Antul) iga pStw.

Uk*!k itimtber 5 *ent!«

(JTolmatus J* peakontor Tartu», Jaan! !f#
J olmet na jt kontor Tallinnas, Wene 1. Ä
. Telelonld Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siserHgi

ja Tartu teadete tolm. 1-86, kaugekõned 8-86, ärijuhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

postimees

Telelo n 1 d T a 111 nna s: Toimetus 30-81, kontor 16-11.

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm veeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
naga- Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või
malust mõõda.

xentwal

Postita: 1 kuu 135 s„ 2 k. 270 s., 3 k. 325 s.. iga lisa*
kuu 105 s., 6 kuud 625 s., 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijatele. KoJukandmisega: t kuu 135 s*
3k. 270 3k. 370 s.. iga lisakuu 110 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ira wijes: 1 kuu 125 s„
2 k. 250 s., 3 k. 320 s* iga lisakuu 100 s* 6 kuud 600 *,
Wlllsroaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale —•

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

\ Reedel, 17. aprillil 1931.

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

12 kuud 1200 senti.

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil,

Nr. 10aB

«Postimehe* la ta maksuliste lisade telllmlshluaadt
Postiga: I kuu 150 s., 2 k. 300 s„ 3 k, 370 a, iga fise*

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

..Lasteleht" 10 s. k. «Tervis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üksik

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

Tänast lehte 8 lehekülge
Miljonite poolt jumaldatud!
kõikide meeste unistus

ftoiKiae naiste ideaal ja
ilusaim südametevõitja

GRETA GARBO NILS ASTHER
Seedel, 17* apr. alates Ja edasi.
Metro Goldwyn Mayert hell
mlljonlfllm, mis vaimustab kõiki!

kaunimas heli-suurfilmis

Maailma ajakirjanduse jjuubeldavald hõtskeld t

<...|a sosistab eksootiline öö). Kütkestavam armastusromaan 12 v.
Film on linastatud Euroopa uhkemais kohtades ja maailma kaunimal paigal
Jaava saarel. Maastikkude muinasjutuline ilu, eksootiliste vürstide fantastiline küllus,
paneb iga kinokülastaja otse jahmatama. Siin näeme võltsimatult rahva kombeid ia
omapärasusi ning sinna sattunud inimeste moraalimõisteid, Kogu see nõiduslik elu
manatakse hereda joana ekraanile. Ja selle haruldase miljöö keskuseks, mitte vähem

omapärane ja saladuslik, kõikide poolt jumaldatud Garbolll

«Th® New-York Telegram»: See meeliköitev, tehniliselt briljantne film pakub hiilgeosa Garbole. Ta on
jälle nõiduslikult meeldiv, kuulmata mõjukas ja kindel oma kujutavas võitluses avatleva eksootika vastu...

«The Chicago Evening-Post» :JaGr e t a Garbo... üks heliredel virtuooslikke momente... See on

unelm, nagu kauge muinaslugu. Võib julgesti väita, et see film tõmbab kinoharrastajate laialdasi huikasid.

«B. Z. am Mittag»: Kunstiliselt ol| see jälle «jumaliku Garbo» õhtu. Ikka uuesti avaldub siin
ime sellest näitlejast, nõidus võrratust kujutuskunstist Niis Asther ja Levis Stone loovad
elegantse raami Garbo Sek appeaHie.
«Dresdener Nachrichten»: Kolm trumpi on sellel filmil. Esimene kütkestav miljöö, teine konstruee
ritakse erakorralise reshiikunstiga kahe mehe kontrastsetest temperamentidest... Greta Garbo (tema

Algus Äripäevadel kell A, pttiaap. kell 2*

on see kolmas trump selles filmis) paneb end jällegi maksma oma võrratu, ilmeka miimikaga... Tore Õhtu I

MM Kooni kIzWOWW IOOMIWK.
Küst««se arutamine ja laenu määramine maatvluudus-kapi
tali nõukogus.
Laenu väljaandmise teosta
Teatavasti hakkas maatulunduskapitali
nõukogu valitsuse poolt kinnitatud tapama mis e k s järgneval maatulunduskapitali
jade saneerimise kava lähemalt teostama juba nõukogu koosolekul tuli vastuvõtmisele ühis
27. märtsist, mil läbivaatamisel olid eksport tegeliste eksporttapamajade võlakohustuste
tapamajade laenu Palved. Esitatud andmete tekstid. Nendes võlakohustustes on peale ha
põhjal otsustati siis laenumääramine esime rilikkude panga Poolt ülesseatud aluste üksik
sena WSHma eksporttapamajale. ühtlast km asjalikke ja konkreetseid väljendusi valitsuse
nitati hindamise andmed ja likvideeriti laenu Poolt kinnitatud saneerimiskava nõudmistest.
summad iga üksiku tapamaja kohta. Nii mää
Pikemaid vaidlusi kutsus esile Tapa tapa
maja küsimus, mis valitsuse saneerimiskava
rati saneerimiskava alusel
kohaselt tegevuse katkestama peab. Küsimus
õigustatud laenusummaks:
Wõhma eksporttapamajale 173.500 kr.. Tapa otsustati nõukogu poolt lõplikult nii, et Tapa
etsperttapqmajaie 186000 kr., ToAinna eks ekSporttapamaja uuesti avamise eeltingimu
porttapamajale 263.925 kr. ja Tartu eksport seks oleks, ei viimase aasta jovksul oleks ta
tapamajale 245.025 kr. Tegelikult ei saa ta petud tapamajades kokku vähemalt 75.000
pamajad seda summat täielikult Kätte, kuna siga, millest 15.000 siga seisma jääva tapa
Pikalaenu Pank katab osalt nendest summa maja raioonist kokku võetud. See arvestus
dest tapamajade olemasolevaid kohustusi.
on võimalik, kuna juba varem põllutõömi
Laenu tegelik väljaandmine lükati edasi nistri poolt kinnitatud eksporttapamajade te
täiendwate andmete esitamiseni.
gewusraioonid maksvad on.

RAHVAMAJA

Võistluseta esietendus!

Alates neljapäevast, 16. apr.
T&HELEPANU! Valmista
takse linastusele hooaja parim

suurfilm enneolemata suure
joonelise lavastuse ja (lHhuvi
RÜÜTLI D 44» Peaosas
Beftyr Compaon. Jälgige
reklaamil

Haruldaselt huvitava ning kaasakiskuva sisuga. Sensatsiooniline klnoromaan. Peaosades maa
ilma kuulsamad näitlejad, teie 'kõikide lemmik, filmikangelane ,
tava
*M ja
006
A
ROD
LAsisuga.
ROCQUE
veetlev
iludus BORIS RENTON.
Suurteos, millist jälgitakse kõige suurema vaimustuse ja põnevusega. HÜVITAV LISA#
Filmi saadab suur salong-orkester. Algus ärip. kell 5, pühap. kell 2.

Wene ölidumping.
Rumeenia õlitöösturjd nõuawad wastuabi
nöusid.

Bukarestist, 15. apr. Rumeenia õli
töösturite ühing on tööstusministeeriumilt
„Soome pOeoo" hoiraldamlne Kaoatsasel.
Kol. Maide muljeid ..Eesti päewalt" Helsingis.
Nagu märgata wõis, wäitis kol. Maide edasi,
Helsingist EeSti päewalt tagasijõudnud dele
gatsiooni juht kaitseliidu peastaabi ülem kol. Mai tehti selle ühe päewaga Ees.i tntwuStamisekZ
de jagaS oma muljeid ajakirjanikkudega Soomes palju ära. Rahwa laiades hulkades kaSwas
teadwuS Eesti üle suurel määral.
korraldatud Eesti suurpäewast.
' Soomlaste wastuwõtlikkuse ja külalislahkuse
Edasi tähendas kol. Maide, et Soomes kor
üle ei wöinud kunagi nuriseda, kuid see lvastm raldatud Eesti päewa hea kordaminek ja kohustus
tulelikkuS, mis osaks sai meie wäike earwulisele meie. poolt kuidagi Soomele nähtud waewa ta
delegatsioonile sinnasaabumisel, sealwiibimisel kui suda, oü tõstnud üles Eestis Soo m e päewa
ka lahkumisel, ületas kõik eelmised.
korraldamise küsimuse. See tuleks pidamisele
Pühapaewasel aktusel Kansallisteatteri» oli de-- Soome eeskujul ülemaalise» ulatuses, kus selgi
kegatsioonile määratud aukoht ja peetud kõnedest taiaks selleks korraldatud rahwakoosolekutel wen
öhkuS südamlikku wennameelt ning ühtekuuluwuse naSrahwa elu-olu, ajalugu, majanduslikku sei
tunnet. Peale aktust, mis kestis üle kahe tunni, sukorda kui ka kultuurielusse puutuwaid küsimusi.

sõidutati külalised presidendi lossi, kus neid pre Mõnes suuremas linnas, kaS Tallinnas wõi Tav
sideni ühes abikaasaga suures wastuwõtusaalis tuS, oleks pidustuste keskpunkt, kuhu palutakse ka

Hooaja sensatsioon!

JLLUSfON

Kaunas muutus {Ueneetslaks.
Niemeni wrsi juba otsaga kesklinnas. Tuletõrje ja söiawägi pääsawid chitiff\ Ette
walmiStamatuS uputuse hädaohu kõrvaldamiseks. Senine kahju mitukümmend milj. liti.

hakanud nõudma kaitseabinõusid Nõukogirde
Kaunasest. 16. aprillil. Uputus Kgu«
Wene õlidumpingu wastu, mis lugoslaawia, nases see on praegu peakõneaineks kogu
Austria, Ungari, Saksa ja Tscheho-Slowakkia Leedus. Möödunud öösel hakkas West Nie*
turglidel. Rumeenia õlitööstusele suurt kahju menis'(Memel) uuesti tõusma ja öösel tea
sünnitab.
tali sireenide abil tõsise hädaohu lähemmi
Kuna Nõukogude Venemaa korduwalt sest. sest linna ähwardas laialdane uputuskatsub wilja ja petrooleumi Donau kaudu Wesi oli tõusnud 635 m üle hariliku seisu.
edasi toimetada, nõuab ühing nende transpor Kogu öö töötasid tuletõrjujad ja sõjawöeosad.
tide wedamisele takistusi ja samuti Rumeenia päästes elanikke ja nende warandust. Ka Pea
Douau-sadamates mahalaadimiste takista uulits Laiswes ale ja oli kohati mee
all. Käesolem uputus ületab, juba kaugelt
mist.
Rumeenia petrooleumitöõstuses on 50 1926. a. uputuse ulatawuse. Kaunase mada
lamad kohad on igal kewadel m?e sll. kuid
Prots. inglise kapitali.
käesolcwa aasta lumerikas kalm ja petlik k?wad on eriti soodsad uputuse laienemiseks.
Soome lõkad kulewad Eeski
Jõge mööda tulem jää ei pääse Kaunase alt
lõkadele kiiÄa.
kaugemale ja tekitab 'suuri ummistust, mis
Külaliste hulgas ka presidendi abikaasa.
kohati isegi mitme maja kõrguseni tõusewad.

irab lauad, toolid ja muu mööbel. Witauta ki
rik on täiesti, meeya üurbritseiud, samuti ka mit
med ametiasutused, ku? ei suudetud ajalt kraa

mi wälja wiia ja ircü nüüd häw tab akte ja
muid dokumente.

Uputule hämitustöä oleks olnud ipatahe? Maik
sem. kui sellele eteks p>ar?mini ett- walmiSratud.

Selle? on aga siiiidi uputu?komi?jon, keS teata?,

et jäämine? sünn-b rahulikult ja upu
tuse hädaohtu ei olemit karia.

Wäljaspool linnapiire on Niemen upuanud
laialdaed maa,alad. Jää on mitu krldaäärset
maja ära wiinud. Uputu-est öösel tabatud ela
nikud põpeneMad poolalasti majade katustele, et
pääseda uppvmisesurmast.

On lootust, et sildade juure? tekkinud jaa
ummistust läheb korda likwideerida ja ara hoida
suuremat katastroofi. Tuletõrje ja sõjamäe poolt

Naiskodukaitse keskjuhatus on suwek? Soome
naiskodukaitse organisaisioonide esindajad omale

Kogu piirkond Niemeni ja N?ra jõgede tou» on elanikud madalamatest kohtadest ewakueerilud.
hel on Mee all ja elanikud elawad ülematel kor Wee tõu? jätkub ja sünnitab suurt kahju, mi?
palunud. Nagu nüüd kuulda, on Soome
nutilise mõtetewahetuse mindi teisele korrale, pre>«
Soome päewa korraldamise wõtawad oma külla
lotad küllatulekut? oma nõusoleku annud. Neid dadel, sest alumi ed on weeS. Uulitsatel wõiS mitmekümnele miljonisse ulatub. Teisel jõel —.
sidendi eluruumidesse kohwile. Järgmised pae kätte wististi kaitseliidu organisatsioonid, kuid tuleb umbeS 80 kuni 35 inimest, kõikide naisko näha Weneetsia waateid, sest ühendust peeti loet Neral —ei ole jääminek meel alanud. Kui Nie
wad, mil delegatsioon seal wiibiS, kulusid külas ettewalmistuStöödele tahetakse kaasa tõmmata kõi dukaitse ringkondade esinaised ja keskjuhatus. Kesk silute abil. Sõites lootsikus weel all olewate meni ummistust ei suudeta Nera jääminekuni Itk-

terwitaS. Peale ametliku terwituse ja mõnemi

auwöõraid Soomest.

käikudeks J>eseiswuse Liidu, kaitseliidu, kaitsewäe

ki asjast huwitatud organisatsioone.

ja teistele tähtsamatele tegelastele. Jsei«iSwu'e
Liidu büroos anti meie delegatsiooni liikmetele
igaühele presidendi rinnakuju ja soome lipp lau
alhoidmiseks ühe» pühendusega liidu juhatuse
poolt. Delegatsiooni naisliikmetele annetati roh

kongressi näol Helsingi» ja see koondab kõik huwi

juhatusse kuulub ka Soome presidendi Svinhufvudi
Mideerida, muutub katastroof Meel kohutawomok?.
abikaasa. Wõimalik, et wiimane ka külaskäigust uulitsate kaudu, wõib näha suurt häwitusiööd,
Millal Soome Päew teoks saab, on raske üel
Ka Läkis algas jäüQwek.
mida wesi teinud ja mi? weel jätkub. Wee? ujuosa wõtab.
da. . Igatahes ei tule sellest midagi wälja käes
Leelupe on Miitawi juures üle kallaste töu»olewa aasta suwel, sest sellel suwel tuleb isegi
nud. Laialdased maa-alad on tvee all. Hulk
suurejooneline hõimuparaad Soome-Ugri hõimu
maji: on wee?, kuhu elanikud pää'ewad juure,
looinkute abil.

keSti lilli. Sadamasse saatma oli jällegi ilmu ja energia enesele. Wõimalik, et Soome pä:w

Tüiinal Püiib üiõki weel jää. Jäälõhkujad

nud suur hulk rahwast, eesotsas iseseiswuse ja peetakse sügisel wõi talwel.

ieewad kateid jääd purustada. et sildade juures
tcffimaih ummishtn ära hoida, kuid nad on jõue

kaitseliidu ning kait'ewäe tegelastega.

:>id vaksu jää purustamiseks.

EttewalmiStuicd upulu'e hädaohtude kõrival

Tartus registreeriti jälle
maawäring.
16. apr. kell 19,6 m. registreerisid Tartu
«et. obs.-i seismograafid maawäringu, mille
kaugus Tartust umbes 3500 km, Mshiiri ja
Gibraltari piirkonnas. Maksimaalne maa
pinda nihe 0,02 mm. Wäring oli Tartus
mLrgataw % tundi.
ißttgttogtt järgmine koosolek
t«stpöe»al.
Eile selgus Toompeal, et sel nädalal riigi
kogu koosolekut enam ei peeta. Järgmine

kooSolek tuleb kokku arwatawaSti teisipäewal.

4 aastaks sunnitööle.
Eile rahukogu istungil NarwaS mõisteti
Narwa-Jõesuu roimar Robert Jswostschik,
26 a. wana, 4 aaStakS sunnitööle. Ta oli
1928. a. tapnud omawahelisel tülitsemisel
N.-Jõesuu elaniku Karl Remmelga.

danuicks oa tehtud. ,
Ränk tulekahju Berliini-.
Berliinist, 16. aprillil. Endine würst
Biuecheri palee Brandenburgi wä
rawa jmvves pÄes peaaegu täielikult maha.
Alles hiljuti ostis selle ehitise Ameerika saar
lond. et seal ja Nxistuwõtu
rnnme seada. Tuleohwriks langes poil
ju asendamatuid kunstiesemeid. Suures peo
iaalis ja teistes ruumides vlewad wäärtus
hfnJ) gobeläänid ja teised kunstiesemed häUunosid. Tuletõrje oli kogu kolmapäewase
öö kirstutiMöödel. Tuli ähwa.rdas edasi la
guneda ja NcketNrjel tulli selle ärahoidmisel
Pingutusi teha.

Narwa kosk täna köne all.
Meeile Peeti wabariigi walitsuse koosole
kut, miS kestis 7 tundi. Koosoleku paewakor
raS oli ka Narwa kose ja kontsessiooni küsi
mus. Niikaugele aga päewakorraga ei jöu
tud ja Narwa kose arutamine jäi ära. Küsi
mus tuleb walitsuses arutusele täna.
Lapse laip kaewus.
Eile hommikul leiti wastsündinud lapse
lalp Wäike-Soldino mõisa kaemust. Leidjaks
oli mõisa aednik Kustel, kes läks parajasti
kaemust Mett wõtma. Laip oli mähitud aja
lehepaberisse. Leidja teatas sündmusest po
litseile, mispeale kohale sõitis kohtu ekspert.
Kes laiba kaewu oli toonud, ei ole seni Meel
suudetud selgeks teha.

rrPosfimecsf" <
wdlb tellida Igast kuu
paewast iga kan lõpuni.

President Doumerguci wiimane ametlik sõit.
President DouVergue, keS vma wiima Nizzas simrte auawalduStega wastuwStt
seid atnetnädalaid Prantsusmaa presidendi vsaks, millest ka jumes vlew pilt kujutuse
kobal asub, teeb pvoegu oma w?i'mast ameti annab.
reisi Aafrikasse. Teel,sai talle ranna,linnas

Alates 16. aprillist s. a. võtan vastu

Elvas,
Jõe tän. hr. PBll i majas (Rahukohtu kõrval).

Advokaat yi jekimov-

2

Elaw huwi Lõuna-Eesti
pöllameeste päewa wastu.

Koda ja wäiketõõsturid.

Kas era- tvöi awalik keskkool?

üksiku inimese arwamine jääb teinekord ar
wamiseks, sest Puudub wõimalus selle kontral

killu«t«mise,a ei jSuaks Laugele.

ümiseks. Ka ei saa üksik isik raskuste puhul
end ise aidata, ei oskagi teinekord. Niisugune

Wajalitud Ümberkorraldused tuleks läbi wiia.
Juba aaSiaiv tagasi on ühe osa tööSwrite
poolt seletatud, et kaubanduS-tööStuskoda «
saawat praegusel kujul pidada kaubanduse
ning tööstuse esituseks. Koja põhikiri olewat
sarnane, mis ei võimaldavat kõikidel töös»
turitel kojast osa wõtta ja pealegi olewat !o
jas mõned sektsioonid nagu teiste e estt o sd
m ese alla seatud.
Kojavastane meeleolu on õieti sama
vana kui koda ise ja nagu näha, ei ole koja
mitmeaastane tegewuS suutnud woenulMu
meeleolu koja wastu kaotada. Võib öslda, et
mõnel pool on see meeleolu aastate jooksul
toguni süvenenud.
Iseäranis ilmekalt on viimasel ajal koja
eitamise seisukoht ilmsiks tulnud Tartus pee
tud üleriiklisel pagarite konwerent
sil, tuS konverentsile järgnes osavõtjate
omavaheline koosviibimine. Sellel koosviibi
misel rõhutati Tallinna esitajate poolt,
et väiketöösturid ei saawat koda praegusel
kujul toetada. Tähtsama puudusena toodi
seda ette, et väiketöösturitel ei olewat ko
jas pea mingisugust mõju, sest ülivõim ole
wat suurtööstuse ja suurkaubcmduse käes.
Arvuliselt palju suuremal kesk- ja väiketöös
turite hulgal olewat kojaS sama Palju- esita
tajaid kui paariMmnöl pangal ja mõnel vab
rikul. Sellest siis tulewatki, et kojas jäävad
wäiketööStuse huvid kardeta.
Peab ütlema, et seda seisukohta ei jaga
kaugeltki mitte kõik väike- ja kesktöösturid,
kuid siiski ei ole ka koja waStaSte arv väike.
Iseäranis on kojavastane meeleolu Tallin
nas pinda leidnud, kuS on püütud käsitöölisi
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likku olukorda. Tahes või tahtmata on
praegu koda ikkagi kaubanduse ja tööstuse hu

toide ametlikulS esitajaks. Temal on õigus
nende alade nimel kõnelda ja esineda, sellele toaa
tamata, kas kõik töösturid teda tunnustavad wõi

on praegu Põllumeesre seisukord, kes otsiwad

nõrga» põhjenduse». Gt kindla» teha-koolid ta
keskkoole, mitte aga erakoole TarwS.
sapinda,
selleks on tarvis palju andmed za miim
Kuna Tartus kõigest kaks ««keskkooli on, milühised, kuid nende wastu abinõude otsimine on
suguseid tegureid «utoeSse võtta. « saa aga untte
lised
küsimuse
juure»
artveSse
tvSiwad
tulla,
üks
—'
jäänud üksikute kanda. Et wõimalust anda

nii kergel käel küsimust lahendada, kmdaS seda L
päewakorral olewaid põlewaid küsimusi kõik H. Treffneri nimeline poeglastele, teine Eesti J
teeb. Kuidas E.N.K.S-i kooli tafapmnaga lugu.
mitte. Tegelikult ei vähenda ühe osa tõöStu külgselt ja põhjalikult kaaluda, selleks ongi Nooresoo Ka Avatuse. Seltsi oma tütarlastele, seda teavad ametlikud isikud nii TartuS-km Tallin
rite poolt koja mittetunnustamine ka piimase Tartu Põllumeeste Selts 19. skp Tartus,e siis tuleb arwaöa, et küsija tahaks nende koolide nas. kes kooli revideerimas käinud, paljud üll
kokku kutsunud Lõuna-Eesti põllumeeste pae Koondamist näha. Ta jätab aga tähelepanemata, et õppejõud, kooliõpilased, kes teistest koolidest tulnud
mõju ja autoriteeti.
! mõlemad koolid on. juba koondamise protsessi läbi
Kuhu siis koja eitamine viimaks välja viik? wa. Põllumeeste päewal esinewad kõnedega ja
lwSi teisresse koolesse läinud, teavad ka lasttwcme
ettepanekutega wälisminister Jaan Tõnisson, teinud. Et käeSolewate ridade kirjutajal Eesti 1 mad. kes sekka küll kurtnud laste töökoorma üle turd
ja kas sellest oleks töösturitel kasu?
Noorsoo
KaSwatuse
Seltsi
erakooli
puututvad
asjad
Seletatakse, et koda ei olevat küllalt aktiiv Pikalaenu Panga dir. B. Rostseld, E. Maa
kuuldagi pole tahtnud küsimust, kas töö kergendaun
selt toäike- ja keltööSturite huvide katt eks igal panga juhatuse liige dr. W. Johanson agr. rohkem tuttatvad, siis wõib ta meele tuletada, et;
jse»
koM tasapinda allapoole lasta,
tarvilisel korral välja astunud ja mõnelgi kor E. Ghrlich, haridus- ja sotsiaalminister J. Piis nimetatud kool, sisaldades 1551.—1922. a. 11 alg- jj Tt õpetajate valimine ei kuulu kooliwantsuse
kooli
ja
15
keskkooli
klassi,
on
tviimase
19
a.
kestes!
ral olevat kojal suurtööstuse huvid wäiketööSuse kar, Tartu maawalitsuse liige H. M ller, „Pöl
! kouvetentsi. vaid erakooli ülalpidaja võimu piiri
huvidest südamele nagu lähemal seisnud. Ole lumajandusturu" toimetaja J. Janusson ja järjekindlalt «vähendanud oma klasside arwu kuni;desse. ei pruugi kedagi imestama panna, on iu tõv
vat selge ka, et vä'ketööSturid et saawat ennast Ühist. Liidu instruktor Ai. Mälberg. Kõne 6 algkooli ja 10 keskkooliklassi komplektini, kooskõlas. !j Su valimist ikka peremehe õiguseks peetud, mitte

kojas täies ulatuses maksma panna. Kõik need alla wõetakse pWumajanduse kitsikus, selle põh
asjaolud kokkuvõttes olevat nõnda kaaluvad, et jused ja lahenduswaated, põllumajandusliku
väiketöösturil tulevat kojast ainult eemale hoida. krediidi küsimused, põllutööliste küsimus ja põl
Meie arusaamise järele tulekS aga siin otse lumajandussaaduste turustamine.

vastupidiselt talitada ja seda aktiivse
malt koja tegevusest osa võtta, mida vähem

Kõnede järele omatakse läbirääkimised ja

pShi mõtet eitanud. Nõnda ei saa meie
ka kuidagi pooldada ja heaks kiita nende töö»turlte seisukohta, kes leiawad köja» mõningaid

puudusi ja sellepärast ei taha temast midagi
teada.

