ffnrai» tea »&tw.

DktHi number 5 «utt.

Ja peakontor Tartus, Jaan! 11. J
(Toimetus ja kontor Tallinnas, Vene l.!
Telefonid Tartu»: Tegewtoimetaja 2-86, siaeriigi

Postimees

Ja Tartu teadete tolm. 1-86, kaugekõned 9-86, irijuhatu» 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-60.

Telefonid Tallinna»; Toimetas 30*81, kontor 16-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil,

senti, mid nüüd loodetakse kokku saada wahe

«talt 19 milj. senti.
Sihtkapitalid esitavad oma aruanded kul
tuurkapitali nõukogule 25. skp. Selle järele
tuleb kokku eelarve komisjon. Kultuurkapitali
sissetulekute juures paistab silma, et sissetulek

tubakalt on vähenenud, piirituselt aga weidi
tõusnud. *

Tartu rätsepad kuulutasid streigi wälja.
Kolm püewa üldine tööseisak, stis jätkub töö tellitud
tööde metftmte juures.
Walmisriiete Sri omanikud ei anna järgi.
Tartu rätsepate streigi küsimus näis juba
kord waibuwat. kuna toöhindade normeerimi

juba teawsid töötasu kõrgendamiseks kuni

12 kuud 1200 senti.

Välismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

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

poolessastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

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

Tänast lehte 6 lehekülge

Kultuurkapitalil jagada 19 miljonit.

enam näidanud kokkukuivamist, waid fiSsetu
lek on isegi weidi suurem sügisesest. Mõõdu
nud sügisel tuli jagamisele ulose 18, S milj.

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135 s*
2k. 270 s., 3k. 370 s., iga lisakuu 110 s* 6 kuud 700 a*
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära viles: 1 kuu 125 s„
2k. 250 s., 3k. 320 iga lisakuu 100 s« 6 kuud 600

naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või

Kolmapäewal, 22. aprillil 1931.

Iga aasta on kultumkppitali allikad «Li
bauud koktukuilwamise tmcheutsi. Möödunud
poolaasta jagamisel oliHchast juba nii wähe
koSu tulmw, et Wiki nõu«td ei saabud rahul
dada. Järjekorraline wltmiMpitali jagaMine seisab praegu e«S. Nagu kuuleme, ou
haridusministeeriumis praegu käimas kul.
tuurkapitali sissetulekute Lokkuwötmiue, et
saada selgust, kui suur summa seekord siht
kapitalide wahel jagamisele tilleb. Nagu kuu
keme, ei ole seekord kultuurkapitali allikad

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

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

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

malust mõõda.

3&efef*staU»e tagamine algab.

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

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti,teksti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm weeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
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«Postimehe* Ja ta maksuliste lisade tellimishinnad t
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s., iga Hsa

75. aastakäik.

Karta rahutusi Hispaania-Marokkos.
Hispaania rewolutsiooni kajastus Aafrikas.
Madriidi walitsusemeelseid rongikäike.
Londonist, 21. apr. Ühenduses His töölised, üliõpilased ja ka keskkoolide õpilased.
paanias sündinud riigipöördega on olukord Nongikäigu eesotsas liikusid walitsuse sotsia
ka Tansheris ähwardawaks muutunud. Tan listlikud liikmed, erakuberner ja linnapea.
sherist Hispaania Marokkosse jõudnud põge Linna tänawad olid tihedalt rahwahulkasid
nikud süetawad, et rewolutswnäärid on kat täiS, keS meeleawaldajatega ühinesid. 'Pidu
snnud Tansheri tsoonil, milles walitsuswõim lik rongikäik liikus surnuaiale, kus rahami
inglaste, prantslaste ja hispaanlaste käes nister esimese Hispaania sotsialistide juhi
ühtlaselt, wõimu oma katte haarata. Tanshe haua! kõnet pidas.
ris olnud ränki tänawawõitsusi.
Meeleawaldajatest wõttis osa üle 150lX)l)
Teiste teadete järele olewat Gibraltaris inimese.
Alfonso Londonis.
kaks rügementi marsiwalmis. Nimelt on karta
Pariisist teatatakse: Hispaania endine
nfskabiilide mässu. Wiimase 24 tunni jooksul
on hädaohu wastu tarwitusele wõetud eriabi kuningas Alsonso sõitis Leisipäewal Londoni,
nõud. On tõsiselt karta, et Hispaania Marok et seal samme astuda oma kolmanda poja
kos riffiabiilid algawad uuesti mässu, mille prints Juani wastuwõtmiseks merewäe kooli.
tagajärgi raske oleks ennustada.
Endine kuningas jääwat mõneks PäewakS
Inglismaale, et siis tagasi sõita Prantsus
Meeleawaldused Madriidis.
Madriidis olid pühapäewal suured sotsia maale ja kokku saada Fontainebleaus peatuma
Uus mäng weepolo
listide meeleavaldused Hispaania sotsialistliku endise kuninganna Ena ja kuningliku pere
Kalifornia ranna luksusujulates on prae erakonna asuta/a Pablo Jglesiase mälestu konna teiste liikmetega.
gu weepolo armastatuim ajawiitemäng. seks. Meeleawaldustest wötsid osa Madriidi
Eriti meeldib see spordiala noortele neidudele.

Hiiglapalliga, mille läbimõõt on üks meeter,
Esmyspäewa õhwl oli rätsepate ameti sünnib wõjstlus kahe ..meeskonna" wahel,
ses loodeti jõuda tööcmdsateaa kokkuleppele, ühisuse üldkoosolek, kust osa wõttis üle 200 millised koosnewad kumbki wiiest naismäu
sest wiinlastest osa awoldäs nõusolekut rätse isiku. RSHuwa häälte enamusega otsustati gijast.
pate tunnitasu tõstmisega 30 sendile, kuna peale 4 tunnilist läbirääkimist rätsepatöö
praegu rätsepate eneste seletuse järgi laagri liste streik wälja kuulutada laagritöö alal,
toöteaisatel on kõige kõraemaks tunnitasuks kuna tellitud tööde meistritega loodewkse saa
H. Rebane esitas woli
ainult 15 senti. (Tunnitasu on arweStatud ttmtada kokkulepe. Kuid üldise seisukorra
nimelt ajajargi, mis kulub ülikonna õmble selgitamiseks ja wahekordade korraldamiseks
tused.
mjseks). Ühtlasi nõudsid rätsepad ka kollet kuulutati wälja taielik tööseisak kolmeks päe
tiiwlepingute maksma panemist.
ivaks. Siis jatkilb töö tellitud tööde meistrite Eesti uus saadik Soome presidendi juureS.
Rätsepate ametiühisuse nõue oli tõöette jimres. kima laegritöölised asuwad streigile
Helsingist. 21. aprillil. Oma wolitusi
Soome wabariigi presidendile esmaspäewal
wõtjate hulgas pikemalt kaalumisel ja esmas seni kui' nende nõudmili ei ole rahuldatud.
päewal esitasid kõikide l walmisriiete äride
Naiste riiete rätsepad peMvad täna oma pidulikill audientsil üle andes, pöördus saadik
omanikud ametmbilusele eitawa wastuse, kus koosoleku, kus on päewakorras streigiga ühi Rebane presidendi poole kõnega, milles ta too
ühtegi esitawd nõudmist ei leita olewvt wõi nemise küsimus, kuna nad esmaspäewal rätse uitas, et tahab kõike oma jõudu kokku wõtta
malik täita. Tellitud tööde meistrite poolt pate üldkoosolekul ei saanud mõnesugustel selleks,' et süwendada neid sõbralikke ja südam
on aga sammusid aSwtud, nagu nad wavem põhjustel küsimust lõplikult otsustada.
likke sidemeid, mis alati on walitsenud Eesti
ja Soome wahel ja jatkaw oma eelkäija tööd.
„Aratada Soomes hllwi ja arusaamist neist
püüetest sa sihtidest, mis Eesti tööd juhib,
senti tund.

Ingerlasi kütitakse nagu metsloomi.

Tuhanded talunikud Punase terrori eest metsadesse pSgenenud.
Ablpalwed Soome edastusele.
Helsingist, 21. aprillil. Hõimuorga wõimud on wiimastel päewadel tugewaSti
nisatsioonide keskkomitee Poolt esitati kõigile kõwendanud piiril walwewägesid. Punamäe
eduskonna rühmitustele märgukiri ja koda lasi olewat piirile koondatud nüüd nõnda ti
nikkude koosolekute resolutsioonid Jngeriküsi hedalt, et waewalt on meel mõeldaw salajane
muste kohta. Rühmasid palutakse ise algata tulek üle piiri. Waltvet olewat kõwendatud
da ja ka walitsust toetada kiirete sammude ühenduses Miimasel ojal tihedaks muutunud
astumiseks Jngeri rahwa wäljakannatamaw ingerlaste üle piiri põgenemisega.
seisukorra kergendamiseks.
Neil päewil üle piiri pääsenud kaks inger
Moskwa „Jswestija" nuriseb tähelepanu lasi seletasid, et nad on alanud põgenemist
üle, mida Jngeri saatusele Soomes pühenda wiie mehega. Kaks oli piiriwalwurite kuuli
takse. Möskwa leht näeb sellel Äapüa kom dest surma saanud ja kolmas jäi haawatuna
munismi wastaseid wõtteid ja süüdistab Soo maha. Nii õnnestus põgenemine ainult kahel.
Terrori tõttu elowat praegu tuhanded
saab minu esimeseks mureks," tähendas saadik. me walitsust.
Ingerlased, kes wiimaStel päewadel We ingerlased paos metsades, kas nad kannata
Saadiku kõnele wastas president südam
likkude sõnadega, tähendades muuseas: „Olge nemaalt Soome põgenenud, jutustawad, nagu mad nälga ja • wiletsust, seletawad põgenejad.

kindel, et teie minu, ja wabariim walitsuse teatawad Soome lehed, et Nõukogude Wene
poolt leiate alati suuremat toetust ja mõjuwat
abi oma püüetes mõlema riigi suhete süwen
damiseks."

Päralt saadiku wolikirjade esitamist pa
kuti proua presidendi poolt tema erakorteris
härra Rebasele ja tema abikaasale kohwi, mil
le juures mõtteid wahetati ja juteldi.
Raudteewaras tabatud.
Teisipäewa ööl tabati Tallinna kriminaal
politsei poolt Saku metsas raudteewaras
Addbert Nutik. Tema käest saadi kätte osa
warastatud kraami, mille ta oli wiinud Saku
metsa. Mitmusel ajal läksid sagedaks sisse
muvdmised lnkuwatel kaubawagunitel. Alles
hiljuti sundis' niisugune sissemurdmine kitsa
rööpalisel Ranniku ja Tallinna jaama wahel,
kus warastati 3 Pakki teksttilkaubaga. Kõik
sissemurdmised olid w äga sarnased ja seepä
rasi wõis oletada, et on üks ja sama waras.
Kahtlus langes A. Nutikale. Oöl wastu tei

Hindud Inglise kuningakotta.
sipäewa läks korda teda Saku metsas tabada.
Inglise kuninga käsutusse on saadetud
kuningavahekordade
õuekonda. See
on tähiseks Rutik on 33 a. Wcna, endine trükitööline ja
Londoni neli India sõjawäe majorit, keS jää- Iwad.
-Jngliss-Vndia'
paranemisel.
praegu tööta. Marguste pärast ta warem
karistatud ei ole. Alates möödunud aasta
Soome klaasitööstus otsib abi
Helsingist, 21. aprillil. Lahti klaa
sivabriku tööliste saatkond käis eile Peami
Inglane kahevahel: kas lõbusalt wöi vagalt. nistri ja kaubandus-tööstusminiftri jutul.
Londoni st, 21. aprillil (Trj.) Alamkojas Saatkond juhtis tähelepanu Soome-Eesti
"Pead pühapäewa pühit
sema".

puhkesid wihased waidlused seaduseelnõu ümber,
mille walitsus esitas, et wõimaldada pühapäewiti
töötada inglise kinodel ja teistel lõbustusasutustel.
Teatawasti kuulutas hiljuti kohus otsuse, millega
18. sajandist pärit olewa seaduse põhjal suured km
ristused peale pandi pühapäetval töötawatele kino

sügisest, pn ta toime pannud 9 sissemurdmist
kaubawagunisse.

kaubalepingus eesti klaasitööstuse saadustele

antud soodustustele, mis halwawat soome
klaasitööstust. Nõutakse, et lepingut ei ra*
tifitseeritaks enne, kui vähemalt klaasitöös
tuse osas ei ole ka soome klaasitööstusele luba

tud vastastikkuse alusel teatud soodustusi

dele. Uus seadus tahab kogukonna omawalktsus Eestis.
Valitsusele esitati pikk märgukiri.
tele wõimaldada pühapäewitr lõbustuse lubamist.
„Uufi Suomi" kuulmist mööda on
Seaduse arutamine läks eriti pinewaks selle läbi,

seleta*
hid saatkonnale, et kaubaleping käesoleval
oma allkirjadega nõudmise seadus ILkatagu ta eduskunna istangjärgul arutusele ei tule.
gasi, kuna see olewat usuwastane. Samal ajal
Puhastustöö fascistide
on tulnud aga üle kogu maa kõlbluse eest wõsilö
keskel.
watelt organisatsioonidelt nõudeid, et pühapäewitr
Berliinist, 21. aprillil- „Berliner
mõistlikke lõbustusi lubataks, kuna sellega eriti noori
sadwat hoida eksiteele sattumast. WalitsuS teatas, Tageblattile" teatatakse Roomast, et fascist
et umbes V% miljonit usulahkude liiget olid saatnud

et ta jätab alamkoja otsustada, kas seadus WSkta
wästu wõi tagasi lükata ja ei seo seda usalduSkü
fimusega. Walitfuse poolt kõneles siseasjade sekre
tär ClyneS, waStu oli wabameelne Macpherson.
Zyõolt oli aga omakorda wanameelneNeville Chank
berlain.

Esimese mai "ettewalmis
tused" Lätis.
Riiast, 21. aprillil. PoliMne politsei
wangistas Riia linna wolikogu 3 kommunist
likku liiget. Vangistamine on kuuldawasti
ühenduses 1. mai meeleawalduste ettewalmis
tustega. Ka teistes linnades on wangistatud
kommunistlikke linnawolinikke.

jääaugus.

titaja Kingsford-Smithiga. Kohtamine oli lväga

Metuusala karskuse Propageerijaks.

l:a»a»s«g»a
ülisuures
headuses

Võiduajamine Pedja jõel.
Pühapäewal peeti Jõune WaS pulmi.
Pulmasõit oleks wöinud aga mitme inimese
Korraldustööd kuurortides.
elu maksma minna. Nimelt hakkasid Kursi
kiriku juurest tagasisõidul Pedja jõel pulma
Haapsalus. haapsalu linnawalitsus
lised kolmel hobusel wõidu kihutama. Kuna wiib warakewadel lõpule ujumisbasseinis
wiimased soojad ilmad jõel jää rabedaks ja ehitustööd. Nende tötdeaa koos korralda
õhukeseks on wõtnud, ning kohati isegi wesi takse ujula ka weesportlastele wastawate mär
paistab, oli seesugune surmasuhu sõit rohkem kidega ja abinõudega. Peale selle tahetakse
kui hulljulgus ja mõeldaw ainult „pulma linna ilu sellega, et ära wiiakje lossi
peadega".
waremetest kiosk. Kioski all olew maa-ala
Kihutades kolme hobusega kõrwuti kõige täidetakse ja asutatakse laste mänguplatS. .
tulisemas hoos, märgati järsku hobuste ni
Kuresaare walmistab end hooajaks
nade ees laialdast weewälja. Et wõimatu ette sellega, et tahetakse kuiwatada Weise hei
oli järsku peatuda, kihutati hobustega otse namaad ja llnna asutada Parki ühes wasta
jõkke. Õnneks jäid kahel pulmalisel reed osa wate hoonetega suwllajatele. Ehitused olek
liselt jää ääre peale peatuma ja nii suudeti sid pawiljonehitused ja oma odawuse tõttu
nende ja juurde rutanud teiste pulmaliste kõigile kättesaadawad. Rannakohwiku juure
kaasabil wees supl-ewad inimesed ja hobused asuwtakse laste mänguplats. Peale selle pu
päästa.
hastatakse mererand kiwidest ja ehitatakse
Käesolew õnnelik õnnetus, mis inimeste mereranda mugawad pleekimiskohad, mis
kergemeelest tingitud, oleks wõinud sama kur kaitstird külmade tuulte eest. Roomasoare
walt lõppeda kui Emajõel talwel, kui mõni tee äärde on kawatsus korraldada jalutuskoht:.
lvettekukkunutest oleks jää alla sattunud.
Kuresaares on käimas praeau huwitaw katse
luua kunstlikku liiwnranda. Talwel weeti
Seda tegi wiin.
kohale
hulk liiwa. asjatundjate arwates on
üleeile õhtul kella 10 ajal tuli tulelaewa
see
liiw
liig peenike, mis sutvel kuumusega
„Revalsteini" assistent August Saarnak me
remeeste liidu restoranist pummeldamast. tolmuks muutub. Pealegi ei ole rand kaits
Üle sadamakanali minnes wääratas ta ja wd lainete eest. Swve kestel on kawatsus
wedada liiwa lärwe rannast.
kukkus wette. Lähedalolewalt laewalt märgati
Narwa-Jõesuu eest hoolitseb en
küll wettekukkumist ja tõmmati mees weest
wä-lja. kuid elluäratamise katsed jäid tagajär dise hoolega heakorra komisjon. swoajal ta
jcta. Saarnaki elu oli kustunud kukkumi hetakse Narwa-Jõesuud weel kord filmida
ja filmi kasutada. Randa
sel saadud schoki läbi.
seatakse korw- ja wõrkpalli mängud ja täien
datakse wõimlemise abinõusid. Supelkoha
Sädetelegraaf märgib:
reklaamiks Tallinna ja Helsingi raadios on
määratud 500 krooni.
C. Seott ja KingSford-Smith. Sydneist
lTrj.) Inglane Charles Scott, kes tegi kergelen
nukil uue rekordlennu Inglismaalt Austraalia, jöu
Wargad Wõrus.
dis EydneiSse, iu? ta kokku sai senise rekordi püs

liku erakonna peasekretär on seletanud, nagu

oleks Mussolini käsul ette wõetud puhas
tustööl fascistlikust erakonnast tvälja heide
tud senini 1lX).lX)0 liiget. Puhastustöö
jatkuwat. Ka olewat IV.VVV erakonna liik

