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Postimees

Üksik number 5 *entl.

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

ja Tartu teadete toijii.l-86, kaugekõned 9-86, ärijuhatus 65,
talituse Üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

r TelefonfdTallinnas:Toimetus3o-81,kontor 16-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti nim veeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või
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Laupäeval, 18. aprillil 1931.

Hummuli pops - waleraha wabrikant
Snmeb „lvU!est toiifl" sepatööd, kaid teeb ~head" waleraba.
Mehel ei aidanud nüüd enam salgamine ja
Neljapäewa hommikul telefoneeris Hum
mnli postiagentuutr juhataja Walga polit ta tunnistas end waleraha wabrikandiks.
seile ja teatas, et tema agentuuri on toodud Raha teinud ta üksi ja koostanud wastawa
wake kahekroonine. Tooja olnud Hummuli segu. Esimesed rahad on ta annüd üksikult
walta Jaanisoo talu pops Johannes Neering. ja ikka nii, et kõik rahasaajad on neid õigetena
Silmapilk sõitsid politseiwõimud Hummuli wõtnüd. Millegi Pärast on äpardus juhtunud
Reeringu juurde ja nõudsid mehelt seletust. postiagentimris. Mees olnud hea mineku
JN. ütles, et tema teada pidi see raha olema tõttu arwamisel, et tema rahad „läbi lööwad".
õige, sest ta olewat saanud raha Walga turult Ta kawatsenud neid lähematel päewadel wal
kanamunade müügist. Kuna mees end kaht mistama hakata suuremal määral, et nendega
lhselt ülalpidaS, pandi toime läbiotsimine. tasuda ka Hummuli Nallawalitsnscle isiku
Wimaks leiti Neeringi juurest seatina. Pä maksu.
Raha on hästi järele tehtud: segu on kau
rimise peale, mis ta sellega teeb, ei teadnud
ntses midagi öelda. Seletas, et ta olewat nis hea, nii et kõla wahel kaunis raske on
wäike sepatöö tegija ja see jäänud töödest jä walet õigest eraldada. „Kirjal ja kullil" ei
*€£*; Kuna suurem osa wäleraha wabrikuid ole häda midagi. Ainult pikema wõMuj:
ikkagi asetsenud sepikodades ehk nende ini särele saab otsussada, et sepa tehtud raha on
»eSte juures, kes sepatööd tunnetvad, siis tun ikkagi-wake.
Neljapäewal leiti üks wale kahekroonine
drt politsei Neeringi elamu wasw weel roh
kem huwi. Lõpuks leiti weel- kaks sulatis raha ka Eesti Panga Walga osakonnast. Kas
panni ja kaks rahawormi. Ilks worm oli leid fee ka Hummuli popsi töö on, ei läinud korda
nud juba tarwitamist, kuid teine seisis tveel selgitada.
Mena ~suurema töö jaoks."

Üle 60 miljoni "korstnasse kirjutanud".
Eesti Panga aastaaruanne: puhaskasu 13 milj, kr.; krediidid
langenud 27,6 milj. 25,4 milj. kr. peale.
: Neil päewil walminud Eesti Panga oru milj. kr. wõrra. Aasta lõpul oli
dnne on nüüd nõukogu ja rcwisjonikomisjoni ; liikmel Pangatähti 32.234.251 krooni.'
Kattewara wäh nes 4.109.000 kr.
poolt kinnitatud ning tuleb lähemal ojal pan
.
Aähenemine
sündis peamiselt wäliswekslite
gn peakoosolekul wvstuwõtmisele. Nagu oru
andest selgub, oli panga äriscis möödunud sa wäliSraha ning osaliselt ka wäliskorrespon
derstsi arwel, kuna kulla arwe näitas eelmise
yaSta lõpul tasakaalus
aastaga Mrreldes koguni tõusu ligi 150.000
62.765.470 fwoni 52 sendi
kr.' Mõrra: ' • c ->
peal ja tuludening' kulude arws 3.698.208,62
kr. peal, kusjuures puhikasu ulat. 1.326-610,14 - - Panga põhikirjas nõutakse katet wähemalt
kroonile, millest 400.000 kr. läheb diwid.ndjfs 40 protsenti, tegelikult- oli see protsent aga
yttsiate omanikkudele ja 132.000 kr. tagawara pulst: kõrgem, koikudes 48 kuni 51. wahel. ,
Ka awoldus casla joonul wähe
kapitaliks. ktlesciänüd fuMmaft läheõ'PMMek
põhikirja alusel tagcaoarakapitali juure, kuna nemise tendents, kuna krediitide kogusumma
langcS 27 mil», kr. 25 milj. kr.
iHsest poolest läheb Pool riigile- ja pool jääb
peale. Krediidid jaguncwad sisewcksliteks ja
täiskogu määrata.
* Kulude ja tulude arweS torkawad silma laenudeks, millest wiimased on aasta-aastalt
kahtlaste laenude ja nõudmiste maha wõi n.n. näidanud tagasiminekut 1928. a. wõrreldes
„ko?st!urssekirjntamied" 612.44899 kr.

21-416 tuh kroonilt 12.306 tuh. kroonile, kuna

suupuses. Eelnüscl aastal kirjutati korstnasse sisewekslite summa scllewastu on kaswanud
kõigest 96.000 kr. ja 1928. a. 106.000 kr- 8196 tuh. pealt 13.111 tuh. peale.
on wöhenennd eelmise aastaga wör

reldeS 1356 tuh. kr. wõrra.
Panga põhikapital on 5 milj. krooni 100tuh. aktsiaga »50 kr., millest aasta lõpul
oli 1049 eraaktsionäri käes 30.312 ja waba
riigi walitsust käes 69.653 aktsiat.
Jookswad arwed on wähenenud 822.705
kr. wõrra. Pangatähtede ringwool püsis kogu
aasta madalam eelmise aasta omass ligi 2

Kotgc rohkem oit krediiti saanud pangad,

10.933.000 kr., mis teeb äntud krediidi ko
gusummast 43 prots. Antud krediitidest lan
geb 75,1 Prots. erapankadele ja 21.9 Protü
ühispankadele. Järgmine suurem E. Panga
krediitor on tööstus. üle 7 milj. kr. C28;9
prots.). ja kaubandus ligi 5 milj- kr. (19f3
prots.).- - . - u-, : ! ;

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

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

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

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 1 kuu 135 s.,
2k. —. 270 s., 3k. 370 iga lisakuu -110 6 kuud 700 a..
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära witesv I: kuu s..
2 k. 250 s., 3 k. 320 s.. iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

WäUsmaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

malust mööda.

Ja ta maksuliste lisade telllatishiaaad i
Posiiga: 1 kuu 150 2k. 300 3k. 370 s.. iga Hsa

kodumaa hinnad.

..Maamees" 30 senti kuus. ~Sädemed" 120 senti «stes, ® "JJ*1

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 ,«2?ic
..Lasteleht" 10 s. k. „Terwis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas. üksik
number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s.

Tänast lehte 8 lehekülge 75. aastakäik.
Jüriöö pidustused 3. mail.
Kolmapäewa õhtuks oli kaitseliidu Harju
malewa staapi kottu kutsutud seltskondlikkude
organisatsioonide nõupidamine jüriöö pühitse*

mise osjuS. Jüriöö mälestust otsustati Pühit
seda maikuu esimesel pühapaewal, s. o. 3. mail.

Awaldati kijll soowi, et Pühitsemine lükataks

üfõrgesfl austatud tkürrad turistid. keemi&ud, inse
nerid ta tood usteadlased f
Käesolevaga on mul an välja kuulutada minu Tartu laos ttlejäänud
raamatute likvideerimise

kas nädalaks wõi kaheks edasi, sest hilise kewa

de tõttu ei saa -maal pidada wälispidustusi.
Wiimaks leiti ikkagi, et jüriöö pühitsemine
peab sundima iga aasta enam-wähem ühel

müüki

ojal ja seepärast ei saa edasi lükata, waid see
hinnaalandusega 80-90% kuni 21. aprillini (incl.)
Peab sündima' kindlaksmääratud ajal. Tuleks
korraldada rongikäike tõrwikutega. pidada kõ
Õigusteadused, keemia, botaanika, zooloogia, metsateaduse raa
nesid awalikküdel Platsidel. Mälestuse korral
matud ja „ypoiHoe noAoateHHe Pome<|>opa'.
damine maal jääb ÜE..N.Ü., wabadus õjalaste
?a kaitseliidu organisatsioonide hooleks. Tal Katkestan oma tegevuse Eestis kuni s. a. septembri kuuni. Septembriks lasen müür
linnas korraldatakse 3.- mmf ronqiköik Mere- gile uue seeria õigusteadusi)si raamatuid. Härrad advokaadid ja riigi ning oma
Wlesteelt üle Raekoja platsi Vabadusplatsile.
valitsuse ametnikud võivad kasutada krediiti.
Seks puhuks ilmub ka eriline jüriöö mäles
.usbroshüür, milles seletatakse jüriöö pühitse
Jäädes ootama lugupeetud ostjaid
mise mõtet ja tähtsust.
täieliku austusega kirjastaja D* GLICKSMKNN.
Pikem uurimus haridusolude
Tartu, Grand Hotel, tuba 18. Telefon 3-23.
üle.
HEAST SEEMNEST OLENEB HEA SAAK!
Reigi statisteka keskbürool on praegu käsil
põhjalikuma uurimise koostamine koolide, koo
limajade ja, õpetajate haridusliku seisu km ka

majanduslikkude tingimuste kohta. Seks saaMr. koolidele ja õpetajatele laiali küsimusle
yed.' millised niiüd statistika keskbüroosse ta

Sordiehtsaid värskeid aedvilja* lillede Ja sJHJdaJuurikate
SEEMNEID

gast on jõudnud ja wiimane on asunud nende

ümbertöötamisele. , !
Wnmatl korraldati njisugun? üksikasjaline
uurrrnme kooli ja haridusolude. kohta 1923. a..

mll ilmus ka eri waljaanne „Haridus Cest s"
nime all. Dr. Lepik saadikuks Kaunases.
nimetas Eesti saadi
kuks Kaunasesse härra dr. Lepiku, wälismi
nisteermM poktilife osakonna senise direktori

Läti kaubandusdirektor
Tallinnas.
Eile jõudis Tallinna läti kaubandus-töös

ÄÄ W.WANATALU S—MMN.
Pealadu ja kauplus Tartus, Suurturg nr. 16. Telef. SOS.
Jällemüüjatele kõrged protsendid. Seemnete müügikohad:
Tallinnas, Valli tän. nr. 8. hra G. Wanatalu.
Narvas, Posti tän. nr. 57, hra W. Wanatalu.
Valgas, Vabaduse t 26, hra Suur.
Rakveres, Lai tän. nr. 29, hra Lepiksaar.
Elvas, Kesk tän. 25, hra K. Kupp.

Mustvees, hra 0. Pilli kauplus.
Mõisakülas, hra E. Saava kauplus.
Jõgeval, hra A. Pastell kauplus.
Otepääl, hra P. Kulpsoni kaupl., Turg nr. 5.
Tartus, pr. H. Kuuse kaupl.. Narva L 10.

NÕUDKE TASUTA HINNAKIRJAS

Soome walitsuse kriisi hädaoht möödus.

wsminiSteeriumi kaubayZxstsöfakonna direktor

Kvondaserakondlased iSStvad edafi walttfusse.
härra Racens, et sõlmiva twwusi majandus
Helsingist, 17. aprillil. Neljapäewa trgewuse seletuskirja ümber tekkinud pinewa
ministeeriumi juhtidega ja meie majandus
tegelastega. Eilse päewa jooksul tegi härra sel koosolekul teatasid koonduserakonda kmllu olukorraga. Seletuskirjas oli tcrowaid süü
Racens wisiite wälisministri abile ja osakon wad ministrid peaministrile, et nad walitsusse distusi eelmise walitsuse wastu, mille juhtidade direktoritele.
edasi jääwad tingimusel, et walitsus edaspidi Mad ministrid olid koonduserakondlascd.
kinni peab kokkulepitud tegewuskawast, ilma
Raadiotsensuur Soomes.
et eduskunna poolt wastu wõetud seletus
Siseminister on kuberneridele ülesandeks
kirja sisu walitsuse tegewuse suunda muudaks. teinud samme astuda selleks, et awalikklckes
Peaminister Sunila kinnitas, et walitsus kohtades, kohwikutes, lokaalides jne. publikul
peab kinni oma tegewuskawast.
ei wõimaldataks Nõukogude Wene raadiajaa
Sellega on kardetud walitsuse kriisi wõi umde ceskawade kuulamist, mille kaudu tervi
Jlmus:
malus ühenduses eduskunna põhiseaduse
tatakse waletcateid Soome kohta ja' tehakse
Nnsjonl eelmise walitsuse wiimasc kolme kuu ühiskonnale kahjulikku kihutust.
Hugo Raudsepa komöödia
5 vaatuses
Pfiraead oru Snnistus.
Hind 2 krooni 40 senti.

Vähese tegeiaste arvu (7 teg.) ja kõigi kolme

Kõmuajakirjanik ebakorporandi nahas
..Nahwalehe" tegelane Johaa PUUkse 2 nädalaks aresti.
Üleeile Mus Tallinna-Haapsalu rahu- /ja näinud seal korporanti, siis tema pannud
logu süüpingil „Nahwalehe" toimetuse liige >omale kä wättvimütsi pähe norimise mõttes.
ning Maa" sõnumite ja jooneäsuste .Kui korporant küsinud korporatsiooni nime,
meKter ja. Kaastööline Juhan PMise. Aru siis ta hääldanud selle meelega walesti töga
mise mõttes ja kui ta pärast seletanud,. et
tufel olr/edastkaede'korras J. P Vikse
korporandi wärwi mütsi warastamises Tar tema on rätsepa sell, siis teinud seda hzasi
tus. „Linda" kohwtust 1929. a., mille eest mise mõttes. .
Rahukohtunik mõistis Pillikse 2 nädalaks
rahukohtunik mõistis Pilliikse 2 nädalaks
aresti. Asi oli. nüüd rahukogus arutusel, kus
aresti. .
192 Y. a. kord „Linda" köhwikust wälja rahukohtuniku otsus kinnitati.
Pillikse lahkus kohtusaalist tväga rõõmsa
tulles leidis W. Tarw korporatsiooniliige,
et tema palitu ripub warnas, kiid muts op näoga/et asi lõppes ainult 2-nädNlase ares
käiüud. Äsjast teatas ta politseile, Vuid Mar tida, sest ta on warem portsigaari Marguse
guses kedagi kahtlustada ci teadnud. Aasta parast 3 kuuks tingimisi kinni mõistetud ja
hiljem teatas sama korporant pollits., et tema tähtaeg 3 aastat —ei ole tveel möödu
«ma kadunud mütsi saanud kätte. Selle on ttud. Kui nüüd oleks määratud wangis
M „Sakala" korporatsiooni liige wõtnud tu S, .oleks tülnud Pillksel ka 3 kuud ära
ära Johan Pillikselt Jägala puupapiwab istuda, kuna ta nüüd ainult 2 nädalaga
pääseb. .
riku peal.
Mütsi kättetooja kirjeldanud mütsi ära.
Omapärane kohtuasi.
tvõtmise lugu: tema olnud Jägala puupapi
Neljapäewal tuli WõruS arutusele huwitaw
vabriku peol ja näiwch oma körwal Muwat
Pillikset, õllest teadnud, et ta ei ole kunagi kohtuprotsess. Wõru maakonnawaliisuS tõstis
üliõpilane olnud. Maid on kesAvoli wiimasest Rõngu jaoskonnaarsti dr. Krause wastu süüdis
Kassist wälja heidetud kahtlaste asjade pä tuse, et wiimane pole läinud aasta septembrikuus
ryst. Tä pöördus küsimusega Pillikse poole, arStiabi cmnud Wiitina noormehele Elmar Roagile.
miS korporatsiooni ta kuulub. See tvasta kelle käsi, oli jäänud rehepeksumasina trumli wa
nud, ku d hääldanud korporatsiooni nime wa hele. Isa ilmunud pojaga arsti juure, kuid arst
miS peale temale waStanud, et niisu öelnud, et „mina sind wastu ei tvöta, mine poodi,
gust korporatsiooni ei ole ja haaranud mütsi osta nööri ja seo haaw kinni". Kohtulikul aru'peast. Seepeale Pillikse seletanud, et tema ttrel selguS, et siin wõib ka arusaamatusega te
ön rätsepa sell ja müts toodud tema juure gemist olla. et dr. Kruuse ei saanud eh! eesti
remonti.

' Kohe algaS mütsi kadumisloos uurimine
Pillikse wastu. Kohtus seletanud .Pillikse,
et tema ostnud selle mütsi Tallinnas toana
kraamil turult. Temal olnud seda mütsi
toaja, sest olles näitejuhina ühes Tartu kesk
koolis tulnud sea! lawastusele näidend Ro
heline konn", kus tegelastel olewat tartvis
kirjut peakatet. Kui tema olnud Jägala peol

vaatuse japks tihe ja sama iavaseadluse tõttu
on see komöödia eduga lavastatav ka maanäi
telavadel. Maalavadel on iga ettekande puhul
autori tasu maksta ainult 5 krooni.

~NO.o.tt-BBSTI'< tänavused
uudisteosed:
J. Jäik: Hanaalllvalt taevani. Romaan.
Hind 3 kr; 50 senti; köites 4 kr. 25 senti;
ilüköites 5 krooni.

A. Järnefelt: tireeta Ja tema Issand.
Romaan. Soome keelest tõlkinud M. Raud.
Hind 3 kr, 75 snt.; köites 4 kr. 50 senti.

M. Joiuni: Argielu. Ju tustis. Soome kee
lest tõlkinud Fr. Tuglas. Hind 2 kr. 75 s.;
köites 3 kr. 50 senti.
Q. Suits: Bfoor~£estl nõlvakult. Kahe
revolutsiooni vahel. Esseed. Hind 2 kr.
75 senti; köites 3 kr. 50 senti.

„NOOR-EESTI" KIRJASTUS,
T.rt.a, Raadi >»». nr. 4.
Walmistab: moodsaid

Blücheri palee tules
Berliinis, Parnsi platsil olew Blüchcri Minenud. (Wäljalõikcs kuulsa kaheksanurge
palee, mis on eelmise aastasaja ilusamaid ehi lise peosaali wared). Palee oli mõne kuu eest
tust, hakkas kolmapäewal põlema. Trepikoda ara ostnud I'lhisriikide saatkond sa tahtis
ja kaks ülemist korda paleel on tõelikult hä- sinna sisse seada pcakonsulaadi.

USEH meeste

Tallinna leiwatöösturitelt
Asundustalude kinnistamisel
päriti aru.
naister,
ei nõuta maksu.
Ruttasid enneaegu keiwahinna tõstmisega.
Maksud lisatakse ostuloölale juurde.
üliriideid. Tellija ja äri
Niipea kui sai teatamaks wabariigi walit
riidest. Hinnad mõõdu suse otsus riigi rukkimüügi kohta, mille tõttu
9?eil päewil esitati wabariigi walitsusele
kad!
leiwahind tulewikus pidi wusma, tõstsid Tal põllutoommistecriumi ettepanekul scaduseel
linna leiwatöösturid kohe leiwa hinda 2 sendi nõu riigimaade omanduseks andmise seaduse
mõrra fg, kuigi walitsus polnud weel teragi muutmiseks. Uue seaduse maksmahakkamise
rükist suurwcskitele kallima hinnaga müünud. paewast peale ci tule asundustalude pidajatel
Leib oli aga weel walmistatud odawast wil kinnistamise juures mingisuguseid rahalisi
stist. Eile kutsus majandusministri abi Tal» kulusid kanda. Kõik sellega seotud kulud ar
linna leiwatöösturid enda juure kokku, et se tõestatakse kokku ja lisatakse juure maa hinkeelest aru ja kohus mõistis ta õigeks. Prokurör
letust nõuda enneaegse leiwahknna tõstmise NQIC, mis tasutakse pikaajalise laenuna. Sa
nõudis wastawat karistust, kuid kaitsja tõi ette, K-m. V. Hanson, Aleksandri t. 1, tel. 4-16. kohta. Leiwatöösturid ei saanud eitada, et
liibctafe ostuhinnaga rcndiwõlg ja selle
et siin on arusaamatusega tegemist.
kallimaks pandud leib on tehtud odawamast wiiwitusraha, kui wõla summa ci ületa 3(1
Parimad
Samal päewal oli arutusel Põliva kaupmehe
jahust, kuid nemad olid toonud kaasa rea kal krooni. Wastawa seadusega kaoks tarwidus
Meieri wastu tõstetud süüdistus. Meier oli läi
kulatsioone, millega tahtsid põhjendada leiwa maakoha omanikul maksta eritasu kinnistus
riidetvärtvid
nud ' aasta sügisel Wõru jaoskonna kohtupristal
hinna tõstmist. Majandusministeerium asus jaoskonna sekretärile ostu-müügi lepingute
wit. kui - wiimane tuli tema kraami, aresti alla
alandatud hindadega. nende kalkulatsioonide uurimisele ja selgita allkirjade tõestamise eest ja seesuguse tõesta
Panema, telliskiwiga mitu korda löönud. Suii
K-m. V.Hanson, Aleksandri tän. 1, maa misele, kas leiwatöösturite põhjendused DII mise pcatvad fcgpnta põllutvõmiuistccriumi
alust käristan 2-kuul'se wangistusega. j '
olulised. « "
valitsuse majas.
ametnikud ilma erilise tasuta.
fM»

ja

Nr. IÖ4.
2

.. wB 'O tS T i M £ -S"

oIwUBUASM^

Wäliskaubanduse osakond.

Leedu tüli paawstiga.

Mõned sisepolitilised märkused.
dega, nagu Inglis- ja Saksamaaga. Omal
... Pplitiline elu et tuksu praegu mitte
lvörd programmttiste ja põhimõtteliste küsi ajal mäbetawasti p.-k. „Estonia" seadis sel
vmSie ümber kui just direktorikohtade, N»õi leks ametisse koguni erilise direktori, kuid see
eksportööride waheltkäsude, etsporttapamajade pole suutnud midagi ära teha. Direktorite
saneerimisplaanide ja mõne põllumajandus palgasummade ja esitus- ning sõidu
liku wõi ühistegelise liidu juhtimise jämeda kulude pärast langeb aga arwustajate Poolt
otsa haaramise piirides. Et need wiimased p.-k.„Estomale" järjest etteheiteid.
küsimused meil ülipolitiliStekS sassiis murrawad nende kallal piike kõik
eeakonnategelafed, alates Parteibüroo jooksu-'
Tööerakonna ja as. koonduse poolt kuill
poistest ja lõpetades rühma-liidrite ni-ng hää dub etteheiteid rahwaerakonna aadreM, miks
lesandjatega, nii head wõi halwad kui nad rohwaerakond läinud kaasa tiibadega, kõwen
kellelgi on.
dades sellega praegust koalitsiooni ja jättes
Seda „wõitlust" on aga mõneski tükis koostöö wõimalused kaas-keskerakondadega.
päris huwitaw pealt waadata, eriti peaks
Aga waewalt on siin midagi ette heita
äga käimasolewaid lahinguid jälgima nende rahwaerakonuake, kes ju alati keskrühmade
' erakondade staabid, teS „wõimühaaramisele" koostööd pooldanud, ja mitte ainult poolda
seni rõhku pole pannud, muidugi-mitte kohe nud, waid selleks ka tegelikke samme teimck,
järele tegema hakates, waid kaaspavteide sih millel ka tagajärgi oli. Tuletatagu ainult
tide ja taotlustega lähemaks tutwumiseks. natuke miuewikku mees>e! Aga just tööera
PÄlutööministril Jürmanil tarwitses ainult kond on ikka see olnud, kes seda koostööd kui
üht direktorit koondada ja lahti läks niisugune dagi pole seedida suutnud ja ta on ikka waewa
müra, et pidi tekkima paratamatult mulje: näinud Meks, et koostööks loodud ühendusi
K. Pätsi walitsus on teinud kohutawä wea,
nurja ajada. '
tema päewad on loetud. Kära tuli Mest, et
Ja mis õigusega heidawad äs. koondus ja
koondatud direktoril olewat taskuS wastas tööerakond rahiva era konnale mahajätmist ette ,
rinna partei liimtekäart, ja mitte ainult ühe, kui nemad oma „suurpolitiliste lawastustega
waid kogum kahe partei omad. Kuid walit kõige lähemas mmewikus wäga terawalt wäl
. sus jäi siiski püsima, sest ametnikke on ennegi
jcndasid oma waenulikkust rahwaerakonna
koondatud, ka selle walttsuse ajal, kelle kabine
wasw, püüdes rahwaerakonda omal wiisi-l
til istusid praegused wastasrmdlased. „seina äärde" seada. Et see lugu asjaosalis-Üsna terawa abinõu p.-togudele kallale tele wäga kurwalt lõppes ja nad omas jõue
tungimiseks on leidnud as. koondus: wõi wäl tuses alasit: jäid, selles pole ometi mitte süüdi
jaweo wahetalituse kulud. Alguse sai see asi rahwaerakond ega tema riigikogu rühm. On
ühistegel. Liidu poolt korraldatud piima ju tõsi, et kainem ja asjalikum osa as. koon
ühipgute kongressilt, kus üks kõneleja wõieks dusest tööerakonna mangu kaasa teha ei ta
portööridele ette heitis nende liig suuri wahe haks, kust» nemad näiwad jõuetud olewat en
talituse kulusid. Etteheide käis eestkätt mui diste tööerakondlaste ees, kes as. koonduses
dugi ühistegeliste keskkorralduste kohta. Fak ' end maksma pannud ja tööerakondlikust „köo
tiliseb andmed olid tõepoolest sarnased, mis list" omandatud joont siin jstkawad. See
põhjustawad etteheiteid tegema. „Postimehe" joon aga ei luba koostööd ei raywaerakonnaga
wecrgudel oleme ka hiljuti näidanud, et wahe ega iteMe keskrühmitustega.