Koja eitajad peaksid tõsiselt arweotama tsge-

tvabariigi Nxrlitsuse otsusega 15. sept. 1920. a. Ja!
!mõne teise instantsi omaks. LppejSu ametrSse km
Tartu linna ja maakonna inimesed, kellel kooliga te-1
' nitmnine kuulub aga nii avalikkudes kui erakesk
gemist olnud, teawad, et selle kokkutõmbamise põhkoolides ministeeriumile ja nõildmised õpetajate pe
juseks polnud mitte õpilaste puudus, waid soow
dagoogilise ettevalmistuse kohta on mõlemalpool
seada koolitööd loomulikkudesse tingimustesse pä>«

vastavate seaduste järele ühesugused. Nn ei vm
igaS eeltoodud küsimuses pannakse ette seisu rastlõunase töö kaotamise läbi. Ei saa siis tvististi arvata, nagu ole» erakooli ööelaja nõrgem oma
ütelda, et praegune koondamise katva oleks wastolus

ta väiketööstuse huvisid arvestab.
kohad. Seisukohtade redigeerimisega on
Kui kellelegi on antud õigused meie nimel kö lumeeste Seltsi komisjon praegu ametis.

Põl

võimete poolest juba sellepärast, et ta erakooli õppe

ministeeriumi määrusega. Järg on atvalikkude i jõud on. Ka seda mitte, et erakool meeleldi vai:»
koolide kätte jõudnud. '
nelda ja asju ajada, siis kaitseksime meie oma
Päezva korraldajate poole on pööratud jä
enesele nõrgemaid õppejõude,
Kuid ka see määrus ise, loodud 23. apr. 1923. j
huvisid antud olukorras ikkagi kõige paremini rclpärimistega pea igast Lõima-Eesti maakon
j . Mis aga puutub eelarvesse ja aruandmiSse
a.,
ei
ole
mitte
niisugune,
mis
end
arwustada
ei
j
kui sel viisil oma esitajast eemale ei hoia, nast. Päewale pääsemad kõik põllumehed ja
summade tarvitamise kohta nende erakoolide poolt,
lase ja koguni küsimust üles seada, kuitvõrt ta kooSvaid omalt poolt selleks kõik teeme, et tema te
põllumajandusest huwitatud isikud.
gevus oleks ka kooskõla» meie huvidega. Gee

on siis seda suuvemal määral võimalik, mida
rohkem meie oma esitajast huvitatud oleme ja
mida rohkem meie ennast tema juures maksma
paneme.

et utt «SneSki Murust» ttdS pidanud leba tSSS

sikstulnud puuduste pärast weel koja wajaduse

on see väga ra-ke MdiStuS «akordele Wtb

walmistatud Tartu keskkoolide koondamise katva ja! selle juure» liiga vähe põhjendatud,
ei saa sellega leppida, et katva puudutab atoalikke |jfraas majand uslikude raskuste kohta era oo , .

raskustest wäljapääsu siit ja sealt. Hädad on

Lähemaid teateid wõib saada iga päew d.
P. S. T. büroos. Tartu, Promenadi tän. 2,
tuba 17, telefon 101.
Pärm» kalameeste delegatst
»»« läheb Tallinna.
Kalurite sissetulekud on osutunud juba
mitu aastat kehwaks. Seda on põhjustanud

Meie ei eita, et koja iegewuseS on seni
mõningaid puudusi olnud. Wõib olla, et need
ja väiketööstureid selleS meeleolus koondada, on osalt ka seletatawad koja noorusega.
et luua kojale vastukaaluks kesk» ja Kuid puuduste ilmsikstulet ei nõua weel koja äärmiselt wäike kalasaak. Liisaks sellele langes
Väiketöösturite ühingute keskto õudust. eitamise tvajadust, waid küll nende puu kaluritele kaela weel teisest küljest sissetuleku
Viimane oleks siis ainuõigeks wäike duste kõrwaldamist. Puudusi ei saa kitsenduseks wnmane kalapüügi seaduse muut
ja kesktööswrite esitajaks ja huvide kaitsjaks. aga siis kõrwaldada, kui neid ainult eemalt mise seadus.
Nende seisukohtade pooldajad ei pea kuidagi
ja nendele tähelepanu juhitakse.
Pärnu ranniku kalur-ühingute ühisel nõu
võimalikuks, et kesk- ja väiketöösturid võtaksid Tarwis on tegelikult ka koja ümberku
pidamisel leiti hädatarwilik olewat neid
kuidagiviisi osa ka valimistest. Kojast tu jundamisest osa wõtta.
määrusi muuta. Üksmeelselt otsustati nõuda
lewat täiesti eemale hoida, «valdatake isegi
Lugemata kordadel on wäike- ja kefktöõs- kalade alammäära wähendamist wähemalt en
imestust, et kuidas seni ometi suur osa tööStu I turite konwerentsidel ja kongressidel wonita dises seaduses ette nähtud suuruseni. Ka leiti,
ritest koja valimistel käinud, kui omett teada on.
tud töösturite organiseerimise ja koondamise et iga (alaliigi jaoks eraldi püüniste walmis
et koja põhikirja järele ei ole kõigil väike Majaõust. Kas ei tundu äga praegusel kor tamme Pärnu lahe kalapüügi olude juures
tööstuse alal tegutsevatel isikutel valimiseöigust
ral osa wäike- ja kesktöosturite kojast eemale on täiesti wõimata.
ning kui kojas väike- ja kesktõõSturitel kogunisti
hoidmises just kongresside poolt ülesseatud
Nende elukohaste otsuste maksmapane
Väike mõju ning nende fci/uWfjH ei arvestatavat. organiseerimise wajaduse põhimõtte eitamist!
miseks
ja ellukutsumiseks saadawad kõik Pär
Kas need seisukohad, et väiketöösturid peaksid
. Meie majanduselu on praegu selleks liiga numaa ja -linna kalurühingud seltsidewahe
«mast kojast täiesti eemale hoidma, ka küllalt raske, et saaks kuidagi wiisi õigeks pidada lise delegatsiooni Tallinna, kus wastawad
kaalutud ja põhjendatud on ning kas ei ta neid seisukohti, mis wiiwad töösturid killu nõudmised esitatakse põttutööministrile ja
litata selles küsimuses rohkem meeleolu sunnil
nemisele. Sellepärast tuleks koja wastastel wiiele suuremale riigikogu rühmale.
kui kaine järelkaälumise alusel?
wõtta oma seisukohad rewideerimisele ja leida
Delegatsioon seisab koos Pärnu kalur
Vteie oleme koja senist tegewust jälgides mit
wöimalusi ühiseks kooStöõks.
ühmgute
„Jahta" ja „Meri", Pootsi k. ü.
«tl korral koja kohta arwustawalt sõna
„Kajaku", Raeküla k. ü. „£ame", Tahku
WStnvd ta awalikult koja tegewusei ilmstkstulnnd
ranna !. ü. „Ahti" ja Tammiste-Taali kalur
puudustele tähelepanu juhtinud ning rõhutanud,
tust ja kaubandust küsimuste» suuremat t«guwSimet awakdama.
Kunagi ei ole aga meie koja tegetvust» ilm

Kolmapäetvases .Postimehe»" püstitab L nii-, itrrntf, seega alla kiskuma kesSooli

suguse küsimuse, kusjuures ta tvaatleb ministeeriumi 1 stj»

ühingute esitajatest..

Euroopa

Tantsnwöiftlns Eesti meistri
nimele.
Tallinna moetantsude õpetajad korralda
Hudusfc
wad 23. aprillil Tallinnas „Gloria dancin
gus" tantsuwõistlused Eesti meistri nimele.
Kõigile tantsuõpetajaile on saadetud palwed,
postkaardid
et need saadaks oma paremaid õpilasi osa
müügil «Postimehe" raama tukpl. wõtma. Jurysse kuuluwad tantsuõpewjad
ja ajakirjanduse esindajad.
Tartus, Suurturg 16*

kas riiklikku või omavalitsuse toetust tar

kõlas on praeguse riigivalitsuse poolt omakAvõetud eraalgatuse ergutuse põhimõttega olukorras, kus rii-.

witavad, siis on'Z väide, et koolid selle? suhtes

ja määrased on küllusega riigile toonud, millele aga >!

Nii ei pea kõigiti paika Z. väited erakoolide

> ametasutiStest täiesti rippumatud on, põhjalikult
gikogu peab kümnete kaupa seadust muutma, et!
kokku tõmmata neid kulusid, miS eelmised seadused . ekslik ja ei vasta tõele.

riigi ja omatvalitsuse jõud ei suuda enam wastu kohta ja tuleb tähendada, et ei ole hea. kui nii puu
dulikkude väidetega rahvahulkade ette tullakse, kui
panna. Et eraalgatusel ja tegewusel aga tulemutt
on olnud, peab küll igaüks tunnistama, kes artveSse i
tahab wõtta näiteks Eesti Noorsoo KaSwatuse Selt,i

need kõiki üksikasju igakord ei tea, ja peidetakse end

mittemidagiütleva Z. taha. Kui järjest maad ott

koolihoonet ja neid miljoneid sente, mis selts on > võtmas tüdimus nende muStamiste vastu, mis
laialdaste ringkondade abil ka tviimase 10 a. kestes meie politilisel alal oleme pidanud nägema, siis so
oma kooli pärast tvälja annud, kuna sama aja kes ' da ettevaatlikum peab olema ja suuremat vastutus
tes on saanud Tartu linnalt ainult 100.000 senti.' ' tunnet on tarvis, kui käsitada kasvava noorsoo eluS
riigilt aga õpetajate palgad keskkooli osas samal, tähtsaid tegureid, nagu seda on koos.

Märal, nagu iga awalikki keskkool. Kui palju aga j !

üks väide on aga Z-il õige, ja nimelt, et kooli

atvalikud koolid omawalitsusele maksatvad, seda peaks. j töötulemused peaksid koolide üle otsustamisel tähtsaks
teguriks olema.
teadma ka küsimuse tõstja.

Mis puutub aga tväitesse, et mõnigi erakool
on kassa hutvides sunnitud loobuma õpilaste walv
kust ja pehmendama klassist klassi Aewiimise tingi-

Mida ütleb Ulmanis?
JMftw Läti «taltlaSte
Riia st, 15. aprillil. Mahra kiriku
wõõrandamise küsimust on sakslased osanud
!dma huwide kohaselt walgustada ka wälis
maalastele. Sellest haarasid elawalt kinni
Saksamaa tagurlased ja end. Balti parunid,
kes awaldawad neile kattesaadawates lehtedes

haawawaid kirjutisi Läti kohta. Oma ise
seiõwuse eest wõlgnewat Läti tänu mitte ai
nult baltlastele, waid ka von der Goltzile.
Neis kirjutistes ei unustata jälle hädalda
mast „paljaksrööwitud" sakslastest, kes pida
wat saama õiglase tasu oma wara eest. Läti
iseseiswus olewat ainult siis kindlustatud, kui
lätlased tahtwat koos töötada kohalikkude
sakslastega. (!?)
Säärase sisuga kirjutisi on awaldanrld
„Berliner Börsen Zeitung", „Baltische Mo-lnatsschrift" ja teised. Kirjutistest selgub, et

DrrtuS, 15. apr. 19S1. a.

H. Karu.

Läti sakslaste juhtideks on Äfa toed endise
aadli esitajad ja kes ikka unistcvwad „saksa
kultuuri missioonist" Lätis. Läti lehed küsi
wad imestades, miks Läti
ci reaaeeri säärastele kirjutistele.
Kommunistide snnrprotsess
Itaalias.
N oom a st, 13. aprillil. Neil päiwil
tuleb erikrchtus arutusele suurem wmmunis
tide protsess, millised üldiselt wiimasel ajal
õige tihedaks on saanud. Protsessil tulefwad
>kaebepiniki kommunistid: naisüili
õpilane Gradi, õpetasanna Falovni ja trüki
tööline Naldini. Neid süüdistatakse salasate
trükitööde walmistamises, milles kutsutakse
rahwast iilesse sõjariistus mässule fascistlikn
korra wastu ja öhutatcvksse atentaati MussoTint ivastu. Kaebealused olewat oma süü
eeluurimisel juba iiles tunnistanud. Neid
ootab riigiwastase vegewuse pärast eriti ränk
karisws.

loa E. OHtmvia Komitee
». aprillil 1931. a. oi peeta. Tähed maaažl veel s paeva. kel MM *glVnfi ° BIHI>T

Põgenemine Kremlist
Sven Adelovi romaan.
tilAmt M. P. 6
„Mulle tuli meele wäga lihtne lahendus," wastaS
Javowitzki muretu rahuga. „Wõm kirjutada kwii
wngi teie passi tühjale küljele tindiga» mida kuiwalt
Pole märgata. Seda kvrja wAb paberi krmmutamise
teel muuta täiesti loetawaks. Nii ei satuks me häda
ohtu. Keegi ei tuleks mõttele, kirja nähtawale ilmutada
tühjalt Passil ehekiiljelt. Hea, kui need asjad on
korraldawd, wõite otsekohe sõita wälja. Beloe Ostro
wos lähete üle piir!i nende maiste warade täpsa mää
raga, kuipalju neid korralikul Nõukogude kodanikul
on lubatud wälja wiia. Usun, seda on isiku kohta kaks
tuhat rubla. Kui olete saabunud Helsingi, wiite oma
abikaasa kuhugi wõõrastemaija, kuna ise pärast ühepäe

wast puhkust reisite edasi Kottalasse, kagus ja piirile
üsna lähedasse olewasse külla. Reis sinna on kaunis
tülikas. Wiimase osa teed peab sõitma ratsa. Kotta Las
otsite üles talunik Mattis Kerulaise, kelle talu on aset
üksindases kohas metsa ääres ja suure järwe kaldal.
Kui mu naine oli esimeses abielus, oli Kerulaise õde
mõnda aega tema teenija. Paari aasta eest weetsime
Olgaga ühe suwe Kerulaiste juures. Sellel suwel ma
Mlastasin teda uuesti ja nimelt üsna ootamatult len
nukiga. Minu masin on warustatud ujujatega ja wõib
ta sellepärast maanduda otse talu eeS järwel. Hiljem
olm olnud seal mitu korda ja nimelt alati äriasjus.
Kerulainen on minu soome käsilane. Ta on uStawus
ise ja oma nõuetes wäga tagasihoidlik. Meie juhul aga
oleks kawalam teda mitte asjasse segada. Kõige mõist
likum on, tui sinna saabudes teda pisukese summaga
soodsalt häälestada. Siis te olete Kerulaisele teretul
nud. Kuid hoiduge tema kodupõletatud wiina eest.
Selle joomine on ohtlik igale, mitte ainult temale.
Teie jääte siis Kerulaise juure, wiidate kaardimän
guga aega ja naudite suurt olelu rahu, kuni ühel päe
wal kuulete peakohal laulwat minu lennukit. Vlejäänu
wõite mdale kujutleda ise. Te!ie saate teemandid tagasi,

ja kwiitrungi häwitan ära. Oma tasu ma tahaksin

meelsasti saada teemantides, ja ma olen koguni mõel
nud teid paluda, et wiite minu kiwid Stokholmi ja pa
nete nad panka minu teraslaekasse. Teie näete, mina
usaldan teid täiesti."
. Tahtmatult waldaS mind mõte, et usaldus wõib
ffin küsimusse tulla küll minu poglt üksi. Jätsin aga
selle ainult enesele, ja poole tunni pärast me olime
leppinud, kokku. Lõppeks ei jäänud mul muud ju

Et mu jutustift selles punktis mõista nii selgesti
kui wõimalik, joonistan teile ligikaudu plaani maja
ühest poolest, kus elasime, pärast riigipööret.

ülegi.

6.
Spiritistlik ühing „ElliS" ja nägematu kasi.
Pärast meie kokkulepet teemantide ülepiiri viimi
ses, wõisime ära sõita igal ajal, ja endastmõistagi ma
kiirustasin ettewalmistustega paremat wõimist mööda.
Olin erakorraliselt närwlik. Eriti raskesti surus mind
teadmine, et ma nüüd, mil kogu meie olemasolu seisis
mängus, pidin usaldama teiste waikimist.
Lõpuks lähenes otsustus. Meie ärasõit oli kindlaks
määratud 17. oktoobrile. Mäletan selgesti seda saatus
likult rasket päewa. Ennelõunat tahtsin weel jätta ju
malaga oma ema. Kõigist keelitlustest hoolimata ta
ei olnud nõus meiega kaasa sõitma. Ta ei osanud ku
juneda, kuidas ta suudab loobuda Wenemaast ja seal
harjunud elust.
Kawatsesin sõita hommikuse rongiga Sormöko
jesse, weeta mõned tunnid ema juures ja rutata siis
pärastlõunal linna tagasi. Sama päewa õhtul kell
kümme kawatsesin ühes naisega alata .wäliSreisi. Olime

tellinud endile öisele Petrogradi kiirrongile magamis
kupee.

Niisugune oli see meie kavatsus.
Kuid mõnikord wõib inimesi wõrrekda elutute
traatnukkudega, mille tegusid ja toiminguid juhib nä
gematu käsi.

Esimest korda märkasin niisuguse nägematu käe
haarangut õhtul enne ärasõitu ja jumalagajätu-külas
käiku Sorinskojesse, nii siis 16. oktoobril, wiimasel
õhtul, mille weetsime oma kodu. Selle õhtu sündmused
polnud rohkem tähtsad ega awaldanud seekord minule
mingit muljet. Hiljem aga mu mõtted tegelesid sage
dasti tolle õhtu eelmänguga, ja praegu ma ei näe sel
les muud. kui järgnewate seletamatute sündmuste ahe
liku esimest lüli.

Joonisest selgub, et meie tuppa wõis pääseda ka
hest uksest. Mina ise kasutasin alati kõrwaltänawa
sissekäiku ja riputasin tawaliselt oma mantli wäikesse
köögi esikusse. Teine käik paraadukse pika koridori
kaudu wiis muusikatuppa ja meie wäikesse eluruumi.
Liikusin maja selles pooles waid wastu tahtmist, kuna
ei olnud seal enam peremees ega kasutanud sellepärast

seda sissekäiku. Wera tegi seda aga sagedasti. Pare
maks arusaamiseks tähendan, et elasime keldrikorral.
Kuid keller meie all oli ebaharilikult kõrge, nii et seina
kõrgus meie magamistoa all wõrdus umbes paarile
meetrile. Sellel õhtul kolla poole kaheksa paiku istusin
üksi magamistoas ja ootasin oma sõpra Silberschwangi.

Eelmisel ööl olime kütnud esimest korda teliskiwi
ahju. Teemandid olid toodud peidupaigast wälja ja
nüüd kastikeses minu ees laual.
Sellel õhtul Silbevschwang pidi kogu wäärwse
oma parema südametunnistuse järele määrama weel
kord kindlaks ja kümnendiku kogu wäärtusest panema
kõrwale. See kümnendik oli ohwitserile lubatud tasu.
Oli kõneldud kokku, et tema kiwid oleksid eraldatud S&-

berschwangi pitsatiga warustatud pakikesse. Alates sil
mapilgust, mil härra Jarowitzki Kottalas annab mulle
minu kiwid üle, pidi pakikese sisu olema tema oma.
Kardetaw mäng oli niisiis alanud täies tõsiduses,
ja kannatlikult ma ootasin juweelikaupleja saabumist.

Waatasin wahetpidamata kellale ja sõimasin endamisi
Silberschwangi. kes lasi end nii kaua oodata.
Warkse kibedusega märkasin, kui Puutumata jättis
meie saatus minu abikaasa. Isegi sellel õhtul ta tege
les oma armastatud spiritismiga. Ühing „Ellis" pidas
oma istungit ja nimelt seekord Wera juures. Olin kuul
nud. kuidas mõningad wõõrad tulid köögi läbi ent
nüüd oli wäljas kõik waikne. Nähtawasti oldi juba
kogunetud muusikatuppa. ja sealt ei suutnud minuni
tungida ainustki häält Sellewastu ma kuulsin surutud
kõnelust kõrwaltoast. Meie naabrmnal oli külaline
Ma teadstn samuti, kes. Kõrwaltoas elas nimelt Wera
endine toatüdruk. Tatjana, ja nüüd külastas teda tema
õde Marusja.
Õed olid sundinud Wera pärismõisas. Nende isa
oli uks Wera lja, polkownit Lawrowi rentnikke Ma
rusjal oü olnnd eriti tormiline saatus. Kui ta oli weel
üsna waike, lapsendas ta rikas lapsitu lesk kes elas
Lawrowr laheduses olewas mõisas. Marusja oli üles
kattvanud rikastes..oludes. Ta oli parajasti saanud
tmesealneks ia PuhN es Mojkwas oma esimesi palliT.e' ?arl!CS suri ootamatult, ja
1 ä ' i õiguslikku külge polnud kor
raldanud kullalt ,eaduslikult. Päraiidus langes mõ
ningate kaugete mgulaste kätte, kes Marusjale ei tiba
nud anda ainustki penni. Nii ta seisis järsku maailM°S uks. 1° abi,»!. Minu ema oli MaruS iakawemu
üama 'fu'iuž la M°rusj° mdc "uute
KeSieab kui kaugele wSib ulatuda muretu mana
m.S sagedast, areneb lahe noore inimese mld.
• i. silmapilgul ma mõtlesin kindlasti MaruS
,aft ku. oma tnlewaiest naisest. - knni kohlas n
I-mu elus t«Sie na.Ste jaoks ,Ämz igasugune möMe
Sta « saa kunag. unustada öhtnt, mil iswsin
tm koos ,a intnStasin talle oma -Äleiswatt
Weraga. Alles siis selgus mulle kui fiÄIJ .
pettunud. Marusja ci öelnud afiii mi. - 0
l-ipk-hwatuks ja tõusis minemiseks PÜSti
ta pöördus weel kord ja hüüdis: S?hn L V.! ??
dasti kahetsema, mina oskan kätte maksa."

(Järgneb.)
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Prof. Setälä Õpet. Eesti Seltsis.
Antolobt Seelandi laip noodas.

Külalisi terwitas Seltsi esimees prof. Mark.

Autoõnnetuse osalistest ainult Aleks. Wauaase leidmata.
Miks ei hakanud uppunu traati otsa?
NeljaPSewa hommikul kella 8 paiku
tcjmbas kalur E. Uiga autoõnnetusel uppunud
autojuhi Aleksander William Seelandi laida
Emajõest wälja. Uppunu oli jäänpd õnne
tusekoha ja kalurimcha wahel «oota. Tema

Kalur on walmis otsimist jatkama.
Kalur teatab, et ta on walmis uppunu
otsimiseks noota tõmbama ka allpool ujulat,
kus tal on kaks loomussköhta. Kuid enne
tuleb jaa kaldast lahti raiuda ja sellejuures
teÄiwod kulud peaks kandma tas ochtawa
mnaksed wõi wastawad asutusi.

isik tehti esialgu kindlaks «riietuse järele, kuna

nähpt oli movMumd tundmatuseni. Laip
ost roiskunud ja temast lewines üsna tunduWal maüxal gaase. Leidmatuks on jäänud
Aleksander Wauaase.

