taiinb. Löuna-Gkandinaatvia
ääremiinimum liikunud Läänemere lõunaossa, kust

ta suundub üle Läti. ja Laäne-Wenesse.

Selle tõttu sajab Rootsi? ja Läti? lund,, Sak'a? sa
Daanig
wihma ning pnhuwad Läänemere lõuna
LanpSewal,
18.
aprillil.
Lehtse -lähedal endise suurema turbatööstuse hooned,
keskkoolinoorsoo wõimete proowimine ja esiletoomi ilma et neile kasutajat oleks suudetud leida. Sama
Tartu. 14 45 grammofonimuusikat. 15.80 üle osas 5—7-pallilifed loodetuuled. Kõrgerõhkkou
ne kunsti alal. Õhtu tahab jatkata endise Tartu E. sugune saatus ähwardab nüüd ka endise Aegwiidu ' kanne Tallinnast. 18 teateid ja grammefoninmus. nad annvad Kirde-Wenes, Lääne-Euroopas ja
riikliku metsatööstuse hooneid ja osa tööstuse sisse 13.20 ülekanne Tallinnast. 19 prof. M. J. Eisen:
Kooliuoorsooltidu traditsiooni sel alal.
Temperatuur Põhja- ja Idase-adet. Kuna riik omale Tallinnas uue metsatöös ! Kuidas sai maa-rabwast eesti rahtvaS ja maa
Wenes töuõnud. Kesk-Euroopas wähe langenud.
tilse asutas, siis jäid maha kohapeale hooned ja osa keelest eesti keel. 20 ilmateade. 20.05 ülekanne
masinatest. Kogu kohale jäänud warandus -määrati j Tallinnast. 21.30 wana tantsumuusikat. 21.50 Testis oli hommikul paiguti o—l kraad külma,
XõMd, koosolekud fa pMud.
oksjonile alghinnaga 16.000 krooni. Et aga enme ( järgnewa nädala saatekawa. 22 moodsat tantsu paiguti kuni 1 kraad sooja.
Õpetatud EeSti Seltsi üldkoosolek '45. apr. kl. sele oksjonile ühtegi ostjat ei ilmu mid, siis alandati . muusikat.
teise oksjoni jaoks alghinda 13.495 kr. peale. Kuid > Tallinna. 15.80 päewauudistid. 15.45 ajanäi
8 öht. Aia t. 46.
WaStutaw toimetaja OSkar Ma«d.
Äkad. Matemaatika Seltsi koosolek on kolma tagajärg jällegi mitte ühtegi ostjat.
taja õiendus. Kuni 16.30 grammofonimuus. 18
Väljaandja Eestj AirjaStuK ühisus
päetval kl. 5 p.l. ülikooli ma ema atika instiwudis I Lõppotsuse selles asjas teeb riigimetsatöõstuse j teateid ja grammofonimuus. 18.20 paewauud.

(Jakobi 2). Kõneleb dr. E. Krahn: ..Ehitus

Juba pikemat aega kädunetvad ja häwinewad

„PoStim«eS".
Trükitud „PoStimeheT trükikoja», Tartul.

18.30 lasteiund. 19 prof. M. J. Eisen: KuidaS
' sai maa-rahwast eesti rahwas ja maa-keelest

nõukogu.

laenu ühingute matemaatikat".

waStu autode seisukohta.

suudame meie kooli taseme tõstmisele kaasa akdata.

eesti keel (üle?. Tartust). 20 ilmateade Tartust.

gelisatsiooni jumalateenistus Berliini linnamis
joni inspektor õp. E. Schnepel, praost G. Ruto
põld, õp. J. Treumann.

noorte kunsti-õhtut, kus leiaksid aset meie Tartu

mõnda aega etendusi Tallinnas, esineb Tartus
tulewa-l reedel ja- laupäewal. Reedel tuleb ette

töötulemused. Ainult sellelt seisukohalt lähtudes

teated.

pertuaarist.