talitus läheb kalliks. Pealegi ei saada meie

Samal ajal aga, fui tööerakond keskcüh
nutuste
wahel tekkida 'wõiwät ' koostööd iga
wälisturule, waid müüwad Me Tallinnas hinna eest
hoida püüab, on tema ise aga,
edasi wälisstrmade agentidele. Sellepärast ei waatamata ära
oma radikaalsusele, üheskoos kõige
tohiks nende kulud suured olla.
alalhoidlikumate ja koguni tagurlisite elemen
ühistegelised teskkorraldused wõid ise otsekohe

Selle etteheite neelasid teised eksportöörid iidega, et aga sel teel kaas-keskrühmadest üle

waikselt alla, nähtawasti paremaks pidades olla. Kujukat näidet selle kohta wõime tähele
küsimuse üle warkida kui waidlust tekitada, panna Tartus. Siin on tööerakond kõige ti
p.-k. „Estonia" ringkonnad aga hakkasid wastu !hcdamas koostöös balti sakste, wenelaste ja
waidlema: wahetalituse kulud ei olewat suu ! mitmet liiki maja- ning kinniswaraomanittu
red, waid päris normaalsed. Nüüd aga ! dega sest tarlvis on tegutseda rahwaera
tuuakse teiselt poolt jälle ette andmeid, mis konna wastu. Muidugi oldaks walmis ka iga
suguste järele otsustades, ka siis, kui neid suguse muu kombinatsiooni peale, käesolewal
wäga tagasihoidlikult wõtta, wahetalituse ku juhul on aga see kõige kasulikum, sest Tartu
lud siiski protsentuaalselt suured on.
majaomanittude juhtiwad tegelased . näiwad

Leedu kristlased öhutawad
Välisministri seletused Sldkomisjonis. Seaduseelnõu
awalikku mässu.
wöeti wastu.
Kaunasest, 17. aprillil. Möödunud
Riigikogu üldkomiSjon tvõttiS tvaStu waba rootfctafs: koondoda tati bürood - WW»
pühapäewal tekkisid teakawasti kokkupõrked
kriMste kovsoileMest osawõtja-te ja politsei riigi walitsuse ja ministeeriumide korraldcnnse büroo folitilife oia,°n.'°^iuur-,
Wahel, kus mitu naist Qnnatada sai. Ühen jtaduie wätisnliuisteeriumi muutmise ja taien büroo admi»istrutnw-o,akõnn- JJU I. f
dusts sellega lewitatakse kristlaste poolt lend damise seaduse. Selle järele koosneb miilis' osakonnale tuleb anda direktor j onul*
lehtt, milles kannatadasaanuid nimetatakse ministeerium 3 osakonnast senise 2 asemel: po* sekretär. Tarwiline kulu saadakw - ?JI
Kristuse eest kannatajateks ja. katoliiklasi kut litiline. wäliskaubanduslik ja administrotiiw* tunnise teel. iihttasi ttrattonbototic ufs torre.
sutakse üles owalikule nkässule. Lendlehtcdele osakond. Peale selle kuuluwad wälisministee
Wäliik-nbandule osakonb ei
on alla kirjutanud katoliNaste korraldus riumi koosseisu wölissaatkonnad. Uue osakon*
teiste
mimSteeritmtibe tegewmt Stja igW
komitee. na, s. o. wäliskaubanduse osakonna ülesandeks
Kas diplomaatlikkude wahekordade lõpp?
on inajanduSlikkude suhete korraldamine wa* felflub. misfusuieb ülfSanbeb J®* s'™{
Barliiui allikad tcaitawad Ka»lnasest: Lee lisriitidega, wäliskaubanduse arendamine, ma* banduse osakond edukalt oma i
du ja Wa tikani wahel ähwardab lõplikult janduslik informatsioon wälisriikides ja wä* tema informotiiooni hästi teoSwb. mmwad te
,'ed or-o-nid neist wabaneda. Ku'd sti-k> laad
puhkeda konstitt, mis wõib wiia diplomaatliku lisriikidesse.
läbikäimise katkemiseni. Juba pikemat aega
Seaduseelnõu arutamisel üldkomisjoniS esi* neile kullalt tööd produktsioon. tõstmise, ma
wolitses Matkani ja Leedu walitsuse tvahel neS wälisminister J. Tön i S s o n selewsega janduse ja ärielu organiseermnle alal.
terawusi Me Mm, et tatoliMikud waimuli uue osakonna ülesannete ja ümberkorraldilste mõttes töötaks wäliskaubanduse oiakond
kud Leedus tegid ägedat politilist kihutustööd läbiwiimise kohta. Wäliskaubanduse osakoima lähemas kontaktis majandusministeeriumi, boi
praeguse walstsuse wastu. Nüüd on konflikti loomine teostatakse wälisministeeriumi ümber lutööniinisteeriunn, statistika büroo ia kou
terawuS warjmnatuA esile wlnud Me läbi, korraldamise teel. ilma et waja tuleks uusi bondus-tööstuskojaga. Nõuandwa orgamna
et Leedu wabariigi president keeldus jutule krediite. Politilise osakonna juure jääwad wäliskaubanduse osakonna juures kawatsetakte
ivõtmast paawsti nuntsiuS Bartvlonit, kes edasi töÄoma: rahwasteliidu büroo ja infor* ellu kutsuda kaubanduse nõukogu, kuhu tuu«
tahtis tenwle üle anda kogu uusi Wattkani matsiooni büroo, kuna kaob politiline büroo. üiks wäliskaubanduse osakonna direktor kui ka
kuldrahasid.
Wiimase üleSanded pannakse esimese sekretäri esitajad niaiandus» ja bõllutööministeerium st,
Peale. Wäliskaubanduse osakonna juure ka* statistika keskbüroolt ja kaub.-tööswSkojalt.
India asekuningas Irwin
lahkub.
Järeltulija Willington BombayS.
Bombahst, 17. avrillil. lTrj.) India
Tere-lihtsustamise liit hakkab tööle.
uus asekuningas lbrd Willington jõudis
reedel Bombaysse, kus ta seniselt asetun Mgalt,
Millest »» tekkinud terwitamine. Käeandmine, käefundlus
lord Jrwinilt ameti üle wõtob. Lord Jrwin
ja terwishoid.
sõidab juba laupäewal Inglismaale. Enne
seda on temal lühikesed nõupidamised oma
Reljapäewa õhtul peeii Tallinnas terwituS kus nõrgem heidab tugewama ees pikali maha,
järeltulijaga. Neljapäewal oli lord Jrwinil kommete lihtsustamise liidu esimene koosolek. poolharitud rahwaSte juures on see muutunud
jumalagajätuks pikem. nõupidamine hindu Kokku oli tulnud ligi 100 inimest, kes ka liidu põlwitamiseks. kuna haritud ühiskonnas on sellest
rahwuslaste juhi Gandhiga. Lord Jrwin liikmeiks hakkasid. Referent E. RiiSman põhjen järel weel ainult tüiarlaSte kniks". Käeand
saab India elanikkude Wgilt kihtidelt ja rüh das selle liikumise tarwidust, tulles kokkutvõttele. et mine ja käesnudlemine on kaswanud tvälja mit
madelt suurel arwul tevwitusi ja iänuawaldusi tertvitamine on ilus asi, kurd km see igal juhul mesugustest ürgaja terwituswiistdest, nagu ninade
tema töö.eest.

on seotud paljude sundu-slik?ude peensustega, siis; waStamisi hõõrumisest, teineteise hingeõhu

Rekord jäi inglasele.
muutub tüüiatvaks. Ameerikas näiteks ja ka
Miami st, 17. apr Ml. (Trj.) Ameerika Tartu üliõpilaskonnas on terwitamine
kiirsõttja Garwovd tegi! oma mootorpaadiga rud, kuid keegi ei saa ütelda, et yankee wõi Tartu
„Mss America 4" rida katseid ületada ing üliõpilane poleks pmsakas.
Dr. Schotter on saatnud koosolekule pika re
lase Kahe Doni rekordi. Ta saawutas kiiruse
103,249 miili tunnis. Hoolimata kuuekord feraadi, mis ette kantakse. Ta toob ette, et ter
sest kaitsest, ei läinud temal korda suuremat wituskommete reformi ei tule!» svowitõda üksi
kiirust saawutada. Kuna Kaye Doni rekord mugawuse parast, waid weel murem tähtsus on
sellel terwishoidlikult. Käesurumised ja käesuuv
on 103,49 miili, jäi rekord purustamata.

hingamisest ja keelte kokkusurumi est. Moodsal
ajal aga peaks terwituSkombed reformeeritama
sellisteks, et inimeste kehad ei satuks kokkupuutu
misse. Mütsikcrgitamise wasiu pole dr. Schoiteril
midagi.

Tertvishoiu Muuseum Tartust on saatnud lii
dule sooja terwituie, milles samuti rõhutatakse
ettewõtte hügieenilist tähtsust. Lubab Tartu» r formeeritud tertviiuskmmnete propageerimisele kaasa

aidata ja liidu oakonna ellu kutsuda. Selle
järele tekiwad läbirääkimised, kus pooldatakse
lewitajad.
Kuigi
iga
pisilastest
infitseeritud
ini
Kuulus inglane sir Malcolm Campbell mene ei haigestu .ometi ta wõib anda omakorda
liidu
Eelarwe wõetakse wastu 1400
teeb lähemal ajal katset püstitada uut rekor pisilasi teistele edasi, kes suba wöiwad haiges krooniasutamist.
suuruses.
dit wäikeautodelc. Selleks on ehitatud 7-ho tuda. Sel wiisil wõiwad lewida igasugused an>Pikemalt räägiti weel liidu liikmete wälis
busejõuline wäikeauto „Austin". Teatawastt giinad, tiisikus, süfilis, kopupõletik jne.
märgi ümber. Liidu pooldajad kunstnikud Nyman
Püstitas sama Campbell läinud aastal re
Tertvitamine on tekkinud ürgaja! kolmest hin sa Raud on walmistanud ka rinnamärgi kawan
kordi 94 miiliga tunnis.
gelisest põhjusest. Esiteks hirmust tugewama ees, deid, fuib: tvaidlused lõvewad sellega, er märgi
Raudteelaste 8. kongress
teiseks uudishimust wõõraga kohtami el ja kol küsimus antakse juhatud lahendada.
Teraw ja otstarbekohast lahendust nõudew siiski olewat niisugused lambad, keda pügades
27. ja 28. aprillil.
mandaks mitmesugustest hingelistest liigutus est
Juhatusse wctliri hrad A. Köster, E. RiiF
küsimus on aga kistud politilisele pinnale. ia kÄle turjal ratsutades tööerakond wõib oma
27. ja 28. aprillil peetakse Tallinnas 8. tuttawate kökkujuhtumi sel. Esimesel põhjuiel te?- man, J. Jäik, E. Waider qa R. Ruuberg.
As. koonduse leht ei arwusta p.»k, „Estoniat" keeruwKte-mängu mängida. See im jn roh raudteelaste keflühwau üleriiklikku kongressi. kinud terwitust leiame praeg igi metslaste juures.
Nähtawasti mitte niiwõrd Miinuse enese pä kem kui traagikooiüiline, kuidas Tartu maja Kongressi kawas omnda põletawamaid päewa
..raft, kui just Me tagamõttega, et sel wiifil omanikkude ühisasutused oma tegelastega ees küsimusi töös' puhkeaja, palga, lnstcabirahade,
p.-kogude tegelastele müksusid anda. Sest wa otsas ainelist ja kõlblist jõudu selleks kuluta
lisatasude, warustuse .korteri ja korterirahade
isikuile, kes on praegu wõi on warem olnud Eesli
Edasiõppimise wõimalused
hetaliwse kulud on ka warem suured olnud, wad, et wälja anda kas wõi kordki nädalas küsimuste üle.
ülikooli kaswandik. Stipendiumi saaja on kohuS
Soomes.
ka siis, kui P.-kogud ja as. koondus koos wa ajalehte, milles tööerakonna kohapealsed roo
tatud wahemalt ühe semestri jooksul õppima ühes
litsuskoalitsioonis tegutsesid, kuid siis ei puu paseadjad tagant järele ülistawad Strand
Läinud aasta eeskujul on Soome eduskond
dutatud seda küsimust mttte.

mani wglitsust, sedasama walitsnst, kelle tege

lused on suured haiguste edasiandjad ja pisilaste

Käadusauto rekordsõit.

Soome ülikoolis wõi teises kõrgemas koolis. Kan
waerakonnale ette heita, nagu ei hooliks tema toõlnud käesolewa aasta eelarwesse summa stipen
didcerida (kõigilt aladest) wõiwad üliõpilased ja
keskerakondade koostööst ja nagu lasuks temal diumidekZ wälismaalasile, kes soowiwad oma õpin'-

Muidugi tuled eksportööridel wahetalituse wust majaomanikud ise küllalt kiruda pole
kulusid wähendada ja sellega wõimaldada te suutnud!! Aga niidid on nõnda hästi seatud, mingisugune süüd riigikogu keskkoha killune
gelitttt põllumehel oma saaduste eest rohkem et Tartu majaomanik ei saa arugi, kus tema nud seisukorra pärast.
hinda saada. Weel tähtsam on aga Me juu nahk üle kõrwade tõmmatakse.
Waqtleja.
res, et püütaks otseühendus luua wälisturguKõige selle Pärast on põhjendamata rah-

guid Soomes täiendada ehk seal teaduslikku tööd
sooritada.

Sellest summast on kaks stipendiumi ä 7500
Smk. määratud Eesti jaoks. Stipendium antakse

ka ülikooli lõpetanud isikud. Sootviawnldun lüõe»takse ülikooli sekretariaadis wastu knni 15. maini
sel aastal.

m ~ m m m m m «nafcurd lo—itaina i. OlQmola
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Põgenemine Kremlist.
Sven Zldeloni romaa».
TöMm»d M. P. 7
Näm sagedasti teda enda ees nn, nagu ta seda
nuzlle ütles. Ta silmad olid külmad ja waenulikud.
Päewal pärast seda käitus Marüsja nagu harilikult.
Meie pulmade ajal ta reisis ara. Mähe aega hiljem
abjellus ta ühe mehega oma kodumaalt. Minu emalt,
kes Marusja eest hoolitses nagll ema, sai ta kaasawa
raks wäikese maja Moskwa eeslinnas.
Aegajalt mängib saatus meiega halba mängu.
Maru Aja õde Tatjana oli Wera juures toatüduknks ja
rewolutsiooni puhkedes meid teeninud juba kuus aastat.
Pärast seda ta astus sõjakomissariaadi teenistusse

ja jäi nii meie maija elama.
Ma ei olnud Marusjat näinud mitu aaStat, kuid
nüüd ta tuli peaaegu igapäew külastama oma õde, ja
nagu seda paratamatult nõudis tubade asend maja tee
nijatctiiwas, pidi ta läbima meie köögist.
Mõnikord mul oli tunne, et ta ei ole weel unus
tanud ja ta külastused olid tõeliselt mõeldud mulle.
Kui teineteist kohtasime, wõis mõnikord tekkida soe
sära, teisel silmapilgul jälle ta näis mulle küün ja
waenulik.

Hea, laske mul jutustada edasi. Silberschtvang he
liKtas wiimaks, nagu kokku kõneldus kaks korda. Lät
stn ise wälja, awasin ukse ja aitasin tal kasuka maha.
Et järgnewaist sündmusist aru saada, pean kohe
jutustama mõningad üksikasjad.
Kõigepealt olen täiesti kindel, et mä pärast oma
külalise sisselaskmist panin esiku ukse korralikult lukku.

See oli üsna tawaline lukk, mis aga töötas suurepä
raselt. Teiseks mä mäletan kindlasti, et meie tuppa
astudes esikus peale minu ja Silberschwangi kasuka ei
rippunud ühtki rõiwast. See oli ka täielikult kooskõlas
selle korraldusega, mis olin teinud oma naisele. Olin
teda palunud, et ta oma külaliste mantlid ja kübarad
ära paneks elutuppa ja nad pärast istungit wälja la
seks peasissekäigust, mi et mina ja minu sõber wõiksime

tegelda rahulikult teemantidega. Kolmandaks mäletan,
et ma nii esikus fui köögis jayin põlema tule, kui mina
ja juweelikauplejo astusime tuppa.

Magamistoas lukustasin kõigepealt ukse ja awasin
siis kastikese. Silberschwang asus kohe tööle. Selle
juures me wahetasime aegajalt lühikesi märkmeid. Al
guses wõisin daamide pärast kõrwaltoas kõnelda waid
tasasel häälel. Kuid mõne aja pärast ma kuulsin, et
nad lahkusid. Aegajalt urises Silberschwang endamisi
mõnda märget, kaaludes oma pisukeste kaaludega kiwe

wõi silmitsedes neid mikroskoobi all. Kogu koosnes

latusi. Keerasin ioõtit ja tahtsin awada magamistoa
ust. Asjata! Uks ei aivanenud. Proowisin wcel kord,
samuti asjata. Töötasin järjefttaswawa ärewusega ja
tugesin kogu jõust õla wastu ust, kuid ainult samasn
guse tulemusega. Wõti sobis, lukk oli nähtawasti kõige
pareinas korras, kuid uks oli nagu naelutatud kinni.
Järsku mul wli mõttesse, et ta peab olema wäljaspoolt
rammis.

teemantidest, mõningatest säphiiridest, rubiinidest, sma?>

ragbidest ja teistest kiwidest, mis olin kokku ostnud,
kuna ma lühikese aja pärast ei saanud kogu oma wa
randust mahutada ainult teemantidesse. Peale salle
mul oli kaks linast kvtitäit wene kullatükke ja pakike
wölismaa pangatähti, peamiselt dollareid ja inglise
naeln. Palju wäärtuslikumad olid muidugi teeman
did. Kaardiwäeohwitser aga pidi oma tasu saama kogu
wäärtusest.

Silberschwang oli teemante hinnanud kord juba
warein. Nüüd ta tegi seda weel härra Jarowitzki soo
wil, Minu sõber juweölikaupleja aga wõttis asja
wäga õiglaselt. Alles pärast mõningate tundide möö
dumist ta oli walmis ja pakikesed tvarustanud pitsa
tiga. Ühele ta kirjutas minu ja teisele Jarowitzki
nime, mispeale pakid paigutati wäikesse, kahekordse
põrandaga warustatud käsikohwrikesse. Kohwri me
peitsime pärast seda põrandaalusesse auku, ja katsime
selle pealt lahtiwõetud parketikiwiga. See oli maid aju
tine redupaik selleks ööks, mille weel pidime weetma
oma majas. Järgmisel hommikul see kohwer pidi
saama täis pakitud rõitvaid ja kupees sõitma kuni Pet
rogradini.
Kohwri kahekordne põrand pidi olema ainult ette
waatusabinõu, et tsheka sõdurid Petrogradi ja Moskwa
wahel otsiwad meie pakid läbi> Sedalaadi läbiotsimisi
rongides wõeti nimelt ette wäga sagedasti.
Mul oli ent wäga wähe usku sellesse abiwahen
disse, et oleksin julgenud wilunud tolliametnikke ja
nuhke selle kahtlase nükkega petta piirijaamas. Eelis
tasin sellepärast kalliskiwe Pettogradiit Soomemaale
wiia lasta Jarowitzki!.
Plaan oli tehtud, ent asi pidi minema teisiti.
Kui oma tööga olime walmis, jäime weel Siiber
schwangiga wiiwuks istuma, sigarett ja pudeli wana
portweini juure. Weini olin päästnud oma weini
keldri wõõrandamisel. Nii me westlesime weel tüki aega,

kuni wiimaks Silberschtvang lahtus. Kui siis tahtsin
teda saata esikusse, ootas mind terwe rida esimesi ül-

7.

Tsheka püünised.

Silberschwang ja mina wahtisime ehmunult teine
teisele.

Oli täiesti selge, et uks oli suletud wäljaspoolt,
aga kuidas?
Järsku mulle tuli meele, kui imelik see oli, et meid
parajasti oli lukustatud ajal, mil me lugesime tee
mante.

Nägin Silberschwangist, et tema mõtted töötasid
samas suunas nagu minugi omad. Ta oli muutunud
wäga tahwatuks. Koputasin waljusU uksele ja Hüüd
sin, kuid keegi ei wastanud. Kuni waheldumisi kopu
tasin, hüüdsin ja ootasin wastust, möödusid mõned
minutid.

Silberschwang istus seni osawõtutult ja liikuma
tult toolil. Ta oli Nuuki, kahwatn ja nagu juhmunud.
Kummalgi meist ci tulnud meele awada akent ja abi
kutsuda tänawalt. Tol ajal kardeti Moskwas äratada
tähelepanu, ja seda eriti, kui toas omati kohwer tee
mantidega.

Ma ei tea, kuipalju minuteid oli möödunud, kui
minu koputusele wäljaspoolt wastasid imestunud
hääled.

Need olid Mera ja Tatjana. Peale selle ma kuul
sin üht mehe häält. Tundsin ära Leiba Silberschwangi.
Seletasin neile seisukorra lühidalt läbi ukse ja
kuulsin sellejärele Wera imestunud hüüatust. Ta oli
leidnud ühe wäikese kiilu, wäikese teritatud tüki kummi,

mis oli surutud ukse ja põranda wahele. Nii oli meid
pandud puuris Pikkade tangide abil õnnestus Tatjanal
kulu walza wõtta ja Silberschwangi ja mind nii wan
g,ft wabastada. Tatjana seletas, et ta oma õde oli
saatnud tanawaralldteeni ja siis tagasi tulnud sama
teed, millist majast lahkunud, —. nimelt teenijate sisse
kaudu korwaltänawal. Kui ta astunud kööki,
olnud see pime, ja ta keeranud otsekohe tule üles.

Ühtlasi aga Hüüatanud kohkunult, awastades Leiba
Silberschwangi, kes seisnud keset kööki ja seletanud, et
ta maija tulnud läbi eestoa. Ta oli parajasti astunud
kööki ja kobas pimeduses magamistoa poole. Ta tun
dis hästj maja, sest juba warem ta oli olnud sageli
meie juures ja tuli nüüd oma isale järele. .
Samal silmapilgul, kui Tatjana keeras tule põ
lema, oli teisest uksest sisse tulnud Wera. Ta oli saat
nud mõningaid oma külalisi, ja ka tema oli tulnud ta
gasi sama teed, mida oli läinud wälja, nimelt läbi
esiku. Keegi ei osanud seletada, kes oli kustutanud
tule, wõi kes ja millise kawatsusega oli pannud kummi
tüki ukse wahele.

Kui Silberschwang ja ta poeg warsti pärast seda
lohkusid, jutustas Leiba, et ta oma imestuseks - teel
meie juure kolanud härra Jarowitzkit, kes sõitnud
woorimehel jaama poole. Jarowitzki hüüdnud talle,
et ta öise kiirrongiga peab jõudma Petrogradi, palus
teda meid tcrwitada ja öelda, et ta mind seal ootab.
lootkem, et kõik läheb nii, nagu kawatsetud,"

lisandas Silberschwang mõtlikult wahele.
Ma ei wastanud. Usun, mul oli juba siis aimdus
et on tulemas midagi halba. '
Hiljem õhtul pakkisin Weraga asju, mu mõtteh
tegeldes reisiga ja tulcwikukawatsustega wälismaal.
Hiljem elus see seletamatu juhus rammitatnd
uksega on mulle Meel sageli annud mõelda. Äliman
kokkusattumist selle näiliselt mõttetu juhu ja hiljem
aset leidnud sündmuste tvahel. Seletust ma pole Meel
lndnud, kmd wõibolla ka see õnnestub mul kord. '
Järgmisel hommikul sõitsin nagu kawatsetud oma
endisse mõisasse, et jätta jumalaga oma ema. '
Waikseid, kuldseid sngishommituid Sorinskojes
us kmk oli meel muutumatu ja rahulik, ma ei unuStg
kunagi. Maikasm emaga mööda pargi puiesteid edqstleegitses sügiseses toreduses ja kolla
se,Ä leht: liugles pikkamisi alla.
Minu isa mõisa polnud enam meie oma, kuid
mälestusi meilt ei saanud röowida keegi. Oma tule
wikukawatsusi ma mainisin waewalt. Kõnelesime teine
teisega, nagu minu wiibimine wälismaal kestaks waid
mõned kuud ja peagi kõik on warsti nagu ennegi
Ma ei taha enam kirjeldada lahkumist emast Saa
bus w,dew>k. E. ole ju sellel ka mõju neile sündmu
sile, millest teile nuud jutustan.
(Järgneb.)
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Hispaanias siiski rahutusi.
Kommunistide ja anarhistide katsed segadust tekitada.
Watttfus jääb seisukorra peremeheks.
Mad riid ist, 17. aprillil. Neljapäe
ival oli mitmel.pool Hispaanias märgata
suurenewat käärimist. Töölisklass näib ole
wat pettunud ajutisest wabariigi' walitsusest,
pLdadeS seda liiga wanameÄsÄs. Kõmmu
niStide ja anarhistide kihutajatel on tublisti
edu tvöHsk-e keskel. Oli tõsiseid kokkupõrkeid

Dekreedid.