Kalorite omapärane saak.
Kalur Eduard kelle elamu asud
wähe Äewalpovl ujulat, asus paari päewa
eest noodatõmbamisele. Esimesed katsed tehti

Autojuht Aleks. Seeland

MuiW kohal, kus kaldaäärsed jääwabad, kuna
linnatvahel on kaldad weel jääpankade all.
Kolmapäewal lastis kalur aga oma majast
wähe ülewalpovl loomusestchal jää lahti raiu
da ja kella paiku noljapäewa hommikul

Wankrile tõstmise juures lewib läiba juurest
gaase. Nähtawasti on see surnukeha rohkem
roiskunud, kui nädala eest wälja tõmmatud
H. Pärtelpoja ja A. Wauaase omad.
Laip leiti traalitud piirkonnast.

osut>.> nelja mehega nvodatõmbamisele. Esi

Kalurid lasksid nvoda wette äanetusekohal

mese loomuse tegemise ajal tundus noot wäl ja tõmbasid selle wälja otse kalurimaja ees.
jakkskumisel erakorraliselt raske, mispärast Sellega liikus noot piirkonnas, mis talwel
kohe arwamine tekkis, kas mõni uppunu ei Piinliku hoolega läbi traalitud. Jääb aru
ole jäänud noota. j
saamatuks, miks ei hakanud laip traäli otsa.
Arwa-mme osutus õigeks, kui noodapära Olid ju traali harud naaskelterawad ning
kabale jõudis. Sees ei olnud tohifi kala. haKasid külge igale wähemale kui ettepuutu
Kull ujus aga wõrgus must mehemügermus.! wale asjale. Nähtawasti asus aga laip kus
Ilma et meest oleks kaldale tõmmatud, rutati kj augus, milliseid Emajões siin ja seal ette
ujulasse, tust jubedast leiust teatati-' telefoni-, tuleb.
teri politseile.
Wõimaßk, et laiba noata sattumisel oli
kaastegew weduraurik, mis wähe aega enne
Uppunu osutzck autojuhttS.
kalurite püügi juure asumist Tartust Wõrts
Politsei kohale jõudnud, tõmbawad kalu jarwe Wtz wälja sõitis. Wõib olla, et auri
rid pvotshaakidega laiba jää-äärele. Nägu ku lained laiba tema algasukohast wälja tõid.
on tugewaSti moondunud, mudane ja hall Ent kes küll teab kõiki wete saladusi.'
ning nävwormid tundmatuseni wvrmunud.
Nost heidetakse uuesti wälja.
Uppunu on riietatud musta jopeGe, kuna ja
laS on üle põlwede ulatuw. wildid, mis tallu
Enne kui wäljatõmmawd laip ära wiiak
tatud autokmnmidega. Riietuse järele tun se, teewad kalurid weel ühe loomuse. Noot
takse ära, et see on 3. jaanuari ööl õudse lastakse endisest kohast sisse. Juba teatab
autokatastroofi kaasa teinud autojuht Alet novdapära wedaw noormees, et noot tuleb
sander Seeland. Jope seesmisest taskust. raskelt järele. Loodetakse näha ka teist seni
paistab liitrilise pudeli kael. I
leidmata laipa, Aleksander Wanaase oma.
Kauasest weeswiMmisest on muutunud Selgub aga, et noodapäras sipleb wihaselt
riided pudedalt ning mitmest kd 5—6-naelane purikas, kes otsib wäljapäüsu
hast laiba pootshaagiga tõmbamisel. Samuti! teed ikka wähemaLs jäälwast liikumispiirkon Ristikese nt. 4-ga on märgitud A. Seelandi
tulewad kummitallad wiltide küljest lahti. nast.
laiba wäljatõmbamise koht.

Kanad amaewad kalda.

Sügisel 17 näitust.
Soowiawaldused otsustamisel.

Prof. E. N. Setälä wiibis kolmapäewa kaunis suurejoonelised hõimupäewad. Rah
õhtul Õpetatud Eesti Seltsi koosolekul, kuhu wast oli kogunud rohkesti mind wastu wöt
oli ilmunud terwe rida meie ülikooli õppe ma ja ühised kooswiibimised wõtsid õige
jõude, üliõpilasi ja teisigi, kes huwitatüd meeleoluka ilme. Laulukoorid esindasid
Soome suure teadusemehe külaskäigust Tar laule, deklameeriti ja peeti kõnesid. Kulla kü
tusse. ühes prof. Setälägä wiibisid koos las oli ilmunud meid pealt kuulama ka inger
olekul ka tema saatjad mag. Hakulinen, lasi raja tagant, kuid need aeti sealsete wõi
, müde poolt laiali.
raag. Pakarinen j. t.
Koosoleku alul terwitas külalisi Õpetatud ! Rahwuslik töö ingerlaste seas näib rA
Eesti Seltsi esimees prof. J. M a r Z, awalda-- mustawalt edenewat. On asutatud lugemis»
des headmeelt oma keskel näha soome-ugri laudu Kulla külas wõtsingi osa ühe sää
keeleteaduse uue ajajärgu loojat ja andekamat rase asutamispeost ja ollakse energiliselt
teadusemeest. Säärased külaskäigud aitawad muudegi kawatsuste teostamise juures.
suuresti kaasa waimse koostöö tihendamiseks
Üht huwitawat asjaolu märgiksin
Eesti ja Soome wahel.
I Nimelt asub praegu raja taga wäikene K u k Koosoleku lõpul, peale dr. O. Looritsa ! kosi külakene, mille elanikud kõnelewad
referaati tänas prof. Setälä terwituste eest. ' täiesti omapärast ja mitmeti erinewat w a d j a
„Olen teist korda Õpetatud Eesti Seltsi ! murret. Olen seal kunagi warem käinud.
koosolekul. Esimest korda wiibisin seltsi küla lse nad endid wadjalasteks ei tunnista. Neil
lisena tol ajal, kui olin läbisõidul uurimus i päewil juhtus niisugune lugu nagu sellest
käigult liiwlaöte juure. Siis oli seltsi esime azalehedki kirjutanud et kolm meest on hei
heks pros. Meyer ja selts kandis ametlikku näkoormas salaja üle Piiri tulnud. Need me
nime Gelehrte Estnische Gesellschast. Nüüd hed kuuluwadki Kukkosi elanikkude hukka ja
on tõusnud uus, uoor sugupõlw, kes omal mul oli soow nendega kokku saada,
keelel arendab teaduslikku tööd ja mnhendab
Kahjuks ei läinud see mul korda, kuna
neid töõsaawutusi, mis selts on awaldanud j' mehed
hoitakse esialgu wõimude poolt kinni.
waremms saksakeelseis töis. Selleks on minu Wast saab edaspidi neid fiutExr ja näha. Prae
Paremad soowid za weelkordne tänu lahkete . gusele keeleuurimusele pakuks see omapärane
terwituste eest."

Kukkosi murre igatahes huwitawat materjali,
Külalisele awaldati elawat kiitust.
pealegi kui arwesse wõtame, et wadja keele
Prof. Setälä muljeid Jngen
. uurimine on siiani kaunis puudulik.
matkast.
Kuldneiu-kSue.
„ Keelemurre hemakoormas".
'
Tuletame
meelde
prof. E. N. Serälä huwita
„Jngeri on meile suletud maa. Ainult see tvat tõner reede õhtul
kell 6 Rahtvaluule seltsis
osa, mis Eesti all, on waba teaduslikule uu filosoofia seminari ruumides ülikooli peahoone?
rimusele ja mul oli soow tutwuda sealse prae kolmandal korral. Kõne on maksuta ja Võitvad
guse olustikuga ning wõimalustega teadus seda mitte-seltsiliikmedki kuulama minna. Loo
ei meie akadeemiline noorsugu ja muudki
likuks tööks. On ju Jngeri maanurk, kus dame,
rohkesti osa wõtawad soome kuulm teadusemehe
leidub wäga mitmeid erikeele-sugemeid ja rik ettekandest. Tingimata huwiiab „Kuldneiu" eriti
kalikku materjali rahwalaulude kogumiseks.

Mnu reisu ülesandeks oli siis õieti puht
teaduslik ekskursioon, kuid sellest kujunesid

meie õrnemat sugu ega jäta külmaks meessarr
garcidki.

Riigiametnikkude kõrwalteenistus.
Watitsus asub küsimuse selgitamisele.
Vabariigi walitsuS otsustas ministritele
ülesandeks teha, esitada kahe nädala jooksul

WalitsuS kiirustab asjaajamist ametiasutustes.

Wabariigi walitjus otsustas ministritele

walirsusele erilise küsimuslehe järele andmed ülesandeks teha. korraldada iga aasta maikuu
nende riigiteenijate kohta, kelle palk koosseisu jooksu! neile alluwates ametikohtades lõpeta
deS ette on nähtud ülello krooni kuus ja kes mata asjade, nagu kirjawahetuse, palwete jne.
lisa- wõi eritasu eest täidawad teises amctkohas üldist labiwaatamist ja otsustamist ja tarbekor
ülesandeid, kas riigi- wõi eraasutustes ja ette- ral seks eri komisjon moodustada. 1. juuniks
lõpetatud asjade kohta, mis asutusse saabunud
Mõtetes.

Põllumajanduspeawalitsusele on senini
tulnud kokku 17 põllumajanduslikult organi
ekspordi wäljawaadetesse, siis on asjatundjate
satsioonilt palweid lubada korraldada käesole
arwates need õige head. Loodetakse, et 1931.
wa aasta sügisel põllumajanduslike näitusi.
Selle sammu põhjuseks on asjaolu, et h'l enne 15. maid, seatakse kokku akt, milles kir
aaõta jooksul wõikstme wälja wedada kuni 35 Maakondliste näituste pidamiseks on tulnud
juti riigikogu koosolekul juhiti tähelepanu, et jeldatakse põhjust, mis asja lõpetamist takista
milj. muna, eelmise aasta 25 milj. asemel.
palweid 7. Tartu Põllumeeste Selts tahab
riigiametnikud, näiteks majanduZminis nud.
Nii optimistlikke wäljawaateid põhjustab korraldada Tartu maakondlift näitust Tartus. mõned
Tihti kuuldub kodanikkude seas kaebusi, et
teerumist pidawat peale oma otsekohese ameti
asjaolu, et kanade arw on meil igal Pool Walga maakondlift põllumajanduse näitust
koha weel teisi riigiameteid ja kohti ning seis meie ametiasutused asju liiga aeglaselt aja
suurenenud. Peale selle on munaeksportöörid

Efimeae kewadiae «aaasaadetis läks teele.
Kanamunade eksport, mis meil talwckuudel

Jutuajamine Ingeri reisust.

wiübub .algab harilikult kewadel jälle aprilli
kuul. Möödunud aaStatel tõusis munade wäl
jawedu aprillikuul harilikult juba üle 1 milj.
muna. Käesolewa aasta külmade ilma?tikuolu
de tõttu ei ole munade wäljawedu seni üldse
olnud. Alles eile läks Saksamaale teele esi
tahetakse korraldada Helmes; Petserimaa oma wat eraettewõtete teenistuses, mille tõttu nen wad, mõned asjad ametiasutustesse seisma -ää
mene munasaadetis, mis ei olnud küll suur. talwe jooksul loonud õige laialdase ja korraliku
Petseris; Wirumaa näitust Wäikekuid määrab siiski ära munaekspordi hooaja munadekogumise wõrgu üle maa. Kogumise Maarjas; Võrumaa põllumajanduslikku näi de teenisime kogusumma ületab ministri kuu wad. teised aga hoopis kalewi alla kaowad.
algust. Teele saadeti 2 kasti mune (240 tk.). korraldus on möödunud aastaga tublisti pa tust Räpinas ja Viljandimaa oma Vil palga, ühtlasi Pidades kõnwolteenisttüi ei 'aa Niisugused nähted tekitawad kodanikkude seas
riigiametnik kogu oma tööjõudu pühendada rii põhjustatud nurinat. WalitsuS on nüüd küsi
Munaeksportöörid ootawad kewadise hooaja ranenud ja täienenud.
jandis.
giasutuse
huwidele. Ka on Praegu Palju tööta must pikemalt kaalunud ja selle tulemuseks on
algust. Üle kogu maa on juba mune kokku
Mis puutub kanamunade hinnosse siis et
Järwamaa põllumajanduslikku näitust ta inimesi, kuna mõned oma käes mitu kohta kinni käesolew korraldus, mis loodetawasti ka tule
wõtma hakatud, kuid selgub, et eksportöör dele ole need mingisugust hinnalangust läbi teinud.
hetakse samuti pidada, kuid ei ole weel selge
must annab.
on suureks walulapseks halwad teed. Muna Munade hind on praegu ilmaturul täpsalt see koht, kus seda korraldada. Kõne all on Türi peawad.
dest, miS Tallinna senini kokku toodud, läheb sama, mis möödunud aastalgi. Selle tõttu on ja Paide. Arwata on, et põllutööminister
sorteerimisel eksporteeritawa kauba hulka ai* turuwõimalused head. Saksamaal juba ooda teeb otsuse Paide kasuks, ülejäänud 10 näi
nult 20 prots. 80 prots. on halbade teede takse eesti munade kohalejõudmist. Sealt on tuse pidamise palwet on kihelkondliku näituse
tõttu kokkuwedamisel sedawõrd rikkeid külge mitmel puhul Pööratud meie eksportööride korraldamise loa saamiseks.
saanud, et neid siseturul tuleb müügile laSta. Poole järelpärimistega. kuna meie munapeade
Põllutööminister otsustab palwed kuulda
MiS aga puutub käesolewa aasta muna- tised teele asuwad ja mis'ugnste hindadega.
wasti selle nädala lõpul. Ministeeriumist on
kuulda, et palwed wõib «llla kõik rahuldatakse.

Tulekahju Tammistu wallas.
Kolmapäewal põles maani Tammistu
lvallas, Londi asunduses, Londi talus, Ida
Kuke päralt olew palkidest elumaja. Tule-,
hawines toakraam, riided, wilja, põllutöö
riistu, hobuseriistu, 30 puuda loomapõhku,
00 puuda heinu, mitmesuguseid dokumente
ja weksleid ning 130 kr. raha. Põlenud elu
maja hinnati 3600 kr. ja kraami wäärtusi
1000 kroonile. Maja oli tule wastn kino
lustatud „Omas" 1000 kr. ja E. Kogul
Kindlustusseltsis 2600 kr. wäärtuses, kuu.
lraam oli kindlustamata.
* Tuli on saanud alguse elumaja poonu
gult katkise korstna läbi. Tuld kustutati ko
duste abinõudega ,kuid weepundusel ei suude

tud tulele piiri panna. Kraami päästmise
juures on saanud kahjusaaja ja ta mees ker
geid tulehaawu.

Wiljandi maawalitsuse tõrku
misest ei tulnud midagi wälja.
Neljapäewal kuulutas riigikohus otsuse
R«ketakßo PHri&fc ja hapüi^ga.
ins. Wambola-Simptmanni ja Wiljandi maa
Berliinis demonstreeriti neil päiwil aS- HõuainM weeldatud hapnik ja piiritus. Lä walitsuse wahelises kohtuasjas, mis 19.
ja ajatirjanikikudele dr. Hey hematel nädalatel tahetakse katseid uuetüübi märtsil juba riigikohtus arutusel oli. Ins.
landti poolt konstrueeritud rakettautot, mis lise raketauwga jatkata ja provwisSite teha. Simptmann ehitas omal ajal Wõhma-Soo
mewere kiwitee. Tee tegemise juures tuli 69
füSUelž tarwitab wedelaid aineid. Autole on

Riigimeeste suurbchtamise Paik.

Praegu politilistes ringkondades elawaks
kõneaineks olewa Saksa riigimeeste riigi
kantsler Brüningi ja wälisminister
Curtiuse Jnglismaa-sõidu ajal juulikuul
on nõupidamiste kohaks Inglise riigimeestega

walitud Chequers, kus asub Inglise pea
ministri ametlik suwekorter, mitte kaugel Lon
donist. Teatawasti leiawad need nõupidami
sed aset 5.—9. juunini.

Katastroof Chicago all.

sa töölist saadi laipadena kätte. Ülejäänud
11 töölist ja 10 tuletõrjujat on juba 14 tundi
maa all, mispärast arwatakse, et nad on.tu

Hulk inimesi maa-aluse tulekahju ohwriks
need omal kulul. Maawalitsus tõrkus aga
Chicagost, 16. apr. Seni selgitamata les hukkunud.
nende eest maksmast. Rahukogu ja kohtupa põhjustel plchkes ühes tunnelis, 15 meetrit
Tunnelis walitseb nii suur palawuS, et
muvdm-ine wagunisse sündis arwatawasti lot olid nende kiwide arwel ins. Wambola- maa all, kus 35 töölist tegewuses oli, suur
Murdwa gus lttknwal
Tallinna-Wäike ja Männiku jaamade wahel, Simptmanni kasuks 3988 kr. wälja mõistnud. tuli lahti. Tuld ei märgatud enne, kui tun tuletõrjujate kummist riietuse wooder sulama
kaubarongil.
nagu oletada wõib raudteel leitud lauatük Selle otsuse peale antud Wiljandi maatvalit i neli suust suured suitsupilwed wälja tungisid. hakkas. Politsei sulges tänawad, kuna suu
järele. Wargaid ei ole korda läinud ta suse kaebuse jättis nüüd riigikohus tagajärjeta. 'Tuletõrjujad tõid tunnelist 15 meest wälja red rahvahulgad õnnetuspaigale kogunesid.
Kui kolmapäewa õhtul kitsaroopalise rong kide
bada.
j raskete suitsumürgituse tundemärkidega. ÜhekKohila jaama jõudis, selgus, et ühte kinni
sesse kaubawagunisse oli sisse murtud. Wa»
Nõudmised Diskootopanga
auni otsalauad olid läbi saetud ja kangiga nii
wastu kuni 14. maini f. a.
suuir auk murtud, et meeS wabalt sisse wõis
mahtuda. Selgus, et wäikeknruse saadetis Diskontopanga likwideerimiskomisjon teatab,
test oli kadunud 3: üks 25 kg patt mitmesu et need, kellel panga tvastu nõudmisi, teatagu
ei ole aseaine, wald pee
guse manufaktuurkaubaga, üks 60 kg ja teine sellest luni 14. maini s. a. Peale seda täht
25 kg pakk puuwiillase riidega. Saadetised aega esitatud nõudmised ei leia enam rahul
nelm ehtne oakohw, millist kõrwaldatud koffelln.
olid teele läkitatud Kreenbalti poolt Tallin damist.
nast. Mitmel patil olid otsad lahti tehtud,
HAO-KOHW hoiab südant la nürwe
et järele waadala, mida patt sisaldab. Sissekantsülda kime puudus ja ettewõtja muretses
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ö. Eesti Noorsoo ühenduse MHZM
la pilati all servas lava kupongi kiilamalt aa. aprilliks ara saatnud Tallinna, tossi plats ar. a« .

Omaabi, aga kaldas?

„JKeie ftesfcfcooli tasapind".

Põllumajaudusliste laenude Wstmas LSaaa-Eesti põllu
meeste päewa ees.

Mitmesugused mõtteatvaldused kultuurisõprade koondise eöoekoosolekul.

Üheks põlewanmks küsimuseks, miK Tartu

EeSti Põllumeeste Seltsi poolt korraldatud
Lõuna-EeSti põllumeeste päewa kawaS esineb,

on kahtlemata põllumajandusliku krediidi kii*
simus. Põllumajanduse kriis on üldine, ta
tabab mitte ainult meid, waid ka teisi maid
ja maakondi. Kuid ei saa öelda, et põllu
majanduslikkude krediitide küsimuS puudutaks
kõiki EeSti maakondi samal määral kui näiteks

geks pidada, seni kui maksew on alus, s.o.
kinniswara wäärtuse hindamine. Kas wõime
seda absoluutse kindlusega waita? Waewalt
küll, sest raha wäärtuse tõus, mis peegeldub
hindade languses, pole tabanud milte ainult
tegewuS-, waid ka põhikapitali selle sõna laie
maS mõtteS. Tarwitseb ainult heita pilku
kinuiswarade oksjonitele, ja näeme warsti, et
talude hinnad on langenud eelmiste aasta
tcga wõrrreldes. Kui meil käepärast oleksid
andmed talude praeguse wäärtuse kohta,
siis muutuks wahekord tunduwalt, s?st mida
rohkem langeb kinniSwara wäärtus, seda ras
kemakS muutub wõlakoormatuse kandmine,
seda raskem on leida wahendeid ühe ja sama
protsendi- ja kusültusnõudluse täitmiseks.
Trööstida ennast wõrdlusega teistest maa

Arwustawad ja mnndatufinSudwad hääled.
Wiimasel Kultu-urisõvrode koon»
d i-s e koosolekul TartuS esines prof. G.
Rägo ettekandega teenul: Meie keskkooli ta
sapind. Kaasreferentidena esinesid prof. P.
Haliste ja dots. J. Nuut. Läbirääki
! ckll wõeti elawallt sõna mitme ülikooli
õppejõu ja keskkooli juhataja poolt. Koondise
poolt on meile järgmine koososeku käigu kir

EelnewaS mainitud wead põhjene wad laiemaile keelseid nimetust kirjutatakse teltoilifeltwaleMflfc
wiiärkäsitlusile. vnS ilmnewad kogu meie riigielus. mahakirjutamisel). Süü pole üksi andetns-S. »«»
ka hooletuse? ja teatud ««
£tt tarwis ka koolialal hakata ratsionaliseerimn.
Täienduskkass on põhimõttelikult mõeldaw ai praegukujunenud korra juureS ei wSttl lSpetapa
nnlt ajutise nähtusena.. Selektsioon Peab marem al ülikooli? Sarnaseid polegi. Knid. «» kas»jm n
gama ja peab teostnma keskkoolis endas. Kogn meie gclikule elule sarnasest mchaamlrsest lipet-mnsest.

haridnse huwides on. et meil osalt juba algkoolis,
aga Meel enam keskkoolis pannakse maksma kindel ja

järjekindel walik.
Kuid puudus ei seisa üksi organisatoorses kül

H. Karre: Ei »e õrge. et kesS-oU,
praegu selektsioon puudub täicSti. Ttda Mdt»
I takse wahel PäriS suurcSki »l?iuseS Km aga s
! st-oni keskkoolis weel enam stlS Pead f-»»