Riia Weae teatri külaskäigu
etendused.
Riia tvene teater, kes praegu annab juba

mõjutatud seisukohad. Tartu keskkooli lvõrgu regu
leerimise kiisimuS tuleb otsustada Puht objektiitoseil
kaalutlusil, mille aluseks wõetagu wastawate koolide

misega.

Soonse laulude kontserdi korraldab 24. ap
rkllil „Wauemuises" Tarw Meeslaulu SeltS.
Sel puhul kawa on koostatud soome tähtsa"
mata heliloojate töödest. Ale 80-lttfmeline
meeskoor wiimistleb kawa juba Pikemat aega,
et kodulinna lau-luacmaStajatele wäärikat lä
bilõiget pakkuda wennasrahwa meeskoori re

Raha on kopeeritud Lige raha järele- ja siis
wesiwärwidega üle tõmmatud, kuid õige jämedalt.

Igal juhul aga ei tohiks meie keskkooliküsimuse
otsustamisel mõjule pääseda kõrivalistest asjaoludest

palju ära teha, kuna ta peab kas waikima jvõi kõi
gega rahul olema, et mitte riskeerida koha kaota

ja maaga; Saduküla Poe koht ühes hoonete,
19.2 b ülekanne Tallinnast. 20 dr. G. Rooks:
Nürgituiest tvinguga ja selle wastu wõitlemisest
aia ja maaga; Puurmanni wallas talu ilma
Politsei koroona-tvõistlused.
(iilek. E. Tecwishoiu Muuseumist). 20.30 ilma
hooneteta; samuti Mctlsamõisast talu ühes
lõppesid Tartu- politsei spordi teade. 20.35 ülekanne Tallinnast.
hoonetega. Pakkumised tulewad esitada 1. ringiEsmaspäewal
TaUinna. 15.80 päewauudiscid. 15.45 ikjanäi
poolt korraldatud koroona-wõistlused, mis
maiks ilinnawalitsusele. .
olid korraldatud nii nais>- kui ka meesametnik tasa õiendus. Kuni 16.30 grammofonimuusikat.
kndele. Osawõtjaid oli 41. Wõistluõte üldjuhiks 19 teateid ja grammofonimuusikat. 19.20 päetva
Nlila turbatöölistele krunte.
oli komissar Sarap. Esimeseks tuli asjaajaja nudistid. 19.30 pool tundi kammermuusikat. 20
Rida Nlila turbatöölisi on esinenud lin Loor
1. pol. jsk., järgnesid konst. Puhu 3. jsk., dr. G. Roots: Mürgitusest winguga sa selle wastu
nawalitsuse eeS palwega, anda nendele töö politilise politsei ametnikud Oja ja Wolker, pol. wõitlemisest (ülek. E. T. M.) 20.30 ilmateade
liökoloniis krunte kasutamiseks. Linnawalit politsei assistent Kabin ja kordnik Iluna 1. jsk. Tartust. 20.35 konts. Juh. A. Krull.
Berliin. 15 grammos. 17,30 ajawiite muus.
sus on põhimõtteliselt nõus, kuid er saa pal Naisametnikkudest tuli esimeseks prl. Mäe pre 20 konts.
21. koomil. ooper. 23,50 muus.
wele enne wastu tulla, kui maa küsimus põl fektuurist, teiseks prl. Teder politsei 3. jsk.
Wiht. 16,25 konts. 21 ooperimuus. 23,15
lutööministeeriumiga lahendawd on.
kontsert.
Loudont börstteated.
Budapest. 10,15 konts. 13,05 konts. 18,80
Kolm autojuhti eksinud.
konts. 20 konts. 21,80 orelikonts.
IZ.
arrMl
f.
a.
(®tf.)
Autojuhtidele on tehtud protokolle B nr. 45
Kallundborg ja Kopenhaagen. 18,80 kontsert.
£=P«riisis 124.22%, New Yorgis 4.85 18/18,
juhijle tuledeta ja signaalita ümber nurga sõit
21 konis.
mise, OSwald WaSiilile kiire sõidu ja Eduard Brüsselis 84.95, Genfis 25.22%, Amsterdamis
ja Lahti. 12 konts. 18.30 konti. 20
12.10%, Milaanos 92.81%. Berliinis 20.40%, ork.Helsingi
Petsonile liikumise takistamise pärast.
konts. 21 laulusoolo.
Stokholmis 18.155, Kovenhaagenis 18.16%, Os
Alandati lõbuStusmüksu.
Leningrad. 15 grammof. 17,80 konts. 19
los 13.16%, Wiinis 34.56%, Praagas 164%.
Riia Wene traamateatri poolt korraldati Tar Helsingis 193%, Madriidis 46.85, LiS aboms ülekanne teatrist.
London. 22 kammermuus. 23,15 sõjawae ork.
tuS etendusi. Nüüd esitasid korraldajad palwe, 108.25, Ateenas 375. Bukarestis 817, Rio de
kontsert.
et nendel alandataks ehk hoopis ära, jäetaks lö- Janeiros 8 9/16, Buenos Airesis 38 'll/16,
Stokholm ja Mowla. 18 muus. 22,43—24
Liunaivalitsus alandas lõbusmsmakju Montewideos 33%, Bombahs 1 sh. 5% p., Shang
muus.
10 prots. peale.
hais 1 fh. 3% p., Hongkongis 11% p., yow ajawiite
Wradio Pariis. 23.30 konts.
hamas 2 jh. 0 13/32 p., hõbe 12 15/16.
Noorte kunStiöhtu.
Praaga. 21 konts.
Riia. 16,30 sõsawäe ork. 23—24 konts.
KäeS-olewal ketradel on Tartu keskkoolide SpilaS
WarSsaw. 18,45 kergesisul. muus. 21.15 sümf.
Riik hädas Aegwiidu saeweskiga. ... kontsert.
kondade Wanemate koondisal katvaisus korraldada