Ajutine wabariigi walitsus awaldas de
kreedi, millega tühistatakse diktatuuri ajal
maksmapandud seadusi ja määrusi. Ometi
ei kaotata kõiki neid. Dekreet määrab, et
kuni 31. maini peawad ministeeriumid dik
tatuuri aegsed seadused läbi waaiama ja esi

Sewitlas, Barcelonas, Bilbaos, Malaagas tama siis mi-niistrite nõukogule wastawad ette
ja Huescas. SevillaS tegid LomnmniStid panekud. Ministrite nõukogu otsustab, mis
katset nõukogude wabarnki ivälja kuulutada, sugusesse liiki seadus oma iseloomult kuulub
kas ärakaotamises wõi maksma jätmiseks.
kuid katse äpardus ja linnas kuulutati wälja
Teises dekreedis kaotatakse eluks ajaks
piiramisseisukvrd. Barcelonas ja Bilbaos
ning Sevillas wabastatii rahwa poolt kõik walitud senaatorite õigused.
kurjategijad wanglast.
Azutise waliitsuse juht Zamora seletas, et
endine
peaminister admiral Aznar on temale
MiS saab Katalooniast?
kinnitanud, et fbgu Hispaania merewägi
Hispaania ajutise walitsuse juht Zamora tunnistab wabariiki. Ka maawägedelt saab
ja kataloonlaste juht kolonel Maria wahel uus walitsus kestwalt poolehoiu awaldusi.^
oli pikki läbirääkimisi Kataloonia saatuse üle
Diktatuuraegsed ministrid, kes on põge
Nagu „Havase" agent,mr teatab, on läbirää ncnud Portugaaliasse, teatawad, et nad an
kijmistöl põhimõttÄikult kokkulepe saawuta nawad endid wabariigi käsutusse tingimusel,
wd. üksikasjades läbirääkimised Kataloonia et meile isiklik julgeolek kiMustatakse.
tulewase korra asjus kestawad weel edasi.
Kuningas jõudis Pariisi.
„Times" kinnitab jama ja teatab, et Kata
Pariisist, 17. aprillil. Kuningas
loonia wabariik nimetatawat Kataloonia rii-Alfons jõudis möödunud ööl Pariisi.
giks Hispaania wabariigis.
Kirik riigist lahku?
Fratteo Madriidis.
Kohtuminister de los Rios kohtamisest
Tuntud Hispaania lendur major Franco, pavwsti mutsiusega teatatakse täiendawalt, et
kes detsembris nurjunud mässukatse järele kohtuminister andis nuutsiusble teadaande,
lennukil wälismaale sai põgeneda, jõudis mille põhjal Hispaanias wiiakse läbi kiriku
Madriidi tagasi. Lendur wõetil suurte mee taielik lahutamine riigist. Kõik eesõigused,
leawaldustega waÄu. Franco nimetati wa mis olid seni katoliku Ärikul wõrreldes teiste
tttsuse poolt Hispaania lennuwäe ülemaks. ns»nd'.!'een

Raudteelased ja 8-tunniline
tööpäew.
Raudteedel on seni maksnud kord, et töö
päewa Pikkus aastas läbisegi wõttes ei tohi
ületada 8 tundi. Sellepärast on talwisel ajal
töötatud wähem ainult 6 tundi ja suwel,
kui päewad on pikemad 10 tundi. Käesole
wal kewadel tegi raudteewalitsuse direktor
korralduse, et 1. maist algab 10-tunnüine
tööpäew. Sel puhul käis raudteelaste dele
gatsioon teedeministri juures nõudmas, et
raudteewalitsuse direktori korraldus muude
taks. Minister on lubanud raudteelaste soo
wide täitmiseks wõimalikult wastu tulla.
Kolmat korda riigikohtult
abi otsimas.
Narwa wangla wallandatud asjaajaja
Marie Wahter ja arweametnik Helene Kotow
on esitanud kolmat korda kaebuse wangima
jade peawalitsuse ülema A. Pressi otsuse
peale, millega mõlemad omalt kohalt wabas
itatud. Kahel korral waremalt riigikohus tü
histas Wahteri ja Kotowi kohta tehtud wal
landamise otsuse, tuid dir. Press on jäänud
endisele seisukohale truuks, mispärast wallan

datud kolmat korda riigikohtu poole on pöö
ranud.
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Protsess morsiklaasi ümber.
Uh- kõmulise mardiõhtu järelkaja kohtulaua ee*.
Äliõpilane esines kuritahtliku süüdistusega.
Tawaliselt lahendawad tudengid oma tü
lid omawahel. Wahel läheb see siiski teisiti.
Reedel oli Tartu 1. jsk. rahukohtuniku juures
arutusel üliõp. O. Tubariku kaebus üliõp. A.
Marmori peale. Süüdistus kõlab õige turi:
R. T. S. § 177 põhjal wõõra wara oman

geks mõista ja tunnistada O. Tubariku kae
bus kuritahtlikuks. Ta wäidab, et kaebusega
on isikliku wastolu pärast tahetud tema peale
halba warju heita.
Kohus kuulutab otsuse, millega A. Mar
mor mõistetakse õigeks ja O. Tubarik süüdi

damises

kuritahtliku kaebuse tõstmises,

Asi ulatab tagasi nowembri kuusse, mil i Seega muutusid osad: kaebealune mõis
üliõpilasmajas peeti organiseerimata üliõpi teti õigeks ja süüdistaja süüdlaseks. Kui aS
nüüd käik antakse wahetatud osadega, oo
laste mardiõhtut. Selle õhtu pärast oli tea zale
tab O. Tubarikku arwatawasti kaunis ränk
tawasti juba üliõp. edustuses kära, kuna pi
dulisi süüdistati alkoholi tarwitamises üliõpi karistus kaunis kurb lõpuwaatus. On hu
lasmajas. Kohtuasi keerles nüüd morsiklaasi witaw märkida, et O. T. õpib ülikooli õiguS
ümber, millega oli üliõpilasmajas hommikul teaduskonnas ja on 29 a. wana, pidi seega
pärast pidu leitud wnna. Klaas wiinaga oli teadma, mis ta teeb. Nähtawasti waataS ta
wiidud asitõcndusena üliõpilasmaja majan asja peale teisiti, kui kohtusaalis pealtkuula
dustoimkonna juhataja Marmori kätte. Eksi jaks juhtunud talumehed, kes wangutasid pead,
kombel oli Pidu korraldajatelt „üliõpilasorga kui haritud noorsugu kohtu ees waidles 20nisatsioon organiseerumatute büroolt", sisse sendilise morsiklaasi ümber ja kui „üliõpilaS
nõutud kaotsiläinud klaasi hind 20 senti. konna tegelane" O. T. päris tunnistajana
Kui selgus, et klaas leitud, tegi A. Marmor ettekutsutud uksehoidjalt, kas on üliõpilasma
korralduse, et see 20 s. tagasi makstaks. Or jas wiinajoomine keelatud. Sama uksehoid
ganiseerimatute büroo nõudis aga omale tüli jaga oli O. Tubariku! samal päewal ees teine
alust klaasi. Kui seda ei antud, esines organi kohtuprotsess.
Tubariku teine kaebus ka tühja.
seerimatute büroo juhataja O. Tubarik krimi
naalpolitseis A. Marmori peale süüdistusega I Teyes protsessis palus Tubarik üliõpilas
wõõra Wara omandamises.
' maja teenijat W. Nurmbergi wastutusele
Kohtusse oli peale poolte kutsutud 8 tun wõtta laimamise pärast. Laim pidi seiSma
nistajat. Pealtwaatajaid oli kogunenud suur selles, et W. Nurmberg oli rääkinud teistele
hulk. Korduwalt tekitasid waidlused 20-sen üliõpilastele, nagu oleks Tubarik teda seaks
dilise morsiklaasi ümber publikumi hulgas nimetanud, tema kallal wägiwalda tarwita
muigeid ja isegi naeru. Kui kohtunik süüdis nud ja ise joomahullustuses olnud, üle kuu
tajale Tubarikule selgeks tegi, kui raske süü lati neli tunnistajat. .
distuse ta tõstnud, sattus see segadusse ja loo
Rahukohtunik leidis, et W. Nurmberg ei
bus alul süüdistusest, teatas aga hiljem, et ta ole laimamises süüdi ja mõistis tema kohtu
siiski ei loobu. Pärast pikka arutlust saab likult õigeks. W. Nurmbergi kaitses adw. J.
wiimase sõna A. Marmor, kes palub end õi- Kitsing.

Saadik H. Rebane sõitis oma
asukohta Helsingi.
Eile kell 30 hom. sõitis aur. „Poseidonil"
Helsingi Eesti uus saadik Hans Rebane. Teda
olid sadamas saatmas wälisministri abi Hel
lat, ministeeriumi kõrgemad ametnikud ja
hulk tuttawaid.
Esimene kanamunade
noteerimine.
Eile pidas kanamunade hinna noteerimise
komisjon oma esimest koosolekut. Koosolek
noteeris kanakaswatajatele maksetawaks os
mhinnaks eksportmunadelt 60 gr. 38 senti
kümme, 50—60 gr. 37 s. kümme, siseturu
hind üle 50 gr. 37 senti ja alla 50 gr.
33 senti kümme. See hind on mõeldud wäl
Miljonilised tulesädemed.
jamaksetawaks sorteerimispunktides munade
wastuwõtmisel. Noteeritud hakkab
Uus aurukatel põletas talu.
maksma 20. aprillist.
Mõne aasia eest sõitsid a.»s. Schneider ja Ko
Hiljuti maksma hakanud kanamunade montöörid Rakkest Simuna sihis uue ise õitlva
wäljaweo kontrollseaduse Põhjal loodi Põllu aurukatlaga. Awanduse wallas Karjamaa talust

Kaunases majad katuseni wees
Uulitsatel pontoonsillad. Seni ligi 500
maja vees.
Kaunasest, 17. apr. WeetõuS ja jääum
mistused jätkunud. Kahurtväeosad katsutvad löhle-

majanduse osakonna juure munade noteerimise möödasõidul peatus katel, et puid peale toõtta. ainete abil ummistust likvideerida. Ka lennukitelt
komisjon, mis koosneb 2 eksportööride, 1 põl Mõni minut peale masina liikuma hakkamist nähti pilluti pomme jääle. Vaatamata sellele, pole urn*
lumajanduse ja 1 linnukasvatuse seltsi esita Karjamaa talu rehealuse katusel tuld, mis kuiwuse mistirsi suudetud weel liktvideerida. Peauulitsale
jast. Komisjon peab oma istanguid igal tei ja suure tuule tõttu kiiresti letvis ning häwtas Laiswes Ale ja ehitatakse kaitseid uputuse ärw
sipäewal ja reedel, kus kindlaks määratakse kõik talu hooned ühes seesolewa kraamiga ning hoidmiseks alumistel majade kordadel. Telesoni-te

minimaalne ostuhind. Eilne noteeritud hind
on umbes 4 senti tükist madalani kui ekspor
töörid wälisturul ise saawad, kuid rohkem
maksta pole wõimalik, sest munade turuletoi
metamise kulud on suured. Juba sorteeri
mispunktist muna laewale toimetamine läheb
maksma 2 senti tükist.
Warssawisse lenduriks
õppima.
Poola Õhuasjanduse Liidu stipendium Eesti
Õhuasjanduse Liidule.
Ühenduses Poola Õhuasjanduse Liidu
poolt hiljuti korraldatud külaskäiguga Tallilt
Troonilt lahkunud Alfonso perekond.
na on Tallinna Õhuasjanduse ühing saanud
selle liikmed Hispaaniast lahkunud. Jstuwad Carlos. Seisawad (pahemalt): printsess Warssawist Poola Õhuasjanduse Liidult
(pahemalt): prints Jäime, kuninganna Beatriz, kroonprints Alfons, ja print ; kirja, milles teatatakse, et Poola Õhuasjanduse
Liit on otsustanud wõtta kaks Eesti Õhu
E n a-W ikto r i a, kuningas Alfons ja sess MariaChristina.
prints Gonzalo. Ees istub prints J u a n
ühingu liiget Warssawi lennukooli õppima.
Õppimine koolis kui ka ülalpidamine on ta
suta, ja õppimine kestaks kolm kuud. Kursus
algab maikuul. Praegu ei ole weel teada,
Tartu "mäetööstuses".
keda Warssawi saadetakse.
Hiiu-Kärdla kalewiwabrik sai
Mäed laugewad omalt kohalt ja sügawused täidetakse...
32 tiinu maad juure.
Selles
Tartu
..mäetööstuses"
wiibideS
jääb
Soo äärele ehitatud linn ei taha enam tea
Hüu-Kärdka kalewiwabriku asutamise
dagi minewikust. Ammu juba ihuwad linnaisad tunne, et läheb aega mis läheb, kuid mäe nad juures eraldati Läänemaal mõisa maakoht
hammast soomülgasttle linna piirides. Ajal, mil maha tvõiatvad kuni pargi puude juured tvastu wabrrkule 92 tiinuses suuruses, missugune
kesklinna puiestee äär sai tvabaks supelmajadest, tuletvad. Mis sellest lagendikust saab ja kas la maatükk ka wabriku nimele kreposteeriti
ehk nagu neid nüüd nimetatakse ujulast ja ple& gendik silmale ilusam kui roheline mäcnõlw, on kü 1874. 'aastal. Wabrrkule oli tegelikult eral
kimise koht waliti wastu õllewabrikut, tekkis „wäl sitalv. Isegi waieldaw olels fte lüsimus siis. kui datud ainult 69 tiinu, kuna 32 tiinu jäid
jawaaie küsimus". Ei sobinud linna ilule ega ko just mäenõlwa all ei oleks seda porist soomülgast. ajutiselt mõisate kasutada. Maareformi
daniku silmaterale ujula wastas oletv jõekallas, Nüüd lepid tööga sellepärast, et inimese käteiöö ta läbimüümisel läks fee maa põllutööministee
mis oli madal, niiske ja peaasi, hoidis rai.kwett hab tasandada looduse konarlusi silmamõõdu ja riumi waldusele.
Paari aasta eest hakkas wabriku walit
sambla ning heinajuurte wahel. Sellep' siis wöe silmapilgu arusaamiste järele.
sus seda 32 tiinu oma kätte nõudma. Rahu
tigi ette ja täideti, alul kitsamalt, nüüd juba
Kõrgel mäenõltval seistes artvad küll, et ära kogu aga leidis, et nõudmine on iganenud.
märksa laiemalt Emajõe pahempoolset kavast.
tveeiud mäest oleks täis saanud täita kõik need Kohtupalat wõttis oma seisukoha aluseks
Hommikul wära asuwad mehed ja naised, kek Tartu linna madalamad iänawad, kuhu kesk ntoel riigikohtu seletuse, et kinnistusvaamatuisse
lel ei ole igapäetvast kindlat teeniSiuskohia, ehk kes autogi tikub pulmawõörastega porri jääma. Mõ-- kantrrd kinniswara kohta kä-iwad õigused,
seda ühel ning teisel põhjusel ei ole saanud pi led, et selle sawi ja mulla korraga oleks wöi nende seas ka omanduseõigirs, ei kustu nende
dada ning wastu wõtia, kaldatäitmise töödele. maki? olnud täita tertve niidu, mis ei wõimalda omajarle aegumise teel, mispärast otsustati
Suur mäenõlw, mis asub Tähktvere pargi kohal, linnarahtval sutvi eid jalutuskäike jõe äärde, ega nõutud 32 tiinu kalewiwabrikrrle kätte anda.
on nüüd saanud mäetööstuse ilme: mitukümmend
meest labidate ja kangidega terwelt 5 tvakamaali
sel maa-alal muudkui aSkeldatvad. Õleks jaan?-

päewaaeg ,ehk mõni nädal enne eda, mil maa
pind juba täitsa sula, küllap siis töökiiruS olek?
kümnekordne. Kuid nüüd peab mehine mees kangi

ja suure sepahaamriga palehigis raiuma mitu
kummend minutit enne kni lahti saab kamba kük
manud maast. Peaaegu nagu Kohilas pöletvkitvi

jõeäärest linna. Kuid jõepoole astudes pead oma
silknamõõdu üle jõudma otse haltvale artvamisele:
ei olegi suur see maa?-ala, mis kõrgemaks on ker
kinud sellest hiiglamäest. Wacwalt üle saja meetri

kaldatuge paari sülla laiuselt ja paraja kapsa

Nii see elu siis veereb seal mullakaewanduses:
ikka kümmekond vagunetti mullaga pärimäge alla

ja teine osa naistejõul tühjalt vastumäge üles.

Juhtud nii, et parajal momendil pole just vagu

Weel kord
Kas era- wõi awalik keskkool?

i legraafi keskjaamas on keldriaknad kinni müüritud,

Meel samal päetval tegi politsei kindlaks, et j sest nendes ruumides on akumulaatorid, mida toast
katla korsten ci olnud tvarustatud küllaldase säde : wõiks kergesti rikkuda. Sapööride poolt on uulit
metepüüdjaga, olgugi, et wiimane oli lõige uuemat satele ühendusepidamiseks ehitatud pontoonsillad.

süsteemi. Katlal keelati edasiliikumine, ühtlasi ! Marwenka eeslinnas on erandita kõik majad
rlgitati, et tuli Karjamaa talus tvõis tekkida aii, wee sees. West tõuseb seal isegi kuni majade ka
nult ifesöitwa aurukatla korstnast tväljalennanud tusteni. Niemenis on toest tõu Suud 6,55 m üle
hariliku seisu.
UpuNrsekomiSjan teatab korduwalt, et weetSasu
Talu omaniku Heinrich B3<kler> lahju oli suur.
Kindlustusselts tasus küll 2250 krooni, ent oma ei ole enam karta. Seniste andmete järele on wee
niku artvateS jäi tasumata kahju weel 12 321 kr., all ligi 506 maja. tvälja artvatud laoruumid ja
keldrid.
missugust summat ta palus a.-s. Schneider jaKolt,
Kaunase komendant teatab, et alateS tänasest
kui aurukatla omanikult tvälja mõista.
päevast
võivad elanikud ka peale kella 1 öösel toal
rahukogu rahuldas nõud
sademete läbi.

jas olla. Seni oli uulitsatel käimine keelatud kella
Schneider ja Ko kohwpalatiZse ja riigikohtusse l kuni 4-ni hommikul.
mise 11.261 kr. suuruses summas, mille peale a.«.

kaebas. Edasikaebused jäeti aga tagajärjeta.

Wangistati kominterni agente.

Leedu kriminaalpolitsei vangistas konmwnis
tide juhid Snietschka, JankauSka ja Gaschka. Selgus,

A. Kitzbergi mälestuse jäädwustamise komitee et kominterni Leedu sektsioon Kopsuka ja Angeruscha

wiies rahaline aruanne.
juhatusel algas Leedus elavat tegewust. Levitatakse
ülejääk eelmise arvande järele 49.33 kr., stsie lendlehti, milles kästakse valmistuda 1. mai meel»
tnlnud korjanduslehtedega järgmistelt isikutelt: avaldustele.

A. Tiner Tallinnas 70 kr., H. Johani 22,10 kr.,
10 surmaotsust.
A. Oras Tartus 17,30 kr., K. Brehm Keilas 3,70
Mos k w a st. 16. aprillil. DnepropetrotoS
kr.. P. Ellert Narwas 1 kr., M. Wälbe TallinnaS kr.. A. Tömirist Narwas 1 kr.. G Matio Nar kis lõppes protsess 68 endis? nüljakauplejo,
was Z kr., A Rässn Petseris 2.23 kr.. Kool Tar olendi ja endise suurmaaomaniku wastu, kes
tus 3 kr.. J. Anntver Jüris 1 kr.. H. Raja Pet 'viimastel
aastatel olid Nõukogude Wene toil*
seriS 30 s., J. Karu Pärnus 5 kr., E. Martin Kõos
4,23 kr., E. Virgo Riias 28.40 kr.. H. Kompus ja?ogtimi'e organisatsioonis ülesostjateks. Kae
Tallinnas 33 kr.. G. Rosenberg Rakweres 1 kr., bealuseid süüdistati wasturewolutsiooni sihiga
pr. J. Ktzberg Tarkus 130 kr., J. Muinaste Wil>- rängas saboteerimises: nad olewat Wilja kõr

jandis 2.30 kr.. O. Mänd Tarkus 20 kr.. P.
Sepp TartuS 3 kr., W. Mattus TartnZ Z kr., A.
Tassa Tallinnas 5 kr., E. Nukk Pärnus 14.21
kr., A. Krimm Kadrinas 1 kr.. Põltsa
maal S kr., dir. Jürine (Kauba Pank Tartu-> 80
kr.. M. Eerits Võiftful 1.75 kr.. O. Mälk Pär
nus 5 kr., E. Visnapuu Tartus 11 kr., jookSwa

arwe prot'endid 22.73 kr., kokku 379.24 kr.
Väl'a läinud: hauammba walmistami e kulu
deks 470 kr., asjaajamisi ja postikuludeks 8,33
kr., trükitööde eest 7,15 kr., sõidukuludeks 20 kr.,

kokku 505,53 kr. Komitee ii!br;§ 'etulrf 15 ap
rillini sa. 3637,56 kr., uldwäljaminek 3563,85

wale toimetanud ja talupoegadele wale kwii
tunge andnud, et nende kohustuste täitmist
tõendada. 16 kaebealust mõisteti surma, üle
jäänud said vanglakaristuse.
liialt tõsiselt tvõtta ärimeeste pakkumisi Hispaania
markide suhtes. Margikorjajate ringkondades on
nimelt hakatud üles ostma kõiki Hispaania kuning

riigi marke. Asjatundja ütleb aga. et täitsa põh
jendamata on hakata nende markide hindu üle?

kruvima. kuna need margid on Hispaanias käigus
kr., ülejääk 73,71 kr. Sellega on hauasamba wal juba 1900. aastast saadik, mille tõttu neid on ko«
gunenud sedavõrd palju, et jätkub kõigile margi
mistamise kulud lõplikult tasutud ja ülejääk on sõpradele.
mäara.ud aluseks haua korrashoidmise kapitalile.
Komitee awaldab oma üdamlikumat tänu kõi

gile lahkeile korjajaile ja anuetajaile. ühtlasi

palub komitee neid korjanduSlehti. mis seni weel
tagasi saatmata, wi-tõttamata tagan saata.
A. Kitzbergi mäleswse jäädtv. komitee.

aia lapi suurune kõrgem koht .Piiri tänawa ot a
Sädetelegraaf märgib:
Selle pealkirjaga kolmapäewases .Postimehes"
kohal. Nüüd märkad ka kui madalal oled ikkagi
ilmunud
„g."
artiklile
on
juba
pikemalt
wastanud
Inglased ja neegrid. Londonist. (Trj.)
elu sees kõndinud ja kui palju peab tõstma seda
kallast, et ühekõrgusel tvõiks seista supelsakstega, minu lugupeetud ametiwend, E. N. K. S-i tütar Alamkojas esineti nõudmisega, et Inglise Möoraste

kes suwel pleegiwad seal ujulapool kandis.
Niitvaga tahaks näha ärahatvitatuna seda mül
Seesugune pilt on maapinna läheduses. kuid
sügavamas osa», kus eeltööd tehtud, saab juba gast seal linna piiril. Ei ole enam inetumat kohta
lahtist mulda näha. Külmanud mullapangad ja kui see. kuhu nüüd weetakse linnast lund ja prahti.
lahtine muld kühweldatakse vagunettidesse ning Isegi koolnud pörsaraisk on paisatud sinna linna iil,
täidetud koorem hakkab suure kiinrega roobastel disesse prügikasti, kõnelemata muust saastast ja
liikuma alla jõe poole. SöiduhooS pärimäge ei o e sõnnikusest lumest, mis talwe jooksul sinna kõgik
enne peatust kui poolel heinanMal, kuna nai ed si- nud küll maameeste, küll linna hobusemeeste poolt
Salvad üle niidu wagunettidele ofeteed vastu. tveetuna. Hiigla lumemäest on jäänud järele küll
Wuidu saaks ju ilusa sõidu, kuid kord on niisu weerand, kuid seda kindlam osa, sest sõnnikukord
gune, et inmhing ei tohi istuda mulläkoormal. sest lumemäel pole sugugi õhem rui saepuru jaalade
millalgi ei ole kindel waguneti ümberminematus. metel. Wist jaanipäetva laupäetvani tvõiwad poisid
lõhkumine.

Riigikohus kinnitas selle otsuse.

isegi õuel asutvate riistadega.