Tartumaad. Siin ja üldse Lõuna-Eestis tun
jeõ. Maid ka waStawaS maimlises baasis. Meil loogiliselt tegema ka nende õpilaste kohta, keda alg
jeldus awaldamiseks saadetud,
puudub meel kindel rabwuslik kultnurprogramm ja kool saadab keskkooli.
dub see probleem paljlt terawamana kui mit
i _ Prof. Of. Rägo: Tunnen keskkooli lõpetajate seetõttu
"H ufu, et lisaklasS tookS palju ««««st.
kultuuriline iscteadwns ja huwi nii laiemais
wõimeid lähemalt ainult ühes keskkooli tuum aines,
metes Põhja-Eesti maakondades. Lõunamulikum olekS kui selektsiooni seaks ülikool.
ringkonni?
kui
ka
koolis.
matemaatikas.. Kesttooli Lldtasapinna arwuStami
Eestit huwitab peaasjalikult see, kuidas kor
Prof. Rägo: .LpilaSte ürgmöimed pole ainu Walign ülikool keskkooli lõpeta s aist need, M » »
; sel tulev diagnoos saada kaudsel teel. mis raskcn
raldada juba ol e w«i d laene, nii et nad
kefed.
mis on mõöduandwad. Kooli organisatsioonil hasemad. eksamist liibisaajate arm nSrtakS st» «
! dab küsimust. Kuid ka ühel alal tehtud üksikaSjali
ja
nõudeil
on siiSki suur tähendus SpilaSte arengule. eri koolide tublidust ja kannustaks keMooie.
oleksid wähem rõhuwad ja wastaksid põllu
knd tähelepanekud wõimaldawad siiski teha järeldusi
Pros. P. Kogerman: ülikooli ipvejõu»»
Prof. P. HnliSte: Teatam pinge keskkooli on raske
! keskkooli üldise õpetuse ja Maimets kohta,
majandus? praegusele kandejõule. Se» asja
ia mitte PäriS õige kogu künd lükata
ja
ülikooli
mahel
on
alati
olemaS.
Keskkool
ei
ra
i
Olgu
keskkooli
lõpetanute
wõimete
kohta
mate
olu wäljendub muuseas ka asjaolus, et suu
bulda kunagi ülikooli täiel määral, kuna keskkooli koolile. .Testide juure? tuleb ette. et ur
maatikas
toodud
mõned
näited.
.Ei
saa
näiteks
pi
<em hulk talude haamri alla minekuid tuleb deft wõi ennefõjMegsetest olud.st, oleks meie . dada loomulikuks, kui õpilane ei tea mitu gr on ülesandeks pole mitte üksi õpilaste ettewalmrsta ral kukud läbi ligi 70 prots.. teisel korral
ette Lõuna-Vestis: Tartu-, Walga-, Wiljnndi arwates ettewaatamatu. Seisukord on tõsi . kg IS. mõi kui ta ei oSka 7700 jagada 1120-le, nii mine ülikooli jaokS. Kuid praeguse probleemi seadel rühmast saab läbi «0 prots. Kas stm >m W*
juures jääb siiSki teatam küsimuS püsima, ul,- keskkool? Meil Pole suuri wöimalnsi SmlaSte tnre,
ja Petserimaal.
scm kui statistika seda, statistika ilma enese | et resultaat läheb rohkem kui 100 Mõrra lahku õi düse
koolis arwatakse olewat umb. 30 prots. õpUaSainest, ligentfi hindamiseks. Absoluutset mõõdupuud
' gest. wõi õpilane arwad. et Vs— ',2 -H T/s (kõneleja
1 toob Meel rea näiteid). .Ei saa ka pidada loomuli keS oma loomulikkude eelduste tõttu ei Praks mn
.lukS, et meil keskkooli lõpetajad tihti ei tunne kor- olema. Ainete walikul on tihti näha. et ülioptia
(miljonites kroonides):
ralikult ühtki wõõrkeelt.. Annab end tunda üldise fed ei tea ise põhjendada, mis nad tahawad jä m,s
!intelligentsi puudus.. Peaks nõudma Mähcmalt mii neid hnwitaS. Meie keskkooli tüübid im liiga segi
nimum loomlSwõimct. Puudub probleemi seadmise paisatud. Keskkooli korralduse? on Puudusi, unda
o§tn« riigirendi- a'undn?- nniNd kokku
oskuS.. Ei osata oma mõtteid sõnaS ega kirjaS ra tuleks kõrwaldada. Koolide kabeks pöhiaincks on
talud :alud talud
bnldamalt wäljcndada.. WaSttiwstuime tõõ taga matemaatika ja manad keeled, kuid meil on ka bu
Niill. laeuud ja tvõlad 9.0 3.6 18.8 F.F 3V.3
järgede eest puudub pea täiesti. Abstraktset mõtte manitaargümnaasiumideS mähmdatud klassilisi kee
Eralae.iud ja tvõlad 2.2 3,8 Z.F 28,8
li ja suurendatud l-oduSteaduslisi aineid. Ka uue
käiku kardetakse. Töös puudub waimnstuS.
Kottu 29.9 .',.8 22,6 5,8 64,1
Kui süüdi otsitakse kõigepealt kodust siiS oli keele alal ei pääse meie katsetamise ajajärgust.
Peale keskkooli korralduse on süüdi tänapäema
kuhu eestlaste jaoks ka toorematel aegadel suurelt
tasapinnas ka üldine õhkkond, aeg. Tagasi
Sellest näeme, et ostu- ja asundustalude omaabi, olgu see nii hiilgaw kui tahes, üksi, osalt sama, kuid keskkooli õpilaSte tasapind oli teine. keskkooli
Teadmist wõib ülikoolis anda. kuid üldarengut, kui minekut'on wõimalik konstateerida ka wälismail.
Wõlakoorma wahe ei ole waga suur. Kuid ilma riigi abita, paigalt nihutada ei jõua. see kesttoolis on jäänud .nõrgaks, mõjustada, on
Wõimalvsed parandamiseks:
tähtis on. et asundustalude wõlad koosne Wähemalt osa sellest summast peame katsuma waga raske
1> Keskkooli geg peaks olema pikem (6 aaStat).
2) Oleksid mõeldawad sisseastumise eksamid
toad peamiselt riillikkndest laenudest, kuna os ümber muuta pikaajaliseks. Missuguseid wäl
õppejõududel tuleb tihti laskuda algkooli õpe
tutalude wõlgade raskuskeskpunkt langeb era jawaateid selles sihis olemas ja kuidas neid taja tasemele, kuid produktiimse tSS tähtsam saadus ülikooli. Meie inimaines Pole üldiselt küll mitte
halmem kui mujal.
kõrgem hariduS. jääb saamata.
laenude arwele, mille protsent kangelt suurem kasutada, sellest kuulewad põllumehed nende
Tr. J. Ruut (matemaatika dotsent): Meie
Mida tuleb Pidada eelnemas mainitud puudus

Statistika keskbüroo kokkuwõtte järele oli

läinud aastal talude wölakoormatus järgmine

süüta, näitab.

Põllumajandusel on ligikaudu 39 milj
kr. crft lühiajalisi wõlgu ja see on kalju, mida

suust, kes kõige kompetentsemad käesolewas te Põhjuseks:

esimestest.

Summa, mida põllumajandus nende lae küsimuses. Niipalju wõib aga ette öelda, et
nude katmiseks tähtajaliste maksude näol iga ülesanne kerge ei ole. Meie siseturg on liiga
aaSta peab walia andma, wõrdus 1939. a. kapitaliwaene selleks, et omal jõul läbi wiia
umbes 13.87 miljoni kroonile. Sellest lan operatsiooni säärases ulatuses. Wälisturul
ges ostntalude arwele 9,26, rügirenditalude aga oleme, „tänu" eelmise waliisuse ükskõik
arwele 1,3, asundustalildele 2,31 ja muude susile ja saamatusele, kes end. põllutbõmi
talude arwele 1,2? miljonit krooni.
uiSter A. Keremi kawa Maapanga obligatsi
Kolmandaks asjaoluks, mis halwendab oonide paigutamiseks ilusaSti kalewi alla mat
ostgtalude seisukorda asundustaludega wõr tis, lasknud soodia momendi mööda minna.
reldeS, on laenude jaotuS aja järele- Lühi Sellepärast seisab ka praegune walitsus, keS
ajalisi laene oli aStutaludel 1939. a. 22,3 põllumajanduslikkude laenude küsimuse tegi
Miljonit krooni, pikaajalisi ainult 7.6 miljo üheks tähtsamaks punktiks oma tegewuskawas,
mt krooni ehk esimesi oli ümmarguselt kolm suurte raskuste eeS.
Omaabi laenude Pitsiiusis leiab si'Ski
korda rohkem kui teisi.
Hoopis teist pilti näeme asundustalude ühe hirnu, kus ta piiratud ulatuseõ wõib
juures. Siin mr lühiajalisi laene umbes tegutseda. See on nõudmine, e, krediidiapa
6 korda wähem kui pikaajalist ebk wastawalt raadi fuhi tuleb mahendada.
Kui põllumehed sellele nõudmisele oma tuge
absoluutarwudes 18,8 ja 3 8 milj. krooni.
Raskem on silgust muretseda küsimusse, annawad, siis ei jäta see mõju awaldamata.
kas põllumajanduse praegust wõtekoormat meie Laenuprotsendi alandamisega ei saa muidugi
muuta lühiajalist laenu kuid
oludes raskeks tuleb pidada. Hariliku kalku
latsio.oni järele, mida waStu maisemata tõena tcatawat abi pakub seegi tee, eriti siis, kui
wõctaki?, tõuseb wõiakoormaws 11,5 prot kõik wõimalused ära kasutatakse.
sendini koormatud kinniswara
w 5 ärtusest. Selxi summat ei saa kõrSaksa algatused Genfis.
CvrttuS tõotab seletusi anda Saksa-Anstria
sammvae Lle.

Berliinist, 16. aprillil. Saksa wa
litsuS saatis rahwasteliidu peasekretärile kir
ja, milleS poi»rtaffe Paneurvopa uurimis
komisjoni koosoleku päewockorda wotta terwe

tlda uusi küsimusi. Eriti palub Saksa walit
sus arutusele wõlta Euroopa töösuhete aren
damist, arwesse wõttes praegu Euroopas wa
lissewaid segaseid tolliolusid ja nurjunud wlli
rahu kokkulepet. Neid fitsiimtft peaks komis
jon lähemalt kaaluma. Saksa walitsus tahab
M samal ajal anda seletusi tema kawatsus
test tdlliküsimuste alal Ühendi,ses SaksaAustri tolliliidu teostamisega^
Nagu mSõdnvudwatest Saksa ril^konda-

dest seletatakse, ei tule selles sammus sugugi

näha waStuMsiovm Inglismaa praegusele
et Satsa-Austria tolliliidu küsi
must kaalutaks juriidiliselt seisukohalt.
Edasi nõutakse Saksa walitsuse kirjas tol
litvabadustitwotorsoidukite jöuainetele Piirist
üleminekutel maal, merel ja õhus. Sellega
ühenduses tuleb ellu wiia Euroopa lMemi
ses teatud iihtlustused eriti maksustamiste
alal Euwopa riikides.
Walitsuse kriis Argentiinas.
B u e n o s Airesist, 16. aprillil. (Trj.)
Argentiina kabineti esitas wabarÄtzi presiden
dile lahkmnispaltve. Loodetakse, et sellele
wõib jürgneda koalitsiooni kabineti loomine.
President ei ole esialgu lahkumispalvet was
ta wõtnud. Kindel näib aga vlewat, et wä
lismimster Bosch ametist lahkub.

Pikker! matused.
Pikkertt ei tuaue eesti rahwausmid. Trükiwiga audi»
põhjust mütoloogilise jumala loomisele.
Õpetatud Eesti Seltsi koosolekul kolma maaltki tulema teateid pikkeri olemasolu koh
päewa õhtul esines dr. O. Loo rits ette ta rahtvalanles ja mütoloogilistes sõnastus
kandega Pikkeri esinemisest eesti rahwausun tes. Need teated on aga kõik wõltsitud ja on

diS ja tema rahwapärascst ehtsusest.

Kõneleja märkis, etpikker on meie mü
tcloogilises kirjanduses õige sageli esinelv
ja sedakaudu pääsenud ka wälismaisesse kir
jandusesse kui üks eesti rahtvausundisse kuu
luwaift jumalusist. Uuemate uurimuste põh
jal wõib aga tulla otsusele, et pikker on täiesti

ebarahwapärane, rahwausundile täiesti
wõõr a s. See on täiel määral literaarset
algupära. Pi? sc,kõu j. t. sääraste kohta
on andmeid rahwa seas palju, kuid pi k k e r i t ei ole.
Pikker sõna esineb esmakordselt G u t S
laffi tuntud „Boda Pickeri" palwesõnus.
Sealt kaudu on ta pääsenud meie kirjandu
sesse ja leidnud õige rohkearwulist käsitlust.
Kreutzwald on tema üle kirjutanud ning
kõnelnud ja on mitmed teadusemehedki ko
mistanud sellele pseudomütoloogilisele olen
dile (näit. K. Krohn j. t.)
EeStis läheb pikkerikultuS eriti moodi 19.
sajandil, kui ilmub warjumme all poeem
„KLu ja Pikker". Siis kõneldakse wäga laialt
PÄterist ja on edasi pääsenud rcchwusliku mü
toloogilise olendina ka Eiseni „EeSti müto
loogiasse". Pikker sai nii kuulsaks, et hakkas

1) Tarwiliku selektsiooni (waliku) Puudumine

raSke leida. Tihti on tegemist juhusega.kaS org»
andekamad wõiwad wahel eksida, woi mono «pr

küsimust mitte teada.

Tir. A. Raudsepp: Selektsiooni Pole le*g«

tcoStada. Anded on mitmesugused. LaStele ei saa
kõigile asetada ühesuguseid nõudeid. Iga õpetaja,
ka ülikoolis, hiudab kõige pealt oma ala. Keskkooles
langeb ka praegu kuni .">0 prots. walja esimeses ja
20 prots. wiimaseS klassid. Ka see on selektsioon.
Impulsid puuduwad praegu tõcSti suurel mää
ral. Kodu, seltskonnas jne. nähtuste lodewust, tood
hinnatakse kui nuhtlust. Puuduwad korralikud õppe
raamatud ja õppemeetodid. Praegune kawa on üle
koormatud. õppeaeg peaks olema pikem.

Tir. A. Adamson: Selektsioon olek? tarwr»
lik. Siia liitub aga küsimuS, ka» maa wö!
linna kool, kaS era wõi awauk

kool. üleriiklikud kontrolltööd ja katsete statistika
ülikoolis nSitawad. et maa- ja erakoolide» »» palju
keskkooli ülesandeks peaks printsiibis olema elu nõrgalt ettevalmistatud õpilasi. Meie hariduSpoli
jaokS jatkuwalt ette walmiStada ainest. miS on tika sihtjooned peawad muutuma. .Aga pead har

parem praegusest. KaS seda meie keskkool suudab,
3)' Algkoolide sthtlvsetn tasapind ja sellest tin on kttsttaw.
Matemaatika teaduskonnas korraldatud proo
gitud keskkooli õpilaste .ühtluseta cttemalmistuS.
Keskkoolis kulub tihti terme esimene aaSta .õpilaste mikatsete juures algajaile tuli õigeid wastust .16
prots.. kuSjuureS Mustuseid alla keskmise oli enam
tasapinna ühtlustamiseks.
3) Keskkooli olemaSolcMast õppckawast ei peeta kui üle keskmise, ülesanded olid Maga lihtsad. Ge
lektsioon keskkoolis on HSdatarmilik. Keskkooli huma
kinni ja seda ei wöeta küllalt tõsiselt.
keskkooli kursuse alul.

> kama enam tõõd tegema ja selle tõõ kontrolli milclS
I on tarwilikud estamid. Senised katsetööd, mille tee»
imad koolid ise walinud, on olnud sagedasti nii õpe»

taiate kui õpilaöte poolt ettewalmistawd. Sarnased
tüöd on ainult teatamaks pettepildiks, mi? warjawad
nõrgemaid koole.

Hilise aja tõttu katkestatakse lädirääkimi
sed ning otsustatakse neid jatkata järgmisel
seks. tundub nagu olekS humanitaarharu ainult neile, koosolekul, et oleks wõimalik kõnesolnud täht
kes mujale ei suuda minna.
Prof. Th. Lippma: .Keskkooli tasapinna sat küsimust käsitada wöimaliknlt mitme

4) Liig suur eritüübiliste koolide arw, miS nitaärharul puudub Praegu tõeSti tuum. Sumani
anuawad osalt teadmisi, mitte aga tarwililku Ad taarharn kawa wõib pidad.r teatamaks arusaamatu
haridust.

st) WõrreldeS lühikene õppeaeg. Wälismail on
ülikoolieelne õppeaeg I—2 a. vkiem kui meil. kuS
juures töötingimused ja tõõwahendid on paremqd. juures Pole tõesti mitte kõik korras. Lihtsaid ladina- külgselt.
Mida tuleks teha nimetatud .puuduSte kõrmal
damiseks:

1) Teostada selektsiooni keskkool», nii sisseas
lumisel kus lõpetamisel.

2) Niikaua kui vole leitud uut paremat selekt-siooui Miisi. tuleks wõtta uueSti tattvitufele eksamid.
3) Tuleb tõmmata kindel piir kutselaadiliste ia
üldgümnaasiumide mahcl. Esimesed ei pruugiks Sld

fc oma õpilasi ette walmiStada ülikooli jaoks ja
nende kama ci tuleks üle koormata üldainete õpeta
misega.. Senise kawa juureS ei saawutata lõpuks
kutselaadiliste keskkoolide? ei ühte ega teist.

Põllumajauduseseisukord raske, tööstuse
toodang wäheneb.
Kuid wäliokaubaudu» lõppes ülejäägiga.
Soome majanduselu 1930. a.

4) Kõrgema hariduse ettevalmistamiseks tn
leb mäljawalitud koolide juurde asutada eriklassid

Läinudaastast majanduslist olukorda ter
wes maailmas iseloomustab eestkätt tundulv
hindade langus kõigil aladel. Nii algas hin
dade üldtasapind 1929. a. detsembrist kuni
1939. a. detsembrini Suur-Britannias
18,0%, P.-Am. ühisriikides 17,0%, Prant
peab lõpetama.
Prof. J. Uluots i õigusteaduskonna dekaan): snsumal 15,1% sa Rootsis 12,7%.
Prof. RSgo on waft omad arwamifed ülikooli fiSse
Hindade langus Soomes on
astujate sit ka ülikooli lõpetajate kobta liig üldiS
tanud: Liiga nõrkade üliõpilaste prots. ei ole mitte nende maailma suurriikide omast tuuduwait
su«r>. Ka kõige parem kool ei .paranda õpilaste wähem, ainult 9,3%. Põhjus selleks on kahe
konsistutsiooni.
sugune. Esiteks see, et Soome hindade tasa
Meie kool endast ei faa õpilasi teda paremaks pind 1929. a. alanes mõnewõrra ette, s. o.
ega balwemaks, selle tõttn on asjatu liig suur usk
koolisse. Aga wale on siiski fee, kui andetuid ja kiiremini kui mujal maailmas. Teiseks aga
nõrku laStakfe lõpetada. Demokraatia mõiste just see, et 1929. ja 1939. a. uute tunduwate tolli
eeldab tcatawat selektsiooni. Andekamaid on tarwis kõrgendustcga hindade edasialanemist läinud
soodustada.
aastal suuresti takistati.
Kõige raskemini tabas hindade langus
põllumajandust, wiies 1939. a. lõpuks põllu
Itahwuswaheliue söekouwent
majandussaaduste hindade tasapinna terwelt
sioon teokstl.
30,5% wõvra madalamale 1928. a. juulikuu
Londonist, 15. apr Ml. Inglise söe tasapinnast, mis oli põllumajandusele kõige
kaewanduste sekretär Shinwell andis alam soodsam.
kojas seletusi küsimuste peale, «missugused ta
Hindade languse suund möödunud aastal
gajarjed olid tema hiljutisel söödul Berliini, oli Soomele wõrdlemisi soodne sellepoolest, et
kus ta Saksa walitsusega läbirääknnisi pidas sisseweokaupade hinnad langesid 18,7%, wäl
söetööstuse küsimustes. Shinwell seletas, et jaweokaupade hinnad aga ainult 15,9%. lä
Inglise walitsuiel on olnud läbirääkimisi rclikult: sama hulga wäljatveokaupade arwel
Saksa, Poola, Belgia ja Prantsuse walitsus olj wõimalik osta sisselvcokaupasid suuremal
iega rahwuswahelise söekonwentsiooni sõlmi niääral kui eelmisel aastal.
miseks. Konwentsiooniga tahetakse ühtlus
põllumajand u
tada esijoones tööaega söekaewandustes ja s e s.Hädaseisukord
Teisest küljest oli hindade languse suund
wõimaluse korral ka söeihindu. Olewat häid Soomele aga samal ajal ühtlasi ka ebasoodne,

(6. õppeaasta) ülesandele täpsalt koondatud õppe
kamade ja töömeetoditega. (Kõneleja arwates tulekS
projekteeritud klasse awada üle riigi umb. 26.)
Oit toale tui algkooli sa keskkooli nõuded Pro
jekteeritakse nõnda, et ka kõige andetum ja nõrgem

waljawaateid selle algatuse kordaminekuks.

Suur raadiumileid.
Edmondi st, 16. aprillil. (Oklahomas,
sugereeritud literatuuri kaudu.
Ühisriikides.) ?llberta ülikooli geoloog dr.
Pikkeri sünnitajaks pole aga muu keegi Allan Head on leidnud Ilhisriikide loode
kui trüki wiga. Gutsloffi „Boda Pilke territooriumil Suure Kant järwe ääres rik
ris" on sattunud sõna lõppu n asemel r ja nii kalikud raadlnmi-lademcd. Arwatokse, et
ongi lihtsa trükitehnilise eksimuse kaudu loo seadete ladestuste raadiumisisaldawus on ise
dud Eestis mütoloogiline nähe, mida rahwas gi suuretn kiti Belgia-Kongo kaewandustes.
üldse ei tunne.
Esialgu on käimas teaduslikud analüüsid, mis
Ärkuseajal oli loomulik, et taheti luua il peatvad andnia lõpliku selguse lademete wäär
lusioone eesti mütoloogia suurusest ja wõim tusest.
susest. Selle ärkuseaja romantikaga on sele
Elettriboikott Pühal Maal.
tatawad ka pikkeri ülespuhumiscd ja seadmi
Jerusalemast, 16. aprlllil. Behru
sed eestlaste rahwausundisse. Nüüdne aeg on
tis puhkes omapärmte üldstreik. Kõik linna
teine - kainete teaduslikkude kalkulatsioonide
elanikud kuulutasid streigi kohaliku elektri
aeg ja nii Peawad paratamatult mitmedki jaama wastu, mis keeldunud alandamast
romantilised suurused põrmu warisema. Pea wooln hinda. Kogu linn ott selle tõttu puue
me pikkerigi maha matma ja tunnistama, et ja õhtuti walitseb täielik tööseisak.
eestlane säärast piksejumalat ei lunnud. Pik
ker ei kuulu enam rahwausundisse, waid kul
tuurajalukku.
PSllutöSlistele ta wabrik».
Huwitaw on weel tähele panna, et pikkeri
töölistele
trükiweana wõtmine ei kuulil sugugi meieaja
leiutiste hulka: juba 1816. a. kirjutab
Palgaraamatuid
Knüpffer Rosenpläntcri „Beiträgedes" pikke
pakul)
rist kui trükiwea st. See jäi oga omal ajal
tähele panemata.
..Postimehe" raamatukaupl.
Tartus, Suurturg nr. 16.

nimelt sellepoolest, et ta tabas kõige raskemini

just rahwa pea-osa põlluharijate ostu
jõudu ja ainelist seisukorda. Saagi poolest oli
Möödunud põllumajandusaasta Soome põllu
mehele wõrdlemisi rahuldaw, andes 11% suu
rcma rukki-, 10% suurema nisu-, 9% suurema
kaera- ja 10% suurema heinasaagi kui 1929.
aastal. Ka majanduse alal oli edu saagi suu
ruse poolest silmatovkaw, püstitades näit.
wõiwäljawcos uue Soome rekordi: 17.112
tonni eelmise aasta 10.606 tonni asemel. Sa
mal ojal tehti algust peekoni wäljaweoga Ing
lismaale ning suurendati tunduwalt kana
munade wäljawedu. Kõigest sellest hoolimata
jäi põllumehe sissetulek rahas eelmise aasta
omast aga tunduwalt wähemaks hindade
languse Pärast. Ja kuna põllutööliste pal
gad selle tõttu, et üldine hindade tasapind
möödunud aastal alanes tunduwalt wähem
kui põllusaaduste hinnad, jäid peaaegu muu
tumatuks, siis suurendas see põllmnajapida
jäte kitsikust Meelgi. Kannatada said ctiti
tundmpalt just need põllupidajad, kes oma
majapidamises olid wiimastcl aastatel põhja
likumaid Parandusi ette wõtnnd laenude
arwestadcs sellega, et saagi suurene
miitc suurendab wastawal määral ka Põllutulusid. Anvates siia juurde lõpuks meel
Põllumehe metsatulude wahenemist, mille põh-

juseid ning ulatust oleme selgitanud juba
ühes waremas kirjutises, siis on selge, mikS
talude oksjonid Soomes on wiimasel ajal ku
junenud eriti rohkearmulistcks ja
riigi appi tulekuks eriti kisendamaks. Selge on
selle järgi ka närwlikkus, mis walitses Soo
mes möödunud aasta jooksul pollusaaduöte
sisseweo asjas ning mille Maigistamiseks
aasta lõpul wõcti ette uusi järske kartuli- ja
muude tollide kõrgendamisi.