wõtnud widewikus.

koolid.

Värsket h»b«H
EESTI TVBISTIDE OHING
flhei Rahvasvah. Magamisvagunite seltsiga

(Tänuavaldus.

(Wagons-Lits II Cook) korraldavad õppereisi

Südamlikku tänu avaldame kõigile sugulastele, sõpra

dele ja tuttavatele, iseäranis Tartu ülikooli sekretärile, amet
konnale ja ülikooli teenijate ühingule, kes minu unustamata

abikaasa ja meie isa AIJ6UBT KAAR*a tema viimsel tee
konnal saatsid ja tema muldasängitamisest nii soojalt osa
võtsid. Ä " *

RUD. CHRIST. 6RIBEL
Ste 11 in.

Flnska Angfartygs Aktlebelaget
Helsingfors.

Korrapflrane rebijate ühendus jjflSkindlate reisijate kiiranrlkutega

PARIISI

müQa. Karlova tän 84.

„Ilmatar"

Prantsuse koloniaalnäitusele, 7-päevase peatusega Pa

riisis ja 2-päevase peatusega Berliinis. Väljasõit Tal
linnast 15. juunil. Lähemhid teateid saab Eesti Turis
tide Ühingust Tallinnas, Viru t. 26 ja Rahvusvahelisest
Magamisvagunite Seltsist, Mündi tän.

Nordland"

Kapten B. FÖRBOM.

Kapt. V. NEUMANN.

„Äriadne"

Eesti Turistide Ühing korral d. järgm. õppereisid:
LABANI KOOLILISE
RÜTMILISE LIIKUMISE

peatusega 1 päev Varssavis, 4 päeva Budapestis, 3 p.

Viinis ja 2 päeva Praagas. Väljasõit Tallinnast

- Stettllnl.

Aurik «Nordland» laup. 2. mail kl. 15.00

Aurik «Ariadne» laup. 25. apr. kl. 15.00

jne. igal kesknädalal kl. 15.00.

jne. igal laupäeval kl. 20.30.

M keskn. 13. mail kl. 15.00

.. laup. 9. mail kl. 20.30

Tallinnast

HELSINGI

täiskasvanuile ja lastele (mõlemast soost).
EDIT OLTORP'I juhatusel.

aurik «Dagmar» suviste pühadeks.
Väljasõit Tallinnast pühadel aupäeval kell 17, tagasisõit
Helsingist kolmanda püha õhtul.

