UHMb laa päew.

Postimees

nolk number 5 mull.

Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani 1!;
] Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene I.
TelefOnid Tartus: Tegevtoimetaja 2-88, siseriigi
ja Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-88, ärijuhatus 85,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

A Telefonid Ta Hinnas: Toimetus 30-81, kontor 18-11,
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowil*

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

Nr. 107

«Postimehe* Ja ta maksnllste lisade telUmishlaaadt
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s.. 3 k. 370 s.. iga äsa
kuu 120 s.. 6 kuud 725 5.. 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 sent,.

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: I kuu 135 s .
2 k. 270 s., 3 k. 370 s., iga lisakuu NO s., 6 kuud 700 s .
12 kuud 1350 senti. Talitusest Ira wues: 1 kuu 125 s.
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s.» 6 kuud 600 s ,
12 kuud 1200 senti. , • i
Wllismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad.
..Maamees" 30 senti kuus, ..Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; dmub 4 korda «sta.
..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.

WeMvSewal, 21. aprillil 1931.

1) Grandioosne laulev heli~löökfilm
GLOfeUTm*
Esietendust SuutPu Ja Ilusaim
kahekordne eeskava. Heie
pakume teile kõige pahemat.
Selles eeskavasõnkõik, mis võib
kütkestada nüüdisaja publikut.
Hiilgav näitlejate koosseis»
DINA 6RAUAI MAIY
DetSCHAFT, 100 SYH.
HANS STUVE. ALBERT
RAULIS. Harry Haruti, t.

Möödunud unelmld

Eluline draama 12 osas. Armastuse piinad, mis lainete löökidega sulavad üheks akordiks. Filmi tegevus sünnib Mustamere kaunitel kallastel.
Peaosades: BKALY DELSCHAFT, HANS ŠTÜVE, HARRY HARDT. Põrutav sisn! Vaimustav laul Ja muusikal
2) Väga huvitav hooaja löökfarss
8) Uus! Lõbus!
Heligrotesk

Algus kell 5, pühapäeval kell 2.30. Lõbus pikantne farss 9 jaos. Peaosades: DINA GRALLA, IGO SYM, ALBERT PAULIG J. t.
Kriis Austraalias.
Suurem rongiõnnetus kitsaroopalisel.
Härgmäe jaama lähedal faarwest wiis rööpad 8 tolli õigest
asendist kõrwale.
Kaks tlassiwagunit wees.
< Õöl wastu eSmaSpäewa kell 12,18 juh
kuS Läti piiri ääres Eesti kitsaroopalrsel rong
nr. 17/16, mis Mõisakülast teel Malka oli,
rant õnnetus, mis pahemal juhtumisel imm
ohwreid oleks wõinud nõuda. Härgmäe jaa
ma lähedal on suurem org, kuhu kewadise
suurwee ajal palju wett oli kogunenud. Mesi
oli hakanud üle raudtee tammi jooksma,
õõnestanud tammi ja nihutanud tee kõrwale.
Aui öösel rong wigastatud kohale jõudis,
kuulis wedurijuht äkki raksatust ja rong jäi
seisma. Kuigi wedur teele jäi, selguS, et pakk
wagun oli risti rööbastele paisatud. Samuti
oli kaks flassiwagunit wette langenud. Üks

klaSfiwagün ja tagumised kaubawagunid sei
sid rööbastel.

Õnnekombel ei ole reisijatest keegi wigas
tada saanud, peale mõne, kes wäiksemaid krii

nmstusi said. Auna läbi Läti sõites on wa

Londoni st, 19. aprillil. Austraalia, kes
on Briti dominioonide keskel kõige halwemas
majanduslikus seisukorras, näib seiswat kal)e
kordse kriisi eel. Senat lükkas tagasi walit
suse ettepaneku 360 miljoni naelst. eest uue
paberraha käikulaskmiseks, mis oleks esile
kutsunud inflatsiooni. Walitsuse poolt oli 6
häält, wastu aga 21. Samuti on liidupank
walitsusele esitanud ultimaatumi ja keeldu
nud uute krediitide andmisest. Peaminister
Scullin süüdistab nüüd liidupanka riigiellu
segamise pärast ja ähwardab parlamendi mõ
lemad kojad laiali saata. Sellega tuleksid
uued walimised wälja kuulutada. Uutel wali
mistel oleks ette näha eriti ägedat walimis

Suur kiuuiswarade oksjon rahukogus.
Esmaspäewal oli Tartu-Wõru rahukogus tiinu suur, on wõlga 17.3002 kr. Pakkujaid on
suur kinniswarade oksjon. Rahwast oli ilmu kuus ja 15.100 kr. eest ostab selle Eduard Sikk.
Eurn. Jaan (Stockmanni pärandustombu Võ
nud erakordselt rohkesti, nii et isegi oksjoni
saali koridorid olid asjasthuwitatuid täide rumaal Wana-Antsla mõisast eraldatud wakutalud
tub. Suuremaks müügiobjektiks oli a.-s. „Pakla" .mis 29,86 tnniu suur. hüpoteegi, egamak
„Tcguri" kinniswara, mille omandas Pika suwölga ei ole. Mihkel Reincrt ostis „Pakla"
lanu Panga wolinik Wiktor Lehes 6 miljoni 4475 kr. eest.
sendi eest.
Jaan Kerge Wörumaal UrwaSte wallaS asu
„Teguri" majad tulid müügile kolmes ojas. tval „Kema" talul, mis 28,06 tiinu suur, lasub

Esimesena läksid haamri alla Holmi ja Fortuna tä wõlga 3756 kr. Pakkujaid on kaks ja neist ostab
nawal asuwad kiitust ja puust tööstushooned, mis Alfred Perw talu 5000 kr. eest.
reisijate keskel paanika. Wette sattunud wa
koormatud mitmekümne obligatsiooniga. Kokku la
Aleksander Pr uh li koht „flõrtn", mis asub
guni akendest hakkas Mett sisse woolama, mis
sub sel kinniswaral wõlga 42.632 kr. PaKumise alg Petserimaal Wilo tvallas Pankowirsa asunduses ja
pärast reisijad purustasid wagunitel aknad, et wõitlust kodanliste erakondade ja sotsialistide hinnaks oli 33.000 kr., millele Pikalaenu Panga mis 0,26 hekt. suur? ostab ainuke pakkuja Karl Ke
wälja pääseda.
wolinik Wikt. Lehes, ainuke pakkujas juure lisas tcm 3053 kr. eest.
Malgast sõitis kohe pärast õnnetuse teata bloki wahel.
1000 kr., omandades sellega kinniswara 36.000 kr.
Peale selle tuli müügile kolm linnamaja. Ma
Lätis tabati Moskwa kuller.
waks saamist wälja abirong ja esmaspäewa
eest.
rie Karoline Meose ühekordne ärklitubadega puu
õhtuks loodeti wigastatud tee korda seada.
Uued wangiStamised ja läbiotsimised.
Teises osas tuli müügile Holmi. Raekoja ja maja Annemõisa tänatval oStab 8800 kr. eest ll
Raudteelim on suurwee tõttu õnnetuse kohal
Fortuna tänawa nurgal asuw puumaja, millel la mar Paris. Kuna maja asub linna maal, .nis on
Ri
i
a
st,
20.
apr.
Vangistati
3.
inter
.8. tolli õigest asendist kõrwale wiidud.
natsiionaali kuller, kes aprilli alul tuli Lätisse sub kokku wõlga 131.246 kr. Pakkumise alghinnale liunawalitsus teinud teatatpaks, et soowikorral wõib
ja tõi kohalikkudele kommunistidele uusi kor lisab Lehes ka seekord 1000 kr. juure ning müügi linnawalitsus 2 kuu jooksul oma ostu eesõigust
raldusi ja juhtnööri Vangistatu juures objekti saab 23.000 kr. eest. Kolmandaks müügiob kasutada. Samasuguse teatega on esinenud ka fe*

günite uksed lukustawd, tekkis õnnetuse hetkel

Teerööwlid Wiru-Jakobis.

leiti 8 walepassi, 2 Hauseri süsteemilist re
wolwrit ja aruanne kommunistide tegewusest
Nöötotstd ftfatifMMMMfet r«ch« fa lUd rööwitul jalaluu puru?».
Lätis. Saadi kätte ka arwete- ja kwiitungite
13. skp. õhtul toimetati Rakwere häige hed järele ja enne kur ta rees ümber pöörata saa raamatud, millest näha, et Läti kommunistide
karanud üks meestest reele ja haaranud tal peale on iga kuu kulutatud 10.000 latti
maija Rakweres, Näituse tn. 6 elutsew silgu-- nud,.
kaelast kinni ning käsutanud raha wälja anda. M.
kaupmees Toomas Majamees. Majamchel tvastanud. et tal raha pole. sest silgud alles müü (720.000 E. senti). Passide järele osutus ta
oli parem jalasäär tugema löögiga purusta maia. Nüüd karanud ka teine meestest reele ja tal Jakob Berkowitsch-Altmaniis. Tema wan
tud ja luu murdunud. Selewse järele tungi paiitunööpe eest awades, otsinud rahakotti. Warsii g.stamine sündis ajal, kui ta tahtis üle piiri
tud temale Wiru-Jakobi alewist wäljawiitval tõmmanud!! põuetaskust taskuraamatu tvälja ja Wenemaale tagasi minna, ühenduses tema
et seal tvahel raha on. hüüdnud: „Aga mis wangistamisega toimiti laialdasi wangistamisi
teel kallale ja rööwitud ära taskust rahakott nähes,
see siis vn?" Nüüd lasknud. ka teine meestest ta
25 kr. rahaga, kusjuures kallaletungijad tal kõri lahti sel ajal lui teine weel rees ringi ja läbiotsimisi kommunistide peres.
Seim tuleb kokku.
kepiga jalaluu purustanud, et M. neid mitte tvaadanud. wõtnud teine kepi ja löönud sellega tu'gelva hoobi M-le waStu parema jala säärt, öeldes:
tagaajada ei saaks.
Raudtee Poola söepiirkonnast kuni mereni.
Majamees kaupleb maal silkudega. Esmaspäe «Nüüd ei saa sa meid enam taga ajada". .Peale
iva hommikul sõimud ta Rokwerest wälja ja müü'-» selle kadunud noormehed lähedalasuwasse metsa.
Warssawist, 20. aprillil. Poola Ma
tanud teel silte. Peale peatust W.'«Jakobi alewi- Ehmatusest kangena pole M. saanud ka mahti appi
bariigi
president kirjutas alla dekreedile, mil
kus, kus hobust söötnud, sõitnud edasi, et jõuda karjuda ja tundes jalas kanget tvalu, sõitnud lä
Rahkla külla. kuS tuttawate pool peatuda katvatss hemasse tallu. Talus saabast jalast ära ' Mõttes, lega senat ja seim erakorraliseks istungjär
nttd. JöudeS Moore küla juures asutva metsa tva
hele, tulnud talle järele jalgsi kaks tundmata noor

selgunud et jalaluu on purunenud. Talus retkest
dati kohe hobune ette ja M. toimetati Raktvere
Röötvijate tabamiseks sõitsid Rakwerest kriminaal

liikunud ta aegamööda. Warsti jõudnud noorme-

ametnikud kohale.

meest. Et tal koormaks kaks silgutünm olnud,

"Tegur" läks Pikalaenu Pangale.

Valitsuse majanduSkawad kukkusid läbi.

Kuningriigi marte häwitamas.
Wäga mihased olid rewolutsionaärid sur
WoimuStatud Madriidi noored wabariik
lased pöördusid omategewusihas kõigepealt nud diktaator Primo de Rivera mälestus
tui hatud kuningriigi tunnuste häMitamisele. märgile. Töölised ja sõdurid wedasid kuju
Madriidi lossipealne kuningakroon kaeti wa mööda Madriidi tänawaid ja poosid lõpuks
üles (Pildil paremal).
bariitlaste lipuga (pilt pahemal).

jektiks on Fortuuna tänawal asuwctd hooned,

ruumides.

Wõrumaal Hurmi mõisast eraldatud ja mis 80.43

guks kokku kutsutakse. Erakorraline istungjärk

algab 23. aprillil ja seal tuleb arutusele sea
duseelnõu Prantsuse-Poola raudteeühingule
ontawa kontsessiooni kohta Ulem-SileesiaGdynia raudtee ehitamise ja kasutamise as
jus.
Õnnetu algus.
Jnglise-Austraalia esim. postilennuk hukkus.
Sydneyst, 20. apr. Esimene lennuk
~City of Cairo", mis pidi wiima posti Lon
donist Austraaliasse, on hukkunud Kupangl
lähedal, umbes 500 miili Port-Amtmst.
Õnne kombel on reisijad ja post päästetud.
Jorga, mitte Titulescu.
Rumeenia uus peaministrite wahetus.
Bukarestist, 20. apr. (Trj.) Asjaloo
dud Tituleseu walitsus astus tagasi. Põhju
seks on kuninga wahelesegamine walitsuse
koosseisu kujundamisele. Kuningas Karol esi
nes Titulescule nõudmisega, et uut walitsust "Robinson Crusoe" autori 200 a. surma
täiendatakse M. Argetoiann isikuga. Titu
päewaks.
leseu keeldus seda täitmast. Seepeale astus
26. aprillil möödub 200 aastat inglise
uus tvalitsus tagasi ja uue walitsuse kujunda kirjaniku
politiku Daniel Defoe
unne tehti ülesandeks prof. lorgale. Jorga surmast, kesja
oma
„Robinson Crnsoega" lõi
asus lahkunud walitsuscs haridusministri ko surematu tüübi kirjandusse.
Kõigisse kul
hal.
tuurkeeltesse tõlgituna on seiklusromaan igal
pool tuntud. Defoe jutustus põhjenes schoti
Greeka-katoliku ja anglikani
madruse Alexander Sclkirki tõelistele elamus
kirikute lähenemine.
tele. Pildil on kirjanik ühe kaasaegse wase
Londonist, 20. apr. (Trj.) Jeruusa lõikes kujutatud.
lemmast teatatakse, Canterbury peapiiskop
-lahkus Jeruusalemmast ja sõitis Beiruti, kus
Täna riigikogu koosolek.
ta uuesti asub Morgani jahtlaewale. Inglis
maal antakse Canterbury peapiiskopile osaks
Täna
kell 5 peetakse riigikogu koosolekut.
saanud pidulikule wastuwõtule suurt tähele Päewakorras
on 13 seadust, nende hulgas
panu. Arwatakse, et nüüd on astutud uus asunduskapitali käesolewa aasta eelarwe ja
tähtis samm lähendamisele Greeka-Katoliku awalikklide algkoolide seadus ning pedagoo
ja Anglikaani kirikute wahel.

mille kaudu ta waewalt hingata sai. Mässa CerojtHA 21-ro anpftaa nOOJIH/IHIÄfIEHI»
jad tallasid ta keha peal, pidades teda surnuks.

Walimised Austrias.

pacnpoAawa

Miinist, 20. aprillil. Ülem-AustriaS
peeti maapäewa walimisi. Esialgse tokkuwõtte
järele saamad kohti: kristlik-sotsiaalsed 28. sot

MOHXT> KHMri.

statistid 15, majandusblokk ja maaliit 5.
Võrreldes eelmiste walimistega on sotsialis

C% noiTeHiem

tid jimre wõitnnd 2 kohta ja kristlik-sotsiaalsed

ühe. Suursakslased ja maaliit kaotasid 3
kohta. Walimistest osawott oli loid.

19.2007 kr. eest.

Johannes Äiiwaku Tartu» Aleksandri ja
Kõige rohkem huwi näis pakkuwat Haas
lawa wallas asuwa Helmi Opmanni waku Kuu tänawa nurgal asun, ühekordne puu elumaja,
laiu „Mikko" müük. „Mikko" on 40,03 tiinu millel lasus 2888 kr. tvõlga, nrüüdi 2500 kr. eest
suur sa tal on õige hästi metsa, kuna hooned a.-s. A. Rosentvald ja Ko lvolinikule adtv. K.
üsna kehwad. Pakkujaid on terwelt 25 ja Läägusele.
wäljapakknmine wõtab ligi hmd aega. Lõpuks
Paarile wäljakuulutatud nnmgiobjektile
omandab talu Arnold Ottas 8025 kr. eest.
ostjaid ei leidunud. Järgmine kinniswarade
Nikolai Scha a f i „Tille" tvakutalu. mis oksjon on rahukogus 28. aprillil.

giumi seadus 1. lugemisel.

Metsikused Nikaraguas.
New-Orl e ansi st, 20. apr. Nlkaragua
rahutustest saadumad wäga ärewad teated.
Ühisriikidesse on jõudnud mõned põgenikud,
kes eluga pääsenud metsikust werspulmast,
mille Nikaragua mässajad korraldasid amee
riklaste wastu. Üks põgenejatest on jutusta
nud, kuidas ta on lamanud üleni mudaga kae
tult 24 tundi ja teesklenud surnut. Mässa
jad on kõik tema kaaslased maha tapnud ja
isegi tükkideks raiunud. Pääsenu lamas mu
das, millest wälja paistis ainult tema suu jä

niie omaniku Hoeg.

wõlga 131.700 kr. Siin lisab 28. Lehes juure"LOO
Põllumajanduse osaühisuse „A milu m i"
kr. ja omandab sellega hooned 3600 kr. eest. Olgu ühekordne puust elumaja ja kondi ning Ziimijahu
tähendatud, et müük teostus ainult hoonete ja tvabrik. mis asub Rebase tänatval. on teistkordsel
krundi kohta, kuna wabriku sisseseade jääb endisele oksjonil. Kokku lasub neil wõlga 48.457 kr. Müügi
omanikule. Sellega asub tööstus nüüd wöörastcs objekti ostab Artur Pahkcli wolimk Raimoud Busch

fl. rnHKCMRht.
Tartu, «GRAND HOTEL», tuba nr. 18.

Tallinna leib on alles
uurimata.
Mõnes ajalehes ilmus teade, nagu oleks
majandusministeerium annud wälja mönin
gad teated Tallinna leiwa koosseisu kohta ja
leiwatöösturid juba tõstawad protsessi minis
teeriumi wasw. Maiandusministeeiciumist
aga seletatakse, et nende poolt ei ole antud
andmeid leiwa uurimise tulemuste kohta.
Riiklik katsekoda ei ole ka wcel andmeid esita
nud uurimuste kohta ja 7 >.ed selguwad arwa

tawasti tolmapäewaks.

Majandusmehed Soome-Ugri
kultuurkongressile.
Suwel Helsingis pectawast Soome-Ugri
kultuurkongressist osawötjaks on kutsutud esi

tajad ka kaubandus-tööstuskojalt ja teistelt
suurematelt kuluur-majanduslikkudclt ettcwõ
telelt.