Tööst usetoodangu wähene min c. Rahwa pea-osa põllupidajate
seisukorra kitsenedes ning ostujõu wahenedes
sai kannatada loomulikult ka tööstus, mis

tvalmistab saaduseid kodumaisele turule. TÄ?s>

tuse kogutoodangu wäärws Soomes oli:
1928. a. 13.721.000.000 Sml
1929. o. —13.179.000:000

1930. a.—-12.000.000.000 „
Osa wiimase aasta jõudsast wahenemisest
tuleb lugeda küll hindade alanemise, kuid suur
osa aga ka toodangu tagasimineku arwele. Ni
melt wähencs töötundide arm kodumaisele
turule töötawate tööstuste aladel 6,4% ja
wäljoweotööstuse aladel 19,1%. Kodumaiset
turgu rahuldama tööstuse aladel on ennast
pidanud kokku tõmbama eriti ehitusmaterja
lide tööstused, kuna ehitustegewuses walitseb
kapitalipuuduscl seisak. Wäljaweotööstuse alal
aga on peakannatajaks metsatööstus Wene
dumpingu tagajärjel. Saemeskitest, mille
aastatoodang ületab 2000 standardi, pandi
seisma umbes 50 ja metsasaaduste wäljaMedu, mis 1929. a. ulatus 1.200.800 stan
dardini, wähenes 25% mõrra 907.000
standardile. Käcsolewal aastal an kawatsetnd
metsasaaduste tväljamcdu meelgi paarisaja
tuhande standardi mõrra Mahendada.

Väliskaubandus wäheneS.
lutb kujuites aktiiwfeks. Kõige
eeltooduga arwestades on endastmõistetaw ka

Maüskaubandnse wähcncmine Nii sisse- kui
Mastaweo osas. 1929. aastaga MõrreldeS jäi
lissewedu lamud aastal wähemaks mõr
ra ja mäljawedtt 16% mõrra . Kuna sisse
iveo Muhenemine oli märksa suurem wälia
~iUlVä WÄiskaubanõnje
: v '' sSUV' tostra aktiiwsels,
lahendades tunduMat paremust 1929. a kõr
wal, mil wäliskaubcidus oli 571 7 mili
wccl enam 1928!
(uil 7 »• r',(,*to"6.ani,Uä lõppes enam
lim™lc lis!c,Wo ülekaaluga,
n.-iis t,. , 0 m,t,c 'isseweetud hinnaga,
nal« ?a I''S "a,,,IWaS «rwud, et maft
° Üssewedu wähenes
~k% , clwlarbeainete sissewedu umbes
, tuua toostustooresaineid meeti sisse
Peaaegu endisel hulgal. 11
Eeonomieus.
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„P O S T I M E E S "

Jagerl hõimu okastee.

Hispaania Pühitseb wabariiji Mv

Elu Weue-Jvgeri külades on muutunud põrguks.

Ajutine walitsuS rajab teeb vae riigikorra ülesehitamiseks. Ainult BareelonaS Ssife
maid rahutusi.
Kat«l»o»lafed tah«w«d fSderatiiwset wabarllbt.
Madriidist, lg. aprillil. pTrj.) Kest.
Alfonfo loodab tagasi
nädalal pühitseti kogu Hispaanias rahwuspääsu.
Püha wabariigi puhul Kõik
jal poeti rõõmupidusid. Kogu HiSpaanms
Kuningas Nfonso on enne maalt lahku
wolitses üldiselt rahu. Igalpool lehwiwad mist awaldanud manifesti Hispaania rahwale.
wabariigi lipud, mille wärwideks on punane Manifestis ütleb ta muuseas: „Walimis«d on
kollane-wiolett. Wabariigi lipu kõrwal leh näidanud, et olen kaotanud Hispaania tahwa
wiwad paljudes kohtades sotsialistide punased
armastuse, kuid ma ei usu, et see rahwa mee
lipud. Uulitsate! juubeldatakse ja tantsitakse. lemuutus oleks lõplik. Mina ei loobu ühestki
PolitsleiteemSwst peawad pealinnas rah
wamaja ja üliõpilasorganisatsioonide korra oma õigusest, sest need õigused ei ole mitte
walwurid. Kuningliku lossi esine on köitega isiklikult omandatud, waid ajalugu on need
eraldatud. Sõdurid, keS kuningliku walitsu minule pärandanud ja kord tuleh mul nende
se kasul kasarmutesse jäid, tulid jjuba wälja alalhoidmise eest aru anda. Oodates rahwa
ja ühinesid meeleawaldajatega. Nad on ku täielikku ja kollektiiwset tahteawaldust ja tahtes
ningliku kokardi mütsidelt ära wõtnud. Sise sedawiisi ära hoida wennataplikku kodusõda,
ministeeriumi uksele löödi pärast wabariigi panen mina oma kuningliku wõimu teosta
wälja kuulutamist plakaat, mis kujutab sur mise seisma ja lahkun Hispaaniast, tunnista
nupeod kuningliku krooniga. Kuninga ära des sellega, et rahwas on üksi oma saatuse
sõitu pühitseti intprowiseeritud lauludega. määraja."
Ajutise walitsuse peaminister Alcala Zamora
llhel prantsuse ajakirjanikul on korda lai
pidas öösel siseministeeriumi ees kokkutulnud nud Pariisi poole teel olewa kuningannaga
rahwahulgale kõne.
paar sõna wahetada. Kuninganna on kinni
Tõsisemaid korrarikkumisi ei ole tulnud tanud, et kuningas ei ole lõplikult kroonist
ette mujal kui
loobunud. Kuningas olewat lihtsalt ära
VanelonaS.
sõitnud.
Kataloonia pealinnas on nimelt «chwahulk
Uued Hispaania riigimehed.
WanglasL wabastanud mitte ainult politilised
President
Zamorra on juba tvanem politika
wangid, waid ka köit teised wahialused. Bar
tegelane
Hispaania».
Ta on mitmel korral tvarem
oelonas on omawahel tugetvasse wastollu lai
nud kaks woolu ükS nõuab Kataloonia täie ministriks olnud; muuhulgas korra sõjaminister.
likku ühtesulamist muu Hispaaniaga, kuna Oli üks detsembri mässukatse juhte.
Sõjaminister Azana on Hispaanias palju
teine toool nõuab Katalooniale autonoomiat,
s. o. Hispaania muutmist föderatiitosekS toa* tuntud pahempoolne wabariiklane. Ametilt adwo
bariigiks. Autonomistid on ilmselt ülekaa kaat, kes ka kirjandusega tegeles.
Välisminister Leroux on radikaalsete era
lus. Wastolud läksid kesknädalal sedatoõrd
teratoaks, et puhkesid ägedad tänatoatoõitlu- konna juht.

(Suue Pööret,

Pögenit-ingerlane jutustab.

Päris ameerikalik
on ühe kvhwiku reklaamivate Lvs Angelesi
maantee ääres (Kalifornias). Suur kohwi
tass k.õM katusel teeb autosõitjatele juba
kaugelt selle tähtsa „bensiinijaama" tÄcle
p embamaks.

1-maraalised metallrahad
Laotattav wLLrtase 1. mail f. a.
Kodanikud rutaku umderwahetamisega.

Majandusministeeriumi sundmääruse põh
jal 7. apr. 1930. a. kõrtvaldatakse liikmelt üm
berwahetamise teel 1-margalised walgest metal

lift walmistatud Mahetusrahnd alates 1. maist

s. a. Waatamata sellele, et juba 13 Päewa
päröft Eesti Panga osakondade paolt lõpeta
takse, liikwelt kõrwaldatawate 1-margaliste me
tallrahade ümberwahetamine, on limberwnheta

Wastu 'lihawotte laupäewa õöd tuli 5- tkmeline ingeri perekond Ae piiri Wanaküla
juurest. Wenemaalt põgenenud ingerlane
n mstas Wenemaa ingeri küladest õudseid
li.rmulugusid: „Meilt wõeti ära põllutöö
saadused, masinad, loomad, majakraam ja
maa", seletas ingeÄane. „Juba läi,nud
aasta sügisel sattusime kommunistide wiha
alla ja meie perekond
tembeldM „kulakukS".
Talu oli 25 tiinu suur ja wõrdlemisi hea
põllupinnaga. Talus oli hulk loomi ja põllu
saadusi saime ära elainiseks küllalt. Kom
munistide poolt tagakiusamine muutus jär
jest terawamaW, mAe tõttu jagasin isaga
krundi pooleks. Kuid ka see abinõu ei paast
nud meid kommunistide wiha alt. Aasta
tagasi wõeti ilalt talukoht ja anti Ma serWalt tiiik kõlbmatut maad. Käcsolewa
aasta jaanuarikuils ilmusid talli: kõmmu
uistid ja wiisid kaasa kõik majapidmnise
riistad, põllupidamise masinad, põllusaadu
sed, loomad ja isegi majakraanri. Minu
isa. kes 63 a. wana, saadeti Kingisseppa.
kust nädal hiljem edasi saadeti Leningraadi
wangina. Sinna wtidi Hiljem ka ema, kes
äsjm wabaks lasti. Isa jäigi kadunuks.
Hiljem kuulsin, et teda olcwat kinni peetud
..Sikirkal".
„Sikirka" on wangikong, üldises wangi
majas. Sinna paigutatakse harilikult surma
mõistetud. Inimesed „Sit!rkal" seotakie
aluspesu wäel kõrgete pukkide otsa ja lastakse

mata Meel wäga suur osa. See laseb oletada, nälgida ja külmetada mitu päewa, enne kui
et awaldatud sundmääruse tähtaega ei ole kül maha lastakse. Ka wana ingerlane wiidi
lalt peetud silmas, wõi jälle loiult suhtutud „Sikirkas" peale nälgiimst ja külmetamist
äärde ja lasti maha. Sellega oli lõpp
raha ümberwahetamisse. On stmmitam meel seina
isa tagakiusamisel ja asuti minu kallale. Olin
nüüd toimetada ümberMahetamist aegmsti. et
ettewalmistatud kõigeks. Lihawõtte pühade
ei tuleks wiimastel päewadel ummistust Eesti eel hakati wõtma sunniwiisil minu maja
Panga osakondades. 1. mai möödumisega kns
kraami. Pidin selle ije wedama wastu
. tub 1-margaliste metallrahade omanikkude nõu
wõtu putM. Kordonisse wisiin samal ajal
? deõiguS riigi waStu.
stmniwiisil heinu. Heinte wedamisel küpses
põgenemise plaan.
, Naadioringhäüling ei rahulda.
Elu ott pilti taga PöiM,
Wigu on aga raske parandada.
tänu taetvale, kes scält pääseb.
j Mitmelt poolt, iseäranis saartelt ja piiri
Kommunistide hirmuteod vn N. Wenes
' äärsetest kohtadest, on kaebusi tõstetud Eesti
ennekuulmatud. Talude rüüstamine algas
ringhäälingu saatejaamade nõrga kuuldawuse
aasta tagasi ja muutub üsna laiäulatuslise
i kohta. Teedeministeerium on küsimust selgita
maks, Lauysoo külas rüüstati paljaks ter
, des leidnud, et praeguse seisukorra juures on wenisti 32 nigeri talu, Pärspäs üle 40,
abinZusid puuduse kõrwaldamiseks. Suu Kurwitsas 8, Killlakülas 5, Keskiltos
j i:ed riigid oma suurewõimeliste saatesaamadega —8 ja Arsikülus 5 talupitmjat. Praegu
'piiratvad naabermaade nõrgawõimcliste ring vlewat käsil N. Wene Jugeris kolhooside
-häälingu saatjate kostwuse ulatust. Eesti raa asutamine. Talupojad tehakse puupaljaks
dioringhäälingu saatejaam Tallinnas, mis ja maa wõetakse koThoostde alla. Talupojad
. Eesti kohta küllalt suurewõinnstine, on samuti nälja tõttu on stmnitud pöörduma kolhoori.
' ümbritsetud Palju tugewamatest saatjatest, mis Ingerlased, kellelt talumaad wSewd ja pole
takistab Tallinna samja kostmust Tallinnast weel kolhoosi astunud.
kuklmmtakse KnuuPrAks.
! Ka tuleb oletada, et Tallinna saatejaama asu
Neile ei tohi keegi anda ulualust. Kes
i koht riigi piiril, kus pool ümbritsemast söö
'rist on meri, pole soodne. Samuti pole Tal seda' julgeb, langeb ränga karistuse alla. ini
j linnä saatejaama saatjate laine küsün"s varem. mesed on muutunud tuimaks ja ükskõikseks

Teatawasti toetasid

katoliku kiriku ringkonnad
kogukondliste walitsuste eel ägedalt monar
histlikku erakonda. Kohtuminister awaWaS
nuntsiusele soowi, et Vatikan heatahtlikult
toetaks korra ja sisemise rahu alalhoidmist
Hispaanias. Nähtawasti oldi Roomas juba
seesuguse sammu wastu ette walmistatud ja
nuntsius wastas selle tõttu otsekohe kindla
kujuliselt, et kiriku poolt ei ähwarda sisemist
rahu mingisugune hädaoht.
Walitsuse esimesed sammud.

tust, et Hispaania riigi uued juhid suudawad kii
resti oma tööd lõpule wiia ja riigi juhtida ÄudeSfe.
mis temale kindluStawad kiiret õitsengut.

esimesed walitsuse otsused.

Hispaanias hoopis tagasihoidlikult. Demokraati!-

Teadaanne sisaldab ametliku Alcala Za
mõrra nimetamise ajutiseks wabariigi Presi
dendiks ja walitsuse liikmete nimetamise. Sa
muti kuulutab walitsus wälja üldise am

kud lehed on küll põhimõttelikult heatahtlikul seisu

Walitsuse deklaratsiooni järele tahab uus
wobariiklik walitsus kõigi jõududega töötada
ja annab omad otsused tagant järgi parla
mendile kinnitamiseks. Kõik senini maksnud
politiltse mõttewabaduse kitsendused kdota
takse. Eraomandus, erandiga maad,
jääb puutumata. Walitsus jätab omale wa
baduse makswaks tehtawaid wabadusi häda
korrol uuesti kitsendada.

Kolmapäewal awaldaS walitsus prokla
matsiooni, milles peale läkituse rahwale on ka
wabariigi põhiseaduse sihtjooned loetletud,
mille järele maad senikaua tvalitsetakse, kuni
tuleb kokku asutaw rahwuskogu Cortes,
kes peab põhiseaduse wälja töötama.
Prowintsi kuberneridele saadeti korraldus,
et nad üle annaks oma ameti pühapäewal wa
liwd omawalitsuste juhtidele.

millest proletariaadil suurt tvSitu loota ei ole.*

on üldse keelatud.

Ingeri külades pole enam mitu era
kauplusi.

Wene traitfiibiga Tallinna sadamasse. kus
need edasisaatmiseks cüaijyit ladudesie paigu

tatakse. Rohke Wene transi.t aitas pehmen
dada ka kibedat tööpuudust, sest kaupade Ma
gunitest ladudesse ja sealt laewadele laadime
sega olid iga päem ametis ligikandii 800 töö
list. Wene transiidi suurenemine on kaudne
kasu külmast talwest.

Tallinna, samuti ka teiicd sadamad wal
mistnwad suwise hooaja wastu. Mere täieli
kumat jääst wabanemist oodatakie lähemail
päcwil. Tallinna reidi jääst Mabanemiie
keskmiseks päemaks on 25. aprill. Ainult
1881. a. kavadel wabancs reid 110. aprillil.
Mere jääst wabanemise järele iäetakse. kobe
tcgewussc suwised laewaliinid. Tallinna ja
Helsingi wahcl pidas ühendust kogu taline
aurik „Poseidon". Rcil päewil pandi käiku
temale lisaks ka teine aurik ~Jlmatar", kes
peab ühendust Helsingi—Tallinna—Stettini
wahcl, tehes iga nädal ühe käigu. ..Poseidon"
ja liiguwad kuni jääminekuni,
siis asendatakse nad kergemate liiniauriku
tega ..Ariadne" ja „Rügcniga", kes praeguste
jääolude tõttu ei saa ühendust pidada. Eesti
aurikutest hakkab „Kalewipoeg" endiselt pi
dama ühendust Tallinna ja Stokholmi wahel.
Rannasõidu-liinidcst jääwad alles need.
mis möödunud aastalgi liikmel olid. Uus.
liine armalasn juure ci looda. Kmvanus olt
küll Wormsi—Haapsalu wahcl korrapärane
nbendus luua, kuid sellest ei tule wist midag
wälja, sest sellel liinil on niiwõrd mähe sõit
jaid, et ei taiu ära korrapärale ühenduse pi
E. N. Remarque'l
palju kõmu sünnitanud söjaromaan

Xüänetindel
muutuseta...

tasakaaluka ja waStuwStunnet tväljendawa tegu
wiisi puhul.

gemist on «kahe kodanlise tvoolu omawahelise tüliga,

Kergemal juhul wöctakse ära liikumiswaba
dus ja kitsendatakse isiku õigusi.
Takumecstega toos kähvab utetsatöödel
ka kirikuõpetajad ühes oma naistega.
malatcenistused sa muud inkiliscd talitused

damist.

Inglise ajakirjanduses annab ennast tunda see.
et Hispaania kuninganna Ena oli Inglise printsess
Osalt wast selle mõjul on Inglise ajalehed heataht
likud kuninga perekonnale, märkides eriti ära ku
ninganna mehist ülesastumist vaSketel silmapilku
del. ühtlast wäljendawad aga inglise ajalehed lu
gupidamist Hispaania wabariiklaste juhtidele nende

Moskwa ajakirjandus Aleb. et neile on sünd

saadetakse snnniasumiielc Põhja Weucmaale.

Laewad ootawad mereleminekut.

lähetvad isegi nii kaugele, et Nad Hispaaniat kahi
lustatvab .Prantsusmaa wasalliks" muutumises.

mused Hispaania, esialgul ükskõiksed, kuna seal tv

kop. ja jalamees õO—GO kop. päemas. Kae
ra puud maksab aga 10 Tbl. Töölise enda
päewane ülespidamine kehwa toidu juures
läheb maksma üks rubla. Wasm hakkajaid

10-päewasest wasikast pool lehma hinda.

koal, märgiwad ära siiski kuningas Alfonso füm

fonso oli Saksamaale ilmasõja ajal heatahtlikult

sest arreteeritutest kellegi ic midagi ci rää.gita.
Metsatöödel teenib hobusemees <SO—OO

Mis oli kass külmast talwest.

paatlikku isikut ja tema häid soowe. Parempoolsed
saksa lehed on õige külmad. Märgiwad ära, et Al
erapooletu ja hoiatawad saksa demokraatlikke lehti
rewoluisiooni üle hõiskamast, kuua fee wöiwat His
paaniale tuua raskeid sündmusi. Mõned saksa lehed

ja aastased koolipoisid, kellest nruiduar
õigeid töötegijaid polnud.
Ingeris walitscb praegil täielik teoorjus.
Iga talupidaja eit kohustatud käima 6 pae
wa nädalas hobul ega ehk ilma
metsatööd.
Puudumist karistatakse rängalt. Lkks mgert
taluanecs wigastas metsatöödel käe. Ärü
wabastas ta 6 päewaks töölt. Paan päewa
pärast ilmus talumehe juure tööjubataja, kes
talmnehe ja saalis Kingiseppa.
Kuidas tal edaspidi käsi käis, vn raske ütelda,

Meri hakkab jääst wabanema.

Saksa ajakirjandus terwttcS rewolutstooni

nestia.

Sügisel toodi kolhoosi töödele kaitiewä.elased

Noarvokst uus pastor.
Rootsi kodanikule Sven Danell'ile anti

Wirmased ilnlad mr nii maal kui merel
Pämumaa Mlumehed nurisewad kasu
ketoadet
toomas. Linnade tänawad on küll
wasikate liig kõrge hinna üle. Nimelt muu
tvad põllutöökoolide talud 10 päewa Manu juba lumest paljad, kuid maal on weel kül
seid kasuwasikaid 30 kr. tükk. Samal ajal lalt paks lumekord. Samuti on merel jää
maksetakse turul wasikatest 3—lo krooni. Kuna Meel läbipääsmatu. Tänawuue külin taim
kooli talud wasikaid peawad ainult 10. päe tõmbas merele tugema jääkatte peale. Jää
toani, siis müüakse järelejäänud wasikad lihu lõhkujad nägid palju waewa, et Meeteed maba
nikkudele, kuid mitukorda toähema hinna eest. hoida. See läks osaliselt ka korda. Isegi mc
Põllumehed on artoamisel, et kasuwasikaid nclased püüdsid kangekaelselt laewaühendust
hoiti rewolutsioonilise meelsuse parast.
toõiks anda odawama hinna eest, siis toiiksid Leningradiga waba hoida. See jõupingutus
käis neil aga üle jõu. Waatamata sellele, et
põllumehed kasuwasikad kõik ära.
Wastukaja wällsmaal.
neil kasutada maailma suurem jäälõhkuja
Wabariigi wäljakuulutamine ära
„Krassin", ei suutnud ka see Soome lahe jääst
tab suurt tähelepanu kogu maailma ajakirjanduses.
täbi murda, maid istus üle pooleteise kuu
Prantsusmaal terwitawad kõik lehed üksmeelselt
«Postimeest" loeb igaüks
suurema laewakarawaniga jäämägedes. Wii
seda, et riigipööre on sündinud ilma tverewalami
mati loobusid nad järjekindla laewoühenduse
seta ja et Hispaanias tvalitseb kord ja rahu. Goo kes tahab teadlikult osa võtta Eesti jätkamisest ning hakkasid kaupasid transpor
witakse õnne wabariiklaste juhtidele, et nad on politilisest, kultuurilisest, majanduslikust, teerima raudteel Tallinna. Selle tõttu oli
sotsiaalsest elusti
suutnud oma eesmargile jõuda, ilma et riik! oleks
Wene eksport mööd. talwel eriti elaw. Pea iga
tabanud tõsisemad wapustused. Alvaldatakse loo
päew tulid ja titlewad toeel praegugi rongid

Kesknädala hommikul wara andis walit
sus ministrite nõukogu uue alamriigisekretär
Ganchez Guerra kaudu ajakirjandusele teada

EestiMene piirist idapoole. Kollwo- osu
tati paar aastat tagasi. <?eal elab ainult
mõiri perekond. tol hoolte
on äärmiselt lohakas. . ..
Wccl praegu fcifcr% wiljnpöldudcl sügisene
wili
ja heinmimadel mädaneb mahaniidetud rohi.

Kosteratiiwidest ei iaa peale riigiwiina
ja kommunistliku kibtltuskirjandnft m'ttc nnSagi. Läinud aasta sügisel toodt küla koopc
ratliwi kusagilt tväilsel arwiü suhkrut. Nael
maksis 6 rbl. Rahwas vu aga nii waene, et
keegi stchkrut ei söudnud osta Riideid ega
jalanõusid pole sa aida kusagilt. Kooperatn
wisse tuuakse neid niiwõrd mähe. et saatvad
ainult mõned wäljawalitud.
Paar suuremat Ingcri küla Eesti Wene
piiri laheduses aiuwad mere ääres. Elani
kud saatvad ülespidamist kalastamisest, see
aga ei ole kuigi täsuw, sest wecd vn riigi iäes,
mille eest Mõetabie sunniwiisil maksuna
kalu. Aiiik maksab kalapuudast kõigest 8 rbl.,
kuna ise edasi müüb puuda 21 rublaga.
liianifud külades on
alaliselt tvrinmeomo elu eest.
Sõduritega rääkimine on kõmasti keelatud.
Samuti ei tohi isegi üle Piiri' Eestisse maa
data. L. a. suwel tegi ingerlane Eesti-Wene
Piiri ääres beina. Töö lõppedes vkstui hüü
dis mees oma kaaslasele: „Ttlle homme
jälle 'tagasi'." Et teispool, piiri oli ' näha
inimesi, wangistasid N. Wene piiriwalwurM
mgerlaie ja saatsid ta Aeningraadi mangi
majja.
Seesugune vn elu teiselpool Eeski piir-.
Helsingist oleme juba kuulnud, et Soome
Wäljawaated olukorra Parandamiseks lähemas oma saatuse wastu.
Eesti piiri läheduses on praegu ainult piiri lödedal on ingerlaste kannatused weel
tulewikus ei ole aga kuigi suured, sest 0.-ü.
..Raadioringhäälingul" puuduwad tarwilikud üks kolhoos, endises Prilitsa mõisas, mis porgulikmnad.
asub Kurwitsa küla lähedal, umbes 6 klm
mmmad Lmberkorraldamiste tegetniseks.

kuna revolutsiooniline wool wõttis Hispaan
bariigi walitsufe Poolt luba waimülikü ameti
seisisselles,
juba mõnda
aega tugewa
sõjawaelise
et kuningaloss
MadriidiS
(pildil) pidamiseks Noarootsi luteriusu koguduses.
iaS kiiresti wõimuft, oli kuningriiklus juba IseaS
ammu kaitseseisukorras. See waljendus muu walwe all.
Kafowafikate hiad kõrge.
Ganchez Guerra on tuntud wanameelfe
sed, mille lõpul autonomistid wallutasid ame
tiasutused. Kolonel Macia, kes Barcelonas politiku poeg. kes Berengueri walitsuse langemise
seisab wabariiklaste eesotsas, on samuti au järele korduwalt esiplaanil sei-siS.
Tööminister Gaballero on sotsialist. HiS
tonomistide poolehoidja ja Püüab arwata
wasti Hispaania keskwalitsuse peale mõju paanis mnetiühisuste esimees.
awaldada, et Hispaania omandaks föderatiiwse
Minister De los Rios on ülikooli profes
sor, sotsialistide ridadest.
riigi ilme.
Minister de los Rios aSWS ajutise walit
Enamus wabariigi walitsuse ministritest on Mk
suse nimel ühendusse paawsti, nuntsiusega. alles hiljuti wcmglast wabanenud, kus neid kinni

5

(tõlkinud Gr. Koch, hind 2 kr. 75 snt., köites
3 kr. 50 s.) on praegusaja kõige loetavam raa
Jälle üks troon kokkuwarisenud
Kuningas Alfonso: „Sigmesid need wabariiklikud hiirekesed nii Pisi-tasa, et ei märganudki
' neid: rwüd ei aita nende wastu isegi minu patenteeritud hiirelõks'"

mat, mida levinud juba üle 41, z milj. eksemplari.
? e a 1 a d u:

E. K-Ü. «.Postimehe44 raanatn*
kauplus Tartus, Suurturg nr. 16.
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Tartu teated.
Strobli «itta-.
Strobli karikatuuride näitus on diye
rohket hutvi suutnud äratada Tartu kunsti
huwilise publiku hulgas. Enamik intelli
gentsi on juba näitust külastanud, kuid ka
Palju päris „lihtrahwaft". ?n tulnud Ungari
suguwenda waatama. Eriti rohkesti on pub
likut wiimaStel päewadel olnud s. o. Peale
Strobli kohtuprotsessi lõppu. Nähtawasti hel
litatakse lootust, et Strobli karikatuurid nüüd
wähem sapisemad tulewad.