Aurik «Nordland» esmasp.27.apr.kl. 12.00

Lähemaid teateid saab Eesti Turistide ühingust Tal
linnas, Viru tän. nr. 26, telefon 17-19.

H M „ 11. mail kl. 12.00

Helsingi.
Aurik «Ilmatar» esmasp. 20. apr. kl. 10.00

„ «Ariadne» 4. mail kl. 10.00
.. reedel 15. mail ki. 10.00

18. mail kl. 12.00

jne. igal esmaspäeval kl. 12.00.

jne. igal reedel kL 10.00.

Aurik «Nordland'i> jaoks.
N. Chrlstiansen Oo Lai t 34,

I Aurik
r'i» ja «Ariadne»
Carl «Ilmata
F. GahlnbSck
Vana-Viru jaoks.
1.11.
tel. (200) 81 ja (20) 704. Tel. a. «Gahlnbäck»

Muudatused võimalikud.

PMtsamaa PUmaflfcfag vajab katwilrt

Mina oma alatul viisil ärajooksnud naise

fa ileifimisf,

pllmakoJa
Juhatalat-melerlt
Kirjalikud sooviavaldused ühes eluloo kirjeldusega
esitada 1. maiks s. a. ühingu juhatusele neil, kes

on töötanud meierina iseseisvalt pikemat aega.

Juhatus.

(sünd. Ingver) võlgade Ja tegude eest et
vastuta*
ALEKSANDER SARV.

Töökoda asub ajutiselt

£lefjant§etd ta odavaid

Puiestee tftn. nr. 41—1, Tartus*

Müümised

MQfla pruugitud

riidekapp.
Linda tänav nr. 10, tulla
peale kella 4.

Mflfla suurem partii noori
mu nejaid
kanu
ia emahaaed. Järelküsida

Mäe tSn. 3—l, kella 12—2.

kartuleid
ja hapu kurklsld, seal
samas on mflfla hea (B) kor
net ühes orkestri nootidega
ja detsimaal ka a L Tähe tn.
nr. 145, poes.

Vesiveski
Odavasti müüa:

MOtia

«Mere» iseäralikul juhusel rendile anda Tartumaal, algab Tartu ja allpool Emajõe sadamate vahel ühen
Saare vallas. Talu suurus 46 dessatiini. Kaupa tehakse duse pidamist neljap. 16. aprillil niikaugele kui jää
14.-17. aprillini Tartus, Narva tän. 31, krt 2, igal ajal.
olud lubavad. A_ KOQK>
Peale selle koha peal, Saare vallas.
Omanik K. Sirel*

H. Malla»'t
ärist Tartus* Aleksandri tAn. nr. 8.
Palun vaadata ja otsustada.

Lugege „Tertvist"

Mflfla

HMflonln.

mis vastavad hooaja maitsele, saab ainult {

»

kohe mflfla. head hooned, 2 pr.
kividega, töökorras, raudteest

punasest puust raamata* 4 klm. Väljamaks 3000 kr.
kapp, kummut, riide Teat. Tartus Holmi t 26, restor.
kapp, lauad, toolid, Londilt Isiklikult 16—19 a.k.p.
Ambluamasiaad |a pal sealsamas.
ja maad. Aia t. 8. ostu ja
müügi äri.

M «£aine

Qlikond, pikemale kasvule.

Hilda Sarve

mootori kolbesld alumiiniumist |a mai
mlst kui ka nende masinate kõiki parandustõid
teeb kvaliteet-tööna moodsa sisseseade abil
K* Jauram*

kübaraid

Jaluliotki

grammofon
ja meesterahva kevadpalltu ja

Mflfla häid söögi

TEADAANNE.

t illndrllc puurimist

kohwer

Lähemaid teateid, kohtade ettetellimist ja sõidukaartide müük Tallinna esindajate läbi

tel. (2) 16-66 ja (2) 21-66. Tel. aadr. «Fach»

Avto« traktori ]a mootorratta

Mflfla Golumbia

Naha kl. 12-6, Emajõe 16—4.