Haaslawa wallawanem Jaan
Ango ametist tagandatud ja
kohtu alla antud.
Maatvalitlnse nõudmistest hoolimata pole
Haaslawa wallawalitsus läinud aasta kewa
dest saadik läbi wiinud teedejagamift üksikute

naturaalkohnste wahel maanteede seadmise
nõuete kohaselt, mispärast polnud wõimalit
ka teede rcwidccrimist kewadcl ja sügisel mää
ratud asaks toimetada.
Kuna wallawalitsuse a uetilikkude wahelise

ametijaotusc protokolli põhjal on pandud wal
lawanema J. Ango peale naturaalkohus
tiste täitmine ja korraldamine teede alal, ot
süstas uiaawalitsus vmtta wallawanema
Auga wastutusele N. S. 330 ja 341 põhjal.
Prokuröri korraldusel ou kohtu-uurija selles
asjas juba juurdlust alustanud.
Tartu 5. jaotk. rahukohtunik tühistas wal
lc.i.oolikogu otsuse 20. detsembrist l .0., otsus

astus fcabr/c jõusc ja inaamalitsus saatis
wallawalitsuscle eeskirja administratiiwkohtu
korra nõudel otsus wiibimita täita, kuid otsus
seisad täitmata juda üle wiie nädala, samuti
seisab umbes kolm kuud täitmata moawalit
suse i.Äie rewidccrimisel kihu puuduste kõr
waldamhcks.

wallawanc.u on u. ..Ilawalitsusc te
gewuse juht. tema pole mingit korraldust tei
nud seaduse jõusse astunud kohtuotsuse ja
jarelwaltvcasutise nõudmiste täitmiseks pikema
aja jooksul, te.ua teaemusetus ametasutiste te

getvust halwad, otsuutas nmawalitsus 18.
skp. mallawanem Anao ametist tagandada
ja kohtu alla anda, kuna tooli kogule on ette
kirjutatud lärfit ;al koosolekul une tvallawane
ma Malimine ette wõtta.
Postimehe" lugejad
on alati kõige uuematest
sündmustest Informeeritud.
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Tallinna ärimehed

Hiilgawa raha tagakülg.

Ühe diktatuuri langemise puhul.

pannakse wangi.
Bachmmm ja Waas tunnistati maksujõuetuks,
Stemide aSja felgitatakft.
Ilmasõjale järgnenud raskused on rahvaid millest ta alati nagu imeväel õnnelikult Pää
Laupäewal arutati Tallinna-Haapscrlu rabuko
za riike sundinud nwjuwaid abmõusid otsima >
hädast väljapääsuks. Seejuures on nii mõ- j| Ms puutub aga Hispaania diktaatorisse guS pudnkaupmee» Paul B a ch m a n n i maksujõue
tunnismmise asja. Dachmayn oli juba am
nelgi Pool usk 'kõikuma löönud vanade abi- j! Primo de Riverasse, kes 1923. aastal kuninga tuks
mugi maksuraskustes. Nüüd nõudis suurkaupmees
!
nõusolekul
Hispaaniat
ilma
parlamendita
va
nõude sisse. Katsutakse raskusterohke ajajärgu (
B. Goldwann tema maksujõuewks tunnistamist.
elu ka lausa uutesse toomidesse walada. |! litsema hakkaS, siis võis ta küll hea kindral Rahmkogu otsustas Paul Bachmanni tunnistada
Peetakse toajalikukS, et riikidel wõimaluS ja meeldiv isik olla, kuid riigimehena talitas maksujõuemks imalal ja ta wõtta wahi alla.
RohiÄ- ja wärwikaupmees Nikolai Waasi mak
naiiwilt- Eriti tema majanduselu terwen
oleks riiklikku politikat senisest katoakindlamalt

KulwSrd uifa.päisa edeneb Nönk. Wene ..SawaVadel"
majandusel».
Nõu?. Wenemaal pühitsetakse juba „pja- !bahtb kahtlusi, ct 1933. ->. jaoft wõctud arw
tiletka wõitu": naftatööStus on tõstnud oma - 46 mil?, tonni woresõli waewalt saab tatt
toodangut määrani, mida nähti ette wiie- imist leida, kuigi õliallikatele eelarwes weel
pasta mvjanduskawa lõpuks. MMne on «edasigi tuleb suuri summasid ette naha.
hiilgawa raha tagakülg, s. o. missuguste jjuhtiwatel kohtadel olewad Ameerika asza
raskustega Wene majanduselu tegelikult! tundjad Bakus ütlewad: „.Kcrge on õualli
sujõuetuks tunnistamist nõudsid Eeöti Pank, Tartu
wõitleb, walgustab „Voss. Z." kaastööline !kate toodangut kasutada, kuid palju tahstam
ja püsivamalt juhtida. Oldakfe tõsiselt pettunud;' damise kavad olid fantaasiarohke inimese unis Pank ja teised kreditoorid.
on tööstust nõnda sisse seada, et ta Pushon
i tused, mis paberil ilusad välja nägid, kuid
WaaS seletas kohtus, et tal on kaupluses kau Moskwas. Ta jutustab kokkuwöttes:
..ühepäeva Politikast". ;
maksimaalse
ja stabiilse toodangu airnab.
>
miS
tegeliku
eluga
kokku
puutudes
kokku
va
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6
miljoni
eest,
siis
õu
tal
Rarwa
linnas
kolm
Kuna „proletariaadi loow algatus", „töö
Parlamentaarse korraga riikeS. kuS pro->
kitvimaja, kus ta on >/, osaga osanik, samuti on tal lismasside entusiasm Lenini jälgedes, par
risesid.
Siis
ka
laseb
see tõeline ja nimetamis
porHionaalne walimiswiis tarvitusel, kaevaS. Karja tan. asuwaS majas osa. Wõ- tei ja tema juhi Stalini juhtunrsel" toores wäärne edu seda enam ilmsiks tulla wast
takse erakondade rohkuse üle, kellest igaüks!! Oige pea tekkis tunne, et diktatuur HiSPaa Tallinnas
lausaldajate palwel kuulati üle kolm tunnistajat, i
püüab ka küsimusis köwasti kaasa kõnelda. || niaS ei suuda mingit tervendavat mõju aval kes seletasid, et kreditooride koosolekul tunnistanud! õli tööstuse wiieaastase kawa on täitnud' olusid Wutogude Wvne nii plaanikindlas
Raske on tõepoolest seal politikat järjekindlalt dada. Ka kuningas sai sellest aru. et afi on ; Waas ise end maksujõuetuks, sest tema wolinik ja j kahe poole aastaga, on Moskwas lahti suur majanduselus. Need nähtused tekiwad näi
WaaS ise seletanud, et ta Ae 35 protsendi ei! wõidupidu. Pühitsetakse Baku wõitu; pet deteta inkongrnentsustest ncstknte tööstus
ja. püsivalt juhtida ,alalised muutused aga äpardumaS' kuid ta lootis seisukorda päästa: ka
iõua kreditooridele maksta. Tema warandus, mis!
loovad õhkkonna, milles hirmu? ollakse homse feega, et 1929. aaStal senise diktaatori asemele kaupluses, oli hinnatud 41.388 krooni peale, wöl- ! rooleumi allikate wõitu, kõigi peakorterite harude arenemistempos. See on ju kaoseline
päeva eest. Ollakse eriti mures riigi majan kutsuS uue, nimelt kindral Berengueri. keda gasid oli Waasil 12 miljonit senti. Teisele tvnV ! „päewakäskudega", kus 159.900-meheliscle kõigi tehaste üksteisest moödatöötamine, ja
kõige andekamaks Hispaania kindralitest pee uiStajale seletanud Waas. et RarwaS asuwate ma- Z „petrooileumi«tööliste armeele" fpowitakse ! ülepeakaela pillaw industrialiseerimistempo
duspolitika pärast.
takse. Tema püüdis kontakti luua ka vaba jade remont läheb rohkem maksma kui majad ! õnne ja lauldakse kiidulaulu „pjätiletkale". maa jaoks, ja eriti Wene inimese jaoks, kes
KuS on väljapääs?
Tallinnas asuw maja on nii wõlgadcga Lõpuks walitsus laseb sadada ordeneid ja
selle ei ole küllalt küps.
Püütakse riigi majanduspolit-kat tegeliku riiklaSte juhtidega ja valmistas pinda ette ; .wäärt.
koormatud, et WaaS pakkunud oma osa 1 milj.
ehib juhtiwate üheksateistkümne „kangelase" Aetakse ülesse uusi wabrikuid ja tehaseid,
elu nõuetele ligemale viia sel teel, et luuakse üleminekuks rahvavalitsuse juure. _ : : sendiga müüa.
mis jääwad pool walminult seisma sellepä
riigi majandusnõukogud, kes parlamendi kõr , Kuid tema valitsemisaeg oli lühike. Nüüd j i Rahukogu otsustas Nikolai Waasi tunnistada rinda nendega. . .
maksujõuetuks ja teda wõtta wahi alla. Tema wa«
Asjalikult öeldud paljude miljardide rast, et ehitusmaterjali ei suudeta walmis
val püüavad riigi rahvamajandust riigi ja oli juba teine tõsine moment, kus kuningas ' ;i randuse
oleks võinud ja vahest ka pidanud rahva ' Brinka. hooldajaks määrati wann. adw. abi A. lnwesteerimine, tooresõli saamiswiiside rat tada, wõi et raudtee' ei jõua tarwilikku ko
rahva huvides tervendada.
Mõnel pool aga minnakse kaugemale ja poole pöörama. Ta otsuStaS äga teisiti ja
Endised »Estokingi" direktorid wennad Abram, sionaliseerimine tehniliste moodsustega ja hale wedada. Toöswse ülesehitamist piitsu
loobutakse kolleegiumidest ja antakse otsustav kutsus ametisse kolmanda diktaatori, keS üSna; , Meyer ja Oscher Geinid olid wälja kutsutud ette Ameerika tööriistadega, samuti silmapaist talakse nõnda taKa, et ei suudeta ettewal
! näitama oma maksuwahendeid. Seda nõudsid EeÄ j wate Ameerika eriteadlaste nõuanded on mistada enam ühtegi juhti ega wilunud töö
kahvatu isik oli. !
võim ühe isiku kätte, et saavutada riigi elu
Nii võime siiS kokkuvõetult ütelda: His- > sti Pan? ja Diskontopanga li!wideerimi>e komisjon. j andnud teatud tulemust. Petrooleumi-wäl jõudu. Tumedast külast tulnud inimene ae
juhtimisel järjekindlust ja Püsivust.
Kõik Steinid lugesid ette pika rea oma tvaran
Hispaania asuS kaheksa aaSta eest viima paamas ei olnud diktatuuri maksmapanekul ko dustest, neil on maju, krunte, aktsiaid jne., kuid jade elektrifitseerimise, mehaniseerimise ja takse liikwtva lindi ette ja stennitakse tööle
sele teele. Nüüd aga on see teekond esialgu j host diktaatori kandidaati. Seega oli selle ükski neist ei teadnud täpselt seletada, kui suur on > uute puuraukude töölerakendamisega on saa ilma tähele panemata, et kuigi etteplaanitse
valitsemisvormi äpardumine juba ette ära ot- , . nende warandnse wäärtus. Ka ei teadnud keegi. l mntatud petroolenmitoodangus tõusu, millist tud produktsiooni arw täidetakse, ometi sellest
lõpukorral.
palju tal wõlgasid on.
j wiieaasta kawa mitte nii kiiresti, waid alles produktsioonist wähemalt 20—30 prots. on
See sündmus väärib seda suuremat tähe sustatud. Teivks rippus kuningas liiaks kaua ;j kui
Rahukogu
otsustas
Steinide
waranduse
ära
diktatuuri
küljes
ja
jättis
mitu
õiget
momenti
lepanu, et Saksamaal räägitakse mitmel pool
! hinnata lasta. Nii tuleb nende maksujõuetuks 1932—1933. aastaks ette nägi. Wiieaasta tarwituskõllunatu ja ainult ärawiskamiseks.
kawal on kord juhus olnud, et Nõukogude Tööstuslikud andmed räägiwad tahtmatult
diktatuuri sisseseadmise vajadusest. Isegi kol rahva poole pööramiseks kasutamata. Et aga tunnistamine hiljem.
me erakonna maal Inglismaal on tek diktatuur Hispaanias siiski kaheksa aastat pü i Wennad Steinid on teatawaSti wahiall ja toodi Wene enam iseäralikult kinni ei pea ainult oma keelt, waatamata igale ettewaatusele.
diagrammidest ja armudest, waid oma aren Weel paremini selgub see igapäewasest elust;
kinud politiline vool, kes avalikult kuulutab, fida suutis, võlgneb tänu asjaolule, et His ! kohtusse wangiwalwurite saatel.
gut mõõdab majanduslikkude seaduste alusel, mingisugust tarbeasja, olgu see siis jalats,
praegune valitsemisviis Inglismaale enam paania rahva kultuuriline tasapind võrdlemisi
madal. Ka kuningriiklaste arv ei ole His
mis wanemad on kui tema ise.
wõi mantel, wõi hõõglamp, wõi tangid, wõi
hästi ei sobi.
semääramise püüded, küll aga baskide liiku
tükk traati, seda lihtsalt ei saa. Kes
Ei puudu vahest isegi meil neid, kes pettu paanias mitte väike.
On
weel
hästi
meeles,
kuidas
talupoega
Kuidas arenevad Hispaania sündmused? mine. sest osa baske elab Prantsusmaal His de waeseks jäämine ja kurnamine kollektiiwi Moskvas wõi prowintsilinnas statistiliselt
nud meie praegusest riigikorrast ja kõnelevad
Wõi seame lisaks teise allküsimuse üles: paania Piiri ääres.
põhjalikkude uuenduste vajadusest.
des esile kutsus sarnase masside tormi, et kõik näidatud „produktsiooni" tulemusi hakkab
Teiseks wõib küsida, missugust wastukõla
;
kas
on Hispaanias kommunismi karta?
j
wiieaasta plaani hoolikad arwutused oldi otsima, see satub wastu paradoksaalsele 10=»
Kõigi uuenduste kavatsuste juures ei tohi
leiawad Hispaania sündmused riffkabiilide juu j sunnitud
üle parda wiskama. Siiski on koigi puotsusele: mida enam wabrikuid
aga ühte ära unustada, et parlamentaarse korra > j Kommuniste on teatav osa Hispaania tööS
res Aafrikas. Kas ei alusta nad oma waba
on rahvas omale kätte võidelnud. Nii mõ j tuZlinnas Barcelonas. Samuti leidub kom dussõda uuesti? Selle lämmatamine ei olnud ; moodsate abinõudega puuritud õliallikad piiri Nõukogude Wenes ehitatakse,
neski riigis on võitlus aastasadu kestnud ja muniste maatameeste keskel Hispaania lõuna kuningriigi päewil sugugi kerge ülesanne HiS- j pidamata wiieaasta plaanist üle kerkides, seda wähem kaupu on saadawal.
i kahtlematult palju rohkem rõõmu sünnita
rohkesti ohvrit nõudnud. Ja sellepärast on poolses osas, kus suurmaaomandus võimul on. Paania kindralitele.
Kui nii ühelt poolt takista?vad terwct
Teiselt poolt on alles küsitav, kas kõik
j nud kui kollektiiwid: „Wiieaasta plaani täit maja??duse arengut rohelise laua tagant
ka täiesti arusaadav, et tahtejõuline, teovõim
Ja
kui
riffkabiilid
Aafrika
Hispaania
osas
ne ja kõrge kultuurilise tasapinnaga rahvas need, kes pahempoolsete poolt hääletasid, ise ka ennast liigutama hakkawad, siis wõib see wastu 'mine ühel aastal" (wõi isegi poolel aastal) nõuetawad arwud ja tempo, siis takistawad
kergel käel oma õigusist riigivalitsemise alal ei tõepoolest pahempoolsed on. Protestiks dik
kõla leida Prantsuse Marokkos. Wististi on on riigiile küll põrgulikku raha maksma läinud, teiselt poolt tööd puuduliku toitlusega ja har
loobu.
taatorite saamatuse ja diktatuuri wäärnäh
mida mitte nii kerge tagasi ei ole saada.
jumatlld töölised. See awaldub eriti me
lugejail weel meeles Ab del Krimi päewgd.
Petrooleumi kawa täitmine aastaga, tallitööstuscs, kus produktsioonimäärasid täita
Ja kui ta peakski kriitilisel momendil lep > tuste vastu võidi hääled anda just nende era
aga hispaania ja prantsuse wäed Aas selle wastu, on otsekohe mõjuw majanduslik ei suudeta ja samuti söekaewandustes. Sun
pima diktatuuriga, siis peab tal veendumus; kondade poolt, kes väärnähteid kõige terawa
rikas
pärismaalasi
rahustamas, siis hakkawad algatus, mida õigusega peab hindama.
olema ,et see isik, kelle kätte võim antakse, onl ! niini piitsutasid. On aga diktatuur kokku va
nitööwiisiliste nõudmistega, palga kõrgenda
itaallased
sealseid
sündmusi hoolega jälgima,
!
risenud,
siis
võib
kainenemine
maad
võtta
suur isik väga andekas riigimees, suure
Õlitoodangu
suurendamine
11,7
milj.
misega, preemiatega ja teiste eesõigustega
töövõimega, läbi ja läbi õiglane ja aus. Peale! ühtlasi olgu meeles peetud, et tõsist demo '"sest Itaalia wälispolitika on Musiolini päewil ! tonni pealt 1923. a. 27,5 milj. peale
tahetakse
töölist kacwanduscs hoida ja temas
selle tuleb seejuures alati silmas pidada, et: traatlift korda on võimalik heade tagajärge üsna aktiiwne ja Itaalia on juba waremalt j samaajalise walmistuskulude wähenemisega tööhimu äratada; paremaid kortereid luba
diktatuur on ainult ajutine walitsemis' dega ainult seal läbi viia. kus rahva kultuu teatawaks teinud oma Aafrika politika kawa. umbes kolmandiku wõrra kindlustab ju takse, komisjone saadetakse ja paremat toitu
Kokkuwöttes näib tunne olewat, et Hispaa ! Nõukogude Wenemaale tooresõli ja selle pro
vorm, mis õigel ajal uuesti maad peab and' rilme ja haridusline tasapind kõrge on.
antaksegi wahepeal talitatakse Päris we
nia
sündmuste arenemist kogu Euroopas kau
ma rahvavalitsusele. Diktatuuri loomulik igar Arvestades kõige sellega, on Hispaania ms suure
duktide wäljawedu wähemalt praegusel mää nelaÄikult ja majanduspildile tiiübilisclt.
pinewUsega" jälgitakse.
on ainult nii pikk, kuni tal riigielus terwen' sündmuste ettekuulutamise alal raske prohwe
ral, waatamata kiirelt suureuewale omatar Siis äkki leiab erakonna juhatuse komisjon,
Diplomaat.
davat tööd on teha.
tiks olla, seda enam, et Hispaanias erakondi
witusele wabrikutes, maa „traktoriseerimisel" et peab algama kaewanduse söögisaalide sis
Pööraselt palju on.
Mida näeme aga Hispaanias?
ja „motoriseerimisel". Tähtsa eksportaine seseadete parandamisega, „puuduwad „köö
Hispaania kuningat peetakse üldiselt ak- Lõpuks olgu veel vähe vaadeldud, missu
kindlustus warjab ka otsekohe hea osa sellest : giriistad, noad, kahwlid. . . ."
«Postimeest" loeb igaüks
tiivseks ja intelligent inimeseks, isegi üheks pa« gust mõju võivad Hispaania sündmused rah
3!eile tarwidustele ei ole wiieaasta katva
warjust, mis annab tõsiasi, et industriglisee
kes tahab teadlikult osa vAtta Eesti rimise jaoks ülemabutatud snmmad lühikese! mõtelnud, kirjutab „Voss. Zeit". kirjasaatja
remaks politikameheks Hispaanias. Ta olii vusvahelises elus avaldada,
seejuures rahva seaS kaunis populaarne, osaltj Kõige pealt võib seal tõsist tähelepanu ära politilisest, kultuurilisest, majanduslikust, aja tõttu peawad palju suuremad olema kui i Moskwast.
sotsiaalsest elust!
tänu rohkearvulistele elukallale kippumistele., tada separatistline vool. Mitte Kataloonia eneproduktsiooni saawutuscd. Ometi on Põhjen:

see kasu ei saa, seepärast omandage veel
täna E. Olümpia komitee foteri pilet. Leesi*
mine kindlasti tuleval kesknädalal.

