Simm» laa paew*

Bkstk number 5 eenU

Toimetu» Ja peakontor Tartus, Jaani 11, f
Toimetu» ja kontor Tallinnas, Wene 1,
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siseriigi

Postimees

ja Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, ärijuhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.
T fyl efonl d T a 11 inn a s: Toimetus 30-81, kontor 16-11.

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

Postita: 1 kuu 135 2k. 270 s.. 3k. 325 s.. iga Hsa

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

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 1 kuu 135 8„
2 k. 270 s., 2 k. 370 s.. iga lisakuu 110 s.. 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära viies: ! kuu 125 s,
2k. 250 s.. 3k. 320 s.» iga lisakuu 100 6 kuud 60U s.,
12 kuud 1200 senti.

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowiL

Wätismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 teksti

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

cheljapäewal, 16. aprillil 1931.

«Postimehe* Ja ta maksuliste lisada tclllmlshlaaadt
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s.. 3 k. 370 s.. iga üsa-,

kodumaa hinnad.

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

«Lasteleht" 10 s. k. «Terwis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, uks>>«»

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

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.
NÄITELINAL:

Hiilgav revüiiballett S osas 14 pildis tuntud ballerlini
APOLLO

ESIETENDUS

Hooaja suurepäraseni helifilm

TAMARA BECK'I

Kui ärkab

lavastusel
Neljapäeval, 16. apr. alates.
Suursündmus kogu Tartule!
Grandioosne eeskava näite*
laval ja nttitellnai!
Näitelaval: Suurepärane pidulik
esietendus. Berliini la Pariisi
uudised! Hiilgus, Ilu |a

Priima balleriinlde MIRA MIRALDA, ASNES STEINBERGI, K. KATTERI, P. SIGMUNDI, W. RAD
KEVITSCHI Ja kogu balletistuudio osavõttel. Revüüs 45 tegelast.

graatsia 1 Ballett publikumis
Ja näitelaval. Laulvaid glrle
Ja teisi üllatusi.

Osa ravilas kuulsa SOKOLSKI»SORINI laulukoori saata!.
1. osa: wVälke*¥eneM. 2. osa: „Unenägu metsas44. 3. osa: „Tuli Ja tschardasch44. 4. osa:
5. osa: Grand-flnaal. Hiilgavad, seni Tartus nägematud kostüümid ja dekoratsioonid.

„Fllc-Flae".
Valguseffektid.

Suurkirjaniku BLASCO !BANEZ'i ro
maani „Bodegaa järele. Peaosades:
Collette Darfey, Conslta H
quere (Madriidi kuninglik teater) ja
Gabriel Gabrlo.

Tema otsis juhust... kuid armus.

«GLORIA» 44

õnn oli nii lähedal, nii kättesaadav,
kuid ...

ESIMEST KORDA EESTIS.

SUUREJOONELINE ESIETENDUS!

Hooaja uudis! Moodsam helifilm lauludega saksa keeles. Kahe leekiva südame kaasakiskuv romaan, joovastava armastuse poeem. Dramaatiline epopea võitlus naise ja kohustuse vahel.
PEAOSADES: ekraani iludus CHARLOTTE SUSA« HdltS ,AII)QPS« HdPPy VGPcI Eü9GIS ja anderikas laulja 100 MOIIOSSOIts
Kuulsa RICHARD EICHBERG'i lavastus.
KÕIGE UUEMAD ÕLAGEBIDt SLOW-FOX: In meinem Herzen ist nur Platz für Eine. TANGO: Kannst du mir sagen, wie spät es ist? FOX-TROTT: Was machen die Mädchen, wenn der Frühling erwacht ?
Peale selle: ÜLILÕBUS LISAPALA. Algus kell 5, pühapäeval kell 2.30.

Kolm kardetawat murd
Õli tõrjub wedurikütjad wälja.
Wedurid 15. maist Sliküttele. Õliküte forno kallis kai
völewktwi-kütegi.
Alates 15. maist wiiakse laiaroopalise
lfõidurongide wedurid üle õliküttele. Põlev
kiwiküttele jääksid reisijaterongidest esialgu
postirongid nr. 3 ja 4. Kaubarongid jäävad
«nhifelt pölewkiwiküttele. Samuti kõik kitsa
roopalisel liikuvad rongid.
Osaliselt on õliküte tarwitusel juba praegu
10 weduril. 15. maist alates tahetakse õliga
köetawate wedurite arwu suurendada 20-le.
Lepingu Põhjal, mis a.-s. „Kiwiõliga" sõlmi

õli transponeerimine. Tallinna ja Narwa
rongid võiksid otsekohe kohapeal laadungid
üle võtta.
Kiviõlile ülemineku tõttu kaotatakse
vedurikütjad ja wiiakse üle töökoda
desse. Samuti jääb ära tuha koristamine
raudteelt. Õliküte iseenesest tuleb Põlevkivist
kallim; kui arwesse wötta nende lisakulude
kaotamist, nagu ahjukütjad, tuhakoristajad
jne., siis tuleb õliküte umbes sedasama maks
tud» au viimane kohustatud raudteewalitsuseke ma ,mis pölewkiwiküte. Õliküttel on aga see
andma õli kuni 15 000 tonni, hinnaga 50 kr. paremus, et ta ei aja niipalju suitsu. Ka
tonn.
võib õliga küttes wedur saavutada suurema
Loodetavasti ehitatakse „Kiwiõli" jaama kiiruse.
weel Lks Aitagywarade hoiukohi, et ära jääks

Wene-Saksa suurtehing.
Berliini läbirääkimised jõudsid lõpule.
Röõwlite salakuulajatega.
nistid m ühenduses Nõukogude Venemaaga.
Nagu nüüd selgub, on tegemist üle kogu Sak
samaa ennast levitanud laialise salaorgani
satsiooniga, mille ülesandeks oli tööstus
spionaafhi toimetamine. Kõrk niidid viivad
Nõukogude Vene kaubandusliku esituse juur
de, kus aga eitatakse igasugust ühendust van
seekord antakse enamuses rasketööstusele, elekt gistatud isikutega. Lehtede teatel olevat mitu
rotehnika ja masinaehituse alalt. Praegu on asjasse segatud isikut, kes vangistustest kuul

Berliin ist, 15. aprillil (Trj.). Leh
tede teatel kirjutati alla löpuprototoll Berlii
nis Nõukogude Wene rahvamajanduse kõr
gema rahvakomissari ja Saksa töösturite
ühingu vahel peetud läbirääkimiste tulemu
sena. Läbirääkimistel lepiti katku 300 mil
jyni margani ulatuvate tellimiste kohta, mis

läbirääkimised käimas ka teiste tööstusharude da said, otsekohe Nõukogude Venesse sõitnud.

esitajatega. Loodetakse, et ka need häid tule
musi annavad. Hoolimata sellest, et läbirää
kimiSte tulemuseks on puht eraviisilised le
pingud, on Saksa valitsus suured vastutused
oma peale võtnud, andes eksportkrediidile
riiklikku tagatist 70 prots. ulatuses.
Ülemaaline salakuulajate
wörk.
. Fr a n kfurtist M. ä. 15. aprillil
(Trj). Ühenduses mõne päewa eest Hoechs
tis paljastatud tööstusliku spionaashi juhtu
misega, kus wangistati kommunistlikke tcge
lasi, on wiimastel päewadcl weel uusi wan
gistusi ette wõetud. Kinitiwõctud kommunis
tid teostasid Saksa wärwitrusti tehastes töös
tusspionaashi Nõukogude Wenemaa kasuks.

Aohu-uurija seletuste järele oli juba
wVimudele warem teada, et kohalikud Saksa
kommunistliku erakonna tegelased suuremate
Saksa tehaste töölistega „paremate töövõi
maluste" muretsemise sildi all tihedas ühen
duses scisawad. Samuti oli selge, et kõmmu-

Vangistatud peategelase maapäeva kom
munistliku rahvasaadiku Dicnstbachr vastu
oli - kahtlusi juba mitu kuud. Vaatamata
vabrikust teenistusest lahtilaskmisele, jäi ta
pidevalt ühendusse eriti laboratooriumi töö
lastega, kes leiutistega katseid tegid. Nendelt
katsus ta osta vabriku saladust, eriti kunstsiidi
valmistamise, farmatsöitiliste ja teiste sar
naste ainete valmistamise kohta.
Kirjavahetusest selgunud nimede järele
oli vabrikutööliste keskel palju vangistusi.
Värvitrusti juhatus ei ole oga .mingisugust
lähemat teadet juhtumisest annud.

Ränk lennuõnnetus Saksa
maal.
Berliinist, 15. aprillil. (Trj.) Ber
liinist GoerlitL lennates, hukkus teisipäewal
K. 4 p. L reisijatelennnk, millel oli 6 Saksa
kaitsewäe ohwitseri, 2 leirdurit ja raadiotele
csrafist. Lendurid said surma, ahwitserid ja
raav/otelegrasist on raskesti wigastatud.

warast tabati.
Esmaspäewal kella 11 ja 12 wahel Pandi
toime Tiigi tatt. nr. 65 Herbert Peterseni ja
Fr. Etzoldi korteris murdwargus ning wiidi
ära mitmesugust riidckraami suurema summa
ulatuses.

Dr. Sunila walitsus laguneb?
TAL koalitsioonis eelmise tvalLtsuse tegewuse
hindamisel terawueb.
Helf i n g i ft, 15. aprillil. Eduskonna I dawust kõrgendatakls seniselt j,6 kaaluprotstn«
teisipäevale! koosolekul tekkisid pikad waidlu dilt 2,25 protj. Peale.
sed eduskouua põhiseaduse komisjoni seletus

Soome teine sunrtükipaat

Kriminaalpolitseil läks korda wargaid ta kirja üle. Sõna wöktis üle 20 kõneleja. lastakse Turus wetw s>. suu'-l. iõjalaew
bada, keda oli arwnlt kolm, kes kõik tuntud Koonduserakond nõuab seletuskirjas, mis käsi" on sonra suur kui eelmisel aastal wettclasü:d
elukutselised kelmid ja kohtu poolt karistatud. tab eelmise walitsuse kolme viimase kuu tege
esimene suurtükipaat „Wäi.namöinen'.
Uks nendest oli Grcgor Wint, 20 a. wana, must, orwustawate osade kõrvaldamist. Sot
teine Elmar Woorman, 20 a. wana ja kolmas siaaidomokraadid ja edumeelsed leiavad oru
Ingerlaste küsimus
Oskar Sukk, 18 a. wana. Osa kraami olid ande olevat asjaliku ja õiglase. Maaliidu
alamkojas.
nad juba realiseerinud, kuna teine osa kätte juht esitas parandusettepanekuid, et terawa
saadi. Ülalnimetatud korterit olid need war maid kohti pehmendada ja esile tuua ka va
Inglismaa ootab Soome seisukohta.
gapoisid juba ammugi Piilunud, kuid alles es litsuse positiivseid jooni. Koonderakonna
Londonist. 15. aprillil. Rahwasaadi?
maspäewal awanenüd setteks „sc»dne" wöi rühma esitajad teatasid, et maaliidu ettepane
Tellaird küsis alamkojas wälisminister Hen
malus.
knd ei ole neile vastuvõetavad. Waidlmed dersonilt, millisel seisukohal asub walitsus in
Köit kolm meest Pandi trellide taha, sel kestsid kl. IAo öösel. Siis katkestati koosolek. gerlaste wäljaajamise kohta Leningradi Piir
lega on jälle kolm kardetawat murdwarast tü Waidlusi kolmapäewal.
konnast. See tegu on Tartu rahulepingu rik
kiks ajaks körwaldatud.
Koonduserakonnas ollakse arvamisel. El kumine Nõukogude Wenemaa poolt. Tellaird
vististi walitsuse kriis on möödapääsematu, küsis, missuguseid samme tahab walitsus selkuna koonduserakonna rühm ei saa lubada, er Ics küsimuses astuda, kuna Tartu rahuleping
eelmisele walitsuscle antakse «hoopi seljata on deponeeritud rahwasteliidus. Kõnelejale
gant".
wastas alamsekretär Talton, kes tähendas,
Kangemat õlut.
et temal ei ole ametlikku kinnitust ajalehtede
Eduskond
wõttis
115
häälega
75
vastu
teadetele. Talton peab seda asjaks, mis puu
Bct KHHFM
seismisel kolmandal lugemisel sa lõplikult dutab esijoones Toome walitsust.
waStu seaduseelnõu, millega õlle alkoholi sisal-

no

rahmasteliidu sekretär saaks enne rahwaste
liibu nõukogu töö clguft toajaLiffe läbirääki
XMMIH H JIÜCOBOJICTBy
misi pidada tulema nõukogu istungjärgu ju
juriidiline küsimus.
hatajaga, kelleks tcatawasti on tänawu Saksa
CTOHMOCTbIO no 8 BpOHT. paCDpOA&H) HO 1 op.
tvälismmister dr. Cnrtrus. Curtrus pidi ju
25 c, aa a«w»li.?np-b.
LäZhemat Inglise algatusest Genfis. Rah ha ta ma juba jaanuarikuu nõukogu istung
vasteliidu peasekretär sõidab Berliini.
järku, kuid et päevakorras olid Saksa-Poola
tüliküsimused, keeldus ta.
Gen
f
i
st,
15.
aprillil.
(Trj.)
Rahwaste
BCB KHHrH
kidu peasekretär teatas rahvasteliidu liikme
Uputus Kaunases wäheneb.
tele Inglise valiäsuse ettepaneku, et SaksaHädaoht ei ole aga möödunud.
Austria tolliliidu küsimus võetaks rahwaste
no
Kaunafest,
15. apr. Suurwesi Nie
liidu nõukogu maikuu istungjärgu päotvaikor
meni
jões
hakkas
imd madalamad
da. Ettepanekus juhitakse tähelepanu sellele, Tahad linnas ja filflalangema,
BOTAHHK-B, 300JI0HH
rooste.; mc raudtee on ikka
et on kahtlust amaldatud näiliku kooskõla üle Mee all. Uputusest tabatud kodanikkudele an
Saiksa-Austna 'lepinguprotokolli ja Austria
H CHETOBOUCTBy,
kohustuste wahel, rn.da ta 1922. aastal Genfi takse abi. Hädaoht ei ole weel möödunud,
protokolliga oma peale wõttis. Inglise wa sest on karta uusi jääummistusi, mis wee wõi
kõrgele paisutada. Inimohwrcid scnmi
cxonMocTbK) no 16 npoa-b no 1 sp. litsus peab tarvilikuks, et nendes suhetes wõi wad
teada ci ole.
50 c. To.ibso oo 16»oe
malikult varatult koik kahtlused selgitataks.
M li
"Teraskiiwril" edu.
Nahwasteliidule lähedal seisivad Saksa
Tartu, Grand Hotel, tuba nr. 18.
ringkonnad märguvad ära, et Inglismaa ei
Berliinist, 14. aprillil. ParempoolTelefon 3-23.
põhjenda oma nõudmist mitte rahulepingu
ringkonnad on Pre.si maapäewa laiali
tele, waid on asja algatanud puht juriidilistel saatmise rahwahääletuse algatamiseks allkiralustel. Sarnast lckhendamiswiisi ootab Sak
C* coßepmeEHWOt noiTenieMi
kogilmise senise käiguga wäga rahul.
samaa rahulikult ära.
Berliinis andsid pühapäewal rahmahääletuse
Nahvastoliidu peasekretär sir Eric Drum algatuseks allkirja 5000 isikut, nõnda et nüüd
Ä. rjIMKCJHAHT>.
mond teatab, et ta 23. aprillil Berliini saa on Berliinist allkirju juba lige 130.000 rah
bub. DrummonV? Berliim-sõit oli juba kaue tvahääletuse poolt antud. Rahwahääletuse
nmt aega katvatsetud. Külaskäik olewat algatamijcl Daungi kawa Puhul anti samal
ametlikkude teadete järele mõeldud selleks, et ajal ära ainult 94.000 allkirja.
Saksa-Austria tolliliit -

Nr. 102.
2

MP O S T I M E E S"

fMjftStlMl, 16. »»rWI 1431.

Suguhaiguste wastu wõitlemise

Gustaw Kütt 60-aastane.
16. aprillil saab RaiKvere-Paide Rahu
kogu prrstaw (Äustaw Kütt 60-aastaseks.
Rakwere seltskonnas on juubilar tüübilise
maid isikuid. Mitte üksi sed.a, et oma ameti
alal tuntakse teda kui korralikku ja karsket

Kallaletung Inglise saatkonnale Petrogradis.