Tallinnast

KURSUS

Ülikooli võimlas.

Kapt. H. RÖNNGREN.

Varssavi, Butfapestu Viini. Praaga
14. juunil, tagasi 30. juunil.

Vastuvõtt iga päev alates 15. aprillist s. a. kl 6—7.

iiioM

kijttW

Väike Tähe 6—2, kella 5-6 p.l.

Alatskivi filleladu
soovitab
parimat Eesti Õlut,
ja muud toakraami, pilte ja mõdu ja limonadi
kätte
õlimaale, raamatuid Ja saatmisega vabrikukoju
hinnaga.
maid asja.
Tellimised Alatskivi telef. 6l
I Narva tän. 107, II kord.
L. j. Rebinits.

Nr. 101

0SII« 8 2 S"

6

I.

jli!

Soovin osta ehk rentida auru

jõulist koorejaama
A-S. „ROTERMANN,i TEHASED"

Minna Heimbeis

juhatas teatab seltsi aktslonfifirldele,
et 12. mail s. a. kell 5 p. L Tallinnas, seltsi
ruumides, Jaama tänaval nr. 1 peetakse

Sünd. SCHNEEBERG.
dets. 1863. Surn. 14. aprillü 1931.

ehk annikatelt ühes föu
masinaga. Pakkumised saata

F. Stellmacher, Vilo postag.
Jaaska kirjatalu.

v"

' < \ KARL HEIMBERG JA PEREKOND.
v'\\ 1

::::

Mine ahtslonSßrlife

Soovitakse osta keskmises
suuruses

Hambaapsttml®6
kablnett
Suuhaigused.
9_l ja 3-7. pühap. 10-12.
Suurturg nr. •»

_ _ • ila Naba-, suga- Ja P 5
haigused.
Kõnet 5-7, pühap. 9—ll
- 4—5 ärip.
Kokkuleppel ka teisel ajai.
kartus. Uueturu tSu. 4.

talu
IH

«Vanemuise» teatet
Neljapäeval, 16. aprillil kl. Bõ.

Esietendus.

mitte kaugel raudteest. Teat.
ühes suuruse, hoonete seisu
ja müügi tingimuste üle saata

peakoosolek

VANEMUINE.

«Postimehe» talitus «oma talu»

::::

Kolmapäeval, 15. aprillil kell 8 Õhtul

Kuulsa vllullkunstntk-virtuoos !

Viil

lili
L

löSttpllli.

ainus kontsert

M. Hennequfni jant 3 vaat.

PÄEVAKORD:

Pakkum. ühes hinna ja lähema

tuntud pianisti

Lavastaja: E. TÜRK.
UlL> ja kooliõpilaste pääse
tähed maksvad.

Vajatakse

U Mictiail Erdenko j

Dina Dolcer'l

1) 1930. a. aruande läbivaatamine ja kinnitamine.

::::

kaastegevusel.

Erdenko mängib kallihinnalisel viiulil, mis on Itaalia

3) Valimised.

(MMi

4) Kinnisvara omandamine.
5) Jooksvad asjad.

5—7 õhtul ning K-M. «Teater ja Muusika», Röütli t 8.

VENE TEATER Saksa teatri ruumes.
Kaks võörusetendust Hlia Vene Draamateatrilt.
Prof* dr. Riehter t Kaks
Reedel, 17. aprillil s. a. ke 11 8 õhtul.
bioloogil, põhiseadust: elava
TPH CECTPbI
massi funktsioon- ja struktuur
Hi|
A. Tshehovi draama 4 vaatuses.
printsiip nende mõjulises
inimhäälekõlas ning keeles.
Laupäeva], 18. aprillil s. a. kell 8 õhtul
Üliõpil* K* Tannenthal:
CTAPM ECKAfI niOBOBb
Karakteerseid näiteid eesti
J, Mjasnitski näidend 4 vaatuses 5 pildis.
ja teistest keeltest rakenda Tegelased: V. N. Astarova, A. S. Astarov, N. S.
tud prof. dr. H. Richteri bio Barabanov, J. F. Bulntov, E. O. Buntshuk, M. A.
loogilistele põhiseadustele.
Vedrlnskaja, A. A. Võrubov, EA. Dolin, N. A.
Prof• dr. J* Pilper < Akan Saharova, IM. A. Krõshanovshaia, O. A. Levitskaja,
toodide kolju vistseraalskele E. P. Obolenskaja, K. K. Tokarshevltsb, A. P.
tist Jooksvaid asju.
Tshaadafeva, V. A. Sehahovskol* J. Jurovski,
Sooviavaldused toetuse saa
L. M. Jarosehevitsh, Juri Jakovlev.
miseks suvisteks uurimistöö Piletite eelmüük muusikaäris «Teater ja Muusika», Rüütli tn.
deks palut. esitada 21. apr. nr. 8, peale selle etenduste päevadel teatri kassas kella 7 õ.
Vene Haridusseltside Liit.