Kes kahin kardab

igaüks, kui ta weel täna omandab ü.©. N. U.
loteriipileti ja pileti all ferwas olewa kupongi
22. aprilliks Tällinna, Lossi pl. 4, ü. E. 91. ü.
loterii toimkonnale ära saadab.

Teadmiseks! 6 korda wöib tvõita

Põgenemine Kremlist.
Svs» Adelovt romaan.
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Kas pidi siis tõesti olema wõimalit, et sellel sa
laduslikul inimesel oli sissepääs Nõukogude kõrgema
teSse ringidesse? See oli küsimus, mille komissar
näiliselt oli endale asetanud.

Kui mind selle! päewal wiidi tagasi konai, olime,
mina ja komissarid, jõudnud omawahel kokku
leppele. Nimelt pidin teisel nowembril saama wõi
maluse ilmuda ettenähtud kohtumisele, näiliselt waba
mehena, kuid endastmõistagi tsheka politseinikkude saa

tel. Silmapilgul kui saladuslik Jwanow annab ennast
mulle tunda ,pioi ta arreteeritanra. Osutusid minu
andmed õigeks ja tshekale tõepoolest kasulikeks, pidin
wabanema karistamatult.

Need olid tingimused, mis komissar lõpuks pidi
wastn wõtma. Oma kohtumise näilise härra Jwano
wiga ma olin määranud nii elawasse linngossa nimelt
seepärast, et komissaril ei tarwitseks loota, et ta saagi
katte saab ilma minu abita. Ta kohtles mind nüüd
õige sõbralikult, ja enne kui mind wiidi tagasi kongi,
julgesin küsida, kes on minu peale kaewanud.
Ta naeratas.
„Seda tahaksin meelsasti isegi teada," ütles ta,
„?iri, mis teid ära andis, oli ilma allkirjata," ja sa
mal ajal ta andis walwurile märku mind ära wiia.
Soe kokkulepe komissariga leidis aset oktoobri wti
maseil päewil. Kuupäewa ma täpsalt ei mäleta. Järg
newail päewil mind ülekuulamisele enmn ei wiidud,
waid jäeti rahulikult kongi. Mind toideti küllaltki
hästi ja sain ma nüüdsest peale jälle sigarette. Pea
aegu ma oleksin olnud üsna rahul, kui mind wahetpi
varnata Poleks piinanud teadmatus minu naise saatuse
suhtes. Ja Mest teadmatusest ma pidin waikima kõi
gile inimestele. Ma teadsin, et wähemgi küsimus minu
walwurile wõis Wera saata hukatusse. Loetlesin päewi
ja tunde lahkumiseni. WiimakS saabus teine nowern
ber, minu arwatawa kohtumise Päew härra Jwano
wiga. Enne kella kuut laSti mind wabaks, et oleksin
õigel ajal kohal.
Kui tscheka wärawast wNjnsin. puhuS mulle külm

talnnõhk toosiu. Lõikatv tuul keerutas tänawatel lund.
Sigarett suunurgas ja kasuka krae löödud üles, lonk
kisin läbi tänawate, näiliselt waba ja muretu inimene.
Ja ometi walwuvid olid otse minu kannul.
Juba kui astusin wabadusse, märkasin teispool
tänaivat kahte meest, kelledest üks mind silmas, mis
peale ta otsekohe puudutas käsiwarrest teist. Nad noo
gutasid teineteisele peaaegu märkamatult ja kõnelesid
edasi. Mes nüüd ma tundsin ühe neist ära. See oli
üks neid salapolitseinikke, kes mind oli arreteerinud
jaamas. Kui silmapilguks waatasin ümber, panin tä
hele' et nad mulle mõlemad järgnesid. Peale selle oli
kaunis tõenäoline, et politseinikud piirasid kogu seda
ümbrust, kus pidi aset leidma kohtumine. Kuid mõle
mad salad hoidusid minust kogu aeg teatamas kaugu
ses. Wõrku ei pidanud ju minema mina. Maid minu
poolt wäljanweldud härra Jwanow. Mängisime nii
öelda tiigrijahti. Mina olin sööt, ja härra Jwanow
politseinikkude kujutluses tiiger, see ohtlik ja umb
usklik kiskja, keda ei tohitud peletada.

Näiliselt munetu ja ümber waatamata, jalutasin
edasi, sammusin põiki üle Lubjanka platsi „Metropoli"
wõõrastemaja poole, möödudes suurest teatrist. Mõne
minuti pärast olin wõõrastemaja „National" ees.
Siin algas kokkukõneldud koht. Mitu korda hukkusin
Pikkamisi wõõrastemaja ja Kremli wahel edasi-tagasi.
Kellel koht tnttaw, see teab, et see wahemaa ei ole pikk.

Kuid kõndisin aeglaselt ja jätsin endale rikkalikult
aega, kuna tsheka agendid mind jälgisid teatud kauguses.

KM jälle lähenesin Kremlile, nägin, et walgusta
tud wrnikellal puudus kümme minutit poolest. Lund ei
sadanud enam ja ilm oli muutunud wäga pinledaks.
Tipuline ringmüür, Kremli tornid ja mügermused
tõusid pigimusta taewa poole nagu muinasjutulised
siluetid. Olin jõudnud wärawalc. Läbi sajandite
wanuse wäraiva wiib järsk sillutatud tee üle wana
wallikraawi Kremlii. Wäraw on läbi puuritud üksi
seiswast tornist. Tee wiib lahtise taewa all edasi ja
piirab teda kahelt poolt püstand. Nagu öeldud, on tee
kaunis järsk, nöörsirge ja nii kitsas, et teda mööda wõib
waewalt sõita ainult üks auto. Tee on sillutatud, ja
talwepäewil, kui lumikate ribati puhutud kõrwale, wõi
wad libedad, jäätanud kiwid walmistada Matust. Ma
seisin niisiis wahetult wärawa all ja teadsin, et mind
walwas kaks meest. Pisut kõrwal ja walwuri seisuko
halt mitte nähtumal oli hädaabiks üles löödud laud
putka, milles punamäe ohwitser müüs pääsetähti
Kremli.

Ilma niisuguse pääsetäheta ei saa walwurist keegi

mööda.

Et aga saada pääsetähte, peab esitama oma pabe
rid ja teatama, keda tahetakse Kremlis külastada. Ena
mail juhtudel helistas ohwitser külastatawale telefoni
teel ja päris järele, kas wõib külalist sisse lasta. Pä
rast seda ta andis siis sissepääsuloa. Kreml oli muu
tunud peaaegu sama sissepääsmatuks, nagu sajandite
eest, mil tsaaride ja tatarite kants oli tõeline kindlus.
Nüüd olid punased komissarid need, kes arwasid siin

waid wärawal seiswa hiiglasest sõduri juure, keda minu
tagaajajate ametlik olemus liigutas wäga wähe.
Ilma sellekohaste pääsetahtcdeta polnud tscheka
saladel Kremli sissepääsemisele mõeldagi. Wiis minu
tit ees, mõtlesin, ja ruttasin edasi, sellejuures wahct
pidamatult libisedes libedal sillutisel.
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Järgitud

endid kaitstud olewat atentaatide eest.

Selle omapärase asjade seisukorraga olin arwes

tanud.

Paberitükk, mille wanglas olin leidnud oma tas
kust, ott nimelt kasutamata pääsetäht Kremli.
Mõni päew enne enda arreteerimist olin üleS ot
sinud oma tustawa. enamlise sekretäri, kes oli mrllle
muretsenud wälispassi ja kes tollel päewal nagu ta»
waliselt töötas Kremlis oma ülemuse juures.
Tookord olid minu paberid korras, ja ohwitser
tvahiputkas, kes mind mäletas ka weel eelmistest kü
kastustest, andis mulle otsekohe sissepääsetähe, mida ma
tookord siiski ei kasutanud, kuna kohtasin otseteed Krem

list tulewat sekretäri wäratva ees.
Nüüd tscheka oli minult ära wõtnud kõik paberid.
Juhulikult oli jäänud ivaid see pääsetäht. Ta oli ai
nus kaart, millele panin kõik.
Kiire otsusega ruttasin wärawale ja ulatasin oma
kaardi ühele wahtipidawaist sõdureist, tugewale,
rõugearmilisele ja töntsi, laia näoga mehele.
Hoolitsesin selle eest, et tulin wahiputka poolt kül
jest, nagu walwekorral olew ohwitser oleks mulle pää
setähe annud alles praegu. Endastmõistagi seisis sel
lel wale kuupäew, kuid nagu oodatud, heitis sõdur se
delile waid Põgusa pilgu ja lasi mu takistamatult läbi.
Nüüd ma ruttasin järsku teed mööda üles Kremli.
Salad wõibolla olid juba awastanud minu põgenemise.
Kuid ma arwutasin. et ma neist wõibolla jõuan ette
paari minuti wõrt. Ma arwestasin nimelt wene sõ
duri hingelist laadu Keegi ei ripu wormilikumalt ja
kangekaelsemalt käsn küljes kui lihtne wene sõdur.
Wene wahisõdur ei karda ei tsaari ega Leninit. Ta
kardab amult oma lähemat ülemust.
Kost läks nagu arwasin.
Kui olin läinud tüki maad üles, kuulsin enda
taga hirmsat kära ja wihaseid hääli.
Salapolitseinikud olid awastanud minu põgene
mise, ja otsekohe alustati järgimist; nad jõudsid aga

Ma jooksin edasi ja jõudsin läbi wärowa ring
müüri keskele, mis oli tvalgustatud puudulikult ja ini
mestest peaaegu tühi.

Ma ei wiitnud aega kuulamisega, kas minu järgi
jad on juba nunu kannul, waid arwutasin, et salapo
litsemikud nüüd on juba saanud sissepääsuload üht
lasi arwatawaSti oli helistatud Kremli komandandile
mr et pidin iga silmapilk arwestama seda, et leian tee
suletud Kremli inimeste poolt, kes kindlasti saadetakse
mind otsekohe otsima.

Aga mul oli õnne. Ma jooksin edasi ja tulin ta
kistamatult ule suure, pimeda Jwani torni platsi
Sellejuures pidasin silmas, et jään püsuvalt wqrju'
Kohe Iman: torm taga tuli mulle wastu punane wahi
sõdur, kellele jooksin peaaegu sülle. Sõnagi laus,imata
poordi,>m tema eest kõrwale ja läksin endastmms
tagr palju aeglasemate sammudega.
. oli näinud, et ma wlin joostes, ja ta
ja hüüdis " ' ?Cl minu poole tagasi
„Seltsimees, kuhu ruttad?"
m? . "Porglipäralt," wastasin, „ons sinu asi, kuhit.
Muide, lähen koju, elan Kremlis," hüüdsin taaali
ilma et olekpn peatunud. »
te».®"'m
mõneks Nõukogude bmisiatite, kellega ta kõige
-> hakanud jantama. Kuulsin teda poowalwiti m 7.
dag. nn,-»-.. See oli wab-ndus. Siis laks ta et?si.
, t 'ntpo jatkalm oma teed, aga ma ruttasin oea>
lasemalt km warem. Et punawäelane lasi ennast nii
ruttu rahus ada si,s oli selge, et meie kohwmwe oli
piihtiuhushkku laadi ja et Kremlist kindlasti polnud
weel kedagi mind otpma saadetud. Mina ise igatahes
°ma lõimisega äratada mööij
(Järgneb.)
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Kas uputus ähwardamas?

Lõuna-Eesti põllumeeste päewa lõpp.
Tehti hulk tõsist tööd.
Wäikese waheaja järele, mis tehti pärast madele ainetele wälisturgu. Kõneleja nime

Põllumajand. krediidi küsimuste kohta köitvate
referaatide ettekandmist, käsitas maawalttsuse

abiesimees H. M i l l e r
põllMSliSie kSfismst.
Kõneleja näitas, et põllutööliste küsimus
on sedawõrd suure tähtsusega, et tööliste jä
rele otsustada UMH terwe talu saatust. Põllu
majanduses ettetulewad tööd on kannatanud
tööiöu puuduse all, mis kaotsi on lasknud
minna hulk warasid. Eriti suur puudus on
alaliitest töölistest ja sellepärast on nende
palk ka kõrge. Ta näitab wõimalustele, kui
das põllumajanduses tuleks ja saaks töölisi
tööle rakendada ja neid ka maal hoida. Esitab
ka sellekohased ettepanekud, mis meie lehe pii

hapäewases numbris juba awaldatud.
Sama küsimuse üle pidi kõnelema ka ha
riduS-sotsiaalminis-ter J. Piiskar, kui ettetul
nud takistuste tõttu ei saanud kõneleja tMa.
Põllumajandussaaduste turustamine.
„PõllumajanduSturu" toimetaja J. Ja
nu Ss o n wõtab waatluse alla põllumajan
dussaaduste turustamise seisukorra ja wälja
waated sise- ja wäliswrgüdel. Kõneleja tões
tab arwude najal olukorda, mis tekkinud wä
listurgudel, kus riigid ägedat wõist
lust oma saaduste pärast. See wöistlus te
rawneb järjest, mille tagajärjeks on saaduste
hinna langus. Praegu on raske määrata,
missugusel tasapinnal hinnad stabiliseerivad,
kuid on kindel, et see end. aastatega wõrrel
des tuleb madal. Sellepärast on ikka uuest:
kõne alla wõetud siseturu küstmused ja meiegi

tab seda siseturu korraldamatuseks.

Läbirääkimised.

A. Mälbergi kõnega on kõnede järjekord
läbi. Ühtlasi näitab ajanäitaja ka weerand
5. Seega jäänud läbirääkimisteks paar tundi.
Juhataja awab läbirääkimised üksikute, ette
kantud küsimuste üle. Ettepanekud on kõigile
koosolijatele kätte antud, mispärast läbirääki
mised edukad wõikD olla. Sõnasoowijaid on
rohkesti. Kuid ettekantud mõtete ja esitatud
ettepanekute wastu keegi ei kõnele, s. 0., need

wõetakse täiesti õigeks, mida tõendas ka üks
meelne otsuste wastuwõtmine pärastpoole.
Kuid kõnelejate poolt juhitakse tähelepanu lisa

küsimustele ja nähtustele, mis wiimasel ajal
esile kerkinud. Ühtlasi puudutati hulga sõna
wõtjate poolt ka seda, et politikategemisega on

West Emajões niiitab kiiret tõusu.
Wee kõrgus Emajões on õõ jooksul wastu sulamata, siis wõib SõTtšjarmc ja Pedza iaä
esmaspäewa tõusnud 17 sm wõrra. Kiire fattcft trabaitcminc tuua wähema wõi suu
tõus jätkub ka lähemail paewll. Esmaspäe rema uputuse, fcft nende lal)t:mtucf nt alalt
wal enne lõunat oli weekõrgus 185 sm. Wee Vcmajõe weepinda tõstnud 60—70 im mõrva.
Teiselt poolt arMab sisewete sadamate fapkõrguse maksimum on olnud 373 sm. See oli
6 mail 1867. a.
Utt, et uputust karta ei ole, sest Wörtsjärwc
pind olemat üsna madal sa wõtwat rohkes.u
Nagu sellest weetõusust näha, on uputuse ära Pedja mett. samuti kidmat see ruumi Ta
hädaoht jälle päewakorrale kerkinud. Worts Äarewere laialdastel luhtadel. Pealegi on
järw ja Pedja jõgi on weel tugema jääkatte Emajõgi Peipsini walla ja pole tekkimas
all ja ei ole loota enne I—V/z nädalat nende linna lähedal ühtki ummistust. Wcepinna
lahtiminekut. Kui weetõus jätkub sellises tous wõib tuua küll wähema üleujutule, kuid
tempos, nagu wiimastel päewadel, m:s ka et see suureks kujuneks, seda kapten ei usu.
Kahekordne rekordujuja.
üsna tõenäolik, sest lund on weel wäga palju
Sademeid, ke«Prantsuse meisterujuja Taris püstitas
ptzatuuz ettbint
Pariisis 3W m ja 400 m tvabalt ujumises
3:34,4 sa 4:47,4 mm. kaks uut ilmarekordit.
Teisipäcwa! kergest kest
Tarisc saawntused on mõlemad paremad, kui
miseni lõuna- ja kagu
Arne Borgi poolt püstitatud rekordid. 3(X)
tuuli. Suuremalt jaol:
m ujumise aeg on künmenbif sekundit, 400
nlmcs, paiguti sademeid,
m aeg isegi 2,9 sek. parem eelmistest rekord
du. Tevtpernuur eit
aegadest.

liiale mindud. Põllumehed on üksteise wastu
nagu waenujalal ja see raskendab ühiselt
raskuste eest wäljaastumist. Rõhutati ka
sedg, et põllumehi) ise saawad oma hädade
kõrvaldamiseks midagi teha ja „hooldajatc
instituut" ainult lõhestab.
Läbirääkimisi olid paari tunni kestel as
Keila walla asjad sassis.
jaliklid, kuid walgusid laiali. Kuid see näi
Wallawalitsus ja sekretär
tab omakord, et põllumeestel on kogunud lu
gemata arw mitmesuguseid küsimusi, mille
antakse kohtu alla.
peale nemad wastu st ootawad ja selgitu st
Sisc- ja kohtuminister tegi korralduse,
soowiwad. Sellepärast oleks niisuguste nõu
pidamiste sagedam korraldamine tarwilik. teatada prokuratuurile, et Keila walla asja
Tuleks aga piirduda üksikküsimustega, et siis ajamises, arwepidamises ja perekonnaseisu
tcawd küsimust põhjalikult läbi saaks kaaluda. raamatutes on leitud korratnsi. Ühtlasi tehti

Päewa lõpp.
Sõnawõtjate poolt ülestõstetud küsimus
tele wastasid wecl referendid J. Tõnisson ja täitmisel wallaasjadc ajamisel, ajawiitmata
dr. W. Johanson. Kuna „Wanemuises" kõrwaldada puudused, mis ette tulnud walla
teatrietendus peagi algama pidi. tuli koosolek asjaajamise revideerimisel.
lõpetada. Enne lõppu pandi hääletusele kõ
Rewideerimiiel oli sclgnud, et kogu
setawast hinnast.
nelejate poolt esitatud ettepanekud. Ettepane walla asjaajamine täiesti korrast ära. Eriti
Sama küsimuse kaasreserent E. Ähist. kud wõeti was-tu ühel häälel. (Ettepanekud torganud see silma majanduslikkudes asjades.
Liidu instruktor A. Mälb e r g juhtis koos olid toodud meie pühapäewases lehes.). Sa Raha on panka wiidud ia hiljem sealt wälja
olijate tähelepanu üksikutele nähtustele, mis muti wõeti wastu täiendusettepanekud põllu wvetud, ilma et see oleks kuhugi raamatusse
sisse kantud.
meil aastate kestel aset leidnud, nagu: meie majanduse laenu protsentide kohta.
weame sisse kapsa d, herneid, kurke, õunu jne.,
Koosoleku juhataja lõpetab V2I ajal pae
Mõui operatsioon on kantud sisse koauni
jne», mitmete miljonite eest, kuid samal ajal wa. awaldades tänu kõnelejatele ja osawõt kuu aega hiljem. Samuti on wallawalitsus
oleme ise nende produtseerijad ja otsime sa- jatele.
annud toetuseks kohalikule tuletõrjele 100.000
senti ilma wastawa aluseta, riigimaksud on
aga wallal õiendamata ja nende äratasumist
on korduwalt pikendatud. Vallasekretär
on ühtlasi ka kohaliku ühispanga juhatuse esi
mees ja alewiwanema abi. WallawaNemaks
on koihalik kaupmees Neintal.