Ka lõbusaid wahejuhtumisi on seni ette
tulnnd. Keegi ohwitser ledis ühe karika
tuuri juures oma sõbra au haawatud olewat,
ning lubas, kui pilti kohe maha ei wõeta, seda

asja weel „lähema?t järele waadata".
Õnneks ei ole seesuguseid juhuseid mitte
rohkem ette tulnud, mis arusaamatusi teki»
taksid karikaturisti ja publiku wahel. Näitus
kestab weel kuni teisipaewa 21. aprillini.
Al. Usateadla-te Selt»
10-a««tame.
At. Usuteadlaste Selts pühitseb 19. skp.
oma 10. aaStaPäewa. Gel puhul korralda
takse kl. 10 h. ülikooli kirikus pidulik juma
lateeniStuS. Samal Päewal kell 12 on üli
õpilasmajas aktuS. Akdlse kõne peab rekwr
J. Kõpp; peale selle antakse ülewaade sel isi
10 a. togewuscst jv terwitused-

Riia Wene teater
Tartu asutatakse klaastwabrik. i
efineb
täna
õhtul
Gaksa teatri ruume? L.
TSSd leia» wni 800 tMt.
Tshehhowi
draamaga
.Kolm õde". Tallinna
Riias asub suurem klaasiwabrik, mille
omamKudeks üks EeM ja üks Lati kodanik.! arwuStu? on suhtunud sellesse ettekandesse wäga
Wabrikuls töötab peale läti rahwusest tööliste soojalt ja publikum oli haaratud etendusest nii iv
ka umbes 90 eestlast. Kuna Lätis makvwa siduses kui lõbususes. Esinewad: M .Wedrinskaja.
seabuse järgi peawad ettewõtjad palkama ai E. Buntshnk, O. Lewitskaja. J. Jakotvlew. J. Ju
nult Läti kodanikke, siis tuleb wabrikul 90 . rotvski. N. Barabanotv. A. Hshaadajetva, A. As
eestlast"!öölist wa'llandada. See on pidanud tarow j. t. Algu? kell 8 õhtul.
juba ammugi sündima, kuid mitmesugustel
põhjuAel on wabrik saanud wallandamist
kõ««d, koosolekud Ja pidud.
ikka edasi nihutada. Nüüd aga olewat Läti >
walitsrvse -Paolt ka wiimne wallandamiseks
Edit Oltorpi rütmilise liikumise kursused.
antud tahtpäew saa-buma-s. Krma kõik wal
Prl. Mnt Oltortk awab Tartus rütmilise lii
landamMe tulewad jõud vn wäljaõppinud rumye ja tantsu kursuse. Kursus ou nii täiskas
töölised, siis on beine wabrrkuomanik, kes - lvanutele km ka lastele. E .O. Wiibis hiljuti PaEesti kodanik, tulnud mõttele, asutada Tartu \a fhtltdega. tuttvus mitmesugilsie tantsukoolide
uus klaasiwabrik ja need töölised, esialul 00—;
Tartu I. tööstus» ju umjanduSöpilasie kooli
70, siia üle tuua. . i
loppklasstd korraldawad 18. skp. kell 7 Sht kooli
Neil päewil wiibis ta Tartus ja astus saalis HnwiõHht.
juba samme wabriku asutamiseks, otsides sel
leks wastawat krunti ja muretsedes wasta
Teaser la muusika.
waid lubasid Ta on jäänud peatuma ühe J
„Wane«mises" homme „Linnukaupleja"
krundi juure Kaluri tänawäl.
WabrikuZ leiaks tööd kuni 300 isikut.! juba kolmat korda. Opereti suurepärased wiisid
Wabrik töötaks Riia wabriku osakonnana. ! meeutawad end. iga kuulaja kõrtva siSe ega lahku
sealt nii pea. Tegetvad prd Etukis. Nander. Li
Ehitamine Kaagweres maksab - bene. Sutvorotva. hrad Lipp. .Põlde. Piller. Waino.
Kurg j.t. üli'» ja kooliõpilaste piletid makswad.
106.209 kr.
Pühapäewal teist korda ülilõbus jant ..Beebi".
Saawutati umbes 3000 kr. kokkuhoidu, i
Draamaskmbio rändteatri

AarSknSpnh» nmtevjalid.

KaaMvere lastekodu ohjamine 1926. aas- >

C. Karskusliit on karskuspüha materjalid or
ganisatsioonidele laiali saatnud. Tänawune karS

tal ülesseatud ehitusprogrammi järgi pidi!
tulema maksma 111.932 kr. Selle kawa pii-!
reS on ehitised nüüd kõik teostatud, ainult \

dend „EirgaSmäe", mida karSkuSpüha! soowitatakse

mes hooneS, kuid tegelikult on saanud kolmesi

kuspüha leiab aset 2. ja 8. mail. Peale selgi mõnede wähemate muudatustega'. Programm'
tuSmaterjali on ära trükitud ka O. Lutsu näi nägi ette 75--pealisele lastekodule ruumid kpl

eite kanda.

M. Alewj 25 a> toeuiStusjnubel.

hoones ruumi 166 lapsele. !

töökoda. Ettenähtud programmist jäi teosta
Alewil saab reedel, 17. aprillil täis 25 aaStat rii mata ainult Kaagwere mõisa endises härras
temajas klassiruumide ümberkorraldamine,
giteenistuit eesti ja wene ametasuiuSteS.
M. Alew sündis Viljandimaal Kabala wal sest seal hoones asub weel rinnalaste kodu,
las 28. aprillil 1877. a. Sai alghariduse koha mis pidi ülekoßma Tartu.
peal ja lõpetas hiljem Paide linnakooli. 1902.
Ehituste tegelik läbiwiimine tuli maksma
a. alates teenis Paide ringkonna aktsiisiwalitsu 166.269 kr. 93 senti. Nõnda jäi kawas ette
seS ning hiljem asjaajajana Paide notar: juures.
1910. a. alates ametis Tallinna kubermangu akt nähtud siinilmadest üle 5742 kr. 7s. Sellest
siisiwalitsu et ja 1916. a. sai Eestimaa wabrikan läheb umbes 2666 kr. härrastemaja korral
iide ühisuse asjadewalitseja abiliseks. 1918. a.
astus M. Alew haridusministeerium! teenistusse
ja määrati 1925. a. riigi Zeskarhriwi. eSmalt sek

retäriks, hiljem osakonna juhatajaks. 1927. a.
lõpetas M. Alew Tartu ülikooli majandus
osakonna.

aastaid.

LawaStab näitleja-näitejuht Rudolf Klein.

Kaastegew tevwe rändtrupi koosseis ühes teh
nilise personaaliga; nimiosades ligi 20 tegelast.

Feher ja Nowaki „Wanemuises".
Kes on Miklos Feher ja Laslo Nowaki? Suur

Kr. Karskusliidu peakoos
olekult.

liidu aaStapäewal, 14. apr. üliõpilaste karSkuS
ühenduse ruumes, Jakobi 8.

Ungari kunstnikud esinewad ..Wanemuises" ree

del. 17. aprillil.

Martin Tarasi kontsert Prof. A. Lemba
kaastegewusel.

Esmaspäewal, 20. apr. on Tartu publikul wõi

Liidu 1930. a. tegewuse- ja kassaaruanded malus kuulata teatri uut tenorit
Tarasit. Mäletawasti wõeti M. Tarasi
japäewa hommikul, mil tema kadumist mär kinnitati. Arutati tegewuSkawa ning waliti uus Martin
proowiesinemine suurte kiiduawaldustega wastu.
juhatus
1981.
a.
tegetvusaaZtaks.
gati, slõitis kiikede omanik prof. K. Saral
mis oletada laseb, et ka seekordne esinemine sama
Kuna prof. H. B. Rahamägi esimehe kohalt sugust tähelepanu wäärib.
mootorpaadil Tartust Emajõge pidi alla ka
'' Klaweril esineb ja saadab solist prof. Artur
huu*tb lindu otsima ning leidiDi tMa urn keeldus ajapuudusel ja olles E. Karskusliidu esi Lemba.
Eeskawas Wihtol, Chopin, Debussp. Wag
beS skm linnast «emal Maste kohal. Luik mehe kohustustega koormatud, tvaliti liidu uueks ner. Liszt,
Scott. GlasuNow Blumenseld, Puccini,
põgenes aga otsijate eest kaldale, ja km Wee esimeheks õp. A. Pahn, Sp. A. Kuum abiesimehets, A. Lemba. Flotow. &. Meri j. t. belitöõd.
riku talu põllul ta peaaegu kättesaamisel oli, pr. L. PSHn kirjatoimetaja, prof. 25. Murtinson
Pensionäride ühingu lanlukooriharjutus reedel.
tõusis ootamatult Nhkul nma lendas eemale. abikirjatoim., E. Kubjas laekur, A. Oksa abilae 17. apr. kl. 8 õht. T. tütarl. gümn.. Riia ja
Omanik palub, et eksirännakutel wiibi kur, ametita liige mag. 25. EruitS. Rewisj. ko Karlowa t. Kõikide ilmumine wajalik.
üliõpilaskonna segakoori lanluharjutns jääb
wat luike maha ei lastaks, waid teda püAaks misjoni mag. J. Taul, prl. L. Kurrikoff ja prl.
täna ära. Peaproow laUpäewal kell 1? ülikooli
elusalt kinni ja tuuakS Tartu loomakliiniku. O. Anier.
kirikus.
Eelolewal suwel GoomeS peetawale põhjamaa
Äsalind ei saanud seekord oma „kaasat"
Prof. Michatl Erdenko
saatma minna, sest tai on tiiwad lühemaks de karSkuSkongressile liidu esitajaks waliti öp.
lõigatud.
kontsert.
«. Pähn.
Turba laoplats Emajõe äärde.
Sporditegelaste nõupidamine
Wimli-wirtuoos Michail Erdenko ja pianist
Kalewi ruumides astub kokku eSmaspäetva Sh Dina Golcer mängisid kolmapäewal „Wane
Linna ja ujula wahel olewat parempoolset
kaldariba ahnitesid kuni kesksuweni suured wee tul kell 7 sporditegelaste nõupidamine, kus kõne
loigud. Püüd on üks majaomanik P. Kase j alla tulewad fpordipäewa, spordi miitingu, spordi
hakanud täitma oma krundil asutvat mada ; platsi ketvadise korralduse- ja muid päewaküsimusi.

la: kohta, et sinna aiutada turba laoplatsi. Lot

Koosolekul WSetakse wastu esialgsed kawad, mille
jadelt olek» seega HSlbu» sinna turbaid maha
j
järele wõib ka asuda tegelikkude eeltööde juure.
panna.

Politvline kewade algaS Toompeal õige
suures üksmeeles ja wennalikkuses. Näis,
nagu oleks kõik programmid selged ja seleta
tnd, maad jagatlck ja lehmad kaubeldud. Opo
sitsioon ei parmud aru ning koalitsioon ei
õpetanud ükskordühte. See tuli arwatawasti

wat ka streikijad rätsepad kasutada streigi
aega selleks, et käia kord „Politika" etendusel
ja õppida, kuidas tuleb õmmelda mitte üksi
hästi, waid ka wäliselt efektikalt ja plastiliste
liigutustega.

Bernhard Linde on ikka päewakangelane.
Tema täht tõuseb. Ta on peale oma kuulsate
Siberi operatsioonide kümme aastat gastro
leerinud ajakirjanduses kohtu ülewaate osa
konnas wõimalikkude ja wõimatute protses
sellest, et pühade wahed olid lühikesed. Kokku» side peategelasena, kuid wiimasel ajal ta jalu
tulnud rahwasaadikuil oli pühade „tuur" tab paragrahwide aluse wähemtähelepanda
weel sees, niisugune weneusuline kaelalan» wast nurgast koosolekute ja konwerentside rub
gemise meeleolu. Opositsioon hoidis seda riiki ja raswasemate pealkirjade alla. Kuid
meeleolu rikinemast, sest oli suur sündmus, kohtuosakonnaga ta weel ei jäta jumalaga,
riigikogu peres warrud. Nad on nüüd kah protsesse seisab tal ees weel... seda teab
põllumehed. Põllumehe nimetus erakonna waid tema ise, palju tal seisab neid ees.
sildil on õnnelik wöte. Ainult selle nime Teised nooreestlased saawad surematuks oma
abil põllumeeSte-kogud kaswasidki suureks era loominguga . Lindel aga loominguga weda
konnaks. Asunikud tahawad nüüd katsuda nud ei ole, kuid ta. teab küllalt teisigi teid,
õnne sama tõmbawa nimega. Ametlikult nen mis wiiwad kuulsuse ja päewakangelaslikkuse
de nimi on nüüd põllumeeste, riigirentnik Rooma.
kude ja koondus".
Et Linde „fuulsus" tõuseb, selle eest hoo
Ja kui kogud tahawad neid nüüd nime litsewad noorkirjanikkude prokurörid, keS
poolest üle trumbata, siis nad peawad wõtma omas ametis aga nõnda saamatud, et Lin
omale nimeks kõigi linna, alewi, küla ja detk ei suuda süüdi mõista. Ja Linde on kuumaa maa- ja eluasemeomanikkude kogud.
InS meeS ning teised wõtku omaks usuisa
Martin Luteruse salmid:
Tallinna rätsepad on pistnud oma nõelad
Kõik meie nõu on tuhwe,
pehmesse patja ja hakanud streikima. TahaEi mõju meie wägi...
Mad näha, kas paälinlane kannab weel Jaani
Penklubi
tahtis ka saada Lindest lahti,
päewal talwekasukot puuduwate suwepükSte
aga
Linde
hääletas
enda ise sinna sisse. Nagu
aseme peitmiseks wõi ei. Streigipostid on
pandud walmiSriiete äride uSte juure wälja see selguS, sündis massiline põgenemine Pen
walwama „seebisööjaid". Räägitakse, et see klubist nagu anekdoodis inglasest, sakslasest,
olewat esimene rätsepate pere uhme ja üks wenelasest ja sikust. Jäid alles need, kel kõ
meelne aktsioon pärast seitSme rätsepa kuul wad organid.
suSrikast türgi sõtta minekut.

Nii et terwes linnas ei kuule enam Gin
geri masina wurinat ega näe nõela wMu
mist. Iga rätsep on pistnud oma Gingeri

masina waikseSse paika ja tööta nõelad kawat
sewat korraldada rongikäiku Toompeale.

Auid päälmnaS huwi rätsepakunsti waStu
aina tõuseb. Estonia» P. Pinna demonfb
ttttfo alati täis saalile, kuidas peab käima
fee, õige nSelatõmbamme. Knuldswasti taht-

ja igasugu prahti ja mustust täis.
Metsawedll uael raudteel.
Hiigla kase- ja haawapkkude wirnad, mis
Taewaskoja jaama talwe jooksid! kokku Mee
lud, on lõpukorral, kuna aga Tartule lähe
dalseiswates jaamades wirnad puutumatu
na seisawad, ei ähwarda tööpuudus kaht ka
heksa mchelist töölisartM, kes laadimas.
Paljudes seltsides ja organisatsioonides tezew Uhes puulaadungiga wõimakdatakse ka edasi
olnud juhtiwatel kohtadel. Eeltulewal sügi sõit reisijaile pinkidega Maiustatud weowa
sel wõib lugupeetud koolimees tagasi waadata gunis, mis küll ebamugaw, kuid edasi
oma 30-aastasele pedagoogilisele tegewusele.
Soowime töömehele jõudu edaspidiseks tööks!

saab.

Meretee muutub hädaohtlikuks.
Läinud
nädalal asut: Läänemaal maanteid
Talioraste seisukord Wana-Otepaäs halb.
Puhastama lumekattelt. Kõigepealt asuti tööle
Talioraste seisukord näib üsna kurb ole Risti-Wirtu maanteel, et wõimaldada sel täht
wat ja kui niimoodi tveel edasi kestab, ci wõi sal liinil autobuse liikumist. Tee on lumest wa«
enam taliwilja peale suuri lootusi Panna. baStaiud Ristilt Laikülani. Lihula ümbruse- on
Praegu on suuremalt jaolt orastepõllud lu lumehanged maanteel paiguti kuni kahe sülla kSr
me ja jää all. Mäekingud, mis lumest Puh gused, mi» tööd raskendab. RiSti-Wirtsu liinil
tad, mustawad ja waewalt saab rukkipõld? loodetakse siiski lähemal ajal autobu'eühenduS
eraldada.

atvada. Sellega muutub posti kättesaamine Gaa

Otepäälastel ei wea elektriga.
remaal hulga kiiremaks, samuti reisijate liiku
Otepäälastele on elekter olnud kaua aega mine.
suuremaks igatsuseks ja unistuseks, kuid teos

Wiimaste päewade wõrdlcmisi soojad ilmad

toodi kohale ja juhesid saeti hoolegc. ivad nad uksest ja aknast. See näib nii ka olewat:
korteritesse, kuigi ei lubatud enne mingit tasu Karksi mehed on kimbus pankrotti läinud ühispanga

wõtta elektrisoowijailt kui walgus käes. Kuid pärast; Abjas andis linatvcrbrik suure löögi; Mõi
hiljem nõuti tasu siiski. Hakkasid liikuma kur saküla külje all tvaagub hinge suurem piimaühing.
jad keeled ja nii oligi: walguseallika masinad Sellele tulewad lisaks weel niisugused sündmused,
ei hakanudki käima ja wabrikant kadus silma kus kahju kõige tvähem karta oleks olnud. Nimelt
piirilt. Nüüd realiseerib pristaw ettewõtja põles l. a. ära Abja-Sarja willaweski. See oli

osa mere parimast muusikapublikust mäletab neid
kontserdist, mille paar aastat tagasi „Wanemuises"
korraldas Ungari keelpillide kwartett. Nüüd esine warandusi wõlgade katteks.
wad selle suurepärase ansambli liikmed, wiiulikunst
Kõr-ged wallamaksnd Wana-OtepääS.
mk Feher ja pianist ning bratschist Nowaki. siin so

luikedepaarist on emaluik ava Põgenenud. Nel

Reporteri dngvnde

-laada järele seilab ruruplarS ikka tveel koristamata

kindlustatud tvalla kindlustusseltsis umbes 6 miljoni

sendi eest. Edasikindlustust tvald polnud teinud.
Et
paljud asunikud ja hulk teisi olid omad hooned
Tihti on kuulda Wana-Otepää walla elanik
damiseks, kui see wabaneb, kuna umbes 3666 listidena. Saksa lehed Mstawad Feheri „imetlus
kindlustanud
mitmesugustes teistes kindlustusselt
kude
keskel
nurinat
wallamakfude
liig
kõrgele
wäärset wirwösiteeti". mis tema asetab kõige simre
kr. on saawutatud kokkuhoidu.
mate ritta.
kruwimise üle. Kuna praegu on igal pool läbi sides. siis tuli see 6 miljoniline kahju kinni maksta
Kristliku karskusliidu aaSta peakoosolekut peeri

Koduluige eksirännak^.
Meltsitiigil majasteetlikult liikuwast kodu

koristamata turuplats ElwaeNüüd. kus hüvitajate korteriotsimine alanud
ja seega wööraid rohkem liikumas, seyab Euv
turuplats seisukorras, mis näotult mõjul», ö. "P

tamist pole senini weel ühegi isiku ega asu on jääkatet Haapsalu ja Hiiumaa tvahcl tub
hooaja wiimaie ringreisi kawa on kokku seatud
tuse poolt leidnud. Mitmel korral on le listi sulatanud, mille tõttu ei wöi taliteel hobus
ja eeltööd käimas.
Uuel ringreisil, mis algab aprilli lõpul kitsa, pinguid sõlmitud suuremate' elektrijõujaama tega liikude? olla enam kuigi julge. Ncil päe
roopalise raudtee piirkonnas, antakse üle 30-ne dega ja ka wastawaid eeltöid tehtud, kuid mis wil wõetakse ette puurimine et selgirada jää
etenduse, ning ulatab üle kogu maa. esinedes ka tulemata jäi, see oli walgus.
vakätst kogu talitee ulatuses. Hädaohtlikkuse kor
raudteest kaugemate» kohtades nagu Tõrwas.
ral suletakse tee* ja seatakie ulcs sellekohased hoia
Möödunud
aasta
sügisel
lubas
keegi
ette
Põltsamaal, Otepääl jne.
tuSplakatid.
Repertuaaris noore näitekirjaniku Jaan Migeri wõtja ivalguse muretseda, ilma et oleks tar
komöödia 3-es waatu es „Lpetajahärra jumala witsenud abi alewiwalitsuselt wõi kohalikkudelt
Mulgimaa kipub kehwaks jääma.
wallatud lambad" algupärand Mulgimaalt, elanikkudelt. Töö näis edenewat ladusasti:
Kui äpardused kord tulema hakkawad, siis tule»

Ghitati! weel ka lastekodu juhataja ja selle
abi elukorter, saun, pesuköök, söögisaal ja käsi möödunud sajandist peale esimesi wenestuse

Riigi keskarhiiwi kohin osakonna juhatajal Mart

Pölwa algkooli juhataja
Sv-aaetaue.
20. aprillil pühitseb Põlwa algkooli ju
paraja Joosep Plak? oma 30 a. sünnipäewa.
Juubilar on sündinud 20. aprillil 1881. a.
Wõrumaal Koiola wallas Eoste külas pere
mehe pojana. Alghariduse sai Himinaste
külakoolis ja Põlwa kihelkonnakoolis. 1897.
—l9Ol. a. õppis Tarlu seminaris. 1901.—
1902. <s. oli õpetaja Lohusuu min.-koo!is,
1902.—19 a. Wõtikweres samas kooliS ja
1919. a. tänini Põlwa algkooli juhataja.

wiidud isikumaksu jaotamine klassidesse, maksa
wad Wana-Otepääs kõik kodanikud ühetaoliselt.
Wallanõukogu hiljutisel koosolekul, kui oli isikus
maksu klassidesse jaotamise küsimus päewakorral.

jäi jaotamise läbiwiimine sellepärast ära. et ei

tvõrdlemisi tväiksearwulisel peremeeste ja majaoma»

nikkude kogul. Suuremad talud on sunnitud maks
ma kindlustusmaksu nüüd mitukümmend tuhat senti.

Mõned on selle juba ära suutnud tasuda, kuna teis
tel tuleb see lähemal ajal sissenõudmisele.

osatud kodanikke klassidesse jaotada.