KSte

punetuse

laste gümnaasiumi direktor hra H. Karr:, ühinen te majade omanikkudele tehakse ettekirjutus, et nad ei
tohi keelduda andmast tubasid kollastest ja muSta
peit rahwustest inimestele. Ettepanekirt põhjenda
H. Treffneri gümnaasiumi seisukohalt olgu tä talle sellega, et wõõrastemajadc omanikud sagedasti
hendatud esiteks, et see kool juba tviie aasta kestel haawatvad Inglise asumaade ja dominioonide ko«
danikke nende nahawärwi pärast. Siseasjade sekrv
on kannatanud koondamise walusid ja loodab jõuda
iär tvastas, et temal ei ole praegu seaduslikku alust
oma lõpliku klasside arwuni koondatud kujul kaes nimetatud korralduse tegemisel.
ma asjaliku seletusega.

ja cßailufa nahamärwi Mastu tarwitatakse
kõige paremini lumiwalget, raswatut Leodor
kreemi (Creme Leodor), ühel ajal maheda
ja üliraswase Leodor-seebi tarwitamisega.
olewa aasta sügiseks. Teises on H. Treffneri
Inglise kirikupea Jeruusalemmas. Jeruu Nende mõlema naha rawimiswahendi ühe
gümnaasium seni olnud tvördlemisi õnnelikus olu salemmast lTrj.) Canterburp peapiiskopp tegi
kaasa greeka-katoliiklaste lihawõtte pühad Jeruusa aegne tarwitamine annad kätele ja näole selle
korras ses suhtes, et ta on tvõinud sisseastujate
lemn»as. Ta wõeti tvasw suurte auawaldustega ja kauni matt-walge jume, mida soowib iga kor
rohkuse tõttu teostada õpilaste walikut ja et kooli ametlikuks terwitasaks olid Greeka patriarhi estta
majanduslik seisukord pole olnud halwem atvalik jana Jordani peapiiskop ja Armeenia patriarhi esi ralik daam. Kreem Leodori eriline hüwe sei
kude keskkoolide omast; sellele on omast kohast kaasa tasa. Jeruusalemma kodanikkudele jättis Inglise sab ka selles, et see matt kreem imehästi ja
kirikupea külaskäik sügatva mulje. Rooma-kato
''eal omake jalg-jalalt tvabaks teha mõne liu aidanud senine kooli heatahtlik toetamine linna liiklaste ringkondades on see teatawat põnetvust tv hutab sügelewat, ärritatud näonahka, olles
ki tanud.
lvälja. Kahju hakkab kui näed, ei waguneti täis omawalitsuse poolt.
ühtlasi eelistatumaks aluseks puudrile. Selle
Laenukergenbusi Austraaliale. Canberrast
Nii pole H. Treffneri gütttnaostumrl olnud tar
maad. mis sinna ümber kallatakse, ainult mtflfr
kreemi
kestew lõhn wõrdub kewadel kaSte
(Trs.) Austraalia parlamendis wõeti suurte rõõ
widust .kassa huwides" laskuda õpilaste paitamise

meetri osa katab silmahaawawast maa-alast. Tahaks
nmawaldustega wastu peaministri teadaanne, et wärskelt korjatud kannikeste, maikellukeste ja
netti meeste nina all, siis mehed löövad sõrmed isegi käed külge panna waguneti serwale ja hoog ui, mida „Z" peab erakooliga lahutamatult seotud Inglise walitsus on kergendanud 2 aasta peale
sireli kimbukesele, ilma tolle teatud muskuse
kokku ja „sörmewedamine' algab. Maadluselegi samalt mäge alla tuua. kuid ainukene ting-mus: nähteks, ja õpetajate nõukogu on wõinud toimida Austraaliale tema wöla tasumist. PõhsusekS on
Austraalia
katastroofiline
rahanduslik
seisukord.
täiesti
oma
parema
pedagoogilise
arusaamise
järele.
haisuta, mida põlgab korralik seltskond. Tuub
ehk antaks maad. kuid praegu on augus hädaohk lastagu mulda riputada kaS tvõi õhukene kordki
Rewolutstoon ja margikorsajad. Londonist.
K. Treffner.
lil sellele, kes alla jääb, kuna weelomp ühes sõ prügihunniku peale, mitte selle kõrtv a l e.
(Trj.l Kuulus nurrgikorjasa Frank Godden atvah 75 s., 1/i tuub kr. 125. Leodor seep 75 senti.
daS Londonis oma, .ametivendadele" nöu, mitte Saadawal igas Chlorodonti müügikohas.
kistud saviga ei ole just heaks maadlemiSmatikS,
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Mis ütleb Hispaania wabariigi juht.

MIS

SBuiacttthife wStt sündis kiiremalt. M seda loota jälgesid
ima tahid.

UUDIST?

Aleala Zamora
Hispaania wabariikliku ajutise valitsuse jaht.
Mett oti harukordne wõnnaluS
omandada õigust algtekstis aval
dada kirstist Hispaania revolut
siooni juhi ja vabariigi ajutise pre
sidendi Matta Zamora sulest. Kir
mtiS on koostatud mõni paeto enne
tUmugawoinm langemist. Snndmu
jed on arenenud nii kiiresti, et tema
avaldamise paeval on Aleala Za
mora mõtted jnba teoks saanudSeda enam PiSuvad huvi alljärg
uewad read, mis aitavad kaastl
Hispaania sündmuste mõistmisele.
„PoStimehe" toimetus.
Almmgawöim Hispaanias on löönud
rängalt waniuma ja teine wabariik peab
kõige lähemas tulewitus muutuma tõsiasjaks
(mis ongi juba sündinud. Toim.).
Wilismaol sammutakse eksi teed, kui ar
wotakse, et läinud aastal Jaca's aset leidnud
mässukatse oli jõupvoowikS wmtluses kahe
woolu wahel Hispaanias: ühelt poolt reakt
siooni kehastaw monarhia, teiselt poolt uus
mõtteilm, mis pärast diktaator Primo de Ri
vera langemist hakkas enesele Hispaanias
nSvdma awalikult eluõigust. Jaea liikumine
oli Nlääratud nurjaminekule, kuna kapten Ga
ton asus selle teostamisele silmapilgul, mil
meie ci olnud weel Malmis wõidu saawuta
nnseks. Selle mässukatse äpardumine on
wälismaal wiinud awalikku arwamist eksi
radadele. Ta on ka Hispaanias eneses sünni
tanud eksiarvamusi wabariikliku woolu kohta.
Selleks mõned selgitatvad sõnad.

Põllumeeste päew.
Pöörasime täna Eesti Põllumeeste Seltsi
esimehe prof. K. Sarali poole, et saada
mõningad andmeid homme awatawast põl
lumeeste päewast. Härra professor
seletas alljärgnewalt:
„Wiimastc aastate raskused on snndinnd
kõiki ringkondi omaabi korraldusele asuma.
Eriti on majanduselu raskused fmübtitanub
põllumeest, mispärast on ka loomulik, et poi
lumehe kaitseks agaramini kui warematel aas

Aleala Zamora.
tud kindrali õlgadele, see kindral ei olnud aga
midagi muud, fui tööriist kawala ainuwalit
seja kätes. Mina panen kogu süü kuninga
Msonso õlgadele, kes hoolimata oma isiklikust

weetlewujest ja lahkest ülesastumisest on ala
ti püüdnud walitseda autokraadina. Tema on
Hispaania raskete katsumiste põhjuseks ja
mida kiiremini ta troonilt lahkub, seda pa
rem.

Hulk aastaid oma politilisest tegcwusest
olin mina kuninga truuks teenriks ja kuning
liku walitsuse ministrina püsisin monarhist
ükul seisukohal. Järsk pööre minu politilises
usutunnistuses sündis läinud aastal pärast
ränka sisemist wõitlnst, sest keegi tõsine mees

kust, kõnelemata sobiwa tõlkija puudusest pärast

on alati kõige uuematest
sündmustest informeeritud*

dr. Billecourti surma. Igatahes tvijab „Pallase"
tännwäärne algmus jätkamist mingis ilmakee

i l e s ; sest saksa keel ei kanna meie kirjandust Ber

liinist palju kaugemale. Sensatsiooniahne Berliin
aga on tänama pind meie kirjandus- paremiku

tagasihoidlikule laadule. J. H. T.

Tschekisttdja altkäemaks. Kallaletung Praatsuse ia
konsalaatidele. Redupaik awallkus maja». Seiklused raud
teel. Petragradis. Ztetly mälestuste järg.
Wotsin tarwitusele kork ettewaatusabi maks oli minu töö Moskwas lõpnud, kuna
rröud. Ma ei ööbinud kordagi ühes ja samas olin päästnud kõik oma sobrad, kes polnud
kohas. Igakord ilmusin uuel kujul ja uue langenud lõplikult tsheka küüsi.
Aeg oli mõelda omaenese ewle
warjuilime all. Kogu selle aja jooksul püüd
sin ühendusse astuda oma endiste kaastöölis ja pääseda Petrogradi. Seekord otfustastn
tega. Sellejuures aitasid mind suurepäraselt Petrogradi sõita raudteel, kuid wiimasel 1"Nõukogude ajalehed, mis täpsalt ära toid ar mapilqul iaht teada, et raudteeliin oli piira
reteeritute nimestiku. Nende nimestikkude tild lshekistide kordonitega- Pidin juba 4>ct
põhjal oli mul kerge orienteeruda ja otsus rogradi sõitma Vologda kaudu, kui üks minu
tada, keda oma sõpradest wõiksin weel pääs kaastöölistest T., kellel olid suured sidemed
ta. Kohtusime mahajäetud majades ja muu enamlistes sfäärides, utttlle ette pam sõtta
des tühjades urgastes. Teateid murctsesirne tnagamiswaguniö, tnilles sõitis ise. See ette
teineteisele igapäew, et mitte kaotada kontakti. panek oli mulle muidugi wastuwöetaw, kuna
Ja waatamata suurtele raskustele, mul õu ia päästis mind piletiostmisest kassa juures

tcvtel ou tlllnud tvälsa astuda. Kahjuks on
seni eneseabi alal wähe korda saadetud. Pal
jude silmad on pöördud ainuüksi riMiku abi nestus aja jooksul juhtida enamikku oma kaas poole. Kuid kõigil on teada, et majandusli töölistest Moskwast Petrogradi ja Wologdasse.
kud raskused ka riigikassa seisukorrale oma
Kõige enam kurwastas inind ühe meie
mõju ei ole jätnud awäldamata. Pealegi kiu-! kaastöölisest tütarlapse saatus. Tütarlaps ar
nitawad asjatundjad, et mitmesuguste soo-! reteeriti paljastuste alusel. Oma salajaste
dustuste pMumine riiklikul artvel mrtmeku agentide läbi sain teada, et
juliste lisamaksude ja hinnahoidmiste alal ei
saab ära osta kohtu-uurijat.
wõi anda meie oludes tunduwaid pikaajalisi Mees nõudis oma wastutnleku eest 50.000
tagajärgi, sest teised tootmisalad, mille arwel >
rubla, mis ta ka sai.
see wõils sündida, on samuti nõrgad. I
Üks minu agentidest kuulis kõrgemalt
Pichapäewal „Wanentnises" kokkuastllw j poolt, et minu arreteerimist on oodata iga
põllumeeste pä e w tahab rakendada silmapilk. Samalt poolt anti mulle mõista,
põllumehi eestkätt omaabi wõimaluste selgita- '
et mind 100.000 rubla eest wõidakse toime
miscle. j
tada Soomemaale. Tsheka jatkas samal ajal
Põllumeeste päetva kokkukutsuja, Eesti minu tagaotsimist energilisemalt kui kunagi.
Põllumeeste Selts Tartus, on otsustanud Pa Tungiti kallale Prantsuse sa Ameerika konsu
luda osa wõtma Põllunrehi ja asjast huwita laatidele, kuid mõlemate konsulaatide liiknre
tuid kõigist ringkondadest, alates äärmise Pa tel õnnestus põgeneda norra saatkonda. Tshe
rema ja lõpetades pahema tiiwaga. Nii on llstid puistasid ka läbi Norra saatkonna ja
kõnelejate seas asjatundjaid kõigist ringkonda
arreteerisid mõlemad konsulid. Wastuscks
dest. Khjuks ei leidnud wõimalust ministrid enamlaste repressioonidele arreteeris Inglise
Jürman ja Hünerson ning riigikogu liige walitsus Sinowjewi, kes tol ajal wiibis Lon
Tllpits sel paewäl Tartu lõrta. Ometi on dvnis.
päetvakawa sedawõvd mitmekesine, et isegi
Elasin Mostwa agulites päewade kaupa
kaugematest kohtadest põllumehi kokku tuua.
öömata.
Kord tuli minu juure üks minu
Nagu paljudel juba teada, on põllumeeste
päewast koit, kellel on südamel meie põllu sõpradest wäikese toidutagawaraga ja teatas,
majanduse hea-ltäekäik, oia wõtma trrtsutud. nagu oleks enamlaste läbiotsimistetuhinad
Eeskätt on oodata omawalitsuSte, waibunud, ja pani mulle ette, mõneks ajaks
ühistegeliste ettewõtete ja mitmesuguste dr endale otsida korralikumat öömaja. Wõtsin
ganisatsioonide esindajaid kõigist Lõuna-Eesti ettepaneku wastu, ja esimest korda kolme nä
maakondadest. Edasi on palutud otsustawa dala jooksul magasin ühe oma endise sõbra
häälega põllumeeste päewast osa wõtma Tar juures soojas woodis. Warahommikul kuul
tu Põllumeeste Seltsi liikmed ja Tartu Ai sin lähencwa weoauto põrinat. Hüppasin woo
wälja. Samal silmapilgul kostsid trepid
kooli põllumajandusteaduskonna õppejõud. dist
Nõuattdwa häälega ja sõnaõigusega wõiwad sammud.
TshekiStid toimetasid läbiotsimist
osa wõtta kõik põllumehed ja asjast huwita
tud. Ka põllumajandusteaduskonna ja metsa? kogu majas, käies korterist korterisse. Aeg
osakonna üliõpilased ei tohiks jääda eemale. ajalt läbistas sMnatvaikust kellegi meeleheit
Päewast osawõtjaid palutakse kella 9 alates lit karjatus, kõige sagemini naise oma.
Ma ei tahtnud, et mind oleks arreteeritud
end registreerida „Wanemuises". Päewast
minu
sõprade korteris. Viskasin sellepärast
osawõtt on kõigil tasuta.
Sääraselt kõiki jõudusid ühisele koostööle ruttu kellegi wana palitu selga ja lätsin köö
kitsarinnalisest erakonna-politlkast wabal pin gitrepist alla õue. Wärawal walwaS puna
nal rakendades, wõime loota, et saawutame wäelane. Astusin külmawereliselt ta juure ja
nii mõndagi tagajärge. Jällenägemiseni hom palusin suitsule tuld.
Mees täitis mu soowi, ja mina tänasin
me „Wanemuises"!"
teda sõdurlikult, pannes käe kõrwa juure.

Meie olen?: homsepäewa Hispaania esita ei taha kergel käel loobuda oma politilisest
jad. Keskaja maalirikast Hispaaniat ei ole credost. Kuid mul ei jäänud teist teed. Olin
enam. Meie oleme tüdinenud iganenud sõna ära näinud, et Hispaaniale on kuningriiklik
kõlksudest ja rahwa uued paleused kõnelcwad woim saatuslik. Sellepärast deklareerisin
moodsast riigikorrast ja terwest waimust kan awalikult, et mina ei ole enam kuningriiklane.
tud demokraatiast. Ärgu mõeldagu, et Primo
Minule on seisukoha muutmise pärast mit
de Rivera diktatuuri lõpp oli tõeliselt tagasi melt poolt ägedalt kallale tungitud. See oli
pöördumine loomuliku olukorra juure. Kuigi möödapääsematu, kuid isiklikkudest raskustest
seda wäitis järgmine walitsus, tegelikult ci hoolimata olen püüdnud oma ülesannet lõ
olnud see nii. Ka pärast Primo de Rivera puni täita ja anda uuele woolule seda sise
lahkumist ja surma ei ole diktatuur Hispaa mist distsipliinitunnet ja korra austamist, mida
niaK lõppenud, kuigi, walitsused järgnesid üks wajgb politiline wool, mis tahab riigi saatuse
teisele üle öö. Diktatuur pilsis, kuna tegeli juhtimise oma kätte wõtta. Hispaania taoli
kuks diktaatoriks ei olnud Primo de'Rivera, ses riigis pidi wabariiklikul liikumisel olema
seda arwaki küll üldiselt, tõeline diktaator oli omane tcataw alalhoidlikkuse element, minu
Hispaania kuningas Alsonso 13., keda wälis erakond on selle osa täitmise wabariiklaste lee
mov lnii paljud pidasid diktatuuri ohw- ris oma peale wõtnud, ta saowutas dominee
ja mitte diktatuuri algatajaks. Kuna pä riwa osa togu liikumises- Meie pidime andma
rasi Primo de Rivera surma jäi siiski Püsima awälikule arwamisele tagatise, et Hispaania
kuningawõim ja isegi kuninga isik jäi samaks, wabariiklus ei astu piiridest üle ja et tema
ei ole mingit põhjust imeStada selle kiire õit eesotsas scisawad mehed, kellel on küllaldaselt
selepnhkemise üle, mida Hispaanias üle elas politilisi kogemusi. Kuningriiklusega wastolus
wabariiklik liikumine. Ei ole teist tecd: kunin seisivate teiste wooludega: radikaalsete waba
gas peab järgnema Primo de Rivera eesku riiklastega, sotsialistidega ja tööliste ameti
jule, kes siiski weel wiimasel silmapilgul õieti ühingutega, saawutasime juba aegsasti kokku tiat, millele on täitsa wöõrad anarhistlikud
talitas, kui ta Hispaania tolmu oma kinga leppe, et pärast wabariigi wäljakuulntamist .ja kommunistlikud meetodid.
delt raputas ja Pariisi põgenes. Peaaegu peab meie erakonna osaks saama walitsuse
Missugused on minu lähemad tulewiku
üldiselt on kogu wastutus Hispaanias walit juhi ja siseministri koht. See kindlustab, et kawad, oleneb sündmuste arengust ja on
sewa raske seisukorra eest pandud eelnimeta- Hispaania wabariik enesest kujutab demokraapraegu wäga raske ennustada. Seda küll ai
nult selles osas, mis puutub küsimusse, kui
das kawatscb Hispaania wabariiklus riigi
Eesti kirjandus Inglismaal.
"Sampo" uues walguses.
wöimü oma kätte saada. Meie politil-ise usu
tunnistuse: demokraatlik wabariik, olen juba
Viimasel
ajal
ei
muutu
nii
üldine
kui
ka
eri
Prof. E. N. Setälä loeng ülikooli aulaS.
informatsioon Eesti ja eestlaste üle inglise ajakiri, eelpool ära märkinud. Mina ci usu, et meie
Neljapäewa ohtu! efmes prof. E. N. S e - janduseS mitte ainult üha sümpatiseeriwamais, sellele eesmärgile jõuame celseiswate wali
tala ülikooli aulas loenguga „Sampo soome waid ka täpsemaks ning asjalikumaks.
miste abil, kuigi need meie tvõiduga lõpewad.
Nii alvaldab omas märtsikuu numbris iun:ud
rahtpaluuleS". Seks puhuks oli kogunud aula inglise
ajakiri „T h e New Ag e" Michael Wul Minul ei ole usku, et praegune kuningriiklik
rahwast peaaegu täis, enamuses ülikooli õppe ckowi sulest wäga sõbraliku ja hästi kursis olewa Hispaania walitsus nõud on ilma wägiwaldse
jõilb jö akadeemiline noorsugu.
artikli eesti kirjanduse üle. üldise ajaloo hästi tvõitluscta wõimult taganema. Sellepärast
foonil antakse täpne ülcwaade eesti on meie tulewiku tee lihtne: meie oleme sun
Enne loengu algust terwitas rektor J. walguStatud
kirjanduse arenemisest kirikuliteratuuri algmetest
K S p p soome külalist, märkides, et Tartu üli praeguseni tasemeni, kusjuures eriliselt rühmatakse nitud wõitlusse astuma, kui aeg on selleks
koolil on au oma ruumides terwitada Soome Tartu juhtiwat osa eesti intellektuaalsuse kesku küps. Otsustan, silmapilk on lähene
stlma-paistwamat teadusemeest ja wennas sena. Autor märgib ära Eesti üldise seisundi täh:'- mas. Selles andis mulle kindla weendu
Mahendajana, „transinmaana" ja just sel muse waimustus. millega mind rahwas ter
rahwa paremat poega, kes kogu oma jõu on sust
seisukohast peab tertvitaiatvaks meie lscseiSwust.
wi-tas, kui hiljuti wabanesin wanglast, kus
koondanud oma rahwa kultuurilise ja politi lest
kui idamaa ..laanestamise" tähtsat faktorit.
lise arengu hütvedeks. Praegune külaskäik
„Eeal kõrwal oleks aga ka tähtis," lõpetab Wul mind ühes paljude kaaslastega kinni peeti
tähendab uut sammn edasi Soome ja Eesti foiu oma csitclu, „et eesti kultuuri wiljad saaksid politilise meelsuse pärast. Poolehoid, millega
kättesaadawaks Lääneilmale, ja on tõeliselt suur rahwahulgad terwitasid mind kui tulewase
wahelises kultuurilises ühistöös.
wajadus eesti autorite kompetentsete lõlkisate järgi.
Prof. Setälä kõnetooli ilmudes ka jamad Proua Aino Kallas on oma kirjutiste kaudu juba Hispaania esitajat, andis kindla tõenduse, et
kestwad kiiduawaldused, mis alles siis waibu palju teinud eesti tvaimu ligendamiseks briri lu ainuwalitsus ei wõi enam kaua kesta. Meie
wad, kui külaline alustab loengut. Tänab gejaile, kuid tema eeskuju peaks fajakordistuma. teame, et mitte ainult rahwas, waid suur osa
kui keeletvahe Inglismaa ja Eesti tvtycl peab saa'- sõjamäest jagab meie usutunnistust. Sellepä
esijoones soojade poolehoiuawaiduste eest ja ma
ületatud".
rast oleme kibedasti tööl, et lõpule Miia oma
asub siis käsitlema loengu teemat.
See on õigustatud üleskutse, aga kajuks esi
Teatawasti leidub „Kalewalas" n. n. algu seotud suurte tehniliste raskustega, millistest sisemise organisatsiooni wiimistlemist ja rah
nende ideaalide selgitamist, mida kehas
sampo lugu, mida siiani on katsutud tõlgit suurem küll täitsa wõimeliste eeSti keelest inglis wale
keelde tõlkijate puudumine. Siiski peaks katsuta tab lipukiri, mille kandjaks oleme. Meil ei
seda wäga mitmet laadi. Laulikutele enestele ma
wastawa tvälispropaganda asutule poolt teha
on aga sampo tundmatu sõna ja tundmatu katsekski tõlkimine ülesandeks mõnele meie andeka'- jää kana oodata. (Nagu näeme, ei lootnud
ese. Uurijad on püüdnud sampole anda küll male filoloogile, kes seni eestindanud inglise too Hispaania wabariiklaste juhid, et neil korda
läheb eesmärgile jõuda ilma wägiwaldse
mitmesuguseid seletusi, kuid needki seletused teid; milline töö ei nõua tingimatult kaugelki sää
wõitluseto. Sündmuste areng on olnud kii
rast
erudirsiooni.
Näiteks
doktor
Au
s
OraS
wõiks
on täiS wastolusid ega ole küllaldaselt usuta
kindlasti inglise lugejaile anda päris naudktqwaid rem, kui seda loota julgesid tema juhtijad.
mad. Kõneleja tuleb rohkete wäidete ja põh näiteid eesti literamurist, stnm Mackaili eesti
jenduste alusel otsusele, et sampo ei tähenda keelde tõlkimine talle on täitsa liigeeks koorma Toim.)
(World Copyrifht Reeerved
muud kui põhjanaela, il ma sa m* ti'eks.
by London General Press.)
Tõlkimisel
pole
mitie
peaasi,
et
meie
teos
oleks
mast, mis olnud teatamaks sümboliks maa
moe tviimane kriiskamine; ja kui ta tawalisest
ilma kujutluses.
laadist erineb, siis see oleks suureks
Loengu lõpul awaldati lugupeetud küla wooruseks. Kõige tvasalikum on esimeste tõlgete
lisele rohket kiitust.
kaudu tutwustada meie ajalugu ja rahwa'Hoidke alati
ning siin tuist tuleb tagasi haarata Wil
õhtul oli korraldaürd külalise auks pidu laadi,
deni. Meie nooremate artistide ja nende woolude
"walmis
üks karp
lik öhtrWk üliõpilasmajas.
tultvnstamiseks olek- päris köhrne mingi anto
hügienilisi
l oo g i a wäljaandmine inglise tvõi prantsuse kee
les. Parem küll ingliskeelselt, sest prantsuse tõlge
PASTILLES
paljastaks liiaks meie kirjanikkude wormilist nõr
Postimehe" lugejad

Põgenemine tschekistide küüsist.

VALDA
Sttdawal kõikide* »pteekid«t.

Tänawale jõudes läksin kakskümmend sammu,

peatusin siis ja hingasin nagu hauast tõustes.
Pidasin silmapilgu aru, millises suunas
joosta. Leidsin, et kõige parem on rettu pu
gcda kuhugi awalikku maija, kuna neid ku
nagi läbi ei otsita ja seal juba sagedasti olid
warju leidnud mitmed minu tagaotsitud selt
simehed.

Paaaritunnilise hulkumise järele ilmusingi

ja tsheka agentide kontrollist, kes sisse piilusid

igast waguni aknast. Kolmandaks sõitsid
t «agamistvagnnites harilikult komissarid ja
teised Nõnkogude tvoimumehed, ja läbiotsi
misi nende juures, fui neid üldse ette
wöeti. toimetati wäga pealiskaudselt.
Varsti awancs suurepärane wõimalus. Koks
saksa saatkonna liiget ilmusid jaama wiimasel
silmapilgul ja loobusid samnti wiimasel sil
mapilgul oma piletist. Minu kaaslane ostis
urnile pileti magamisvagunisse nagu oma
poolwcnnale (Georgi Bergmannile, millisele
nimele mul oli samuti pilet. Selle passi jä
rele sõitsin Venemaal proowircisijana.
Et ära hoida soowimatuid läbiotsimisi sa
Ntuid pahandusi, ilmusin jaama mõimalikult
hilja. Ka loodus ise tuli mulle appi. Wae
walt olin tänamal, kui sadama hakkas jäme
dat wihma. Jaamahoone oli wihma eest
põgenenud inimesi täis. Kõlas esimene kell,
kuid ma ei rutanud. Rabelesin perroonile
kõige suurema rahwatungiga, et rahulikult
mööda saada ukselseiswatcst sõduritest. Ka
seekord pääsesin õnnelikult.