Trilljärwe auõhtu "Estonias"
Äpardus päewase etendusega.

A. Trilliärwe auõhtu puhul oli „Estonia"
saal kui ka rõdu rabwast kiilutud täis. Näit
lejate nimel terwitasid juubilari Hilda Gleser
ja Erna W.llmer. Hcmno Kompus tcrwitas
„Eswnia" teatri näitlejate ühingu nimel ja
tcai teatawaks, et A.-Trilljättv on walitud
ühinau esimeseks auliiknieks. Tcrwituste
'üleandmine ja sellele jcltsilvad ntecleawaldu
jed olid nii liigutawad, et paljudel näitlejatel
tulid pisarad silmi. Äuubilar pööras lühi
dalt rahwa poole ja tänas ülesnäidatud aus
tuie eest. Etendus anti raadio teel edasi. Loeti

Kammitsad wetele.

Saalburgi lähedal, Saksamaal on Saale hiiglasuur puusild, milline on tarwilik betoon
seina walamiseks. Oma otstarbe täitnud,
Kõrgotele betoonsammastele, millede jalale lohutakse ta uuesti maha.
oru paisu ehitamiseks kibedad eeltööd käimas.

ehitatakse suured weetorud, on ehitatud nüüd

Uus talw Lääne-Eu
roopas.
Rüngad wisud, paks lumi.
ari i' i st, 20. avrillil. Paljudes koh
tades Euroopas puhkend ootamatult suured
lumetuisud. Sõkla reiülenmik, mis ühendust
pidas Stuttgarti ja Barcelona wahel, oli
sunnitud lumetuisus Genfi ja MarseiHesi
wahel hädamaandumise ette wötma. Lennuk
läks pur>M. Kaks reisijat sai wigaötada.
Oöl wasm pühapäewa sadas ka Pariisis
tugewat lund. Nühapäewa hommikul oli
lumi aerodroomil, Pariisi lähedal,
nii paks. et Pariis-Londoni wcchel ühendust
pidam lennuk startida ei saanud.
Nõukogude sensatsioon.
Kaupade ja reisijate toe» kiirust wõimalik
tõsta 300 km tmmis.
Moskwast. 20. aprillil. Nõuk. ametlik te
legraafi agentuur „Tass" awaldab järgmise kö
mulise reare: tecdekomiSsariaat tutwu
nes Moskwa lehnikumi teise kursuse üliõpilase Jar«
moltschuki 'tähtsa leidusega. See on uus trans>porti kuju, mis wöib radikaalselt ümberkujundada
kogu rahvamajanduse struktuuri. Uus transpordi
kuju wöimaltab suurendada kaupade ja reisijate tveo

kiirust kuni 300 km tunnis. Leidus ei ole kasu
lataw mitte üln kuiwal maal, tvaid ka wee peal.
Tuleb ära märkida Jarmolischuki leiutatud kon
struktsiooni lih:sust. Walmistawd proowimudel kin
nitas katsetel leiduri teoreetilisi oletusi. Teede'--

kdmiS'ariaat ot'ustas asutada erilist instituudi
leiduse eksperimentide organiseerimiseks laialdasel

dine.

ülewaode eSvmepaewal.

20. aprillil.
laialdane ja nõrk ma»
dalrõdu ala maldab end?»

seli Ke/k- ja Laane-Eu'»
roopa uiug Läänemere
piirkonna, Seerõiiu fai>a*

eile ja öö ei Eerlts Mih:
ma ja pünS udune ilm.
Kõrgcrõhktonnad osuwad

stOandil ja Ida'-Wene?.

.Harju maawalitsusele ülesandeks astuda sam
me, et walla sekretär ei peaks palgalisi kõrwal
ameteid, mis takistawad teda tema ülesannete

ei pääse sellest küsinmsest üle, sest meil on
omamaa saadustele weel wabat siseturgu kul
lalt. Sellepärast peab ka omamaa saadustele
siseturul kindlustama maksimumi. Kuid selle
juures peab asi mi korraldatud olema, et
tootja saaks maksimumi tartvitaja poolt mak

Tempcram r paarikraadi--

li-?'e muudatustega Eu
roopae! endine. Hammi
kui oli SeneS I—lo1—10 kr.

Kes?- ja Läane-Euroo»
rav 2-0 kraadi, Soomes
;q (se?tii I—2 kraad:
looja. Põhja-Skandinaa
wias ja .P?hja--Soomes
—7 kraadi külma. See)»

Kewadise suurwoe Põhjus, ehk ainukene täuawauiisutaja

lase leinamajajt Mölia Miskas.

kõrgus Emajões on öö
jooksul tõusnud 17 nn
mõrra.

Sootaga mõisa rentnik nõuab
miljoneid linnawalitsuselt.
Esmaspäewal oli rahukogus arutusel
Meta Schmidti ligi 2,5 miljonmne nõudinine
Tartu linnawalitsuse wastu. 1907. a. andis
Imnawalitsus Meta Schmidti mehele Artur
Schmidtile Sootaga nrõisa 24 aasta peale
rendile. Rendilepingu põhjal oli rentnik
kohustatud ehitama mitmesuguseid hooneid,
nagu sepikoda, lauta, juuswkammcrt jne.
* 1918. a. tapeti enamlaste poolt Artur
Schmidt ja mõisa pidajaks oli sellest ajast
tema lesk Meta. 1921. a. lepiti kokku, et rent
nik loobub edaspidisest mõisa pidamisest ja
saab tasu ettetehtud ehituste eest. Tasusum
mas aga tekkisid lahkuminekud. Lesk nõuabl
22.791 kr., millele nüüd protsendid juure
kaswanud ja mis ligi 2,5 miljonit kogutum
,nas wälja teeb, kuna linuatvalitsus ou nõus

"Waba Maa" toimetaja mõis
teti prefekti laimamise pärast
aresti.
Eile tuli Tartu-Wõru Rahukogus aruw
sele prefekt Herman Kruusi kaebus „Waba
Maa" toimetaja Tõnis Tompi peale. Asi s«n
alguse ühenduses Emajõe uppunute otsimi
sega, kus „W. M." pref. Kruusi kohta lai
mawa kirjutise awaldaS.
Rahukogu karistas T. Tompi kahenädalase

tasuma 4-604 kr.

muut. Scc tähtaeg lõpeb aga juba käeõolcwa ew-Sta

ette ka pikk rida telegramme kõikidelt eesti
Protsess on kestnud aastaid. Mitmele kor
teatritelt ja tuntumatelt näitlejatelt, kellega
rale
on kuulatud ekspertide arwamist ja ka
Trilljätw on puutunud kokku pilkade aastate
esmaspäewal tehti seda. Toimetuse töö lõpul
kestel.
Seewasw „Estoilia" päcwane etendus kohtuotsust wccl ei olnud.
jäi hoopis ära. Juhtus nii, et ..Radaeman
Kaub.-tööstuskoda pooldab
das" krähwinna osa mänaija Valentine Kask
öötöö keelu muutmist.
oli haigestunud. Teatri juhatus katsus siis
Hiljuti Tarws ärapeetud pagaritöösturite
lawale tuua „Lakmed", kuid ei leitud A.
Wismanni. Wiimascs hädas katsuti lawale konwerents leidis pagaritööstuse praeguse
tuua „Saatanat", fuš on ainult kaks teae raske olukorra parandamiseks waja olcwat
last Lauter ja Villmer, kuid ka neid ci saa-' nmuta pagaritööstuse kohta käiwaid määrusi
dud kätte. Raha mcikscli taaski ja etendus öötöö keelu asjus. Konwerentsi seisukohad
saadeti ka kaub.-tööstuskojale arwamise amal
jäi ära.
damiseks. Kaaludes neid seisukohti leidis koja
Võrumaal ussid ja konnad wäljas
juhatus, et öötöö keelu määruste muutmine
Wilmastel päewade! on Wörumaal iuba on warajane selles mõttes, et ajawahe, mil
snu-seal ka us'e nähtud, samuli ka kõnne lume pagarisaadwste walmistamine on keclatnd.
hangedel hüplcinas. Peale kulduokkade tulid ka lestaks kl. 10—4 hom. Peaks lubatud olema
lõokesed ja kiiwitaiad ühes hüttldnm. Pesa" pagaritööstustel töötada kahel ööl enne pühi,
ehitutega on algusr teinud juba wares.
ühel ööl enne ülemaalisi woi kohalikke lrnüu
Luua mõi'a endi no omani! et saa SäskiUa pidusid ja ühel ööl enne laatasid.

läbi sõitnud mitu kommunistlikku internatsio
naali käsilast, kellel on tähtsaid ülesandeid
Hispaanias täita.
Puistatakse Moskwa
nuuskureid.
Tööstusliku salakuulamise lugu lööb Saksa
maal laineid.
Kuremaa ja Luua mõisate endine omani?
Hõch s t i st, 19. aprillil. Awalikuks tul MeSNt.
Artved
Oetiingen oli kaebuse riigikohtule
nud tööstusspionaaih Nõukogude Wenemaa Luua mõisa
järele olema SäSküla tvesiweski mitte'käsuks Saksa wärwitööstuses on tööliskonnas tagasiandmise pärast. Kaebaja artvateS olnud jee
suuri rahutusi tekitanud. Höchsti tehased on tööstuslik ettewöte ja sellevärait kuulutvat tagan
Riigikohus aga leidis, et cr ole mil
teatanud, et spionaashi järeldusel on juba andmisele.
tõendatud, nagu tagasin õu taw
tööM lahti lastud uini olewat woimalikud lcgagi
töösiuSlik eticwme vinud, mispärast kaebus taga
lähemal ajal weel uued wallandamised. kus järieta jäeti. Töösiu-likuks ettemõneks loetake
juures wallandawate hulgas on ka toolis tvesiweski, kui tal on neli paari kiwe ehk kahed
nõukogude liikmeid. Senini on lahti lastud tvaltnd.
23 töölist.
Armukadedus toob tüli majja.
Argentiinal uus walitsus.
Tädi tapmisekatse crft 3 aaStat
Buenos Ai rest st, 19. aprillil. Oota
EsmaZväewal oli Tartu-Wõru rahukogus
mata walimistulemuse tagajärj.l tekkinud Ar arutusel 71»aastaie wanakrse Marie Kooli
gentiina walitsuse kriis on uue walitsuse ku tapmisekatm protsess. Kohus mõiZtis süü
jundamisega lõppenud. Senine awalikkude alule lohmmes Kihulnle 3 aastaks mangi
tööde minister O. S. Pico on asunud sise rooduMarie Kool elab oma lähemate sugulastega
ministeeriumi juhtimisele, wälis- ja sõjami
Mallas Sepa, talu-?. Muuseas eluload seal
nister on endised. Rahaministriks on senine Laetva
la tütre Mai mcc ; Eduard Roo'e ja selle õde Lin
rahwuspanga juht Eduardo Uriburn, atvalik da
Noose. Wiimasele püüdis läheneda talu? ulu
kude tööde ministriks Pablo Calatoy?d, koh alust leidnud päewatöotine ja Mana verenaise sc
tuministriks Guillermo Rothe. Põllutööminist poeg Johannes Kihulane. Neiu oli aga sellele
riks Dawid Arias ja mereminiitriks kontr lähenemisele Masin ja tekkis mõnigi niii armu
mehega.
admiral Daireaux. Uus walitfnS on wana kadeda
Kord läinud sügisel. kui Roosed olid naabru
meelne. Awalikkus on uue walitsuse washi ses matusel ja matmepeol Linda Roo'e tantsu
aga õige tagasihoidlik- Paistab, et au lindel keeruta?, nimetas loh. Kihulane neidu häbistama
üldiste walimiste wäljakuulntamine liidu nimega, mille peale neiu Mend Ed. Noob. Kihu
kongressi ja presidendi walimisteks.
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Uus arwepidamine linna- ja
alewiwalitsustele.
Linnade Liidu poolr on kokkrr seatud arwepi
dami'e ja eelarwe koostamise katva linnadele ja
aiewitcle. Koostatud kawa on saadetud sisö- ja
kohtuminiSiceriumile tutwumiseks ning seisukoha
wõtmisekS. On kuulda, et ministeeriumil enesel
on ka käimas artvepidamise katva koostamine aleMire kohta.

arestiga.

Abiprefekt Saebelmani kaebus jäeti läbi
waatamata. Süüalune Tomp ise kohtusse ei
olnud ilmunud.
Mis saab "Silwast"?
Möödunud aasta 13. tn-nü <r.m ns'e ritgi od

mmistraliioon a.--j. Makswate seaduste
järele seesugune admnriftraricon ireib kesta iiff
13. mail. Mõnelt poolt on iile? tõstetud küsimus,
et kas et tulek? adiiümftmtuconi seadus enne 18.
nutid iituuia, cl riiklik administratsioon saaks kauem
kc-?t.t. Majandusministeerium on seda mõtet kaaInnud ja asunud seisukohale ,et tema seda seadme
muutmise ettepanekut riigikogule ei enta.
Kui 13. mail lõpeb administrarüoon. uis läbeb
etielnõie likwidcerinniele sundkorras.

Kodusõda Hondurasis.
järjekorraline mäss Kcsk-Ameerilas
Dlem -?) orgi st, 20. aprillil. Äcff
Ameerika iraluirr.f .$ andu rallit teatatakse, ei
seal on puhkenud mass. Mässajad !vallutasid
Progresso linna ja on edasi tungimas Tcla
sadamalinna peale. Mässuliikumine olewai
sihitud president Colindrosc wabamcelse wa
lmnse wastu. Ühisriikide iõjalaewadelc Pucs
to Cabczas anti käsk sõita Hondurase ranna
wctesse. lähemale teadete järele olid mässa
jad kõigest W miili Ceibast kaugel. Mäss ole
mas alguse saanud Aguani jõe orus, kus te
gmscb kolm suurt Ameerika punwilla ühingut.
Kunda metest on teel Hondnrall 2 ülnsrnkide
ristlejat sa üks lennukite emalacm.

..Associated Pressi" korrespondeni tcatöb,
ci mässajad Nomano Diazi juhatuse? tungisid
laupäeiva õhtupoolikul Tela liuna kallale, kuid
loodi walitsuse wagede poolj tagasi. Samuti
olewnt tagasi löödud mässajate kallaletungid
teistele linnadele.

välismaalaste naised ja lapsed olctvat
Saadik H. Rebane esitas
toodud Pucrro Cabezosse. Mässajale juhiks
wolitused.
olewat Gregorio
Eile kell 3 esitas uus Eesti saadik Hcl
Honduras on KcskAmeenla wabarük üle voole
singis, .Hans Rebane, oma wolitused 2ocmte
rngipresidendile.

Diplomaatilist uudiseid.
Uus Eesti saadik Kaunases dr. Lepik sõi
dab oma ametikohale kuuldawaSti maikuu
esimestel päewadel. 2. mail sõidab uus Mosk
na saatkonna nõunik Warua Moslwa omale
kohale. Senine peakonsul ja saatkonna nõu
nik Londonis Mölkerson jõuab Tallinna
Il>. mail.

Miljoni elanikuga ja asud Nikarasua. Ealivadon ja
'Guatemala wal>cl. Hondurme wabarüki ei rob'

ara ,'caada samanimelise Br'.n aöimaaaa Honduras
!ni:r liuv-ž -- v.'l?i>un'ol.

Wene-Kaanada kaubanduslik
sõda.
» , V"a " a»r»lil. Wiilislaub.ni
ousc kmnlssarlaat keelas ata igasuguse kaupade

llsseweo Äaanadast Teatawasti astus Kau
nada hiljuti samasuguse sammu Wenemaa
suhtes.

kuna aga ei tabanud Ed. Roosct. kes enese Pikal

Inimohwritega rahutusi
Ttui Roosed olid koju jõudnud, tuli ka Kihn Minrnud.
lane siuna. Kuid <sd. Noose andis talle miini ja
Lafkja põgenes. HaaMatu seisukord e: olnud
Juba atentaat
Saksamaal.
jope kätte ning ajas iüs tema vimedrsse öo?'e, raske ja ta esine? päri? kõbusana kohtu? tunnis-India
une
asekuninga
peale.
seletades,
ei
et
taha
enam
säär
iie
te
tülinorijale
tasana.
Arsti
tunnistuse
järele
aga
oleks
pruu
erii i u j sl. aprillil. Hammis uit
kõnelda.
anda. Kihulane Wähe aja päralt linud kuulil wäbe kõrwale sattuda ja Manakcsr Hartinö kokkupõrkeid politsei ja kommunistide
Uus-Delhist, 20. aprillil. Uus-Delhi ulualust
aga kovutati uksele ja ama mi sel seifi? Teal luälia1* e itküunal olek? olnud puhutud.
Kommunism löödud.
peawaksali lähedal raudteeliinil plahwatas aetu, ?e? omale kindaid Palus. Kindad tõi Mana
Jah. Kihulane süüdi ei tunnistanud. Taht luahel. .Viuna märatsejad laiali ci läinud,
Sevillas on kommunistide rahutused nüüd pomm enne India asekuninga lord Willing perenaine Marie Kool, knna Ed. Roose ukse Ma mid hirmutada Ed. Roofer. kes ähMardanud teda rtiuas Politsei tule. kusjuures 3 kommunisti
täielikult maha surutud. Pnvamisseisukord doni rongi wäljasöitmist. 4 töölist sai ras heli eemalt seda jäigls- Kinnas'e üleandmise kapsaratiaga läbi lüüa. Ei tea, knida? kuut lurnta ja 5 haawata sai. Politseinikke sai kl
haaras Kihulane reMolwri ja pahema käe uiski Mana leu tabanud. Joh .Kihulane, on
uu rahes raskelt wigastada wiis.
Imnas on lõpetatud.
kesti haawata. Asekuninga rong pöördus juure?
ga elektri lambist walguit lastes kihutas tulerii?- a. Mana.
Nagu lehed teatawad, olewat Warssalvist selle järele teistele roobastele sa sõitis walja. tast
mõned paugud. Kitul läbida; M Kooli kaela.
almet. Instituudi töödest kutsutakse osa wõtma

Rõuk. Wenemaa tähtsamad tehnilised jõud".
Imerobu lähemast iseloomust lähemat targu ei
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Noore vabariigi esimesed sammad.

Kuidas kergendada põllumajanduse laenukoormat?