W-,l OUUg Mi. P---I» «"?£
koon. Tsehetistid ban»«l. Palja-e-ttd ts
Hommikul Petrogradis kohtasin mitmeid dun kohe tagasi ja püüan Pageva
Tööllsed börside» avftlife kontrolli ella.
waWkaardi
ohwiksere, kes andsid mulle ette
meest, waid ka seltskonnategowuses tuntakse
""Airogmdi Sydney g
Dr. A. Piirako
wõtte
kordaminekuks
kõige paremaid lootusi.
teda kui püsiwat ja wäsimatut ning sõbralikku
p-«»id Ifl@end
Sama optimistlikult wäljusin hommikul pee
Suguhaiguste waStu wSiilemise seaduse õiget nime ja elukohta, wõi muudawad wii tegelast. Sealjuures pärib ta wijt õigusega tud salakoosolekult. Polkownik P. oli para passi oti -Ila «r,uwnud O>»°w. '
otstarbeks on kaitsta seltskonda haiguste eest. mast. Elukoha muutmise kergus ongi üks Rakwere heldemakäelise isibt nime, toetades
m° ei °l?ud kmdel. «-»
jasti sõitnud Moskwasse, tegema wiimaseid rakukesed pole
juba 1-mdnud
Seda saawutatakse sellega, et arstid pecttvad tähtsamaid tegureid, mikS haiged endid puu organisatsioone ja abiwajajaid.
ettevalmistusi.
Päewal
helistasin
oma
sõb
Rakwere linnakooli lõpetamise jätreve ai
oli
nii,
fii«
cndastmöiskagi
ott AAw
nM teadaolewate suguhaigete arstimise üle dulikult arStiwad, ja selles on tähtsal määral
ra G. Ta wastas mulle rahulikult, aga ta
tiojutatub pass mulle halwM rrreme
teatawat kontrolli ja kes ennast wabatahtli*. süüdi ka meie tööbörsid. Praegune tööliste gas ta teenistust Rakwere Ülem Talurahva hääl kõlas weidralt ja ebaloomulikuna.
kirjutajana, püsides sel kohal 1890—
kul arstida ei lase, seda sünnitakse. Selle juu-, ja teenijate palkamise kord börsidelt ei anna kohtu
„Praegu käidi minu juureS," kõneles La
1894.
Peale selle oli ta Aaspere wälla ja
S M^w-ku
res wõimaüxotakse teatawa määrani kehwa palkajale wähematki wõimalust wtwunemi kohtu kirjutajaks
rõhutades, „ja teatati wäga halbu uudiseid. sest otsustasin juhul, kui mlnd woetatse
23
aastat.
1917—1919
M
dele maksuta arstimme. Sunduslikule ja seks palgatawa eluwiiside ja terwislise seisu ta Rakwere linna miilitsaülem ja 1919. a. Operatsioon wõeti ette enneaegu ja
maksuta arstimisse kuulub suguhaigus seni, korraga, nagu see siis wõimalik oli, kui teeni stmini Rakwere-Paide Rahukogu Rakwere
haige seisiikord on wäga tõsine.
lon^lwa
kuni tülgehaKawas järgus, wõi niisuguse jad tutwust mööda ainult ühest perest teise jsk, Zohtupristaw.
TM kohe, kui tahad teda näha."
punawa-Z-se
suure
ja
waatasm
järgu uuestiilmumist karta on, waatamata naabri juure üle kolisid. Nüüd rändawad ta
Aimasin, mida wõisid tähendada need sünge pilguga otsa. nagu K.wad seda tsche
Kambja koguduse asjad wai
sellele, et- haiguse Wgehakkawuse kadumine lunikud kauge maa tagant linna tööbörsidesse
sõnad.
listid, köhates endale alluttxnd. M«S last
mulikus ülemkohtus.
igakord weel mitte haige terwistumrst ei tä- j teenijaid palkama ja on õnnelikud, kui kelle*
Olin silmapilk tänawal ja ruttasin nii
mu läbi Pikema jututa. . hendo. Kuna selle seaduse otstarbeks, nagu giga kuidagi kaupa saab, kuna ju töölised
Neil päewil oli wÄmulikus ülemkohws kiiresti kui suutsin oma sõbra G. poole. Taksi
Kui fettmofö rong peatus Ältm
juba tähendatud, õieti ei olegi haigete termis* maale minemisel wäga nõudlikud on, eriti arutusel Kambja kiogilduse nõukogu liittnete autot ma arusaadawalt ei saanud kasutada,
hüppasin maha ja ostsin tmnnaseld MoDva
tamme, waid ainult nende kahjutaks tegemine kibedamatel tööaegadel. Tulebki siis teenija
walimise asi. Konsistoorium oli otsustanud, sest tõik tänawal olewad sõidukid seisid tscheka ajalehti. Kõik teated neis sõnelesid mulle
teistele, täidab niisugune arstimine oma üles wõi töölise juures mõni halb haigus nähta et nimekirja järele, mille eesotsas P. Pank teenistuses.
aimllt ha-lba. Enamlased teatasid awallwtt
annet täielikult. Seaduse elluwiimisel on wale, siis kannatatakse hädasunnil sellega sep, läheb nõukokku 10 liiget. Selle otsuse
Tunni aja pärast jõudsin G. juure.
aga mõningad tehnilised puudused, mis hä wiimse wõimaluseni; äärmisel korral lahkub peale olid esitanud kaebuse waimulikule ülem
„Need narrid alustasid liiga tvara," tea et tänu Rent Marchard'i teenetele, enanMel
haige sellest kohast, laseb ennast linnas wei kohtule hrad Lind ja liri, kes palusid kinni taS mulle G. „Täna hommikul kell 11 tapeti
walitsusel • .
dasti kõrwaldamisi wajawad.
Oletame, et keegi kchwik onsuguhaiguse dllese arstida wõi ei lase sedagi ja läheb jälle tada koguduse peakoosoleku otsust lugeda Uritski. Ms meile Moftwa usaldusmees tõi õnnestus paljastada suurejoonelist enamluse,
wastast vandeseltsi.
saanud ja tahaks ennast maksuta arstida z tööbörsi lahkel soowitusel koguni teise kanti,
meile praegu teate meie kawaksuse paljasta
walituks P. nimekirjast kuuS ja
Edasi kõneldi polk. FvKde ja tema õe arre
laSta. Selle soowi taidewiimiseks peab haige | kuS teda ei teata ja haigus wõib takistama teijsft neli liiget. Waimulik ülemkohus aga misest."
teerimisest. . .
oma haiguse waStawale omawalitsusele tea- j talt lewides süütuid ohwreid nõuda. On ju kinnitas konsistooriumi otsuse. Ülemkohtus
G. soowitas mulle kohe põgeneda. Mosk
PM. B. oli arreteeritud sa,nui: \a tun
tarnaks tegema, et sealt siis tarwiiliÄe pabe- j meie raskem suguhaigus siifilis teata kaitses P. Panksepa nimekirja huwisid wann. was arreteeriti üks meie kaastöölistest, Pet
netanud wäga palju üles.
reid saada. NeiS mrtmelnkmeliStes omawa- watel astmetel mitmeti wäga külgehattaw, adw. W. Klaos.
rown, ja oli karta, et
Kuigi esialgu olin kawatsenud niisuguse,d
UtsusasutuStes ei jää need haigused pea ku* kuna tripper pea eranditult sugulisel läbikäi
Sama küsimus on praegu arutusel ka piinamise tagajärjel wöis tunnistada tõtt.
teateid saades sõita tagasi Petrogradi, ei fuut
kunagi saladuseks, mis küll iga haige soow misel saadakse ja iga ühel wähemalt oma süü rahukogu tsiwiilosakonnas. kust lõplikku otsust
Seisukorda järele foohibes otsustasin la nud ma nüüd kogu oma salakuulajate staapi
olekS. õles saanud omawaliitsusest tarwili läbi saadud.
on oodata 24. aprillil, mil asi järjekorraliselt hinguwäljalt siiski mitte wabatahtlikult lah MoskwaS
jätta saatuse hoole, ja otsustasin
Ma
ei
kirjuta
neid
ridu
mitte
oletatama
kub paberid, käiwad linnades suguhaiged
ette tuleb.
kuda, waid enne isiklikult weendnda, kui suur maksku mis maksab pääseda MoKvasse, rmb
maksuta arstimisele waStawateSse ambulant test asjadest, waid tõelistest kurbadest näh
Ringhääling pühendab ühe
on hädaoht. Koju pöördes ruttasin üle Ma mitte raudteel. Parajasti kui tahtsin wälju
sidesse hulgaliselt kokku, miS ka kuidagi hai tuStest. Tunnen paljusid siWishaigeid. keS
dimiri
prospekti ja olin üllatunud seal walit da. alustas rida tschekiste
päewa
Tartule.
guse saladust ei garanteeri. Teiseks ebanäh ctibib loetletud põhjusil wäga puudulikult
sewast
korralagedusest. Mulle jooksis waStu
Petrogradi rongi vagunite läbiotsimist.
Raodioringhäälingu programmikomiteel salk inimesi, kes hirmul püüdis tertb peita õue
wseks haiguse ilmsiks tuleku kõrwal on asja arstiwad ja hääbudes mürgiallikatena ümber
See
läbiotsimine oleks wvinud mulle lõppeda
olu, et linnades on suguhaiguste ambulantse, liiguwad, samuti olen muu seas abi annud on bawatsus pühendada kas wiimase aprMi wNcawate taha. Tagapool liikus kuulipildu
katastroofega.
Älma pikemalt mõtlemata peit
terwele
reale
nii
linnakui
maaelanikest,
kogu
wõi 1 .mai saatekawa terwelt Tartule. Sel rist laskew soomusauto.
kus maksuta arstimist toimetatakse, wähe
sin end ühe wagum alla. Ma ei olnud iiklt,
(TartuS, näiteks üks mees. ja üks naishaige perekondadele üheS wäikeste lastega, kus hai päetval antakse kogu programm Tartust üle,
Hakkasin inglise saatkonna maja poolt rongialune tilkus niisugustest põgenejatest.
maja), needki asuwad rnahest linna äärtel, nagu gus WÄjaspool sugulist kokkupuutumist tead unda Tallinna jaamas kõwendatakse. Päewa
jooksma. Maja ees lebas mitu laipa, puna Ennast siin mitte kindlana tundes, tulin wa
Tartus, ja wötawad ainult teatawatel kind matal teel wõi oletatawasti suu kaudu hiljem jooksul kirjeldatakse kõiki tähtsamaid Tartu wäelaSte omad. Saatkonna hoone wastr
latel aegadel haigeid wastu. Sinna peawad leigeks osutumld teenijalt wõi kaaSteenijalt asutusi. Linna tähtsamatest punktidest ja seisis 4 soomusuto-t ja tänowa lõpul Puna guni alt wälja, ootasin paar minutit ühe puu
iohwikuteft antakse edasi raadioreportaash. wäelaste rood. Punawäelaste laibad saal rüda taga ja
ttcil aegadel haiged isegi kaugematest linna saadud.
punusin siis jooksma.
osadest ja Koguni maaltki, kes kohalikke arste
Kui nüüd arweSse wõtta häbi ja Põlgust, Seks puhuks sõidab Tartu ka raadioonu Felix konna maja ees tõendasid, et saatkonna kaitsi
Sama
päewa
õhtul oM juba Moskwa
ei usalda, arstimisel käima. Paljudele ei wõi mille osalisteks suguhaiged, eriti süfilitikud, Moor ise, kes raodioreportaashi teeb.
oma elu eest meeleheitlikult wõitleS.
agulites ja peatusin ühe meie kaastöölise
malda Jdfci kindlaajalist käimist aga teenis* teiste poolt saawad, test haiguse aastaid
Ma ei teadnud, mis teha. Järsku kuul Daomara sugulase juures.
Suwituskohad wõetakse uuri
tuStingimused.
kestwa arstimise Lülitust ja mitmesajakroonikist
sin oma nime. Seltsimees, keda tundsin jubc
mise alla.
Hommikul tuli Dagmara linnast ja püü
Ei saa nimetamata jätta, et waatamata kulukust, haiguse hirmsat häwitawust, kuna
kaua ja kes praegu osa oli wõtnud merises dis mulle selgeks teha, et mängin wäga kar
Neil päewil peeti /ise- ja kohtuministri juha
meieaegse üldhariduslise kõrgele tasemele, kül* ta juba alul, tähelepanemata, hakkab tun tusel svtmtuskohtade ja supel- ning terwiZparandus wõitlusest. jutustas, kuidas salk punawäelas
detawat niängu. Edasi jutustas Dagmar, et
lalt hästi haritud inimesi leidub, keS sugu gima haige siseelunditesse ja organitesse, rik asutuste sihtasutuse juhatuse koosolekut. Nõupida saanud ülesande ümber piirata inglise saal kogu Moskwa on jaotatud osadeks, kus tsche
haigustele kergemeelselt suhtuwad. Olgu see kudes jäädawalt wähenl ivõi enam ära kop misest wõtsid osa ka linnade ja maaomawaliksuste konda ja seal
kistid praegu suure tuhinaga korraldawad
siis nüüd kartus haiguse ilmsiks tuleku pä sud, maksa, põrna, südame, seedimiselundid, liidu ning turismi keskkorralduse esindajad. Nagu
wangiSkada kedagi Reily.
läbiotsimisi. Tschekistid olid kogu Moskwa
ettekaitlud aruandest selgus, on siiani wälispaSsidelt
rasi, teeniStuSlised takistused wöi kergemeelne neerud, luuõtiku, lihaksed, liikmed, silmad,
Otsustasin samal päewal sõita Mosk pöörmw peapeale, läbi otsides iga maja keld
tvSetawast maksust, Utillest 25 protf. lähed turismi
suhtumine haigustesse, aga kindel on, et pal kõrwad, närwid, seljaüdi, peaaju, tekitades edendantiseks. /isse tulnud 9516 kroom. Käcsoletval wasse. Tuli hoiatada kaaslasi. Tahtsin sõi rist katuseni. Ka maja, kus elasin Sckere
jud suguhaiged, kelle juures ainult maksuta seljaüdi kuiwet, pvogressiiwset halwatust ja aastal loodetakse wälispassidelt sisse wõtta 18.000 ta hommikuse rongiga. Hommikul wärsket metjewi põiktänawal, oli otsitud läbi. Kui
arstimisest juttu woiks olla, Nagu teenijad, hullumeelsust, mis haige eluküünla peagi krooni.
pealt otsustati asuda meil oletvate sitwi „Prawdat" saades lugesin, et tsckeka on asu Dagmar kuulis uksele koputust, wõttis ta
töölised ja teenistuseta wõi wäikepalgalised kustutawad siis peaks küll igale wõhiku- tuS-.Kõige
supcl.- ja terwisparantutiasutuste seisukorra nud tööle. Samas numbris seisis, et Leiti* laua laeka st 2 miljonit rubla, rebis rahad katki
haritlased, nimetatud soodustust ei tarwita, Uegi selge olema, et nii enam edasi lasta ei ja tulewikir wälsatvaadete uurumsele. et oleks wõi uile on kiputud kallale ja Moskwa tscheka tar- ja peitis nad põue. Läbiotsinüne oli pealis
waid lascwad endid jõudu ja woimalust. möö* tohi. Peab midagi tegema! Kõige pealt malik kindlaks määrata. missugustele kohtadele an« Witusele wõtab kõik abinõud kallaletunginud kaudne, tschekistid ei leidnud midagi.
da omal arwel arstida. Haigete ainelise kit peaksid asjaomased ametnikud ja asutused da toetust. Andmete kogumine jäi lvaÄatvate maa inglise salakuulajate tabamiseks. Teates tn
Lakkudes kohtasid politseinikud trepil
sikuse ja suguhaiguste, eriti siisilise, arstimise suguhaiguste wastu wõitlemise seadust elule walitsuste hooleks, kes on kohustatud juba järgmi letati kordnwalt meele tänawat, kus elasin. portfelliga naist, meie kaastöölist Frieda. Ta
seks koosolekuks esitama konkreetsed andined. Tev
suure kulukuse tagajärjel teostub see aga wäga kohaldades nõnda inuutma, et kaoksid eba
wisparandusasutuste suhtes lubati andmeid koguda Mõistsin, et kõik pidi olema lõpnud.
arreteeriti samas paigas, kuna Dagmaril õn
waewaliselt. Arsti juures käiakse wNmali nähtused, mis kehwadele haigetele temast täiel Tartu ülikooli wasiawatelt asutistelt.
Tahtsin sellegipärast weel sõita Mosk nestus põgeneda köögiuksest.
kult harwa ja arstitakse hädawaewallt ainult määral osasaamist takistawad.
wasse, et wahest kuidagi aidata ja hoiatada
Seisukord oli selge. Samal päewal sain
?nipalju, et teatawad tülitawad wälised näh*
Teiseks peaksid meie linnade tööbörsid,
oma seltsimehi. Kawatsesin sõita kuni Klint teada, et minu
tused kaoksid. Seaduse nõude kohaselt Peak* wiS tööandjaid ja töölisi üksteisele wõõras ja ei wähendaks mitte ainult suguhaigusi, jaamani, kus Moskwa rong peatus 10 min. pea oli hinnatud ja mind kuulutatud linnu
sid arstid sellised haiged sunduslikult arsti teks teinud, nüüd ka wastutuse oma töölis waid teeks ühtlasi tõkkeid ka nii mõnelegi Selles jaamas Moskwa ametnikud kohtrollisid
priiks.
niisele toimetama, aga waewalt küll tarwi pere terwise eest enese peale wõtma, milleks teisele külgehakkawale haigusele, mis küllaltki reisijate pabweid ja sõidupileteid. Jaamas
ühtlasi olid teatawaks tehtud minu tunde
tab keegi arst oma haige waStu sarnast kar tuleksid töölised börsidel teatawas korras nõudlikud.
tahtsin osta uuemaid ajalehti ja enne Mosk märgid.
must ja paljudel kobadel on see koguni wõi
kontrolli alla seada. See abinõu sun
Aeg oleks neid asju tõsiselt kaaluda.
wasse sissesõitu sealses seisukorras põhjalikult
Otsustasin end ja oodata järgne
mata, sest haiged ei teata arstile igakord oma iniks haigeid töölisi korralikumale arstimisele
informeeruda. Kui teated on halwad, pöör- waid ärewaid sündmusi.
seadus wajab kohaldamist.

igaüks. kas emandal» anna 22. aprilli s. a.
U. s. N. 11. letarlinllati. Ksimene aalleesimina
on kindlasti 22. aprillil kail S paale lõunat
Tallinnas. Lossi plats nr. 4. . >

Põgenemine Kremlist.
Sv«« Adelovi romaan.
Tõlkinud M P. »
„Hankisin härra Silberschwang!-! mõned teemandid

Ae piiri," seletas härra Jarnowitzki, pöördudes minu
poole, „sa minu tasuga härra Silberschwang kattis
minu endised wõlad, kuid mingem asja juure: Teil,
härra Sorin, on wäärtasju, ja mina wõin nad teil
toimetada maalt wälja. Küsimus on waid, kuidas
kokku lepime tasuga. See oleneb summa suurusest.
Millised need wäärtused on?"
„Esialgu ei> ole siin tegemist rahaga," wastasin
kõrwale puigeldeS.

„KalliSkiwid?"
„Paraku."
Jarnowitzki noogutas rahuldunult.
,LsluS, siis Silberschwang hindab nad ära. See
on meile mõlemale ainult parem."
„Ja millise tagatise saan, et aSjad jõuawad hästi
pärale?" küsisin, tuid juba kohtas mind Silberschwongi
hoiataw pilk, ja ma lisandasin tõtateS: Küsisin mui
dugi ainult, kaS saate nad ka tõesti maalt wälja wiia.
Ma ei kahtle selles, et olete aumees. Tahaksin waid
teada, kas teil on salakaubitsemises tarwilikku wilu
must."

Jarowitzki waStaS naeratades:
„£>Xett lendur."

Sõjaajal saatis mind meie kmdralstaap ühes wägo
tähtsas asjas salakullerina ja salapaberitega prantsuse
wäkke. Sel puhul peatusin mitmed kuud Prantsus
maal liitlaste suures peakorteris. Kasutasin seda aega
lenduriksõppimiseks. Minu õpetajaiks olid prantsuse
lennumcüstrid. .Kui tulin tagasi Petrograadi, olid mu!
lennuwäes möned sõbrad, ja nii ma leidsin w õnn aluse
end lendamises täiendada.

See oskus pidi mulle kasuks tulema täiesti oota»
matult. Kui riigitüürile asusid enamlased, kuulsin, et
neil on suur puudus lendureist. Pakkusin end nende
teenistusse, ja mind wõeti otsekohe wastu."