Saksa saatkonna vagunis
leidsin eest oma saksa kaasreisijad. Saime
waewalt wahetada paar sõna, kui rong juba
liikus. Sõprusime warsti. Minu. kaaslane
kostitas mind heldel käel, ja tuli mulle eriti
õnneks, kuna olin hirmsasti näljane ega jul
genud ilmuda söögiwagunisse. £öl piinasid
mind luupainajad. Kui ärkasin, olime Twe
ris.
Mulle tuli kohkttdes meele, et TweriS
kontrolliti reisijate paise. Tõusin kõigus is
tuli ja ootasin tshekiste. Nad ilmusid warSti.
.Kupee uks awanes, ja punawäelase pea tvaa-'
tas sisse.

„Teie paberid!" hüüdis ta kähisewalt.
Tegin, nagu oleksin praegu ärganud unest
ja küsisin tugewa saksa murrakuga:

„Millised paberid! Tiin on saksa saat*
konna kupee."

Tshekist tvaatas küsiwalt rongijuhile ja see
noogutas pccu^a.

„Miks te seda warem ei öelnud, seltsi
mees," urises tshekist ja kadus wabandades.

Nii pääsin weel kord hädaohust. Waewast
liikus rong Twerist minema, kui kutsusime
rongijuht, andsime talle korraliku jootraha ja
palusime, et ta hoolitseks selle eest, et meid
Luugas kontroll enam ei eksitaks. Rongijuht
oli sellega meelsasti nõus, ja juba esimeses
saamas, kus peatusime, ilmus meie akna ko
hale suur walge plakat pealkirjaga: „Saksa
saatkond".

Kell kaheksa hommikul olime Petrogradis.
Loitsin mitu linnajagu oma reisikaaslase
meks päewaks. Selle aja sees korraldasin sop autos läbi, astusin siis maha ja otsustasin
rade kaudu cnamwähem kõik oma asjad. Wii- üles otsida üht oma siimet sõpra.
ühte niisugusesse kohta. Majaperenaine peitis
mu katusealusesse kambrikesse, kuhu jäin mit

"Boss. Zeit." eksiteade.
Meie lae made lipu kord on umbes sarnane
naabrite oma'e.
>,Voss. Zeitung" tõi neil päewil teare. nagu

Gustav Becker'i

oleks Eesti walitsus annud uue määruse wälis
maa laewade wötmise kohra Eesti laewade regist
risse, sa et uue määruse järele muutuwat „eestt
lipu omandamine niiwõrt kergeks, et Eesti wöib

seina-,
ärataja- ja
põranda

sel alal pakkuda Panamale konkurentsi". Uute
määruste järele wõiwat laetvale omandada eesti
lipu kandmise õigus wäga wäikese mak.u ja ko>huStuse eest. tunnustades Eesti mereõigust. Leht
märgib weel, ei arwarawasti selle küsimuse aruta
misele asub rahwasteliii.
Nagu . selgub, on olukord sootu teistsugune.

kellad
on maailma tuntumaid.

Eestis ei ole wabariigi waliisusel üldse õigust
anda määrusi wälismaa laewadele eesti lipu kand
inise õiguse omandamie kergendamiseks, fuin seda

küsimust reguleerib la. 12. dets. riigikogu poolt
wastuwõetud „Kaubalae!va onianduse ja wastu
tu>e seadus". Nimeiatud seaduse põhjal laew
loeiakse eesti larwaks ja wõib kanda eesti lippu,
kui laew kuulub eesti kodanikule wõi laewaühiu

gule ja kui wähewalt Sl) prots. laewa wäärtu

2a<iuai>e meeskonna fohta käima seadusega

10-28. a. wõib wõõras wew eesti Uppu kanda
fiiS, kui laewal on k-gu ohwilicrkond täielikult
eestla ed.

sest kuulub liikmetele, kes on eesti kodanikud, sa

muti kui kuulub täisühingule sa kui pool täis

Läti uputuse ootel.
Segewoldis uus taim. «urama» ja Seuumli
loed uit «allaste. West tõusnud B—s mtctttt.
.. 1'- aprillil. Eegcwoldis ia
umdruskounas tuli wdliõti lund mis kattis
maa ja puud«uni ühe jala paksüjelt. Tcm
peranmr °l, 1 Tr. olla nulli. Lumesajust tu
leb teateida Kuramaalt ja Scmaalist. ktiiqi
seltside wõi ühingute juhatus asub Eestis ja icastetes ,og«l«s °n alanud jäämine,/ mis
kohan luba juure uputuse esile kutsunud. Upu
;erna omanik koosneb eesti kodanikest.
Meil makstvaie seaduste järele on resti lipu tuse piirkonna elanikud koliwad ühes oma
pööningutele wõ- uputuse piir
tarwitamise kord umbes wasiaw Ekandinaawias.
konnast
hoopis,valja.
Weetõns kõigub 8-5
Soomes ja mujalgi makswale korrale. Ja „Boss.
ui wahcl ule IprilM seisu. Düüna ja.«oi.
Heit." on oma teate toonud ära kui mine iih'l?.
iva ,ve,i on mahe iõiišmtb. Ilmade soojcnc
kuli ni- ekiikontbel tõüasjn teadmata.

osanikkude arwust ning prokuriit on eesti kodani
kud ja tkni wähemalr 50 prots. täisühingu warast
kuulub eesti kodanikele. U aldusühingttle kuulub
laew süs. kui kõik täisosanikud ning prokurist on
eeSii kodanikud ja kui wähcmalt 30 prots. tisal
dusühingu warast kuulub ceSti kodanikule. Akt
siaseltsile, osaühingule ja kooperatiiw-ühingule
kuuluw laew wõib kanda eesti lippu, kui nende

"nsoga woch nptttn.? IDfifcfö muu tuba
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Ringi ümber kodumaa.
Elwa foitfcmolcffltt spordi osakond korraldab
C lwa Tulerõrje seltsi saalis pühaväew. esimese ras
kejõustiku öhm. Shtu kujuneb esimeseks jöukatsu
mtseks Eltva sportlaste peres. Katvas on ette nähtud
vo. 9, maadlus ja tõstmine. Osatvõtjate arm ulatub

Päewiku põletamise küsimus ikka weel
paewakorral.

Ajakirjanduses ilmus omal ajal teade,
nagu
oleks Kreutzwaldi kaasaeglase prl. Julie
paarikümneni.
Escholzi päewiku põletanud Wõru sakslane
Pühajärwe mtt* sattus Otepää mängupõrgu.
prl. Jacoby. Wiimane aga tõendas ja sele
pummeldas Pühajortve mees G. Otepääl
Aurus peaga sobis maameheks ka tas, et tema on põletanud Julie õe Ängelika
. kundet,d", te? tegid ettepaneku raha peale kaarte päewiku. Nüüd selgus aga üllataw asjaolu,
mängida. Mindigi teatud kohta mängima, kuid et Angelika päewaraamat alles on ja alal
mängus ei wedanud maamehel ja peagi pidi G. hoitakse praeguste waranduie hooldajate käes.

Raadio rlnghfiaiingu kaua:
Pühapaewal, 19. aprillil.
Tallimw. 8,58 jumalateen. kaarti ftr. Jut
lustab ri;. 12,15 ast. Oskar Vnipt:
Ristiku ja põldheina tväetamisest. 12,45 Põllu

majani). teteid. 13 Lõunane kontsert. Juh. md.
Ark. Krull. 14 lugemismnd (esineb Hugo Laur).
14.30 E. Haridusliidu sekrerär Eroaid" Tüender:
KuidaS hariduslikud organisatsioonid peaksid kor

raldama oma tööd suwsl. 15 „Wahitorni" seltü
kõned. 13 10. üldlaulupeo tund. 18,30 teateid
sa grammofonimuusikat. 18,45 mana tanrmmiu
sifat (Talong, Osa. Kärt). 10,15 päewanndisiad.
10/25 ilmateade. 19,80 kontsert. j»h. md. Ark.
Krull. 21 tantmmuusikat heliplaatidelt.

Tartu. 10 jumalateen. Peetri kirikust. Juti.
Seega tuleb ikkagi järeldada, et põletatud on Sv. Treumann. 12,15 ülekanne Tallinnalt. 15,15
muusikat heliplaatidelt. 15,30 ins. E Mägi raa
just Julie Escholzi päewik.
diowestlus. 16 ülekanne Tallinnalt. 15,30
Pühtitsa nunnad Petseris ristikäigul.
teateid ja grammofon muusikat. 18,45 ülekanne
mänginud.
Tallinnast. 19,25 ilmateade. 19,30 Tarm Muu'.Reedel
wiibisid
Petseris
Pühtitsa
nais
Haruldane pankrott. Kuigi meie päewrl on
sikaklubi keelpillide orkestri fonHert. 21 Charls
pankrott populaarne, kuid siiski juhtub seda harwa kloostri nunnad, mil puhul korraldati Petse orkeitri ettekanded.
kõrtftga. Senini asuS Otepääs kaks kõrtsi, kuid tei ris suurem ristikäik. Mindi Petseri lahkuses
Berliin. 07.30 kon i. 10 maim. muus. 15.30
ne neiu pidi oma uksed sulgema maksuraSkuSteSse oiuwale „pühale kaewule" suure rahwahulga. mandoliin. konts. 18.45 ajatu. muus.
sattumise tõttu. On tõeS-ti kodanikule rõõmuStaw

PÄRNU
letti
kauneim
kuurort
Päikeseküllane, kaitstud liivarand • Ideaalne kosutuskoht lastel»»

ja puhkustvajajaile • Mudaravila 15. maist 15. sept • Vim
nid märksa alandatud • Odavad korterid • Laialised sportimis
võimalused : eeskujulik staadion, tennisväljad j. n. e. •
Mugav kiirrongi- ja autobuseöhendus (3'»- 4''S tundi)
lühemalt aadressil: PÄRNU SUPkLINSPEKTOR

omale kohalikust pangast lisa tooma, fu# tema! suu

rem summa hotjif. Nüüd algas mäng uue hooga,
kuni ka lisa orias, lahkus G. mängupõrgust kur
ma meelega. Ta oli miwkinmnend tuhat senti ära

pankrott, kui ainult ei kaStvaks selle „ühe maha»
löödud" asemele kümme salakõrtsi.

Kastre WööbSte Perenaiste Seltsi korraldusel

waimulikkude ja mmnade esitajate osawöttel.

„Säde" lõhkine koosolek põigati.
Tcatawasti ei saadud Walga teatriselis
~Säde" eelmist koosolekut lõpule wiia, sest
liikmete keskel tekkisid tülid ja arwamuste

"eeti keeduknrsuS Kastre?, konstaabel Reimani ruw
me?, mis lõppes 14. skp. Osatvõrsaid oli rohkesti,
sest warem vo'e Kastres sellist kursust olnud Kursuse
iuhatajaks oli Wahi põllutöökooli õpetaja prl. Alari lahkuminekud. Neljapäewaks oli kokku kutsutud
Äirfd.

KaSterlased ootawad laewasiitu, kuid külmataat
ei taha ega taba lahkuda sel leinadel, ega tvabakS

rnda Emaiõe laineid, kuna eelmistel aastatel sel
ajal juba ammu laewad Kastre ja Tartu toabel kor

ralikku ühendust pidasid. Iseäranis kurtvad on
Kastre kaupmehed: idrumad poe ukse ees ketvadpai
kese vaiste! ning kurdatvad, et poest kaup otsa?, ning
Tartust seda enam hobusega katte ei saa, sest teed

on kohars paljad ja linnas reega liikumine hoopis

msiman:. Kastre all on Emajõgi küll weel kinni,

uus koosolek, kus lõhkiläinud koosoleku asju
paigati. Koosolekul suudeti läbi wõtta Päe
wakord: kinnitati aruanne, eelarwe ning wa
liti lahkunud juhatusliikmete asemele dr.
Tamberg, Tamm ja Laurits.
Vaimuhaigus raha kaotamise tagajärjel.
i\U Walga kaupmees oli omale musta
päewade jaoks kogunud 6W.V01) s. ja paigu
tas selle Kommertspanka. Kuna ta nüüd

kuid jää on siiski niiwõrd nõrk. et hobustega enam
ei justgeda üle sõita. Mõni päew tagan ajas keegi terwet summat sellest ei lootnud kätte saada,

läks kaupmees kurwameelseks ja hakkas awal
Wana-Wändra konstaabel paljastas neljapäc dama waimuhaige tundemärke.

haowedaja hobuse sisse, kuid suudeti päästa.

-18. skp. kohaliku elaniku Anna Tari poolt pee

mtva saiakörni. Talakörnist wõeii wiin ära.
snri nälga. Nende paetvade sees
suri Wtbula wallas, 50. eluaastates lesk A. K. Ka
dunn pidaS tulutoowat rätsepa ametit ja kogus
aastate kestel kokku sularahas suure waranduse -~

kogusummas V 2 milj. senti. Tüürima osa hoidis
vangas. Nüüd suri lesk. Ametlikult küll kopsupõle
eikku, kuid arsti otsus oli: kannatanud alatoitluse
all. Oma .'varanduse pärandab ta wennalaZtele.

..Moodne" warguö heina warguS, on nüüd
särjest hoogu wõtmas neis kohtades, kus looma?
raidu puuduses: kõneldakse. Mõnelt heinamaalt kao

wad ära terived heinakuhjad. Heinaküünidest on
märgun meel enam, sest stiS pole tartvis lagedal
heinamaal kuhja ..katkuda".

Kitsed surewad. Juba warem teatasime, ei ka
'.Zirumaa metskonnas sügama lume ja toidu puudrr
tel on hukkunud hulk metskitse. Armu kohta aga oldi
srtvamisel, er see ei saa olla kuigi suur, kuigi lume

kate nin õhem kui näit. Löuna-Eestis. Nüüd tuleb
wastuvidiseid reateid. Nagu metsawahid ja erani
kud tõendatvad. olla lõpnud kitsi seal näha kaunis
tihti. Nii teatati mõne päewa eest. et waewalt ühe
km pikkusel mctscneel on nähtud wiis kitse laipa.
Koerad on wiimaseid tubliSn purenud.

Kuigatfi piimaübimse r«ha
astud riigikohtus.
Kuigatst pnmaühisuse rahaasjade keerd
lugude üks seeria oli seekord riigikohtu tsiwiil
osakonnas arutusel. Mõne aasta eest, kui
ühisuse esimeheks oli Jaan Saul ja kassapi

Miin. 11 moods. orelimuus. 12.30 konts. 14.10

ko ri'ontsi 15.40 konts. 18.30 kammecmuni. 23
kontsert.

Oodata elawat osawõttu 4. SoomeUgri kongressist.
Kongressi peatoi«kon«a liikmed Tartus.
Roil paelril wiibi.sid Eestis -- Tallinnas ja mahtumat kuut SOCO inimest. Kou.ftreKs' mdloenzud
Tartus —Soomc-Ugri kongressi pcansimkonna sek rcetakse ülitooü aula'-. barr«smsrttgi*e

Budapest. 17 muus. 18.15 konts. 20 konil.
Kopenhaagen ja KaUundborg. 15 ork. kont . tetär dr. phil. Raplioel Engcldorg ia kultunrioim koosolekrtd frciaffi' manas
harrastusringide tõotama on praeg:?
21.15 konts. 22.50 konts. 24 tantiumuni.
Lahti ja Helsingi. 19.40 konis. 20.05 soome kuuna abiesimees inspektor A. Jotuni. kes iutwns u\il jatüöramücL Ärmuliselt iuuumaft kujuneb
tianasmc-ring, loodetawasti iiV
laule. 21 ork. konti. 18.40 mandol. fonti. 10.10 lasin Eesti seltskonda kongiesu eeltööde ia lootus tshellokonts.
-ega. Tallinnas korraldati sellekohane, nõupidamine 1000 osumõtjaga. -cc ring korraldab ühe läb».
Leningrad. 7.30 konts. 15 konis. 16. kon s. iletmollgria juhatuse ja Soome-Eesti-Ungari Vi: rääkinnsre.. sa ühe pidu'öht«. Ka niuasjade
harrastnsringi eeltööd on ijäfft edenenud: Eesn
19.30 konts.
London. 17.15 konts. 22.05 kont. 23.80 konts. ht liikmete poolt. Tartus oli nõupidamine kukku foolf citrcci referaadini f elles ringis prr'. H. B
kutsutud Soome konsul adlv. Rulli korterisse. Rutt btahamägi wälis-eenlaste usuelu üle. Valju r saivõi
! Mofkwa. 9 mutts. 10.30 konts. 13 konts.
Dtotala ja Ttokholm. 15 koorikonts. 16.15 ajaw. pidamisel lviilniid peale eelnimetatud soomlaste ?u leiab ka hMmitfoc harrastusrtttg, nttiljre
fturatirab veale fonnecc-filifc ofa ka tveel suurerao
konts. 20.15 klawerikonts. 22.40 wiiulikonts. 23.10
wccl Tartus külaskäigul wiibiw prof. Setalä, .siis uelifema dõimuveo, millifel eünemad setu, eest:,
asaw. muul.

OSlo. 18 ork. konts. 21 koor sa ork. 23.35

tan>sumuusi

PariiS. 14 tanisumuus. 21 grammof. 21.43

ork. konts.

Praaga. 10.30 maim. muul. 22 sõjaiv. muus.

' Riia. 15.30 popul. konts. 17 ork. ja sol. 20.03

rida ülikooli õvvejõude prorektor H. Koppeliga ees ingeri, lutsi sa tvõünalikulr la mujalt
otsas, üliõpilasorganisatsioonide ja üliõpilaskonna samuti leiab elawat tähelepanu li ;u ai ts soo
esitajad. Konsul Rulli tcrtvitas külalisi, mille järele me•- u ;t r t fiintr.ueic harrastn-srina. millisel koos
dr. R. Engelbcrg ületoaale andis kongressi töödelt sa

kaioanustesi. ühtlasi tõi kõneleja terwitusi kong

dendilt kõigile hoimu.tegela.sile. Helsingi ülikooli rek

Naadtoomanikvks wastu
tahtmist.

lorilt Tartu ülikooli rektorile, Soome üliõpilaskon

Inimene, kellele sel kombel aparaat käomunana

ühenduie-5 kongresüfla korraldawad ünöpil<Äed

-oome-Ee-ti-Nngari üliõpilaökongresü. KongreKii

Viidul korraldatakse term? rida suuri näituü. muude
nalt Eesti üliõpilaskonnale.
Koosolijate nimel tänas kutse eest prof. Sll. ?. seas üldine koolinäitus. milline iäidaV vk.ü ühe 'ui'-

Tallinna sakslaste äri wõt eid.

Majandusühisusele. Riigikohus jättis aga gima. Wast ehk siiski meeldib ja ostab ara.. .
kassatsioonkaebuse tagajärjeta.

'oameragrilus knümusre kohta.
Kougrc-s'i üldkoosolekuj. erinev Eestist prof. K.

ressi peaioimkonnalt, andes seega üle kuise kongrc-- Maiste referaadiga hõimuliikumise minewikun.
ork. konts. 2130 sol. koni'. 22.30 tanisumuus.
Warssam. 13.15 süms. konis. 15.20 laulusoolo. siu osawötuks, samuti tõi ta terwitmi soome prcsi olelvikrüt ja tule'.ui li: tväljaivaadetest. kuna rektor
Kõvpi sa prof. Uluotsa teemad on Meel lahtised. 15.50 metsa arwe soolo. 16.20 laulusoolo.

Eisen. Westeldi iveel hulk aega kohwilaua jmtres
Äjad on äriilmas halwas ja ralüval raha ta koosolijad lahkusid kindla lootusega ise olla
dajaks Peeter Hermann, selgus ühisuse kassas wähe. Ärid kurdawad ostjate puuduse üle. Kõige kongressi ajal Helsingis ning palju teisigi kaeni
534.454 sendine puudujääk. J. Saul ja P. suurem ostjatepuuduS näib olemat ühel Tallamas tuua lubades.
Hermann andsid peakoosolekul lubaduse, et tegutsetval. endiste parunite äril, mispärast nad
Milliseks kujuneb kongress?
solidaarsel wastutusel tosuwad puudujäägi. on asunud oma Mäheostciawasi kaubast Maga al
laadud ins ormat noon ist selgus, et osawõn
Suurem osa wõlga tasutigi, kuid nagu ühisu gupärasel :eel lahti saama.
kongressist kujuneb õige elawakS: üksi Ungarist tuleb
se poolt kohtule antud nõudepalwest näha,
Jõulupühade eel kuulutas ajalehtedes see äri, umbes 500 külalist. Soomest saj Eestist loodetakse
-jäänud 139.376 senti tasumata ja selle ära et igauks wöib saada omale pühadeks koju raadio mölemilt booli wähemalt 1000 osalvõtiat. Ungari
-maksmisest mõlemad tõrkuwat.
proowile ilma ostusilndusita. Ka muul ajal pa külalised saabuwad erarongiga Eestisse 13. jjuuns..
j Rahukogu mõistis nimetatud summa J. kutakse inimestele tihedalt aparaare koju proowi Neid wõeialse pidulikult tvastu Walgas Ecsn J;i;
Nad veatumad Tartus, maadeldes, linna näh
Saulilt ja P. Hermannilt sisse. Kohtupalat miseks, et km meeldib, siis ehk ostate ara. Ka ril.
tawusi sa tutlvunewad meie ülikoolilinnaga. Tallu.-kinnitas selle otsuse. J. Saul aga protsessis juhusel, kui inimesel näib-olewat õige mäike huwi na jõuatvad Ungari külalised 13. juuni õhtul -a
edasi seletades, et ta tasunud omal ajal pii raadio wastu ja ta i egi ütleb, ei tast ostjat ei sindamap edasi Helsingi 15. junni hommikul. Tallin
maühisuse mõnesuguseid wofge Tartu Eesti saa, wiiakse talle aparaat koju ja pannakse män nas korraldatakse neile pidulik wasniwõtr sa tui
ioustatakse neile Eesti pealinna. Ter.vituswaStu

Kolm hobust Virnu jies. Inimesed on nii sul

olekul fiiieb Csrrttts Eestist referaadiga wälis

toõtr korraldatakse ka tähtsamates raudteejaamades.
Kongrcsb awatakse

tema .sdelünai kooliruumi.
Hon.rresü vnhul korraldatakfe terme r;d<t kori
«erte. filmtnüirun sa teatrtetendtni.

Kongrcsü vulrul korraldatakse d rppereui. neiu
lbigc pikem ulaiuiega kuni Venament jäämere natt
nal. nädalaid kestma päewa viirkonuaS. Ka korra?-,

datakse üls ma-filiue KuwireiSa Helnnatü Tvrg,t
7ä vro.ü. rattd.ee hiuna-alanditsega. EkSkurnomte
mõtaMad Masti: kohalikud toimkonnad.
slgasnansr tnforjrtctVtocnt ftw<jres.;i fffitö j.?
nnwcrufravre wõib saad? rtenr.mUgrn öii raolt, sai

Ifrrrat, S'ai Krn. nr. 1.

Riigikohtu
Mut.rifcijm frimtraaun-uifcrm: artnjitfui fohmt
r°tun?n 29. cjjnCU rr. aamtieic määratud scr«tt
Raita. Eduard Kcii, Heinrich Pctzi. IZri vmöerz'.