Hispaanias asutakse reformide teostamisele.
Senised waated wajawad mitmeti rewideerimist.
Eesti SRmmhmm pthatase IHfme dr. W. Johansoni Löuna-Eeoti põllumeeste päewal
peetud tõtte kokkuwöte.
de tafutüufe juirres, mis on wnduwalt wähem
praegu rahaturul maksewwast protsendist.
Nende andmete najal asub ta huwitawa küsi
muse lahendandele:
Kui suure summa praeguSteS tingimustes
wõiks talu enesele krediiti üldse wõtta?
Puhtsaak wõiks olla ainus summa, mida
wõD talust wäilsa anda, ilma et endine wa
randus selle läbi kannataks. Siin on wälja
mindud kahesugusest krediidist: 1) lühiaja
wõimalikutt sissewedu ja püüd oma sisemiste line 12- prots. wekslikrediit, miha talunikud
jõudude organiseerimiseks.
oleksid sunnitud tasuma hiljemalt ühe
Kui meie põüuinajanduslise kriisi all kan aasta jovchsül kui suur wõiks see olla prae
natame, siis on siin raskuse» see, »t meie guse puhta-saagi alusel. Ilma et selle tasumisel
oleme põllumajanduslik riik ja meie kogu kan tuleks endilt warandust müüa ja 2) 6-prot
dejõud oleneb peamiselt põllumajandusest. sendiline Maapanga soodustatud krediit 13
Niikaua kui kriis pole lõppenud maailma põl aasta peale kui suur wõib sarnane wõlq
lumajanduses, niikaua on see ka meil. Kus olla.
Ainult wekslikrediiti WSikstd puhaS
on põllumajanduse kõrwal arenenud tööstus

Eesti Maapanga juhatus» liige dr. WJohanson esines Lõunaeesti põllumeeste
päewal Tartus 'huwitawa ettekandega põllu
nmjandusliSte laenude koormatusest. Awal
dame allpool tema mõtted lühikees kokku
wSttes. , .
Kõneleja peatub alul üleilmlise mazandnS
kriisi juures, heites ühtlasi pilku nendele ten
dentsidele, mis wiimase! ajal majonduspotiti
kas nähtawale tulnud, nagu tung Mahendada

wõi kaubandus, seal on küsimuse lahendamisel tulu alusel tartvitada: waiketalud lv—2o ha, 15;5

asi lihtsam: tööstus toetab põllumajandust ja
ümberpöördult, nagu see praegu Saksamaal
on. Meil seda ei ole.
Põllumajanduse briisi lahendamisel fltebttt
mikrgib suurt osa.

ha põllmnajanduslisett kasutatawa põllupinnaga

ainult 144 kr., uormaaltalud 20—80 ha 25,5 ha
põllmnajanduslisett kasutatama põllupmnaga

220 kr., täiStalud 80—60 ha wõiksid wõtta 400
kr. ja weidi rohkem, suurtalud 60 ha ja üle selle
kuni 90 ha põllumajanduSlisett kasutatawa maa
alaga wõiksid tasuda mutta jooksul puhastulu ao

kuid krediidi ajalugu on meil alles noor, kaua
aegsed wilumused puuduwad siin. Siia juure
tuleb weÄ see, et põllumajanduse krediit ise tvel weidi üle 700 kr. tvekslikrediiti. Siinjuures
enesest kannatab suurte riisikode all. Põlln olgu aga juhitud tähelepanu sellele, «t laenude ta
majadnsline krediit paigutatakse pika aja sumise juures õnnetuseks suurematt osalt tarwita
peale. Kui paigutada raha maaparandus takse endist warandust. müüakse metsa, käiakse mujal
teöse, siis ei saa I—4 aasta kestel tulu, see tööl jne. Gee ei ole siis enam wvla tasumine talu
tuleb alles 5—6 aastat hiljem. Kui asuda sissetulekutest.
Maapanga soodustatud krediiti
maaparanduse juure, 'kas wõib kindel olla, et
kalkulatsioon,) siin pinda peawad 4—5 aasta 18 aasta peale 6 protf. wõiksid puhastulu alusel
kasutada: wäiketalud 1850 kr., normaaltalud

pärast?

Riisikot suurendab ka looduse riisiko. Ke weidi üle 2000 kr., täiStalud 8800 kr. a suur

wad on tulemas ja talupidaja seisab küsimuse talud 6500—7000 kr. SiiS ei tohiks aga olla teist

ees, kas osta kunstwäetist wõi mitte. Möödu krediite.
nud aastal, kus taliwilja saak hea oli., ütlesid
Mõlema krediidi puhul tuleb ettetoodud
põllumehed: wõibolla oleks wõinud kunstwäe armudest ka kõrwale kaduda juhusel, kui talu
tist wähendada, wõi andmata koguni jätta. puhas-sissetulek on suurem, juhusel aga, kui
Selle asemel ehk oleks wõlg tegemata olnud. see wähem, tuleks hoiduda niisuguse krediidi
Sama küsimuse ees seisab ka põllumees tä wõtmisest.
nawu. Kui aeg hea, wõime kulu tegemise Mitu protsenti teeks sarnane laenukoormatus
juures wähcm tagasihoidlikud olla.
wälja talu kinniswarast tiih. kapitali

Wirmase aja hindade langus sumlendab Meelgi
riisikot.

Põllumehel enesel puudub wilumuS, et tasu

wäärtusest?
Maapanga soodustatud 6 prots. 18 aasta peale
antud krediit teeks wälja kapitali wäärtusest keskmi

wust kindlaks määrata, sest tasuwuse kalkulat selt 25 prots., turuhinna alusel 45—30 prots.
Wekslikrediite teeks wälja kapitali wäärtusest umbes
siooni tegemine on wäga raske ülesanne, mida
4—5 prots., turuhinna alusel 2—3 prots.
meie põllumehelt nõuda ei wõi.

Mis otstarbeks on meil seni krediite torMi Kuidas paigutub põllumehe aasta-toodang?
Wastawad andmed toob kõneleja ette ta
tatud?
beilite
ja diagrammide järele. Tabelite ja dia
Senised meie krediidid jagunewad kolme eri grammide
waral seletab kõneleja, ka paremate
lisse liiki: 1) hädawajalik krediit, 2) moderni aastate jooksul ei saa põllumees siiski seda
seerimise krediit ja 3) majapidamisest wälja osa Palgana, mis tal õigus saada oleks. Aas
minew krediit.
Hädawajalik krediit on laen selleks, kui tatoodangu suurem osa paigutub konsmntiiw
näit. katus laseb läbi, maja wajab möödapääse setesse osadesse ja nii jääb saaki arwesse wõt
tes ikka wähemaks produktiiwseks aladeks
matut remonti. Siis teeme laenu, sest meil
raha puudub. "
'tarwisminew osa, mille tõttu ei ole ka wõi
Nüüd modernlsyevsmzise krediit. malik uut kapitali strntfoe tõmmata.
Meil on seni ikka ette toodud, et kuidas elatakse
Sarnane seisukord ei ole mitte üksi üksi
teisal, kuidas seal töötatakse, missuguste riistadega,
missugused on seal karjalaudad, mitte ainult puh kutes talumajapidamistes, waid seda wõime
tad, waid näit. Hollandis riputvad loomalauda ette kujutada ka riigimajanduse seisukorras.
akende ees isegi kardinad! Aga meil? Peaksime Liiga suur mitte produktiiwsetele aladele
olema ka ajakohased ja teisalt eeskuju võtma.
riigiwalitsemine, maawalitsused, laenud
Põllumajandusest wäljamine,
wad krediidid on need. km õed-wennad lah minew osa halwab produkti iwseid alasid.
kuwad talust ja sinnajääjal tuleb neile wälja Meie laheneme seisukorale, kus talumaja
nraksta nende pärandusosad. Kui talust lahkujad
pidamine on mõeldaw wõlawabas
rändawad linnadesse, siis läheb raha linna kaasa.
Jhti pärijad jääwad maale, jääb raha põllumajan
dusse.

seisukorras.

Meie wõiksime kõnelda ainult hädawaja

. Põllumajanduse raamatupidamise talitise

likkudest krediitidest: kui oma seemnojmudus, on

andmeid ette tuues peatub referent Eesti talu-

waja wäetist anda ja wiimast kulu teha, et
sarmaatia keelne sõna. Kuid Theodorose koguduse

Patune hing

liikmed laususid selle nime pilgates ent mitte nii
mõteldes.

Ja kui nad nii rändasid ja kannatasid õige usu

tõsist tasuwvl saada, siis wõime riskeerida

wõla tegemisega,
wõla tegemisega.

Meie oleme ehiwstesse liiga Palju raha
pannud. ,
SeisM>rd vn selge. Siin on wiga teh
wd? kuid siit ei saa mmü> õppust, et peab
olema wlewikus ettewaatlik. Talu ehitas
näiteks karjalauda, oli 10 lehma, kuid arwes
tati, et tulcb kindlasti tõsta loomade arwu
ja pidada 25 lehma, tähendab on waja suu
rem sa mõnusam karjalaut. Peremees arwes
tas siin Daam oludega. Kuid tegelikult ei
ole lehmade arw tõusnud ja talu wõib-olla
on oksjonile lähedal.
Maaparanduse küsimus on wä
lismaal niisugune, et ei soodustuta krediite
mlte soomaade ülesharimiseks, neid ei anta.
Seda wõib siis talupidaja wõtta weksli peale
erapangast. Seisukoht on niisugune, et kõige
enne tulewad kuiwatada endised kultuurmaad,
Hispaania wabariikliku wa litsuse esimene koosolek.
kelle toodan wee all kannatab. Kui omal
Pahemalt istuwad: haridusminister Al, tou j, peaminister Alca la Zamora,
suguoi raha ei ole, siis ei tule oma peale
waro
de Albornoz, tööminister La r kohtuminister Fernando de losßios,
wõtta maaparanduse laenu, siis on see ris
mereminister Casares Quiroga ja
go
Caballero,
siseminister Miguel
kantne. See wõib wiia tulu wõlgadesse.
sõjaminister Manuel Azana.
Maura,
wälismin.
AlexandroLerModerniseerimiskrediidi mures peab olema

eriliselt ettevaatlik.

Siin suure tähtsusega asjaolu, kuivõrd
ajakohane on meie talupidaja, kas jälgib ta
sise- ja wälisajalehti, kas wnneb turgude kon
junktuuri ja sise- ning välismajanduse seisu
kordi. See võib veel opereerida, kuid teistel
peab olema suur ettevaatus ja seda tuleb soo
vitada.
Põllumasinate suhtes peame oma seifyLyrda

pärast ja selle naise jalad olid wermeteS oma

tusüsteemi reformeerimisele.

Kirfandus.

mõtteid kaugemaid radu pidi. Hüpata argielust
pühapäeva, realiteedist kujutluste maailma

inimese vaim ja süda on kord niisugused. Lä
heb varsti igavaks sorida oma kunstimeelega
ainult selles rägastikus, millega niikuinii igal
sammul tegelikus elus kokku puutud.

Ses mõttes võib Juhan Jäigi uut romaani
..Rannaliivalt taevani" lugeda päris rõõmuga.
On küll siingi kaunis tihedaid kokkupuuteid
«elulähedusega", kuid teose üldine koloriit õh
kub siiski sündmusist ja tegelasist, mis on
välja karanud kõige argipäevsema elu rägasti
ainuvalitsejaks tõusta, sest inimese maitsenärv kust kujutluste ja illusioonide maailma, ja see
ta
tegi
tuule
alla
truuduse
laekahoidjale,
ent
truu
õigest jumalast ning need üksikud wanad ja habe
teeb headmeelt. Tundub nagu oleks väikene
olgu raamatulugemise või muu suhtes
mikud, kellel weel seisid meeles Jsraeli käsulauad, naine pidi weel ootama, nagu ootas isa Jakob hea nõuab ikkagi vaheldust, mitmepalgelisust ega sinilill ilmunud tavaliste hapukurkide keskele.
Ärgu mõeldagu seepärast, et teos oleks
kummardasid küll jumalat, kuid üpris tvöltsisti ja peale. Sest kõik suguharu liikmed ei olnud peh>- lepi ainult tolle aktuaalse elu kajastusega, mis
mingi luuleline intermezzo või «lüüriline sho
med selle sküütia naise tvaStu ja panid sinna ko on seatud moodsa kirjanduse lipukirjaks.
walesti, nii nagu kuri waim neile seda kõrwa
Seda mitte. Tegelased on igapäeva
Kõiki peab olema. Vahest tahad pugeda kolaad".
hale ühe oma mehe. Ent Theodoros ja ta usu
sisse oli puhunud.
sed inimesed, sündmused nende ümber reaal
kaaskannataja palusid järeljötmata Jahtvet, et see
selt mõõdetavad, kuid selle reaalsuse ümber
Ja fcc sündis mi. et üks õige Juuda mees.
liigub tubli portsjon kenakest fantaasiat, ilu
doruS nimi. sai preestriks üheS juudavahwa sugu aitaks wäärata ka seda meest. keS weel seisis tee maatiakeelse sõnaga, mida nad aga mõtlesid said kujutlusi, hüppeid rannaliivalt taevapilvede
veal
ees.
Ärdad
palwed
tungisid
Jähwe
süda
poole.
harus. Ning Jahwe oli walguStanud selle mehe
teisiti. k
Ja sa hüppad rõõmsalt kaasa.
südant õige u'u ja Sige issanda tundmisega ning meSse ning ta wöttis kuulda nende palwe.
Ja et Hiiobi suguwõsa dil usu juhtimiseks
Seda enam, et raamatu keel on koetud
Ja siis sündiski nii, et nagu Theodoros palwe kaasa iõmmatud, siis hakati usu süwendamiseks st!see tagasihoidlik jumala ori, TheodoruS, ei tväsinud
rõõmsa
huumori kudedega, kerge ja voolava
sellest kunagi rääkimast ja laulmast jämeda hää rännakul see sküütia naine, Emilie nimi, kandis letama neid Hiiobi sõnu. Ja see sküütia ja sar stiiliga, mis ei saa küll ronida tumedaisse ja
lcga.
oma hingekarjase järele palweraamätuid, olles usu maatia naine, usu seletamise ja rahtva pööramise ränkadesse sügavusisse meie ajal nii hinna
Ning see walgusta-tud TheodoruS afuS ajama eest wõitlejale ihulikuks toeks, nii sai tema nüüd raamatute kandja lõi üle koguduse laekast 500.000 tav ronimine! kuid selle eest paneb huvikalt
tväija kuradi kriukasid oma suguwõsa südametest.

paremaks käeks usuasjade juhtimisel selles fugui.

Ning pidi püha esiisade usu jälle tõstma Lige au
sisse. Ning pidi näitama kogu maailmale, kuidas

harus. Sest Issand ei tee wahet mehe ja naise

inlewad ajada ja seada needsinatsed usu asjad siin

wahel, waid waagib neid usu suuruse järele.

Ning Theodoros ja Emilie tänasid Jahwet, et

maailma patu oruS.

'ee oli kõik raskused weeretauud nende teelt.

Ja lõi tema lahti teistest preestritest ja wäär
jumala sulastest ning selles ilma laanes hakkas
kuulutama õiget usku. Ning kõik ta suguharu liik

gekarjane üksi on köigi ilma tuulte pääl ja mõni

Ja stis ütles TheodoroS: ~Ei ole hää. et hin

elumaru tvõib panna tema seisukoha kõikuma, See
wöib panna kõikuma ka selle naise koguduse laeka
Ja ei olnud Theodorusel weel süda paigal, kui juurest, kes nii nurisemata kannud usu seletamise
ta kõik oma suguwösa liikmed, keS asusid tuntud raamatuid ja olnud oma Preestrile ihulikuks toeks.

med tulid temaga.

Tuule Lipu mägedel, mi» on ükS Liibanoni mS

Ja siin peab muutus tulema, et õige usk
gcstiku haru siinpool Jordanit, oli kogunud oma usu asjade ajamine saaks nii kindlaks, «t ükski

püha waimu kogudusse, waid ta asus pöörama ka
kõiki teisi suguharusid õige tvalguse poole.

Paal ega Kell ei saaks siin nuusata ninotäitki
õhku".

Ja wõttis tema kätte oma kepi ellil sau ning

Ja siis TheodoroS tegi nii, et kutsus koguduse
läks istutama oma seemet kuradist rikutud mulda. tvanemateks ja oma kirjatundjate?? kaks ustawat

üks Sküütia ja SarMaatia naine jälgis temale inimest Hiiobi suguharust. • Ja oma päris naise
ning kandis nurisemata ja toaga meelega ta püha ning naise tvenna ning naise isa laskis ia kutsuda

nlu kirjanduse raamatuid, et jumala mehe pea ka neid juuda suguharu asju ajama. Ja ei ol
saaks mõtelda paganate löömise plaane. Ja see nud teistel seal siis enam sõnagi ütlemist, wähem
naine sai hüütud Theodoruse koguduse poolt oma weel Mütia naise tõõ külge puutumist, keda siis
wahel „bogorooditsak»", mis on üks sküütia ja mõned jumalawallatud hakkasid hüüdma selle sar-

saamiseks, tekitas riigipöörde all juba suuri
lahkhelisid, kuna wäideti ,et laenu hankimine
on sündinud põhiseaduse Mastasel teel.
Walitsus otsustas wälismaale põgenenud
kuningakoja liikmete palgasummad edaspidi
ära kasutada tööpuuduse wastu wõitlemiseks.
Sellega kaotawad kuningakoja liikmed igasn
gnse riikliku toetuse. Põgenewad kuningriik
tafeb toitsid endiga kaasa hiiglasuuri Maran
dusi. Nagu selgub, on kuninganna Ena
Prantsusmaale sõites kaasa wõtnud kallis
asju enam kui 250 milj. frangi wäärtuses.
Pariisi kriminaal-politseilj?, kes põgenenud
kuningas Alfonso käsutusse antud, on teataMaks tehtud erilised instruktsioonid kuninglik
kude wäärtasjade järele walwamiseks, mis on
praegu kuninganna pagaasi hulgas. Kaasa
toodud kallisasjade hulgas olewat haruldane
hinnaline kogu briljante. Üksikul isikul lu