Wcchtisin talle imeswnult näkku. Aeg pühib küll
minema mõningad wastuolud, aga et keiserlik kaardi
wäeohwitser otsekohe pärast riigipööret ja täiesti wa
batahtlikult pakkus end enamlaste teenistusse, oti mulle
kuulmatu.

,Kas tähendab see umbes sama, et olete enam
lane?" küsisin tahtmatult.
Kahetsesin ise seda kohe, kuid Jarowitzki waid
naeratas.

„See tähendab ainult, et Mulle on mu elu armas,"
waStas ta. „Endine kaardiwäeohwitser on siin We
nemaal nagu tagaaetaw metsloom. Ta elu ei ole kuiHi
palju wäärt. Wäärt on aga sellewastu lendur. Olen
nüüd lendur ja Nõukogud ei lubaks, et mu peas kõwer
data-ks ainustki karwa. Mind ei ähwarda mingi häda
oht. kuü waid, et wõin ühel päewal ühes oma sõidukiga
langeda alla, ja see igatahes on surm, millesse surres
wõin end inimestele näidata."
Ikkagi kaaMwäeohwitser pidi minu pilgus awaS
tama warjatud kahtlust, sest äkki ta muutus wäga
tõsiseks.

S.
Salakaubitseja.

Wastus oli mulle ülimal määral soodus. Lmnuk
on suurejoonelise ja moodsa salakaubitseja liiklemis
wcchend. Midagi paremat ma ei oleks wõinud enesele
soowida. Enne kui siiski otsustasin, pidin selgusele
jõudma mõningate lähemate asjaolude suhtes.

See näis olewat selge ka Jarowitzkile. Ta jätka?
sellepärast kohe:

,Mia!gil ma ei kuulunudki lennuwäkke. Nagu
teile Silberschwang ütles, olen kaardiwäeohwitser.
Wõlgnen tänu waid puht juhule, et õppisin lendama.

„Endastmõistagsi mul oli kogu loos oma taga
mõte. Minu plaan oli lennukiga põgeneda, üsna
lihtsalt maalt wälja kihutada, näiteks Soomemaale.
Petrograadist Soome piirini ei kuluks palju mi
nuteid."

„Ja müks teie ei põgenenud?" küsisin.
Nüüd hakkasin muutuma tõsiselt rahutuks. Kui
meeS on lihtsalt tsheka nuhk? Silberschwang on mind
siin mässinud wäga halba tumedasse loosse.
Kuid Jarowitzki wastus rahuldas mind.
„Miks ma ei põgenemld?" kordas ta. „Selle eest
olid enamlased juba hoolitsenud. Need inimesed mõt
lewad kõigel?. Mõnikord pean neid imetlema wastu
enda tahtmist."

„Kas teid wõibolla sõitudel walwati?" küsisin.
Kaardimäelane ringutas oma hiiglakeha.
„Jah, seda ep tehtigi," ütles ta. „ÜUfi sõidukaas
lane ei oleks saanud mind takistada Soomes häda
maandumist ette wotma. Pealegi sõitsin sagedasti
kaaslastega, kuna koolitajin punamäele lendureid. Olin
selleks sunnitud, kuid pikemad sõidud tegin enam
jaolt üksi. Minu ülesandeks olid lunreretkcd Soome
piiril ja Soome metsade kohal, Petrograadrst põhja
pool, et näha, kas soomlased koondawad seal mägesid.

Sagedasti sõitsin kaugele üle Soome piiri, kuid alati
tulin tagasi õigeks ajaks. Olin selleks sunnitud,
härra Sorin» kuna minu naist hoiti pantwangina."
Jarowitzki istus silmapilgu tummalt ja mõt
teisse süwenenult. Ta tuletab mulle meele suurt vööw
lindu, kes wangistuses endamisi meeleolutseb. Ma ei
saanud hoiduda kaastundest, kuid mis ta jutustas, ei
üllatanud mind eriti. Olin kuulnud juba maremini,
et enamlased peawad pantwange, kui neil selleks on
wajadust. Ja kui endist kaardiwae ohwitseri taheti
hoida lennuteenistuses, siis pakkus see metsik wahend
ainsat kindlustust.

Näis, nagu Jarowitzki oleks minu nrõtteid ai
manud.

„Süüdi on minu enda rumalus, et olen põimitud
sellesse loosse," ütles ta, „wabatahtlikult ei lase nad
mind nüüd enam lahti. Igatahes mitte niikaua kuni
neil on lenduritest puudus. Kõige pahem on, kui
hakkan ülal õhuS arutlema, mis küll juhtub Minu nai
sega, kui langen alla."
Otsisin asjatult mõnd sobiwat wastust, nii et meid
silmapilguks Maldas rnsuw waikus.
Härra Jarowitzki jätkas aga kohe kergel toonil:
„No ja, esialgu ei ole ju ka tähtis muu, kui et
pean waatama ette, et ma ei kukerkuuditaks alla. Oldse

on mul niisugune tunne, et ma miin ühel päewal ini-mesed siiski kohale. Niisiis äri, mu härrad. Tahate
teada, kas olen salakaubitsemises küllalt wilunud. Sel
les suhtes mõite olla rahulik. Wõin maalt wälja
kaubitseda ntiljoneid, ainult mitte iseennast. Salakau
bitsejana olen igatahes esmajärguline."
„Kuid kas teid enne wäljasõitu ei otsita läbi?"
„Jah, muidu saatis tsheka oma nuhid lennuwäl
jale, ja enne wäljasõitu otsiti läbi nii lennuk kui len
dur. Kuid igatahes nuuskurid ei saa endid liimida
meie seljale. Töötasin ometi sagedasti lennukuuris

lennukite parandamisel ja hoolitsesin alati selle eest. et
asjad oleksid peidetud lennuki salakasti juba mitu päewa

enne wäljasõitu."
„Lennuki salakaSti?"
„lah. nimelt; olin ehitanud salakasti. kuid roh.
kem ma sellest ei kõnele. Ma ei jutusta teile ka praegu
kõike. Äujutelge. et olete wangistatud, siin maal ta
petakse wäga kergesti, ja et hirmuga tunnistate kõik
üles. Mul oli sjis igatahes niisuguseks puhuks pääs
nnswõlmalus, kuna kinnitan, et kogu see salakaubitse
miSlugu on wõetud õhust. Niikaua kui mu lennukis
ei leita salakasti. ei saada minu wastu ühtki tõendust."
Pidin tunnistama, et mehel oli õigus " ja kui
oim talle juba ule annud wäärtasju ligi miljon dol
lari wäärtuses pidin talle tinkima samuti täie üsal
duje. Kujchn selleparast waid:
„Kes wõtab asjad Soomes wastu?"
Nüüd wastas Silberschwang:
Pealik Jarowitzki on seni koos töötanud ühe soom
lasega. Kuw ma soowttan asja korraldada seekord tei
siti. Teie wõtte oma teemandid Soomes wnstu wõtta
üe harra Sõrm. Teil ju nüüd on wälispass, nii en
dale fut naisele." ¥' ' Icn
meie sõiduluba on korras." wastasin rutt,,
cst S.lberschwangi ettepane? meeldis mulle rohkem
km mõte. teha asjaosaliseks täiesti wõõras soomlane
„Ja millal tahate ära reisida?" küsis Jarowitzkü
„Nii ruttu kui wõimalik."
„Waga hea; eeldades, et oleme nüüd leppinud
kokku, teen ettepaneku, asja korraldada järamiseltPetrogradls te jatate oma teemandid minu kätte ja sõi
date edast wälismaale. Kui ärimees soowite te mui
dug. wntungi. waStu MSni °hw»,« muidugi rahul.
du7s minu ausõnaga." }
pe«b härra Sopin saama kwiiwnn;"
huudis Silberschwang otsuStawalt wahele.
„Nii oli ka minu arwamine" c> ...
rahulikult, „olen kaalutlenud kuidas !
korraldada, et kwiitungist poleks balba
Piiril tolliametnikkude otsimistel Ä ™ TkU
kirjatarkust." ' lcttafle harra Sorim
„Teil on õigus." wastasin f»» ««
lulimnä, millele ma aga pole rnlämt,™ 3" '^tiž
(Järgneb.)
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Naisametnik - miljoniwaras.
Hispaania kuningas lahkus troonilt.
Kesknädala õhtvl kaal alati Hispaania wabariiglks. Ajutise walltsase eesotsas wabariik
laste juht Zamora. Kuningas põgenes söjalaewale.
Revolutsioon ilma tõsisema werewalamiseta.
Ma dr ii di st, 15. apr. (Trj.) Hispaania kuningas Alfonso lahkus troonilt. Wabariik
laste juht Aleala Zamora kujundas ajutise valitsuse, kes kuulutas Hispmmia wabarii
giks.. Pööre sündis peaaegu verevalamisteta. Uus valitsus tõotab tarvitusele võtta
kõik abinõud rahu ja julgeoleku kaitseks.
Telegrammid Madrtidist ei anna veel
tast selgust sündmustest, mis järgnesid vaba
riiklaste võidule kogukondlistel valimistel,
mis peeti pühapäeval. Tähtsamatest järku
dest neis sündmustes kujuneb aga telegram
mtdest järgmine pilt:
Kui teatavaks sai vabariiklaste võit va
limistel, puhkesid Madriidis ja provintsilin
nades suured vabariMaste meeleavaldused.
Nõuti, et kuningas austaks rahva enamuse
tahtmist ja lahkuks troonilt. Madriidis pi
dafid vabariiklaste juhid Zamora .korteris
koosoleku, mille lõpul avaldati seletus,
milles
nõuti vabariigi väljakuulu- .
tami st.
Seletuses öelbi, et pühapäevastele vali
mistele tuleb anda rahvahääletuse tähtsust.
Rahva otsus on langenud vabariikliku riigi*
korra kasuks. Kui kuniugriMikud amettwöi
mud rahva otsust ei austa, langeb vastutus
järgneva eest nende õlgadele. .Hispaania
nimel, keda esitame, kuna meil on enamus,
seletame meie avalikult: meie astume energi
list samme, et rahuldada rahva tahtmist
maksma pannes Hispaanias vabariiki." Te.
letusele kirjutasid alla vabariiklaste juhid Al
eala Zamora, Fernando de los Rios, Casarec
Miguel Maura, Largo, Eaballero, Alboxnoz,
Lerroux ja Azana.
Kuningriiklik valitsus oli
nõutu.
Pikemate nõupidamiste järele pöördus
peaminister *Utt« teisipäeva hommikul ku

tatnlt tänavatele. Kõigile ametasutiste hoo
netele kerkisid vardasse vabariigi lipud.

Barcelonas tõmmati vabariigi lipp rae
koja vardasse juba lõunapaiku, s. o. enne kv.

Körwaldas Sri raha ja prasfis..armsamaga" maha.
TaNnnas tcgntseb juba pikemat aega ntctfa jätnud. , saatis firma oma
daani insener. Klaussem firma. Firmas nii pt-owitt'jsi wölquilkudcle tihti mecletuZe"
teenis 2 aastat tsaisannmik Mlmo Mägi, iuskirje, kuid W. Mcigi, kin firjawimemja.
33 a. wana ja abielus autojuhiga. Nais ek saatnud neid edasi. N mid aga selgus ra
ametnik oli firma omanikul asjaajajaks ja ra* Ijadc torniafbamtric jiisfi ja W, Mag; arre
teeriti.
hade prowmtsis. Kuna fir
Juurdlusel sKlgus, et rahade läbi löö ja ait
ma! olid mitmel pool suuremad jummad
saada, siis lokkis kahtlzrs xmumffuf, fitt Tal ennemgi mõnes teises äris .teeninud ja ta
linna nhtitlt wäitescd summad tvvdi, !nid ct seal tulnud sekeldusi rahadega. Tema mees.
aeg rahawoene, siis leppis ta sellega. Nüüd autojuht, ci 'tea naise writarivitus-test ja ra
aga on sclgmmd, et W. Mägi on kõrvalda hadest mida.qi. Esialgsel uurimisel on sel
nud jirma raha üle l milj. sendi. , Arwa -oa.t4 ojzvj ahu Knguohn IJU pliou ia 'onuni
wircisijaga, kellega nemad kooö sõitnud Eesti
takse, et see sumina wv°b meelgi tõusta.
| W. Mägi on oma ringreisttdel kassecri prowmtsilinnadcsse sa sellega koos ka kõ<'
nud raha sisse, kuid selle omanikule iile attb- waldatud raha kahe aasta jooksul läln löödud.

uiuga lahkumist.

WäliSmaal
asusid hispaanlased, kes politilistel põhjustel
olid maapaos, otsekohe koduteele. Pariisist
lahtus juba õhtuse rongiga hulk hispaanlasi,
sõites koos .vabariiklaste juhtiva tegelase
Santiago Albaga püri poole.
Zamora valitsus tahtvat juba lähemail
päevil nimetada uued saadikud suurriikides-

ninga poole seletusega, et tema ei suuda leida
Alcala Zamora,
teist teed, kui soovitada, et kuningas astuks vabariikliku ajutise valitsuse juht, kes hiljuti
ühendusse põhiseaduSlaSte juhtidega ja kui vabanes vanglast ja kelle kätes on nüüd
suks kokku rahwuSkogu, kes otsustaks, kas His
riigi juhtimine.
paania peab olema kuningriik wöi vabariik.
Kuningas oli veel esmaspäeval annud
ajakirjandusele seletusi, et ta ei kawatse wöi se. Pariisis astuvat tuntud Quinones de
must taganeda. Vahepeal arenes aga waba Leoni asemele arstiteadlane prof. Maranon.
riikliku woolu võidukäik peadpööritava kii Saadikuks Londonis saavat kirjanik Perez de
rusega. Pealinna saabusid teated, et tähtsa Ayala ja Berliinis ajakirjanik Julio Alvarez
del Vayo.
mates
Kuninga» merel.
prowintsi-pealiu»ades.oliva
bariik välja kuulutatud.
Viimaste teadete järele lahkus kuningas
Ka Kataloonia pealinn Bareelona oli ju Alfonfo koos oma endise mereministri hertsog
ba vabariiklaste võimuses ja paljude linna Mirandaga ja troonipärijaga pealinnast. Ku
de ametiasutiSte hooneid ehtisid pnna-kollafed
ningas lahkus auto! Cartagena sihis, mis asub
punased vabariigi lipud. Madriidis kajastu Vahemere rannal. Kolmapäeva hommikul
sid need teated vabariiklaste võidu HSiseteS kl. 4 oli kuningas Alsonso ühes saatjatega
suurtel meeleavaldustel. Politsei ja söjavä juba linnas ja asus sõjalaeva „Principo
gi läksid järkjärgult meeleavaldajate poole Alsonso" Pardale.
üle. Selles olukorras ei .jäänud kuningal
Nagu Madriidist teatatakse, sõitis kumng
muud teed, kui võimust lahti öelda. See
lik
perekond
raudteel Irruni, Pöhja-Hispaa
sündis
niasse,
Prantsuse
piiri lähedale. Kuhu ku
teisipäeval kell S p. l.
ningas
Alsonso
elama
asub, ei ole teada. Ar
Kuningas kutsus valitsuse kokku ja tegi
vestatakse
Inglismaaga,
kust pärit on ku
vormilikult teatavaks, et ta loobub troonist.
ninganna.
Kuningas andis riigi saatuse peaminister
Paljud aristokraatlikud perekonnad lahku
Aznari kätesse, usaldades temale järgmiste
vad
Prantsusmaale.
sammude astumise oma äranägemise järele.
Peaminister Aznaril oli seepeale kiire «Supi.
WastukajaPortugaalias.
damine krahv Romanonefiga. Letti, et ei ole
teist teed kui
Revolutsiooniline liikumine laieneb.
anda võim üle vabariiklaste
Lissabonist, 15. aprillil. (Trj.) Teated
juhile
rewoluistoonist Hispaanias nwjustd crguiawalt ka
Aleala Zam orale. See sündis viibimata. revolutsioonilisele liikumisele Portugalis. Seisu
Zamora andis sõna, et tema hoolitseb kunin kord on muutunud õige ärevaks. Sõjavägi on üle
ga ja tema perekonna Miku julgeoleku eest. Minemas praeguse diktatuuri vastaste leeri. Söja>Kuninga järgmiste sammude kohta puudusid Mägede peainspektor Ferra? astus ametist tagasi ja
selgemad teated. Liikusid kuuldused, et jto. tema asemele asus cnditie minister Siltva Barro.
danik Alsonso" on saladuse katte all lahkunud
Kuuldused, nagu oleks Madeira sa Asoori re
Mabriidist, et pääseda waliSmaale.
wolursionääride lvasm wõinuseks tviiljasaadetud sõ
jatväe osades juba puhkenud mäss, lükatakse kitil
Ajutine walitsuS
kujundati teisipäeva õhtuks järgmises koos esialgselt ümber. Ekspebiiiiooni Mägede juht Bor
seisus: peaminister Zamora, välisminister ges aMaldas proklalnatsiooni, milles ta hoiatab ka
Lerroux, föjamin. Azana, meremin. Cafores kõige süütumate katsete eest mässajatega ühendusse
Ouiraga, rahamin. Indaleeio Prieio, psemin. astuda. Borges teatab, et saartel wõimul olijad
Miguel Maura, aval. tööde min. Albornoz, mässajad on kustutanud tuletornide? ja teistes me
töömin. Caballero, majanduSmin. Martinez remarkides tuled Asooride ja Madeira saarte ümb
BarrioS, hariduSmin. Fernando de los RioS. ruses. Borges ütleb, et temale ei tee raskust läbi
UuS WalitsuS astuS wiibimata samme, et
alal hoida rahu ja korda kogu maal. Ajutise
valitsuse juht Zamora aStus viibimata tele
Danziglane Sahm Berliini
foui teel ühendusse kolonel Maciaga, kes oli
linnapea.
astunud Bareelonas vabariikliku provintsi
valitsuse etteotsa. Madriidis olid levinenud
Berli üt i st, 15. aprillil. Linnawoliko
kuuldused, et Kataloonia separatistid on are. gus waliti harilikus häälctuskorras senine
vat silmapilku kasutanud ja oma provintsi Danzigi senati esimees dr. Sahm Berliini
kuulutanud iseseisvaks vabariigiks, mille linnapeaks. RahwussotsialiStid hääletasid
pealinnaks Bareelona. MaciaS lükkas need rahwuslastega linnawolimk Steinigeri ?an
teated ümber:
didatuuri poolt, kuna kommunistid hääletasid
Kataloonia ei taha iseseisvust.
linnawolinik Peicki poolt.
Kataloonia vabariiklased ei taha Praegu
Teatawasli sai Sahm juba warem wali
sel kriitilisel ajal hädaohtu viia Hispaania miskomisjonis häälteenamuse. Sel puhul ära*
sisemist ühtlust, vaid kaasa aidata riigi fise tas üldist tähelepanu, et Berliin walib oma
misele terviklusele.
linnapeaks wöõra riigi kodaniku, sest Danzig
Tänu vabariiklaste sisemisele distsipliinile, on wabalinn.
on riigipööre Hispaanias sündinud
Sahm on hiiglane, üle 2 meetri kõrge ja
peaaegu ilma verevalamisteta. on wist Euroopa linnapeadest kõige pikem.
Seni on teateid ainult mõnedest haavatutest.
Hullem kui metsloom.
Need jäid sõjaväe kuulide alla, kui Madriidis
kuninga lahkumise eel sõdureid saadeti Kürten oli juba lapsepõlves mõrtsukas.
vabariiklaste meeleavaldusi laiali ajama.
Düsfcl d ü r f i jt, 15. aprillil, Kurikuulus
Kõikjal oli otsustaval Päeval ärevaid meele Düsseldorfi mõrtsukas Kürten andis kohutawaid te
avaldusi, kuid werewalamiStest ei ole teateid. lelun oma ronnaden. Telcmicd kestsid mitu tundi
Teade vabariigi väljakuulutamisest voeti
ja Kürten kandis neid ette nii rahulikul toonil,
kõikjal vastu
isegi paigun lõbu'alt. nagu ei puutuks aü üldse
rõõmuhõisetega,
Mabriidi tänavatel puhkesid tormilised temasse. Ainukese wabaudawa märkuse, mida ta
meeleavaldused. Rahvas tantsis ja hõiskas, enese kaitseks teha püüdis, oli tähendus, nagu
kujunesid rongikäigud vabariiklikkude lippude oleks tema kuritegelised kaldutvused omandanud pcfc>
aa. Köitjal kostsid Marseljeesi helid. Politsei, ritvuse teel.
Kürteni seletused näitalvad, ei siin on tzge
nikud laksid meeleavaldajatega kaasa. Sõja.
väe autod ilmusid vabariigi värvidega ilus. miil täiti., loomnwacnaste. katdnwusrcga inimesega.