Paadtsadamad uägusa«aks.
Uus lihtstMatud kawa.
Paar aastat tagasi koostati linna ehitus
osakonna poolt kawa jõe kallaste ja paadisa
damate korraldamiseks. Selles kawas oli
ettenähtud madala tugimüüri ehitamine ka
ülespoole Wabadussilda ja mõned muud kor
raldused, mis üsna kulukad. Raha wähesuse
tõttu ei ole olnud wõimcM seda kawa tänini
rakendada. Kuid et seisukorrast wäljapääsu
leida ja jõekallastele nägusamat ilmet anda,
selleks on koostatud nüüd uus kawa, mis
wähemate kuludega teostataw. Kawa tahe
ümises". Tänu otse suweräänsele tehnikale walit takse läbi wiia juba käesolewal kewadel.
ses Erdenko oma pilli kõigis warjunditeS. mõistes
Uus kawa näeb ette, et jõekalda ünras
siin tehnika all mitte ük.'i tväledust, wcrid ka täius , hoidu paadisadamate raioonis teostawad
likku walitsemist intonatsioonis, dünaamikas, kui ka paadisadamate pidajad? Korrashoiu kohustus
mõlema käe osa tooni kõlalise kwaliteedi suhtes. Kin wõetakse üles nende rendilepingusse wasta
siia juure lisada weel wäljapeetnd ning küpset mõõ wate tingimuste all. Nende järgi on kohus

„Walge Wendluft" põhiprintsiipidest.
Teisipäewa õhtul kõneles E. Karskusliidus bul
gaarlane Peeter Pamporow teemale «Valge Wend
ms". Nimetatud liikumise algatas 25 aasta eest
Bulgaaria õfc>. pg. Peeter Tõnow. usuteadlane ja

arstiteadlane hiljem tegelik õpetaja.

organisatsiooni kuulub Bulgaarias üksi umbes 45tuhat liiget.

See usuline liikumine püüab elu ümber kor

raldada algristikog. eeskujm Kristuse õpeiuse ja
põhimõtte järele. Esimene printsiip «walge wend

lus" on jumala armastus, mille awaldiseks on
kõik waimsed kui ka materiaalsed anded. See
armastus ei tunne rahwusi, waid kogu rahwast
Suure armastaja isa lasteperena. Teine prim

siip on jumala tarkus, mis õpetab meile uue elu
meetodeid. Et teisi teenida, ei ole küllalt inimese
heast iseloomust, waid selleks on waja wälja aren

dada inimese waimieid andeid. Seepärast õpib
Bulgaaria «Valge Wendlu e iga liige kogu elu
aeg, teadmises, et ta weel midagi ei tea.

Kolmas printsiip on jumala tõde. Praegu tu

leb wale kõikjal nährawale kui suurim kurjuse juur.
Valge Vendlus" rõhutab, nagu

du ja stiilitunnet ühes peene nüansside maitsega, - tawd iga paadisadama pidaja tema walduselc õpetust ega ilusaid teooriaid, waid tegelikku elu
siis on peajoontes karakteriseeritud elemendid, Er kuuluwa kalda osa prahist ja saastast puhas wendluses, armastuie põhimõtteil.
Kõne järele tekkisid elawad mõttewehetuked.
denko mängus, millega ta kuulajat hilwitab. Wöib - tarna ja siis linnatvalitsuse projeAi järgi plasoowida mõnikord, näiteks ka Mendelssohni kont neerima, nõnda et kalda peal on ühtlane kõn kusjuures kõnelejalt paluti weel seletusi eriküs?muSte üle.
serdi esimeses osas un poco piü appaSsionato kohati !nitee, mÄe jõepoolsel küljel ühtlane muru
RohkearwuliSte osawõtjate poolt paluti kõnele
wast nagu natuke liiga objektiwiseeritud mängu ase mätastega nlõllvak. Wee äärne osa tuleb jal-külalisel kodumaale jõudes «Valge wendluse"
mel, kuid see ei muuda üldotsust, et siin meil ikkagi katta liiwaga. Selline korraldamine on teos mõttekandjaile terwitusi wiia.

tatatt) wäiksete kuludega. Ka on töötatud
Hadu-abitöid pikendatud.
j wälja linna ehitusosakonna pooli' omapärane,
Linnawalitsu.se
sellekohasel palwel lubaS
Wast mitte igakord küllalt tasakaalukas ja ter i lihtne kuid wärwirõõmus kwski tüüp, mille
teedeministeeriumi
häda-abitoid pikendada
tvikut pakkutv mängija, kuid siiski täie andumuse ja järgi tulewad kõik paadisadamas asuwad
kuni 15. maini.
tõsidusega musitseeriwaks pianistiks osutus pr. Di putkad ümberehitada, et need saaks ühtlased
Uut ruumi ei tohi loata Sasutzado.
na Golcer, kelle kohta weel rõhutada tuleb, et ta ija kogu kwskede rida annaks terwelt mulje,
i Kioskede juures ajuw sadamasild on ette
pea terwe eeskawa peast saatis.
Nagu teada ei tohi uut hoonet muidu
Lõpuks wäike ettepanek ühe osa publikule: kas ! nähtud lihwe, kuid selle kandewõime kasutamisele wõtta, kui pole selleks linna
ei ühineks me ka Tartus kontsertsaalid, üldiselt tvaS ' peab olema enne tarwitamisele wõtmist prov walitsuse ehitusosakonna luba. Kuid kadani
tuwöetud kombega: mitte aplodeerida suuremate i witud.
kud ei näi sellest hooliwat, mille tõttu tuleb
helitööde, nagu sonaatide, kontsertide üksikute osade ! Tööde järelwalwet teostab linna ehitus palju sekeldusi.
wahel? Waewalt on see kunstnikule eriti meeldiw j osakond.
Nii karistati hiljuti paari majaomanik?»
ja kuulaja ise maitseb rahulikult kogu teost terwiku I Emajõe pahema kalda osale, mis asub selle maaruse rikkumise eest rahukohtunikkude
na. Teose lõpul on publikul küllalt wöimalust oma Wabaduse- ja Kiwisilla wcchel taheti ka tugi poolt. Peale selle pidid üürnikud, kellele
tänu kunstnikule awaldada ja erilist rõõmu tunda müüri ehitada nagu see on wastaskaldal, juba oli ruume üüritud wälja kolima sest
weel kontserdi lõpul palutud ja antud lisapaladest. kuid rahapuudusel tuleb sellest loobuda. Et ehitamisel oli jäetud tähele panemata mõned
aga kalda üldilmet siiski kenamaks muuta, nõuded, mille tõttu tuli neid nõudeid täita
„ L. *.
feks puhastatakse see ja parandatakse mulla tagant järgi ja selleks pidid üürnikud lab
kuma. '
walli katkenud kohad.
Riiast tuleb eKKrrsioone.
on kaetud gobelääniga, kujutab „Püha
Kckmnikud õnnepuid iSttttama.
õhtusöömacrega"; selle ees seisab altai Kris
Nagu kuuleme kawatsewad mitmed Riia
Kuna parkidesse ja puiesteedele uute puude koolid tanawu kewadel Tartu tulla ekskursi,
tuse kujuga ja küünaldega ja kummalgi pool
altarid laud pesemistarwetega. Parempoolse istutamine läheb linnale üksi üsna krlukakS, oomle suurema õpilaste hulgaga
laua juures wõtawad istet mched, pahem siis kutsub linnawalvtsus üles krundi oma»
«i?iÄeZK«<s tocäMh
poolsel naised. Mälestustalitusel wiibiwad niKe oma krundi' piirkonnas ije puid istu
kõ« kuninga perekonna liikmed, walitsuse esin tama linna planeerimise kawa järgi ja linna
«eetri Reit Reedel kel 8 -ihtul ctoaraetifat.
ehitusosakonna järelwattvel. Samuti peaks fj"' IttmefatcenivhJä. BerMni
dajad ja kogu diplomaatiline korpus.
Pärast lühikest jumalateenistust tõmba aset leidma ka värkides puude istutamine £ehor op. E. Schnepel. Laululehed Vram> (Sl
wad riigi suurused ja õuedaamid waeStel su eraisikute paolt. Nii wõib igaüks omale iS Rutopõld. Õp. J. Treumann. *Crtolt ®
kad ja kingad jalast ja hakkawad pesema nende tutada õnnepuu. Istutamise päewad mää . Maarja kiri!. PlHapäewal kl 10 -l
lonrpüha armulauaga. Laululehed Vutu^r,
jalgu. Kuningat aitab sellejuures nuntius ratakse linnawalitsuse poolt kindlaks.
& l Ä. ÄJ
ja üks hertsogitest, kuninganna kuninglik õue
Sellisäl puudeistutamise wiisil on see
jutlustaja. Talitus lõpeb sellega, et kuning hea omadus, et isikud, ksS oma krundile vn
Kuningad kummardawad
lik paar suudleb kõikide waeste jalgu.
puud istutanud nende eest ka hooliksewad ja
Õnnetused ja kuritööd.
wiletsust.
Pärast jalgadepesemist kaetakse waeStele walwawad, st ulakad ei wleks neid lõhkuma.
*aiibettfttflttB. Aia tän. nr. 9 elutsewalt
Hispaanias on Manast ajast säilinud rikkalik lihawõtte-laud, kusjuures kuningas
Ätttlt on warastatud kuurist puid 15 kr eeit
Uus, ehitusi wahe.
komme, et lihawõtteik maasuurused pühaõhtu ja kuninganna, grandid ja würstinnad WaeS
SaewarguS. Narwa tän. nr 91
söömaaja mAeStuseks austawad waeseid.
tele toite ette kannawad. Järelejäänud toit
Eelvlewa ehrtushovaja töödena on suure!
Kuninga palee ühte suure saali kogutakse pakitakse korwidesse ja antakse waestele koju hulgal ette näha ümberehitamist ja kapitaal
Wiidi mitmesugust kraami. Pauline
lihawõtte laupäewal teatud arw naisi ja mehi kaasa.
remonte, kuna uute hoonete ehitamine kujuneb
1 BaMäfali mitmesugust kraami 8
kõige waesematest kihtidest. Saali üks sein
weel wähemaks km möödunud aastal.
toaga silmapchstwate WSimetega IviinAiwirjtuoosiga

tegemist.

ifr. 105.

Reedel. 17. aprillil 1931. a.
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Wõi ja aumade hind laages.

Ekstww VigT
on Jnhhmnb oteie lehe c&fe mandri SftiNjgl.
Lisapealkiri teatele: suurtehing

&adete£egraas mürgid:

RMoÜExohtu

Schmelwg-Stritling kohtavad juuK». Ber mootorita lennukil S tundi 1 minut ja tõustes
liinist. Nev-yorgi teadete järele korraldab 6ST jala kõrgusele.

peab olema: Rööbiti .äritehingud- salakuulajatega.

Peekontturg iöwa. Karockt wäljawedn «la».
Wöi.
WSiturul on märgata endiselt hindade
hooajalist langust, mille tõttu ka Tallinna
võinoteeriug möödunud nädalal lõdvenes S
sendi võrra ka'lt.
Niihästi Saksa- kui ka Inglismaal on

«t pich-»» ««alal fig» wShe« kch««. EM
elav on nõudmine lahjema Peekoni peale.
Kuigi peaasjalikult ainult raskemad sordid
kohale jõudsid, realiseeriti nad otsekohe.

Riigikohtu avalikul koh

tuistungil S. mail on arutusele määratud Johan
Benckendorfi pärandustombu, Julius Kenderi. Jo

Tundi, Hans Lainaje ja teiste. Paul
Möödunud nädala peekonihinnad Londo han
v«fi, Johan Meieri. Mihkel Meibaumi Soosaare
niS on kõrgemad käesoleval aastal, kuid siiski awnduse weeühisuse. Saku õlletehase a.-s., Gustav
tunduvalt madalamad eelmiste aastate hin Lillrälllku, Karl Tambegi, Jaan Lutsu ja Jaan
Maina. Jaan Muhu, Martin Piiri. Jaan Laguse.
märgata wöinõudmise lõdvenemist, 'nagu see dadest samal ajal.
Saarde põllumajanduslik tSSstusosaühisnse. HanS
peale Pühi harilikult ikka nähtavale tuleb.
11. aprillil noteeriti peekonit Londonis Altosaare, Mari Tamme, Wiru maawalitsuje,
Saksamaal avaldab mõju juba sisemaa too järgmiselt:
Pärnu maavalitsuse, Ado Kuljuse, Ropka wallavo
Daani 7« kuni S 0 «. pee ewt.; Rootfi 7S—7S: likogu ja Jaan Peltseri kaebeasjad.
daugu töuS, mille tõttu sise- kui ka välismaa
wõisortide hinnad languse tendentsi ilmuta CtSti 66>—70; Povla 65&—66 jj, ptt ctot.
Kartul.
vad. Nii noteeriti Eesti võid Berliinis möö
dunud nädalal kestmiselt 6 senti kg'tt ja Läti
Käesoleva aasta esimese 3 kuu jooksul
lugejad
Punast õ—6 sendi võrra kg'lt madalamalt oleme kartuleid välja vedanud 17.724 kvin
kui eelmisel nädalal.
taali, mis peaaegu kõik on läinud Rootsi.
011 alati kõige uuematest
_ Inglise wõiturg on suure pakkumise tõttu Läinud aastal samal ajal vedasime välja
sündmustest
Informeeritud.
väga tagasihoidlik. Nõudmises ei olnud pa 27.240 kvint.
ranemist märgata, mis ka loomulik suurte
Peale pühi muutusid jääolud paremaks,
saadetiste päralejõudmise juures kõigist toot mille tagajärjel näeme ka suuremat elavust
Lihaturul köikuS tapetud sigade harilik
jatest maadest. Uus-Meremaa saadetised kartulikaubanduses. Kartulite vedu Tallinna sisseostuhind 57—63 f: ümber, kuna üksikul ju
käesoleva aaSta aprillis ulatavad 700.000 suureneb järjest. Maal raudteejaamades mak hu el saadi ka kuni 65 s. kilost. Oli ka rasva
seid sigu müügil, millest üle 60 s. kilo ei makse
kasti peale 574.000 kasti vastu läinud aas setakse 1,80—2,00 kr. kwintaalist.
tud. Tapetud vasikaid müüdi terve looma viisi
tal samal ajal. Kuna Daani möödunud na
Käesoleval nädalal oodati üle 10.000 15—25 s. kg.
Heinaturul müüdi ristikheinu So—l2o
dalal ei suutnud oma suurenenud kvint, kartulite väljavedu, eestkätt Rootsi ja
f. 16 kg ja aruheinu 65—80 s. 16 kg.
toodangut vabalt mahutada, oli ta sun Belgiasse.
Küttepuude hinnad endised.
nitud oma noteeringut alandama 5 krooni
Märtsikuu kõwad külmad rikkusid kuhja
Tallinna turg.
võrra 100 kg'lt. Selle tõttu lõdvenes ka des palju kartuleid, mille tagajärjel Daam
Rootsi noteering.
Tallinna
turul
rohkesti rahwast. Lige rikka
nüüd sunnitud on kartuleid wälismaalt sisse kikult on müügile toodud
kanamune, võid ja liha.
11. aprillil noteeriti Londonis wõid:
wedama.
Wasikaliha hind on juba odavam kui wärSkete rai
Daam 122—124 sh. per etvt.; UuS-Meremaa
Aprilli alul paranesid kartuli hinnad Jng mede hind.
154—112 sh. per clvt.; UuS-Meremaa (soolamata)
Lihaturg. Sealiha 70—90 f. kg. seapekk
114—118 sh. per cwt.; EeSti noteeringud puudu lismaal, kuhu eksportöVrid lähemal ajal loo
75—80 s>, suitsusink 120—140 J. kg, loomaliha
vad; Siberi liv sh. per cwt.
dawad suuremal hulgal kartuleid saata.
40—90 s., vasikaliha terve vasika viisi 80—40 s.
Kuna Inglise turg üksi ei suuda järjest
kg. vasikaliha vähemal arvul müügilaudadel 25
Kanamuna.
suurenewat wõikogu wastu wõtta, siis
40 s. kg.
wõid wöihind lähemal ajal Weelgi langeda. hindades WSis märkida möödunud nädalal
Piima saadused. Köögiwöi 175—200 1.
kg., lauatvõi 220—285 s. kg, piim 12—14 s. 1.,
Ainsaks trooStikS näib olewat lootus, miS WAkest tagasiminekut Londoni wrul.
kohupiim 85—40 s. kg. hapukoor 180—-150 s. kg,
osalt ka täitunud et madalate hindade tõttu
Nõudmine mandri munade järgi oli nõrk; juustud 100—225 s. kg.
wöi tarwitamine suureneb.
ostjad opereerisid ainult tegeliku tarwiduse
Walga wrg.
piirides. Päralejõudnud saadetised polnud
P«ee»«.
Wnmastd turud olid, vaatamata pühade järele
üldiselt
suured,
kuid
neist
jätkus
nõudmise
Turg KweneS läinud nädalal, mis on
ja lagunevale teele, hästi rahvarikkad. Ka kaup
tiugiwd esiteks peekonitarwituse erakorralisest rahuldamiseks. Hinnad Londonis 11. aprillil: lemine oli elav. .Pea kõiki aineid tuuakse rahul
Daam 8/— kuni 11/— per 120 tk.; Belgia oldawas rohkuses müügile. Ainult mune on näha
sumenemifest wiimasel ajal ja teiseks sellest. 8/9 kuni 9/8 per 120 tk.; Eesti noteer. puudutvad.
kSikus 9—ll sendi ümber. TalutoSid müüdi VA—
Tartu turg.
-70 s. 400 gr ja meierite wõid 75 f. 400 gr.
WSi ja munade pakkumine suurene'». RSSskpiim 9 i. liiter, hapukoor 80—100 s. liiter,
WümaStel päewadel oli turg alaliselt vSrdle hapupiim 4—5 f. X. ja kohupiim 18—20 s l.
Wiljaturul oli teratoilja ja selle saadusi
«ist elaw. Maainimesed, püüde» kasutada toitmast

kg eest 54—05 senti.

Põllus aa duStest rukkijahu 10 kg püsib

väiksedsinistd vakk 2—2,20 kr., valged 1,60—1,80
kr., topaasid 1,50 kr.

malda raskemate koormate toedn, siis dn kütte ged kartulid 160—170 s., satvikud 180—140 s.
puude maalt turgu toomine ÜSna toäheseks jääv ja toäiksedsimsed 225—250 s. kott. Wärsket
nud. Kolmapaetoal toöi» suuremat elamust mär latoa to i l j a. nagu rediseid ja salateid on juba

10 senti, hapukoor 90 sitt., või 400. gr 65—75
sent., munad paar 9—lo (enne pühi 15—16) snt.

kida ainult söõgiturul. Kanamunade paarist
üle 12 sendi ei nõutud, kuna täieline müügihind

ka Chicago».

Inglise parlament tövl. Londonist. (Trj.)

rohkem müügil ja hindki esialgsest toähe odatoam.

japäewal sünnib MacDonaldi valitsusele kriitiline

hääletus. Wanameelsed on esinenud ettepanekuga
avaldada valitsusele umbusaldust saamatuse pärast

Piimasaadused röõskpiim liiter 9

Kaladest supisärjed kg 25 snt., suured

võitlemise minister Tom Johnfonilt. PeaminiÄer
MacDonald jõudis lennukil Schotimaalt tagasi, ku-s
.a pühadepuhkuse mööda saatis.

tftbl" lastevanemate ja Õpetajate ettekandel
hra E. Türki juhatusel. lIL TANTS*
Algus küpselt kell 7 0. Pääsetähed 1 kr. ja 50 s.

MAAMEES

on loetavam erapooletu piltidega

tema heatahtlikkuse eest stmtide ühiskodu loomisele.

valwerännak. Teatawasti kõnele/id lehed tiõendnie?

dur G. M. Buxton püstitas :nie purjelennu re

dumaale minna.

S tundi purjelendu. Lo n do n i st. (Trj.) Len tema reisuga idasse, et ekskuningas tahab tagasi ko

kordi Inglismaa kohta, olles vahetpidamata lennul

asa algust kui ka tööstuie hooaial ou nit jaos

Missugune kord walitseb
Ulilas.

konna terwishoiuarõli. kui ka tööfailic iu-Zpeltsi
ooni poolt retvideerimisi teostatud, kuid nende
poolt sääraseid tmnduä leitud ei ole.
skuua ..Terwishoidlikkude märkmele" kirjutaja

.Postimehe" toimetusele.

.PoStimeheS" ur. 97, 11. sh?, hea —S— ar
ttfli asjut .Tervishoidlikud märkused Nlila wr« näib kõige enam terwishoiu alasie puutuwate

ba tööstuse kohta", palume miti? keelduda ruumi
andmast lühikese?? selgituseks täheudilud kirju
tiseS ettetoodud ebaõigete asjaolude üle.

Läinud aasta varajane tööalguS oli tingitud
kevade ja sutve soojast ilmastikust. Et öökülmad
töölistele peale töö korralikku algust tervislikult
oleks halvasti mõjunud või tööd raskendanud, ei
ole Lige. Tööstuses peetud ilmateadetest selgub,

küsimustega keha peal hooajal ko'ku pziutunud

olewat, oleks soowuaw oliiud, et temr. kut as
iatundia, löö hooajal puuduste märkamisel nendest

tööstme juhatust wõi linnawalitiust oleks iy,
formeerinud. Tööstuse jubatus.
(allkirjad)..

Kergeid sademeid,

et töö algusel õhu temperatuur ühelgi päewal
alla 12 kr. R. sooja ei näidanud. Mis puutub

temperatuur endine.

turba väljatöötamine masinaga võimatu on ja

Reedel keskmise kiirmega lääne- ja lõunatuuli.
muutlik pilwitus, kohati weel kergeid sademeid.

aga õõ:öösse, siis olgu tähendatud, et külmaga
artellidel keelatud on külmadel öödel tööl? minna.

Mif puutub aga väitesse, et töötamise ajal

Temperatuur endine.

rõhkkond laienenud Lõnna-Uuralitele. Lään.",En«
roopa kõrgerõhkkond wähe kahanedes lewinnd Kesk-

Euroopas'?. Hommikul sadas Soomes ja LääneEestis paiguti kerget lund. Sulailma piirkond on
wallutanud kogu Põhja- sa Ida-Euroopa, Eestis
pandud oli. Igas barakis on ka tööliste poolt oli eile keskpäewal o—6 kraadi ja täna hommikul
valitud paar isikut, keS sisemist puhtust eest hoo
o—B kraadi.
litsevad ja korda peavad. Jganigued joomingud
nõutud.

Mis puutub puhkustsle ja rahusse barakkides,
siis peab toonitama, et siin kindel kord maksma

barakkides olid keelatud.

Töölistele arstiabi andmine allub Tartu üld

haigekassale, kuhu kõik töölised liikmetena kuulu

vad ning arstiabi korraldus on haigekassa juha

Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Väljaandja Eesti KirjastuSvhifuZ
„PoStimees".
Trükitud ..Postimehe" trükikoiaS. TartuS.

..TERVIS"
Üürile anda

Karsket

pfllkesepais

teline hästi

poissi

möbl. tuba

tarvis maale talutööde peale.

(soovikorral klaveriga), lä
hemat kl. 9—ll ja 3—5 Tar

Tulla Karal kirikumõisa,
Puurmanis*

perepojale ja peretütrele, sulasele ja tüdrukule.

Iga teadlik pftlla* la majapldala tollib
sellepftrast «MAAMEHE44 otsekohe*

tus, Botaanika tän. B—l.

välja üürida. Soovikorral

Haiglane rasedus. Kõhukinnisus (1 pildiga). Dr. V. SUM
BERG: Kunstlik hingamine. Lutikas näotu majasõber
(11 pildiga). Ettevaatust kevadisel jääl. Tervise kõne
tund. Selgituseks.
raamatukauplus.

Hoffmani süsteemi masina
peale on tarvis. Teatada en
disest kohast kirjalikult slt.

Taba

«Pressija* all.

Tarvis keskealist

naisterahvast,

2 korralikku üliõpilast va

javad

II

Kaupa tulla tegema Õnne t.

•31—1 hoovis, kuni reede Oht.