3 hobust pulmalistega

Tenipäeiva öösel olid wargad sisse murdnud
WõruS, Tartu tänawal asutvasse A. Puusepa fomitmeid uksi ja lukke puruSta
deS. Ära on wiidud igasugust poekaupa. Esialgse
hindamise järele on kahju umbes 100.000 senti.

sõbralik. KingSford-Smith sõitis otsekohe pärast
seda oma lennukil Austraalia pöhjaranda, et abiks
olla hukkunud poStilennuk «City of Cairo" pääst«
misel. Tema pärast ollakse mures. kuna KingZfordSmith merele lennates kaasa tvõitis liig tvähe küt SEargad on nähatvaM poeruumidega kõigiti tuttav
teaineid.
tvad olnud ja hulga kraami tvõib olla isegi hobusega

Maailma wanem inimene türklane
Paberi hind langeb. Montreali st (Trj.)
Edaspidi täiendatawat erakonda ainult Zaro Agha, kellel seljataga on juba 157
sõjaväeliselt organiseeritud fascistliku noorsoo eluaastat, tulewat nüüd ühisriikidest Euroo- Suured paberikontsernid, kes on juba alandanud ära wiinud. Kriminaalpolitsei asus asja juurd
hindu 8 dollarit tonnilt, arwates 1. jaanu"- lema.
ridadest.
Pa ringreisile. Meie aja „Metuusala" se paberi
ärist, kawatsetvad selleks uue sammu aStuda ja 2
Kohtuotsus 29. aprillil.
letab, et ta nii kõrge wanaduseni jõudnud ai dollari wõrra tonnilt hindu uuesti alandada 1.
Schaljäpin Riias.
Sootaga mõisa endise rentniku Meta Schmidti
nult alkoholist täieliku loobumise tõttu. maist.
Riiast. 21. aprillil. Esmaspaewal jõudis Ameerika karskusseltsid wõimaldasid talle sel
Raamat PilsndSki sulest. Berliinist. Saksa nöudeasjas Tartu linnatvalitsuse tvastu 2,8 mil«
Riiga kuulus wene laulja Schaljäpin, kes kolma lepärast propaganda mõttes ringreisi Ühis lehtede kuulmist mööda on marssal Pilsudski oma joni sendi suuruses rahukogu esmaspäewal otsust
puhku>'e ajal Madeira saarel kirjutanud raamatu
päewal ja reedel esineb
riikides. Nüüd tulewat ta samal otstarbel oma waad-test riikide põhiseaduSie kohta. Raamat ei kuulutanud, waid lükkas otsuse kuulutamise edasi
29. aprillile.
Euroopa.
olewat 115 leheküljeline.

meks astumise soowiawaldust kõrwale jäetud.
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Sisukas pühapäev.

Põnewad ajad Euroopale.

Pühapäeval TavtuS peetub Löuna-Eesti otsustav tähendus meie põllumajandust aren
gule ja süvenemisele tulevikus.
Põllumajandussaaduste turu kü s
korraldajad vast loota võisid. Vest aeg on
praegu tõesti niisugune, et lähe ei- regi muse juure asudes oli aeg juba niipalju
ega wanker". nagu tähendas koosolekul keegi edasi jõudnud, et kõnelejail tuli rutata za
Põllumees. Kui aga koosolekul siiski ligi 490 ainekcrsitlust piirata. Toimet. Jaanus
osavõtjat registreeriti, kellelt pea pooled tege soni sisurikas ia läbitöötatud kõne wõiS
likkude põllumeeste hulka kuulusid, nagu sel sille läbi ainult kannatada, aga andis oma
gus sellekohasest aruandest, miS koosolekul huvitavate andmetega siiski ümmargust üle
ette kanti, siis peab tunnistama, et hutw koos tvaate wäliSturgude seisukorrast ja siseturu
oleku päevakorras seisnud küsimuste ja tähtsusest. Kõneleja väide, et ei maksa liiga
nende arutamise wäStu oli tõesti suur. Ei simri lootusi panna riiklikkudele soodustus
oleks muidu mitte istutud kella 19 homm. tele. sest riigi ressursid on piiratud, leidis
kella Y2I õ. püsivalt kooS, leppides ainult üksmeelset heakskiitmist Samuti leidis toos
veerandtmmilist vaheajaga. Ei eksi mitte, olijail suurt poolehoidu vana ühistegelane
km tähendame, et koosolek oli sisukas ning as A. Mälbera, km ta omas
jalik, nii et tasuS ära ka kaugemaltki, Wõru-, lises" kõneS pntsutas meie siseturu korralda
matust. Muidugi ei tahtnud kõneleja eitada
Walga- ja Petserimaalt sõitnute waewa.
J. Tõnissoni Knest said koosolejad ekspordi tähtsusta aga kui ta hakkas ette kand

eattteSte £onkoi>M»n># eellood. BerlU-i s-lasoowid. Prentsnse-Jlaati» l-eedsölm.

põllumeeste päew õnnestus paremini kui seda

kõigepealt ülevaate meie põllumajanduse kitsi ma andmeid selle kohta, miida kõike meile mil

kusest ja selle põhjustest. Seal siis kuuldi, et
kitsikus ei valitse mitte üksi meil, vaid kogu
maailmas, ja et meil kriisist väljapääsemine
veel märksa hõlpsam oleks kui mujal. Peab
aga olema kindel kava ja täis selgus selle
kohta, mis teha. J. Tõnisson rõhutab ise
tegevuse vajadust ja et tuleb rohkem tööd
keha ja töövõimalusi luua. Samuti
juhib tema tähelepanu ühele väärnähtusele

ionite ja miljonite eest sisse veetakse,
sns oli kõigil üheS kõnelejaga selge: siseturg
on korraldamata!
Toome ainult mõned arvud. Lamba
nähku on sisse toodud ühel.aastal 107 milj.
eest, karusnahku 48 milj. eest, kuremarju V 2
milj. eest (!), kurke ja sibulaid 2 milj. eest.
Enesestmõistetavalt pole lambanahku veetud
sisse sel kujul, nagu nad lamba seljast wõe
meie ühistegevuses, nimelt polittka toomisele takse, vaid toredasti umbertõõtatult
omaabi liikumisesse, mis tekitab vastolusid ~biibrinah?adena". Samuti on lugu kurkide,
ja takistab arengut, ühtlasi toonitades ka sibulate ja kuremarjadega.
Weel ühe selge näite tõi kõneleja siseturu
ühispankade võrgu reguleerimise vajadust
ning põllumajandusliite laenude pikemaaja korraldamatusest. Läinud sügisel oli Tarw
turg kapsastest üleujutatud. WZrSkeid
liseks ja odawaprotsendilisteks muutmist..
Põllumajanduslik krediit ja pankade võrk kapsaid müüdi ä 30 snt. puud.. Aga weeb
olidki need küsimused, millele kaks järgmist ruarikuul ei saa Tartu turult ei värsket ega
kõnet pühendati. Mõlemad kõnelejad, nii ka hapukapsast ka 300 s. eest Puud mitte!
Et siin midagi korrast ära, et siin midagi
Pikalaenu Panga dir. Rostfeldt kui ka
Maapanga dir. Johanson hoiatasid Põl üldse korraldatud pole. on selge. Aga sama
lnmehi uute laenude tegemise eest. selge on, et tuleb rohe midagi aSja korralda
Seda võiks põllumehed endile ainult siis lu misekS tegema hakata!
bada, kui avaneb võimalus saada uut laenu
soodsamail tingimustel, et sellega
Suure kooZolejate arwu juures, pealegi
siis endiseid laenusid likvideerida. Dir. Rost
fcldt tähendas veel, ja täie õigusega, et pan kui waated ja seisukohad Nne all olewates
gawörku tuleb korraldada. Dir. Johansoni küsimustes lahku lähewad, wõiwad ka läbi
hoogsat ja läbimõeldud kõnet jälgisid koos röökimised laiali walguda. Sellepärast asuti
olejad väga suure huviga, eriti selles osaS, läbirääkimisi pidama üksikute päewakorra
kus kõneleja käsitas küsimust, palju meie ta punktide kohta eraldi. Huwitaw oli aga, et
lud üldse wõlan wõivad teha. Siin kõik sõnawõtjad kõnelejate wäidetega üldiselt
kuulsime, et Vrnketvlud (.15—80 ha) ei või vari olid, tõsisemaid waStuwaidlusi ei tulnud
krediM võtta mitte üle 144 kr., normaaltalud üldse mitte kuuldawale. Küll aga näis wäga
(20—30 ha) mitte üle 220 kr., täiStalud paljudel südamel kipitawat mitmesuguseid
(30—60 ha) kuni 400 kr. ja sellest suuremad üldisi küsimusi, nii majanduSliSte kui ka Po*
kuni 700 kr. See käib wekSlilaenude kohta. littliSte probleemide alalt. Ja kiputigi tohe
Soodustatud krediidi smnm<ü> võivad mui südamelt wälja puistama seda, nnS seal Pa
dugi märksa suuremad olla. kuid nendegi ar kitsemas. jätteS kõrwale päewakorraS seis
wude juures pidi nii mõnigi põllumees mu wad küsimused. Sellewastu ei saaks ju kel
remötteid mõlgutama, sest aastate jooksul on lelgi midagi olla, kui öeldakse wälja kõike
Skale kogunenud märksa suuremad võlasum seda, mida mõeldakse ja arwatakfe üldpoliti
mad. kvi talu asjatundlikkude kaalutluste liste küsimuste kohta, kuid hädaoht seisab sel
St&randa suudab.
les. et siis pole see enam kindla päewakorraga
Dir. Johansoni» kõne osi mitmest muustki koosolek, waid miiting, kuS igaühel lubatakse
küljest huvitav, kuid kõnet on juba eilses kõnelda, mi» ta tahab, ja lõpuks sama tar
lehes lähemalt refereeritud. Küll peab aga galt kui tuldudki laiali minnakse. Põllu
ühinema kõnelejaga ja rõhutama: käed külge meeSte väewale vli aga kõnelejate poolt esi
panna ja põllumajanduse krediidi küsimus tctud rida ettepanekuid arutamiseks, miSpa
korraldamisele võtta. Mida kauem praegune rasi läbirääkimised nende ümber pidid piir
halb seisukord kestab, seda raskemaks muutub duma. Pärast paaritunnilisi kõnelusi wõeti
olukord!
kõik ettepanekud ühel häälel waStu. Näis
Tõsist ja kaugeleulatuva tähendusega prob nii olewat, et kui oleks jätkunud aega, siis
leemi käsita» ka maawal. liige Q. Miller, weel läbirääkimistel pikalt oleks wõetud sõna.
mmelt põllutööliste küsimust. Kuigi see kü Aga uute mõtete ettetoomist wõis waewalt
simus praegu ei seisa põtewate päewaküsi oodata. Huwitaw ja wäga rõõmuStaw oli
mustega ühe» rea», ei puudu sel siiski oma kuulda mitmete sõnawõtjate kõnedes wäljen-

Lähened krtttiliae wäewiheaduse konwerents.
A«S«r, '
kaattvvlins LoadoniO.
On wlemaS rahwaSteliidu nõukogus

walmvSta» ette Sakfa-Auftria tollüliidis-üllatust ta

Waidlwsed Saksa-Austria tolliliidu kawa kohta. ei tahtnud seesugusel silmapilgul kohata Euroopa tei.'t

Sol puhul on kasulik tutwuneda Euroopa rah
wuSwaheliste suhete areeniga. Sest kahtle
mata tähendab kõnesolew kawa Berliini ja
Wiini poolt katset kõnelema panna Euroopa

ntcrbe töös, mis tuleb ära teha ennekur wae
wähenduse konwereuts Genfis kokku tuAeo.
Sest peaprobleeuüks jääb seal maawagede
wähendamine. Isiklikult wõime ainult kor
rata, mida oleme öelnud warem: tõelist wae»

wälisministreid. Henderson. kuigi pettunud Saksa
taktikaga tekitatud toapuswsest, ei heitnud meelt,
waid korralda? sakslaste külaskäigu kawa ümber.
Seekord otsustati kutsuda mitte ainult dr. CurtiuS, wähendust ei sacuvutata enne, kui riikidele ha»
awalikku arwamrst, et selgusele jõuda, kui tcm waid ia riigikantsler Brüning. Usume, et see mõte katakse ettekirjutama sõjajõudllde alammäära,
gele ncü> minna wõiwad sõjakäigul tingimist? tuli MacDoimldilt, kes hakkas oma ametiweuda mida nad kohustatud pidama üldistes huwi

waStu, mis neile peale pandud rahulepingu
tega.

Kõigepealt lükkame ümber arwamise, na
gu olek Saksa ministrite eelseisew külaskäik
Londoni seotud tolliliidu asjaga. Selle kü
laskäigu eellood on järgmised:

Kui Henderson weebruari lõpul käis Pa
riisis ja Roomas wahetalitajana PrantsuseItaalia Mis mererelwastuSte pärast, oli tal
kindel usk, et ta on selle asja lõplikult joonde
ajanud. SelleS usus nägi ta juba waimu
silma ette kerkiwat pidulikku tseremooniat:
Londonis kirjutatakse alla läinud aasta mere
konwerentsil ettewalmistatud suure merele
pingu lõplikule tekstile. Muidugi on ilmunud
Briand ja Grandi. Henderson asuS kaaluma,
kuidaS seda unistuslikku pilti täiendada saks
lastega. Nagu oleme sageli märkinud, on
Inglise politika tuumaks alal hoida liitu
Prantsusmaaga kui Euroopa rahu nurga
kiwi, mitte aga ignoreerida ka teisi riike. Hen
derson otsis põhjust sakslaste kutsumiseks
Londoni merelepingu allakirjutamisega ühel
ajal, seda enam, et see Pidi wöimaldama aru
tada küsimusi, mis seotud tulewal aastal pee
tama wäewahenduse konwerentsiga. See on
tema lemmik-küstmuS, sest Henderson igatseb
saada esimeheks konwerentsil, kus tema arwa

tcs peaks tehtama ajaloolisi otsusi, mis mõju
tawad togu maailma tuiewikku.
Hendevsoni õnnetuseks selgus aga, et tema

arwataw kordaminek Pariisis ja Roomas
osutus hoopis millekski muuks. Ametnikud,
kellele Henderson tegi ülesandeks walmistada

pinda tema olid unusta
nud selgitada nlõnd tähtsat punkti. Niipea
kui Prantsuse ja Itaalia eksperdid tulid Lon
doni, et arutada lõpuwormelit, mis Pidi wäl
jendama kokkulepet, mis omakord pidi olema
juba teostunud, selgus, et reas küsimustes
lähewab weel waated lahku.. Päewadest said
nädalad, läbirääkimistel ei olnud lõppu näha.
Gaksa saadik tuli Hendersoni juure ettepanekuga,

et Curtius tvöiks temaga kohata Pariisis märtsi lõ
pul n. n. Briandi komisjoni kollutuleku puhul. Hen
dersonile oli fee meeltmööda, kuna ta lootis, et Pa
riist tuled ka Itaalia minister Grandi. Kuid mere
kokkulepe tviibimise tõttu jäi Grandi koju ja ka dr.