Uus valitsus otsustas tühistada lepingu
Morgani pangagrupiga. See leping, mis oli
Meie tööjõud on võrdlemisi odavam fui sõlmitud 60 miljoni dollari suuruse laenu
välismaal. Näiteks on traktor ehitatud wä
lis-maa töölise tööjõuga ja omandades selle
välismaalt surume oma inimesed välja.
ja ei vastaks meie praeguse talumajapidamise
Siis talust väljaminevad krediidid. Meie krediidivõimele. Pikaajalist krediiti vöiks
Eesti rahwa-s on liiga helde ja liiga karm vast muretseda asutamiselolewad agraarpan
teisest Mjest.
gad, kuid ka neist ei saa niipea asja.
Talus on mitu last. Talu jagatakse ja tükel
Jääb ikkagi järele toimida omal jõul.
datakse nende vahel, kes soe maksab neile, Siseturu rahaasjandus vajab korraldamist.
kes välja lähevad. Tuleb ette juhtumisi, et kui talu
on 80—40 ha suur, siis väljamaks ulatub 3-—4OOO On juba tähendatud, et meil on palju ..külma
kroonini. See summa wõetockse siis pangast ja tihtt nud laene". Wõib olla saaks nende ülessula batakse nüüd kõige rohkem 5000 pesetat maalt
vekslikrediidi peale. Niisugune krediit hävitab tamisega midaai teostada.
wälja Miia.
majapidamise toodangu. Ei suudeta selle laenu pealt
Stin oleks ehk võimalik kasutada katva, mida
Uus sõjaministeer kawatseb sõjawäge
protsente maksta .läheb talu müügile, (gec on sei Soomes ja Saksamaal tarvitatakse, nimelt, et üks
sukord, mille all tõelikult paljud talud kannatavad. hüpoteegipank meil Maapank annaks talupi Ümber kõrvaldada ja suurema osa Praegusi
Rahvamajandusliselt on pahe selles, et kapital lä-> dajatele, kellel veksliwAga, laenu mitte sularahas,
ohwitsere teenistusest iwabastada. Praegu
heb linnadesse, ega ei saa soal tihtt uusi väärtusi vaid võlakirjades, millega võlgnik erapangas oma
looma hakata. Saades näiteks pärandusena 100.000 laenud kinni maksaks. Kuid seda ei saa läbi viia on Hispaania sõjawäeS ligi 27.000 ohMrtseri,
sentt läheb inimene linna, avab seal vürtSpoe või täies ulatuses, vaid ainult osaliselt. Wastasel kov nende hulgas 800 kindralit. Teenistusse ta
midagi sarnast, see ettevõte ei lähe, raha kaob. Talu ral oleksid meie ühispangad kõik korraga kinni kül hetakse jätta peamiselt nooremad ohwitserid,
on ruineeritud, perekond laiali paisatud. Talust manud. Kui tähendatud kava osaliseltki teostatav
väljaminejatel tuleb olla kannatlikum ja oodata, oleks, aitaks seegi praeguse võlakoormatuse kergen i kes on kindlad wabariiklased. Kaitseliit, kes
et nemad oma väljaminemisega sealt ei viiks talu damisele palju kaasa. Kogu võlasummade ümber on liig tagurline, saadetakse laiali.
haamri all a.
laenustannne praegu vist ei oleks otstarbekohane.
Inglise walitsus, kelle poole on pööratud
Meie peame oma htlewiku arenemiskäigus
Asjale tuleks tõsiselt mõelda.
ettepanekuga tunnustada Hispaania ajutist
rohkem waatama iseenda peale, sest ka tihti et ka etapankade seisukord läheb wõlgade kor walitsust kõrgema wõimuna kogu Hispaanias,
pesitseb seal wiaa.
ratul tasumisel järjest raskemaks. Kui era on andnud taastuse, et ta ei wõi Hispaania
Tuleb kõigepealt piitsutada iseennast.
pangad aga põllumeeste laenud ümberlaenus wabariiLi juriidiliselt tunnuswda enne, kui
Paratamatult seisame ümberlaenustamise tawad, satuwad nad wahekorda Maapangaga, on ühendusse astutud Briti dominioonidcga
küllmuse ees.
kes neile maksab kindla protsendiwahena, ja wõetud ühine seisukoht. Samal ajal juhi
Kui talud läihewad üksteise järele oksjo mille wõrra erapanaa vrotsent kõrgem sellest, wad kuningriiklused Prantsusmaal tähelepanu
nile, siis tuleb siin otsida wäljapääsuteid sei mida wõib maksta põllumees. Selle wahe sellele, et teataw wasturääkiwus on Prant
sukorrast. Sest meie riik oleneb ikkagi
peaks tasuma riik, mis veaks talle kergem susmaa seisukohal. Endine kuningas Al
prots. kaudselt wõi otsekohe võllumajandusest. olema, kui panna oma raha kinni pantkirjade
fonso, kes ise wäidab, et ta ei ole troonist
Kull aga saada raha lühiajaliste laenude alla.
lahti ütelnud, wiibib Prantsusmaal Prant
ümberlaem: 'tamiseks vikaajalisteks?
Mid kauem laseme praegust kriitilist seisu suse Mabarngi külalisena. Samal ajal on
Siin wõiks arwestada kabe allikaga: 1) korda kesta, seda balwemaks muutub olukord. aga Prantsuse tyalitsus juba tunnustanud
wälismaalt uue kapitali sissetoomine ja 2) Tuleb käed külge panna ja ära kasutada oma Hispaaniat wabariigina.
siseturu raha paremini ärakasutamine. Prae sisemaa jõud. Wõlg on wõõra oma ja see
Alfonso sõidab Poolasse?
guse rahaturu seisukorra juures wälismaalt tuleb tasuda. Nina mida kaugemalt see tn
Poola ajakirjanduses awäldati teateid, et
õige soodsatel tingimustel raha saada ei ole leb, seda raskem seda tasuda.
krahw Jan Zamoiski, kes on abielus endise kunin.wõimalik.. Kulud oleksid ikkagi kaunis suured
gas Alfonso 18. Setütrega prints Jsabellaga.
ka välja ümbritseva elu koorikust ja lennutada lähematel päevadel sõitvat Poolamaale. Warssawi
revideerima.

Johan Jäik*
~9taim&liiwalt taewanl".
karjase kõrwal sammumisest, siis sai pehmeks Theo
ROMAAN.
NOOR-EESTI KIRJASTUS TAR
dorose
süda
ta
wastu.
Ja
ta
ütles
tema
wastu:
Peatükk „Seitsme«dast Moosese raamatust".
TUS. 206 LHK. HIND KR. 3.50.
.Armas
õde
Issandas.
Olen
näinud
su
suurt
Ja see sündis siis, kui Jsrali lapsed kummar
Moodne aeg nõuab, et kirjandus seisaks
dasid Paali ja Pelli ning pidasid tantsupidusid kannatamist minu pärast ja mina tahan sulle ühe „elule lähedal". Kunstiline reportaash nõn
sooja
koha
anda
minu
koguduses".
kuldwasika ümber.
da öelda. See kõigiti sümpaatlik mõte ei to
Ning nii sündiski, kui Theodoros tuli tagasi, et hiks aga absoluutseks muutuda, kirjanduses
Juudarahwa suguharud olid pööranud ära omast
pühas koguduses.

Madriidist, 20. aprillil. (Trj.) HiS
paania uus kohtuminister sai valitsuselt vo
lituse asuda otsekohe Hispaania kohtute üm
berkujundamisele. Kõige pealt nimetatakse
uued liikmed kõrgemale kohtule ja kõrgema
kohtu kaastegevusel asutakse juba kogu koh

aristokraatsete» ringkondades seatakse seda sõitu
ühendusesse kuuldustega. et kuningas Alfonso 13.
kavatseb Poola sõita. Poola sõidu puhul peatuvat
iiljes kuningas ZmnoiÄi lossides Karpaatides.

Mäss Asooridel sumbutatud.
Portugali valitsuse lootused paranevad.
Lissa b o n i st, 20. aprillil. Liiguvad
kuuldused, et Portugali ekspeditsioon.vägede
korpus okupeeris Terceira saare Osoon saa
restikus. Pärast esimesi võitlusi Angra linna
juures valitsuse vägedega taganesid mäs
sajad mägedesse.

Ka walitsus teatab, et Ponta Delgadas
andsid mässajad pühapäewa hommikud kl. 3
alla. Osa mässajaid põgenes laewadel. Nii
wõiwat mässu Asoori saartel lõppenuks !u
-geda.

Terceira saarele saadetj enne wallutamist
ultimaatum - kui mässajad endid teatud aja
järele alla ei anna. pidid saare all asuwad
ristlejad „Vaseo da Gama" ja „Cava!ho
lugema ning kaasa elama.
de Aranjo" saart pommitama. Linnade ela
drahma raha ellik 5000 höbeseeklit, et kogudus
Romaan oma ülesehituselt ja sisult on meie nikkudele anti nõu lahkuda. St. lorae ia
romaanirakenduses kahtlematult uudne nähe.
saaks ütelda need Hiiobi sõnad:
Graeiosa saarekesed olid juba warem walln
„ Issand on annud, issand on wötnud, issanda Noor kirjanik oma Buveveedul tutvub vana tatud.
ingeri
kaluriga,
Kivikiisaga,
tekib
lähem
sõp
nimi olgu kiidetud".
rus ja nii jutustabki too Kivikiisk kirjamehele
Rngtpoore Madeiras paistab lähinewat
Ent see juhtus nii, et see Tuule Lipu mägede oma elukäigu. Too elukäik moodustabki ro
samutr
oma loomulikule lõpule. Madeiral
suguharu elas naabruses teiste suguharudega, kes maani peaaine. Iga eluepisood on rakendatud
olewat
Portugali
suurtükipaatide poolt läbi
kummardasid jumalaid, mis olid Theodorose mee omaette peatükiks milliseid võib väga hästi
teineteisest
ka
lahus
lugeda.
Kuid
autor
on
wndud
blokaadi
tõttu
toiduainete puudust
lest jõledad. Ja olid siiski need Theodorose Tuule osanud neid üksikjuhtumeid siduda siiski seda
juba
tunda,
kuigi
praegu
see weel eriti silma
Lipu mehed kuulnud paganate mõtlemisi ja ei võrt, et saame lõppeks päris tervikliku raa et tovkawat. Samuti olewat saarel walaus
matu.
läinud Hiiobi sõnadega õnge. Sest nad ütlesid, et
Jälgi stiilis an värskust ja kujutlusrõõmu. tusatnetest puudus, mis on wiinud elektri
rahasid Pole tvõtnud mitte Issand, Maid see sar
Meie
ajal vaadatakse küll viltu humoristlikule tarwttamise piiramisele. Samuti olewat iuba
maatia naine."
käsitluslaadile, „kurjaks" följetonismiks tem
Peenest rahast puudus. '
Ja nad tassistd selle naise Ülemkohtuni?» ette. beldamine tähendab juba kunstilisest seisuko
Mäisu
lilwideerimist walitsuft wäqcde
alaväärtuslikku. Olgugi nii, kuid sageli
leS ei olnud põrmugi Tuüle Lipu usu mees ja hast
Poolt olewat oodata peatselt.
osutub
paratamatult
too
~kunstiline"
stiil
iga
tahab mõista kohut kombe järele, mis ei ole arM
vaks ja puiseks, „följetonism" aga elavaks ja
sad sellele kogudusele.
rõõmsaks. Muidugi, kui pole kaldutud tühja
Ning Theodoro'sele olid tulnud kätte Hiiobi pealiskaudsusesse ja hõredasse vigurdamisse. mere kaagalmnukene Ingeris ehk kunineas Ka
Jäik on suutnud sellest hoiduda. Ja nii ranuki saadab Kmkiisa keiser Kulla iutule"
kannatused. Ning ta ringutas käsi ja lausus ju saame
lõbusa raamatu, mida meie nukral ja
maia tvastu: ~Mu jumal, mu jumal, miks oled raskel ajal on otse tervislik lugeda. Juba pea jne. margivad ära teose üldise koloriidi ia an
sa mind maha jätnud?"
tükkide nimetused, nagu ..Mere viinaniaa ehk mu?t tunmstuB€ värskeBt ning lustlikust vat
(Tartu ülikooli raamatukogust seitsme seina ja vanaisa kalurite parlamendis", „Suur merela
Raamat, mis kindlasti peaks koguma ar
vuka hulga lugejaid. «suma arhing Kroonlinna all ja Lahna Jaakko poja maa
seitsme luku tagant tvälja kirjutatud.)
lahing Piiteris", „Palava südamega külmale
Rj
maale ehk Pärnu merirebased saagi jahil", „Jää-
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Ringi ümber kodumaa.
Tartu teated.
„W»kmud" RakwereS. Rastvercs. Tartu tZn.

Tartu üliõpilaskond
Jngeri küsimust arutama.
E. tl. S. „Põhjala" algatus.
Soome üliõpilaskonnas ülestõstetud in
gm küsimused leiawad situtl wastukaja kogul
kultuurilmes. Eestis pole siiski sellele küsi
musele pööratud tähelepanu, peamiselt tvas
tewate andmete puudumisel. Alles wnmastel
Päewadel on mye bõimumeesietes üliõpilas
organisatsioonides seda küsimust arutatud.

E. ti. S. VLbiala" on esitanud ettepa
neku MSPilaskonna juhatusele asi AiõpKas

57 aastat poeleti taga.
Tartu tootteat äriteenija 70 vastase.
Tartu wanem äriteenija Erma Semenow
pühitseb täna oma 70-aaStaft sünnipäewa.

Juubilar on sündinud LI. apr. 1861. a. Tar
tos. Juba 18 aastaselt astus ta Kaubahoowi
riideärisse teenistusse õpilasena, kus

6-aaStase õppeaja möödumisel teenis weel lv
aastat sellina. Selle järgi wiibis Semenow 7
aastat Tõrtvas, kust jälle Tartu tagasi tuli. Siin
pole tvist küll ühtegi manufaktuuräri, kus juubi
lar pole teeninud pikemat aega. Wiimased 11 aas
tat on ta olnud Karl Abeli riideäris Kaubahoowis.
G. Semenow on oma kohuseid korralikult täitnud
ja olnud eeskuju?» mõnelegi nooremale ametiwen

esindusele.

Veale selle aStuS E. ü. S. ,Hõhsala" sel
kes küsimuses kontakti Soome liitlasorganisat
siooni Etelasnvmalainen Osakonnaga, ühtlasi
pöörates Akadeemilise Karjala Seltsi ja. ©oo*,
nt es töötawa Jnaeri toimkonna Poole waja
liÄt informatsiooni saamiseks ja wõimalikul
korral koostöö looliseks.
Kas saamad korterit eks
karftsoaid.
Peagi algab koolide ekskursioonide hoo
aeg, kui ilm soemaks muutub. Juba nüüd
on eeltööd ekskursioonideks käimas. Tartu
linnakvvliwc'''t'us on saanud juba rohkesti
järslpärimi' eelteateid ekskursioonide tuleku
kohta, mille . >.u on asutud ka nendele lorte
rite korraldamisele.

Ekskursantide kodu on Jaama tänawalt
Ae toodud Gildi tän. nr. 8. Siia wõib pai
gutada 1(10—200 ööbijat. Woodeid on ole
maS 70. Kaasa tuleb wõtta woodipesu, waip
ja padi. Sutvel on wõimalik ekskursante ma
hutada ka kooli ruumidesse suuremal määral,
ÜIS magamiseks on kasutada ainult Aed.
Tegelikude kulude katteks tuleb maksa õo
päewalt wcodi tavlvitamise eest 30 senti, ma
gamise eest õlgkotil wõi madratsil 20 smti ja
Agebet 15 senti.
Ekskursantide rühmad wõiwad korterit
saada weo! Noorte Naiste Kristlikus ühingus
Suurturg nr. 3 ja .ooorte Meeste Kristlikus
Ühingus Wallikraawi tän. nr. 23.
Esimeses saatvad öömaja 30 isikut maks
teS 60 senti woodi e*Tl teises kuni 200 ilikut.

Ak Usuteadlaste Seltsi
10» a. juubel.
Pühapäewal pühitses Ak. Usuteadlaste
Selts oma 10 a. kestwusjuubelit. Seks pu
huis oli korraldatud hommikul pidulik juma
lateenistus ülikooli kirikus, Ürst mindi üli->
öpilasmajja juubelialtusele. Õhtul oli ühine
kooswiibimine seltsi liigetÄe ja wilistlaStüe.
Ak. Usuteadlaste SeltS im 10 a. jooksul
awaldanud elawat tegeNmst. On peetud
üldse 98 referaati, ajalooliste, dogmaatiliste,
eetiliste jne. teemade üle. Peale selle on

oma mehega elab Kartva». Mõni päew tagasi tuli
õhtul tvanaimmese juure keegi noormees, kes talle

ühe kirja andis ja sellele lvaStvst palus. Et tva

ka awaliku, tacramtufogu ülesandeid, asub praegu
tuletõrjeühingu seltsimajas. Need ruumid aga oiu
tuwad ebasoodsaiks: on kitsad ja asuwad alcwiku

ühel Särcl. Raamatukogu juhatus seda füfimuit
kaaludes leidis, et raamatukogu ülewiimiue uuteSie

ruumidele on möödapääsemata. Peeti läbirääki'misi ka Walga maa-tvalitiuse haridusosakonnaga.
Maatvaliifu» awaldas nõueoiekut raamatukogu üie
wiimife korral maksta rtiumide üüri ja walguk-tns
naabri pool kirja, kuuldi äkki «vanainimese toa uk raha. kui leitakse atvarad ruumid, kus saaks awada
sest käimist. Waätama minnes oli aga tuba tühi. ka lugemislaud. Lähemal ajal kawnncraksc kut
Airi oli sisuline, milles tütar palub, et ema Nartra suda kokku erakorraline peakoosolek küsimuse

naimmene ise enam lugeda ei suuda, palus ta
noormeest hiljem «vastuse järele tulla. Kohe lah
kus ka noormees. Wanainkmene laks fellejärele
naabri poole, et kirja sisu teada saada. Lugedes

sõidaks. Et aeg hilines ja noormees tagasi ei wl liluks lahendamiseks.
nud, heitis «vanainimene magama, öösel hakkas
Laewaiiheadus Rõikani.
keegi Moodi all end liigutama. Hüüete Peale, kes
Praegu
on käimas Põltsamaa (Paala) jöe
seal on, ei toastarud ja vanainimene tahtis juba
rahulikult uinuda, kuid märkas, et keegi toas lii» weesängi füwendustööd. Alates jõeiuutt. on