Pakkumised saata slt. «37»
all.

peakoosolek

Kirjutusmasinaid
parandan

korralikult ja
ruttu.

ralikku ja ausat

tüdrukut.
Kaupa tehakse sissesõidu
hoov -Liivimaa* Riia tän.,

MiMWWMu^-Wlllll

ja köök on välja üürida Va

baduse t 12—5.

kes talutöOd ja majapidamist
tunneb. Kaugemale Tartust.

Vajatakse maale tallu kor

KORRALINE

Jaaraadataika|aL
S I i a i Prof. A. PALDROCK: Noorsoo suguelust.
Dr. F. TOMSON: Tühik kopsutiisikushaige suurim vaen
lane (9 pildiga). Prof. A. LÜÜS: Noored mehed ja sugu
elu. Dr. M. ELLER: Suguhaigused tõstavad maal pead
(l pildiga). — Dr. V. SUMBERG: Tunne iseennast Keele

klaver tarvitada. Holmi 15—2

Ilmub adv. JOH* VIUL'I tegeval toimetusel.
KAASTÖÖLISTEKS tuntud ülikooli Õppejõud,

nr. 1.

maitsetundmisest (2pildiga dr.Kahni järele). Dr. K. KOOK:

nädalaleht.

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,
Jõsei/ü ühlspansn

Amannllah ainult palwrrönnaknl? Londo -

n i st. Omaaegne Afganistani kuninga-? Amannllah

Juntide tänu Lloyd Georgile. Londoni st. jõudi? Port Süidi, kust ta erarongil edast sõitis

ilustatud nõllumaiandusline

agronoomid, majandusteadlased, tegelikud põllu
ja majapidajad, aednikud, linnu- ja loomakasva

r

sete juht Lloyd Georgeil olewat sev lembri

(Trj.) Inglise sionistide keskorganisatsioon korral Suezi ja asus sealt esmaspäetoal Mekkaõie palloe
das vMnneeksete juhi Lloyd George: rännaku sihil Dschiddahi poole teele. Amanullah
azikS teatades sellel, et Palestiina» lu,rakse Llovd seletas, et tal ei oletvai ruingisugust tahtmist trooni
George'i nimeline sionistide asundus tänutäheks tagäü wõita. Tema sõidu ainuke eesmärk olewat

tusest olenev.
üldiselt peab Lähendama, et enne tööstuse hoo-

kooli ruumes

vaatust Qlilõbus J. Metua naljamäng

Llvhd George sõidab Pkcskwa? Lo ndonist,
(Trj.). Londoni õhtulehed teatatvad, et wabameel

Tööpakkumised

H. TREFFKERI Bt>MN A ASIUMI
VANEMATEKOMITEE

KAVAS: I. Muusikalis! ettekandeid. IL Nelja*

sek?. Lennukid walmitvad juuni kuu-?, nii et proo

võttu Baldvinilt, Neville Ehamberlainilt ja va?- Muneda küsinmseaa, kuidas on tõeline seisukord Nõu
tireks uirelt salapitseri hoidjalt ja tööpuuduse vastu kogude Wene wiie aastase majanduskawaga.

tindid 40 snt.

LAUPÄEVAL, 18 APR.

PIDUÕHTU

on määratud Schneideri kari..'awõi osaloõtmi»

tõöpuudirse vastu võitlemisel. On oodata sõna kuul sõita Nõukogude Wenemaale. et olsetecd tilt-

Redise kimp maksis 6—20 s. ja salatipca 5 s.

korraldab

rnstatnd 2000 hobniejõulistc nTorstorircfm ja tvõ'.«

Alamkoda astu» kokku pärast pühade puhkust ja nel tvilendudeks jääb aega üle 3 kuud.

W St hindades võib ka B—lo-sendilist hin tade ehitusviisile. Küll aga tarvitati väljakäigu
kohtades kustutamata lupja kui desinfitseerimise
Tapetud sigu vähe müügil, kuid hind abinõu, mis ka jaoskonna terwiShoiuarSti voolt

mille toedn linna lumeta tänatoail reega toöimalik.
Maa! ei saa toeel wankceid tarwituselõ toötia, sest

on kaerad mõne nädala jooksul 80—40 s. 16
kg pealt kallimak» läinud.
lund on teedel kohati palju. Et teed ei toki
Aia- ja juure wiljaturul maksid toal

Prantsusmaal ehitusel wiis wcsilennukit. niis toa

veel Päris kindel; võistlus võivat tulla kõne alla loob arendada 680 km. tunnikiiruse. Need lennukid

nalangust 400 gr pealt tähele panna.

endiselt 2,40—2,50 kr., nisupüül 5,20—6 kr., loo
ma jahu 1,50—1,70 kr., kaerad 1,50 kr., kärwlid

gile wõid, kanamune ja muid kergemaid aineid,

ja Stridlingi vahel 3. juulil Elevelandis,
Ohio osariigis. Siiski ei olevat võistluse koht

Prantsusmaa walmiStvS lemmwõistlusele. P».

rii.'ist, (Trj.). „Petit Parnienne'i" teatel on

palawatel päevadel töölistel joogUveü puudus,
ülewaude urljOpSewal, 16. aprillil.
siis tuleb seda kindlasti valeteateks pidada. Joo
Madalrõhkkond tvaldab endiselt Läänemere piir
giwesi veetakse jaama juures olewatest puurkae
wudest rappa vaatidega ja seda päevas 20 van konna. Tema keskkohad amwad Eestis ja .Põhjage artelli peale (24 inimest). Jaama elumajadel SoomeS. Eilne Balkani madalrõhkkond liikunud
on üldiselt kasutada V kaevu.
Mustamerele ja laieneb sealt homseks Kcjk-We
üle nõudmise müügil, olgugi et nende hind pühade
Turbamulda ja sammalvuru tööstust välja
järele kohe langes ja langus praegu ulatub kuni kqigukohtadeS ei tarvitatud ja ei saagi tarvitada, nesse. Islandi madalrõhkkond tvähe idavoole laie
7 sendini paarilt.
sest nende ehitu? ei vasta kuiva wäljakäjgukoh-- nedes püsib endiselt paigal. Kirde-Wene kõrge

toähewZitu. Talumehed müüsid rukkijahu 7,20—
7,50 kr. 48 kg ja kaeru 160—170 s. 16 kg. Seega

lumeteeb, töid nende päetoade see» rohkesti müü

kõrgem Ameerika poksispordi komisjon eeloleva
võistluse ilmameistri nime peale Max Schmelingu

B. SAAB.

Tuba

'Kiiütri tõn. 10,
tel. 11-63.

pr. L. Lauri.

mööbl. ehk ilma, erasissek.,

hoovimehe juures, reedel 17. elektriv. välja
skp. kella 3—4 p. 1.
miri tän. 2—l.

üürida. Vladi
i9Mltllili!!!DI(!!ll!lll!l|||||

Tarvis Pöhja-Eestisse korra

peetakse pühapäeval, 19. aprillil 1931. a. kell 14
Jõgeva seltsimaja ruumis.

Päevakordi
1) Koosoleku avamine ja juhataja valimine.
2) Vfilisrevisjoni protokolli ettelugemine.
3) 1930. a. aruande läbivaatamine ja kinnitamine.
4) 1930. a. puhtakasu jaotamine.
5) 1931. & eelarve läbivaatamine ja kinnitamine.

6) Valimised põhikirja järele.

7) Põhikirja muutmine.
8) Läbirääkimised ja ettepanekud.

I Jahutas*

ikku

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

MM

luga, vastava heina- ja kar
jamaaga ning suure viljapuu

vll|a Bflvlda* Küsida aiaga rendile anda. Kaupa

Kohe tarvis ausat, keskeal. B. Genss & Pojad, Küüni tän. teeb omanik 20. apr. s. a.
Poe t3n. 9, O. Ktihle kontoris
nr. 8.

HMlIt

26. aprillil s. a. kell 12 päeval müüakse
enampakkumise teel

Söögiturg 1.

Otsitakse ilusat 4—7 toalist

Teatan,

Tartus hfisti sissetöötatud

ja kasutooja tSSstus vajab

pitaliga kindlustatud. Kirjad
saata slt sõna «Tööstus* all.

kantud meesterahva pesu ji
osa riietega. Kätte saab kuu
lutuse kulu eest Taminelinn
Väike-Kaar 3(i—4.

tööstuse suurendamiseks

osanikku

Narva maanteelt leitud
kott

kes ka lastega oskab ümber
käia. Järelküsida Lanki Srist,

kapitaliga 1000- 2000 kr. ka

(Schroeder, Flflgel) müüa. Küsida Kauba Panga
teenrilt Suurturg nr. 12, kella 6—7 p. L

Tartust 8 klm. 11Q vkm. põl

aasta peale. Ligemat Holmt

t. 4, kaupluses.

Võrumaal Urvaste piimaühisuses kaks pruugitud
katelt* Lamav .Corneval" aurukatel jõumasi
nata; teine püstkatel ühes jõumasinaga.
Urvaste piimaühisuse juhatus.

Klaver

müüb ja
wüaamehe*4 üksikuid
numbreid ja võtab kuu
lutusi ja tellimisi vastu

et Aleksander Sarve
poolt 15. IV s. a. «Postime

hes» avaldatud laimava tea

Kohe tarvis kaks ehk üks
.t
soovitav klaveriga,

daande pärast saan teda koh
tulikule vastutusele võtma.

Hilda Sarv,

Kadunud

Pakkum.

Kesklinnas asuva pa slt «K. M. R.« all.
rema kinnisvara peale otsi
Elwas
takse 1. obligatsiooni peale
korteril,
Ehamarus
võtab «Postimehe* ia
Kr. 4000.tellimisi ja
Händeli kauple" «Maaneke*
kuulutusi vastu ja müüb üksi
takse
«Postimehe"
Paremad soodustused, kui ka
soovitav aia- ja veevärgiga. Teated saata Th. jaomaksud otsekoheselt kind
kuid numbreid
aumehe" tellimisi
lustatud. Teated Vana tita. 3,
ing müüakse üksik B. ORLO, Kesk t&n. 34.
iLuts'u!e, Tähe tän. nr. 10.
numbreid.
krt 2, kl. 4-6 p. L

Kaotatud 15. skp.

naisterahva k&ekott

ühes «eesoleva raha ja isiku

tunnistusega. Turu tänavad
minnes kuni Kaubahoovini.
Ausat leidjat palutakse vae
vatasu eest ära anda. Tar
tus, Turu tän. 79, krt. ö.

Nr. 103

y nP o STi M I B 8"

8

Dr. A. Amon
Kauba Sank

Raske haiguse Järele uinus igavesele, unele 14. aprillil s. a. kell 15.30 meie ar
mas tütar, meie unustamata hea õde

Kella 9-11 ja 5—7.
TaHtft P®plerl «*« *
(vastu Maaria kirikut),
tel. 13-30.

korraline

Sündinud 14. septembril 1897. a.

aktsionäride

Elan nttttd Vann t R«
Ämmaemand

peakoosolek

Jfömataand - «ässeerij»
E.ELLER

Kirstupanek laupäeval, 18. skp, kell 20 linna tapamajas. Ärasaatmine pühap,
19. skp. kell 17 sealtsamast Tartu Pauluse kalmistule.
Palume kõiki sugulasi ja tuttavaid matusest osavõtma tulla.

peetakse 25. aprillil 1931. a. kell 6 p. 1. panga ruumides, Suurturg 12.

Tartu»» BaekoJ" tgn. S>

.

Pflevakord:

Sügavas leinas vanemad, Õed Ja õemees*

1. Koosoleku avamine ja juhataja valimine.
2. 1930. a. tegevuse aruanne.
3. 1930. a. puhtakasu jaotus.
4. 1931. a. eelarve.
5. Valimised põhikirja järele.
6. Põhikapitali suurendamine.
7. Läbirääkimised.

Tööotsimised

Soowin kohta
talusse ehk mõisa mo<ma
meheks. Kaupa teha kirja
teel, kirjad saata Kard»
asun d>, Könna talu, Va •
zev a. A. Kask.

Surma läbi lahkunud kaastöölist
Tähtis kaupmeestele ja töös
turitele, eesti niidivabriku

Voldemar Laumetsa

õmblus

mälestavad
Tarto Kommivabriku „Estiko" töölised.

niiti
võite osta 16. fa 17. skp. ära
sõidu puhul vabriku hinnaga

suuremal ja vähemal arvul.
Kaup on kohal, näha B—9 ja
6—B. Esitaja hotell «Cent
ral is». Kaluri t. 2, tuba 14.
«Vanemuise» teater
Müüa kaks lüpsi

Tähendus: Koosolekule lastakse neid, kelle nime peale akt
siad mitte hiljem kui 2 nädalat enne koosolekut raamatusse sisse
on kirjutatud. Aktsiad, mis ettenäitaja isiku peale välja antud, annavad
hääleõiguse ainult siis, kui need vähemalt 7 päeva enne koosolekut
panga juhatusele ette näidatud ja kuni koosoleku lõpuni mitte välja
antud (§ 52).
Aktsionär, kes koosolekust osa võtta ei saa ja kellel hääleõigus
on, võib oma hääleõiguse edasi anda teisele aktsionärile, kellel enesel
ka hääleõigus on, kuid Qhel isikul ei tohi olla üle kahe volituse.
Volitused antakse kirja kujul, kuid need kirjad olgu juhatusele ette
pandud mitte hiljem kui kolm päeva enne koosolekut (§ 53).

Neiu _
soovib üksiteenija kohta, võib

ka kodust käia, omab soovi

tused ja oskab keeta. Pakkum.
slt «Nr. 225» all.

Wilnnud
perenaine
soovib iseseisv. kohta maale.

Teen kõiki ettetulevaid töid.
Riia t 67, k. 20, IV kord.
Kohta soovivad
korralik maapoiss ja tüdruk
ühte korralikku tallu. Täiesti
vilunud omas ametis. Läbi

KAUBA. PANGA JUHATUS.

LaupSeval, 18. aprillil kell 8 0.

Surma läbi lahkunud osakonna liiget

rääkida laupäeva õhtuni, Rae
koja tän. 81—10, hoovi peal,

lehma

Martin Kuusik ut

liukaipleii.

mileitab Vigast. Sõjameeste Ühingu
Tartu osakond*

II kord.

Meeri Tiksul, Vapramäe jaa

Kohta soovivad korralik

mast 2 kilomeetrit.

ism

Müüa

R. Zelleri operett 3 vaatuses.

Üli- ja kooliõpilaste pääse

Matmine pühapäeval, 19. skp. kell 12. Osakonna

tihte korralikku tallu. Täiesti
vilunud omas ametis. Läbi

tähed maksvad.

liikmeid palutakse ilmuda viimsele teekonnale
saatmiseks kantseleisse, Kivi tän. nr. 60 kell 11.

rääkida laupäeva õhtuni Rae

Ainult 3 päeva

Pühapäeval, 19. aprillil kl. 8 ö. Raadi v., Aida talu.

koja tän. 81—10 hoovi peal,

11. kord.

Jõgeval müüa

M. Hennequini jant 3 vaat.

VANEMUINE.
Esmaspäeval, 20. aprillil 1931. a. kell 8 Õhtul.
VANEMUISE" UUE TENORI
*»

Oli» j« kooliõpilaste pttäse

Vaaemulse une tenori

MARTIN TARAST

Vähetarvitatud

toakraam
on müüa. Pehmed toolid,

reform-põhjaga voodi ja muid

usju. Näha võib neijap. ja

Martin Mi

reede kella 7—B Õht. Lina t.
nr. 7, hoovi kaudu, 11. korral.

Pääsetähed eelmüügil.

»«

II
lepingute ja muude kirja

tööde ümberkirjutus masinaL

Iseäranis suure hinnaalandusega müüakse valmlsrlideldt
nalster. mantleid, meester. palituid, ülikondi.

haoanaid

Tellimiste vastuvõtmine naiste ja meeste riiete peale.

on müüa. Tartus, Väike-Vil

(Rutake f (Rutake! (Rutake 1

kaastegevusel.

noor neiu
soovib kohta perekonda ehk
muud teenistust, on ka soovi
tused. Teat. slt. «K. A.» all.

saate kasutada odavat juhast, sest ruumi puudusel on
lastud müügile:
Naisterahva kevad-suve mantlid Kr. 18, 20 jne.
Mantlisiid . mtr. 3.75, küün. 2.00
Jaapani siid mtr. 2.25, küün. 1.20
Willane kleidi riie, mis maksis 210 s. küünar, nüüd —.90
Suur partii suve musliine, markisette ja kõiki seltsi riidekaupa.

Häid herne* ja nisa*

KONTSERT
prof. ARTUR LEMBA

Klaverikunstniku

Prof. ARTUR LEMBA
kaastegevusel.
Eeskavas: Vihtol, Chopin, Debussy, WagnerLiszt, Scott, Glasunov-Blumenfeld, Toselli, Puccini,
A. Lemba, Flotov, H. Meri j. t helitööd.
Pääsetähed 50—200 sendini eelmüügi!' teatri
kassas kella 11—1 enne lõunat ja 5—7 õhtul.

,kpl>. sõna all «Ehitus*.

tähed maksvad.

Esmaspäeval, 20. apr. kl. 8 0.

Maalt tulnud

ehituskrunt,
umbes 0,39 ha suur, keset
?levik
järelpärimised:
ärtu, Kirjal,
«Postimehe»
raamatu

Poe 9—l»

Vastu Kaubahoovi»
i Kaks noort
soovivad maale kohta, Okt
tüdrukuks ja teine lastekas
vatajaks. Oskavad kolm ko
halikku keelt Teateid saab

jandi tän. nr. 3, kort. 3.

Jaani 36—8.

T. E. Kfislt. Ablandm. S.
Vene tän. 5.
Laupäeval, 18. aprillil

Xarl Abeli riide* Ja

Maja müüa
Kalmistu (Maarja) tänav 43,
Kaupa tehakse pühapäeval,

valmisriiete kaupl.

19. aprillil sealsamas.

VENE TEATER Saksa teatri ruumes,
liba TÕÕrusotondnst Riia Veno Draamateatrilt.
Reedel, 17. aprillil s. a. kell 8 õhtul.
TPH CECTPbI

Perekonna

Maalt tulnud noor

Odavasti müüa patent

! soovib linna perekonda tee
: nijaks, oskab keeta, pesta,
j triikida, tunneb õmblust ja
i teeb kõik majas ettetulevad
tööd. Küsida Lodja tän. 12,

Tartus, Kaubahoov nr. 8.

föidnwanker
(Verdeckiga), kummi ratastega

õhtu.

Küsida Lao t. 41, kontoris.

poest.

A. Tshehovi draama 4 vaatuses.

Laupäeval, 18. aprillil s. a. kell 8 õhtul
CTAPMECKAN HtOBOBb
J. Mjasnitski näidend 4 vaatuses 5 pildis.

Tegelased: V. N. Astarova, A. S. Astarov, N» 8.
Barabanov* J. V. Bulatov* E.O. Buntshnk, M. A.
Vodrlaskaja* A. A. Võrubov, E. A. Dolln, M. A.
Saharova, M. A. Krõshanovekala, O. A. Levltsbaja,
E. P. Obolensbaja, K. K. Tokarshevitsh, A. P.
Tshaadajeva, V. A. Sehahovskol, J. Jurovski,
L. M. Jaroaehevltah, Juri Jakovlev.
Piletite eelmüük muusikaäris «Teater ja Muusika», Rüütli tn.
nr. 8, peale selle etenduste päevadel teatri kassas kella 7 õ.

»¥9l|arisatudtf. jant Iv.
TANTS.
Algus kell 9 õhtul.

Pääsetähed liikmetele 25 s.,
võõrastele 50 s.

——

L. NOVAKI
ainus kontsert.
Eeskavas: Beethoveni, Tartini, Halvorseni, Schuberti, A. Lemba,

Vieniavski, Hubay j. t helitööd.

Algus kell 8 õhtu). Pääsetähed 50—200 sendini teatri kassas.

Mööblit
on müüa Veski t 61. Lähem,
teateid saab sealsamas, II kor
ral, igapäev kella 11—1.
Häid

Haaslava vallas, ren
dile anda. Kaupa teeb
prof. A. Paldrock igapäev,
kella 9—lo hom. Tartu,
Tähe 7.
Krfiddnerl vall. kesk

Soovitakse osta

mises suuruses

maja
suured peeglid, magamisetoa vöi ehituskrunti südalin
mööbel, ilus ärikapp ja 2 letti, na ehk ümbrusse. Teated,
ja kõht «Postim.» raa
m. 2 kevade palitut, odavat hind
matukaupl. «Krunt» all.

kleidiriiet ja palju muid asju.
Promenadi tän. 8, pruugitud
asjade äris.

Kulu hobust
müüa* Teateid Narva tän.

Ostetakse hobuse*
sõnnikut
kõrge hinna eest Kalmistu
nr. 31, aiaäri.

nr. 100, poest

Teadaanne
Naiskodukaitse Ropka Jaoskonna
pooit 18. aprillil s. a. kavatsetud kin
nise toeõhtn korraldamine on
halbade toode tõtta edasllttkatud
8. mai s. s. peale.
JUHATUS.

talu

Müüa aasa- ja ristik

lokin kauakestvad lokid 35 s.
eest. Värvin kulmud, ripsmed.
Raekoja 67, juukselõikamisäri.

Ilmakuulus proh

KÜBARAID

talus.

I.

MU

»

Suurturg nr. 7.
ühes sisseseadega. Teateid
Lodja tän. nr, 1, krt. 2, kella 16. aprillist müüme kõ!k alandatud hindadega t
Job. JostofTl
Naps odavam, õllepudel k 30 s., seakarbonad
9-12 ja 3-6.
& ma
36 s., sibulaklops 36 s., kooreklops 36 s., raamatupidamise
sinakirja kursused Riia tän. 8.
kotletid 20 s.
Uute õpilaste vastuvõtt gruppi
Baar Igal ajal soe. Suur valik igasuguseid suupisteid. ja üksikult. Lõpetajaile kutse
tunnistus ja võimalusel koha
soovitus.
Elegantseid Ja odavaid

on müüa Ropka vallas, Korgi
Odavasti müüa pehme

M. v. B. FEHER'i
ja klaverikunatalku

{Restoran Saris

sida poest.

lüpsilehmi
liimi

Daamidele

Juhuslikult edasi anda

Sega ettekanded. Koorilaule. müüa Raekoja k nr. 63,

Vene Haridusseltside Liit.

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

2!

Kavas: „öndsa hfirra laa
valm", nali 1 vaat.

(IM

mis vastavad hooaja maitsele, saab ainult

Palun vaadata ja otsustada.

* Uueturu 29.

AINULT eht 72%
I

A-l. «SALME»
peab igapäev korralikku ühen

dust Tartu ja Emajõe ülem

jooksul asuvate kohtade vahel

kuni Jõesuuni. Võrtsjärve

puhtast oliiviõlist
kannab kaltsemlrkl
£

jääst vabanemisel pikendame
laevaliini üle järve kuni Oiuni.

Soovin osta vähemat korras

Väljasõit: Tartust igapäev kell 2 p. 1. Jõesuust igapäev kell

maja

LaevaSrl MAANIDI » CO,

heinu
• rendile anda. Lähemat
alaga. Väljamaks kuni 8000
Tartus, Lepiku t I—6, kella
ning kaerapfthku. Tõr kr. Teat slt. «Maja S. K.» all.
' 3-5 p. 1.
vandi as., Rehe nr. 10.

|Saatus, õnn surra

H. Halla»'!
ärist Tartus, Aleksandri tün. nr. 8.

Vas homm., Oiult igapäev kell Va 4 hommikul.

Tartus, Lodja tän. 12, telef. 2-11.

Üle Eesti igale poole vajatakse energilist

Hästi sissetöötatud suur

Toiduainete- ja piima
mees- ja nals-esitajaid
lOltMllllllli,
kaupluse
kahe kõrvaltööstusega edasi tulutoovale ettevõttele. Elukoht ja elukutse ei ole tähtis.
! ruumid
müüa poeruumi ja suure anda. Sooviavaldused slt. Kuu
teenistus alguses 30—40 kr., edaspidi 70—80 kr. Soovi
on üürile anda. Teat. saab aiaga 4500 kr. eest. Küsida «Ari» all.
avaldusele ligi lisada fiO sendi eest marke materjali saate
Söögiturg 5, hra Hansmanilt Maja büroost, Suurturg 3.
kulude katteks. Kirjad: Tartu, Teadete büroo, Kauba tän. 15.

KASS
Tõrjuge Jfirelalmed
tagasi.