Allek'e: Kara-ki. Kari Sinoli ja Faan ©tti
is r>. Mihkel Ma.? He?>leri. Anna
Heina, lohannet. Kun'e. Kleini. ©rs Sftr.fr
ia i., Hu.;o Cmeii, R iLtzvxtvcL. Rene 2>c.
I''ri ja t., Gu-s:aw Bcmieli. Zaa'ev Koilom',
Hannes Kcpvkli. Kruu'e. Eduard Rünrfi.
Hr:mi Pan.incise§iali. ?lnaun lfäti.
Kari Cjn, vrfofrt, Karl Saare. Ver'u:r Äatricrj. i£fm.rr Kots-zri. L-oman. Miß
fcl s'mdc-a'. Paus Mathieseni ja Prr

koju sigitatud, jääb ootama, et millal lahstd äri Helsingis Johannese kirikus piduliku snmalniecnis
Mõru maawolikogu om toon.
Kongressi pidulik awamike koosolek peetakse
Reedel tuli kokku Wõru maatvalitsuse kor mehed iulctvad oma kremvlile kord jälle järele. kusega.
Helsingis endile kaardiwäc maneckhi ruunndeS, kuhu
Kuid
endised
suurmaapidajad
ärialal
tegutsedes
ning läks suure tvaetvaga korda kaaSkodanissude abil
raline koosolek, kuigi see juba märtsis pidi
nende elu päästa. Hommikul kukkus läbi jää iökke
mõilewad. nmuke' teisiti. aühel päcwal saadctaksc
elektri laama kobal lihunik Ka-rlioni hobune; kella aset leidma. Päewakorra tähtsama punktina raadioproowisale tvastu tahtmist koju arwe
ia pahandanud ning aparaadid tunnistajate suu
11 paikn hommikul sulges üks hobune tapainasa ko oli maowalitsuse 1931/32. a. eelarwe. Wo
manni. Heinrich Püümanni ja Bnldemar
bal iões ning kell Nool kaks wõtti? kulmawee tvanni linikud awaldasid tõsist pahameelt selle üle, aparaadi hind nii ja nii mitukümmend krooni rcsolekul ära Miiwad, nendele saadetaksi kosu n:i ntiidi^in->.n:-iad.
tuleb
kiiresti
ära
tamda.
Kodanik
aga
ootas,
et
hov>us-ga keegi endine kaupmees. Mees ja hobune et eelarwe nii hilja wci-lja oli saadetud, ja sel
arwe mi umbes 50 krooni aparaadi farmita-»
Riiisikobtn awaliku! ks?nnStun pääseti niure waewaga.
lega enam tutwuneda ei suudetud, mõned ei tullakse ja wiiakse aparaadid niisama ära nagu miss eest, kuigi tartvnamisek-5 polnud mängi- le ird 3". aprillil tnfemad aru:u'e!e saim» Kanni.
Rnkwcre linnnwnlitsnö saatis Raktvere ja kiri
nad toodigi. Kui ia siis läheb ärisse seletama, pingut.
*»'" u ratVrarööia-re amenühifmc. Anna ÄfHt,
kumöisast eraldatud kruntide omanikele ringkirja, oumd aga eelarwet üldse saanud. Koosoleku
Pole icafcct, fui palju aparaate selle lirt fcu-ir surnud Roialie Äulmirie ie.atnmcnDl, ÄJoif Stafe
et ta pole mõtelnud kunagi ja ei mõtlegi osta
alul
jäi
mulje,
et
eelarwe
küsimuse
juures
milles dalnb esitada linnawaliisusele footviatvaldusi
omale raadiot, siis öeldakse, et proowimise aeg on niiiväsi mah<t ..müiitahtd", futfc ei ni:'ugu nc urn, JTr.u? Peter mi. syanf Äuui-fi. Katarina Ju
katvatietatvate plaanide ja kaartide wõetakse tõsiselt ja põhjendatult sõna.
rrc-trni, Iwan Stnieri. Cdl M;': Saadi värandllS'.jäämiseks. Krundihindade kinnitamise pubuks on
on kolm päewa ja kes hoiab üle sille, peab abi kodanikkude hanck-õwedamine on puutunud masül'tembu, HctCtp Ttdvo, Haa« Sfrttrmi. Udram
Tuleõnnetus Põlwas.
linnainalitsu? p!'aanid« walmiStamise eeltööna teiseks
sa
isegi
ajalehe
kuulutustega
unu
ohwre'd
raadi ostma ära. Kolmest paewasi agr pole wä
2-.ua, Muna Ranna. Marie Pait.it. Edu a > ©li.
Nud alonit. GnneseS järjekorras alaas kaartide
Neljapäewa öösel puhkes Polwa Him rem lausutud sõnagi. Ollakse endisi libeduse ja ongiaksc, niZ on ''ee Iväga ebasünnis inimeste tn-- ntcr.vu>, Änidr Kreitstvaldi, sVuftaruteS lluettt, .Hant
nc!s rajoones, knst tuleb kõiae enam
ja köiae tvarem waStamaid soowiawalduii. MiS maste külas tuli K. Käissi elumajas, mis lahkuse asemel õige kurjad sa ahtvardatrnd. Mõ-- litamir.e. misvärast selle äri 'uhtes tuleks 'eatvi Tutfr, sinan .Pr cl-mart nt ja flutjua Tawberzi. Sf.sit-.
dow Vecgeri, Tallinna fctrtttrtic ametiüy:H;se, Hür'
pmitnb kaartide hindadesse, siis määrab need linna maha põles. Seni on selgitamata, kust tuli ned arawereliied ehk oStawadki siis parem kauba tada ettewaemst.
Kuldfpr, sinan Karu. Ri.in.nd Grann. )vä '.«Snd',
ged, et ei hooli enam oma ega ka hobuse elust. Kol
mapäemal. lr>. skp. suplesid Pärnu sõcS kolm hobust

tvolikogu.

wõis alguse saada.

veripala lastele Eesti rahvaviisidel". Võib
olla tundub selles kogus mõni pala tehniliselt
Teater ja muusika.
raskem mängimiseks väikestele, kuid lapsest
võrsub täiskasvanu ja nii võime kohe alguses
RIHO PÄTS KLAVERIPALAD LAS ütelda: see kogu ei ole üksi lastele, vaid ta
TELE. I—II. EESTI RAHVAVIISIDEL. pakub palju huvi ja rõõmu ka täiskasvanuile.
Autori omandus, pealadu „Esto-Muusikaa" Tal Terve see kogu annab tunnistust R. Pätsi hool
linnas. Noodigraafika M. Tomson'ilt, trükitud sa tähelepanu ja kuulatamise kontsentreerumi
Tallinnas Eesti Kirjastus-ühisuse litograafias sest Eesti etnograafilisele muusikale sobivale
1931. a.
hanponisatsioonile ja rütmikale, kuna ettekan
Kauaoodatud kingitus Eesti lastele ja täis de märgid juhivad samale peenele tähelepanule
kasvanuile need kakskümmend üks pala ja pa dünaamika ja retoorilisele küljele. Kui võtta
lake st klaverile Eesti rahvaviisidel. On roh selle .tõendusena kas või ainult pala nr. 5,
kem kui kakskümmend aaatat tagasi, kui ava ~Torupill", siis on meil elavalt silme ees ka
likult rõhutati ja nõutati eesti rahvaviisi juba dunud vana Torupilli-Juss, tema lugude „har
lastetuppa tuua; räägiti sest mitte üksi muusi moonia" ja tema ettekannete ja iseloomulikku
kute ringkonnis, vaid räägiti Kirjanduse Seltsi de accelerando ja stringendo lõppudega. Kuid,
koosolekutel (1912. aastal Narvas), kirjutati nagu juba mainitud, mitte üksi ettekande mär
gid, vaid esijoones kompositsioonid
ajalehis ja koguteostes (..Eesti Kultuura")
ja isegi Laenu- ja Hoiu-Ühisuse dividendi ise räägivad elavat keelt Riho Pätsi maitsest
lahingu koosolekul (!): Eesti rahvaviis on ka ning stiilitundest oma sellele vastavalt kok
pedagoogiline küsimus Eesti noorsoo ja laste kukõlastatud harmooniaga, rütmikaga ja mõne
muusika kasvatuses. Miks oli tarvis seda
teravalt tähelepandud ja maitsega ärakasuta
nüüd meele tuletada nende väikeste palade tud taktimõõdulise nähtega. Nii saame kogu
puhul? Kas ei ole rahvaviisi tähtsust juba esi pildis ühtlase, tervikliku teose, mis oma liht
mesi Eesti muusikuid mõistnud hinnata, alates suse, kuid ühtlasi omapärase värskusega esi
Kunileidi ja Tomsoniga? Või kas ei kõla lau mesel tutvunemisel omale täieliku sümpaatia
lus juba ammugi meie koolides Eesti rahva võidab. Muidugi, kes end vabastada ei saa
viis? Ja kas lõpuks see ongi nii tähtis küsi harjumusest ja ettekujutusest, et lapsi ikka
mus, kui, jättes elavaid kõrvale, tuletame meele ainult tohib sellise muusikaga sellises harmoo
kas või ainult Rudolf Tobiast ja Peeter Südat, nias ja lihtsuses edasi toita, mida Juhan Aaviku
kes on ka väärtuslikku loonud mitte etno sõnu tarvitades „trafaretlikuks võõra harmoo
graafia alal, mitte Eesti rahvaviisi najal? Kes nia fooniks" nimetatakse, küsimata, kas see
vast nagu elavad näited on: saab kk selleta Eeati rahvaviisile sobib, see asub vast veel
läbi. Kuid oleks ekslik ka neist kahest arvata, teatavale reservile Pätsi kogu vastu.
et nad seepärast mitte täie veendumusega, täie
Kuid kindel on: Klaveri- ja muusikapeda
teadlikkusega Eesti rahvaviisi sõbrad ei oleks googid, kes nende lihtsate rahvamuusika pa
olnud. Juba tegudes näitas Tobias kas või lade vaimu ise suudavad õieti tabada, kind
oma soololauludega „Meie elu" ja „Mis aa lasti palju rõõmu valmistavad oma kasvandik
nutad", või orkestriteosega, capriccioga Eesti kele ja seega juba maast madalast neid juhi
rahvaviisi teemal, ehk jälle „Fantaasiaga kla vad eesti muusika ilu poole. Ka kui meie
verile" Eesti rahvaviiside ainetel (~Sokukene". koolid saaks kaitstud laulu ähvardava „koon
..Ketra Liisu" j. t ), või jälle Süda kas või damise" eest ja saaks samas vaimus ka laulus
üjtsi oma ainukese kooriteosega „Alamb töö", omi noori edasi juhtida, siis on vast kord möö
et ka neil kahel silmapaistval mehel Eesti da ajad, kus me sarnaseid koomilisi situatsi
muusikaajaloos tõsi taga oli Eesti rahvavii oone peame üleelama, kus Eesti rahvus
siga. Ja viimaks: kus sa igakord saadki ära luse (!!) ühingu esimees kõige kurjemat
määrata, kui suurel määral Eesti rahvaviis on sõna kuulutab Eesti rahvaviisil põhje
teatavale heliloojale oma isikulise noodi ja nevaile helitöödele, pidades kõige eest i s e oma näo -pwud. ilma et ta rahvaviisi puhtal mat muusikat välismaale järelahvivaks mo
kujul igakord edasi annaks. Elavate heliloojate dern it semi seks!!
hulgas nii mõnigi elav näide. Veel enamgi:
Seda suurt pedagoogilist ülesannet,
mõni neist on vaatamata oma tugevale talen mis sellel kogul on, istutades ka klaverimän
dile isikulise noodiga ometi pea kogu oma loo gijatesse lastesse senise ainult võõra lite
mingu hakanud rajama Eesti rahvavnsile, pan ratuuri asemel, ütleme, kõrvale, natukegi oma
nes seega aluse heliloomingule, mis ainult ja Eesti rahvaviisist toidetud muusikat, tuli
Easti helilooming võib olla ja Eesti kultuuri seega eriti toonitada.
Ilma et üksikutel paladel eriti pikemalt
loob rahvusvahelise kultuuri uldfooml.
Noorema generatsiooni heliloojate hulka, peatada, võiks ometi meele tuletada, kas või
kes end teadlikult, andumusega ja aukartusega kohe alguses nr. 3 ..karjase pajupillis" ilmsiks
Eesti rahvaviisist inspireerida lasevad,, kuulub tulevat lihtsat, kuid kaugel banaalsusest ilmu
Riho Päts. Tema sulest seni ilmunud vat harmonisatsiooni, mis annab kogu selle
pisikesele palale oma „sempre legatoga" idül
maitse ja stiilitundega vHjatöötatud aega- ,a lilise
fooni iseenesest imelihtsale ja vana tutmeeskoori lauludele lisaks tuli nudd ZI „K!a-

ära, kuid need, keda selline tegnwiis on haawanud

ia ni?ie fr^tun-rnd.

piltidega), alates E. A. Hoerschelmann'ist ja :,V?annv'e ja Manemc paSncon-. mts iezt&z ;c
lõpetades Enn Võrguga, milline kogu on pa -iemdi j mksul ittntSratitd a!id; tiinu tema teq
rim vahend tutvunemiseks koigi eesti heliloo wviele vää esid awa!-ttm'e titt ka schuber-- sS».mingus väljapaistvate heliloojate elukäiguga. suoniad ja paljud teised wõartuKlikud ržõb. ' mtf
Tarvitseb selle juure lisada, et album sisaldab maiMi raemaivaiiiiifi rtä rtud ei altU.
ilustustena 200 pilti, karrikatuuri ja vinjetti.
lKclcmU afo.l an Sfteudelijpljttt teened nijtnZn
mille poolest seega kuulub pildirikkamate ntnred, et tema e:5 igaüks. kellel faT
raamatute hulka. Nii „Laulupeo album" lau
ni «-m r'e *a funsi.lre fulrum? edu
luharrast. juures võiks täita muusikaleksikcni
ülesannet, Õppiv noorsugu võiks albumi kä
sitada isegi Õpi raamatuna.
„Beebi".
Arvesse võttes rahakehva aega on Lauljate
kelle kätte need palakesed sattuvad.
Liidu juhatus otsustanud ..Laulupeo albumi" »«. Hrmnonmi jant ;?. waattseS. (f«rttthnfe£
Kõige uue kartjaile olgu teatatud, et müüa koorides koorijuhtide ja Muusikalehe
..Wanemni e 4".
vanu tuttavaid ka siin kohtate, kes „Soku levitajate kaudu 50 sendiga, millise hinna
poolest
album
tohiks
olla
kättesaadav
igale
ikest", kes „vares vaga linnukest", kes „lina
Soojade ilmade tulekuga hakkamad rawaas-.t
lauluharrastajale.
katkujat", kes „pulma laulu" pidu ja põlve.
tearri-M kergemad tuuled puhuma. 'Säaia>> keug

tavana tunduvale rahvaviisikesele. Kuid ett e
ik andes mitte maha klõbistada! Hoolega
märke jälgida ja katsuda tükikese meele»
011 u minna. Nagu elus on vast kõige raskem
lihtne olla, nii on ka kunstis mitte kerge
)just pisikesest ja lihtsast palast kohe midagi
teha, tema sisu välja tuua ja pala mõjule
tõsta. Väheste abinõudega ja lühikese ajaga
pead palju, kõik ära ütlema. Pätsil on see
oma kompositsioonides õnnestunud. Ja on
oma tööd tõsidusega, andumusega ja armas
tusega teinud tehku seda nüüd ka need,

L. Neuman,

Sellele lisaks olgu toodud veel mõned read

.Tartu Kõrgema Muusika kooli klaveri
õpetaja sulest:
Eesti klaveri literatuur on rikastunud uue
tööga: on ilmunud Riho Päts'i ..klaveri pa
lad lastele."

looni Mendelssohoist.
tetmi helitööde kontserdi puhul ü ikooli kirikus.

Püöapäctoafe üliõpilaskonna muunkasekuiooui, nnihoolcuzuisel: äärmised priminitvne. paizu??
segakoori voolt korraldatama Felix Mendclõsoom -'l'e häw.lna»:awu'cui n.aiimn.e, va?ud
helnöödc kont erdi vuhul ei ole huwirusera liiki'*
beeõt" uiski naevttmitWtcle kaunikesti rijod, fut
dalt pilku hei.a selle suure hclimeiitri legewuSsc.
'eda enam. et n.n. mendelssohnlik üiü läinud sa* '•'* em:'e nii prr: lavjel::>'e maa?ima ja

Need peene maitse ja stiili tundega rahva
viiside põhjal läbitöötatud palakesed on oma
karakteri poolest väga mitmekesised. Siin landi lõpul ja käcs-0 cwa alul laialt lewinud oli,
vahelduvad lõbus ..rahvatants" ja ..kepitants" eriit koorilt cro:uuri alal sa paljud oise teitlikult
idüllse ja heleda ..karjase pajupilliga", meele aimasid iii cle MendelK ohni Ka meie tvancma
olurikas ..Leinalaul" humoristliku ..Sokuke Või wc heliloojad Kapveusl Türnvuui ci ole wabad
sega". Palad, nagu ..Vares, vaga linnukene", olnud '"eile stiili mõjudest.
Suju mõju, mis Mcudelssohn oma loomingu-mis oma viisi poolest lapsele juba tuttav, ära
tab temas asja vastu otsekohest huvi ja suh oa .iiuciiuliiaile ja jateatmaimle nmolbonuh tv,
tumist. Omapäraselt mõjuvad ..Lutusavve ptii.iiü pfcai-jaltfuit tema kannis rrt e 1 o c
lugu", ..Linakatkuja" ja palad kui ..Hiippe x) ta 4, mi;» luHjaLr ja loomulikult luoo;ai\ nagu
tants" ja „Sõjalaste marss" nõuavad juba tea ifccticfcjt Hingest luäi ja kaswadcs. ja peaaegu
tud tehnilist osavust, eriti huvitav on viimane fiaiftlifci '"c Ige •? worm i 6. On jn kõigile,
oma nunaamilise ehituse poolest.
kes wühegi munnktga kokku puutunud, 'ilma :ar
Selle koguga on meil alus pandud litera ganud. ct hilisemate heliloojale ja rtv.i n.n. v»o
tuurile väikestele. Selle järele on suur -deriiiil d > töödes meiondia iga uguc-i? Üstr. m ."•s i
tarvidus olnud, et lastele alguses midagi itc-r* offeftidc iaoilcntifcl lttlnesmuud o-i. ae.g«

•pakkuda, mis neile lahedam, omasem oleks, ja

ajalt kadude-s motstwide koloriitse-: je täzozükkn.

see teeb Riho Päts'i kogu väga tähtsaks peda Eelle toitu muutub n.n. modern muusika harili
googiliseks faktoriks. Seda rohkem, et need kule kuulajale arusaamatuks, isegi mõttetuks k.stat
palad kunstiliselt kõrgel pinnal seisavad, mis snoniaks. ja on taju aw sellel.? eriliselt wastuneile üldkultuurilise väärtuse annab.
Mtlstuie mci ettewalnlistaiud kuulajale-licreeti
Eriti tuleks veel rõhutada, et need pala kule. 2Xcndcl>-ohni muusika aga ou rn?a loo
kesed ha pianistlikult õnnestunud on ja klaveri

:uu!e vubanzuna wmme to:.: f-j ..Vanemuise''
wastw cjtdcnduu ..Minu beebit", põS«.:-te ja
mtßttalfafcre b-uatnd.midega janti. Sogalt ja

mnstkn ja kauni meloodikaga tasutaw lestiste. ja
eri ii lvattuwLetaw neile, kes muusikast otjiwad

tuuismd :awali'kd elureeglid me fimberi. Zieti
ea pinncii;?e naiiwntz mtviigikänilitses ja nru-.

atüjatiide feaftm<c-> fttntbft naeratama, aga »>eg

art naer :t;;li-.ihja«vl ajel.
jant nõuab näitlejail: keezet -a von--

HV*«\ /euu-m. nobedaid üleottnefuid ?ä puh
tatise foamifa rõhumntin. Zi " u I i sel?
jvie 't:n {;• :ntlja?aewamit:e kuidagi wõimaiik.
Eeda 'oont ek fatuttmd ?,g tabada lamastaia.
biitide* kogu ttcamnü Itifuma ranna »*äinwl?r«.<
liu. a mdn.nam-ärgnra. 3-am.ai- suunis tfcrtcnd
<a Haisejad, ?a veab ütlema, et W."rM<jr'n iibe-*

•tž tkfušfi. CtUmcng waatus et ;c&
mtd weel paramt hangu si?'e sa jäi seekõtta kah
irak!!?.-. f>ud iettte u kolmaö waatus laks jube
~!me auruga", üleminekute saju!vu'es tekkis -kv!j
paiguti iiihjx kohti ?a konariun. 5. Pöder naiteF?

ei manud alati küllaldase nimawusega köigin
irt iiu koos klaznlistu nuhia hau tua,amtsteft üle, jäi i?a tunne: küllap ta rir.ult
imtutdab. ct säavuicü petlunn aru ci ia.il Sa-.HUVITAV TEOS MUUSIKA ALALT KÕI moonia ja iclue wormiga.
GILE KÄTTESAADAVAKS.
Oma lühikese elu jooksul (suri 4. nnv ISIT1S1T mi:;: kann sm-, mõned korrad A. Vaino uitn rea',
on Mendelssrhn aukartuuäraiawa arwu
Lauljate liit, on ringkirjalikult teatanud
greratauttga pttnnkkudes iituamojKtde;, ka C.
kõigile koorijuhtidele, et ta ..Laulupeo albumi" helitöid kirjutanud, mille loetlemine ninkcda! witks S" eetiöfft ja Suworowa hadawaled ei tulnud
hinna 1 kr. 50 sendist on alandanud 50 sendile. pikale. tähendan ainult, cr ..onus iga" on märgi
1928. a. kirjastas Lauljate Liit koguteose tud 121 i.t peale 'elle juurel arwnl mirkstnaia alati küll-alda c libedusega wäija. üldi'eü aga
mängiti boezm tujuga ja publik aita* ka»'-?
..Laulupeo albumi", milline ainukese sellelaa töid.
Teisest küljest awaldub MendelZsohni aj Tööline "'-crn ning kiiduawaldustega kaasa.
dilisena sisaldab 194 leheküljel rikkalikult
muusikaajaloolise ja -kultuurilise väärtusega lälusus 'elles, er ta tuäljapaistwa dirigendina lõp
Rahman dl? otendusel päris kenakesi XA
kirjutusi, artikleid, mälestisi, luuletusi jne. mata valju korda matis klassikut-.' tööde tuiirns&
ligemale 30-elt autorilt. Peale selle album tamiseks ja provageerimieks. Tänu Mendel-Z'oh
sisaldab kõigi eesti heliloojate elulood (ühes uile tunneb rraegune muunkailm loh. seb. ?ichi
lapsele omaseks teevad. —u.—
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Lesekreis erwfinscht
zur gemeinsamen Lektiire von Hellmund, »Das

Tartu teated.
Ak. Auglo-Eesti Uhiugu
Saksa teadusemehed Tartu».
peakoosolek.
Esmewad kolme loenguga ülikooli anlaS.
üliõpilasmajas
pühapäewal, 19. aprillil.
Esmaspäewa lõuna ajal jõuawad Tartu
Juba
weebruaris
asutati
Inglismaaga ühenduse
Köningsbergi Albertuse ülikooli õppejõud pro
pidamiseks
ja
ingliseharrastuse
letvitami eks Aka
fessorid J. Bürgers, F. Paneth ja J.
Nadler. Külalistele on korraldatud es deemiline An g l o-E eSti ühing, mis, kuigi
umsväewa õhtul ülikooli poolt pidusöök ühis ametlikult ülikooli poolt kinnitamata, juba on
klubis, teisipäewal tutwutakse ülikooli asutis pidanud ühe ettekandekoosoleku (kSh>! Jlnia:
lega ja Tartu waatamiswäärsemate kohtade Tõnisson: „Mrndri'-eurooplafe suhtumisest Jng
oa. Muu hulgas on teisipäewal 7a waStu liSmaasse").
Nüüd on saabunud ka ülikooli nõukogu kinni
ivõ." prof. Plmsepa juures.
Esmaspäewa, teisipäelva ja kolmapäewa tus ja Akadeemiline Anglo-Eesti ühing peab pü
õhtul on külaliste Poolt loengud ülikooli aulas hapäeival,, IS. apr. kell S p.l. üliõpilasmai»
edustuse saalis oma esimese peakoosoleku, kus
Heas usus tehtud töö.
tuleb walimisele juhatus ja nõukogu ning löpli
Linnawalitsuse seisukohad kinnitati.

Kui linnade ja alewite maaga warusta
inise seaduse Põhjal Tartu linna administra
lüwpiircsse kuuluwad maa-alad kindlaks
ncäärati, esitasid mõned riiklikud asutused ja
maawalitsus oma soowid nendest maa-ala
dcst osa saamiseks. Osa soowe linn rahuldas,
osa aga mitte. Waieldawad küsimused läksid
siseministeeriumi lahendada. Seniks kui kü
simused lahendamata, pidi ootama planeeri
miskawa walmistamisega, kuna waidluse all
olewad maad pidi planeeritama siseministec
riumi otsuse kohaselt.

Et asja kiirustada, asus linnawalitsus

Wesen der Welt", 1332 Seiten. Zusammen
künfte wöchentlich. Beitrag 2kr. Um Ange
bote ersucht L. Sapot z k i, Liiva 24.

et tema seisukohad siseministeeriumis wastu
peaks wõetama. Planeerimiskawa wõeti
linnawolikogu poolt tvastu ja esitati siseminis
teeriumile. Nüüd on waidluse all olewad
küsimused siseministeeriumis nõnda kinnita
md, nagu linnawalitsus seda soowis ja ka
planeerimiskawa wõib leida kohe kinnitust

.ülikooli kirik. Pühapäewal kell 9 e.l, laste'-

jumalateenistus, kell lv peajumalateenistus.

Leeriõpetus poeg- ja tütarlastele algab 3.

mail 1931. a. kell 5 P.1., konfirmarnoon 1. neli

pühi pühal. Rahamägi.
ülikooli kirik. Pühapäewal kl. 10 hommikul

Jftonilfl" !cm on lõige mntni!!

peetakie Akad. Usuteadl. Seltsi IV. aastapäewa

puhul pidulik jumalareet,istus ülikooli kirikus.

Jutlusrab Sangaste õp. M. Ostrow. Laululehed.
Koorilaul „Cnua:e Domino'lt".

Kes wöiwad osa wStta.
i Lõuna-Ecslj põllumeese päewa eeltööd
jõudsid lõpule. Tegcwuscs on weel vcbaftfi
| oouifomisjoit, kes referentide poolt esitatud

hom. jumalateenistus armulauaga. Eraleer algab
4. mail. ülesandmine kõnetundidel.