Curtius ei ilmunud praegu teame juba, et ta
duwat isamaalist waimu ja tulist armastust
isamaa asjade waõtu. Kutsuti üles ühinema
ühiseks tööks kodumaa kasuks, waatamata il
mawaatelistele lahkuminekutele ja eriseisukoh
tadele.

des, mitte ülemmäära, mida nad pidada to-hi
rite saamise monopoli. Sel silmapilgul tuli pali wad. On inimlik omadus, et tõrgume tmgl
jastaiv kirjutis „TimesiS", mis tegi teatawakS, et uusi täitmast, mis meie peale pannakse. Km
sakslastele on saadetud otwtlil kutse tulla Berliini mõnele riigile ettekirsutatakse, et ta ei tohr
mai esimesel nädalal, s. o. enne rahtvasteliidu nõu pidada üle 100.000 sõduri, püüab ta pldada
kogu istungjärk». See paljastus sünnitas eriti rohkem. Kirjutame talle aga ette, et ta tx
Prantsuse awalikus arwamises seesugust lainetust, tohi pidada alla 100.000, püüab ta kmdlastl
et Henderson kasutas juhust kinni haarata Saksa sest kohustusest üle astuda ja pidada wähem.
wastuse tviibimisest ja lükkas kutse tähtaja edasi Kuid Euroopas oleme weel kaugel sest ideaa
juuni esimese nädala peale, s. o. pärast Saksa-Aust lift, mi näeme Saksamaalgi warjamatm
püüet wabaneda rahulepingu kitsendalvatest
ria tolliliidu küsimuse arutamist Genfis.
tingimistest, et luua omale tugewa:d soiaSaates Saksa ministritele küllakutse. Pi
das Henderson silmas ainuüksi tarwidust pinda
Euroopa sündmuste waatlejad
walmistada eelseiswale wäewähenduse konwe
kahtlewad oodatalvas wäewähenduse konwe
rentsile ja mööda minnes ka oma esimeheks rentsis sa ütlewad, et see mõib rahtvastelndu
saamisele sel konwerentsil. Kas wõib wäita, heale kuulsusele ainult kahju tuua. Meie er
et Brüning ja Curtius end kawatfewad pii lähe nii kaugele, kuid oleme nõus, et km kon
rata selle akadeemilise teemaga? Lõppude lõ werents enneaegu ja puuduliku ettewalmistu
puks on wäewähenduse küsimus sakslastele sega kokku tuleb. Mõrb ta anda hoopis wastu
ikkagi ainult abinõu päewakorrale tuua neile pldiseid tulemusi, kui seda ootawad meie rah
huwitawaid probleeme. Meil on Põhjust ar wa eestwõitlejad. Eile õhtul jutustas mulle
wata. et nemad walmistawad end ette aru üks nupukas ameeriklane, talle oletvat ühe
tama kogu majanduslikku seisukorda Euroo suure relwatööstuse esitaja öelnud, et ta on
pas. Sest sellest küljest on kõige hõlpsam lä juba oma müüki laiendanud tänu teadetele
heneda Inglise ministritele, kes ihkawad leida wäewähenduse konwerentsi kokkukutsumisest.
pääsu praegusest majanduskriisist. Näit. on See irooniline kommentaar maksma seisu»
kindel, et sakslaste poolt tõstetakse üles kestwa
korra juure ei olegi nii wõimatu, nagu ta kõ
tööpuuduse kui kõiki maid painawa tõwe küsi-lab. Ärgem unustagem, et Londoni mere
mus. See wõimaldab kõne alla wõtta riikide konwerentsi
läbi muutus läinud aastal tera
wastastikuse toetuse küsimust. Kui praegu tvaks Prantsusmaa ja Itaalia relvastuste
Nwidakse kõnelda teiste riikide abist ühele sõ küsimus. See ei ole aga meel midagi wõrre!»
jalise hädaseisukorra puhul, wõib sama loogi des lainetusega, mille Euroopas tekitaks eel
kaga arutada samasugust abiandmist juhul, seisma konwerentsi nurjumine. See asjaolu
kui mõnele riigile kallale tungib tööpuuduse manitseb wastutamaid riigimehi erilise hoo
katk. See omaiord awab wõimalusi kõne alla lcga eeltöid läbi wiima. Selle tunnuseid meie
wõtta majanduslikke samme, mis wiiwad
meid otsemat teed kamadeni rahwuZwahelise aga meel ei näe. See teeb muret...
ei saa ükski riik Euroopas en
wõlakoorma kergendamiseks, eriti aga mis daleIgatahes
lubada luksust rahulikult puhata ja läbi
puutub sõjakahjudest põlwenewatesse reparat
rääkimiste koormat teiste kanda jätta. Sest
sioonimcrkjudeSse. On käegakatsutaw, et selle
ei
ole riiki, kelle huwid ei oleks lähedalt seo
souSti all ei saa teiste umbusku äratamata
kõne alla wõtta mitte ainult eelnimetatud tud wäewähenduse küsimusega. Jälle puht
oleme arwamisel. et tulewal konwe
probleeme, waid ka puht politilisi küsimusi, isiklikult
rentsil
kerkib
üles ja nõuab suurt tähelepanu
näit. Saksa-Poola wahekordi.
Olgu nende asjadega kuidas on, meie demilitariseeritud tsoonide küsimus, nagu see
tsoon on olemas Reini ääres Prant
näeme, et seni ei ole midagi nimetuswäärset sugune
susmaa
Saksamaa wahel. Üldiselt ar
saawutatud eelseiswa wäewähenduse konwe -ftxrnte, etjalähemad
kuud wiiwad meid rahwus
xcnfcfi ettewalmistamiseks. Läbirääkimised
waheliste
suhete
alal
wäga huwitawate ja
Prantsuse ja Itaalia ekspertide wahel sõja
laewastiktude asjus on pärast kewadpühi osalt üllatawate sündmusteni. Näiteks usume,
uuesti alanud. Viiendat wõi kuuendat korda et Saksa-Austria majanduslikel „Anschlussi"
otsekohese tulemusena saame näha Poola ja
juba öeldakse, et on häid wäljawaateid kokku Tscheho-Slowakkia
lähenemist.
leppeks. Kui selle all mõistetakse kokkulepet,
Londonis,
aprillis
1931.
et waigitaks tülialustest küsimustest ja lüka
. Augnr.
taks nende lahendamine edasi, oleme nõus
Hendersoni kadestama, kes näis Krhttvat omale loorbe

tunnustama sessuguse kokku lepppe olemasolu.

Sarnane waim on igatahes tertve waim Sest kõik kolm asjaosalist, igaüks oma kaalut
«Postimeese loeb igafiks
ja patriootilises meeleolus tegutsedes suude lustel, püüawad ära hoida läbirääkimiste
kes tahab teadlikult osa võtta Eesti
takse ka otsustawatel silmapilkudel tõsistest katkemist.
raskustest üle saada.
Isegi kui taheS täiuslik Prantsuse-Jtaalia politilisest, kultuurilisest, majanduslikust,
M.
sotsiaalsest elusti
kokkulepe merejõudude asjuS on aga alles tilk

&Sf) _ Q . O J* F O Võib võita igaüks, kui ta omandab E. Olümpia komitee loteriipilet
Une krooniga bentt r«h.<i « Mev«

Põgenemine Kremlist
Sv«« Adeloui romaa».
«Mm» m. P. 11
Mõni minut hiljem awoistn ühe tähtsusetu kõrwal
ukse kuski wana» palees ja hiilisin ettevaatlikult wal
austatud kiwitreppi mööda üles. Kahest uksest alumise
korra esikus wiis esimene paremale, teine otse edasi.

See wiimane läks minu tuttawa büroosse, tolle
Nõukogude teenistuses seiswa mehe juure. keS oli han
kinud mulle wäliSPaSsi. Mõtlesin ta otsiva üles.
Teadsin, et ta taotseõ töötada weel õhtuki hilja ja
lootsin teda sellepärast kohata. Kui ta oli juba läinud,
ähwardas mind igatahes saatuslik edasilükkamine
homme hommikuni.

Kuid õnn oli mulle alati armuline. Kui awasin
idkseta töötuppa, nägin teda kirjutuslaua juure». Ta
istus paksudes suitsupUtvedeS ja oli tal ees suur wirn
dokumente. Pikema jututa astusin sisse ja sulgesin
enda järel ukse.

Ta waataS ruttu üle» ja tundis mu kohe ära.
«Jumaluke, laS olete weel ikka siin?" küsis ta ra
hutult ja imestunult. «Arwasin, et olete juba am
mugi üle piiri ja redus.
«Tscheka on mmu jälil," waStesin.
Sekretär hüppas jztmelt üles. Ta oli wäga kah
ivatu.
olen paljaStattü»?" küsi» te häälel, mi»'wä
sK*» pinewusest.

«Esialgu mitte," waStasin kuiwalt. «Minu arre
teerimine ei ole ühenduses paSsilooga. Mind süüdis
tatakse muil põhjuseil."
Seletasin talle lühidalt seisukorra. Mind kuula
teS muutus sekretäri nagu järjest süngemaks.
„Ja mis on teil nüüd eeS?' küsis ta, püüde» wäl
tiba mmu pilku.
„ Seda küsimust ma olin oodanud ja waStut oli
juba ette kaalutletud.
Kremli wanade hoonete sopid on suurepärane koht

sellele, ke» tahab mängida pimesikku, kuid mi» aitab
end ära Peita Kremli, kui sealt ei saa enam wälja?
Warem wõi hiljem mind awaStatäkje, wõi jälle n.lg
sunniks mind alistuma.

Wövbolla olek» olnud otstarbekohane, päew wõi
paar oodata kuSki redus, kuid tscheka wanglas oli minu
rannatus põlenud läbi. Nüüd ma ei tahtnud oodata,

tsheka wõtnud ära, kuid mulle näis, et ootasin wäga

waid tahtsin teotseda.

sekretär sugugi ära ei läinud selleks, et ette walmistada

Sellepärast waStasin sekretäri küsimusele otse

kaua.

Järsku waldaS mind hirmus kahtlus. Kui nüüd

minu põgenemist, waid waStupidi läks tooma tsheka

koheselt:

sõdureid?

„Pean Kremlist paäSma wälja, ja seda teie abiga."
Sekretär raputas pead.
«Mina ei taha sellega teha mingit tegemist," hüü
dis ta kibestunult, kuid kohe pärast seda ta langetas
hääle sosinaks ja jatkaS: «Kuulake! Uks esikus paremal
wiib komissari eratubadesse. Esimene ruum on wana
peosaal, mida nüüd kasutatakse waid läbikäiguks. Seal
on mõned wanad mööblid, mille taha wõite end peita.
Kuid Pidage silmas üht: kui teid sellegipärast wõtdakse
leida, siis ei tea mina midagi ega ole mul aimugi, kes
olete. Rutake!"
Wõtbolla ma olin ülekohtune, kuid mehe argu» ja
enesearmastus tegid mu kibedaks. Tõmbasin ta kõwa
haardega õlast kinni ja sundisin teda mulle waatama
silmi.
„Nüüd kuulake teie mind," ütlesin, «kui mind
«noteeritaks weel kord, siiS hoolitsen selle eest, et see
sünnib siin, teie kambris, ja siis saab tkhekale selgeks

Kas olin teinud wea, et andsin talle wõimaluse
minna?
Püüdsin aSjata teha kindlaks, mis oli tõenäolisem.
Kuidas sattus sekretär suuremasse ohtu? Kas seega,
et ta andis mu üles, wõi et aitas mu põgenema?
Märkasin, et mul oli wõimatu wastata sellele küsimuMul oli tunne, nagu waikiks siin minu aju. Are
wus ja pinewus olid olnud liialt suured. Telefoni
helin katkestas mu kaalutluse. Sekretäri laual seisis
kaks aparaati. Uks kodnseiks kõnedeks ja teine, mis
oli ühendatud linnaga.

ka see, kuidas ma endale sain WäliSPaSsi."

«Sekretär wahtis mulle otsa, näol hirmu ja imeS
tuse segu.

«Teie ähwardate mind," algaS ta.
Ma katkestasin aga teda terawaSti:
«Ärgem wirtkem aega! Minu otsus on kindel.
Embkmnb kas hangite mu Kremlist wälja, wõi me
mõlemad käime wanglaSse."

Sekretär waataS mulle meeleheiÄikult otsa.
kui olete Kremlist wäljaS, mis siis?" küsis te.
„SiiS teie olete oMa ülesandega wÄmiS, ja kül
lap mina aitan ise ennast edasi. Peaks siis mind hil
jem siiski arreteeritama. siiS igatahes ei anna ma teid
ara. Teil on minu ausõna."
Sekretär seisis kaheldes ja mõtles järele. Panin
tähele, et te jälle peaaegu walitseS ennast ja püüdis
wäljawaateid wõrrelda mi külmawereliselt fui suutis.
WiimakS ta oli otsustanud.
„Ma katsun teid aidata," ütle» te lühidalt.
Oodake siin."
Enne kui sain wastata, oli te läinud, ja tõmmanud
ukse enda järel kinni.

Kuulsin kiwitrepil te kaduwate, kiirete sammude
kaja. Siis jäi kõik waikseks. Ootasin. Minu uuri oli

Helises koduteleson.

Seisin liikumatult ega teadnud, mis teha. Tele
fon helises weel kord. terawasti ja lõikawalt.
Samal ajal mulle tuli meele, et see wõibolla oli
sekretär ja ta helistas minule. Wõtsin kuulaja ja kuul
sin täiestj wõõrast, madalat, kumisewat mehehäält
ütlewat:
«Pälun wõtke paberid —" öeldi ükS sõna, millest
ma ei saanud aru „ja tulge minu juure."
Äärmises hädaohus inimene toimib sagedasti puht
tunnete järele. Minu seekordne tunne ütles mulle, et
ärataks kahtlust, kui ma ei wasteks. ütlesin seepärast
otsekohe ja wõimalikult ükskõikselt:

«Steinberg läks silmapilguks wälja."
Hääl kuuldetorus wastes wiisakatt:
«Tänan."
Kaks minutit pärast seda kuulsin, kuidas kuski
üSna lähedal awati uks.
Wäljas esikus kostsid sammud. Juba järgmisel
hetkel seisin silm-silma waStu mehega, keS oli astunud
kambri. Alul ma tundsin ainult hirmu ja tahtmatut
tungi põgeneda nagu tagaaetud metsloom ja end peita
ära. Kuid kohe pärast seda ma märkasin, et see mees
ei wõinud olla minu tagaajajaid. Tal ei olnud küba
rat ega mantlit, ja ta esinemine, mis waid harjunud
ümbruses wõis olla nii rahulik, ütleS mulle, et ta pidi
kuuluma maija.
Härra oli umbeS neljakümnene ja kandis laitma
tut sinist ülikonda, ühtlasi ta nägu tilli mulle ette titt
lato. Ta kuldprillide klaaside tagant waatas paar tarku
silmi.

Siis tuli mulle meele, kus olin näinud seda nägu.
Tol ajal teda oli näha igalpool raamatukaupluse aknail
wäljapandud piltidel. See oli minu tuttawa sekretäri
ülemus, komissar ise, üks enamlaste juhte. Tal oli
kuulus sulg ja ta ise wana, aadli nime kandja. Tshekas
olin tundma õppinud rewolutsiooni timukasulaseid.
nüüd seisin esmakordselt rewolutsionäärse aristokraadi
ees. See mees niisiis oli helistanud. Mis nüüd?
Mu mõtted otsisid palawlikult usutawat ettekää.
net, mis suudaks seletada, kuidas wõism mina üksi nii
sugusel ajal wiibida sekretäri toas. Kelleks pidin en*
nöft nimetama? Mis pidin komissarile ütlema? Kuid
mu julgust seekord ei pandudki proowile.
Nähtawasti komissar oli harjunud seega, et keegi
ootas sekretäri. Ta austas mind waid Põgusa Pilguga
aStus ruttu kirjutuslaua juure, lehitses kiiresti mõned
paberid läbi. leidis nähtawasti, mis otsis, ja lahkus
toast sõnagi lausumata.

Hingasin kergendatult, tuid juba järgmisel silma,
pilgul mandusin sekretäri wiibimist. Kes mõis teada
kas juba jälle ei tule keegi, kellel oli wähem kiire ja kes
oli umbusklikuni?
Komissari muidugi ei oldud juletud tülitada aaa
muidu ometi oli teatatud kõigile kohalwiibijaile et üks
tsheka wang oli põgenenud ja omanud küllalt häbema.
tust seks. et redupaika otsida Kremlis.
Minu kahtlus sekretäri wastu kaswas ja mu äre
wuS oli muutunud nn suureks, et ma enam kauem ei
suutnud jaada rahulikuks. Tegin meeleheitliku otsuse
Tahtsin majast lahkuda ja pimeduse kaitsel sõuda
Kremli mmmm. Ta on küll järsk, libe ja
lõtgune, luid wõibolla. mul Õnnestub [üsf,
walwamatut kohast ronid-, üte. Kuj h tuKm JÜ i
BÄ 88SÄÄ 'Ä .5
Seekord sammud tulid alt
m»" ickr-tiir. Tcs tuli mind päästma' Wfc ?
Sammud walms esikus —?
jõudu kokku mõttes taltsuiasiu oma ärewuü '
..Sisse!" hüüdsin hääl-l mis ' V . .
rtte imestamismäärselt rahulik in " tuli
silmapilgul scisis ulscläwel wäike tõmm .^argmisst

(Järgneb.)
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ülikoolile.
Uusi matuid
eestikeelseid
õpperaa
Süütult süüditunnistamine.

U.S.A

Eestikeelsete ülikooli õpperaamatute kirjastamise

Ema süüdistas poega miljonilise obligatsiooni warguseS.
Kohus mõistis»»awameelse" warga õigeks.
Rahukogu krimmaal-osakonnaS oli aru
tusel esmaSpäetva õhtupoolikul omapärane
protsess. EraMdiStuse-asjaS tunnistas
kaebealune süüdi miljonilise obligatsiooni
MargulseS, kuid kohus mõistis süüditunnistanu
ikkagi õigeks.
Protsessi peategelasteks on Marie ja Elmar

Jürgenson, ema ja poeg. Ema süüdistab poega
N. S. par. 1057 järele, mis räägib kinnituSpabe
rite ja plaanide Margusest ja mi? näeb ette S»-kuu

lift kuni aastast karistust.
Ema seletab, et tal olnud kummuti sahtlis
miljomsendme blanko-obligatsioon, mille poeg sa
krja ära wõtnud ja teiste kätte edasi annud.
Poeg tunnistab pühtsüdamlikull süüdi ja sv

konnaga, näitab wiimasel ajal järjest hoogsamat te

ostjale näitamiseks. Poeg awmd Me aga edasi, geimist. Nlle? hiljuti rlmuS kirjastuse teine tvälja
ilma et tasu olek? saanud. Kuna aga süüdistus anne E. Killsoni füüsika Praktikum, warem oN
eeluurimisel kinnitust ei ole leidnud, siis lõpetas ilmunud Boufanie. Rooma õiguse ajalugu eriir>Aja
prokuratuur süüdistuse ära.
Sellepärast ongi asi nüüd erakaebekorraS aru

andena. Praegu juba köitvad eeltööd kolmanda raa
matu kirjastamiseks.
tusel. Hiljem on ema oma süüdistuse Metviinud
Akadeemiline Kooperatiilv on MõpilaSkonna kir,
warguse peale. Marguse juures laseb kahelda wee! jaStuStoimkonnale esitanud eelkalkulatsioonid nelja
see asjaolu, et nii poeg kui ka ema seletatvad. nagu raamatu kohta, mi? tuleksid käeSolewa aasta sügiseks
oleks nad mõlemad olnud korra Opmanni talu? ja kirjastamisele. Need on:
kui ema seal nõudnud pojalt obligatsiooni tagasi,
A) Prof. J. Uluotsa ..Eestimaa õiguse
rahuldunud ta sellega, kui poeg eemalt näidanud allikate ajalugu". Raamat oleks õppeivahcndiks õi
obligatsiooni, mis siiski pole ehtne olnud, Maid Op-- gusteaduse üliõpilastele ja käsitlemiseks legciulüdele
juristidele ning ajaloolastele. Teos oleks ainuke
mannt poolt antud samasugune blankett.
Seletuste andmisel kohtus puhkeb ema mitmel selle ala materjal. miS tvalminud pikema aja uuri'-

DOLLARIMAA
limas enne Tlllaknalntatad tfibtnegn*

• *«

muse wiliana. Raamatu itmumise wasiu on huivi
tuntud ka Soomes ja Läkis.