tööga jõutud juba Rõika klaasiwalinlu lähe*
dusse ainult 1 km ja jõgi oleks söiduwaba
wabrikum. Kõik lootsidki, et praegused tööd
Ta on oma kutsele kogu hingega andunud
ja püüdnud Tartu äriteenijaid ühiseks pereks oskussõnu"> Praegu on selfiil 79 liiget ja tes selgus, et toa uks oli lahti ja toast oli ära sätkuwad kuni wabrikuni kui elawa lnklemise
«viidud mitmesugust pesu ja asju 100 krooni wäär keskuseni,, ometi o.n senistele töödele tuleinas
liita, olleS Tartu äriteenijate ühingu osutaja 55 Wilistlast.
tusa». Selgus, et tegemist oli Male kirjaga jä takistus sealt, kust ei WZidud seda sugugi
Juubeli puhul ilmuS seltsi wäljaandena sama
liige ja töötades ühingus kaasa kogu selle te
noormees pank ka Marguse toime.
album „Ak. Usuteadlaste Seltsi kümme aas
gewusc kestusel.
Kaisrodvvttse Jarma asemikkude pea oodata. Nimelt on ka põllutööministeeriumi
tat" Raamat sisaldab kirjutisi prof. Raha koosolek peeti Paides 19. skp., mispuhul? oli ko tähelepanu suundunud samaaegselt sellele jõele,
TööstuÄd pidasid aasta
mäelt, prof. Kõpult, prof. O. Sillalt, õp. A. hale sõitnud ka keskjuhatuse esinaine pr. M. Rack tahtes teostada weesängi jümendust pealpool
koosolekut.
mot. Kanti ette tegetmrsa aruanne, mille järgi on
Kuusikult, õp. J. Laurilt j. t.
Rõika wabrikut. Töödega tahetawat algust
Jartva ringkonna juhatus edukalt töötanud. Kah
Tartu Töösturite Keskühina pidas püha
juks oli «varemini ma!ema juhatuse ja ringkonna teha juba kohe ja samade masinatega, mis seal
Königsbergi õppejõud Tartus.
päeival oma aaStapeakoosolelktt. Liikmeid
esinaise prl. Lusmanni wahel arusaamatusi, mis tegutsemas. See tähendab, et ühekilomeetri
Eila jõudsid lõunase rongiga Tartusse tõttu senine esinaine prl. Lnsmann jäi walimiõte! line süwendamata osa peaks jääma püsima,
oli kokku tulnud umbes 60. Koosoleku juha
Königsbergi professorid J. Bürg e r s, J. «vähemusse, «vaid «valiti juhatus enamjagu ttus; kuni silwenduZtööd pealpool Rõika wabrikut
tajaks waliti kullasepp Tiido.
esinaiseks pr. L. Cikart. sekretäriks pr. H. Stein,
Paneth ja J. Nadler. Jaama olid
Aasta tegewuse aruandest selgus, et ühingu
muud juhatuse liikmed prl. Estenihal (end.). tehtud.
Üheks suuremaks tegewusharuks on olnud ilmunud wastu wõtma ülikooli õppejõud ersi prl. H. Hanson fend.s ja pr. Reitkam (uus).
Olgu siinkohal allakriipsutatud, et kohalike
tööstustesse puutuwate seaduse eelnõude aru teaduskondadest. Külalised asusid „Gra«ld Esindajaiks naiskodukaitse keskkogusse waliti pr. L. elanike üldsoow on. et jõe süwendustõö liikle*
Eilart, prlid LuSmann ja Kass. Koosolek möödus mise keskuseni teostuks enne ja siis alles peal'
tamme, nende kohta seisukoha wõtmine ja Hotelli" korterisse.
j rahulikult ja asjalikult.
kaasa aitamine nende eelnõude kiiremaks
Königsbergi ülikooli Professori loeng.
Asikumaksu alaudamme Eaarel. Genini oli pool vabrikut. nii siis peatumatult üles'
teostamiseks. Aasta kestel on nii mitut
Saare «vallas, wõrreldes teiste ümbruskonna Maz Poole. Igatahes miskisugust erakordist põhjust
Prof. . Paneth, Königsbergi Albertuse iili dadega. kõige odatvam isikumaks. Uue ajakohase praegu''? töö katkestamiseks pole. mispärasi põl>
seaduse eelnõu arutatud ja üks neist, nimelt
tööstusõpi laste seadus on juba riigikogu poolt kooli õppejõud, esineb täna loenguga ülikooli algkoolimaja ehitus nõudis wallalt erakordseid ku« ilitööministeerium mõifS onm hea kawatsusega
aulas kell 7 õhtul teemale „Über koSmische
mille tagajärjel läimrd aastal isikumaks tvä
seadusena maksma pandud.
iga kõrgele tõusis, nimelt 20 krooni meestel? ja 10 fiifi wähe oodata, kuni esimene töö wiidud
Ühingu rahaline läbikäik on olnud aasta Chemie". Sissepääs loengule kõigile waba.
krooni naistele, millise maksu tasunnne kehwema- lõpule.
Kaks pidulikku silmapilku.
kostel 700 kr. ümber. Ka on suudetud likwi
I tele täieZti üle jõu käis. Wallaivolikogu leidis
Õnnetus külaskäigul.
olewat käesoleival aastal ifiknmakni
deerida ühingu Mõlad.
Pühapäewal, 10. mail pühitseb ülikooli «võimaliku
Pühapäewal
juhtus Nõmmelt Eüvasse külla
alandada
ja
määras
maksuks
meestele
12
sa
nais
Eelarwe oli koostatud ja wõeti wastu koguduse eesti pihtfond oina 10 aastapäewo, tele 6 krooni. WallaMolikogu loodab tulewal aa?sõitnud
pr.
Marta
Pihlikuga õnnetus. M. P.
eelmise aasta eelarwe piires. Tegewuska mis puhul korraldatakse pidulik jumalates tal «veelgi makse alandada.
murdis kukkudes jalaluu. Esimest abi andis
ivana rõhutati tarwet jatkata oma seisuloh nistus, millest wõtab osa ka piiskop J. Kukk.
Hiljuti peeti Eaare naiskodukaitse aasiapeakoos Elwa arst. kuna õnnetu esmaspäeva hommikul
tade awaldamist tööstusi puudutawate sea
Laupäewa õhtul kell %7 leiab aset praost olekut, kirs otsustati: lähemal ajal korraldada sa Tallinna haigemajja toimetati. Pr. Pihlik on
duste eelnõude kohta.
N. Aunwerdti mäleswsmärgi awamine Ai nitaarkursus. Uute juhatusse «valiti: esinaiseks pr.
osakonna juhataja abi*
Ühinau liikmete matusekassat otsustati kooli koguduse käimistel Tallinna tee ääreS. Anni WoSmi. kirjatoimetajaks prl. Pauliue Puu Krediitpanga
kaasa.

konna edustuses arutusele wÄta za seisukoha nale.

wõtntiseks wastawat materjali muretseda,
ühtlasi on mainitud organisatsioon esitanud
samad ettepanekud üliõpilaskonna hõimu

tfg& «vanainimene Mai W., 70 a. mana. Tütar

täiendada, et sealt abiandmist saaks rohkemal
määral teostada.

gud. Woodist tõuSteS põrkas aga kokku kellegagi,
uimasti töötatud usuteaduslikkude oskussõnade kes kvoodi jalutsi kohal seisis. Ematuie tõttu ei
suutnud «vanainimene häält teha ja toibumisel oli
kallal (1928. a. ilumL wihk „UsuteaduSlikke tuba tühi. Naabreid üles ajades ja järele waadcr

9. annab 10. edustusele ruumi.

sepp ja laekuriks Linda Kast.
Wävdra ühispaug» te»em»seft. Wändra ühis

M. Tarase kontsert edasi lükatud.

pank tegutseb täuawu juba 24. aastat. Möödunud
..Wanemuise- uus tenor Martin Taras pidi
üliõpilaskonna 9. edustuse lõpukooSolekud on
aasta jooksul oli ühispanga arwete läbikäik
maksuinspektorite ja ärimaksn komiteede kohta. täna õhtul. Esimesel koosolekul wõetakse tvästu 3.718.312.61 krooni; ärifeis aaSta lõpul 200.395 esmaspäewa õhtul esinema neseiswa kontserdiga
kassa ja juhatuse nina toimkondade aruanded. kr. Tulude ja kulude ar«ve on 19.330.37 kr. pe:k vrof. Lemba kaastegevusel, Pileii:e müük oli claw
Esperantokeelne jumalateenistus leidis
Edustuse liikmetele kättesoadetud üliõpilaskonna tasakaalus. Kulude hulgas on lootuseta wõlgade ja saak olek? pea väljamüüdud olnud, kuid esmas
tähelepanu.

Läbirääkimistel wabetati mõtteid meie

kassaaruande bilanss on tasakaalus 16.267,28 mahakus:uiamisi 2041 kr. Selletõttu aruanne ei
päewa hommikul selgus, et M. Tara-? on järsku
näita ülejääki. Aasta jooksul on MekZlilaennd haigeks jäänud Arstid arwatvad, et paranemine
6000 kr. ja kontokorrentlaennd 4000 kr. Mõrra
õppekirjastusfondis 838.44 kr. ja üliõpilasmaja wähenenud.
wõtab iile nädala aega. Sellepärast on kon sert
makstes woodi eest 35 senti ja magamise eest
jumalateenistus, mis raadio kaudu edasi anti, ehitusfondis 400 kr.
edasi lükatud ja peetakse ära 6. mail, ku? maksa
maadluskotil 20 senti.
B«?a
raamatuk«gu
otfib
ruume.
Puka
waba
on leidnud laialdast poolehoidu nii sise- kui tva
Teisel koosolekul kinnitatakse protokoll sa Pä
wad
esmaspäevaks ostetud piletid.
tahtliku
tuletõrjeühingu
raauurtukogu,
mi»
täidab
lismaal.
rast läbirääkimisi lõpetab üliõpilaskonna 9. eduÄ
EeSti Kirjanduse Seltsi üldkoosolek.

Koosolekut peetakse pühap. Aia. 46. Peale
selM tegewuse ülewaate. aruannete ja wali
miste Aetakse sõelumisele meie tõlkekirjan
duse küsiinused. Nimelt ilmub meil aasta
jooksul sadakond tõlget, lugeja ujutatakse Ae,
Üutb puudub selans, mis seal on head ja mis
halba. TulM selgeks teha, missuguste raa
nwhrtc tõlkimin. meile tarwÄik. Teiseks
pole iga tõlkimine weel sugugi waStuwõetaw,
kuna wõib tõlkida ka nii, et teose wäärtiused
lähewad kaotsi ja antakse edasi ainult wäga
puudulik äratõmme naou mingi vdaw foto
heast maalist. Need küsimusÄ nõuaksid põh

Ketvadpühade ajal esperantistide kongressi pu kroonst. üliõpilaskonna fondides on mmiieas aris«
ihul Tartus ülikooli kirikus peetud esperantokeelne ande kohaselt: haigekassa fondis 9321,88 krooni,

.Prof. H. B. Rahamägi on saanud hulk kirju tus oma tegewuse .et aset anda oma järeltuli
jale 10. edusm'ele.

meie naabermaadest, nagu Soomest, Rootsist jne.,
kus ollakse hutvitatud ja palutakse, et edaspidigi
Eeslist jälle mõnd esperantokeelset jumalateemÄ
tust raadios edasi antaks.

! Möödunud nädalal on Tartu linna perekonna

seisuameüs registreeritud järgmised perekonna c isu

DETS

Sündinud: Luule Bamberg. Tamara Nje
shensli, Kark-Heintz Deinharde, Neiu KriStian.

Inina Zaökolv. Hillar Mägi. Maimu Wiro, Eewald

Kuiw. Qie Pärn. Uudo Lepik.
Abiellumiseks soolot awaldanud: August
Auerbach ja Alma Molok, Tcofun Bokownew ja

25

Minadoora Zeklistow, kodakondsuseta Semjon Pe

Ülikool.
ftlttMtt «SUsibaõtzetoja koht

on filtifoofioicnöiivfoiinn poolt 10 aba f s kuulu*
ta.-nd. ctrmaii'# 1. jiutlifr 1931. a.
Stofyxlt kandideerisa:! tuleb tvaStaivad sootm
aivaldued ühes elulookirjelduse ja tcgeivuse and«

metega entada dekanaati fu::t 20.
maini j.a.

ülikooli lõpetasid
ja omandasid wastawad lõpudiplomid arstiteadus

konnas: Helmi Freidach matt. pharm.
retrjagin ja eesti kodanik Alma Surra. Eduard kraadiga.
filosoofiateaduskonnas: Ida JliS s o n

»«»»

Meenotv ja Amaalie Juks. Wilhelm Garschnek ja
Heleene Jgnatow. Ilmar Weskimets ja Lotviise-

na La eest

Elfriide Teller. August Sepp ja Mana Gülden

saab bdpgcvaõntuv
li#ist pabcvQi»c%ir

kohtv.

Abiellunud: Elmar Rein ja Melaanie

ai nult'

(Amaalie) Jsupotv sünd. Mihkelson. Aleksander
Sillasoo ja Anna Saar, Armr Zäuram ja Heleene
tuldi

made omawahelisi wõistlusi mitmesugustel aladel.
Kui üks rühm pühapäewal Toomemäele üles seadis

drnd. med. iIS, Tawi silmakliiniku jyancmaks

assistendiks, stttd. mcd. stlnmr ii o r mann
2. haawakliiuiku noorema asüstcndi kt., agr. A.

Steinberg loomakaSw 'tu'c kabineti wa«

nema a-ns:endi k.t.. iuifooh lõpcr.uu Aleksander
Määr tegeliku zooloogia tvancma assistendi k.t.

Surnud: Harri Partelpoeg 22 a. tv.. Wik
lem Teimann 25 a. w.. Kustatv Perli 65 a. lv.,

kinnitati diploomirud edasiõppijaks laimekaswatuse
alal ühek? aa?tak« ed'.si
Brsiskeli nrstidepäcwa

Karl-Eduacd Teder ja Alma-

Johanna Heimberg sünd. Schneeberg 67 a. w..
Leena Kilk 78 a. w., Elmiire Bleski sünd Schults
Skautide Lewadme tegewus.
Skautide malewa tegewus on elatvaks muutu
uud. Suuremaks tegewu eks wõiks nimetada ruh'«

(rahwaluule) ja Karl L e ich t e r > filosoofia).
ülikooli walitkus kinnitas

Marie Hakkaja. Nikolai Woormansik ja Linda-

»#twi

KONE
Morsitudeng.

Perekonnaseisu teated.

dade liikmetega, kes on wäljastpoolt eduStust.

> muildtilused.

jalikku sõelumist.

Lati põllutöökooli õpilased tulewad Tartu.
Läti Nurmuisha põllutöökooli õpilastest tuleb
juunikuu dtui 50 isikuline ekskursioon Ees
tisse, et wtwuda siin peamiselt Tartu ülikooli
pSNumajandusliste katsejaamadega ja Tartu
ümbruse põllumajandusega. Ckskurswoni wõ
tab wastu ja annab korteri Tartu Eesti Põl
lumeeste Selts. Ekskursioon jääb Eestisse
i nädalaks.

Samal õhtul on 9. edustuse liikmete omalvahe
line kooswiibimine üliõpilasmajas ühes toimkon

95 a. w., Kustatv Purkas 63 a. w., .PanliineEliisabet Rövmberg 88 a. tv., Oskar Karlon 61
a. lv., Hans Waga 52 a. tv., Heleene Udras sünd.

Pulmann 59 a. w.. Maimu Wiro 4.päctva tv.,

Ma,, ggr. A. Mikjan

11. istangjärgule sõidab käesolewal aastal 120.

juunil) esindajana prof.
L. Vuuiepp. '

' .... ülikooli jnnred

i tooiab rahlvaSleliidu waimliie kooStöötami>e ?o
Woldemar Laumets 18 a. tv.. William-Aleksander
- nnö)ont Testi rabwuStik osakond, mis ellu kut uti
Seeland 23 a. tv.. Heleene Rebane sünd. Paade

Ka rskusllidus, Jakobi tän. 8.
r-- ai ~a w:Qe enmedeks on ülikooli rektor
41 linnupuuri, siis katsusid teised rühmad seda 59 a. tv.. Anna Grentsstein sünd Martin 61 a.
s abicnmeheks prof. A. Viiv. 'ekrelärikõ Prof P
Mors tähendab ladinakeeles surma. On
armu omcrford üle trumbata jne. Eriti palju on wana.
Teisipäeval, 21. aprillil, kell 7 Ohtu.
! ameina liikinek-? peos. L. Puusepp ja
tchlud käsitöid telgi, ehituste, majade, lennu
imeline, et ilmsüütu joogikene, mida iga päew
vros G. .cnm-, on otsuoianud koovieerida «lii!!.
T«|m:
kite j. t. mudeleid. Nüüd aga oodatakse jüri»
joome, kannab kah seda kurja nime. Klaas
Teater
ja
muusika.
lnf.tV, uuemate knktnnrüioie organiiainoonide eiin*
päctva pidustusi. Siis selgub wöistluste laudu
morssi tähendab siis õieti klaas surma.
daiate hulgait ja nimelt.- bra lsi. Nep h'r>'du-malewa parem rühm.
Jumala inimene.
Eelolewast tegewuskawast wõiks nimetada: 10. „Wa»«mi>if«z" täna rt. hind. op. „Amerua» !it lo:naalmlm-teeriiimist Tug l a o _ E
Ja ometi on neil jookidel, mis tõepoolest
Ktcmndirc 3cltfiit, vroi. J. Mark _ Õpetatud
pidustused, kus malewa teeb tra
girl".
surmatoojad, wäga hellitawad nimed
Kõneleb: mr« W. H. Baxter Lon mail jüripäewa
jalutuskäigu, korraldab paraadi, käsi
Leinbock Ee^ti
„Am«rican girl" on Lks «lawamaid operetie,
aqua vitae, eluwesi jne. Wiin on elutilk, donist* Sissepääs maksuta. Korjanduseta. ditsioonilise
Miujeiuntst. mag. J. S e m v c r Peii
tööde ja oma ruumide näituse, lõkketule. Külmade
mis
läinud
üle
»Wanemuise"
lawa,
ühtlasi
üks
morss aga surm!
ilmade korral peeiakse jüripäewa pidustused 17. naljarikkamaid. Tegewad prd Stukis. Nander. Li!.Ärir'"' -,<otA s« » »»««.
mail.
Nii on siin maailmas - kõik pahupidi.
bene,
Suworowa,
hrad
Lipp,
Põlde.
Änilane,
meiegi
morsitudeng
ja
tõmmati
wõidu
ase
Praegu on malewas üle 400 liikme. Kettmd Waino j. t. Piletihinnad 20—80 senti.
Meie tawaliselt ei märkagi seda. Kõu»
kuudel näitab liikmete arw järjekindlat tõusu.
nime pimesi kaasa kord sisseharjunud komme mel peksupingile.
Sport.
On ikka nurisetud, et meie akadeemilisel Malewa wanema prof. Paldrocki kaasabil on prae Neljaväewal wiim. Larda ,Kuulsuse hind".
tele ega mõtlegi roopaid õiges suunas ümber
gu käül telkide muretsemine laagrihooajaks. Telgid
Wägeto i« ülipönew sõjadraama läheb nelja
noorsool
puuduwad
ideaalid
ja
kõrgemad
seadma hakata.
antak e paremale rühmale ja paremale salgale am päetval wiimast korda. Tegewad pr. M. xiitf lö
Aliõpklnstc käsipall.
On ainult mõned üksikud ideeinimesied, taotlused. Need nurinad wõime nüüd jät tasuks. 10.—17. maini on katvaisus korraldada kõik meesnäitlejad. Piletihinnad 40 110 senti.
VübapärMal jätkusid üliõpilaskonna känpalli
keS end ohwerdawad õiguse maksmapanekuks ta tudengkonnas leidub kõigele waatamata skautluse tutwustamise nädalat üle riigi.
MeeSlaulo SeUst lanluharjatnS kolmap.. 22.
pook.fmaal wõistlused. Wõrkpalli.- kohta,'id E üli.
suhtub skautluSse soojalt, sest skau aprillil kell 9 õhtul Karskusliidus.
sl>n maailmas ja ihu ning hingega selle eest suuri ideeinimesi, kes ohwerdawad kõik isik tideSeltskond
tegewus seisab wanemate kontrolli all.
cptl. Seltsi ja üliõp. selts ..Liiwika meec-konnad
j üliõpilaskonna segakoori lauluharjutus on tei Zk!<mg Mõrdlemisi taia Mägine. kohan Eü-ä nriife
wõitlewad, et igat asja nimetataks õige ni liht, kui ainult suur mõte wõidule pääseks.
'sipäetval kell 20.80 matemaatika instltuudrS. Lui paremus, kust ka punktid saadi. Gamed wõidab
Igal juhul jääb see morsitudeng igawe
Lootusringide päew 9. ja 10. mail.
mega. Nii wõime sääraste eneseohwerda
Õpetajate liidu soowil on lubanud haridust, päetvase esinemise pärast kõikide ilmumine tartvuik EuS napilr. kuid kindlalt lõng ja 15:11. Su
jäte hulka lugeda ka toda tudengit, kes hiljuti seks ajaks meie ajalukku. Rõõmuks wõi pa
Juhatuse koosolek on samal päewal kell 19 üliõpr rumisi eriti hiilgatvaid ci olnud, mängiti cltelvaat
pidas ränka ja meeleheitlikku wõitlust mor hameeleks, kes seda oskab nüüdsel ajal õieti ministeerium korraldada tänatvu koolide lootuS laSmajaS.
likull 'ellest kadusid ka effcktsed ..pommid". lärst.
ette arwata!
Miina Hermanni Lauluseltsi 'egakoori harzutus
ringide päetva 9. ja 10. mail. Laupäcwal. 9.
siklaasi pärast.
uK iamade meeskondade waheline korwpall.
on
21.
skp.
kell
%9
õhtul
Lai
tän.
23.
Lauluseltsi
mail
pühendatakse
karSkusküfimusele
koolides
kaks
Ta wõttis kõige pealt arwesse, et morsi
tahad r-wamheerida. kuid mängu juhti.
üldkoosolek
sealsamas
28.
skp.
kell
y2S
õhtul.
™ '» ®J®<. tõtt. ..SüWtj- .j i-bi
klaas tähendab õieti surmaklaasi ja nii õhu
Aga on teistlaadigi ideetaotlejaid siin wiimast tundi.
'»o»3t ja korwid langcwad EÜS'j ednktaski ennast ja oma sõpru jooma tähendatud maises maailmas. Nagu see „Rahwalehe"
Hakkawaid haigusi.
! KiMit kMMMni Ja
Jakobioni Misetest järjest, lõpnicisuks
klaasist wedelikku, mis tollele nimetusele sisuli mees, kelle igatsused teaduse templi järele
kusuneb ootamatult suur EüS'i wöit 61:2?.
...Tarin linnas registreeriti hakkawaid haigusi
Akadeemilise Loomaarsti Seltsi koosolek on 20.
selt wastaks. Wiin toob surma seepärast kaswasid nii suureks, et ei suutnud enam möödunud nädalal: sarlakid 2 juht. ja suguhaigu aprillil kell 20 1.-arstiteadnskonna anatoomia au'5 võrkpallis , kohtaMad org-mmud fa
on ainukene wõimalns morsiklaasist juua al wastu seista ning ehtis oma Pea akadeemilise seid 14 juht., kokku 16 juhtumist.
ditooriumiS. Koosoleku päewakorras muuseas 2 korv! ?sthae Patnae. Pöneiv mäng hiline
tvaStuMötmisegr. saates icgnu
koholi. Mitte morssi.
trikoloriga.
referaati, üliõp. A. Wehik Were ja sidekoelisie bSi flrZ-f115''
SiükM? e prl-d Vi rk, ja
rakkude geneetiline sugulus. Dr. J. Tehwer
Joodigi. Kuid iga resormikatse leiab ka
Kahjuks küll wõõra omaga. Kuid
Jooni loomaarstiteaduskonna ajaloost.
ja 15-18 org-tude Mõiduga 15:10. 14,16
dedaid waStuseisjaid ja nii tuligi kurje ini sel pole olulist tähendust, peaasi, püüdmine
moaletit
mesi ,kes säärase joomise waStu wihamüra kõrgeima poole on juba hinnataw. Iga
Riigikohtu
tõstsid. Et kui on morsiklaaS, siis joodagu tahes samawörra kui eelmise, morsitwdengi,
Kirjawastused.
ka morssi. Kõik muu on kurjast.
oma.
Riigikohtu adminiftratiiw-osakonna awalikul koh
MM
I.
21
MiS teha taipamatute inimestega! Pole
Nn et wõiksimegi edaspidi kõiki säära
tuistungil 8. mail on arutusele määratud Jaan kui« Esimene Tartu rahuleping a. 1351"
Lõhmuse sa Heinrich-Eduard Klaise. Johannes Kal
muud teed kohtusse! Ja nii meie enese seid ideemehi akadeemilises raamis nimetada
lase. Liiri Jürgensoni, HanS Siimeri enese ja kui witada/ mlO 2e?U herned" ei saa tarohwerduslit tugeng kiskuSki reformiwaStased morsitudengiteks. See wastab si
oma õdede woliniku, Otto Tuwikese ja Jakob jaama Ruumipuudusel peab awaldamata
paragrahwi alla, er lastagu inimesel, keS tahab suliseltki, km wõtame arweSse, et „morS" tä
„ POSTIMEHE" raamatnkaapl. Tartus, Partsi,
Jaan Karna, Gusraw Rohti, Nikolai Kra
Suurturg 16.
Sigust maa peale tuua, ka ausasti wõidelda. hendab ladina keeles kutiga.
silnikowi. Gustatv Rohti, Märt Reissari, Emilie
Nii tekkiski too morsiprotsesS, mis on um
Tristan.
Rikko, Heinrich Valdmanni, kaubamaja L. Sel
WaStutaw toimetaja Oskar Mänd.
manowitsch ja poja. Rosalic Leeri, Nakwere pii
bes wõrreldaw suurte õiguseprohwetite prot
feen on fOfge nacemf ? maühingu, Märt Neissare. Hcndrik Maasiku. Rkl
Väljaandja
Eesti Kirjastus ühisus
sessidega ja kuS paratamatult nood prohwetid
ginald
Tilsi,
Jaan
Wiilupi
ja
Jaan
Offrili
kae
pidid jaama märtriteks. Nii sai kannatada
dused.
Trükitud „Postimehe" trükikojas, Tartus.