JUHATUS.

korter

Ruumid
Õndsad kisitOOlisole,
käidavas rahvarikkas kohas

maia
~ flhes ehituskrundiga
müüa. Teat. saab kohapeal.
Vabaduse tän. 7.

L. NOVAKI
ainus kontsert.
Vieniavski, Hubay j. t helitööd.

Algus kell 8 õhtul. Pääsetähed 50—200 sendini teatri kassas.

saate kasutada odavat juhust, sest ruumi puudusel on
lastud müügile:
Naisterahva kevad-suve mantlid Kr. 18, 20 jne.
Mantlisiid mtr. 3.75, küün. 2.00
Jaapani siid mtr. 2.25, küün. 1.20
Willane kleidlriie, mis maksis 210 s. küünar, nüüd —.90
Suur partii suve musliine, markisette ja kõiki seltsi riidekaupa.
Iseäranis suure hinnaalandusega müüakse valmisriideidt
naister. mantleid, meester. palituid, ülikondi.

vilja aiaga ehk ilma. Väike
Kaar 16. 6

(Ruta&e f

tftuta&ef

Üles anda nõukogu esimehele hra M. Rein
thalile S. Tartu mnt. nr. 48 Tallinnas.

Kingsepa

müüa Riia raudteesiila turbakuuri juures.

rntm

NZZttttNiMiZiUMUiZIiNUMZ!
700 ruutmeetrit

puust vaheseinte
ja põranda tööd
ära anda. A/S. G. ja H. Lellep,
Lasteta haritud abielupaar Kalmistu tn. 21/23.

«Baltika» Küütri tän. 2.

de ja triiksärkide valmistaja

Talutöös täiesti vilunud kor
n tarvis puukontsa töö peale, ralik
taekoja tän. 90—3.

Vajatakse tugeva kehaehi

Läbirääkima tulla Jakobi tän.
nr. 30, korter 8.

lõunat. Kohaotsimise büroo,

Lao tän. 9—l.

teenija.

» mm *i

kes kõike majatööd tunnel

Korralik neiu soovib Teie
iuurde õpilase kohta eda
siõppimiseks. Kirjad slt. sõna
-Kobata» all kuni 21. apr.

poiss ja

IIUDI

soovivad maale tallu kohta.
Võib olla eestegijaks. Kau
rraniidi töö peale. Puiestee belda
Vabaduse tän. 51.
än. nr. 20.

Karske poissmees

Tarvis lastearmastajat va

E. ELLER
Tartus, Raekoja tfln. Sl
Kosmeetika ja massaai
M. Klein
Kella 11-1 ja 4—6 p. 1.
Uueturu 16, k. 2.

Viisakas tütarlaps soovib

Linna lähedale maiale suurema

karja

Paloson.

18. skp. nDendroiloog" all.

Tütarlaps soovib maale

iloor neiu

Kiil IH
soovib kohta. Vilunud kõ
gia talutöis. Võib ka isesei
sev olla Põik tn. Is—9, IL
korral.