Lutsilaste sõit üle Soome silla.
- Pühapäewal peale üles tõu-m i sepülü kutsutakse

me pisukcue höimusaarekene le.nzalltaS selle masiu

Üuisimaal olõ u-püüi (läti keeles atswjara, wene

lummaks jääda, waid töstnmc rrrwiul' •?•: 'varele
Põhja hui mu te üle oma lumeti lahfumtd kingast;

keeles bamoowõj fietij) . Rooma-katoliku ustu
Alfonso 13.,
uus liige erukuningalc pcrcõ
wna saarte blokeerimist. PovrugaaUa walilsu? asmL
drs uue teadaande, milles eimrakse kuuldust, nagu
olekS puhkenud tõsisemad rahutused Poriugali-z ja
tema teistes asumaades Aafrikas.

Euroopa wabarrikide mvä-alade kogusum
ma on kaswanud 505208, ruutkilomeetri
worra. milj. hispaanl. on saanud waba
riigi kodanikeks. Euroopa kaart on sel sajan
dil järkjärgult oma wärwi muiltnud ses
sihis. Üks kuninga troon teise kannul on
rannanud muuseumi. Põhjusta kohta annab
ehk wäikse lisapildi Alfonso 13. lugu:
Hispaania wiimane kuningas sai troo
nihe jitba siis, tui ta polnud weel ilmale
tulnud. Tema isa Alfonso 12. suri
ootamatult 25. now. 1885. Kuninganna
Maria oli sel osal raskejalgne. Ta sai re
gendiks ja reserweeris troonwiguse oma tu
lewasM lapsele. Niipea kui laps sündis
(17. mail 1886), kuulutati ta Hispaania
kuningaks Alfonso 13. nime all. Kuningas
mähkmetes asus „riiki walitsema!" Niisu
gune romantiline taskukunst on meie kainele
ajale siiski weidi wõõras.
Hispaania kuningriigi põhiseaduse järele
pidi Alfmrso 13. trooni pärima omokord tema
wanem poeg. muidugi .ka Alfonso, sünd.
10. maU 1907. Ei olnud aga saladus, et
troonipärija on haige inimene, samuti nagu
kuninga teised lapsed on degenerandid. Ter
wisljselt 'läbipõlenud sugutöös a pidi andma,
juhte suurele riigile. " Hispaanlased ise mär
kisid mõruda et nende kuningate
ajaloolises matusepaigas on wabaks jäänud
ainult ühe puusärgi ruum: Alfonsole jät
kuks seal weel aset. Nüüd on tõenäolik, et
see paik jäMi täitmata.
Põhjusi, mis wiisid kuningawöimu kiirele
kokkuwarisemisele Hispaanias, walgustasime
eile juba pikemalt. Pearõhk langeb sellele,
et kuningas 4ubas riigis makswusele wna
diktatuuri, lootes sellest abi sisepolitrliste ras
kuste tvastu. Kuid diktatuur osutus saa
tuslikuks. Kui tema maksmapanek läinud
aasta läwel tunnistati eksisammuks ja otsiti
kagasipääsu põhiseadusliku korra juure, oli
hilja. Alfonso pidi oma eksimust lunastama
troonist loobumisega. Hispaania oli jõud
nud .selgusele, et.ta oi wõi olla julge seesu
guste eksisammude kordamise eest, kui ta
oma juhte ise ei tvali nende wõimete järele.
Hispaania ajutise wabariikliku walltsnse
eesotsas.seisab mees, keda juba wanglas nr
metäti wabariigi presidendiks. Tema ümber
on koondunud ivabameelfed rahwajuhid, kuid
mitte äärmuslased. Loodetcrwasti areneb
Hispaania ümbersünd sama õnnelikult edasi,
nagu sündis riigipööre, mis ei nõudnud
Merd. Riigi uusi juhte ootab raske üles
aime, sest diktatuuri pärandusena tuleb tal
wöidelda mürgises õhkkonnas kaewanud kä
redate 'woolüdega. Kui neid kohe alul. ei
suudeta waos hoida, on riigi koduralm
hädaohus.

Mõrtsukas tunnistas ütcs. et ta juba 9 aastase
l»p'ena on lõbu pärast ära uputanud kiiks oma
mängukaaslast ja hiljem kõige suuremat lõbu tund

nud sellest, et loomi piinas sa tappis.
Kürteni kirjeldused tema biljcma:cft mürn'uka
töödest on sedatvcrd iulmad ja jälgid, ei neid on
raske edasi anda.

Kürten eitab, nagu oleks tema oma mõrtsuka
töid toimetanud ettekawatsetult. Tapmijehimu ole.

wat teda alati haaranud täitsa ootamatult.

Kriis Islandil.

~maarahwa" juures ei ole tal erilist täheudun.
nagu seda on pühadel enne „uhatvõõdõl". nain

n:U'-must-walge leqirima.

lieärävi? utt poorne juure räheUmani: oaü

..urgöpääwä" kpalmivuudepühali häiliwad lap seks selle tnn:. er härra dr. A. £. Wäi>ä'e Lutu
ied aial. lauldes: ..Tsä-lsa urgõpäiwa, isõ-isõ jõudnud kiri fuuluras. ..maarabma" 1.-u.u- ja
Nina". Win „Tõ-:sõ tsõdzö poolõ": suurel nelia mängumecetcle wõunaluü ma mõrta Hc
väewal wara-tawad lapsed laastusid naabrin. et nttgi laulnpcoit 1 0,—21. juunil, m'-> p.eral'c
üuucl' linnumune leiaksid poisu, tüdrukud kammi' ülieudutes i. Somnc-ULui {ulnntrfongreciig t
wad pead humalaaias, er iuukied humala pikkus Nüüd erutab fegu Lii isi maa Toome-töi.-u üle.
Enmenc mees, keda tahame Toamc wtia. cm
ied ka sinaksid, enne walget pestakse ennait saunas
iiuelgateaa ja antakse söömadele juua sipelgaid, Pöldii walla Jaan: küla 83-aasranc ..mxatahwa"
et kõik saa knd nobedad kui iipelgad; suurel reedel

ristib '.vare-- oma lapsi fne.
ühe kümne aasia kulrunrnröju on aga muut
nud üutiimaagi hoopis teiseks, Rahma Nraatedki
on koguni teiseks saanud. Rahtvas puutub alati
tihedalt kuliuurinimestega kokku, kes sunniwad oma

Liiufif Herman, kel!eit iu lafl3. c. kir jutas
dr. £. ftatfa? leige raääruütfnmad Lutti maa'
laulud itfeg ja ftc- mõistab kannel' ja wintü:
mängida. Vaatamata nitneie wanadnicle on
me tl kõbnS mees, elab iifnitda oma maja',

neab lahma ja wankai ning jabniatab ntntie za

omal? wögikH iahn käükiwiaa.
miü kas muutma wõi kaguni surmama, Ebausu
Teine kandidaat oleks Ka a. ?laar
tembuiustc sa alalväarrusliku ajaraiskami e ase menko, parem maarahwa rcfiirafuulc teadja. .®a
tk ma r-n meel täis perenaine, elab kah-kcn 50
mcle astuwad tähtvaewadel kõiksugused
maimuatvaldustega rahwa arivamusi ia tõeksrida

ilma awaldused.

Kima t?utsi oiõiuspüha aial, 12. aprillil, kogu
c-otmte wadariik suurejoonelise pidulikkudega las

kiZ lehwida iini-muit-walgel üle oma kaljulise

aa?ta'e poja Jaaniga, töötab marobpm.mtfittt bSja
ih:uni köiklle majatalituste titrbcr.
Kuidas aüad edaspidi arrnemad, selle'': te-ne

ferd. 'lv Wa.'lNn..

maa Soomelaheit Jäämere kollasteni, ei wc-inud

Tülid kirjanikkonnas.

„Asi edeneb, rahwas hakkab juba kirjandusliku elu -wastu huwi tundma'"
Wabariigi walitsus arutas
Poiste wargasalk tabati
Narwas.
Narwa kose küsimust.
Peale seda tui niiutftvitrmaticlinc komis
Narwa kriunnaalpolitsei paljastas
- sa weejöu komitee oma seisukohad Narwa melise poisikeste wargasalga, mis juba kaue
kose wäikese kontsessiooni ja optsiooni asitls oli ma: aega tegutses karmas, Narwajõesuus
awaldanud, tuli wabariigi walitsus eile kell ja ümbruskonnas. Pandcl on märgusid wis
12 kokku, et lõplikku seisukohta wõtta kose tisti 50 umber seljataga. Wargad on K—l 4
kontsessiooni küsimuses. Koosolek kestis kuni aastased. tt raami panipaigaks, mida noored
toimetuse töö kõpuni ja wabariigi walitsusc pikanäpumel>ed kokku tõid, oli tuntud „Rööm
otsus ei saanud weel teatamaks.
litvobas", mis asub Narwa jõe wasakul poo!
kaldas, raudtee lähedal. Poisid olid koopas
Saatkonna nõunik ja peakonsul Markus
sõidab bomme Berliini, kus ta mõnepäcwasc tuldki teinud ja warasiatud kraamist taim
peatuse järele edasi Londoni sõidabmolinistonud. Talme jooksul on poisikesed
peaasjalikult ajalehtede müügi juures wargusi
Tööline sai hammasratta
suurel hulga! toime pannud.
wahel surma.
Neli fantast salkkonnast olema: poissi lah
Teisipäeva õhtul kella 7 ajal Alatsküvi kusid läinud nädala ncljapäewal Narmast ja
wallas weejõul töötamas Pcatskiwi jahuwes tahtsin Tallinna sõita, kuid raudtee politsei
lis on meski tööline Johannes Sooms, 29 a. poolt tabati nad ja saadeti Narwa tagasi.
ivana, lukkunud kaitseta Meski hammasratta.
Soome kaitseliidu teenete
kcdertvarre ja pulpaku wahclc, kus sai silma
ristid
eesti kaitseliitlastele.
pilkselt surma.
Möödunus
ienwäewai korraldas Toome ckar.,?
Laip toimetati Tartu ülikooli anatoomi»
d'aftaircs bra SnelZm.in faa?kai'nae- furVu'lumi laiamisele.
fülali-HCir icc prof. E. A. Bcinfh ?o!linn i* ip;i
Metsapanama peasüüdlane
dimtfe puhm. Koo--wf-.binuso lõpul bra
andis üle Soome kailsetilb-u terneic trtõnvib EcKr'
8 a. wangi.
tmiifobufatre i«S ideic tn\ Raamrnno p>.
Ratwere-Paide vahukog. oli arutusel Kared

janko luetsapaanama. mis aset leidis 1920.
Reytjawikist, 14. aprillil. Islandi aastal. Nimelt oli Sekrima mahtkonna? rnct
parlamendi Althingi iseseišMuslaSfe era iamaln Al. Põrk maha raiunud ja ümbrus
kond esines Throlhallssoni walitsuse wastu leuna talupoegadele ära müünud 2500 kro mi
umbusalduse Avaldusega. Samal ojal tea-- !väärtu'es metia. Juurdlus kestis 4 aastat.
tasid sotsiaaldemokraadid, kes walitsuse ma
Pemüüdlane ?Zerk mõisteti S aastaks
janduspolitikaga rahul ci ole, ei nad selle mangi.
pärast loobuwad praegusest erapooletusest wa
Dr. Bihlmans tuleb Eestisse.
litsuse tvastu. Kui umbusalduse awaldus
Kuuldawasti
külastab Lati wälismmis
saab pooli: isesciSwuslaste ja fotfiaaTbcnio
kraatide Hääled, siis on walitsuse lüüasaa teeriilmi pressibüroo chef ja endine wälismi
mine kindel. Umbusaldnic ettepanek tuleb nistcr dr. Bihlnians lähemal ajal Eestit.
hääletusele weel kärsal ewal nädalal.
Siin wiibimise ajal esineb esineb ta loengute
Islandi parlament saadeti Taani kuninga ga Läti üle Tallinnas. Tartus ja Narmas,
dekreediga laiali. Uued walimised on määra xvirra Biblmans sõidab siia Eesti Läti sõp
tud 12. juuliks. Suurem osa rahwasaadikuid rusühingu kutsel. Lähemal ajal soinvat Riia
Läti Eesti sõprusühingu kutsel Riiga prof.
protesteeris.
A. Piip, Tr. Bihtmansi külaskäik teostuks
pärast seda.

o3r tran b=s f rima rn;l c, Talana titale <iv: Võhui
mc.curfomtcr ioäalrf ao. lvbovuulc. Tooau.aä m.i«

tewkonna j?. ia Lõuna maten?»

.'o.nm viättkule V Rtiniamilk.

Eesti terwitus Ungari
peaministrile.
Ungari pcamtititfn Bethleni ainctišieastu
nttje 18. aastopäcwa pubul saatis riigiwa
uem lemalc õnnespowitelegrammi.

Leedu saadik Moskwas
lahkus.
Kaunasest, 1.5. aprillil. Teadlikult
poolt teatatakse, et Lcedu saadik Moskwas
Baltrmchaitis. kes jõudis Kaunasesse, esitas
presideudile lahkumispalwe. Baltruschaitis
ali saadikuks Meskwas Wene rahule
pingu sõlmimise ajast peale. Menemaal tiin iafje teda kui head wene luuletajat. Tenia
ladkumise pohiusi ei ole ieni weel amakdatud.
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Neljapäeval, 16. aprillil 1931. a.

tõuseb ka E. Olümpia ainult
letite hind, sest neid on veel uM»]d __ kui
—ÄmoH iiaevaa

Kulla hind tõuseb

Põllumehe mure - loomatoit ja rukkiorased.

Petserimaa oa märksa
«uutanud.
Kui ajakirjanduses Petserimaast juttu on,

Ringi ümber kodumaa.