! teeside ja ettepanekute ühtlustamist toimetab.

praost H. Põld. Laululehed misjoni heaks. Lee
Peale pühade waheacga jatkatakic üliovilas
riõpctus algab 4. mail. G. Rmopöld.
konna
käsipalli esiwõistlusi. Laupäewal mängi»
Pauluse kirik. Pühapäewal kl. 10 e.l. juma
lateenistus armulauaga. Õp- Knüpffer. Erck tvad eriklassis korttt- ja wõrkpalli ü-s. Liiwika ja
leer poiss- ja tütarlastele algab 4. mail. üles ü-s. Raimla ning üldklassis korwpoll: ja
andmisi wõerakse wastu.
korpi Rotalia. .Pühaväewal kohtawad eriklasns
Elwa kirik. Pühapäewal kell 11 hom. juma»lateenistus. Kaasa wõtta lauluraamat. Kewadi tvõrk- ja korwpallis EÜS ja :k-s. Li-wika ning
ne segalecr algab 4. mail. Õp. A Bcnder. naiste eriklasns korp. Filiae Patriae ja organi»

Peetri kirik. PLhapäewal, 19. aprillil kell 10

Õp. J. Treumann.
Peetri kirik. Pühapäewal, 19. skp) kell 10

hom. leerisaaliõ lastejumalateenistus. Kell 5 p.l.
jumalateenistus armulauaga kirikus. Jutlustab

Päästearmee. Laupäewal kell 7.30 õht. pääst

'eerimatud. Mõlemal õhtul alatak>e kell 8.

Wõistluied eriklasns on vunkiide süsteemi»,
koosolek, kl. 3 p.l. tänu- ja kiitusekoosolet, kl. 7 kuna üldklassis on aga ühemiinuic süsiccm. üld»õht. päästmisekoosolck. Teisip., neljap. ja laup. klassis on teatanud Fil ae Pa:riae, et ta loobub.
misekoosolek. .Pühapäewal kell 10 e.l. pühi suse>«
kell 7.3 V päästmiekoosolekud.

Katoliku kirik. Pühapäewal kell lv püha missa
eestikeelse jurlujega; kell 11 poolakeelne jutlus
(paawsti kiri abielust). Kell 0 eestikeelne õhtu

tajaile wolitused kaasa.

üksikuil põllumeestel ja teistel päewast
osawõtjail on sõnaõigus ja nõuandew hääl.
iKuna päewa täpsalt wäljakuulutatud ajal
'tahetakse awada, palutakse asjasthuwitatuid
hiljemalt kell 10 homm. kohal olla. Päewast
osawõtt on tasuta.
Päewa kawa juures on waremini juba

Tänawu asutakse Tartu uue
uiiituseplatst korraldamisele.
Metsaühing asutab puukooli.

Läti käsipallimängijad tuleivad Tartu.
' Teatawasti käisid meie üliõpilaskonna kä
sipallisportlafed weebruar.kuüs Ri:a> iõprus«
wõistlustel Läti üliõpilas-jportlastega.
Nüüd on üliõpilaskonnale kiri tulnud. kirs
Läti „Nniwersitates Sports" wõrkpalli na.s
kond ja korlvpalli meeskond awsld.nnod loo*
wi sõita Tartu samasugustele sõpruswõiulus
tele, nagu tee osaks sai meie iili. pilu.-sport'
lastelegi. Läti üliõpilassportlased tal)..mao
olla Tartus kas 25.—26. 2.-—3.
mail. Millal üliõpilaskonnal läti ülwpnas'
sportlasi wõimalus on wastu wõtta. ei ole
lõplikult weel teada.
üliõpilaskonna käsipalliwõistluscd jätk w d.

Põllumeeste päewa eel
! tööd lõpule jõudnud.

Ka päewast osawõtjate arw näib kujunewat
rohkearwuliseks, mis selgub päewa korralda
jale esitatud hulgalistest järelpärimistest.
Mõnelt poolt on arusaamatusi tekitanud
kult tvalaudatakse tegewuskatva.
Peakoosolekul refereerib ühingu ajutise juha>- päewast osawõtmise küsimus. Siinkohal olgu
juie esimees dr. Ants Oras John Donne'i elust selgituseks teatatud, et päewast wöib osa
ja kirjanduslikust tcgctvusest lelle 300-aastase wõtta iga omawalitsusasutis, ühistegeline
surmapäetva puhul. See meil wähetuntud Shakes iwõi põllumeeste organisatsioon. Esitajate
peare': kaasaeglane on eriti hutvitatv, olles prae'- 'arw pole piiratud. Peale selle wõib päe
wale tulla iga põllumees ja asjasthuwitatu.
guse inglise modernismi wahetuks eelkäijaks.
Asutuste ja organisatsioonide esitajad saa
Huwitatvale ettekandele ja awarsuunalise ühin
wad päewal peale sõnaõiguse ka otsustama
gu peakoosolekule juhime akadeemilise publiku
hääle. Otsustaw hääl on ka ülikooli põllu
erilist tähelepanu. Ettekandele on wäba sissepääs
majanduse osakonna õppejõududel ja Tartu
kõigile, kuna asjaajamisosast wõiwad osa tvõtta
ainult liikmed, kelleks wöetakse waStu enne koos põllumeeste seltsi liikmeil. Wastawaid Hää
olekut. Liikmemaks 50 senti üliõpilastele, teis letussedeleid antakse wälja kella 9 homm ala
tes „Wanemuises". Asutised andku oma esi
tele 1 kroon.

siiski planeerimiskawa koostamisele heas usus,

SIBOBTte
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Tarm põllumeeste selts on otsustanud täna'wu asuda uue näituseplatsi korraldamisele. Esi
alul ei jõuta kogu näituseplatsi ära korraldada,
kuigi sellekohased kawandrd on koostatüd. Km peatatud.
leiduks Wiljandi tänawal asuwale näitusplatsile
Et põllumeeste

Nii on selle klassi wõitja organiseerimatute 2.
naiskond juba selgunud. Finaalwõiitluscd on
järgmisel laupäewal.

palwe tund.

Sinme-Rist ja 2. P. Metodisti kirik. Laupäe

õnnetused la kuritööd.

wal kell 7 õht. palivekooso.ek. Pühapäewal kell
L hom. pühitsus- ja kell 4 p.l. ewangeliianiooui

Mõne päcwa eeft mangisias Tartu kri
minaalpolitsei kolm wilunud murdwarast sa
J. Jakobson.
wargused silmapilguks soikusid. Kuid nüüd
Metodisti kirik. Laupäewal kell 3 õht. palwe'koosolek. Pühapäewal kell lv hom. jum laree paaril wiimasel ööl on jälle õige agaralt sisse
nistuS, kell 12 p. pühapäewakool, kell 5 p.l. ewan inurdmisi toime pandud, nähtawasti on tege
gclisatsioonikoosolek. Lp. A. Kuum.
wusse asunud uus bande, kes katsub trellide
Tartu Ew. Wend TettsiS, Maarja kiriku kes taha pistetud ametwendi „wääriliselt" asen
risaalis, peab pühapäewal stud. theol. Pärn ju dada.
koosolek. Pühapäewakool kell 1 päewal.

malateenistust organisti kaasmängul kell 0 õht.

Sissemurdmine lihapoodi. ttöl wa-tu reedet

Osawõtt kõigile waba. Juhatus.
murti Kastani tän. nr. 123 afimxtSsc Meieli
ning tulla sisulisele käsitlemisele.
Aleksandri kirik. Laupäewal. 18. aprillil kell lihakaupln°se tagaukse luku wäljavuurimise teel ja
päewal awaldatud mõtteid 6 õhtut
Koorilaul. Pühapäewal. 19. wiidi sealt kaupa 142 kr. 75 sendi wääriuscs.
Autode järelwaatus.
ostja, oleks wõimalik uut platsi ühe aastaga saaks täielikult ära kasutada, on otsustatud apr. kell enisws.
lv jumalateenistus armulauaga. Ko>Kapp tühjendati. Kastani tän. nr. 161 Aleks.
guduse- ja koorilaul. Lastetund kell 4 p.l. Lee Kingsepa korterist kavi lae läbimurdmise teel tvaraö
Tartu linnawalitsus oma reedesel koos korda seada. Seni aga tuleb paratamatult lep kõik sõnawõtud stenografeerida.
riõpetus algab 11. mail, õnnistamine 1. su'- tati riideraami 137 r. wäärtuse-.
olekul otsustas jõuwankrite järelwaatuse päe pida osalise korraldamisega.
Kuidas saada miljonäriks?
wistepüh l. Palun aegsasti üles anda kog. kant
Rahawargus. August Madisonilt. Narina tän.
Kokkuleppel
Tartu
metsaühinguga
asutakse
wad määrata 21.—24. aprillini. lärelwaa
Seda wõib näha laupäetval 18. apr. s. a. täv seleis kõnetundidel, Tähe t. 127, kella g—4 p.l. nr. 61 warastati 25 krooni raha.
tnst toimetatakse Riia tän. postijaama platsil. tänawu puude istutamisele <uuel plat salt kell 7 õhtul H. Treffneri gümnaasiumi tvane
! A. Laar.
Toiduainete wargused. Kastani tän. nr. 74
Järelwaatuse komisjonis on J. Ratnik, sil. Näituseplats istutatakse puid täis lähemate nratekomitee poolt kooliruumes korralda talval peo I Jmmaanucli kogudus. Alek andri 20. 18. skp. Liisa Kärpi lahtisest sahwrnt waraStati toiduaineid
aastate jooksul. Istutamine wiiakse läbi kewa'- * õhtul.
! kl. 8 õht. palwetund. 19. 'lp. U. 10 jumala 3 kr. 23 s. tväärtuseS.
M. Punst ja F. Saarsen.
teenistus ; kl 12 päetval koguduse täiskogu koos
Peetri tän. nr. 76 Oskar Karro korterist wa
distel metsapäewadel kooliõpilaste kaasabil.
J Teal lawastab „Wanemuise" näitleja hra E. olek; kl. y%\ lastejumalateenistus; _ kl. 5 p.l. raStati toiduaineid 7 kr. tväärruse?.
Karjaste kauplemise on hoos.
ühtlasi on põllumeeste selts metsaühingule loa Türk lastewanemate ja imetajate ettekandel ülilõ j äratuskoosolek. Keelpill koor, waeste korjandus.
LõngawarguS. Fortuuna tän. nr. 43 E. Moone
Tartu linna ja maatöobörsil on praegu annad uuel naituseplatsil puukooli asutada,
K. Kaups.
sahwrist wiidi lukuobaduse wäljakangntamise teel
busa
ja
ajakohase
J.
Metua
4-waatuslise
nalja
wäga elaw taluteenijate ja karjaste kauple kust ümbruskonna elanikud ja asutused tasuta is
ivillait lõnga 7 kr. 50 s. eest.
„MiljonitM".
RataBtewarguB. Roosi tän. nr. 3 Joonale kuu
mine. Wiimaste palkamiseks on tänawu tei tutamiseks kõlbulikke puid wõiwad saada. .Puu mängu
Kõigile, kes sootviwad weeta mõnusa ja lõbusa
rist warastati neli wankriratast.
KfiMd, koosolekud Ja pidud.
nud tööbörs oma wahetalituses mõned wäike kooli asutamiseks wajaline maa-ala antakse met laupäewa
õhtu, wõib selle algupärase näidendi waa
sed ümberkorraldused. Nimelt tulewad need, saühingule põllumeeste seltsi poolt tasuta.
Kõne ülemaailmlisest jõukonwerentsist.
tamist tõsiselt soowitada, liiategi, kui näidendile
kes karja soowiwad minna (alaealised muidu
Pühapäewal peetakse ülikooli peahoones füüsika
järgneb jalakceruius, milleks miljonilt osasaamine
Töörohkus Tartu per konnaseisu ametis.
gi ühes isa, ema wõi oeskostjaga tööbörsile
W. T—t, A—B. Teie palwele ei 'aa w2-tu
auditooriumis Akadeemilise Majandusteaduse Seltsi
loonud paraja meeleolu.
tulla.
õhtupoole! kella 4—6 wahel, wälja arwatud
korraldusel kõnekoosolek. Kõneleb prof. Kogermann:
Tartu linna perekonnaseisu ametis otsustas
Riia wene teatri
ülcmaailmline jõukonwerezüs, ta sihid ja senine to
ainult esmaspäew ja laupäew. Siin täide linnawalitsus ühe praktikandi seada palgaliseks
Wähe soojem ja wihma
Kõnet selgirawad walguspildid, sissepääs
takse iga soowija kohta eriblankett, kuhu mär ametnikuks ja andis luba uut praktikanti tööle tänaseks külaskäiguetsnduseks on J. Mjasllitski gelvus.
maksuta. Teatawasti wõttis prof. Kogermann osa
wõimalusi.
gitakse üles andmed karjase isiku kohta ja ka wõtta, kuna perekonnaseisu ametis on töö järje näidend 4. tvaatuses, õ. pildi? ..St.rrtshcskaja 2-st ülemrnilmlisest jõukonwerentsist, mis peeti Ber
ljubow".
Algus
kell
8
õhtul.
tema palga soowid.
liinis ia mi? kujunes tõeliseks suursündmuseks
kindlalt paisunud.
Laupa etval: enne fe:lmKe kiirusega, varast
teaduse ja tööstuse elus
Järgmisel hommikll! kui peremehed tule
Nimelt on 1. aprillist alates tehtud fiseminiA
kõwe««waid ' kSgupook eid tuuli, ' oõsel' selgewõiiu.
wad börsile karjaseid otsima, antakse nendele teeriumi poolt sunduslikuks perekonnakirjade awa
Tartu kinod.
Tartu Esperanto Seltsis, Gildi 8, pühpäe
wal kl. 6—li kooswiibimine. Viva gazeto ja selts päetval suurenew Mwirus, pealeWvnttv Lääne--wGÜtona".
sealt aadress ja umbkaudne ülewaade karjase mine kodanikele, kes sündinud enne 1. juulit
kergeid sademeid. Temveratnur wähe
„Patur ik", praegu kino ..Glorins" jootselv kondlikn osaga. Snadawal kongressi üleSwvted. Eestis
isikust ning palgatingimustest, mille järgi 1926. a., kelle wanemate abielu wõi lasre sünd
Stenograafia klubi koosolek piihapäewal, 17. kõrgem.
siis peremees läheb karjase poole kaupa tegema. registreeritakse peale 1. aprilli 1931. a., kui nad Helifilm, on humitaw ja küllaüki kordaläinud
ülewaade reedel, 17. apr Mil.
katse anda head kriminaalfilmi unel, peenendatud skp. k.ll 4 p.l. NMKii ruumides.
?lawad wanematega ühies alalises elukohas ja ja süwendatud kujul. Haarawalr arendatud in
Eilne Islandi madalrõhkkond runduwelt süwe
Selgituseks.
ci moodusta iseseiswat perekonda.
Peale selle on riigikohus teinud kohtuasutustele

triig ja tegelaste rahuldaw mäng suud'tv rd tvaat
itajat kotta algusest lõpuni. Sellejuures korralik

wöttes juhtunud eisi:aw tviga. Nimelt, selekr

ülesandeks, et kõik kohtuasutuste poolt kodanik

Rewnü Tarus,
Uudiseks on praegu Tärnile kino ..Apollos"
esinem Tamara Becki luutud balletitrupp. Bl

ka se ekdioon". Nii ei tähenda toodud artvud

ametniku poolt.

Reljapäewafes lehes pealkirja all .Meie ke?kooli tasapind" on dir. A. Rauõs-pn kõne kottu
sioonist rääkides, tõi hra Raudsepp näiteid, öeldes
muuseas: kui >9 õpilaseir esimeses tlassis wiimot
iesie klassi pääseb kõigest 29, siis on see ometi

kndelt nõutawad perekonnaseisu tunnistused ole?-

sid wälja antud omawaliimste perekonnaseisu

saatemuusika.

letistuudio esineb remüüballetis, mille nimeks on.

nedes liikunud Põhjamerele, kust ta homseks 'uun*

dub Saksasse ja Löunck-Rootsi. Tema laialdane
wihmapiirkond on Mallutamid Prantsusmaa, Lää
ni-Saksa ja Daani ning leMib aeglaselt ida poole.
„Wan mniscs" täna „Linnukaupleja"
Mustamere madalrõhkkond on laienenud Lõuna'kolmat korda. Selles harutdasclr wiisirikkaS ope
retis on tegewad prd Stukis, Nander, Libene, Venesse. Körgeröhkkonnad a'utvad Biskaja lahel,
Suworowa, hrad Lipp. Põlde, Piller, Waino, Kirde-Wenes ja Gröönimaal. Temperatuur KeskKurg j.t. ül?- ja kooliõpil, piletid maköwad.
Euroopas ja Löunm-Wenes Mähe tõusnud, mujal

Tester k« muuiika.

walitud FI k-nilak. See on Tamara Becki rõ
Rätsepatööliste streiki sitale?
ivastus. Retviiüd saadab osal: Sokol-tk: Sorin.i
laulukoor.
Rätsepatööliste ja töökodade pmaniFkude
endine.
Meil on retviiüd harjutud nägema ainult kino
Hemme teist korda „Beebi".
Wäite laulupidu tulemas.
wabelised läbirääkimised jatkuwad. Nelja linalt. Sellepärast on kõnesoletv meeldimaks Ma'ülilõbus jant lõi esietendusel hiilgamalt läbi.
Eestis oli neljapäewal I—B kr. sooja. R ede
Lauljate liibu Tartu osakond korraldab päewa õhtul tekkisid waidlused naistöö tarii helduseks. SuurearMulnc trupp oma ettekanne sünnitades naeru marutorme. Tegewad prd Teet bommikul oli sisemaal 9—3 kr. jooja ja Lääne
tega mõjus tihli kaakakiskuwalt oma kirewates jä soff, Suworotva. Tubin. Libene, prl. Reinik, hrad
suwel, nimelt 12. juulil suurema ühendatud side pärast. Esmaspäewal on tööliste üld
rannikul 9—l kr. külma.
piltides. Nii osas „Tuli ja
Waino, Piller, Kurg. Nau.
kooride kontserdi Tallinna tänawal spordi koosolek, kus siis lõpulik seisukoht wõetakse ta häs.iwalitud
t'chardasch". Kuigi latva Maike, ning alati ei Põder,
illi- ja kooliõpilaste piletid mrksmad.
wäljal. Kontserdist wõtawad osa Tartu lin riiside asjas.
pääe mõjule suurejoonelisus, on siiski rewüü
Wastutaw toimetaja Oskar Mand.
Meeslaulu Seltsi laulnharjutus pühapäewal,
na ja ümbruskonna koorid. Kontsert tõotab
Kõik tundemärgid lasetvad oletada, et pi humiga waadatam.
Wäljaandja
Eesti Kirjastus ühisus
19.
aprillil
kell
11
e.l.
Karskusliidus.
B'aöco
Ibanczi
järele
koostatud
helifilm
..tsiui
kujuneda wäikeseks laulupeoks.
new seisukord lahendatakse rahulikul teel ning
„Postimees".
ärkab kirg" on walnud lisaks rewüülc ja Määrib
streik jääb tulemata.
waatamist.
Trükitud ..Postimehe" trükikojas. Tartus.
mitte protsente, nagu irükiiud, waid õpilaste üld
artvu wastawcnes klassides.

Riigiteeni ja soovib

. tuba.
TARTU iUUDS ÜHISPANK

Teat. sit. «Vaikne» all

j Vabanes väike mugav
Arvate seis 31. märtsil 1931.
»KTI VA ______ PASSIVA

.t
erasissekäiguga. Põik t. 6—l.

Korras, uus väike

maja

MintMmsna

suure aiaga juhuslikult müiia
Herne t 48.

Arvika
Helllgenbeil
Flöther
Rasevsky
Hankmo

Suure 8
hoowikoera
kutsikaid
müüa Tähtvere «Eerika'l».

Endised

restorani
ruumid

Maiad
müüa heade tingim. osa
välja maksta, Yi odava %%
8 aastaks; võib ka taluko
haga vahetada. Ligem. Gildi
tän. 1, krt. 4, hoovist.
Lahtine kokkukäiv
lapsewanker
müüa, vähe pruugitud. Tartu,

Narva tän. nr. 30, krt. 4,
111 korral.

välja üürida söögimajalcs ehk

muuks äriks. Tartus, Maar

Adrad, aKKed, Kultivaatorid

jamõisa tn. 25—4.

m\
MÜÜK SUUREL JA VÄIKSEL ARVUL.
EESTIMAA PÕLLUMAJANDUSE JA TÖÖSTUSE A S

JUHATUS.
Soovin väikest korterit või

tuba
2—toeline

korter
ära anda Tähkvere t. 36-—l.

Kahetoaline elektrivalgus

busqga

I

korter
ära anda. Küsida Lodja tän.

M till
välja üürida Põik t, 13, k. 1.
Tuba

nadi 6—6.

Ühetoaline

korter
ära anda Tähtvere t 70.

suures aias, elektrivalg,, kel
der, pesukoda on üürile anda
Jakobi 52, kella I—7.

Korter.
2 tuba ja köök elektrivalg.
üürile anda Võru ja Elisa
beti t. nurgall. Küsida El isa
beti t. nr. 1, II korral.

»i

Pliidiga,
Ropka ümbrusesse. Teat. slt.
kuni 21. aprill. -*Riigiteeniia«

all.

J
Shokoladi äri R. Glass
mann, Suurturg 1.
Müüa valged

II

ära anda Põik 14—2.

nr. 17—13.

köögi tarvitamia. ülksiinilt
või koosseisvalt ära anda
aasta iiürnildnidele. Prome

Ilus 5-toaline, päikse
paisteline
korter,

Estakland

Saadaval värsket

Korter,

Kalda tän. 2, nurgalt.

Tallinnas,
S. Kloostri nr. 11.
Telef.

4-87 Ja 1-4».

Daamidele soovitame ke

vadeks elegantseid

kübaraid ia kleite
värvime ja vorm ime vanu
kübaraid ja kleite nagu
uueks ümber. Hinnad ime
odavad. Kauba tän. 5 (vastu
kaubahoovi). '
A. Paurson.
J. Hermann.
Pühap. 26. apr. 1931. a., kell

10 homm. peetakse majapi

damise lõpetamise pärast va
Edasi anda

batahtlik

o k 8 J O It
toiduainete" }a
Vana-Kuuste Rebaste asund.,
Wäike maja
pilmapood. Halliku talus, müüakse elav
üks väike tuba välja üürida müüa odavasti headel tingi müüa Karlova linnaosas Sealsamas müüa pruugitud ja eluta inventuur, lehmad,
MUS tel, 16 h. jõuline, veok 3000 kr. eest. Teateid saab kummut, pehmed mööblid
Botaanika 21. ,
põllutöö- ja veoriistad jne.
ehk omnibuseks. Teatei Aleksandri 28—4.
jne. Küsida Uusturg nr. 10.
Omanik A. Hirschon.
aiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHHHniiiiiii saab Suurturj, auto nr.B 16(

„P 0 S T I « E E S"

U.M

7

HM» ligata.

Dr. med
6-silindrlllne 50 HJ mootor suuremad, täiesti kinnised
neljarattapidurid 4 käiku
ettepoole, 4 vastupidavat kiilg
vedru suurim töösooritus
vähimate kuludega ühe kilo

X

meetri kohta. Saadaval kahes

pikkuses ratastevahe 3.33

immm

UNflb

Slsehaigused,
Kõnet 11—1 ja 4—6 p. 1.
Tartu, Väike-Tähe tõnav 1.
Telefon 11-55. 68
R««semäna- mätteerija

Mi, m ü üMÄmL
MMrtlka.

m. Ja 3.99 m.

VasturOtmta» igal ajal

Tmrtmm, laataM tls. II !

E. ELLER

GENERAL MOTORSI 'IOODE.

iiilii

Tartw, Raeltola tiin. 66

r

Naha-, sugu- Ja pdle
h algused.
Kella S—lo ja 5—7. .
Naister. kl. 4—5 p. 1. j
Unetum tfin. nr. 16.

Ämmaprona
A. Villmann
fwtn»» Narva (Peterburi)
Na mr. 17.

Dr. A. LENZNER

Elwas

Naha- Ja suguhaige-'
sed. Kosmeetika.

võtab »Poitlm«hett ja
aamehe" tellimisi ja

1

Kõnet. 10—12 fa 5—7, pflhap.
10—12. Soovikorral ka teise]

kuulutusi vastu ja müüb üksi
kuid numbreid

kella ajal kokkuleppe järele.

Tartus, Rflütll t. SS-4

B. OSLO, Kesk tSa. 64.

(Vastu Jaani kirikut).

suurem ja tu&evam veoauto
A-S. „EESTI VOSVORIIT"

aitab suurendada (Teie teenistust.

aktsionäride korraline
Chevrolet-veoautol

peakoosolek

on tugevam raam, tugeva
mad esi- ja tagateljed, kindlam

peetakse 11. mail 1931. a. kell 17 aktsiaseltsi

sidur, kõvendatud mootori konst

ruumides Tallinnas, Lai tän. nr. 41.

ruktsioon ja tugevamad pöiad.
See on odav ostes ja veel oda

PÄEVAKORD:
1) 1930. a. aruande läbivaatamine ja kinnitamine.

vam kasutades. Selle iga on pi

2) 1931. a. tegevuskava ja eelarve läbivaatamine
ja kinnitamine,

kem kui ühelgi teisel veoautol.

3) Valimised põhikirja järele ja volituste andmine
juhatusele kinnisvara pantimiseks.

JUHATUS.