###

lugu" on öpocraamar ajaloo üliõpilastele, fäiugür
mat koolidele, õpetajaile ja raamatukogudele. Haa
raies endasie Skandinaawia ja Eoomc ajalugu, teos
olcivat omasarnane. mil ei ole asjatundjale arwate?
Ligi pooletunnise nõupidamise järele kuulu Ivöistlcjat isegi Saksa ajaloo kirjanduses.

#*#

korral nutma. Kurdab, et omal ajal, kui mees

leiab, et keegi Opman meelitanud teda sellele teole. surnud, jäänud neil 3,8 miljoni eest tvavandnst.
Ovmannil olnud talu raskustes ja ta nurunud te kuid nüüd oletvnt see kõik wälj-a petetud. Poeg tvii
malt obligatsiooni, et sellega päästa talu haamri mases sõnas palub, nagu õige patukahetssja, kerge
alla minekut. O. lubanud obligatsiooni MarSti ta mat karistust.

g-ri anda ja igapidi tasuda Jürgensonidele nende
wacwa, lubades anda nendele isegi talu. Lubadiv

tab kohus otsuse Elmar Jürgenson on õigeks

sed jäänud muidugi teostamata.

mõistetud.

Asi näib sellega selge oletvat ja MSib oodata
Elmar Jürgensoni süüdimõistmist. Kuid asjaolud
ei lase kõike seda „puhta kullana" wõtta. Oma?
ajal on tõstnud ema süüdistuse poja wastu weidi
teisel kujul. Kriminaal-politseile antud kirjalikus
kaebuses on seletanud ta, et poeg petnud talt obliSatsiooni tvälja. Poiss seletanud emale, et tal on

Protsess andis rohkesti möttewahetuse-ainet
kohtus MiibiMatele juristidele. Olgugi et süüalune

ostja ning ema annud Määrtpaberi poja kätte

alal. millise ülesande oma Peale kvõtnud Akadeemi
line Kooperatiiw koos üliõpilaskonna kirjastustoim

enese süüdi tunnista?, leiti kt tuleb õigeks

3) Mag. Kaasiku teo? ..RahtvaSteliit"

taotleb peale oma otsese ülesande üliõpilaste, po
litikategelaste ja õigusteadlaste rahuldamise.
uh ii selgitada ja propageerida rahwasteliidu mõtet
ja ülesandeid. Teose ilmumist on tartvilikukS pida

mid rahlvaSteliit, ning soowitamid E. W. Wälismi
nisiecrium ja Eesti Rahwasteliidu ühingud. Teose

mõista, sest näib, nagu oleks see ..puhtsüdamlik'
ülestunnistamine" teatama tagamõttega sündinud. ostuks koolidele ja raamatukogudele olewat haridus
mininsteeriumil ettenähtud sellekohane summa.
Aimatakse, et ema tahtis sel wiisil oma wäljape
4i Mag. A. Kliimani „ Eesti adminiftra
tetud obligatsiooni tagasi saada ja poeg oleks mist tiilv-proisesü õigus" olek? raamat üliõpilastele Si«
gusteadlastele ja administratiüv-alal töötajaile.
malmis olnud miljoni eest aastaks kinni minema.

Mis puutub raamatute müügihinnasse, siis

Akad. Koop. kalkulatsioonidel olek? kõige kallim J.

Wasari ..Skandinaawia ajalugu" 12.95 kr.:

Rohkem maitset ja otstarbekohasust ehituste püstitamisel.
Ehitajate tarwidus ehitusprojektide wal odawat, head ja ilust ehitust, kuid seejuures
miStamise järele on tingitud suuremalt osalt on see ilumõiste aga küsitaw. Harrastatakse
küll puht wormilisest asjaolust, sellest, et seda ohtralt „romantikat" ja „jugeirdstiili", igasu
nõuawad ehitusseadused ja määrused. Wähe guSte kastikeste külge kleepimist, katuste
on neid, kes lasewad sellepärast projekti wal» murdmist, akende ruutude kribu-krabu jne.,
mistada, et nad tahawad selles näha teatawat kuna otstarbekohane ruumide jaotus, proport
stiili, maitse kompositsiooni esitajat. Omawa sioonide walik ja kooskõla, mis.just kõige
litsuste ehituskomisjonides on mitmel kor tähtsam olema peaks, kõige wiimasele kohale
ral tSne all olnud küsimus, kuidas projektide jäetakse. Kuiwõrd raskeks osutub aga eritead
sisulist külge, mis ka täiesti õigustatud on, lasel kõike seda selgeks teha ehitajale. Ometi:
sõelumise alla wõtta. On räägitud, et pai» äraiganenud ehituswiisidel ei tohiks meie ajal
jud ehitajad lasewad projekte walmistada teh ruumi olla. Nendele ehitajate soowidele on
nikutel, joonestajatel jne., kes pole küllalt wastu tulnud ka meie wanemad eriteadlased,
wilunud selles asjas ja kellel wahel isegi puu insenerid ja tehnikud, kellel puudus ülewaade
dub kutseõigus. Kuid seejuures vn üks täht uuematest ehitustest, kellesse oli sügawalt
sissejuurdunud wana wene tool ja kleepimise
sam tegur kahe silma wahele jäänud.
Mell on asi nii wälja kujunenud, et kui arhitektuur jv kes kahjuks aluse panid ka meie
keegi soowid projekti saada ja pöörab selles aedlinnadele. Seisukord on seda halwem, et
asjas kukseõiguslise eriteadlase Poole, siis on just nendest eeskuju kiputakse wotma, ignoree
ikka ehitajal enesel täpselt Mk walmis tehtud: rides täielikult uuema aja ehitustehnikat ja
ruumide jaotus, mõõdud, waated jne. Eri ilumõisteid.
Suuremast osast ehitatud aedlinnadest
teadlane olgu ainult puht mehaaniline abi
nõu, kes kopeerib ja siis projekti allakirjutab. pole enam midagi päästa, sest need on üles
See olukord on täiesti ebaloomulik ja ehitatud. Edaspidi peaks aga siiski meie ehi
eriteadlase seisukohalt wõtteS kaugeltki mitte tajatele rohkem südame peale panema, et ehi

wastuwõetaw. Kuid kahjuks ei saa siin üle öö tnsplaani, kui niisugune, ei tohiks mitte olla
midagi ära teha. On tarwis pikaajalist ehi ainult täisjoonestaud paber omawalisuse kin
tustehnilist kaswatust, eeskuju parematest ehi nituspitsatiga, waid palju enam asjatundli
tnStest, mis eriteadlased on teimÄ» ja täielist kult kooskõlastatud ehitusprojekt, mis mini
usaldust nende wastu, kes on aastate jooksul mumi majanduslikkude kulude juures sisaldab
ehitustehnilise küsimuste ja projekteerimisega maksimumi tehnikat, terwishoiu ja ilu nõu
tegemist teinud ja kellel sellepärast hulgalised deid.

Võrreldes meie aedlinna ehitusi, wõib
On selge, et kui keegi tahab omale püsti kindlasti öelda, et siin kulukus keeruliste

kogemused olemas.

tada mingisugust hoonet ja kulutab selle peale konstruktsioonide ja igasuguste kleepimise tch

suurema summa, siis on kahtlemata temal ka nika tõttu haripunktini on tõusnud, kuna
sõnaõigus ja omad soowid olemas. Aga need kõik teised nõuded, mida üles seab praeguse
ei tohi kaoseni wiia. Harilikult on see soowi aja ehitustehnika, on tagaplaanile jäetud.
D. Roos, arhitekt.
sidel õige pikk ja lai, nõutakse kõiksugu wõi
matuid ja wõimalikke asju. Tahetakse saada

Maailma maad ja rahvad V.

2) Trnd. J. Wasar'i - kandina awia aja

..Eestimaa õiguse all i/a te ajalugu" laheks maksma

4 kr.:„E. admmistratiiwprotsesli õiguS" 3,90 kr.

HIND tellijale - 1 kr. 50 9., müügil S kr. 50 9.
SISUST

Üldiseloomustus Ja asustamislugu.

Anglo-Ameerika majandus
Ameerika majanduse kõrgeareng ja seila põhju
sed. inimtöö kõrge kasustamine. Tavlori ja Fordi mõju U. S. A. töömajanduses. raig»'

Dollaridiplomaatiline välisexpansioon

ja liiklemisprobleemid. Massiproduktsioon. Ameerika tööline ja tööstur nüüd ja tuleviku».

Haridus Ja kasvatus U. S. A-s.
Painduv kooliraamistik. Rakenduslik laad vaimse tegevuse ja uurimise silmapaiOva
matel aladel. Tüüpilise ameeriklase psühholoogiline kuiu ja ilmavaade. Huigitoodang
tööstuses ja ideelistel aladel. Ajakirjandus. Osundeid Ameerika ajakirjadest

Maailm, liha Ja saatan.
Keeluseadus ja erootika. Moodne noorus.

ja „Nah!vasteliil" ? kr.

Suur New-York maailma kaubanduse süda.
Suurlinna tempo ja värving. Kaubandus- ja liikiemiskatedraalid. Reklaam. Suure New
Yorki probleeme. Wallstreet maailma rahakapp. Pilvelõhkujate hullustus.
Relsuklrju nimekatelt maadeuurijatelt.
Appalaähia ja farmindus. Scranton antratsiidi ja siiditööstuse linn. Suur linnade
ala. Buffalo maagi- ja viljavahendaja. Mürisevad veed Niagaara. Detroit
maailma autolinn ja palju muud.

Rikkalik pildimaterjal. Suur hulk kaarte. Jttreltellimine võimalik.
MMAAILMA MAAD JA RAHVAD
talitus Tartus, K. Ü. „LOODUS", Vana t. 1.

PEENAROOMILINE

JA MAITSEV
Raadiokuulajatele.
Saroopa jaamade iastekawa.
"Noole" toimetaja 2-kuuks
aresti.
Tarto. 14,45 grammofonimuusikat. 16,80 ille«
Neljapäewal, 23. aprillil.
Ti»Apn«r. 15.30 päewauudiseld. 15,45 aja kanne Tallinnast. 18,30 teateid ja grammofoni
1930. a. ilmus „Nooles" teraw kirjuws snäitaja
õiendus. 'Kuni 16,30 grammofonimuusika?. muus. 18,50 ülekanne Tallinnasr. 19.30 Tomson:
Beruhard Linde kohta. B. Linde andis was 119 teateid ftt grammofonimuusikat. 19,20 paetva Kodukäniöö tarluituö ja selle arenemine Eesti?.
! uudiseid. 19.30 riigi statistika kestbüroo juhataja 20 ilmateade. 20,05 ülekanne Tallinnaü. 21,80
tutawa toimetaja E. Raudsepa kohtusse.
Kohus mõistis teisipäewal Raudsepa 2 j Hugo Neiman: Eesti mees ja naine. 20 ilma wana tantsumuusikat. 21,50 jargnetva nädaln
22 moodsat tantmmnusikat.
kuuks aresti ja 400 kr. trahwi ehk maksujõue teade Tartust. 20,05 konijert.luh. md. Lrk. KruL.
Tartu. 14,45 grammofonimuusikal. 15,30 iile*
Berliin. 15 gramm of. 17.05 ajamine muu'.
tusel weel 1 kuu aresti.
fänne Tallinnast. 10 teateid ja grammofonimuus.

19,20 ülek. Tallinnast. 20 ilmateade. 20,05 üle*
Kohutaw raudtee õnnetus
kanne Tallinnast.
Hiinas.
Cetltrn. 9,15 waral. 15 mustl. muus. 17,30
Hongkongist, 21. aprillil. Kantoni- ajaiv. muus. 20,30 muus. 22,10 lvaim. muus.
Kouloni raudteel oli kohutaw raudteeõnnetus. J Budapest. 10,15 gramm. 13,05 konts. 18,45
30 inimest sai suruta, 20 haawata. Kerge ' ungari laule.
Wiin. 13 konis. 16,20 Salletimuus. 17 kla
mini haawatuid on 30 ümber. Wedur ja 3 swerit.
21 laule. 23,25 konis.
wagunij kukkusid 10 m kõrgus.ll tammilt
Kopenhaagen ja Kallundborg. 13 keeln. konis.
kuristiku Põhja. Suurwesi oli raudteetammi 21 ork. konts. 23,15 rant umuus.
Lahti fa Helsingi. 18 konis. 20 fiiurf. Z
ära leotanud.

Leningrad. 7,30 gramm. 15 konn. 16 konti.

Joonealune.

ringiks, mis aga ulatub kuni maa lähedusse.
Neid päikesest walgustatud zodianal walguse
osakesi wõib taewas nähn wähe aega enne

Uusi kalcndriesitisi.

Teise teooria järele on sekundi kaja tagasi
kiirgamine meie atmosfääri heawiside kiht.

Cotsworth, rahwaSteliidu kalendrireformi
asjatundja, esitab uue kalendri-aasta, mis
jaguneks 13 kuuks, iga kuus 28 päewa. Teine
kauemat aega propageeritud reformi esitis on

niinimetatud Blochmanni kalendrireform.
Selle kalendri põhijooned oleksid järgmised.

Lihtaastal on 364 päewa nädalapäewade
nimetustega ja üks (juuni ja juuli wahel) li
sapäew, ilma nädalapäewa nimeta.

Kõigis liigaastais ettetulew liigpäew lan
aeb liigaasta lõppu ega ole tal samuti näda
lapäewa nime.

Iga kuupäew langeb kõigil aastail samale
nädalapäewale. Aasta algab pühapäewaga.
Jaanuaril, aprillil, juulil, oktoobril (iga
weerand-aasta esimesed päewad) on kolmküm

mend üks päewa ja teistel kuudel 36 päewa.
Seega on igal kuul 23 tööpäewa.
Lihawõtted oleksid igal 99. aasta Päewal,
pühapäewal, 8. aprillil. Sellele wastawalt
langewad kõik lihawõtteist olenewad pühad
teatud päewile aastas, näit. nelipühid 26.
mail.
Raadiokaja lahendamaw saladus.
KauakeStew kaja sekund pärast raadiosig
naali äraandinist oli tänini lahendamatu. Kui
siin oleks tegemist signaalidega, mis käiwad
ainult oma teekonna ümber maakera, siis nad
peaksid selleks, et kajana esineda, kuulda ole
ma juba seitsmendik sekundi pärast oma esi
mese ringi puhul ümber maakera, ehk kahe
seitsmendik sekundi pärast teise ringi puhul.
Kaja kostab aga täpsalt sekundi pärast.

Selle hilistunud' kaja seletamiseks on
praegu kaks teooriat. Ühe järele on see kaja
raadiolainete tagasiknrgamine peente tolmuKübemete kagult kaugel ilmaruumis, mis
põhjustawad zodialkalwalguse. Need kübe
med ilmaruumis on korraldatud ringi kuju
liselt. MStttd astronoomid peawad neid maa
kera saturni ringiks, teised seewaStu päikse

paikese loojakut wõi enne päikese tõusu.

Katsed, seda kaja kuidagi seletada kuuga ühen
duses pole õnnestunud.

Peen wulkanitolm mõjutab ilma.
Wulkanitolmu mõju annab ennast tunda
kogu maailmas. Wulkanid paiskawad suuri
hulki peent wulkanitolmu kõrgematesse õhu
kihtidesse ja kujundawad nii maakera umbrit
sewa tolmu loori, mis päikese kiiri tagasi
hoiab. 1816. a., nõndanim. „aastal ilma
suweta" wõidi sellenähte mõju tähele panna
kogu maakeral. Tolmuloori põhjustasid too
kord Tomboro hirmsad pursked. 1883. a.
teotses Libawötte saartel wulkan KvaLatoa,
häwitades enam kui 35.600 inimese elu.
Kolm aastat hiljem hakkasid purskama UusMerimaa ja Aljaska wulkanid ja tõid oma

«•

Rahwustvaheline tirjandusajaloolaste
kongress.

21.—23. maini peetakse Budapestis
Rahwuswahelise ajalooseltsi aastaistungi
raamides ära esimest korda rahwuswaheline
kirjandusajaloo kongress.

Kongressi kawas on moodsa kirjandus'
ajaloo uurimise lewinenise kawa kui ülikoo
lide katsemeetodite wõrdlemine. Kongressi
eesistuja on Baldenspreager Pariisist.
Nägematu ookean.

10.-10 keel;1, finarrerr. 21 kants.

Wiin. 13 konis. 18.45 jazziinuus. 20.80 konts
22.20 konis.
Budapest. 13.05 kont,'. 18.25 konts. 20.10 laule.

21.15 foiii'. 22.1'"> lau uõhlu. konts.
Kattundborg ia Koprnbaogrn. 16 kon s. 22.20

ork. muu'. 23.30 foinll särg. 24.35 klaweriioolo
24.30 ork. kont'.

Helsingi ja Lahii. -18.30 kont,'. 19.40 ork.

kont' 20.1" koorilaul.?. 20.415 koorilaule.
Leningrad. 15 kont'. L-*rel\ 16 kont,'. 19 üle*
kanne.

London. 19.45 kont'. 22 kammermuusi 28.35

17,30 kammermuus.

tON''UMNU'

konn'ert.

innus. 22.1 ! 1 tdr.rfumuiri.
IKnitbin Pariis. 20 45 gramm of. 22 kurbmäng.

London. 13 ork. 19,40 operetim. 22 koni'.
Moskwa. 7,30 kottis. 10,30
Motala ia Stokbolm. 18,30 graimnof.
OSlo. 18 30 cello. 23.05 kontsi.

3tuiliului ja Mvtaln. 17 ajawiite muu*. 51

Praaga. 13.25 koo-'. 20.05 mandel, fluor:.

20 55 MUU',

i Miia. 17 frnti. 20.03 muu'. 21.30 foriH.
ParüS. 19 tanthimnut. 21 ooper.
arsiaiv. 10.1-5 konts. 22.10 kergesiiul. niuui
Praaga. 17,30 kammermuus. 20,15 ooperi | 23.15
Chodinl muus.

aariaid. 22.30 konts.