umbes luu aju eest. mil wiimast -°-d° aidus
ühistegeWd rahwakwsol-ckud Abjas ja
käidi
Nuias.
Taluteenija kadunud.
Pühapäewal peeti kohalikkude ühistege
Za
teisest
waatetvinklist.
Elan
juba
neljandat
1
Teisipäewal teatati
Wõlg, oma wõi wõõra onia, on üldine ja l üldse kasinalt ja ülesostjad on agarad maal aastat Petserimaal, elatva liikumise kohas, ei ole liste asutiste korraldusel Abjas ja Nuias
wana mure. Kuid põllumehe meeli on nen-1 ringi sõides olemasolewaidki tagawarasid kal
ühistegewuspäewi. Kõnedega esinesid prof. Tammiku asunduses, Orumaal, on
selle aja jooksul, maha arwatud üks kord. P. Kõpp, kindlustusselts „Eesti" juhataja J. talu teenija Elfriide Kutt 20 a. wana
dcl väewade! hakanud waewama weel lisa- liit üles ostma. Pikk t-alw on ka siin oma aga
lööminguid
näinud. Eriti wiimasel ajal on rah Nirk, ühistegelise propaganda instruktor K. 7. aprillist saadik kadunud K lahws talu]
Lisamured on tekkinud haruldaselt süü üles tunnistanud.
tvas õige tagasihoidlikuks muutunud. Petseri laa- ,
esimesel kewadpühal, kmno
pikast talwest ja weniwast kewadest. Nimelt on
Kider ja kohalik põllumees Kr. Arxo.
tobclt sõidetakse rahulikult ja kainelt lõunapaiku '
See
on juba teine Mumme kus
Osawõ-tt
mõlemast
koosolekust
oli
ülielaw
lõpukorral loovnatoiü
Kewadine teine lisaraskus on põllunrehele koju, ilma «võiduajamiste ja wiinapudeli upita- !
ning pritsimeeste saal Abjas ja „Jwakiwi" Läheduses salapäraselt kaduma lahcwab noo
Põhku oli juba sügisel wahe. See on ik jää, mis ähwardab hawitäda rukki- ja ristik
kagi nii olnud, et „terad õle ära sööwad". heina oraseid. Kõrgematel kohtadel on uur miseta. Linahindade langusega on rahapuudus seltsimaja Nuias olid täitunud mitmesaja red tütarlapsed. Warem kadu P f PAHII wähesusele seltsis woel mitmel pool halb med juba üle paari nädala lumest wabad. üldine. Leidub ka mehi, keS ütlewav, er omaga pealise osawõtjate hulgaga. Abjas mängis noor neiu, Grünthal, keda tanin: ei ole leitud.
heinaaeg. Need, kes «fotosid heina kaswamist Päewane joe päikene sulatab maapinna pealt ilusasti läbi tulewad, ilma weksli ja wõlgadeta. waheoegadel kohalik pasunakoor. Nuias, kus
Lapse laip koera suus.
Wiimasel ajal on suur tung piimakarja pida wiimasÄ ajal ühistegewuse alal ebahnnestu
ja heinatööga õigel ajal algust ei teinud, sat mitme tolli sügawuselt ära. Sealsamas kül
Teisipäewa lõuna ajal nägi Pctsernnaat
tusid wihma kätte. Wühm.to-kis-tas paljudes ntetab öösine külm sulanud maapinna jälle misele ja sigadekaswatamisele üleminekuks. Kui misi e.tte wlnud, wõeti läbirääkimistel eriti Suure-Batschkowa ja Mõlnikowa kulawahe
aasta
tagasi
Petseri
jaamas
kaks
korda
kuus
pee-rohkesti sõna ja selgitati nii mõnigi kohalik i lisel teel poisikene Lotsew lookswat koera mu
kohtades heinatööd. Ka tõusis wcsi warakult uuesti kõwaßs. Niiwiisi päewast päewa.
kõrgele ja madalamatele kohtadele ei pääse Orased ei löö sellele enam wastu ja nagu konsigu wastu tvõeti, siis oli mõni üksik, kes kat ke tegelasi huwitaw kiisimus.
> gisuguse kompsuga. Kui koer lähemal ,
mrd heinalised enam ligi. Palju heina jäi öeldakse: „külm kakub juured maast lahti". seks mõne kehwa söögiisuga wõi muude wigadega i
Maarja-Magdaleena piimaühingu pea'
nägi poisike, et koer kannab suus lapse laipa.
seapõrsa
ära
andis.
Rüüd
aga
seisawad
tgal
eSI
koosolek.
tegemata. Tehtud heinastki muutus hilissü Ongi märgata oraste kolletamist. Öökülmad
Loost teatati politseile, kes asus asja uurima.
gisel palju kõlbmatuks, sest jõed tõusid üle on hädaohtlikud eriti tänawu, sest sügisel jäid maspäewal mitukümmend meest oma seakoormckMaarja-Magdalecna piimaühingu korraline
Pölwa põllumeeste päewamured.
kallaste ja ujutasid heinamaad nii üle, et hei wihmode tagajärjel rukkipõllud hilja seemen tega sabas, tl neid tapamajadele ära anda. peakoosolek peeti ära 12. aprillil kohalikus 'eltsr>
naknhjadel paistsid autult ülemised osad. dada, nii et orased on wäikesed. Madalama Kahjuks on aga wastuwõtjaks mees, kes oma majas. Osawõtt oli wõrdlemm elaw. Wõeti
Siinsetel taludel on loomatoidu wgawa
wastu 1930. a. aruanne ja 1931. a. eelarwe. rad lõpukorral. See kutsus esile loomatoidu
Läbiligunenud hein ei kõlwanud enam loo tel kohtadel on jälile orasepõldudel jää, nii et Petserimaa wanu harjumusi ei suuda jätta.
Koosolek kestis kaunis kaua ja oli rahulik.
matoiduks. Tänawuse pika talwe kestel sõid oras on jää all päikese käes kui lawataim.
Olgugi et wöihinnad madalad ja weelgi äh
hinna tõusu. Nii nõutakse praegu ristikheina
Sadukülas lõppesid kursused.
karjad rohkem heinu ja põhku, kui sügisel ette Ka nendest orastest on kahtlane head saaki wardawad langeda, sellele waatamata pühenda- puudast 125 senti. Riiklik rukk.ost, nns mil
üldhariduslik ja põllum'janduslik kur'us, mis joneid kroone maale juhtis, ei toonud sttnie
näha oli. üldiselt on ju seisukord.ka niisu loota. Selle wastu ci ole abinõusid. Ainu takse karjapidamisele suurt tähelepanu. Warem
lühikeste waheacgadcga kestis mitu nädalat, õnnes
gune, et taludes ei ole suudetud karjatvusule kene ,mida põllumehed teha saawad, on põl kiratsesid kolm-neli Petserimaa piimaühingut pii-- tus täiesti. Waaiamata sellele, et püüti kasu tele põllumeestele tulu: wäikescd kohad er
wastawalt suurendada heinasaaki. Rahapuu dudel asuwa woe ärajuhtimine kraawikeste mapuuduse all. nüüd aga sügawad juhatuse me tada head lumeteid wedude lõpetamiseks, wõeti wõimalda rukist müüa. Hea kui
bed kukalt, kuidas ruume suurendada ja suuremaid kursusest osa rohkcarwuliselt. Kur u'e katva? läbi tullakse. Ka linad ei anna midagi. Uus
dusel ei olnud wõimlik muretseda ka jõutvite. kaudu.
Selle tagajärg loomatoidu puudus.
masinaid muretseda. Meiereides on toodang käsitati küsimusi lektorite poolt, mis praegu Pvl Tartu-Petseri raudtee andis natuke stssetule
huwipunkiiks. Awaldati soowi. «t weel kut propside ja ZasepaXkude weo naol Põlwa
Ülaltoodutele lisaks kõnelewad paljud põl tõusnud kolmekordseks ja tõuseb weelgi. Need, lumehe
Praegu ei ole loomatoidu puudus wcel
käesolewa aasta kewadel jaosk. agr. Tarik külwi
üldine. Puudust märgatakse ikkagi üksikutes lumehed, eriti Pärnu- ja Viljandimaa me kes olid warem suured linakaSwatajad, ütlewad: ajal oma asialikke näpunäiteid jagaks põllumw ümbruse jaamadesse, kuid seda jätkus antult
tvaldades. Kuna teisel jälle heinu üle jää hed tänawusest ristkkheinaseemne puudusest. ei maksa lina külida on lõpmata töö ja põllu janduses ja Lange aiapidamise alal.
wÄhestele.
mas, siis saadäksx loomatoidu puudusest ikkagi Sügisel läks wihmade tõttu palju ristikheina kurnab ära. Kanapidamine on kergem ja raha
Lüke walla isikumaksu määrades
Walga sinod.
üle, kuigi paljudele raskusi ette wecrctatokse, fefemet nurmedel mädanema. Ka rikkus mär ( saab iga kuu, põllud aga annatvad seda paremat ott juhtunud eksitus: kõrgem maksumäär on 20 kr.,
1. mail peetakse Walgas sinodi koosolekuid
sest naabritelt loomatoidu hankimiseks on tor ja seemne kuivatamine paljudes taludes hei saaki. On isegi setusid, wäikemaa pidajaid, kes mitte 25. 20 kr. isikumaksu maksjaid on Lukel 6. ja noorsoo kongressi. Samal päewal peetakse
wis vaha. Endiste aastate eeskujul naaber nafeemet. Tagajärg ristikheinaseemne iga tiinu kohta 10—15.000 senti piima eest raha
Kanakaswatajate päewad ja kursused.
kirikus pidulikku jumalateenistust, millest osa
naabrile enam „oraste peale" midagi ci anna. puudus annab end tunda. Ka on müügil ole saanud. Neid hüütakse daanlas.eks. Palju wil
Tartumaal korraldatakse lähemal ajal rida ka töötab kuus kirikuõpetajat, nende hulgas
Loomatoit, eriti ristikhein, on tõusnud hin wa ristikheinaseemne hind märksa kõrgem jakat tööd oleks siin karjarawitsejatel. Iga mees nakastvatuse päewi ja kursusi. Nii on Wõnnus 19.
nas. Eriti kallis on ristikhein Wõrumaal. läinud aasta hinnast. Kõigi teiste seemne kobab omaette ja sellega ühes teeb mõnegi eksi aprillil kanakaswatajate päetv, kus köneletvad W. praost Lauri.
Siidikaugad salakaubana.
HiHiop ja inftr. R. Poola. 3. mail on samasugune
Samasugune muve on pÄjudes kohtades wiljade hinnad on odawamaiks läinud, kuid sammu, mis tulewikus kahjulikuks muutuwad.
päew Luke asunduses, kooli ruumides. 21. ja 22.
Walga tolliametnikud tabasid 14. skp. Riiast
ka hobusetoidu pärast: kaerad on kalliks aetud ristikheinaseemne eest peab jälle niipalju roh
J. H.
apr. on Elwas linmrkas matuse kursused.^
tuletval kiirrongil Tallinnas Merepuiesreel clutse
juba kun-poolteist tagasi. Kaeru oli tänawu kem wälja andma, et teiste odawus ära kaob.
Kahenädalased kanakaSwatuse kursused teoreeti wa Läti kodaniku B. Snebergsise, kui see Lätist tul
Mees tvõltfis naise allkirja.
lise osaga korraldatakse Wasula kodinnajapidamise les katsus salasa wagunis ärapeideMlr kaasa tuua
koolis 23. apr. —3. maini. Õppejõududeks on W. kahte.stidikangast. Nüüd jäi ta aga nendest ilma ja
Teisipäewal tuli Wõrus ilmsiks uus weks HiHiop. R. Poola, dr. wet. R. Wiidik ja dr. wet. G. maksis
trahwi 105,48 kr.
Kuus seadust weerand tunniga.
liwõltsimine. Nimelt oli Wõrusool elutsew Tohwer. Kursused ja korter on tasuta. Kooli üld
Salakaup Irboska laadal.
lihunik Rudolf Herne wõltsinud oma naise köögist on Mõimalik saada ka sooja toitu.
Viimasel Irboska laadal peeti kinni Petserist pä
Wasikataud
Saueaugu
külas.
Julie
allkirja
wekslil.
R.
Herne
tegi
Pangast
Asunikkude järjekorraline uimepasstmiue.
rrtoletv laadakaupmees W. Wahi, kellel oli müügil
Küti wallas S. külas on mitmel talumehel suurem partii, naiste peakamme, inis osutusid sala
laenu, kuid selle tasumiseks puudus raha ja
AwalWude õppeasutiste ja õigustega .era ta pööras rahasaamise asjus oma tuttawa noored Masikad hakanud surema. Loomad elawad kaubaks. Kammid konfiskeeriti ja trahlviks määra
Niigikogu koosolek 14. apr.
koolide õppejõudude tasude seaduse muutmise Wendelini poole. Wiimane oli nõus andma kõigest- mõned päewad, kuna siis haigestuwad ja tl 42,38 kr.
Peale pühade waheacga tuli riigikogu tei
seadus.
* Surmakatse wingus.
raha ainult siis, kui temale wastu antakse surewad.
sipäewa õhtul kell 5 uueks istungjärguks kokku.
millega mttaffe eelarwes tasude alal tehtud kärpi
13. skp. tahtis tvingu läbi surma leida PärnuS
Herne
naise
girot
kandew
weksel.
Wiimane
oli
Surm
liigsest
joomisest.
Kuna waheaeg oli kõigest kahenädalane, puu mistele seaduslik alus, antakse üheks nädalaks ha
Wana-Roosa ivallas suri liigse alkoholi tarMi Jänesselja tän. nr. 4 elaw Juuli Näitus, LO a.
dus kokkutulekul jällenägemise meeleolu, sest riduSkomiSjonile kaalumiseks. Õpetajad saatvad aga selle wastu ja keeldus. Mehel ei jäänud
muud
üle
kui
enesest
lahus
elawa
naise
all
tamise
järele August Täht, 27 a. Mana. Täht oli wana. Ta oli ahju tule teinud, siibri kinni lükanud
nlõnikord ka istungjärgu keskel on kahenäda aprillikuul tasusid tveel tvauas suuruses, kuid kuna
kirja wõltsida. Weksel läks aga protesti ja wiibinud pidustustel, kus palju alkoholi joodud. ning togukfed lukustanud. Majaelanikud tun
lalisi koosoleku waheaegu.
seaduse maksma hakkamise tähtaeg artvatakse 1. ap
wõltsimine tuli paewawalgele. Julie Herne Tähti naine süüdistab mehe surmas A. H., keS nud Näituse toaö wingu ja murdeid sisse ning leid
Asunikud muutsid nime.
rillist, siis artvatakse aprillikuul rohkem saadud osa
sid eest meelemärkuseta J. Näituse. Naisierahwas
keeldus maksmast ja awaldas sündmuse po sundinud meest jooma.
Enne päewakorra juure asumist teatas awanfiks. Seadus tahetakse tvõtta wastu 1. maiks. litseile.
wiidi linna haigemaija, kus ta tuli meelemärku
sekretär, et asunikkude, riigirentnikkude ja Tallinna telefoni keskjaamade laiendamise seaduse
Margad Äärgula meiereis.
sele ja elu on praegu tväljaspool hädaohtu. Maha
I Ebakvtmtvalift Walgas.
wäikepõllupidajate koondiselt on tulnud riigi
.... muutmise seadus,
Teisipäewa öösel tungisid wargad Wõru jäetud kirjas nimetas ta surmamineku põhjuseks
kogu juhatusele kiri, milles koondus teatab, millega muudetakse keskjaamade laiendamise täht 1 Walga kriminaalpolitseisse ilmus keegi maal Kärgula meiereisse, mis asub Tulbi õnnetut armastust. Juuli Näitus on raudteetööline.
et ta on oma endisest ametlikust nimest loo aeg. kuna wõimalik polnud eelartvesse wõtta tao keskealine mees, kes nimetas ennast Korbi ni alewikus. Wargad olid purustanud ukse lu
bunud ja edaspidi tegutsewad riigikogus wilikuS stmrufes krediite, wõeti esimesel lugemisel meliseks, rahwuselt eestlaseks, kuid kodakond knd ja ära wiinud wõid. Õnneks oli suurem Kuremaa naiskodukaitse töö ja kawatsufi.
Möödunud pühapäewal peeti Palamusel õpe
„põllumeeste, asunikkude ja wäikemaapidajate ivaStu.
suselt Läti alamaks. Mees seletas, et ta on osa wõid kõrwalruumis, nii et seda kätte ei taja A.
Keremi ruumes Kuremaa jsk. naiskodukaitse
koonduse nime all".
Seadus pettsioni-öiguSlMude isikute palgast kahe kriminaalpolitsei ametnik. Ta tulnud Walka, saadud.
peakoosolekut. Peale aruande ja eelarwe wastu
protsendilise
mahanrwutnse
kohta
pensionikapitali.
Nüüd on siis riigikogus kaks erakonda,
kus „Londoni" wõõrastemajas naisterahwas
Wili Wiidi läbi aida katuse.
tootmist ja kinnitamist, waliri uude juhatusse esi
hääks.
kes end nimetawad põllumeeste erakonnaks.
tega pummeldades oli kaotanud 100 latti, s. o.
Täna hommikul ilmus Kõlleste lvalla naiseks pr. Johanna Alekand, sekretäriks prl. Linda
Kuna riigikogu wanematekogu on otsus wõeti waStu esimesel lugemisel. Wastawad maha umbes 7200 senti. Mees palus ennast hädast konstaabli juure Kõlleste wallas elutsew Os Sibrits, laekuriks pr. Amanda Kerem. Sanitar
päälikuks pr. dr. Karen Koll-Kirschfcldt ja tostlus
tanud koosseisu ja kodukorra komisjonid ühen arwutused on juba eelartveZse sisse kalkuleeritud.
wälja awitada. Jutud tundusid kohilastena kar Lukats ja teatas, et tema aida katus on päälikuks pr. Salme Äkälson. Edasp-di kawatse
Wiimaseks päewakorrapunktiks oli
dada, siis tuli nüüd walimisele uus „koos°
ja asja hakati uurima, kusjuures selgus, et läbi saetud ja ära wiidud 900 kg rukist, sama takse iga nädal kord kokku tulla mõneks tunniks ja
Meksliseadus
walmistama hakata asju Palamuse kocrn
seisu ja kodukorra komisjon". Uude komisjoni
mees on juba 1922. aastast kohtuwõimude palju silwinisu, 480 kg kaeru ja muud kraa esialgu
eelseislva loterii-allegri jaoks, milline kawatse
waliti sotsialistid A. Rei ja E. Pesur, põllu esimesel lugeniisel. Seadus oli esitatud riigikogule poolt tagaotsitaw isik. Korbil lasuwad hingel mi. Omanik hindab kahju 250 kroonile. Mil dust
tud 17. mail. Hiljem tahetakse korraldada nai'-mehed A. Leps ja M. Martinson, rahwaera eestistamise korras, üldkomisjon on selle juures mitmed kelmused. Ta toimetati Wõru wangi lal wargad wargnse toime on pannud, pole käsitöö kursus ja sportlisi harjutust naiskodukaitse
ieirntb
ka
mõned
seaduse
sisulised
parandused.
Sea
kondlane O. Liigand, tööerakondlane T. Kal
teada. Nagu ülesandja ütleb, wõis see olla liikmeile. Spordipäälikuks waliti Prl. Linda Sibrits.
maija.
bus ja asunik A. Laur. Omawalitsuse ko duS wõeti esimesel lugemisel lvastu ja koosolek lõ
Kahe kroom 10 sendi eest
misjon, kelle aset hakkab täitma üldkomisjon, pctati, kuna päetvakord oli läbi. Koosolek kestis
wastkas.
kolmweeraud tundi.
loetakse likwidcerituks.
Pettus uue wiiefendilistega.
Kanapidamine - tulutoowamaid majapidamisharusid.
Wast Inrwele lastud s-senSuyed wastrayao,
«totud ja siis... et Noh... ajasid teised ikka
peale, et mine ja mine... kõnele ära, et seda kui nad on alles uued, on hiilgatvab ja säratvad
Juubel.
Kanalas peab walitfema walgas ja puhtus.
peaks ka nn M ajalehte pistma wõi nii... nagu kuld. Säärase „kullaga" ostis paar päewa
tagasi
Rakwere
turul
keegi
lihunik
tvanka,
andes
Mina ajasin wastu, et mis mina nüüd, et on
Nagu Tartus korraldatud linnukaswata tümalt seiswaid hooneid kanalateks ünrber
Wanapapakene astus tuppa. Oli weidi ju küll ausalt oma ametit peetud, aga ega wiiesendilisi waskrahasid wiiekrooniste pähe.
jate paewal instr. R. Poola poolt ettekan korraldada. Sellejuures wleks pidada silmas,
Talumees
müües
wasikat,
oli
jõudnud
tund
kohmetu ja kohendas hädiselt prille. Hinge see weel.. Noh, aga pressisid peale, mine
tud referaadist selgus, on kanakaswatus meie et aknad oleks Vio põrandapinnast ja wal
taga lasus nahtawasti kaunikene koorem pa sa jagele nende knrjawarmndega. Tulin siis, mata lihunikuga kaubaga kokku 12 krooni peal. tulutoowamaid ulajapidamisharusid. Wii glts tuleks lõunapooli. Põrand peaks olema
et..."
Wasika eest annud lihunik kaks hiilgawat iviie masest kanakaswatuste wahelisest wõistlusest soe.
kitsewat materjali.
„Noh, kui juubel siis juubel. Eks me pa sendilist ja kahekroonise hõberaha. Wiiesendiste wöttis osa 37 majapidamist. Need olid jao
„Kas teie olete see ajalehemees wõi?"
Meil ei osata tarwiliselt hinnata kana
ne siis kirja. Katsume kuidagi ära trükkida." kohta ütelnud lihunik, et need on wiiekrooni ed.
küsis lõppeks ja seadis mütsi lauale.
tatud kahte rühma: esimesse, millesse kuulu sõnnikut. See on wäga heaks wäetusaineks
Talumees pole teadnud „kulda" lähemalt sil
Wanapapa muutus elawamaks:
„Olcn küll."
sid 17 majapidamist, kus kana munatoodang keeduwiljaaias marjapõõsastele ja eriti aia
Kaheldi weel tveidi aega ja siis hakati
„Noh, kiti' te just arwate, kui sellest just mitseda, kuna see läikinud päikese käes tõesti oli üle 140 muna aastas, ja teisi, millesse 20 maasikatele, uhe kana sõnniku wäärtust aas
mööda ei Pääse, eks siis... Jaa... nii igaks toredasti.
pihta:
majapidamist kuulus wähema munatoodan tas wõib arwata 75 sendile.
Alles hiljem märganud mees, et kuldraha guga. Esimeses rühmas oli aastane sisse
„Tahtsin teiega selle poliidika üle natike juhuks... pani siin paar rida kirja, et teak
Kanalas peab lvalitsema puhws Pea
kõneleda. Et... waadake... mina olen juba site kah, kuidas see lugu kõik täpsalt on. Kir wäärtus on ainult 5 senti. Nüüd oli aga hilja tulek ühelt kanalt 14,24 kr. ja puhast tulu wad olema sisse seatud sõnniknlauad. kont
pettust parandada, sest tundmata lihunik oli ka 5,32 kr. Teises rühmas aastane sissetulek
tvana mees ega saa hästi aru kõigist noist jutasin siin natuke..."
>° wihtlemiseks tuha- ning l,iw°.
keeruwärkidest, aga üht tahaks küll öelda, et
10,21 kr. ja tulu ühelt kanalt 2.88 kr. Riih
Käsi löödi sügawasse põuetaskusse ja näh dunnd kõige wasikaga.
foaaf" wääw
need metallrahad... need wastsed, mis nüüd wwale ilmus suur ja mahukas tirjaraamat
made keskmine tulu ühelt kanalt oli sellega
Wäimees tahtis raha teenida.
alles wälja tulid, on päris kohe siukefed nagu
wähemalt 200 lehekülge. See pandi hellalt
Karl Raag ela? Tartumaal ühes wallas pä 4,01 kr. Kõige kõrgema toodanguga maja t » ®aI,U wõf «lctoixi ka pööningule. Sel
wene ajal need kuldrublad..
ja ettewaatlikult lauale, tõmmati peoga Puru rijate koha peal oma naisega, oli pärija. pidamises aga õli puhas ülejääk kanalt 6,49 leks wlcwad aga walmistada kahekordne lau
Koha peal elas ka amm. ühel päewal. fui ämm kr. aastas, kuna 61 kana keskmine munatoo dadest wahtwachein. mille wahe wõib täis
„Seda nägu on teised küll."
pealt ära.
koduni ära oli. läks tuli lahti. Talu küün Põ dang oli 177 muna aastas. Sellejuures oli
„Siin see 0n... eks teie tea ise küll pare les
„Nojaa... niikene tunne hakkab, kui teisi
toppida Imaluu, saepuru ja turba mullaga
maha ja tuli hakkas ka elumaja külge, kuid
peo wahel hoiad, tulewad meele kõik need en mini, aga noh, eks te pane juure, mis seal kustutati. Tuli tvälia, ci Raag oli tulesüütaja. kapitali tajumus 22,5 prots.
korral wõiwad
Tähtsamaks puuduseks meie kanapidamis tekkida wahescinte wahele rosid ja hiired ning
Pärijate hooned olid kohal'kus tvalla kindlustus
dised ajad, kus weel sai noor oldud ja rõõmu puudub..
tehtud. Palju aega saab sinna tagasi..
„Nonoh, küllap me seame, küllap seame." seltsis kindlustatud, kuid Raag oli salaja ilma te juures on referendi arwaites wiletsad ruu
IÄÄ&* '°na,<ltialC '"-iwad
teiste teadmata hooned kütdluStanud ka linnas. mid. Sageli saaks wähese paranduse abil
Ei osanud kuidagi mõista, mMsed maa
Manamees muutus hulga julgemaks:
Nüüd ta pani küünile tule otsa ja lootis, et saab
ilmad wanamehe südasopis pakitsesid ja päe
„Nojah, eks ple -ikka ausalt ja hästi oma kindlustusseltsilt poliisi tvastu raha.
wawalgust ihkasid. Lasksin tal enesel wabalt ametit peetud. Ja siis... et... ajasid mulle
kodanikkude poole paltaega taastu taStia kel taõi
Asi tuli ilmsiks ja Tartut-Wõru rahukogu
Wõimaidage soome ültõpilas
pajatada:
mahl. eelolewakz mweks mon- soom! üliövita. ikka peale, et... teie tarvitate ikka ka pilte mõistis Raagi 3yz aastaks tvangiroodu. Raag
tel
Eestis
fuwe
weeta!
„Sedasi härrad jah, et sinna on nüüd niisuguste asjade juure, toiu ühe siin kaasa... kaebas kohtupalatisse edan. Asi oli arutu'ele
la tea rada ellest hiljemalt 15. mai'A üliõvil'-Ligineb sutvi sellega ühes wõimalus teha
Jaani -ar.,, Ni-nSm-jä.
juba kuuskümmend aastat tagasi, kui siia lasksin just wärskelt Matta, et tuleks lehes määratud teisipäewaks, kiud enne asja arutamist
teatas Raag. et ta jääb rahukogu otsusega ra tükike tegelikku hõimutöõd. Eesti üliõpilaskonna
maailma sündisin. Ülehomme just säab. On Parem wälja."
hule. Nii ei tulnudki asi arutusele.
wälistoimkond ja Helsingi Akadeemiline Hõimu . Tingimustes tultts ära lähendada- ?«s
Ma Palju asju selle aja jooksul sündinud ja
Pilt pandi käsiraamatu korwale.
,ootvt.akie nais- tvöi mees üliõpilast 2) kui kauaks
klubi ka tänawu korraldawad Mastastikust üli
kes seda kõike oskab jutustadagi. Sadulsepp
„ Pildiga on küll kliisugune lugu, et seda
scri «SL,3) miä. Ä
õpilaste
tvahetust.
Naadenteichi juures sai 30 aastat oldud ja ei saa küll praegu hästi tarwitada. Gi jõua
„Ei sest tule midagi wälja. Aga mär
Soome üliõpilaste kodud ott enamikult sama enbmig muis aineis iolutõSbeg ofotnjp
auga teenitud. Olen siiani Ma õigusega ela enam homseks malmis teha töölistel palju kuse tdeine küll..
des
rahtva kihtides ning samades oludes kui meilgi. rofoW. loiu (fiis kui palm, *° m,tt
nud ja pole keegi mulle hõlma kinni hakanud. tööd. Aga kirjutise paneme küll."
WanaMecs kMles, wõttis weel niikui
«amas registreerigu end ecftlnm f,r;s*;r„r v
Et härrad jah, ülehomme saab just 60 aas
„AH ei zõua... Nojah... Aga —ma hoogu uueks rünnakuks, kuid lõi siis käega. Pole tarwis karta, et ollakse liignõudlikud, kas U* lootartvad tveeta sutve Soomes "lmprlased.
ülespidamine wõi korteri suhtes lihtsamadki E-S«" üliöpiiastcwaheiuZ Saame ia
maksaksin kinni, pallon see wõib maksma Tõusis püsti:
tat täis, kui..."
Nüüd o?.d asjad selged: wanapapa peab minna?"
„Et siis härrad, nojah, head päewa. Siis kodud wõiwad julgesti wastu ivõtca külalisi, keZ Eest, taahel errt: elata. Kuna eelmistel aastatel
pealegi nõus on õpetama soome keelt, tegema ker arnuls mõningaid soomlasi oli wõimalik
„Ega me maksu ei saa wõtta. Ega jõuaks Ma trüM 4uleb?"
juubelit ja tahab, et...
„Tule!b, tuleb."
„AH et siis tulewad suured juubelid wõi?" ikkagi wälmis..."
gemat talutööd wõi tasuma üle-pidamisekulud
leidsid määdav'
rahas.
„Mis seal nüüd juubelit wõi tühja," nae
„Nojaa, vt... saaks nii... ületunde
Läks uhkel sammul wälja.
wsr ule kümnekonna soomlase ia
Tristan.
ratati meelitatult, „aga eks natuke ikka ole teha wSi... Ma kannaksin tulud..
üliõpilaskonna wälisioimkond pööral, Mikide toüfii* eesti üliõpilasi kenakene hulgake.
Loomatoidu puudus ei ole üldine, tuid rahapuudusel
ei saada loomatoitu osta.