Rendile anda Lüke asunu

Hnljomfle tulu
Kaupa tehakse Vastse-Nõ
asunduses, Kõrtsi talus.

soovib iseseisvat perenaise

ees ka traktoriga töötanud,

karioseks

rajatakse mõisa peale. Turi
kistused tarvilikud. Järele vähema karja peale Tulla
nüsida Tartus, Tiigi t. 19—1. 16.—17. apr. kella 9—12, e,
11. Uus tn. 33—8.

kohta maale ehk üksiku juure.

Võib ka väiksemasse pere

konda. On oma alal vilunud.
Nõus ka ärasõiduks. Küsida

Narva tän. 70, majahoidjalt

Terve, ilus tütarlaps oo j
WWi
anda. Järele küsida Tartu
ülik. Naistekliinik, palat 9.
Xirepi

ühes sisseseadega ehk ilma.
Postik. 164 ehk Raudtee tän,

nr. 3, Tartus. Otsason.

Eha marus
hr. J. Mandel! kauoln
ses võetakse «Postimehe**
ja «Maamehe*4 te1 li mi*!
vastu ning müüakse Ä
numbreid.

anda Elistvere v., Linuta, t.,
Igavere külas, omaniku hai

guse pärast. Põldu 24 vtom.,

soovib kohta maale või linna.

karjaseks. Aadress:
Tunnen ka mesilaste pida peale
Võru tn. 36—5.
Riia mist.
On tünn. teooriaist ja
praktikast. Teat. ®lt. kuni

Aiamaa jaamast 3 klm. Tea
teid saab Elva Koidu 3.

müüb ia
«Maamehe* üksikuid
numbreid ja võtab kuu*
Kambja vallas, juustuvalmis lutusi ja tellimisi vastu
tamise võimalusega, headel
tingimustel välja rentida
pr. L. Lauri.

Härrad meierid!
2 a, eelpraktikaga karsk
Aadr.: Pikajärve p. ag. Ec

soovib mingisugust teenistust
ettekandjaks, laste juure ehk
perenaise abiks. Teatada slt.
kuni 16. skp. «Tütarlaps» all.

lemat

9

mas. Veski tn. 10—5.

noormees vajab kohta meiei
abiks ehk koorejaama juhiki

tüdruk

Spilast,
edasi töötama soovivad jääda.

shk järelaitamise tunde peale

usega 17—18 aastast

naantee 2, krt. 3.

ämmaemand-masseerija

poes

moole Nii

soovib kohta. Soovitused ole

vajab kahte korralikku ja virka
16—17 a. vanaduses tütarlast

kes välja Õppinult paiga peal

stsib ennelõunast tegevust
iaste juure, majapidamises

1

õpipoissi

ees ka keeta odcab.
Kraede, meniskite, manscheti

saksa daam

TOöotsimised

elektrivaigustusega

korterit.

Tartus, Jaani tftn. 15, Dl koid

Soovin

Vanem korralik

otsib 2—3 toalist köögi ja

4 päikesepaistelise toaga ja
soovitav verandaga vajab
kohe või sügiseks alaline
üürnik (lasteta abielupaar).
Pakkumised Antikvariaat

Karlova tn. 11—1, kella 3—5.

Hfirrad Ja daamid

Töötundjat kingsepa

vedu

E. Kamsen,

talu

tunde.
Järelaitamine. Kirjal, tööd.

Lossi tän., 2. trepp, kl. 11—12.

oronät. Teat. slt «101».

vere tän. 22, krt. 12.

Vene keelt rääkija

9

es spetaks korralikult
Kivide ja maa

Xmmaemand
massearlja

Soodsatel tingimustel ren
dile või pooleterale anda

.Vissi*4
põCetfoptnde

ära anda, umbes 10 kanl
naal alevis headel tingimus sülda.
Sealsamas ostetakse
tel üürile anda. Lähem, teat lauda* palke, latte la
laab Tähe tän. nr. 70, foto tarvitatud telliskive, Täht

Korterit

turust, härra Hasenbuschilt.

Kuivi, jämedaid, meetripikkuseid

Teat. prof. Aleksejev, Tartu,

Teat. s. 1. t. «uus korter» all.

Selmanovitsch'i kaupl. söögi

' keele

Tartus, Kaubahoov nr. 8.