Riia. 16,30 iosalv. ork. 21,20 kont'.
WarSsaw. 13,25 konil. 21,30 mu.ts. 23.15

Soome kommunistid wangi
roodu.
Helsingist, 20. aprillil. Wiiburi Sue
näiiaja SienduS. Kitni 16.30 grammofonimuusikat
10 teateid ja grammofonimuusikat. 19.20 päetva. loüus mõiStis 20 Kolka ja Enjö kommuniKii
uudnetd. 19,30 pool tundi forii-te. Fr. Nikc ruguvaslaie tüitert I—41—4 oflstöff
lai, Oginski. Wera Verhustittski ja Lugutt Mll. maugi roodu.
20 arstiteaduslik loeng E. Terlvish. Muus. Tar
tust. 20,30 ilmateade Tartust. 20,35 kontsert.
Juh. md. Ärk. Krull.
Sport.
Tartu. 14,45 grammofonimuusikat. 15,80 iile1kontsert.

Reedel, 24. aprillil
TaNmes. 15,80 päevauudiseid. 15,45 ojd

Moodsad geofüüsikad ja hüdroloogid jä
tawad enamasti maa weetagawarasid arwn
tades tähele panemate wee mullakihis, iga
tahes mitte allikate ja maaaluSte nirede
nssvl, waid wee mitmesuguste mineraalide
koosseisu osana. Seda wett on igal pool.
Maapeal ühtki kindlat keha, mis ei sisaldaks kanne Tallinnast. 19 teatetb ja grammofonimuu
wett. Isegi pnhtkuiwanud kiwiliikidcl, nagu sikat. 19,20 ülek. Tallinnast. 20 arstiteaduslik Ülesandmist murdmaajooksu esivõistlustele.
Tarm KoU-nn porti t 26. aprill;! kcfl, 12 korra?"
näit. ränil, on oma teatud weesisaldus. Kõige laeng ?. T. Muus. Dots. P. Hau'en: Naha eest
kuiwemad mineraalid sisaldawad 0,005 kuni hoolitsemisest. 20,30 ilmateade. 20.35 ülekanne ;iuavateie murdmaa joo kiu estirfijtiuStete cn sermr
iile-? anrnd A fl.ic-ü Ka l emist 4 ja Tallinna Kole*
ttast.
3,5 prots. puhast wett, baralt 0,2 kuni 0,6 TallinBerliin.
15 grammof. 17.05 ballaade. 17.50 ivist 2 (Tnnfel sa Äcalrp). P fla?st Hermann
ja mõnel juhul koguni kuni 2,5. Graniidi muut. 20 muus.
Tali. Kalevist, H. Tannvanm Tall. Puhkekodust ja
massidel, millest koosnewad meie mandrid,
Wiin. 14.10 grammof. 18.25 konis. 20.30 Elm. Kirlni? ja Mac-sa .Perseni spordi-elutsemise tulemisena kaasa külmailma ajastu, on ligikaudu samasugune weesisaõus. Seda ooper. 28.25 kontsi
srlüist. Pcaie selle panth Tarni Äalrtö 10 meest
Budapest. 10.15 konts. 18.05 konis. 18.35 matsa, vpatsu alpiu- rtt Tähkvere pargis Jlatoltht
mis lõppes alles 1816. a. Kuna ka praegu wett, mida nimetatakse kapillaarweeks ei saa grammof.
20.30 ooper.
kiriku juurest ja lõrp ülikooli võimla ee?. A
elame levilifelt» wulkani
näha niisama ega ka soendamise teel nähta
Kallundborg ja Kopenhaagen. 16 konti. 16.45 'is on iook'nmaa pilstic. 8 km ja B klaSnS õ km.
purskete ajajärgul, ennuStawad paljud tead waks teha. Kiwide kapillaarwee koguhulk leule, konis. £l.lO flöödisoolo. 22 konts. 22.30
Eesti esivõistlused võimlemises.
lased tõsiselt, et meid lähemal ajal ootab üks kuni 16 km sügawuscs arwatakse ligikaudu kontiert.
Eesti estvöistlujed võimlemüeS peeiakle vaha
Helsingi ja Lahti. 12 konis. 18.25 harmoo
suweta aasta.
100 triljonile tonnile ja wõib teda määralt nikakoun.
näival kell 8 õbntl ülikooli võimlae. Weljaspoolt
19.40 klaiver. 20.30 ork. konts.
järelikult wõrrelda ookeani weega.
Leningrad. 15 konts, lastel:. 16 kontsi 17.30 Tartut nr •'aai-unua ülekandmist Tall. Kalevist 9
konts.
kiakstz Sliiman ja Nõmmik. B klassis Kalme ja
Stuppel. Pärnu Tervisest R. Pari?/ ülesandmist
London. 19.40 konts.
Stokholm ja Motala. 18.20 laule. 22.45 24 on meel oodata Nar-vast ja kohalikult wöimlemiS"
ajawiiie trniitt.
selili tr. Tartu Kalcw paneb tediia A klassts H.
Raadio Pariis. 19 grammof. 2145 kont'. Laan. K. Tipoo ja L. Lepiku. B klassis S meest ja
22.30 konts.

Meieaja Don Quijote.
Seesugusena kuju
tab kuningas Alfonso
lugulaulu „Daily Ex
pressi" pilkejoonis
taja, „wabalt Dore
järele".

naisre aladcc- prl. Rebase sa prl. Lepiku. AZõist
Praaga. 17.80 konts. 20.05 saksofoni muus. lutic ülemkohtui.ikukS ou ülikooli võimlemise Uit*
20,55 kontsi 28,20—0,30 nüüdisaja muusi
taja E. Rostnblatt.
Riia. 20.03 ork. kontsi 20.20 Joortkotnt. 21.80
Keskliidu
instruktor korraldab Tartus kursusi.
ork. konts. 22.10 ork. konts.
WarHfaw. 18.45 operenmuus. 21.15 ffttnf.
Tcinpacwa õhtul jõudis Tartu spordi keskliidu
kontsert
pt.tgaline '.usitnkmr Anton Õhata, et siin korral*

Laupiicwal, 25. aprMrl.
gcßittita, 15,80 päelvauvdiseid. 15,45 aja

dada kursusi. Instruktori palga jq sõtdu ning üle?'*

näitaja Siendu?. Kuni 16,30 grammosonimuus. pidamise kulud kannab keskliit, kuna kohapealee
18,30 Teateid ja grammofonimuusikat. 18.50 päe
vauudiseid. 19 laötetund. 19,30 Tomson: Kodu'käsitöö tarwiduS ja selle arenemine EeSns (ülcf.

JCariuft). 20 ilmateade Tartust. 20,05 kontsert.
?suh. md. Ark. Krull. 21,30 wana rann'umuusikat.

21,50 jatancma nädala iaatekatva. 22 mood'at
tantsumuuükat.

organisatsioonide rooli on korter. Sf. Ohaka algab
ema kursustega kolmapäeva õhtul kell 7 Kalevi

ruumides raskejõustiku tunniga. Instruktori lä
hema? töökavas on kursuste korraldamised Lol*

ga?. Tõrvas. Ambla?. Koerus. Võrus. Petseris
.a Paltiamaal. Tartu saab ta 11. maiust
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20 miljonit töötatöölist.

Judial uus asekuningas.
Lord Willingdon andis ametivande.

mõtiskleb tost kuristikust, haarab teda ümber ja
paneb talle tvaStu.

Üksindus.
üksinduse võitmatu kurbus lõpuks ikkagi mul

Ultimaatum Madeira "ajutisele walitsusele".
RewolutstoonMitumiue Portugaalias «ariseb kokk».

Manilma «at«nduskriis ja tööpuud»».
Maailma majanduskriisi parata mata jä metjalLihöõStufe, M «ihttuSiKõStuse
eelduseks on ülmwailmlim tööpuudus. ilal, kaubanduses ja rötstpatöõStuseS. Need
Kuid kahtlemata mõjub jälle tööpuudus omalt alad koiku cm andnud ligi poole kutfeoSkuS
poolt kriisi süwendamisekS kaasa, sest töötud liSte töötute arwust.
Inglismaa 2,7 milj. töõtuist langes
on teatawa määrani tarwitajaSkonna nime
kirjast kustutatud. Sellepärast siis ka mõned käeSolewa aasta alul ligi 300 tuh. ehitus
majandusteadlased tõendawad, et majandus tööstuse Ottode, 247 juh. puuwillatööswse,
kriis ei lahene enne, kui on kõrwaldatud töö 213 wh. kaubanduse, 208 tuh. lsiwisöekao
puudus. Teiselt poolt on aga samuti kindel, wanduste arwele jne. Ehk küll ka Jngliö
et tööpuudus ei lahene jälle enne, km on maal on töötute arw 1929. a. wõrreldeS
valju tõusnud, kuid fee tõus ei ole siiski
kõrwaldatud majanduskriis.
Olgu kuidas on, kuid ei ole kahtlust, et kaugeltki nõnda suur olnud kui Saksamaal.
mõlemad need nähtusi on üksteisega seo
Euroopa teistes riikides on töötuid palju
tud ja mõjultawad waStamisi ja ühe kõr wähem. Suurriikidest on sellepoolest kõige
maldamine toob lahendusi ka teisel alal .
õnnelikum Prantsusmaa, kuS käeSole
Läinud oaSta wiimased kuud mõdusid wa aasta algusel oli registreeritud ainult
majanduskriisi süwenemise sihis. Iga 16.000 töötut. AaSta warem ei tõusnud
kuu tõi uusi raskust juurde. Samal ajal aga seal töötute arw isegi tuhande tööliseni.
tõusis ka töötute arw ja seda suurema hooga, See näitab, et maailmamajanduse kriis ei ole
mida rohkem raskusi tuli majanduselu alal jätnud ka Prantsusmaad puudutamata.
ilmsiks. Ligikaudse» andmed näitawad, et
Palju halwem on aga olukord Jt aa
septembri algusest kuni aaSta lõpuni tõusis liaS, kuS jaanuaris oli registreeritud ligi
töötute arw 4 kuni 5 miljoni töölise wõrra. 700 tuhat töötut.
Selle arwutuse järele oli käeSvllewa aaSta
Kui tööpuuduse iseloomu maadelda , siiS
alul 19 kuni 20 miljonit töötut. Kahtlemata selgub, et pea kõigil pool Euroopa riikideS
oli see arw weel märksa suurem, sest pal? on suur tööpuudus ehitustööStus.e
jude riikide kohta puuduwad üldse andmed, ülal. MõneS riigis teeb selle ala töötute
nagu näiteks on ®afta kohta andmeid wäga arw üle 30 prots. üldisest töötute arwust
wähe jja pealegi ei ole kõik andmed küllalt wälja.
täpsad.
Kõigil pool on suuri raskusi ka met a l
Nagu Viimaste kuude andmed näitavad, titööstuses. Iseäranis on suur töö
langeb 80 prots. töötutest Ameerika-Ähend puudus Saksamaal, kus metallitööstuses tõu
riikide. Inglismaa Saksamaa arvele. seb töötute arw üle 600 tuh. töölise. Inglis
Nende kolme riigi töötute koguarv tõuseb 15 maa metallitööstuses ei näe meie nõnda suurt
miljoni tööliseni, kuna rahwaarw teeb wälja tööpuudust.
225 miljj.. Kui wõtta aluseks nende riikide
Samuti on palju töölisi wallandatud ka
tööliste üldarw siis näeme, et on ligi tekstiiltööstuse alalt. Euroopa rii
10—12 prots. töölistest tööpuudusel wallan kidest on selles suhtes kõige halwemaS sei
datud. Kogu rahwast on aga nendes riiki sukorras Inglismaa, kuna Saksamaa iseisu
deS ligi 6 prots. tööta.
kord on märksa parem.
See ei ole mitte autult simrekS kaowsekS
MõneS riigis on registreeritud ka suur
töölistele, waid raskeks koormaks riigile hulk tööta PS! lutöö l i s i. Esikohal Eu
ja rahvamajandusele. Kui arwata need roopa riikidest seisab sellepoolest Itaalia,
tööta tööpäevad rahaks siis näeme, missv kus tööta põllutööliste, metsatööliste ja ka
guste hiigla summadega on meil tegemist.
lameeste arw tõuseb üle 200 tuh. ja teeb sel
Kõige terawam on olnud tööpuudus S a U lega wälja ligi 30 prots. töötute üldarwust.
amaal, selle järele Ameerikd-Ühendriiki üheski teises riigis ei näe meie sarnast suurt
des ja siiS Inglismaal. Huwitaw on, et tööta põllutööliste protsenti. Saksamaal, kus
tööpuudus on tabanud mõnel pool ka p õl tööpuudus on iseäranis suur, näeme ainult
lumajanduse riike. Kuid siiski on seal 4 prots. töötutest põllutöölisi.
tööpuudus märksa Väiksem kui tööstuSrii»
Ehk küll suweks harilikult tööpuudus pal
tides. Sellejuures paistab silma, et Põllu ju wäheneb, kuid siiski on ta praegu weel
majanduse riigis on tööpuudus seda suurem, kõigil pool wäga teraw. Weel hiljuti kuul
mida intensiivsem on põllumajandus. Wä» sime, kuidas Inglise alamkojas wanameel
hema intensiivsusega põllumajanduse riikides sed tahtsid walitsust sellepärast kukutada, et
on tööpuudus Väiksem.
ta ei ole tööpuuduse wastu Mõtlemiseks kül
.Kui Vaadelda tööpuudust üksikute riikide lal mõjuwaid abinõusid tarwitusele wõtnud.
järele ja aluseks Võtta ühelt poolt rahwaarw
Tawaliseks nähtuseks on, et suwel tööpuu
ja teiselt poolt tööliste üldarw, siis saame duS palju wäheneb. Nüüd on aga mõned
käesoleva aaSta alguse kohta järgmise pildi majandusteadlased awaldanud jarwamist, jSt
töötute arvust:
eelolewal suwel ei ole nõnda suurt tööpuu
Rahwaarln. % Tööl. üldarw. %
duse
alanemist loota, nagu see on warema
Saksamaal SM 13,3
tel
aastatel
olnud.
Am.-Ähendriik. 6,1 14,0
Inglismaal 6,6 12,1
Itaalias 2,7 8,6
Värsked
DaaniS 2,0 4.8
Rootsis 1,8 8,0
Poolas 0,9 1,8
kirjitnsmasma liii ja
Prantsusmaal 0,9 1,8
Läänemaa riit. 0,4 0,7
Nendest andmetest selgub, et rahvaarvuga
sõepatier
Võrreldes on kõige rohkem töötuid Saksa
maal, kus märtsi alguses tõusis töötute arw
«Postimehe" raamatukauplus
4,9 milj. tööliseni.. Mõnel üksikul kuul moö
Tartus, Suurturg nr. 16.
dunud aastal oli Saksamaal 127 prots. töö
tuid rohkem kui 1929. a. Kuid siiski ei lan
genud ka 1929. a. Saksamaal kunagi töötute
.JcronitQ" f«i) on lõioe miü
arw alla 1,2 miljoni.
Iseäranis suur tööpuudus on Saksamaal

Nr. 108.

* »"

Seisukord Portugaalia sisemaal on muu
Lissabonist, 21. apr. (Trj.) Portu
aaalia valitsuse poolt Madeira saare piir tunud rahulikumaks. WalitsuS on aialehto.
konna vetesse saadetud karistusekspeditsiooni dele annud luba tuua teateid waktsuswagede
strateegilistesse Nuud laab
juht saatis Madeira revolutsionääridele ulti
maatumi, et nad otsekohe alla annaks, ähvar teatanuks, et pärast Madeira ,a Asoorl ra
dades saare pommitamisele asuda, kui mässa hutusi oli pealinna LiSsabom toodud palM
sejawagesid ja samuti, et walitsusole usaldus
jad sõjariistu vabatahtlikult käest ei anna.
Revolutsionääride ajutine valitsus ei ole wäärseid waaesid on peale Lissaboni koonda
ultimaatumile veel vastust annud. Seisu tud ka prowmtsilinnadeSse Encontramen
kord Madeiral on aga muutunud väga tera toSse. T ancoseSse, Barreirosse, Coimbrasse,
vaks. Blokaadi tõttu on juba koguainetest LeiriaSse ja Quewzi.
Portugaalia walitsuS awaldas teadaande,
tunduv puudus. Portugaalia sõjalaevad on
Madeira sadamad tihedalt blokeerinud ja ükski et ta on mässajate poole hoidmise pärast ame
tist tasandanud Funchali kolledshi professorid
võõras laev ei pääse blokaadist läbi.
Leiab kinnitust, et mäss Asoori saartel on | Flavio Albuquerque ja Jose Varela.
lõplikult sumbutatud. I

Terwishoiu ülesandeist.
Königsbergi professori J. Bürgorst loeng LlikosU anlas.
Londonist, LJ. aprillil. India uuS
asekuningas lord Wtllingdon andis Bombah
Königsbergi ülikooli prof. J. Bürgersi asotsiaalsete isikute sigimise vahendamine. S) Kui
ülikooli aulas laupäeval oma ametivande.
setertvishoiu väljaarendamine: tööruumide, madi
31 kahuri pauku teatasid, et uuS asekuningas loeng Tartu ülikooli aulas 20. skp. „RahvuS nate, tööriistade korrashoid, tööliste kasvatamise
lisg ja rahvusvahelised tervishoiu üles nõuete tähelepanemisele sa täitmisele õnnetute ju
on oma ametikohuste täitmisele asunud.
anded" oli suure kuulajaskonna kokku tõmma
ärahoidmise alal. 10) TerwiShoiuliSte tea
nud. Toome väga laiaulatuslist ainet käsit huste
miSte levitamine rahva seas koolide, loengute, näi
lewast ettekandest tähtsamad momendid .
Lõhe Läti kirjanikkude
peres.
Rahvustundega kirjanikud ja ajakirjanikud
asutavad uue seltsi.
Riia st, 21. aprillil. Pühapäeval peeti
ära Läti ja ajakirjanikkude kutse
ühisuse aaSta-peakoosolek, millest wõttis osa
107 liiget. Koosolekul tehti asjalikku tööd
peaaegu lõpuni, kuid siis puhkes tüli. Kirja
nik Tifentals-Dsilleja esitas vastuvõtmiseks
resolutsiooni, milles kõneldakse surweabinõu
dest ajakirjanduse ja pahempoolse kirjanduse
vastu. Nimetatud resolutsioon võeti vastu
23 häälega 1.9 hääle vastu. Pärast seda,
kui resolutsioon oli vaStu võetud, esitas üks
osa rahvuslikke kirjanikke ja ajakirjanikke
protest: ja teatas lahkumisest kirjanikkude ja
ajakirjanikkude seltsist. Lahkumise teadaan
dele kriutas alla üle 20 isiku, eesotsas prof.
Fr. Bawdise, prof. E. Blese, dr. BMmanise
ja teistega. Lahkujad teatavad, et nad ei
saa ükskõikselt pealt vaadata, kuidas pahem
poolsete vaadetega isikud katsuvad kirjanik

Kui vanasti antiikajal GreekaS noorsoo vaim
lise ja kehalise minemise eest hoolitseti .gümnasto

misele.