siis harilikult on jutt joomisest, pussitamisest, tu
lesüütamisest, tvargusest wõi ametnikkude ältkäe
maksu tvõtmisest. Tahaks Petserimaast kõnelda

Nr. m

OST I M E E S"

Sport.

Teater la muusika.
Tartu teated.
Prof. Cteftli ibndto Tartu.
Täna öhtnl loeng ülikooli aulas.
Tike lõuna ajal jõudis Tartu Turu Ai
kooli kantsler prof. E. N. Setäla. Äaama
oli ilmunud waStu wõtma ülikooli õppejõude
Prof. Mark, prof. Eisen, dr. Äoorits j. 1, ja
Soome konsulaadi esindajaid. Külalisele üt
les terwitusi rektori nimel prof. HaliSte ja
joome konsulaadi nimel adw. Rõuk. Prouade
poolt annetati lilli. Õhtul pidi prof Setäla
osa wõtma Õpetatud Eesti Seltsi koosolekust.
Täna õhul kell 6 esineb külaline loenguga
ülikooli aulas, mille järele korraldatakse õhtu
söök üliõpilasmajas.

Soont* kirjaniemd fttlttonb
eetla.
Möödunud suwel käisid meie kirjanikud
Voome kirjanikkudel, külas. Tänawu leiab
aset Soome kirjanikkude waStMlastäik.
Seitse Seome kirjanikku tulewad Tartu 29.
mail ja zäÄvad siia kolmeks pächvakS. WaStu
wõtu korraldad Eesti Kirjanikkude Liit.
Ametiosuwte posti fajsmine wiibii.
Tartu uue postkonwri ülema Poolt on
ara keelatud poSti wäljaatwmine ametiasuWSte käskjalgadele hommikul wara. Teata
waSti sündis fee seni nõnda, et käskjalad il
musid homk. kl. 9 paiku postkontori trlegraasi
ruumi, kuS asuwad ka postkastid, ja said oma
asutise PoSti kätte. Sellega jH posteljomdel
hulk waewa wähemaks ja asutused said posti
kätte kiirelt.

Kui nüüd niisugust korraldust «enam ei
lubata (kuuidawaski, ruumi kitsikuse tõttu),
siis on tagajärg see, et poSti kättesaamine
märksa wiibib. Eriti tunduw on see kohw
asutustes, kus tagasijõudnud kohtukutsed alles

kl. 1 paiku pärale jõuawad, kohtuasi aga nii
kaua peab ootama.

Ametisutused posti jaoss erilisi käskjalgu
ei pea. Nõnda ti ole siin midagi kokku hoida.
Postelsonidp a«v on ka endine. Küsimus sei
sab ainult ruumides ja posti, kiiremas kätte
saamises, kui see vosteljonide töökoormatuse

tõttu wõimalik. Kas ei peats praiktiilise elu
nõuded sundima postkontori ülemat abinõusid
leidma ka ruumiküstmuse lahendamiseks?
Läbirääkimised jatkvwad.

Teisipäewa õhtul esitasid rätsepmeistrid
oma tingimused tööhindade ja kollektiiwlepin
gu sõlmimise asjas rätsepatööliste ametiühi
suse juhatusele. Tööliste waStnS antakse nel
japqewal teada. Arwatakse, et lõpulikud sei
snkohad selguwad alles tulema nädala alul.
Kõne QhiSllubis.
Netjnp.. 16. apr. kl. 9 Shtul kõneleb Tartu
üjhisklubis ajaloolane A. Oinas teemal: «Balti

Meeldiw üllatus Tartule.

Ullöpilaskonna mto edosHts
aotub kotta kolmapäewal.
Wana üliõpilaskonna edustusel on wiimased
päewcch weel koos olla. Järgmine edustuse koosolek
ott reedel. Koosoleku paewakorras on edustuse ko

dukorra lõplik wastuwötmine, ettepanek kehalise
kaSwatuse toimkonna asutamiseks edustuse juure,

kirjutanud prautstne keele?. Tegelased peaksid

Palgalise sekretäri koha soowijaid oli S neist esita

ameerika kodanikkudena õieti kõnelema inglise keelt,

Tersipäetval oli üliõpilasmajas üliöpilasorga
msdtfioonide esitajate koosolek 1. mai pidustuste
korraldamise kaalumiseks-.

SO. aprilli õhtul peetakse harilik traditsioonilt
ne tõrwikutega rongikäik. mis algab nagu tatvaliselt

ülikooli uue hoone eest Aia tänawolt, lqheb läbi
Promenadi tänatva Raekoja ette. Raekoja ees pee
takse isamaaline kõne. Raekojaplatsilt minnakse
ülikooli ette ja terwitatakse rektorit. Rongikäik ja
tSrwikute põletamine lõpeb ilmastikust olenewalt,

kas Toome orus wöi politseiplatsil. Teal on nais
kaaStvöitleja ja mõne õppejõu kõne.

Mitmelt poolt kõneldi traditsiooniliseks kuju
ncitub kewadballi laiajo"ttelisema kõrvaldamise tvaS

tn, arwestades majandusliku olukorra raskustega.
Soowitati tvähcm ketvadpidu pidada üliõpilasmajas.
Küsimust kaalub lõplikult walitud keivadpeo toim
kond.

Tarnis 2 ja 3. ma'l. Tõstmi es wöistelSaiso
kolmes tõstes -kabega tõukamises rcbtm--,es
ning iibega rebimi'!S). Boõlstlustesi tvõtb raa

malew osa wõtta iga--? kehakaalus ia klasu.- .abe

esindajaga. Võistlejad liigitatakse algazate ja
edasijõudnute klaasidesse. Võinlejaie iilesana
mine lõveb 20. aprillil. Tarnu malewa eelwõ.si
lu ed peetakse 27. aprillil. _
Korter Tarnis on kõigil ta uta.

Maadlu cd algatvad mõlemal õluul kell 7
malewa ruuniideS. TõS:c!võistul'ed piihapaemal.
kell 10 fiommifiu.

musklid aiuwad tööle.

ress peetakse tänawu sügisel Ameerika ühisriikides.

. 1. mai pidustused üliõpilaskonnas.

lused.

Slerüklikud kaitseliidu raSkejõu-Znku tvõistlu
i'ed areeka-rooma maadln'cs ja tõstmijos peeta! t

Mis öelda kirjaniku kohta? Ta on selle jandi

lis« üliSpilaSabi (J. G. S.) kongressi esitaja; kong

ku tolmapäewal.

Üleriiklikud kaitseliidu raskejõustiku wõist

„Wa»emmses" täna..Minu
beebi"
Napu esiküljel kurvlutusest näha, esineb esietendu'el. Et publiku head tuju weelgi parc
neljapäevast alates Apollos Tamara Becki maks teha, on wahepeal eile teatatud kaksitmele
balletistuudio rewüüballetiga Flik-Flak mil weel üks kolmik juure tulnud, nii et itgelaZ-e
on nüüd kolmteistkümmend. See tähendab
line seadelduselt ja hiilguselt ületab kõik seni arw
kõige paremat, sest 13 on teatrielus alaii olnud
nähtud balletid Tartus. Kui arwesse wõtta, hea arw.
et näitelinal jookseb kuulus helifilm „Kui
KeS tahab tänast janti nautida täiel määral,
ärkab kirg", kirjaniku Blasco löanezi ro see lugegu enne teairitulekut paarkümmend lehe.
maani järele ühes Madriidi kuningliku teatri külge midagi õige raskepärast. näi.ek? trakmaii
hindo-tani keele?. klrgu paugu
peajõududega, siis vsutub see kindlasti Tar elust loobumisest
seiga liig kitiast kleiti wäi — nad
tule suureks ja meeldimaks üllatuseks ja Apol tvõikstd kergesti rebeneda, kui kogu keha. naeru

ettepanek ÄI-õpilaste kehalise kaSwatuse ja terwis.hoidliku kontrolli suhtes ja walimised. Walida tuleb
üliõpilaskonna palgaline sekretär ja RahwuSwahe losse kogub jälle meie kunstiarmastaja publik.

takse edustusele walimiseks katt. Wiimane eduSwse
koosolek oleks tevipäetoal ja uuS edustus astub kok
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Õpetajate puhkenadal.

kuid ettekanne on publikule wastu tulles eesti

Õpetajate puhkenädal, mis eSmaspäewal
algas ja reedel lõpeb, on äratanud wõrdlemisi
elawat huwi õpetajate hulgas. OsawStmas
on 23 kirikuõpetajat Põhja- kui ka LõunaEestist ja Tartust. Referendina esineb kogu
aeg õp. Erich Schnepel. Peale selle peetakse
ka läbirääkimisi. Elawat osawõttu on leid

lahkesti wabandada. (Kõik näitleiad ei w.ilda

Kalewi ja NMhlü poksiwõisilnsed jää>v-ad ära.

Tarin Kaleivi ja NMKü wahclin. voksiwõm

lus. mis kawai'eii pidada 18. aprillil, oi', esiakul

keeles, mida nõudlikumaid waatajaid palutakse

edasi lükatud ?kMKü-it olencwaic! põhjustel.

Küsitalv on. kas sellest uänawa ke.rade. üldse m dagi wälja tuleb.

weel inglise keelt tarwikikul niääral).

Prd Tcetsoif, Suworowa, Tubin, Libene, brl.
Reinik, hrad Põder, Waino, Pillet. Kurg. \9Jmi
näeksid täna teairis meelsasti just Teid, ke?
Teie parajasti loete seda peirncdeiij. Nii siis

Tallinua-Tartn liuuadewõistlus paksis.
Tartn-Tallinua linnade!võ!itln'e pidamiseks
poksis on saadud Talltnnali jaalaio waSni?. Tart
laste eiiepaiick o.i, wõiitluii korraldada juba lähe

nägenstteni täna õhtul ..Vanemuises"!