(talvel ja suvel) moodsa

2. Kangro.

ühes kaalude, klaaskappide ja
äri tunnistusega. Küsida härra

iftutabe I

valmisriiete kaupl.

Tööpakkumised

Foto äri

kõiksugu

Mari Abeli riide* ja

on tarvis. Elvas, Kesk tn. 6.

Kastani tn. 32.

! Müüa äri lõpetamise pärast

Inglise, Prantsuse ja Saksa

ehitusega villas rendile anda.

Tairtus, Narva (Peterburi)
tihi. ar. 17.

korralik

õpetajat

Korter.
2 tuba, köök, eestuba, elekter
üürile anda ijhes suure juure

müüa, Pühajärve v. Looritse
talus. Teat. Otepää Turg 5,
P. Kulpsoni juurest.

Tellimiste vastuvõtmine naiste ja meeste riiete peale.

Tallinna evang. luth. usu Pauluse kogudus
vajab

välja üürida 1. maist. 'Kaupa
tehakse 19. aprillil kell 11 h.
Maaritsa kiriku juures, Kambja
kaudu.

fl. (Olllmonß
Väike

maaheinu

ja klaverlkunstniku

elektri valgustusega ja erasis
sekäiguga ära anda Soola 7.

Ammaproua

! Knlil

ira anda, soovi korral hobuse
ruumiga. Puiestee t. 79, poes.

Höbltubd

Dr. A.Amon
tega ja viljapuuaiaga. Kirjel
dused hinnaga ja maksutin Naha-, sugu- |a maiata
haigused.
gimustega saata Tartu, Aia
tn, 17, A. Karbon.
Kella 9—ll ja 5—7.
Tartus, Pepleri tln. 1

s£ssislŽ!2sts?£2s£SseeSies#ež#s###2e#ee

Jiinult 3 päeva

Eeskavas: Beethoveni,Tartini,Halvorseni,Schuberti, A.Lemba,
Ühetoaline

Tartus, IMtttil
(Laia tän. nurk) tel. 11-22

ma läheduses, heade hoone

Miiümised

M. v. B. FEHER'i

tuba ja köök. Küsida Aia tn.

Naisterahvastele kella 4—5.

tel. 13-30.

VANEMUINE.
Reedel, 17. aprillil 1931. a. Ungari viiulikunstniku

nr. 55, korter 2.

Naha- |a suguhaigused
Kella 9—ll ja 5—7.

(vastu Maarja kirikut),

•

korter

L t floiii

ioodusl. ilusas kohas, veo,
metsa, linna või raudteejaa

Peakoosolekust osa võtta soovijaid palutakse oma aktsiaid
või tunnistusi kuni 5. maini seltsi juhatusele ette panna.

neljapäeval, 16. apr. kell 20,
Aia tän. 46.

Välja üflrida

seletusega saata s.J.t. «pillSoovitakse osta

2) 1931. a. eelarve.

meistri Gvarnero töö*
Kavas : Mendelssohn, Grieg, Liszt, Paganini, Erdenko,
Dvorak-Kreisler Jne.
Pääsetähed eelmüügil teatri kassas kella 11—1 e. 1. Ja

MMMMÄ

Naba-, sugu- Ja pöte
haigused.
Kella 9—lo ja 5—7.
Naister. kl. 4—5 p. 1.
Unetuni tän. nr. 16*

heinamaad 12 vfcm., muist
karjamaa mets. Teateid ko
hapealt V. Varblane.
Würtsi- ja
piimapood
leivaahjuga käidava, kohas
üürile anda. Rii, tn. 14—3.

6 eal samas on 3-toaline kor

käekell (firma Laneenfe
ter köögiga ja veevärgiga teel ülikooli
üürile anda.
kuni maja nr. 13 Jakobi
naval. Palutakse ära 1
Elumuutmise tõttu kohe Zimmermamn'i kaupl Si
edasi anda hea
turg 4.
toiduainete

Pvvd
ära anda kõige kraamig;
Lootuse tänav 10.

kauplus
ühes eluruumidega. Kastani

nr. 143.