Raskused merelepingu
täiendamisel.
Murelik seisukord Londoni läbirääkimistel.
Lond o n i st. 21. aprillil. (Trj.) Prant
suse. Itaalia ja Inglise eksperdid astusid
Londonis uuesti kokku. et püüda
koostada lõpuwormelit Jtaalia-Prantsuse
kokklleppe kohta merejõudude aSjus.
Seisukorda loetakse kaunis raskeks, kuigi
Henderson alamkojas seletas, et on häid wäl
jawaateid kokkuleppeks. Raskustest annab
tunnistust ka Inglise admiraliteedi esimese
lordi Akexanderi kõne, milles ta rõhutas, et
Inglismaa on oma merewäe 1914. aastast

jandil ilmub Ramazzinllt ja 18. sajandil P. Fran

kilt tervishoidu käsitavad tähtsad tööd.

Mineva sajandi teisel poolel pandi moodsale

tervishoiule aluS: prantslane Louis PaSheur ja
saSlane Robert Koch oma ülitähtsate leidudega kää>-

KinnominekukS puudub raha, nii ei jää muud,
kui teen mõne .lehe tuulde" või uhkema nimega
seda, mida Montaigne on nii õnnelikult ristinud

.katseks" esseeks. (TuglaS oma eestilises ta
gafihoidlikkuse» tarvitab selle sõna .monograafia"
asemel).

Mul pole küll ei Tuglase ilu kõne andi, ega
prantslase verve't, ta stiilikerguS. 3Mb olen
täpsalt sama suurus kui Montaigne, sest olen
inimene. Kui meid mõõta seltskonna ja tradit
stooni poolt välmitud wSärtuSpuuga, siis ma ei
ole ta kõrwsl midagi, nii umbes erakorraline üli
õpilane korralise professori kõrval. Aga .aegade

kuristiku" või .igaviku" hönguse eeS oleme
võrdsed. Ja, hästi ning suure tarkusega ütles
yaScal: .roseau pensant".
on kui rohi, ta päevad on kui põld

lulilled. Nii närtsivad ka nad,» laulab juudi

ettevalmistamiseks jne. Kiitvalt mainis prof.
BürgerS ka rahvasteliidu ja tema osakondade, eriti
tervishoiu osakonna tegevust ülemaailmlises võit

luseS nakkushaiguste vastu. näit. malaaria (hall

rimiS-, mädanemiS- ja haiguste tekitajate uurimise
tõve) . kollase pollawiku j. t.
alal andsid võimaluse tagajärjekalt nakkushaiguste
Prof. Bürger» juhtis ka tähelepanu kohutavale
vastu võitlema hakata. Pettenkofer hakkas uurima
sündimuse langusele paljudes riikides viimasel ajal.
ümbruskonna õhu. ilmastiku, korteri jne. mõju
inimesesse. Rahvuslikest tervishoiu ülesandeist mi« eestkätt tahtelisele hoidumisele laste saamisest

oleks nimetada: 1. Asulate linnade, alevite, elf

wiKude ja elumajade tervendamine, milleks tn

süüks panna tuleb materialism on idealismi
välja tõrjunud, üldse on paljudes kultuurriikides

vaja kõiksuguste jäänuste, mustuse ja reovee ee inimeste keskmine elupikkus jõudsasti kasvanud,
mÄdamme ja kahjutuks tegemine; hea ja puhta näit. Inglismaal üle LO a. tõusnud, nii et loota on,
joogivee muretsemine ja teiste heakorra nõuete et ta juba Piiblis nimetatud 7O a. tõuseb.

täitmine. 2. Hea toidu muretsemine, toitainete
järelvalve korraldamine. Tähtsamaist toitaineist
ses suhtes võiks nimetada piima, mille headust ja
tarvitamist võib hea korralduse, puhtuse nõuete

suurelt tõsta, nagu

Elwa Majaomanikkude Pank likwideeritud.

19. skp. otsuStaS peakoosolek Majaomanikkude
3) Imikute, väikelaste ja koolilaste eest hoolekanne Panka likwideerida, olgugi et pank uue juhatuse
j ja nendele kardetavate nakkushaiguste vastu võit agaral tegewusel edusamme tegi ja tähtajalised
luse abil nende suremuse vähendamine. Sündimus hoiusmnmad 19-kordseks tõusid, oli pangale pearas
on Euroopas kohutavalt langenud. 4) Tiisikuse- ja kuseks 1927. a. panga asjaajaja Folkeri ärarak

5) suguhaiguste vastu võitlemine. 6) Alkoholismi satud summa, mis nüüd ühes protsentidega üle
8000 kr. wälja tegi. Peakoosolek seda summat
hädaohu vähendamine. 7) Haigete ja vigaste
pimedate, tummade, kurttummade, töövõimetute eest omakanda ei wöhtud, teaib otsustas panka likwi
hoolekanne. Kehaliselt vigaseid peab vastava eri deerida. esialgul see summa liikmete rahast tasuda
õpetuse abil nii kaugele viima, et nad omale elu ja endiselt juhatuselt siSse nõuda, kuna hooletu e
ülespidamist teenida suudaks. 8) Järeltuleva põlve läbi raiskamine sündis. Peale selle otsustati end.
eest hoolitsemine ehk n. n. tõutervishoid (Eugeniks) juhatust hooletu asjaajamise eest kohtulikule wastu
selleks on vaja näit. asutada abiellumiSnõuaNdlaid tusele toStta.

Haridus-Ja sotsiaalministeeriumi väljaandel ilmus trükist aas raamat: AHMI TABMA
ÕMBLUSTÖÖDE TEHNIKA I
PeratSSde käsiraamat* Hind 7 krooni.

sellel teel enam kaugemale minna, kui teised
riigid samuti ei talita. Sellepärast ei olewat
õigustatud mõne riigi nõudmine, et Inglis

Peal a d u: A. Kel sennani raamatokanpL Tallinnas, Kingal tn. 6/8.
Ja peale selle üksikult saadaval Talitass Naiskutsekoolis Tnl täs*

maa uute järeleandmistega mõimaldaks teiste
riikide wahel krAulepet.

jumalad, jumal wõi waimud. Nüüd aga on ini
mesed nad tapnud. Ja mis on jäänud? Dis

Kummaline vaikus. üpris kummaline suur» sertatsioonid liiwlaSte usundist, JameS'i .Usulise
linna jaoks, Oõ lähenes, vajutas oma käki?- elamuse mitmekesisus*. Ka muistend on stnV
läki linna kõrvadele ja linn vaibus selle all. nud, ainult rahwaluule õppetooli jüngrid elawad
Tänavail ei kihku ega kahku. Ma nagu oleksin mä toist tveel. Imet ei ole enam. Isegi naised ei

Prof. Nadler (Bn.it kirjandusgeograafilise
meetodi arendajat» ja rakendajaks. Rööbiti Ma
"Goethe lääne-ida wahe
lisest läkitusest".
Prof. J. Nadleri loeng täna ülikooli aulaS.

kirjanduse ajaprobleemide?» paneb ta vaatlusviis
erilist rõhku ruumiprobleeundele ja seda suhtes saksa
mitmesuguste höimutüüpide kujunemise, iseärasuste

ja tvastastikmöjudega. Sellepärast kannab ta pea*
teo»ki nimetust .Literaturgeschichte der deutschen
Gtämme und Landschaften* (ilmunud 1923 1928

nelja? köites). See on kõige laiaulatuslikumas
ruumilises läbilõikes antud saksa kirjandusajalugu,
mis olema».

ühelt poolt konkretiseerib see eri tõupäraste ja

Olen rahutu. Näib, nagu vöiks mind ra rikkumi'e masin. Hõi, kultuur! Euroopas igas dobre!"
hustada ainuski sõna, ent ei kust, kellelt? karukoopaski
Nii siis, waatan sageli kirikusse, ükskõik, kas
olevat elekter. Ja, too on Euroopas...
Maailm on hulluseni tühi koht. Wõib olla siin
katoliku wõi protestandi. Ja pean ütlema: ei
Ja,
ei
kuraditki
Teie
siin
oma
20.
sajand:
samas linnas on keegi, kes sarnleb mulle ja keS
kultuurist ei leia. Ja pealegi põhk ta järele I tvoola enam werd neis lubjaStunud wanus were
on sama önneleskne kui mina. Ent ega me WR
täpsamini: kurat ja seitse nõida ning miljon 'oonteSl Külmalt tõusetvad taetvaSse teratvab
ealeski üksteist leia. Nii siis: üksi. Enesega. HSinmrahtvaSte kuradi sünonüüme (Püha LooritS, noolelised piidad ja arkaadid. Sees on waikne
Mana ja kuiv nali.
tvle appi Sa ju tvist kogud seda dagaashi) ja tühi. Hingetud sõnad ja oreli ametitalitus ja
Lermontow ütleb, et iga inimese hing, pange
talle, teie kultuurile! Sa, lugeja-lapsuke (kaS hädised kujukesed, suure mõtte surnirumtjad. Kus
tähele: iga inimese, olevat huvitavam igast ro
ajas see on teine asi.

vaheliste instituutide asutamist eriteadlaste arstide

saadik juba poole Mõrra wähendanud ja ei mõi

hitud watisse. Waikuse ja tõelise jaheduse külma usu enam imesse. Katsuge tveel. et «'! täna lii
ju» mu oma alla. Ma kuskil ei käi, vaikin mitu Matisse. Ennäe, käedki on sinised. Nagu laibal. gutaks mägesid!
head kuud. Waikin, mõtlen ja... kuulan. Mida Uh! Sellised mõtted ei soojenda. Kirjutan edasi,
Ma sageli astun sisse katedraalidesse neid
siis kuulan? Noh sulekrõbinat, ei tea kelle ja vahest ajud sulavad veidi. Waat, millisesse üksin on siin nii ilusaid, et isegi kuulus ukraina filmi
ei tea mispuhulist naerulaginat trepil, uSte ava
dusse on saaiuK mu lükanud! Akna taga on Zine näitejuhk-kommunist tvõttiS siin olles auto ja ki
mist ja sulgemist. Ja veel.. . enam midagi.
poolpimedas. Laual petrooleumilamp silmck-- hutas kirikust kirikusse ja aina sosistas: .tshort,

maanist ja igast ajaloo sündmusest. Wõib 011 a...
Aga selle hinge peegeldus, ta eluline projektsioon

Tervishoiu rahvusvahelistest ülesannetest
tõstis referent esile. näit. tähtsate nakkushaiguste

nideö", siis jäi pärastpoole kehaline kasvatu» ja
üldse terwishoidline külg hooletusse. AlleS 17. sa nagu koolera, katk, tähniline soetõbi teatamist ja
Üldiste abinõude tarvitamisele wõtmist, vahvus

kude ja ajakirjanikkude seltsis võimu oma kätte
täitmise ja järelvalve abil
haarata.
Ameerika eeskuju näitab.

Täiendavalt teatatakse, et lähtunud liik
med on juba asunud uue rahvusliku kirjanik
kude ja ajakirjanikkude seltsi põhikirja koosta

tuste, muuseumide ja kirjanduse kaudu.

regionaalsete tunnuste järele Ma kirjanduse üld
mSiStet. teiselt poolt küündib see kaugele üle riigid
sakSluse piiride. Saksa ajaloolise kolonisatsiooni w

j«naU> ülaidas riivates käsitleb Nadleri mainitud
peateos ilmekalt ja asjalikult ka balti saksa kirjan
dust. TeSti lugejat Puudutab ta sümpaatselt oma
sõbralikud- pilguheitmisega Läänemere väiksema
tegi pHwchvaste visale kultuursele osasaamisele ja

pole oitvaline nimetus lugeja jaoks?) muidugi ei on rahwaliikumised usu nimel, kuS on usu rüüt
usn ei nm juttu, ega mu üksindustunnet: see ju lid, Balduintd ja Tankredid, Bernardid ja

iseolemisele.

Hee Wheldase kaStvu. aga suure tööjöuga. KZ
nigSbergi kirjandusprofessor on ise pärit saksa kes

Eu ainus amet ja asi, mida Ga suudad mitte Amien'i Peetrustd nende .lnimpuruga*? Ja.
uskuda. Aga jäta korraks see kahtlustamine, nüüd on Jazz.
Dee ring on sulgunud. Juba Gpinoza aluS
tväga lugupeetud ja kõigiti suurepärane lugeja.
Parem püüa kujutella, kuis on niisugune üksiis taS, siis tuli RouSseau, Hegel tagus dialektika
duS. Toon Sulle eesti tvSrsigi. Ms. Ga põhi tapariista ja Nietzfche. wehkides oma wasaraga

leala löunarajalt. Ta on sündinud NeudõrsliS
SöSmimaal 1884. a. Pärast ülikooliõpinguid

WtinlS on ta kakstestkümmend aastat olnud pro.
feSsoriks Freiburgi ülikoolis Schveitsis. Slllcs 1928.
{„2Bie
man
mit
dem
Hammer
philosvphiert")
lõi
mõtteliselt ei loe moodsaid eesti wärsse? Ci tee
Königsbergi ülikooli professorite külaskäigu» a. on ta siirdunud Königsbergi ülikooli, kus teda on
küll ka omal pea puruks, ent punkti pani põhjaliku.
toiga, harjuta, küll lõpickS läheb.
loengute
roas kõneleb Josef N » dler täna lorima ha«mmd saksa diakultuuri õitsengu ja varisemise
Aga, kae mõistate üldse, millest kõnelen? Wa
Maet olen oma kambri hauda.
sena ülikooli aulas kell 7 õhtul teemale: .Goethes
probleemid. '
leSti muidugi mõistate, muidugi mõista. Noh.
Liig valgu Stet mu sarkofaag,
westSstlikhe Gendung*. Hee loeng tohiks hutvitada
olgu, juba tvaikin jälle.

Suur piinlik süda pand on rauda,
Ei kasva kinni elu haav.

üksi, üpris üksi.. . .Jgawesti üks ja üksi*.
Hüwa, olen harjunud. Aga toaadake, see

. - -See, mis jäänud inimlikku,

Nii igavesti üks ja üksi

See tväike, hellalt hoitud jääk.

Gee nagu aastaid kestev välk.

On kuldselt kuum ja ellu tikub

Puu külge seot tvili küps
Ja nagu Tantalufe nälg.

meie liaialtsematki saksa keelt oSkawat üldsust.

Prof. J. Nadler on saksa tänopäetvases kirjan
duSuurimiseS omandanud teatawaSti filmapaistwa
koha. Kirjanduslikest küsimustest huwitatud Üliksa»

«te teehit, lawatseb ta MalguAada nai reäßan
tq-lqmiimd tartüff, mi, T«th« °li sammd saksa
Id-hansmti kuuluwallt 'irj-mt-li Hamannilt j.
@Ot juua, leiab Mtlust jM-ft

liringidele on ta meilgi hästt tuttatvaks nimeks.
wv-qwuÄßude «maide aftmomchelduz ja
Kui ema sülle lapse Pää.
AäSta kahe eest oli Tartusse kutsutud loengupidajakS idapoolne suunawõte.
Kuid kuhu sa ikka tikud, olle» üksi?! Wahest siinse saksa kultuurnõukogu poolt. GiiS oli tema
Sissepääs loengule kõikidele vaba. E.
Pugeda une pimedasse kotti. Lamp targutab ja atvarapilgulist ja hoogsat ettekannet korraks juba

vaat, Guy de Maupassant mõistis hästi
seda tunnet ja väljendas oma .Tolttude':»". tuli hüpleb. Kui arusaadaw on mul Ella Jlbaki

juhus kuulda ka ühes eesti ülikooli juurde kuuluwas

Hullumeelne ning tore asi! Aga täna ma kõnelen „2ee!"l Selles on mingi warjatud mõte, et .leek* akadeemilises ühingus.
kuningas ja mõttetark psalmidel. Ent ta veel ei siiski muust kui tema. Maupassant pajatab iga
lugedes tagurpidi, annab .keel*. Ja luule
ütle seda, mida taipas Pasool: kogu igavikule, toesest võimatusest millegagi ühte sulada, hool?- tajad teaivad sellest sugulusest ning õigusega kS
.»
kogu aegade ja kosmose kuristikule inimene võib mata alalisest tahtest ennast kellelegi väljendada. nelewadki leegi keelest. Ses on õigust. Waat, Ka '.ee on tükike reaalsest üksindusest. Kas mõis
vastu seada oma hinge, oma tundmuse, oma ra Aga mina täna kõnelen päris reaalsest pidevast kuis ta õrritab, too leegi keel. Oota sa! Fff!... tate. lugeja? Ja. seda te mõistate.
Kustus.
Tean, head ööd.
hutu teadvuse. Kuristik aina neelab teda ja ei üksindusest.
Woodi on külm. lame ja liiga lai minu jaoks...
Praaha. Va.
Kui lihtne ja hea oli fee vanast: elasid
isa, et ta on kuid fee «ckrvide kerake

liarais ja jalütoskeppe
üksikult )a jällemüüjatele soovitab

K*«nu JOHANN ROOSIPTTTT
Tartus, Suurturg 14, tel. 85
Narvas, Suur tiin. 24, tel 51

Teater ja muusika.

P««-ilubi erakorraline pea
koosolek.