PS! Peale saali pimedaksmiuekut taga u i
aial. Kuid ialliula'ed on teatanud, et enne
poolt ette ronija id palutakse lahkesti bct« mal
maikuud neil pole wõimalik wä .ja sõita. N'.i
keks fetsaiada. kui saal läheb tvecl enne eesriide veetakie wõisihned arivaiawasii mai keskpaigas.
de perekondadele, üliõpilastele ja kooliõpilas kerkimist uuesti walgeks on kawatstis üks
Murdmaajooksu esiwõistlused edasi lükatud.
tele. Rohket osawõttu on leidnud ka õhtused perekondlik üleSwõte.
Lanpäetvnl
kolmat
korda
„L'nuuka«plesa".
jumalateennistufed Peetri kirikus.
Pübaväewal kawai>es Tartu „Kalciu" korral
Tore operett on seni läinud bäSii igas suhies. dada murdmaajooksu Eesti esiwõinluied. Kuua
„Kas tunned maad" õpilastele.
ülr- ja kooliõpilaste piletid makswad..
aga põldudel ja maanteel weel rohkeSii lund.
Eesti kultuurfilmi ~Kas tunned maad" näi
siis on ivöisilnied paari nädala wõn edaii lükatud.
Tnrtn
laulukoorid
rutaku
ülesandmisega.
tamine korraldatakse õpilasile reedel ja laupae
tähendatud, e! läinud aaSml b;ct: Tartus
Laulukoore, keZ on saanud kutte o a wõita eiimesed murdiuaajook u ivõiitluied 10. aprillil ja
loal kl. 1S ning puhapäewal kahes järguS 1
nud ka õhtused koosolekud õpetajatele ja nen

etendus kl. 10 ja teine kl. 12 kino «CentraliZ*.
Pääsmeid algkoolidele, k 10 s. ja keskkoolidele
R 15 s., saab ainult koolide kaupa kuni reedeni

kl. 18-—l4, Tähe t. 10. Th. Lutsu filmikonto
rist. Pääsmeid wõib nimetatud ajal tellida ka
telefoni, teel nr. 995. Kui reedeni pühapä'tva

EeSti esitvvntltlsed 20. apr. Paides.

12. juulil korraldatawast ühendatud kooride kont
serdist, palutakse registreerimislehed ära anda hil
jemalt LO. aprillile- ..ZLaneMuiscs".

Tarin s s. numbri all
'vitiaid rattureid. fes ka käesoletval aastal soo»

Neid laulukoore, ci õle kutset saanud (puu witvad s-s. numbri all sõita, palnt-.kie end re
duliku aadressi wöi mõnel muul põhjuselt. aga gistreerida A. Lauri äri-?, Holmi t. 7, kuni 1.

maini. WaStascl korral knS:u:atak e toanad numb»
rib maha.

sootviwad osa wõita tegelastena kontserdist, palu

takse pöörduda E. Lanlj. Liidu Tartum. osak.
kirjatoim. R. SHirsingu poole (üliõpilasmaja,
Jaani t. 26).
E. Laulj. Liidu Tarium. o'ak. juhatus.

sele etendusele tartvilisel arwul pääsmeid Pole
Reisijate sadam Kauba täu.
wõxtud, jääb wnmane etendus ära.
otsa kohta.
õnnetusse] ]a kuritööd.
Filmi on põimitud umbes 70 meetri pikkune
Soögiturule, Kauba tän. otsa kohta asuta pildistus kewadisest koolinoorsoo laulupäewast, mis
Eeskojast tobuni» lõngad. ?staanai??c'.ahjvaS
takse sadam reisijate jaoks, kes sõidawad on tvälja jäetud harilikel etendusil. Lõpuks
Alma Nlüürioop säni? kontori minnes oma lõn
Ungari kunstnikkude kontsert
gapaki erSr;nnni. Tüki aja pärait kontoriü lvälja
Wõrtsjärwe poole. Nõnda ei oleks siis Wõrts meeleolukohane grotesk.
Reedel «WanemuiseS" esinewad ungari tviiuli
tulles ci leidnud seda enam oma kohalr. Kahju
järwe ja Tartu wahel ühendust pidawatel
kunstnik Dl. b. B. Feher ja klalverikunstnik L. hiuuatakc 10 kr. 50 sendile.
R. Karafin lõpetas konserwatvoriumi
laewadel enam pontoonsillast läbi sõita. Sa
Nowaki on Tartu publikul meele» ungari kwar
Kuhu jõi paat? Feodor Porowkow teatas kri»
kahes osas.
teiikont'erdist, mis paar aaStat tagasi meil kuju minaalpoliiscile, et temal on läinud kaduma For
dama korraldamine on siin wõrdlemisi lihtne.
Tartu ülikooli muusikaõpetaja Alfred Karafin ucs wälsavaistlvaks mnusikalisets sündmuseks. inna tänawal maja nr. 54 kohal Emajõe-? seisew
Tarwis ainult uks korralik parw ehitada.
lõpetas
neil päeivil Tallinna konservatooriumi Pääsctähed eelmüügil teatri kassas.
lootsik. Omanik arioab. e: paar on tvara?:arud.
Seda teeb Maaniidi ja Ko laetvakontor, kes kahes ofaS,
nimelt oreli ja kourposiisiooui klassis.
Kn.id pertaksc wõimaliknks. er wosi kandi? selle
Martin Taraski kontsert.
hakkab eelolewal hooajal Wõrtsjärwega ühen
alla.
Töötuid 721.
~Waneunii'e" teatri uus tenor Martin Taras
dust pidama.
Sissemurdmine saapa-töõkotta. Öösel wastu
. Tartu linna ja maa tööbörsil registreeriti neil esineb eSmaspäewal. 20. aprillil tartlastele eZ teisipäewa on siõse murtud Peetri tanawal nr.
Üliõpilaskonna kirt ülikooli
päetvil tööotsijaid mehi 1. kategoorias 74. teise maiordselt. Klntveril kaastegew prof. Artur Lcm
Jaan Jngermanni saapa pealiknahkade iöö
ba. Pääietähtede eelmüük esmaSpäewasele kont
walitsnjele.
kotta ia on scalr ära lvüdud 30 iaavasäärr 210
—. 91, kolmandas 170. Naisi oli 1. kategoo-- serdile on awatnd.
kr. wäärluses.
Märtsi lõpupäewadel otsustas üliõpilas riaS 54, teise? 267, kolmandas 85.
besar
Francki
oratoorium
„õndsus"
Korteriukse lahtimurdmine. Tiigi tän. nr. K 5
konna edustus ülikooli õigusteaduskonna töö Seega töõiuid kokku 721.
Miina Hermanni Lau'u'eltsi 4>õolt kantakse elut ema Peterieni elukorteri uks on päise päewa
korralduse Puuduste ja eriti mõõrkeelsete
Pert ia „wana vostluudium".
piihapäewal, 3. mail kell 6 p.l. P.tuftfe kirikus asal lahii murind ning korterist on wiidud ära
riideid ja mitmesugust kraami 140 kr. wäär
loengute pärast esitada ülikooli walitsusele
Härra Perti käest tuli pikem «õiendus" „wa ette .Vrantsiise uuemaata helilooja (5. Francki ora tn'cs.
kirja, kus neid puudusi üliõpilaskonna seisu na postiudiumi" söljetonile „Ei taha laulda". toorium «»Lnd'us". Kaastegewad: pr. L. Tn
LandlinowargitS. Slartva t. nr. 17 asuma dr.
Perdi pikemat kirsa awaldades wiiksime b i n, 'sopran, hra R. Jõks. >eilor, hra K. W i i
kohtadelt on walgustatud ja teatud soowi Härra
asja liiga kaugele ja pikale: peaksime ruumi lu tol. bariton. (Tallinnast), hra K. Põlde, boss, Siku ooietoast lanalr tuaraktat: neil väewi! kõne
awaldusi tehakse.
bama siis tvastuseks ka weel teisele poolele, est hra E. Kiris, orel. keelpillide orkester, Tartu tundide ajal lina. Wargme oli toime pannud
Kiri on nüüd üliõpilaskonna juhatuse hra Perdi kirjutile sisu nõuaks seda.
Meeslaulu Selts 70 lauljaga. Miina Hermanni Aleki. Sonu. 28 a. Mtina. kes läiuild dr. Siku
Küsimus enesest cm lihtne: J. Pert pidas üht Lauluseltsi segakoor 70 lauljaga. Juhatab Ed. juure arstiabi otsima. Kuna A. S. o.i kohtu
poolt koostatud ja esitatakse reedel ülikooli

rüütelkonnad ia eestlaste osavõtmise küsimus koha
likust omatvalttsufest. eriti 1908. a.".
wühitsusele.

OsawM waba kSigil ühjMicki kui Va Ligu»-

teadlaste Kluibi liikmetel.

poolt tagaotntatv, sus paigutati ta tvrngla.
teatawat hümni katvavdit sündsaks üttele hüm Tm bi n.
LambanakikadewarguS. Looline .än. nr 12
nile sa tegi sellele, propagandat. Wana postludi
Osa puhassissetulekust läheb Pauluse kiriku
ellitsewalt J oh. lannsemlt warastati mannitoast
um leidis propaganda wiisi, enne km kindlustus tiibhoone ehitamise heaks.
küsimuste kohta ülikoolil omad seisukohad ole
lvalctrõtme abil 9 lambanalska. wäärt
puudub une hümni kohta, mitte kohase. Sellest

Magu kuuleme, olewat kirjas käsitletud

KaS iganenud sundmääruS?
Miina Hermanni Lauluseltsi segakoori harju
mas. Muu hulgas on kuulda, et mõni õppe följetonist nüüd suurt küsimust teha, ou asjata. Km
Tarw linnawolikogu sundmäärusega 1920. jõud juba tulewal semestril hakkab loenguid propageeritud hümn rahwushiimniks saab. on J. tns on reedel kell 9 õht.. Lai t, 28. üldkoosolek
kell õhtul.
aastast on keelatud igasugustel waheltkauple > pidama eesti keeles. Võõrkeeltes lugemiste Pert ..wõidumeez" ja wana postludium «sisse seal'amaS
„KarSkusc Gõbra" laulukoori harjutus neljap.,
knkttinud". Km mitte siis on J. Pert. kuigi
tähtaega enam ei pikendatawat.
jatel tutuft turutundidel kauba ostmine.
heas usus, siiski wähemalt enneaegu liiga aktiiione meeshääled kell kpgu koor kell 8.
Wäikekaupmeeste selts esitaS linnawatit
olnud.
«Cantate Tomino" lastekoori harjutus ou nel
fufefe palwe, et see sundmääruS kaotataks wöi

Ponwvnsildä ci asetata weel jõele.

japäewal kell 4 P.1., Wallikraawi 23.

muudetaks. Põhjuseks tuuakse ette asjaolu
CSQpXiOSCsgKa tesSMl.
Emajõgi on jääwaba juba hulk maad ka
Köiidä, kooiolakud la pidud.
sid, et wäikekaupmehed, keS müütawad toidu
alamjooksul. Arwatakse, et tulewal nädalal lae
aineid, peawad rida qineid oma tarwitajas
itlik-oli kirik. Rcljap. IS. apr. kl. yt7 öht.
Loodusuurijate Selts. 16. avr.. Aia t. 46.
Jutl. stud. theol. A. load juba pikemaid reise tvõiwad ette wõtta. Kui* Prof. dr. H. Richter. Kaks bioloogilisi põhisea
konna jaokS ostma just turult, nagu munad, nädalajumalateetlistus.
Kiwisik.
gi jõgi linna kohalt ammu jääwaba, ei ole pon dust: elawa maSsi funktsioon ja struktuur printsiip
juur- ja puuwili, kartul jne. Reid aineid ei
Sw. Vennaste kogudus. Raekoja t. 23. Nel toonsilda iveel loetle asetatud. Kardetakse Vedja —. nende mõjulises iuimbäälekõlas ja keeles,
ole saada kaubaladudest, kust kaupmehed hari
japäetvol kell *47 õht. ewauizelifatstoonikoosolek.
üliõpil. K. Tauneuthal: Karakterlikke näiteid eeSti
likult omale kaupa ostawad. Nii on parata Ästteleioöb: Saarte-Läöne praost E. Tannebauin jääd, mis alles tulemata. Kuid tänatvu ei ole ja teisteit kee.tesi rakendatud prof. dr. H. Nichteri
jääminek Pedja jõel suur, sest tvesi on juba nii'*
bioloogilistele põhiseadustele. .Prof. dr. J.
matu nende ostmine turult. Omaaegne sund Noarootsist ja õp. Hansson Tapalt. Juhatus.
tvöri soe, et jää enne Tartu jõudmist äia
Akantoodide kolju wistjeraalskele-isi. loolswaid
maäruS oli tingitud sõjaaegsete olude järel
Sellepärast on atvaldatud ka arivamist, et pon asiu. Soowiawaldused toetu'? saamisckõ sutvis
mõjudest, kuS hangeldajad sõitsid ühest linnast

UuS koorejaam AakreSse.
teise ja ostsid toiduaineid üleS. Nüüd on see
kadunud ja seega sundmääruS ka oma mõtte . Aakre ühiSpiimatalituse ettavõttel awa
kaotanud, wäikekaupmeestele on ta aga alaki takse Aakre wallas Puhaste külas lähemail
seks takistuseks.
päewil uus koorejaam. Selleks otstarbeks
Wäikekaupmeeste selts palub sundmäärust kasutatakse ära end. „Pühaste" algkooli ruu
kas täiesti kaotada wõi muuta nõnda, et nen mid, mis juba mõnda aega seisid kasutamata,
del wäikekaupmeestel, kellel äritunnistused kuna kool õpilaste wähesuse tõttu on suletud.
lunastatud, oleks lubatud oSta toiduaineid ka Ühel aial koorejaama awamiiega asub sinna
turutundidel.
ka postitalu, mis seni oli ühes kaupluses.

Noor maa ,

tütarlaps j

Algkooli õpetata

teks uurimistöödeks palutakse esitada 21. aprilliks.

toonsild wõiks juba jõel olla.

Klnbiõljtn.
Tartu malewa järjekorraline klubiõhtu on pü
hopäewal, lg. apr. malewa ruumes. Karloiva 24

Algus kell 17. Waba sissepääs kõigil kaitseliit

BP^«*W»£tll3s€Wf«
ls. Tartu?, piimaühingu koosoleku fõnu.n hil
jäänud. Teise sõnumi tarwitame.

lastel, naiskodukaitse liikmeil ja nende Zülalis

! tel. Kawas. koolinõunik J. Langi kõne termil:
, Kodu. kool ja Noored kotkad" ja rida huwita

..PotHmwsf"

j waid ettekandeid, waheldude? tantsumuusikaga,

i Malewa üldine perekonnaõhtu on laupäeival,
25. apr. kl. 20. Sissepääs kut etega.
I Tarvis tallu
naisemeest
I Vajatakse
tublit, sulast*
karsket
kellel töövõimelist peret ja

wfttb tellida Igast km*
pfiewast Iga kuu löpctaL
t Müüa

Senine ilm püsib.
Neljapäewal kuni keskmisi kiirusiga põhja
kaarte tuuli, muutlik pilwittlS, temver-tuur en
dine.

ülewaadc kolmapäewal, 15. «prillil

Käremiinimum äih:? kõwa tuulte ja lumesaju

piirkonnaga liikunud Läänemerelt Leedusse ja
Põhja-PoolaSsi. Eilne Karjala madalrõhkkond
siirdunud Põhjcr-Toome. Atlandi madalrõhkkond

inndutvalt mitudeö liikunud Islandile. Kõrge
rõhkkonuad amwad endiselt Lääne-EuroopaS ia

Kirde- ning Kagu-Veue-. Temperatuur Ke>kEuroopas tveelgi langenud. Vene? ja Lääne
mere piirkonnas wäde tõusnud. Eestis oli eile
keskpäetval I—4 kraadi sooja, nina hommikul
Toomelahe saartel ja rannikul 0—? kraadi kül
ma ning siicmaal o—3 kraadi ooja.
WaStutaw toimetaja Oskar Mänd.
Väljaandja Eesti KirjastnsUhisus
„PoStimeeS".
Trükitud „Po?'timehe" trükikojas, Tartus.

Müüa täiesti korras väike

Milt (OHI

soovib õpilase kohta Õmblus kes liht puusepa tööd oskab
põllutöömasinatega tööta
tööde peale. Lähemaid tea !ja
teid saab Kroonuaia 1.13—15. : nud on. Tunnistused ja soo

u-48 krooni.

maia.
Järelküsida Tähe t. 78—3.

igapäev kella 9—l. 5 kJ. raudtee jaamast, suu
tänavas Tartus
vitused nõuetavad. Palk ra Tulla
Võru t. 106—6, II korral. ji rus 17 vak. Teateid saab onKäidavas
ära anda
has ja moon. Kaupa tehakse
Karske I higi
Kodiiärve
vallamaja
juurest,
pühapäeva!, 19. aprillil s. a„
K. Mosin'alt.
tthakauplus.
autojuht
eriainete Õpetajaile vastavalt HSM 3. veebr. 1930. a.
kella 9-11 e. 1. Tartus, Uue
Slt.
«Lihakauplus»
all.
turu
t.
20,
hoovipid.
juures.
soovib
kohta
alama
palgaga.
määrusele fa eksternidele korraldatakse Tallinna pe
Aegviidus m tl ö a suur
Kirjad Kõr k s i p-ag. Tartu
Tunnid
dagoogiumi juures 4—23. maini s. a. Sooviavaldused
elumaja ja
maal, postkast nr. 2.
Abiagente,
flhes elulookirjelduse ja dokumentidega sisse anda
Talukoht
Anu virtin soovib kohta tule- ja elukinnituse alale on
hiljemalt !. maiks s. a. pedagoogiumi, Vene tän. nr. 22.
kanala,
üksiteenijaks väiksem, pere | tarvis. Õpetus lühikese ajaga,
Direktor.
konda. Olen iseseisvalt keet j Kirjal, ühes elulookirj. «Abi
riiki, metsa all, hind 3000 kr. rendile ande Valgamaal
vallas, Kääriku talu
Saksa keele
nud, räägin vene keelt ja agent» all «Postim.» raamatu
Järel
küsida Tartus, Kartuli Tõlliste
Kaupa tehakse Tartus, Elisa
oman tunnistused. Kirjad slt. kauplusesse.
' tän. I—l.
beti
t.
19—6.
«Aus virtin» all.
õpetust annab vilunud nais
Tarvis
õpetaja, ka vene k. järelait. j
Noor neiu
Küütri t, B—3, II kord, kella I-ses linnaosas
saianaist,
3-4. I
f>alub
teenistust
päeviti
ma
Jfirepi
adesse Õmblejaks ehk üksik
kellel omal kohad. Raatuse
teenijaks väiksesse perekonda
Tööpakkumised
t. 40. Sealsamas ka vedru*
i maja
või üksiku juurde, tunnen ka
kflrn müüa.
taimetoidu vaim. ja olen vi
poes
oma töödes. Teatada
Mfifimised
! Vajan ühte ftäiesti vilunud
Korralik maamoormeea lunud
ühes
puuvilja-aiaga
müüa.
Tihe
tin.
60—15.
Isiklik
soo
j
nooremat
põllutöös vilunud
Lähemalt adv. Rene Lange lt. müüb «Postimehe" ja
vitus.
Poe tän. 3.
«Maamehe" üksikuid
jpuutöölist.
Maalt tulnud
numbreid
ja võtab kuu
.
i
Suure
uni kii
vanem naisterahvas, kes ka Kirjad slt. «Puusepp».
Maia
lutusi
ja
tellimisi
vastu
neiu
lokib, võib kestva koha saada
hoowikoera
müüa 20% sissetulekuga, aia
mingit teenistust pere ärasõiduks. Üles anda Vene
Õmbleja
pr. L. Luuri.
kutsikaid ja äriruumiga kiires korras,
korralikku tallu, on soovitus. palub
konda ehk laste juure. Roosi tän. 17, raamatukaupl. Tulla
j I järgu komisjoni kontor Tar
Küsida 16. aprill. «Tallinna» t. 55-8.
kella 5-7 p. 1.
i vajab töötundjat õpilast hea- müüa Tähtvere «Eerika'l».
| tus, Suurturg 7, K. Virro.
hoovim. Narva t.
kutseeksamid

!