PEAESINDAJAD

{Raamat
alati tu&ti oõlmees. '
Põllumeestele
Kirjastus «AGRONOOMI" rllfaanded:
Aamisepp, J.: Kuidas kartulikasvatust tõsta ja selle ka
autamist korraldada. (Auhinnatud). Hind 75 s.
Jürman, A.: Umbrohud ja nende hävitamine. Hind. 40 a.
Lehtman, J. ja Liideman, R.: Väetuse õpetus. Teine pa
randatud ja täiendatud trükk. Hind 2 kr. 25 s.
Liideman: Lühike vietusõpetus. Hind 1 kr. 50 s.
Liideman, K. ja Rootsi, N.: Kõrreviljakasvatus I ja II
osa. Hind 4 kr, 20 s.
Mets, J.: Eesti põllumehe linakasvatus. Auhinnatud.
Hind 25 s.
Lähemaid ülesändeid loomatoidu kasvatamisel ja kui
das neid teostada. (Auhinnatud). Hind 30 s.
Pill, M.: Sordikasvatus. Eriosa 11. Hind 25 s.
Meile tähtsamad põllutaimede sordid. Hind 50 senti..
Seemne- ja sordikasvatus Eestis. Hind 50 s.
m. —.Seemnevilja puhatus ja sortimispunktid. Hind 1 k.
40 senti.
- Seemnekasvataja aabits. Hind 50 s.
Pool, Th.: Kuidas loomatoidu kasvupindade eest hoolit
seda ja neid suurendada. (Auh.) Hind 35 senti.
Rebane: Seemnetundmine. Hind 25 s.
Eesti Soopar. S. toim.: Sookultuur 11. Hind 75 s.
Sookultuur 111. Hind 75 s.
Sookultuur IV. Hind 75 s.
Sookultuur V. Hind' 50 s.
Sookultuur VI. Hind 50 s.
Sookultuur VII/VIII. Hind 1 kr.
Sookultuur IX. Hind 75 s.
Sookultuur X. Hind 1 kr.
Ümarik, J.: Suhkrupeedi kasvatamine ja kodune ümber*
töötamine. Hind 15 s.
Aamisepp, J.: Kanakasvatus põllumehe tuluallikana. Teine
täiendatud ja parandatud trükk. (Auh.). Hind 50 s.
Söödajuurvilja kasvatamine II tr. Hind 1 kr. 50 s.
Arras, A.: Tähtsamad koduloomade hakkavad haigused.
Hind 50 s.
Collan, Y.: Eestist. O. Rallit: Seakasvatuse .õpetus.
Hind 50 s. ,
Hansson, N.: Koduloomade toitmine. Eestist. A. Muuga.
Hind 3 kr. 50 s.
Rallit, P.: Piimakarja toitmine. II täiendatud tr. Hind
2 kr. 50 s.
Kanakasvatuse arveraamat. Hind 50 s.
Mägi, J.: Koduloomade anatoomia ja füsioloogia. II
täiend, tr. Hind 1 kr. 80 s.
Oh, A.t Koduloomade tervishoid ja sünnitamisabit 111
täiend, trükk. Hind 75 s.
Loomatervishoiu käsiraamat. Hind 2 kr.
Pool, Th.: Kodused ja ostujõutoidud. Hind 50 s.
Karjakoplid. Hind 1 kr.
Veiste tõuarer.dus. Hind 1 kr.
Rangel, A.: Hobusekasvatajad, hoolitsege varsa kapjade
eest. Hind 1 kr.
Hobuste vanaduse hindamine. Hind 1 kr. 20 s.
Koduloomade arstimine ja sünnitusabi. 111 täienda
tud trükk. Hind 3 kr. --

M., eestist. O. Rallit: Lammas, tema pidamine,
toitmine ja tõuparandus. Hind 50 s.
Illiraar. K.: Raamatupidamise käsiraamat piimatalitustele.
Hind 1 kr. 20 s.

J. PUHK & PO JAD
Cdavad jalanõud
Tartus, Riia tfln, nr. 22-a
H. Vesterl ärist
Täiesti kaine ja heade tun

JStan nüüd Vana t.S
Xmmaamand

nistustega poismees

Härrad piimskoja juhata
kohta, kümne aastane
jad! Palun vöi-mddDGO «u otsib
püttlivaltsidel ja ki
-sate vaadeteUa 22 a poiss praktika
videl, olen ka teiste niasinate
mehele

Bostonpresfi,
tttgelpressi

peal iseseisvalt töötanud. Kir

Olen töötanud 11/ j a. piiman

Kellel on müüa umbe. 5
duse aial. Tunnen j« käsitan
meiereis olevaid masinaid
hb. jõuline hea
otsib
ennelõunast
tegevust
vÖirratuk. Kirjad palun saar
paadi peramootor
juure, ; majapidamises
ta slt. „Korraiifc õpil»e" all. laste
ehk järeläitamise tunde peale
Teatada
ühes hinnaga slt.
lõunat Kohaotsimise büroo, kuni 20. IV
sõna „Ostja le"
Raamatupidamises ja ma Lossi
tän. 1.2. trepp. kl. 11—12,
all.

noormees
palub vlhese tasu eest tee
nistust .On praktika ja soo
vitused. Teatada sit «De

Tööpakkumised

~Bilvi" all.

Noor aus korralik abielu

paar soovib

majahoidja
kotita, on sellel alal tunnis
tueed ja tunneb täielikult
puutööd. Lodja. t. 4. k. 4.

Maale, koduste tööde peale
on tarvis kaht

rendile anda.
Teateid saab Elistvere Silla

niiti % Nllhl

obotenfe
raamatute
hinnakirja, mis ilmub «Päe

valehes» pühapäeval, 19. ap
rilli! 1931. Antikvariaat >Bu
kioist« Tallinn, Vana Posti 7.
••

I

Haaslava vallas, ren
dile anda. Kaupa teeb
Korralik ja kaine I Higi Teat. alt «Aus» alt 88 prof. A. Paldrock igapäev,
Vajatakse maale korra kella 9—lo hom. Tartu,
likku
Tähe 7. 1
autojuht
tüdrukut
aoovib kohta era- ehk taksi - ja tütarlast karjust. Tulla
Oksjon.
auto pesis. Teated saata ete laupäeval 18-IV-31, kella
Korralik kaine noormees

aoovib

Mölder

eestöötegijaks
/võib suuremas veskis feo
cfak taluteeni jaks. Läbi rää saada. - Peab tundma valts
kida võib pühapäev. 10—2 elektrit, kivi valamist
Kastani fcän. 80—2.

kõiki vesWtöid. Pakk. aaat
Tallinna, Tondi t. 15, varn
file eide Tartu, veski tööst

H. VESTEK.
Hinnad on kindlasti odavamad kni mujal.

50 senti.
Põllumehe taskukalender-käsiraamat 1931. a. Hind 2 kr.

KAABUSID
suures valikus odavate hindadega soovitavad

Aus teenija
Jänes, Tiigi tän.
~ Prohvetlik
soovib kohta keetjaks, laste
selgeltnägija
{uurde vöi üksiteeoijaks. Võib
ettekuulut&ja
võtab «MAA
ca viljtspool Tartut olla, soo
teile, et tulevik ei
vitused on olemas. Teatrilt. MEHE» tellimisi ja kurtiutusi tõendab
ole saladus, annab teada teile
«5304«.
vastu hr. Jak. Kütt
saatusest määratud teed. Kesk
tän. 39—1.

odava miiiiai hindadesa
järgmisi väljaandeid;

Venn. Lepp
Tartus, Promonadl tfln. 2.

Kuulutus.

Enne Nüüd
Aamisepp, J.: Suhkrupeedi kasvatamine . . —.30 -—.25
Eisenschmldt, A.: Mis loomatoidu puud. teha —.lO —.07
Emake maa —.05 —.03
Jürmann: Aiahcrne ja oa kasvatus . . . —.15 —.12
Rompus, C.: Viljapeksu masin —.25 —.20
Lunkewitsch, W.: Mesilased —.75 —.60
Mägi, J. prof.: Meie põllut. seenehaig. (—.25) —.lO —.OB
Neumann, Th.: Kalkuni kasvatus .... —.30 —.25
~ Tegelik kanakasvatus —.60 —.45
Ostrow, J.: Kalakasvatus väikestes tiikides . —.50 —.35
Pill, M.: Meie põllutaimede tähts. sordid . I. —.60

„ Sordikasvatus. eriosa II —.50 —.40
„ Seemnevilja külvivaärtus —.20 —.lO
Pulk, G.: Hobuste toitmine —.20 —.16
|a frenoloog
„ Turvas aluspõhuks —.lO —.05
Paabo: Tubaka kasvatuse käsiraamat . . —.60 —.50
E. M. Kraft
Rangel, A.: Varsakasvatamine —.60 —.50
II
Sihver: Tubakakasvatuse õpetus .... —.25 —.20
Tõnisson-Kuusk: Viljapuude vaenlased . . —.25 —.20
Ainuke õige ettekuuiutaia,
kes saatuse ära ütleb. Läbi 20. aprillil s. a., kell 10 hommikul Tartus, Annemõisa Vagner: Kunstväetusainete tarvitamine . —.50 —.40
uul. nr. 26, 111 hüpoteegiringkõnnas, kinn. nr. 145 all asuv Vesterinnen, E.: Koduste tarbep. kokkuhoid —.30 —.20
sõidul peatub ainult
Ühistöö edendamiseks põllupidajate keskel —.lO —.07
Marie Moose kinnisvara.
lühikest aega Tar
tus, Puu tänav 17,
Selle kinnisvara peale on ingrosseeritud obligatsiooni Ümarik, J.: Suhkrupeedi kasvatus .... —.15 —.12
kort. 2, hoovipeal
kogusummas kr. 15.257.14, sellest Tartu linna vastutusel kin
fiimaspidada f
majas.
nisvara omanikule antud pikaajalist 4%-list ehituslaenu
kr. 8.257.14.
Igaühele, kes raamatute hinna rahas või post
Ilmakuulus prohvet
Tartu Linnavalitsus teatab seega, et Tartu 2. jaoskonna
Kohtupristavi poolt müüakse Tartu-Vöru Rahukogu ruumes,
Veski uul. 32,

Üksikasjalikke teateid täh. kinnisvara peale kinnistatud
ehituslaenu kohta saab Linnavalitsuse Kinnisvara- ja Korteri
osakonnast Gildi uul. nr. 8.

Saatus, Onn surmani.

Tartu Linnavalitsus.

'Uueturu 25.

Esimesest maist peale

talu

Tammistu vallas, Pooiakeso

teid kohapeal.

Kadunud

Jälgige väljapanekuid meie äri vaateaknal.

«POSTIMEHE»
RAAMATUKAUPLUS
Tartus, Suurturg nr. 16. Telefon 2-SO.
Tartus, Botaanika tn. 35/37 on müöa

pikemaks ajaks headel tingimistel rendile anda. Teateid sai
koha peal.

Sflaanäitelavadele f

kaks kivimaja.

Ilmusid t

1) Nulatust"
(TALUPAÄSTJAD).

Jaan Metsa komöödia 3 vaatuses. Tegelasi:
Ztahukott
6 m., sn. Dekoratsioon kõigis vaatusis:
kaotatud
taluöu. Aine: politiseerivad talupojad ja
I lihavõtte pühal Nõo pidu talu languse probleem.
2) „Unfkttla Iludusvõistlus"
saali ehk selle ümbruskonda.
Kotil hõbe monogramm A K J. Metsa farss 2 vaatuses. Tegalasi: 5 m.,
ning koti sees ka isiku tun 4 naist. Dekoratsioon : Väike näitelava.
nistus. Ausat leidjat palu Saadaval eksempl. tutvunemiseks ja komp
takse vaevatasu eest ära anda lektid mängimiseks. Tellim. saata Tartu,
ehk teatada Tartu, Kesk t&n. nTEADUSE" raamatnkaupl., Rüütli nr. 5.
nr. 36—3.

markides ette saadab, saadame raamatud kätte

kuludeta.

talu

rendile anda
Pangodi vallas, Lepikö. Tea

20. apr. 1931. a. kell 10 hotn.
müüakse kohtupristavi poolt

Tartu-Võru Rahukogu ruu
mes, Veski 32, avalikul
enampakkumisel Joh. Lii
vaka kinnisvara, mis asub
Tartus, Aleksandri tän. 118,
kinn. nr. 1318, millel hüpo
teegi võlga 2500 kr. ja müü
giks hinnatud 1500 kr.

Rebane, A.: Põllumajapidamise õpetus. II osa. Hind 2 kr.
Ümarik, J.: Põllumajanduslik Ameerika. Hind 2 kr.
Zolk, K.: Kahjulikud putukad viljaaidas. Hind 40 s.
Veel on saadaval

linnas ja maal, meie

linna lähedale suurem, täliu.

aona „KörraSik autojuht" all. 9—ll hooma. Tähe 85—2.

V. Mlbusk

Tuntud

12—2, Onne tän. 2—9.

aoovib laste juure linna ehk
maale. Raekoja Sl—9, hoovi

eest vastutus.

Austusega

S.Rmon

Lugege kõik,

Noor korralik 17-aastane

pealses majas.

Ämmaemand

Tartus, Raekoia (Raatuse) tftn
nr. 12, 111 korral

Tulla laupäev., 18. apr. kella
Vajatakse kainet ja korralikku

terjalist Töö headuse

Tartu*, Jaani ttn. 15, IH koid

otsa, hra K. Eest i kauplusest.

tüdrukut.

neiu

ostate daamide ja här

rade jalanõusid ime
odavast!. Suur valik
moodsaid fassonge
kõige paremast ma

L Kamsen.

Xmmaamand
Vilunud õpetaja annab

H

tel. 13-30. vastu Maarja kirikut

Talu

soovib kohta, vilunud kõigis inglise keele tunde
talutöis. Võib ka iseseisev Konversatsioon. Tõlked.
oKa. Kastani tn. 155.
Tähe t. SA—l.
20« a. neiu
korralikust perekonnast, ot
sib üksiku härra juurde pe
renaise kohta. Kirjald slt.

Xmmaamand
mastaarija

TaHaa, Peplerl tla. »,

bet 3» all.

Mil Illil

-s.

/

ja muid trükikoja tarbeid soo
meieri õpilase
jad lUhrflißta» postkast li. vitakse
osta. Teatada slt.
«E. M. 31».
koht korraliaae meiereisse. Vene keelt rääkija

sinakirjas vilunud

m

Rumessen, J.: Piim laudast piimatalituseni. Hind 20 s.
Sandelin, A., eestistanud A. Olt-Ojasalu: Piima ja piima
saaduste bakteriõpetus. Hind 2 kr. 25 s.
Stören, K.: Piimanduse õpetus. Hind 5 kr.
Klesment, R.: Aiatöö õpetus. II täiend, trükk. Hind
3 kr. 25 s.
- Marjaaed. Hind 00 senti.
Maasikakasvatus aias. II täiend, trükk. Hind 60 s.
Kramer, O.: Kodune veinitööstus. Veinide valmistamine
marjadest ja puuviljadest. Teine trükk. Hind 1 kr.
Leesment, E. Mälberg.: Perenaiste käsiraamat. Viies
trükk. Hind 2 kr. 80 s. Röites 2 kr. 75 s.
Nurmberg, J.: Kaheaastase köögiviljataimede ja nende
seemne kasvatamine. Hind 1 kr.
Reim, T.: Köögiviljakasvatus. Hind 30 s.
Vitlsmann, Th.: Hoidiste valmistamine marjadest, puu
ja köögiviljadest. Hind 1 kr.
Pertma, J.: Saviehitused, Hind 1 kr. 50 s.
Pool, Th.: Põllumajanduslikud ehitused I. Hind 80 s.
Põllumajanduslikud ehitused 11. Hind 80 s.
Daniel, O.: Metsakasutus. Hind 1 kr. 50 s.
Keegiste, A>: Värvimine ja tapeetimine meistri abita.
Hind 75 s.
Rodres, J.: Kalakasvatus tiikides. Hind 25 s.
Pool, Th.: Põllumajanduslikud pildid Daanist. Hind 1 kr.

Sealsamas välja üürida kaks kahetoalist korterit.
n 1™ kd™9-10 ja 3-s'' kontoris' Tartus' Riia tänHästi sissetöötatud suur

koloniaalkauplus
kahe kõrvaltööstusega edasi anda.
Sooviavaldused slt. «Ari» aIL

Nf. IÜ4

v>P O j T j M E E S"

8

õnnetu surma läbi lahkunud autojuhti
\

\

> 17. aprillil surma läbi lahkunud
iV
kapral

¥

liiUnUDl
¥

leinavad
Ausust Erest

Tartu autojuhid.

mälestavad
Tartu Kaifseväeringkonna ülem,
asutuse ohvitserid Ja ametnikud

VANEMUINE.
Esmaspäeval, 20. aprillil 1931. a. kell 8 õhtul.
„ VANEMUISE" UUE TENORI

MILLER

MARTIN TARAS!

sügavhambuline autokumm on
toodetud kõige raskemate üles
annete ja tuhandete lisakilo

KONTSERT

meetrite jaoks.

Klaverikunstniku

s

Proff. ARTUR LENBA
kaastegevusel.
Eeskavas: Vihtol, Ghopin, Debussy, Wagner-

Kogu liiget, kapral

Enne ostu tutvuge temaga, sest
ta on kõige väärtuslikum, raha

Liszt.Scott, Glasunov-Blumenfeid, Toselli, Puccini,

A. Lemba, Flotov, H. Meri j. t. helitööd.
Pääsetähed 50—200 sendini eelmüügil teatri
kassas kella 11—1 enne lõunat ja 5—7 õhtul.

eest saadav kumm.

MILLER AINUESINDUS EESTIS
Co
A. 4 A.-S.

Autust Etes'l

leinab

VENE TEATER Saksa teatri ruumes
Kaks võöruselenduat Riia Vene Draamateatrilt
Reedel, 17. aprillil s. a. kellö õhtul.
TPH CECTPbI

11. diviisi staabi iileaiateeniiate kogu.

Laupäeval, 18. aprillil s. a. kell 8 õhtul
CTAPHECKASI HIOBOBb

A. Tshehovi draama 4 vaatuses.

TARTUS
SUURTURG 8
TELEFON 300

J. Mjasnitski näidend 4 vaatuses 5 pildis.

«Vanemuise» teater
Laupäeval, 18. aprillil 'kell 8 õ.

Tegelased: V.N. Astarova, A. S. Astarov, N. S
Barabanov, J. F. Bulatov* E. O. Bunishuk* M. A
Vedrlnskaia, A. A. VSmbev, E. A. Dolin, M. A
Saharova, M. A. Krõshanovskafa, O. A. Levltskafa
E. P. Obolenskaja, K. K. Tokarshevitsh, A. P
Tshaadajeva, V. A. Schahovskol, J* Jurovski
L. M. Jarosehevitsh. Juri Jakovlev.

Põltsamaa Piimaühing vajab katselist

Piletite eelmüük muusikaäris «Teater ja Muusika», Rüütli t
nr. 8, peale selle etenduste päevadel teatri kassas kella 7

Vene Hariduaaeltaide Liit.

plimakola

Ööl vastu 4. jaan. õnnetu surma läbi lahkunud kallist poega,
armast vennakest ja sugulast

luhatajat-melerit
Täiesti korras vähetarvitatud 6-istmeline firma «Steyer

M

R. Zelleri operett 3 vaatuses.

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

Üli- ja kooliõpilaste pääse

on töötanud meierina iseseisvalt pikemat aega.

tähed maksvad.

Juhatus.

Pühapäeval, 19. aprillil kl. 8 õ.

(sünd. 18. VI. 1907.)

»

mälestavad vaikses leinas ema, Õed Ja omaksed.
Matmine pühapäeval, 19. aprillil kell 3 p. 1. vanast anatoo
mikumist Pauluse kalmistule.

la

T-^T
M. Hennequini jant 3 vaat.

Üli- ja kooliõpilaste pääse

EESTI OMAVALITSUSTE KINNITUS AKTSIA SELTS
Järjekorraline '

„OMA«

tähed maksvad.

MM

Esmaspäeval, 20. apr. kl. 8 õ.

korraline aktsionäride

Vanemuise uue tenori

MM
Vaikselt uinus igavesele unele minu armastatud abikaas ja meie

kallis vend

August Lakk

kaastegevusel.

Kirstupanek 18: apr. kl. 8 õhtul, ärasaatmine 19. apr. kl. 4 p. 1. lel
namajast Päeva tän. nr. I—7 Jüri koguduse surnuaiale. Palume sugu
lasi, sõpru ja tuttavaid ära saatma tulla.

Sügavas leinas abikaasa, õed Ja omaksed.

2. 1930. aruanded
3. 1931. a. eelarve.

4. Valimised: a) põhikirja
järele, b) auliikme vali
mine, c) saadikute vali
mine T. Liidu peakoos
T. E. KBsit. Abiandm. S.
Vene tän. 5.
Laupäeval, 18. aprillil

Perekonna
Ohtu.
Seega on meil au teatada, et

simused ja läbirääkim.

1) Koosoleku juhataja ja protokolli kirjutaja valimine.
2) 1930. a. aruande kinnitamine ja puhtakasu jaotamine.
3) 1931. a. eelarve.

arvu liikmete puudumisel
peetakse samal päeval ülal
tähendatud päevakorraga k#U
7 õhtul teine koosolek ära,
mis liikmete arvule vaata
mata otsusvõimuline on.

T. V. T. JUHATUS.
Kohe peale koosoleku lõppu

Segaettekanded. Koorilaule.

algab

T.V.T. haigekassa

peakoosolek

wVMJavlsatud- jant 1 v.
TANTS.
Algus kell 9 õhtul.

Kolmanda Tartu Laenu

Ttthala pannal Väga hea
sissetoova tööstuse peale ot
sitakse üksikut nais- ehk
mees

ja Hoiu-lihisuse ruumid

osanikku,

kr., tööoskus mitte
Tartus, Suurturg nr. 8. 1. juulist välja üürida. Lähe 200—500
nõuetav. Kirjad saata slt.
mat R. Fischmannilt Päeva tän. nr. 3, krt. 3, tel. 11-09. «500 kr. X K>. all.

4) Põhikirja täiendamine ja muutmine.
5) Valimised.
6) Läbirääkimised. JUHATUS.

MM.

Pääsetähed liikmetele 25 s.,

Kõige austusega P. K. „EstonlaM Juhatas.

PÄEVAKORD:

Tähendus: Tarviliku

Kavas: »õndsa hfirra isa
vaim- nali 1 vaat.

põhik. § 47 alusel järgmine peakoosolek 2 tundi hiljem s. o. ki. 12 p.. sealsamas
£ama päevakorraga, missugune koosolek on kokkutulnud liikmete arvule vaa
tamata otsusevõimeline.

peetakse reedel 8. mail s. a. kell 12 päeval seltsi ruumes, Tartus,
Riia tän. nr. 41.

olekule.

5. Koosolekul algatatud kü

Põllumajandusl. Keskühisuse ~ESTONIA"

peetakse 26. apr. 1931. a. kl. 10 hom. Tallinnas, ~Estonia" teatrimaja
Sinises saalis (4 korr.), millest liikm. esindajaid palut. lahkesti osa võtta.
PÄEVAKORD:
1. Koosoleku juhatuse valimine.
2. 1930. a. aruanne ja puhtakasu jaotamine.
3. 1931. a. eelarve.
4. Juhatusele volituste andm. kinnisvarade koormam. obligatsioonidega
5. Valimised põhikirja järgi.
6. Läbirääkimised.
Märkus: Kui koosolekule ei ilmu tarviline arv liikmeid, siis peetakse

peakoosolek

s. a. kell 6'/2 õht. pritsimajas.

Päevakorras: .
KONTSERT
1.
Koosoleku
avamine ja ju
prof. ARTUR LEMBA
hataja valimine.
Pääsetähed eelmüügil.

Sünd. 6. juunil 1886. a>. surn. 16. apr. 1931. a.

on esmaspäeval, 20. aprillil

mmmmSmm

võõrastele 50 s.

päevakorraga :
1) Koosoleku avamine ja
T. E. Käsitööl. Abl
andm. S. saalis
pühap., 19. apr., kell 12homm.

radikaalse liikumise
suur politiiine
kõiekiosolelL
Rkl. dr. J» Vilmst Praegune
politiiine silmapilk ja radi
kalism.
Ed. Riismaa i Majandus
demokraatiast
Läbirääkimised.
Osavõtt kõigile vabal

Pool äriruumi
suure vaateaknaga, linna sees
äraanda. Kohane käsitöölisele.

Küsida Küütri t. 7, karusnaha
tööstuses.

hooajaks

juhataja valimine.

2) 1930. a. peakoosoleku

protokolli kinnitamine.
3) 1930. a. aruanded.

4) 1931. a. eelarve.
5) Valimised põhikirja jä

Inglise, Prantsuse Ja kodumaa vabrikutest
moodsaid

rele.

6) Läbirääkimised.
JUHATUS.

ülikonna-, palitu- ja mantlirildeid

Tartn I. tööstus- ja
majandusõpilaste
kooli

kohale jõudnud, soovitame suures valikus võistlemata hinnaga.
Rüdekauba ladu

lõppklassid korraldavad

18. aprillil s. a. kooliruume»
Lina t. 2, kell 19

JscAeinov, Suksep Jf£o.
Tartus, Kaubahoov nr. 6 7. *

Min
ettekannete Ja selts
kondliku osaga.
Tants. «Ssp. Tants.

§tO WW.

Müüa

tftOvanker ja kolm laua»
bitu 9, Maarjamõisa häava kaalu pommidega. Ka
luri tän. 35—1.
kliiniku ees.
4 a. ruun müüa Tartus, Lem

Hea

UMIIK
odavasti müüa Tartu*. Lem
bitu 9, haavakliiniku eee.