Nr. 107

.POSTIMEES"

6
«Vanemuise» teater
Meie kalli mehe, isa, vanaisa, venna, onu ja vanaonu

Teisipäeval, 21. aprillil kl. 80.

Odavahlnnal. etendas.

GUSTAV JOHANNSONT

Aüi il.

kirstupanekust ja matusest osavõtjaile ja kõigile neile,
kes avaldasid oma südamlikku kaastunnet, avaldavad,

im UFEOFWUE moto*

MAAMEES

Müöa juhuslikult hea vähe
pruugitud Zimmermani

fordson

»

OMANIKKUDELE j
Kui Teie traktori
silindrid liiaks kulu
nud, ärge vahetage
asjata kallist silindri
blokki, vaid laske (
meie töökojas pan-.
na uued silindri kes
tad ja klapipesad,
millega Teie trak
tori blokk muutub
samasuguseks kui
uuski

Julius BJumenthali operett
3v. Kurt Zorligi muusika.

südamlikku tänu

Pääsetähed 20, 30, 40, 50 ja
60 senti ühes riidehoiuga.

karvad omaksed.
Vägeval, 19. aprillil 1931.

on loetavani erapooletu piltidega

Neljapäeval, 23. aprillil kl- 8 õ.
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Viimast korda.

Ilustatud põllumalandusllne

hoovis.

llllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllltlll!!

Üks suur

nädalaleht.

Uil U.
Esiteks härra E. Uigale, kes teda leidis ja kõigile,
ja L. Stallingsi
kes minu armast poega ja meie head venda Vllliam M. Andersoni
näidend 4 vaatuses.
Beeland'it ta viimsel rännakteel saatsid,
Pääsetähed 40, 60. 85 ja
110 senti ühes riidehoiuga.

ütleme tänu.
Eriti olgu tänatud ta kaasseltsilised Tartu autojuhid,
kes liii suure armastusega jagasid meie ühist leina.
Ema Ja Õed.

Näha kella 4—6 pl. iga päev.
Tartus, Narva tän. 81, krt 3,

Ilmub adv. JOH. VüK'i tegeval toimetusel.
KAASTÖÖLISTEKS tuntud ülikooli õppejõud,

odavasti müüa. Tähe tän.

agronoomid, majandusteadlased, tegelikud põllu

nr. 56-2, 11. k., 11. eesuks.

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

•

A/S.A.ROSENWALD &Co.
TARTUS, SUURTURG 8 * TELEFON

im

perepojale ja peretütrele, sulasele ja tüdrukule.

müüa Purde tän. 15.

Iga teadlik psllu« Ja majapidaja tellib
selleparast «MAAMEHE" otsekohe.

Tööpakkumised

M o
0

iiMDi

Lootsik

Olen saanud väljamaalt

(pandor) müüa Lai t. 5.

•

Kiilil

Müüa kerge lamavoi-

MMM

Moodsates mustrites

(patronid). Õmbleja E. PROST. Tartus, Võru t. 20,

M.Pärsimäe kaupluses, Riia 80.

Bembergsiidi
vajatakse Sootaga mõisa.

Adr.: Tartu postk. 10.

on kohale jõudnud.

Pealisnaha töödele tarvis

H. BAU MANN.
Tartus, Kaubahoov 1.

õpilasi ja

puhwetikappe,

TANTSUKURSUSTEL Tartus, Lossi 3,
teisipäeval, 21. aprillil s. a. kell l/a 9 õhtul

kordamisõhtu
demonstratsiooniga.
Demonstr. prl. Spitel Ja hr. Pilrson
Kavas Tallinna turniiri tantsud: Tango,
Quick-fox, Inglise-valss ja Slow-fox. Kõik

belda teisipäeval, 21. aprillil
kl. 10 homm. Vabaduse tän.
nr. 56, Hermanni maja.
Vajatakse maale

endised ja praegused kursuslased palutud.

karjust,
! tütarlast. Kaupa tehakse Tä

õhtul ja 21. s. k. kella 12—1

Tõrva linnavalitsus vajab alates 1. maist eelolevaks
ehitushooajaks

päeval,
i >

Tarvis kohe täiesti vilunud

suures valikus odavate hindadega soovitavad
Venn. Lepp
Tartiii Promiaadl lii. 2. ti

kutseõiguslist tehnikut

mööbel. Aleksandri t. 70—6,
tisleri juures.

fOGiDiü touta

1

itus, küduirtisetööstus.
Vajatakse

aväldused unes lühikese elulookirjeldusega ja tunnis
tuste ärakirjadega saata linnavalitsusele 27. aprilliks s. a.

teenijat ja
Endise kohvik „Linda"

kes on olnud tööde juhatajaks ja tunneb eriti killustik
teede parendustöid ning bituumendemist ja üldse ehi
tustegevust (hooneteehitused). Palk 150 kr. kuus.
EratöOde tegemine lubatud. Tempelmaksustatud soovi

Tõrva linnavalitsus.

karjust

Korralik keskealine naiste
rahvas

Türgi diivane, riidekappe, söö

gilaudu, suuri ja väikseid
peeglisid, kummut, nikkel ak
nariiul Riia tän. 27, Onni äris.

otsib kohta
maale või linna, töödes vilu
nud. Kaupa tehakse Kal
mistu 27, 21. aprillist kuni

24. aprillini kella 10—1-ni.

Aus, tööarmastaja neiu, vi
lunud ekstrakti, vürtsi töös

Head välismaa

maale. Teateid saab Tartus,
Maavalitsuse majas, 111 korral,

ruumid

12 e. 1.

Soovitakse osta vasest

«Haritud neiu» all.

Juhuslikult müüa

t

maantee 2—3.

Vahi kaheaastase aiandus-mesindus
kooli esimesse klassi võetakse vastu

Vajatakse korralikku, vilunud

»«••

Teatada Võru Linatööstuse Ühisusele. Võru,
Kreutzvaldi tän. nr. 59, telef. 37.

aparaat
3-lambiline ja pronksist ka
mina kell, 104 a. vana. Näha
Suurturg 13. kellaäri.

MMM
soovivad maale talu tööle
ehk karja. Tartus, Katarina

tän. nr. 8, krt. 11.

Hobune

uusi õpilasi
Tartus, Lepiku tän. nr. 9—l.

Ehitusettevõtjaile!

eelpraktikale
kuni 1. juunini sel aastal. Lähemaid teateid
kooli vastuvõtmise üle saab Vahilt, Tartu kaudu.
Kooli Juhatus.

Jloott

~TERVIS"
nr. f.
Su arendatud kuJuL
1 Sisu: Prof. A. PALDROCK: Noorsoo suguelust
Dr. F. TOMSON: Tühik kopsutiisikushaige suurim vaen*
laüe (9 pildiga). Prof. A. LÜÜS: Noored mehed ja sugu
elu. Dr. M. ELLER: Suguhaigused tõstavad maa! pead
(I pildiga). Dr. V. SUMBERG: Tunne iseennast Keele
maitsetundmisest (2pildiga dr.Kahni järele). Dr. K.KOOK:
Haiglane rasedus. Kõhukinnisus (1 pildiga). Dr. V. SUM
BERG: Kunstlik hingamine. Lutikas näotu majasõber
(11 pildiga). Ettevaatust kevadisel jääl. Tervise kõne
tund. Selgituseks.
raamatukauplus.
Rahvarikkas kohas Laiuse vallas Sootaga alevikus täiesti
kofraa ja avar

vajatakse maale talutöödele.
Kaupa tehakse kojam. juures
Raekoja t' 53.

Tööstuse ettevõttes
tarvis

Ilmus trükist tarvilik käsiraamat igaühele
KARL HINTZER

osanikku
kapitaliga 300—400 kr. Töös
tuse käsu 100 %. Kirjad saata
slt «Nr. 50» all.

PILTIDES

Kellel on hea Angleri tõugu

Meil Eestis pole võimlemises tarvitusel kind
lat üht süsteemi. Sellepärast on mõeldud
käesolev raamatuke materjali koguna, kust
igaüks võib tarvisminevat materjali leida.
Harjutuste kiiret ülesleidmist võimaldab raa
matus nende rühmitus. Tarvilik käsiraamat
igaühele, eriti õpetajale koolis, kaitseyäe-,
kaitseliidu- ning noorsoo juhtidele. Väljaanne
on taskuformaadis. Kes vähegi aru saab keha

2—21/« aastat vana, suguta
mise jaoks mflüa. Teat. saata
Tartu postkast 156, telel. 252.

BSoovitakse osta tarvitatud

lise kasvatuse vajadusest, kannab seda raa
matut taskus, kui head abimeest
Hind 1 kr. 20 s.

Saadaval kõigis raamatukauplustes.

f
kandejõud 11/2ll/2 tonni. Teatada

Tartu, Tähe 134, E. Vetsi.

Tartus, Suurturg nr. 16.

Jfmmatttand- matseerila
E. ELLER
Tartus, Raekoja tün. 35

B. Liibusk
Tartus, Raekoja (Raatuse) tSa.
nr. 12, 111 korraL

Ämmaemand
S.Rmon
TartaSt Peplvrf tl». 2»

JMT

telef. Kudina 4.

müiia>
Järele küsida Tartus, Riia

Antakse saksa ja inglise keele

t. 77 kontoris, telef. nr. 125.

Vesncri mõis, telef. 864

tunde

Linna südames hästi töötav Tartus, Lai tän. 12, krt. 5,
üleval. Kõnetunnid 10—11
ja 3—4.
Ititnitoi-, mii
li Mitts
äraanda ühes inventari ja elu
korteriga ärareisimise tõttu.
Teateid saab Tartus, Gildi 3,
piimaäris.

Moinete
kauplus

Kaks ametiskäijat naiste

rahvast võivad

kaasüürilisiks
tulla vaiksesse perekonda.

Tartus, Vallikraavi 17—3, lii. k.

ühes piimapoe ning elukor
teriga hästi minevas ko
has. Teateid saab Kauba
hoov 29, hra A. Luksep'alt.
Aakre-Helmil
Tõrna talus võtab «POSTI
võtab ,POSTIMEHE4 MEHE» tellimisi vastu härra
Henn Maser.
tellimisi vastu
3£. Jiütt.

tellimisi ja kuulutusi
võtavad vastus
Kodijärwe Pruulil, Peetet
Wiil. 4
Märjamaa Päärdul, M. Prii*
mets. 1

Pala ag., Pr. Willemcoa.

Mägiste Waalul, Henn Sarw*

Vana - Kastre seltsimajas^
Lavrentjev.

Kudina vallas, Lilo asumLg
Osv. Villman.
Pedjas, Arn. Anton. 1
HSrra E. Kisberg'l
kaupluses
Kambjas

Juhuslikult ära anda

Raamatu hinna rahas või postmarkides ette
saatjale raamatu kättesaatmine meie kuluL
Pe ai ad u:
«Postimehe" raamatukauplus

tõsine neiu
soovib praktikandiks-keetjaks suuremasse majapida
misesse või asutisesse. Kirjad palun slt. kuni
* 1. maini .Kalor" all,

VÕIMLEMINE

(Vastu Jaani kirikut).

.MM"

aasaheinu
TERVIST 7 ULEB KALLIKS PIDADA,
TERVISE EEST TULEB HOOLT KANDA.

kella ajal kokkuleppe järele.
Tartus, Rüütli t. 25-4

Ha nii

Näha iga päev Võru t. 90.

Vesneri mõisas

ühes elu- ja kõrvalruumidega üürile anda, arvates 1. juunist

BaHtud Ja majapidamise kooli lõpetanud

Koguduse Juhatus.

Tüdrukut

äriruum
t. a. Lähemaid teateid annab ja kaupa teeb Laiuse LaenuHoiu ühisuse juhatus igal ajal. Aadress: Laiuse L.-H. Üh.
Laiuse. Telefon 8.

müüa. Hea sugumära, 7 a.
vana, 2 ars. 3 vers. kõrge.

Immaanuell kogudus annab oma kiriku
soovid virtina ehk perenaise
kohta talusse. 10 a. sellel
teenijat
Põranda remondi tööd wähem
alal töötanud. Tunnistused
talu.
head. Hotell „Tartu", tuba
vajatakse võõrastemajasse,
pakkumisel wälja,
nr. 16.
kes kõik maja tööd osavasti
ja korralikult ära teeb. Jlmu kosknSd., 22. skp., kell 12 pfleval Aleksandri t. Lähemaid teateid Kudlna
da kella B—lo õht ehk hom. nr. 26. Töö ja tingimused sealsamas näha teisipäev. 21. skp., vallast hra Laumetsa kaupl.,
kell 12 päeval.

Kõnet 10—12 ja 5—7. pühap.
10—12. Soovikorral ka teisel

teL 13-30, vastu Maarja kirikut

Rutuliselt müüa

Tartus, Raekoja tän. 2—l.

Võtab vastu endiselt:

Kaks

raadio

kes ka keeta oskab. Riia

Tiigi tän. 44, krt. 2,

Xmma«iimd

veini shokoladi komp
on saada. Jahukauplus Jaan veki tööst, kauplusse ehk üks
Lipp. Turu tän. 2, tel. 10-47. kõik kuhu. Palun teat slt.

Tarvis lastearmastajat vanem.

(saal, suur köök, eluruumid) üürile anda. Lähemat
Tartus, Lossi tän. nr. 18, kella I—2.

DOillil lollil!

kaera

teisipäeval 21. aprillil, kell

elab nüöd

maale. Teen kõik talu tööd.
Mellini haigemajas
Tartus, Karlova tiin. 102—4.
äripäeviti 12—1 ja 5—6.
Korralik
müüa, muuseas ümmar
Dr. A. LENZNER
gune söögilaud, puhvet
Nidvuk
jne. Kesknäd. ja nelja
ja karjus soovivad maale Naha* |a suguhaigu
päeval kella B—3. Tar ühte
tallu. Järele küsida
sed. Kosmeetika.
tus, Kroonuaia t. 22—4. Tartus, Uus tän. nr. 2—5.

•hk nooremat inseneri

Tulla Kauba tän. nr. 15 Tar

Aus, korralik noormees

MM

Müüa ilus

WWM

E.Blessig

vitatud kummut ja pehme

J. ADAMTAU

maapoissi
maale tallu sulaseks. Kau

he tän. nr. 105—2, 20. s. k.

Prof. dr.

tammepuust kirjutuslaud, tar

Tarvis tublit

KAABUSIP

edasi anda. Pakk. saata slt. „75" all.

Puiestee 29, sepatööstus.

Müüa tamme- ja lepapuust

Teada saad Kauda tän. 15,
krt. 15. kl. 7-8 ja p. 1. 7-8.

Neela asunduses Tartumaal pee
takse 24. aprillil s. a.
VALLAVALITSUS.

liba- ia worstikauplus

töüwatikrit

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

töõtundjaid

Laat

Käidavas kohas hästi sissetöötatud

Müüa 2 uut

müüakse «Postimehe*
ja «Maamehe64 üksik
numbreid.
Malm
Itiromant
Ainuke tõetundja

kes inimese saa
tuse ära ütleb.
Turu tän. 75—4.
HMlgi Täiuslik Töe prohv
UP J.aPn? saatus, õnn.
Uueturu 25.
-4. apr. rahukogus. Väljalõig.