I del tingimustel. Küsida Võru

Talutöös täiesti vilunud las
teta abtotepM* soovib

maale

tallu kohta.
Kaubelda Kroonuaia t. 62—5,
laupäev. 18. Japfthap. 19. apr.

Aus keskealine

neiu
soovib fiksiteenija kohta. Os
kab keeta. Head tunnistused
olemas. Slt. «Nr. 18B3«.

Kohalik Sri vajab korralikku t. 74—fl.

ja virka 16—17 a. vanadus,
poissi, kes tööd ei põlga

Ii

Müüa remonteeritud

Vajatakse kainet ja korralikku

! M U HUI

traktor.
Sealsamas ostetakse peksu*

i

Odavasti edasi anda kol

' manda järgu toiduainete- ja
tubakskaupluse

patendid Ja
letlkaal.

koloniaalkaupade alale. Soo linna lähedale suureni, tallu. masin, 36"—42" trum. ehk
viavald. slt «Ariöpilase» all «Test. slt «Aus» all. 08 vahetada uue 60" tr. vastu. .Aleksandri 116.
ära anda.

Võru 76—9.

Elivas
võtab y»P o 11 meh ew ja
a a m e h e** tellimisi ja
kuulutusi vastu ja intlüb üksi
kuid numbreid

B. ORLO, Kesk tln. 94.

Xmmaamand
masiMrlJa
E. Kamsen.
Tartus, Jiaai tln. 15, IQ kord
Xmmaamand
S.lilbusk
Tartus, Raokoja (Raatuse) tln.
nr. 12, 111 komi.

Ihamarus
hr* J* Nasieli kauplu*
ses võetakse nPostlneheu
ja nNaamehe*4 tellimisi
vastu ning müüakse üksik
numbreid.

Kadunud

12. skp. öösel jooksis pu

nane ruun

hobune.
ühes ree ja riistadega ära.
Leidmise korral teatada Ku

dina konstaablile.

Ilmakuulus prohvet

i Saatus, Onn surmani.

Uueturu 2S>

Nr. 102

MP Ö 8 T I M E E SM

6

14. aprillil s. a. surma läbi lahkunud kauaaegset ausat ja hoolsat kassapidajat

mSmSmm

Miil!

fiooajafts

Pail. nii U liiMiiral
Kosmeetik**
Vastuvõtmine ig»J

ya

.%

Tmrtm* Kaetuee t*»*H

Inglise, Prantsuse ]a kodumaa vabrikutest
moodsaid

4»

DrXLENZNER

ülikonna-, palitu- ja mantliriideid
kohale Jõudnud, soovitame suures valikus võistlemata hinnaga.

mälestavad kurbuses Tarto linna tapamaja Juhatus
ja kaasteenijad.

Rlldekanbaladu

iTschernov, JCu&sep & "Ho.
Tartus, Kaubahoov nr. S 7.

Naha- la suguhalfla
sed. EosmeeliM*
Kõnet 10—12 ja 5-7. pflhap.
10—12. Soovikorral ka teisel
kella ajal kokkuleppe järele.
Tartus, Rüütli U «-4
(Vastu Jaani kirikut).
Of. Vitlor Hion

Maksujõuetuks tunnistatud

MeriiMseõ

i

Dr. E. Helin

WidiiMli ii kõoehilrtte

Sugu-, naha- Ja
sisehaigused.

erilist.
Riia tün. 135, tel©*.
Vastuv. k. B—ll ja 17 19.

CARL SARAP'!

Surma läbi lahkunud liiget

kreeditoride koosolek

Korter,

peetakse 22. aprillil s. a. kell 10 Tartus, Rüütlit.2s, 2.korral.

2 tuba, köök, eestuba, elekter
üürile anda ühes suure juure

Paollne Rlmbnal

vilja aiaga ehk ilma. Väike
Kaar 16. 6

Päevakord:

Vastuvõtmine: ärip. kl. 5—7,
pühap. kl. 10—11.

Kokkuleppel ka teisel ajal.
!. Vannutatud hooldaja aruanne.
Rülltli tfin. 4, korteris.
2. KonkUrsvalitsuse valimine.
3. Mitmesugused küsimused, mis otsustada võidaks. Bwraacmattd-masseerija

Dr. med
P. HORHAHH

Vannutatud hooldaja G. POST.

2 tuba

> mälestab leinas Tartu linnateenijate tthing.
A.

ia köök välja üürida. Kar
lova t. 50.

12. skp. uinus vaikselt igavesele unele meie kallis

• tütar ja õde

Sügavas leinas vanemad Ja vennad.

W lal

2-toaga, elektrivalgust, välja
üürida Maarjamõisa t. 19—2.
1-toaline

Lavastaja: E. TÜRK.
Üli- ja kooliõpilaste pääse

üürile anda. Karlova 50—12.

LinWa.

Parandamatult

KONTSERT

haige ilmasõja

Klaverikunstniku

imvaliid

PROF. ARTUR LEMBA
kaastegevusel. Algus kell 8 õhtul.
PMsetfihed 50—200 sendini eelmüügil teatri
kassas kella 11—1 enne lõunat ja 5—7 õhtul.

Korter, 2 tuba,

Ilmub adv. JOH. VIIR'I tegeval toimetusel.
KAASTÖÖLISTEKS tuntud ülikooli õppejõud,

mööbliga ehk ilma, köök tar
vitada, soovikorral klaveriga.
Vaadata võib iga päev kella
4 p. 1. Jakobi tän. 27.

VANEMUINE.
Kolmapäeval, 22. aprillil kell 8 õhtul

Ida Erlemannl

I lill ttii

Iga teadlik põllu» |a majapidaja tellib
sellepßrast „M A AMEHE" otsekohe»

ter ja Muusika», Rüütli t. 8 laup., 18. apr. alates.

peale ega järelmaksu peale

«MAAMEHE» tellimisi võtavad vastu kõik «Posti
mehe» tellimiste vastuvõtjad, kõik postiasutused
üle riigi ja peakontorid Tartu?, Jaani tän. 11—13;
Tallinnas, Vene tän. 1.

Hästi sissetöötatud, käida

it

vas kohas

2 suure päiksepaist, mööblita
toaga, ülemisse linnaossa 1.
juuniks vajab alalme üürnik.

vaiiaailas
edasi anda. Teateid palun

MENDELSSOHNI HELITÖÖDEST.
KAVAS: Psalm 95 segakoori ja solistide ettekandel ning

Milt

saata slt. «Nr. 101» all.

sooloettek anded.

puumaja. Pakkum. slt. «N. N.«
all.

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

Ostetakse hobuse"
sõnnikut
kõrge hinna eest. Kalmistu
nr. 21, 'aiaäri.

algab! Tartu ja allpool Emajõe sadamate vahel ühen
duse pidamist neljap. 16. aprillil niikaugele kui jää
olud lubavad. Ärasõit Tartust igapäev kell 3 p. 1.
A. KOOK, telel. 149.

Oksjoni kuulutus.
3. jaoskonna politseikomissar Tartus teatab, et 17. ap
rillil 1931. a. kell 12 müüakse avalikul enampakkumisel Ka
laturg nr. 10 puhtakasumaksu võla katteks Arnold Rand
metsa pfiralt olev vallasvara, mis koosneb 700 pruu
nist klasuuritud kahvlikivist ä 20 senti, 500 punasest klasuu
ritnd kahvlikivist ä 8 senti ja 100 sinisest klasuuritud kahvli
kivist ä 25 senti ja mis hinnatud 205 krooni. Müüdavaid
asju võib näha oksjoni päeval müügi eel. Pakkumine algab
osalt hinnatud ja osalt pakutavast summast.
Tartus, 8. aprillil 1931. a. Nr. 9700.

A. SARAP, politseikomissar.

Kolmanda Tartu Laenu
ja Hoiu-Uhisuse ruumid

köögiga. Sealsamas müüa
petame mSObel» Tolstoi
nr. 11—4.

Ebitnskrunt

Kaupa tehakse 19. aprillil s. a.
koha peal.

Maarjamõisa tänaval, suurus umbes 8000
ruutmeetrit, tänavaäärt cir. 110 meetrit,
ühes tükis ehk osakaupa müüa. Lige
maid teateid A/S. Whishaw kontoris,
Tartus, Tiigi tänav nr. 39.

Ara anda maakoha peale

Riigi Turbatttöstuse Juhatus,
Tallinnas, Tatari tän. nr. 1.

Teadaanne.
Tartu linnavalitsus teatab, et 20. aprillil s. a. ke
hom. antakse rendile avalikul enampakkumisel kinnis
ja korteriosakonnas, Gildi tän. nr. 8, tuba nr. 4 kiv i h o
vanakraami turul üheks aastaks, arvates 1 V « »
I.V. 1932. a. 5- a*
Pakkumine algab linnavalitsuse poolt kindlaks mää

alghinnast-

Pakkumise tagatiseks tuleb pakkumisest osavõtjail

MI! Miilil

Soovitakse osta väheldast

Pakk. anda slt. kuni 13. aprill.
•Puhvet» all.

vaguniviisi hinnaga
11 kr. tonni eest franko
JmMfmL Aruküla ning 13 kr. 30 s.
tonni eest franko Tartu.
Rfek Jrf J/tk Sama hinnaga müüvad
seda Tartus H. HOPRUS
Narva tän. 25, tel. l-b4,

välja üürida ühes kõrvaliste

hoonetega ja aiamaaga Rus
saku talus, Krüiidneri vallas.

hüttetuwast

J. KAAL Raudtee kau
bahoovis. Riia silla juures. Proovige ja
Teie jääte kindlasti rahule.

maksta enne pakkumise algust Kr. 5.- ja allakirjutada '
kumistmgimusteie. J
Linnavalitsus jätab omale õiguse pakkumiste tiihistam

söögitoa

Puhwetit.

Riigi Turbatttüstus müüb

Vajatakse 2- ehk 3-toalist Tartus, Suurturg nr. 8, 1. juulist välja üürida. Lähe
mat R. Fischmannilt Päeva tän. nr. 3, krt. 3, tel. 11-09.
korterit

SOLISTIDi preilid L. PATRASSON ja E. VIRKHAUS, rendile anda* Teat. saab
härrad E. LAANENBEK ja A. KARAFIN.
Korterit,
Pangodi Mäetigaselt Elva
Orelil hra E. KIRIS. Juhatab hra A. KARAFIN.
kaudu.
2—3 tuba ja köök soovib 2Piletite hinnad 1 kr. 50 s., õpilastele 25 senti. Eelmüük
liikm. perek. paremas linna
Raudsepp a ja «Postimehe» raamatukauplustes ja 1 tund enne Kindlapalgaline soovib kind jaos. teatada Karlova t 69,
lustuse vastu
kontserdi algust kirikus.
krt. 1. Seal on ka müüa hea
paadlmootor.
laenu,
VANEMUINE.
Reedel, 17. aprillil 1931. a. Ungari viiulikunstniku
150-250 kr. heade 00%.o0%.
Talu
Pakkum. slt. «Ametnik» all.
M. v. B. FEHER'I
rendile ehk pooletera peale
anda Kammeris, Riivikul,
ja klavorikunstniku
6 Omanik O. Tema.
L. NOVAKI
Ostmised
ainus kontsert.
Pood

4-f. «jCaine»

Müüakse igasugu majapidamise tarbeid sisseostu
hinnaga nagu: veeämbreid, keedupotte, pesukausse,

Eelistatud kivimaja, ka hea

VAIMULIK KONTSERT

Vieniavski, Hubay j. t. helitööd.

lõpu-väljamfiflki

K-M. T. NOVIKOV Promenadl 14.

üürnikkud. Promenadi 6—6.

iga ülemineku aeg palutakse
parveraha ära maksta. Arve

ÜLIÕPILASKONNA SEGAKOOR.
Pühapäeval, 19. aprillil kell 18 ülikooli kirikus

Algus kell 8 õhtul. Pääsetähed 50 —2OO sendini teatri kassas

Tühelepanu!
Veel ei ole hilja kasutada

kandikuid, kõiksugu küpsetamise torme ja palju muud.

kõigile austatud Haaslava
parvest fllekfiijatele, et

li- ja

ja üht mees* la nais-teenljat. Kaupa tehakse 23. apr.
üle tarvilikud. Isiklik ilmumine soovitav.
Aadr.: Põltsamaa kaudu. JUHATUS.

kell 12 ühingu peakoosolekul. Tunnistused senise teenistuse

taldrekuid, satzkausse, alpakka supi- ia teelusikaid,
liha- ja jäätisrnasinaid, priimuseid, triikraudu, nikkel

köögitarvitamis. üksikult või

Austusega parverentnik.

Pääsetäbed 2 kr. 35 s. (õpilased 35 s. ühes riidehoiuga)
eelmüügil teatri kassas kella 11—1 ja 5—7 ning K.M. «Tea

juhatajat-meierit

pesujalgu, kanne, tee-, õlle-, veini- ja napsiklaase, tasse,

üleviimist ei ole.

õpllas-tsntselendus.

Lähemat kursuse juhatajalt.

perepojale ja peretütrele, sulasele ja tüdrukule.

koosseisvalt ära anda aasta
AM»k

Uute õpilaste vastuvõtmine gruppi
ja üksikult. Lõpetajaile kutsetunnis
tus ja võimalusel kohakuulamine.

agronoomid, majandusteadlased, tegelikud põllu

ja majapidaiad, aednikud, linnu- ja loomakasva
tajad jne. Praegusel algaval kevadisel hooajal,
kus iga põllumees suurte lootustega oma tööle
asub, tahab «MAAMEES* heaks sõbraks ja nõu
andjaks olla igale peremehele ja perenaisele,

on raskes seisukorras ja

palub toetada
mõne sendiga. Aadr. Puies
tee t. 26—1, J. Kerbe.

ilustatud põllumajandusliite
nttda 1 aleht.

R. Zelleri operett 3 vaatuses. väljaüürida Liiva tän. 6.
tähed maksvad.

Tartus, Aia t. 8 (hoovis). Asut. 1913. a.

on loetavam erapooletu piltidega
lllit!l!lllltlllllllli;!llillllllll!ll!llll!!lll!l!lllllllllliillllllillllllilll!lltM!llll!t!l!lllll!illll!lllllllllllllll

tuba

Esmaspäeval, 20. aprillil 1931. a.

Üli- ja kooliõpilaste pääse

raamatupidamise ja ma
sinkirja kursused.

Soe mugav, erasissekäiguga

2 ruumikat

VANEMUINE.

Slsehaigusad,
Kõnet. 11—1 ja 4-6 p. L
Tartu, Väike-Tähe tänav 1.
Telefon 11-55. 68

Lustivere Piimaühing
vajab kautsjonivõimelist vilunud piimatalltusd

keeduvõimalusega ära anda.
Roosi t. 35—1.

mSbl. tuba
Laupäeval, 18. aprillil kell 8 õ.

MARTIN TARAST

Tartos, Raekoja tfin. 85

MAAMEES

korter,

M. Hennequini jant 3 vaat.

tähed maksvad.

«VANEMUISE" UUE TENORI

kutseeksamid

Tartu õpetajate seminari juures algavad 4. mail s a.
Korter,
suur
päiksep.
remont,
luba,
Sem. juh.
«Vanemuise» teatel
omaette keeduvöimal. välja
Neljapäeval, 16. aprillil kl. Bõ. üürida. Jakobi t. 48.
Esietendus.
Remont.
korter

Magda Schfitz
Kirstupanek 18. aprillil kell 8 õhtul. Maamulda
sängitamine 19. aprillil kell 4 Nõo surnuaiale.

Algkooli õptfaia

E. ELLER

kr. 8000.—. Korralikud hooned, hea maa ja ilus
mets. Järele küsida Riia tän. 77, kontoris.

Tartu linnavaht:

Hiti MU
Karjalapsed
Rahakott
Suur laiu
võivad endid ülesanda teenistuse koha leidmiseks
rahaga unustatud lihaturgu,
laua nr. 24 peale. Omanik
Tartu tööbörsi noorte osakonda Kaluri tän. 12 igal
»
võib kätte saada kuulutuse müfla ühes täieliku inventariga. Talu asub Tähtvere vallas laiema tutvusringkonnaga vajab Tartu linna i
teisip., kolmap., neljap. ja reedel kella 4—6 p. 1.
kulu eest sealtsamast, J. Kane 14 klm. Tartust, raudteejaama läheduses. Hooned korralikud. suurem kindlustusselts. Kirjad saata ühes elulo
1
kruustangid
ja
jootmise
Ilmuda ainult vanemate ehk hooldajate saatel.
ro'lt. b
lampi soovin osta. Pakk. slt.
Lähemaid teateid saab vann. adv. J. Ost räti kontoris. : leidusega slt. märgusõna „energiline" all.
NOORTE OSAKOND.
«Puurmasin» all.
Tartus Rüütli tän. nr. 3.