Ringi ümber kodumaa.

Hliöp!la«iom»a muusikasett
stooni segakoori kontsert.

Nagu kõik mäletavad, tahtis Pttt-klubi Bern

hard Kindet oma liikmete hulgast välja heita,

fu> aianduSvsakonna! aiapritfi muretseda ja sellega

ItatftbMkUft pidustused WZruh. Võrumaal liikmete viljapuude kahjurite tvasiu võitlemisel

Uaiskydukastse ringkondade esitajad olw pühapäeval! abiks tulla.

WöruS koos. GtsuStsti- eeloleval suwej Wõrus.

Räpinas heimtd hm«»s. Talwe jooksul M juba

kodukaitse päev. Gee oleks kas juuni lõpul või
juuli alul. Kamas oleksid mitnjesugused peod.

mas. Eriti heinte poolest kipub kitsikus tulema ja

teiste maakondade eeskujul korraldada maakondlik mitmel pool loomasööda tagavarad lõpule jõud- ,

neid on väga napilt saada, kuigi ristikheina 16

kontsert, kõned, rahwatantsvd. üldkoosolek jne.
kilost makstakse juba üle Illv sendi ja ta Teiste
Wõru linna malewkond asub la<'letiiru> korralda» hewaliikide hinnad tõmewad kaunis kiirellt.

misele. Pühapäevasel aasrakoösolckul suurendati
Räpina marutaudi kahtlane. Räpina walb SU
selleks otstarbeks kulude summat 130 kr. võrra. tunnistatud kuni 8. juunini marutaudi kahtlaseks
Nimelt ehitatalse laSdeplstsile moodsad warjeubib ja. Raadama kulas ilmsiks tulnud juhuse tõttu. Tall
dlindaashid, Samuti suurendatakse kunstlikult kuu dikahtlase piirkonna alla käiwad ka naabervallad
lipildujctte toa lii. et ära hoida önnetüsjuhiujrd, mis arvates 13 kilomeetrilise raadiusega Raadama
praeguse olukorra juures võimatud pole.
külast.

WSru maavolikogu kestsid eelarwe

RahwarikaS Seakasvatajate päew Laiusel.

Lh» helilooja töödest koostatud kontserte on
sest rLda meis tähtsamaid kirjanikke, Wilde, Met tvähe, mille tõttu üliõpilaskonna muusikasektsiooni
Peri vallasekretäri, wallawanemcd ja abide sanurgaga ja Tammsaarega eesotsas, ei taha segakoori tvaimulik kontsert Mendelssohni helitöö
paTgavähenduse küsimus lükati edasi, seslt selle esin
Lindega ühes klubis koos töötada. Kuid. Linde dest. kuS suurema tööna ette kanti Psalm, oli tä
daja wolimees ei olnud ise koosolekule ilzvunud.
Mõnel vallavaesel kärbiti toetusraha. Kvtseliidu hääletas otsustaval koosolekul ise enese klubisse helepanu tväärt.
puhkpillide mürtsemiseks otsustati lubada SO kroom. sisse, kuna ta hääl oli otsustav. Gelle järele
Kontserdi aiva» koorijuht «. Karaftn selgelt ja
Karskuse toetus jäeti juba varem ära.
lahku» klubist veel hulk liikmeid. Peale selle on kohati tvarjundirikkalt tõlgitsetud Mendelssohni 6.
teada, et paljud just sellepärast hoiduvad Pen orelisonaadiga. Sisult huwitatv ja pikemaajalist
Seni muretses Peri wald
alaliselt koolidele kasepuid, nüüd aga osteti suuren^rlt klubisse astumast, et selle» mängib suurt osa B. ettewalmistust nõudew Psalm oli ettekandeks hoo
jaolt haava- ja osalt kuuso-männi segapuid, mis Ap Linde. Kpna aga Pen-klubi liikmete arv on likalt wiimistleiud. Kuna koosseisult alati muutuw
odavamad. Kätte saadetud teade järgi on jsiku nüüd langenud nii ava, et klubi ähvardab kuk koor ei suuda häälematerjali tõttu olla kõigiti sõ
maks meestele 8 kr. 50 senti ja naistele 4 krooni/ [, kuda välja rahvusvahelisest Psn-ktubide liidust,
nakuulelik. siis tundus kõrgemate, pingutusega laul
seega kummalegi poole krooni võrra tõstetud, nv
mett Partsi algkooli uue asukoha remondi tõttu. Re \tiB tahad Pen-klubi ennast uuesti koguma hcr dud nootide juures ning nüansside esitamisel kõla
&V<*. Sellepärast on laupäeval, 25. aprillil fufr lift kuiwust. Dünaamilised üleminekud ja kontraS
mondi eelarvena ette nähtud 150.000 senti
firted kokku uu» erakorraline Pen-klubi peakoos tid olid ilmekad, harmooniline joon selge, hääled
Urwaste saab uue koolimaja.
olek AartuSse, kus tahetakse B. Linde Põhjusel gruppide kokkusulawuZ Psalmi lõpupool üsna tasa
Urmastes hakatakse, niipea kui maapind tahened,
tekkinud ebasoovitav olukord lahendada.
kaaluStatud.

lah«»»d lv tundi, lv tundi istusid tpoljnikub tood.
13. apr. peeti Eesti Soak. Seltsi jn Laiuse
kuid ei «nutnud maawalituse poolt koostatud ja
esitatud eelarvet sisuliselt peaaegu sugugi i Eelar piimaühingu ühisel korraldusel Laiusel seakaswata uut koolimaja ehitama, milleks ka eettööd käimas ja
tve võeti vastu tasakaalus 383.843 kr. Summasid jäte päeva. Neljatunnilises sisukas kõnes selgitas materjal kohal. Et möödunud suvel süüdatud ptk
eelmise majandusaasta eelarvega ivõrreldes. on nä

ha. et kulusid on püütud kokku tõmmara nii palju
km see wöimalik. Kui harilikult meie suuremate
omawakitsusasutiste eelarve vaidlused hutvitawaikS
könelusiks ou olnud, siis ilmuS see Wõru maawol.'-

kogus vastupidi. Waidlused ei sisaldanud midagi
erilist, olid asjatud ja kentsakad eueseivaheli ed cuc
toeöiendused.

Wõru seminari varemeil. Ragu teada, läks se

Kuremaa seakasvatuse katsejaama juhataja looma sest. põles Urvaste koolimaja maani maha. siis asub
nr ic L. Woltri mi peekonisigade kasvatuse täht valla 6>-kl. algkool praegu üüriruumeS Urwaste
sust praeguses põdevas, põllumajanduses, seatõuguds mõisas, mille tõttu tahetakse koolimaja valmis sügi
parandamise vajalikkust ja vihe, tähtjamaid sigade seks koolitöö aluks. Hoone püstitatakse puust vas
haigvi, peekoni vigu, demonstreeris eeskujulikku tava ajakohase kava järgi S-N. algkooli jaoks.
sönnikulcmda seaküna, kodust hekslimäsinat ning lõ Esialgsete kalkulatsioonide järgi läheks maja maksma
puks näitas tegelikult otstarbekohast ja odavat sigade 8.600.000 ''enti, millest vallal 1.600.000 olemas,
söötmist latva äärele ülesseatud „seap»hv«tis". Kõ kuna 1.000.000 senti tahetakse laenuks riigilt.
net ja demonstratsioone jälgis suur rahvahulk suure

Pootfi pühapäevakool algas tegevust.

huviga. Kuulaja.
Õpetaja ostis algkoolile maja

minari peahoone linna algkoolidele, kuna kahekord
ses puust körtvalhooneS asub Wõru tööstuskool. E.u
kihab mõlemates majades nagu seminari päevilgi,

18. skp. algas Pootsi kõrgema algkooli ruumeS
tegemyt pikemaajaline kursiw-pühapäevakool prl.
Kaarepere mõisas asuval saksa algkoolil puu
ka samad elektritreipink ja kreissaag Vinguvad düsid seni kohased kooliruumid, kuna tuli läbi ajada Erih'oni juhatusel. Loengutega eFinewad kohaliku
kõrgema algkooli õppejõud ning mõned tegelased
tvoolu andes endist viisi, kuid üldine väline kord mõisas leiduvate kitsaste ruumidega. Nüüd laheneb
väljaspool koole.
ja puhtus jääb seminariaegsest maha. asi lihtalt: üks sama algk. õpetajatest ostis neil
Põrsa hinnad odawad.
ü. E. R. st. GmslepaS. Juba mitmendat emstat päevil lähedal oleva Wisusti mõisa härrastemaja
Suuremaid põrsalaatu kewade hooajal peetakse
tõotab üTNü Suislepa osakond korral .seniselt pidajalt asunik Korjuselt ära, maksti sellest
dades omavahelist võistlust, koosolekuid ning pi iile miljoni sendi. Peale hädavajaliku remondi Lihulas. Laadad on harilikult pühapaewiti, «ing
dusid. Käesoleva aas'ra kavatsustest võiks mai'- võib kool juba sügisel uutesse ruumidesse kolida. sinna woolab vahwast koKu põrsaid ostma kaugelt ja
nida kohaliku kaunistamist, ning. sinna Mitu aastat kavatses juba Tartu maavalitsus koo läedalt. Eelmistel aastatel saadi seapõrsastest head
spordiplatst asutamist. Tahetakse koostada ka or litpõrgu täiendamisel sinna 4 kl. algk. avada, nüüd hinda, htid sel aastal on hinnad kohutawalt lange
kestrit ning laulukoori. 3. mail korraldab eelpool on aga sellest kavast kriips läbi. Kohapeal aga ei nud. Nii müüdi wiimasel Lihula põrsalaadal põr
nimetatud osakond koos teiste organisatsioonidega tuntagi selle järele tarvidust, kuna praegune
said 3—4 krooni tükk, kuid ostjaid oli siiski Mähe.
jüriöö aktuse ning rongikäigu WNna-Zuislepa vaL repere y-kl. algk. suudab maakaugnselt lapseunne Selle wastu l. aastal maksis põrsas 10—30 krooni.
lamajast endisele .Kalme" mawsekshta.
maid rahuldada, omades head internaadi ruumid.

GuiSlepa Põllupidajate MSpank muulis nime.
GuiSlepa raha asutis, Põllupidajate ühispank muu
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Nr. »S«.

Tööliste ärew koosolek Sindis.

Räpina talioraste seisukord keskmine.

Lume alt tulnud orased on keskmiselt tal
tis hiljuti oma nime,, keemise sõna väljajätmi
witunud, kui kewadme ilmastik neid ei laosta,
sega GuiSlepa ühispangaks.
SPpinoS on Tartu ja Tallinna ringhäälingud siis wviü iga maapidaja rahul olla. Samuti
selgelt ja puhtalt kuuldavad nii lampaparaatides on terwed ristiku taimed ja katawad õige
kui lihtsas detektoris. Selle tõttu õu viimasel ajal
uhtbaifelt pinna. Liigwett pole senini kuskil
raadiokuulajate arv mitmekordseks kasvanud.

Soolo ettekanded olid rahuldatvad. Prl. Patras
üliõpilaskonna orkester tuled Tartu.
son
üSna kindlalt, kuna prl Wirklians oli
Nagtt kuuleme, jõuab 4. mail lõuna paiku liialt laulis
tagasihoidliö-kobatv. Intonatsioon jättis soo
Tartu Helsingi üliSpllaskonna suur 60liikmeline sümfooniaorkester, et anda sama .wida (seda ka kooris). Hra Laanenbek oli rahu
päewa õhtul „Wanemmses" kontserti. Juba likult liikutvais meloodiaosades wõrdlemin meeldiw.
Lrelil toetas koori ja soliste hra Kiri? andu
õhtul sõidattnid wennasrahloa üliõpilaskonna
wuse ja hoolega. K. L.
muusikamehed edasi Riiga, knS samuti kont
scrdiga esinetaks.
„Wanemuises" homme wiimast korda „Kuul
suse hind".
Soomlased jõiuawad laewaga Tallinna
juba warem ja esinewad ka seal kontserdiga, Kabe ameeriklase wägew sõsanäidend on wäga
kust siis sõitu jntkawad Tartu. Neil päemdl hnwitannd ja meeldinud ka ..Wrnemune" cttekan«
Tegewad on pr. M. Türk, hrad E. Türk sa
saabub Tartu nende impressaario, et puht pel.
Ä. Waino peaosades. teisies osades kõik teised „Wamajandusliku iseloomuga kontsertreisi jaoks
meesnätlleiad. Põnewat sündmuslikku on
ettevalmistusi teha.
alati kõik jälginud hinge kinni pidades.
Piletihinnad 40, õv, 60, ?õ ja 110 senti.
Odavamat wool» kammiwabrikule.
A. Tarast ja prof. A. Lemba
Linnatvalitsuse ja kammiwadriku .Vsiieo"
wahel sõlmitakse uni leping elektrstpooln tarwi kontsert, pidi olema eSmaSpäewal. Lv. april
on laulja Haigartumise tõttu edasi lükatud kol«
tamiss hinna kohta. Kammiwabrik ko lil,
mapäetva, 6. mai Peale. Lunastatud pääsetähed
hustub aasta kestel tarwitama woolu 800.000 makswad.
kilowattOtundi. millise hulga juures ja arwesta
Valentine Riiwes
dez asjaolu, et wnbrik tarwitab woolu paewal, esineb esmasväewal. 27. aprillil
mil üldine woslutatwitamine wäike, leiab linna oma klawerikomserdiga. Paä'etähtcde eelmüük on

Pühapäewal pidasid Sindi wabriku-t-VSlised walitsus wõimaliku olewat üksikutel kuudel alan
koosolekut, kus päeiuakünmusi õige eredates wärwi
des käsitati. Süüdistati tööliste wanemaid, et need
ou lubanud osa töölistega halivasti ümber käia jne.
Krew meeleolu on tingitud sellest, et wabrik wallan

23. apr. peale teatri kasms alvaiud.

Soome laulude kontsert „ Vanemuises".

dada woolu hinda s—7$—7 sendini kw-cund, teistel
kuudel aga 11 senti kwi-tund.

Lauluarmastasaile awaneb 24. aprilli! h)stmrf»

iile hulga aja tead meeskoori laulu kuulata.
Kammiwabrik „Estico" ou Tartus kõige suu lus
Nimei't esineb Tartri Meeslaulu Seltsi meeskoor
rem woolutarwiiaja. Wabrik töötab 800 :õö ioomv lanlude kontserdiga. Solistiks on tuntud
das osa töölisi töölt, jäiees wallandatutel wõimaluse lisvga.
Tallinna ..Estonia" teatri ooveri tenor Karl
olnud.
kuu kestel kasutada eluruumiks wabrikukortereid.
Ots.
Wõitlus
liigweega
algab.
Räpina aiandust arendama. Hiljuti pidas.Rä»
Salme Vauni naiskoori
pina Põllumeeste Seltsi aiandusosakond oma esi
Vändra klhispanga koosolek
Kolmapäewal hakkab töötama pärmiwab
Sinti tahetakse asutada kalakaslvatus.
lauluharjutus
on
kolmat», tapjalt kl. y2S ö. Õpe
mest koosolekut, kus otsustati ühiselt aianduse, olu
Pühapäetval peeti Wändra ühispanga aasta
kaluriselt? ..Jõgi- lawatseb ehi riku juure ülesseatud elektripump, et täna tajate Seltsi ruumes Gild? tän.
korda parandada. Juhatusse valiti jsk. agr. J. koosolekut. Koosolek kuulutati kinniseks, ja koosoleku iadaSindi
Sinti kalakaswatusmaja kalamaimude weitc'- wale kippuwat wett jõkke tagasi juhtida. Mus
Akadeemilise meeskoori llniluharjuiu? on kolma
pkitskand, G. Walge ja H. Heering. Esimese sant juhatajaks waliti liige, kes pangaga, ligi '/z-miljoni,muna otsustati oma liikmeile ühi elt tellida väär üse summa peale protsessid.
laskmiseks Sindi paisu alla. Wabriku walitsuss tawee kanalisatsiooni jõepoolsed luugid on su päetval täpselt kella 7 õhtul üliõpilasmajas.
Haridusselts „Edu" laulnharjntuS on kolmap.
. tuilik ja sordikindel aia- ja juurvilja seeme. Sa
Aruande juures kõneldi juhatuse sa nõuko toetuse! saaks sljjns tehtud juba fäcsoleival ehk tu letud, et hoida ära wee walgumist tänawaile.
muti tellitakse marjapõõsaid ja õunapuid et plefs gu meestega, kes slewat üle lubatud krediidi leival aastal.
kell 8 õht. Suurturg 8, 3. kord.
'
Koeramaksu
tähtpaew
läheneb.
asjatundlik valik ja kindlustus. Ehast on kawaö- laene andnich.
klliõpilaSorkestri järsekorraline harjutu? on
Kodanikkude tähelepanu olgu juhiwd sel
kell 9 õhnil üliõpilasmajas. Knasa
lele, et 1. maiks tuleb tasuda käesolewa aas kolmapäewal
wõtta kõik üheswõetud noodid.
ta koeramaks. Trahtvita saab maksu tasuda
Kiriklikud teated.
15. maini. Peale selle aga nõutakse maks
Tartu teated.
kahekordselt sisse.
Peetri kirik. Kolmapäewal kell 7 õhtul
Päästearmee pöördub majaomanikkude poole. muse jumalateenistus, wiimase paltve sõnad.

Liaa wahetab riigiga hooaeid.
Aja keStel on kujunenud niisugune olu
kord, et lit...awalitsnse kasutada on mitmed
riigile kuuluwad majad (veamiselt koolimaja
de kujul), tuim samak ajal on hulk linnamaju
riigiasutuste kasutada. Näiteks Lembitu ka
sarmud. Ja kuna majaomanik oma maja
peab korraS hoidma, llis peab linn tegema
asunud «ttewalmistusi tegema 11. põhjamaade riigiasutusse klasutada olewates majades re
karskuÄongressi korraldamiseks, mis peetakse monti, kuna riik peab seda tegema linna kasu
tada olewates majades. See on ebanormaal
28.—39. juulil s. a.
Ahenduses kongressiga awatakse ka Hel ne seisukord. Linnavalitsus on nii ühed kui
singi surnuaial tuntud soome karskustegelaste teised hooned hinnanud ja esitanud riigiwa
litsusele ettepaneku neid hooneid sarnaselt
Mi ja Matti Helenius--Sep
wochetaba nagu nad praegu kummagi poolel
pala hauasammas.
Kongressi kutsed on saadetud kõigile on kasutamisel. Seejuures tuleks riigil mak
Rootsi, Norra, Daam, Islandi, Eesti ja sa linnale juure 80895 kr., mille Mõrra on
Läti karskusorganisatsioonidele ja tegelastel^. linna hooned, mis riigi omanduseks saawad,
kallimad.
Äää ahwardas Pantoonfikka ära wtta.
Tartu linnawokikoau
EsmaSPäewas pandi jõele juba pontoon järjekorraline koosolek veetakse tnlcwal esmas
sild Peole, kuna jõgi on kauemat aega jää
waba ja ka ülemjooksult ei olnud suuri jää päeval kell 6 p. l. raekojas.
Uus arst hakkawate haiguste haigla?
tükke wiimastel päetvadel enam, ilmunud.
Linna hattwvate haiguste haigkasse tvaliti
Kuid niipea kui sild Peale sai, oli ka jää
kohal ja ahwardas silla enesega Peipsi poole arstiks dr. C.. Steinberg. Kandidaate oli sellele
kohale neli.
tvna. Nii tuli sild uuesti koost ära wõtta.
Õleliigsete tagavarade tõttu ip üoak se Lu un j a mõisas Laevu kontrpllring va
jab karja kontroll
ristikheinu

14. Põhjamaad. Varakas
; koagresa.
Peetakse Helsingis 25—ZS.juulil s. a.
GtokholmiS 1928. a. peetud 13. põhja?
maade kongress otsustas, et järgmine kong
ress peetakse 1931, a. Helsingis. Wastawalt
sellele ongi Soome karskusorganisatsioonid

Erust Oberleituer surnud.
Teisipäeva hommikul kell 10 suri Tartus
laialt tuntud endise suurema rätsepoäri oma
ntf Ernst Oberleitner 77 aasta manuses.
Kadunu oli üle 50 aasta tegew Tartu
wabataihtlikus wletõrjes. Wiimased aastad
pühendas ta täielikult tuletõrjele, olles seal
Pikemat aega ülemwarahoidja. Tuletõrje on

likult igas linnajaos igal neljapaewa õhtul.
Mõni majaomanik on juba lahkelt selleks loa
annud.

Päästearmee juhataja soowib ühendusse aStu
da majaovmnikkudega, kes lubMd pidada kooSole
kuid oma õues.

tema pikka püsimat tööd hinnanud rohkete au
märkidena ja culliikmeks walimisega.

mille koostajaks waliS koosolek wiieliikmelise
toimetuse, kuhu kuuluwad wilistlased: Fr.
H. Treffneri giimn. wilistlased
Tuglas, Ferd. Karlson, Arno Raag, Karl
Michelson ja Ferd. Huik.
walmistuwad booli So»a.
Juubeli puhuks tahetakse püstitada ka
juubeliks.
koolr asutajale H. Treffnerile mälestusmärk.
H. Treffneri gümn. wilistlaskogu pidas Mil kombel ja kuhu, see küsimus jäi lahtiseks.

Tööotsimised

Hoor neiu

õpilasi.
Herne 6-4.

•ttb. Murro juuksrtSöstuse ruumid

Teenija

ühes elu- la kõrvalruumidega. Ruumid vabanevad 14. mai!.

sõidu

Lühemat Rüütli tän. 24. Johann* on.
oma korterist käia. Kirjad
karjust,
saata slt. «M, M. M.» all.
Rasiaa Hariduse Seltfcl Juhatus annab võija naisemehi. Kaupa tehakse
vähempakkumise teel Räsina Harid. Seltsi «Koifi» Raadi Sahkapuul.

köögiga 15. maiks ehk 1.
juuniks. Pakkumised täpse
hinnaga alt. «Z. M.» all.

Vajatakse tööoskuse tun

Vähempakkumine on 20. apr., kell 11 e. 1. Räsina valla
majas. Tagatiseks tuleb sisse maksta 10% tööhinnast

Juhatus.
Vajatakse tallu

| Tööpakkumised

Äotjuft i«
tüdrumt
tarvis ir taie, Kaupa tehakse
«Piima Ühisuses», hobuseposti

|aama hoovis, keha 9—lo h.

islteenlja

nistusega

MUMMIt.
Teatada slt. «Juukselõikaia»

soovib kohta. Tunnistused ja
soovit. olemas. Lodja t. 4—4.

Teatada slt. «Auto» all.

korterit.

18-aastane

ära anda, 2 tuba päiksepais
telist, elektrivalgustusega ja
ühetoaline. Väike-Viljandi t.
nr. t. Küsida majahoidjalt.
ühetoaline
korter

Üürile anda

Inta ja ik.
Küsida Kastani 99—9.

Villa
väljaüürida Elvas, 6-to'aline,
verandadega. Küsida Tartus,
Tiigi tän. 3—4, kella 2—4.

Tonnid

Inglanna

Aakre-Helmil
võtab
tellimisi vastu

tarvis

Vanapligastes. Kaupa tehakse Teatada slt, «õpilane* all.

Tartus, Tähe tän. 113-1.

i

heldeid inimesi üksikut, tööta
naisterahvast väikese lapsega
viletsast seisukorrast aidata.

Lai tän. 25-4, hoovi peal.
Isikut, kes Loomakliiniku
juures minu teenija käest
omandas

taksikoera
(emase), palun kohe tagasi
tuua Aia 10, Tartu. Omanda
mise eest hoiatan.

Rendile anda

juurviljaaed
Tartus, Turu tän. nr. 59'61.

Järele pärida Aleks. t. nr. 72,

MMorlqps
mli tunde
J£. J£ütt
tüdrukut.
palub mingit kohta, kas ko
leiab korteri naisametnik, äri
duste tööde peale, perenaise konversatsioon, tõlkeid, fo
Kaiipa tehakse kolmapäeval,
või vagune kooliõpi
22. aprillil «Euroopa» hotelli Kaupa tegema tulla nelja abiks ehk laste juure. Kitsas neetika» kaubandus-kirjavahe teenija
lane. Klaver tarvitada. Tar £s£• A) (% (+) #':•
päeval, 23. skp. kell 9 homm. tän. 9—3 (hoovist 111 korral).
hoovis. Küsida hoovipoisilt, Kastani t. nr. 157—2.
tus jne., rääkida 2-3 Ja 7-8. tus, Tööstuse tän. 2, kori 4.
kella 9—lo homm.
Aia tän. B—ll. E. Shergold.
Varraste
imni
Korralik noor neiu
Korter
talu
MW
Kes loenoli
Töraa talus võtab «POSTI
köbarategija juure väikse ta
MEHE» tellimisi vastu härra
rendile anda Valgjärve vallas, su eest ehk ärisse õpilaseks. 2 noorele preilile 300 kr. äri 2 tuba ia köök välja üürida.
Henn Maser.
ÄdraLut

Palun

k. 4, kella 3—5 hra Wilenski
juures.

Pakkum. slt «Nr. 100» all.

aü.

Linna lähedale maale on

del asutv keskkoht on kõwenedes liikunud Austriasse

ralikku

autot.

Korralik

seltsimaja ehitustööd.

Euroopa ning Läänemeremaad. Tema eilne Alpi

Ara anda. Tähtvere tän. 72.

Vaikne perekond (tfliskas*
vanud) vajab 2-5-toaHst kor

Oskan keskmiselt keeta, teen
Õmblustööd, sQOvikorral võin

seppa Ja

Otsitakse 3 Uudist

detsimaal

vajab kohta majateenijaks.

Vajatakse maale

tilcftitttbe tvistpAemal, 21. aprillil.
Madalrõbu ala waldab endiselt Lääne'- ja Kest-

Korter'

va Piimaühisuse ruumes. Isik
Lühemaid teateid kohe peal ehk E. S. Ühisuse kaupluses
kaalu.
lik ilmumine tarvilik.
Promenadi tiin. nr. 1. Luunja telefon 4f2, kella 11—1 ja 7—B.
soovib
maale
kar|sseki>
Pümaöhisuse juhatus. Tartus, Jaama tän, nr. 53—8, Teatada slt. sõna «Kaal» all.
keldri korter.
Õmbleja vajab
Soovitakse osta vähetarvit.

Kläljatturida

Temperatuur mähe kõrgem.

wõttis osa umbes poolsada wilistlast, nii- wa waliti komisjon, kuhu kuuluwad: K. Luik, O. pas, Lätis, Leedus ja Lõuna-Eestis wrhe tõu nud. mujal endine. Hommikul oli EeStis I—7
Rütli, Ed. Ahas, E. Mutso.
Wilistlaskogu juhatuse möödunud aasta
Kõne all oli ka linna kooliwalitsuse ette kraadi sooja. Wee kõrgus Emajões oli täna kesk
on keerelnud peamiselt eeltööde tege panek, anda kool awalikuks kooliks linna kesk päewal 209 sm. Seega on wesi 21 tunni kestel
mises kooli 50-aastase kestwuse juubeliks, mil koolide wõrku. Wilistlaskogu ühineS peda tõusnud 21 sm wörra.
line tähtpäew saabub 1934. aastal. Selleks googika nõukogu ja ülewalpidamise seltsi sei
on kogutud kooli ajaloosse puutuwaid mater sukohaga, et tool jäägu endiselt erakooliks.
Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
jäle. pildistatud majad, kus kool kunagi ulu
Wäljaandja EeStj Kirjastus ühisus
Wilistlaskogu juhatusse waliti: rektor J.
alust leidnud jne.
„PoStimees".
Kõpp, prof. Gc. Waldes, dir. K. Trcffner, J.
Juubeli puhuks antakse wälja album, Liibus, Karl Michelson ja E- Siil.
Trükitud ..Postimehe" trükikojas, Tartus

Soovin osta pruugitud

se omab. Valimine 26. ap
rillil s. a. kell 12 päeva Lae

Wesi Emajões kerkis 24 sm ööpäewas.
Kolmapäewal: keikmise kagu- ja ida
ittnii, suuremalt jaolt pilwes, sademeid ja udu.

nemast kui nooremast generatsioonist.

kes ka karja ravitsemise kut

s&Mapdhku

Sademeid, udu, soem.

ja suundub sealt .Poolasse. Jda-Wene köraerõhk
kond on weelgi tugewnenud ja walluianud KeskWene. Laialdased wihmasajud jatkriwad endiselt
kogu Euroopas, peale Lõuna- ja Kagu-Wene. Ees
tis sada? möödunud ööl B—B mm tvihma ja pü
esmaspäewa õhtul oma üldkoosolekut, millest Mälestusmärgi küsimuse lähemaks selgituseks sis üldiselt udune ilm. Temperatuur Kelk-Euroo

MU

aasaheinu la

Õp. J. Treumann.

Gelolewal sutvel mõtleb Päästearmee majade
suuremates hoowide» koosolekuid pidada ja wöinut

ettevõtteks. Teat. slt. «Lootus» Tartus, Elisabeti tän. 28—1.

OKKGBGG-K

MkklW
võtab

--Postimehe" ja
--Maamehe"
tellimisi Ja kuulutusi
vastu

hra A. UU.

Eltvas
võtab ostimelief> ja
»Haamehe* tellimisi ja
kuulutusi vastu ja müüb üksi
kuid numbreid

B. ORLO, Kesk tän. 34.

Nr. 108
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Prof. dr.

%

VANEMUINE.
LBlessig

M. TARAS i

Oma ,ar masti lugu peetud Jaoskonna au-ti!emat

elab nüüd

prof. A. LEMBA
Ernst Oberleitner i

kontsert on kolmapäeva, 6. mai s. a.
peale edasi lllkatnd.
20. aprilli p&äsetähed maksvad.

Tiigi tänu 44, krt. 2.
Võtab vastu endiselt:
Mellin! haigemajas
aripäeviti 12—1 ja 5—6.

leinab sügavas kurbuses

Iilil»!

:V.

T. V. T. Ronllate Jaoskond.

». t

Jiiri-laat

\

Naha», rogo- Ja põle»
haigused*
Kõnet 5—7, pühap. 9—ll.

Rakveres
N
PARIMAD ROOTSI

21. aprillil uinus jäädavalt abikaas/ja meie hea isa

ott 28. ja 29. aprillil f. a.
Lmvawalttsas.
Raadio Rlnghflfllfng vajab iga maa
postkontori piirkonda, alevisse ja väiksemasse linna

kuullaagrid
kõikides mõõtudes

alati laos

i

Naister. 4—5 arip.

Kokkuleppel ka teisel ajaL
Tartus, Uueturu tMn. 4«

kontrolOöre,

Df.IÖliM
Naha-, sugu- Ja pÕle
haigused.
Kella 9—lo ja 5—7.
Naister. kl. 4—5 p. 1.
Uueturu tän. nr* 16*
Dr. w ii

kes kontrolliksid loata raadiokuulajaid, saadaksid tea
teid saatejaamade kuuldavuse üle, eriti nende ümber

häälestamise puhul ja täidaksid kohtadel muid Ring

IMigiste la kMiiiett
eriarst.

häälingu ülesandeid.

Kandideerida soovijaid palutakse esitada soovi

Matjmine 24. aprillil Tarta Peetri surnuaiale kell 3 peale lõunat.

avaldused hiljemalt 15. maiks s. a. ära märkides vana
dust, hariduskäiku, senist tegevust, praegust elukutset

Riia tln. 135, telel. 68*
Vastuv. k. B—ll ja 17—19.

ja kes võiks soovitada, muie järgi vastuvõetavatele
kandidaatidele kätte saadetakse tingimused.

V. H. SINISOFF

Leinajad abikaasa, tütar ja väimees.

Tartus, Raekoja 13,
telef. 13-11.

ÜLESKUTSE.
Igale poole seatakse sisse osakond. Vajatakse

rstavat isikut (elukutse ei ole tähtis)

Uttcb
«Vanemuise» teater
Neljapäeval, 23. aprillil kl. 8 õ.

Viimast korda*

M, Andersoni ja L. Stallingsi

Dr. A. Amon

(vastu Maarja kirikut),

Müüa

tel. 13-30.

Kitiga Inta

110 senti ühes riidehoiuga. Tartus, Võru tän. nr. 18, ma-|
jahoidjalt.

Ükski kirjaoskaja ei saa läbi,
kui temal puudub

Raadio

Kirstupanek 22. aprillil kell 8 Õhtul. Ärasaatmine 23. apr. kell 4p. L
Miiümised

Kmmsemana-mazzeekSSs

aegu uusi raadio osi, nagu
afcku, kondens. j. t. Tartus,!
Lootuse 25—10, kella 4—6 p. 1.,

Suures valikus omast töökojast
ühes võlliga, kahepoolega'
müüa, muuseas ümmar välisuks 21/» tollisest, 5 ust;
IVa tollisest lauast ja 2 akent,
Meie kalli tütre ja õe
gune söögilaud, puhvet ühes
lengidega odavasti müüa
jne. Kesknäd. ja nelja Võru tän. 110, puutööstuses.
päeval kella 3—B. Tar Odavasti müüa
Paulilt* Rõõmbera'l
tus, Kroonuaia t. 22—4.
kwassitegemise
kirstupanekust ja matusest osavõtjaile, kes avaldasid südamlikku kaastunnet,
masinad.
avaldame
Auto
Pääsukese tän. 1, Tallinnas,
Limonadi tööstuses.

saab Suurturg, auto nr. B 166

Eriti olgu tänatud linnapea abi hra Mõru, tapamaja juhatus ja kaasteenijad.

Müüa pau»

Tartas, Raekoja tfin. 35

««POSTIMEHE** raamatnkanplns,

immaprona

Tartus, Suurturg nr. 16.

A. Ulllmann
Tartas, Narva (Peterburi)
tfia. ar. 17.
2 suuri
kuiva aita

Hea

ladu ehk vilja Jaoks välja üürida Riia tän. 77, kontoris, soovitakse kohe rentida.
telefon nr. 125.
Pakkumised saata: Tuu
odavasti müüa Tartus, Lem
lemäe ag„ postk. 6.
bitu 9, Maarjamõisa haava
kliiniku ees.

Letnafad omaksed.

iil

Vahi kaheaastase alandns-meslndus
kooli esimesse klassi võetakse vastu

Müüa 4-lambil.
!•

ses. Küsida Puka, kaupmees

Teiman.

hra E. liigale, Tartu autojuhtidele ja kõigile, kes meie
armsa Vllliam Aleksander Seelandt viimsest
rännakteest kaastundlikult osa võtsid.
Ristiema, tädid ]a täditütred*

Oksjon.

häälekõvendajaga. Poe t
Odavasti müüa noor pu ja
nr. 10-8, õhtu kella B—9.

Põltsamaa jsk. kohtupris
hundikoer
tavi poolt müüakse 24.
saata Vladimiri tän.
aprillil 1931. a. kell 4 p. I. Teateid
nr. 32, Tartus.
Põltsamaal, Kuperjanovi
tän. nr. 2 veoauto firma Häid välismaa

Müüa vähetarvitatud, kokku
käiv varjuga

International.

puust

Kolmapäeval, 22. aprillil kell 8 õhtul

lapsewanker.

23. aprillil s. a. kell 12
ja lamavol vanker müüa
Jõe tän. nr. 7 asuva Peeter omaniku haiguse pärast Tar
müüakse kohtu pristavi poolt

Volmeri vallasvara: hobune, tus, Pikk tän. 33, krt. 2.

hobuse riistad, landauer ka
he ja ühe hobuse troska, töö
vanker ja toa mööbel.

Aleksandri tän. 60—4.

Müüa tarvitatud tamme

MUUA:

Hendlle antakse puuvilja», marja» ja juurvilja

Raadi vallas, Kõdu talus.

aed

grafoloog.

Tuntud

lehmad ja täielik talu liikuv

ja.liikumata inventar.

Hermann.

hiromant

Soovitakse roatlda suure

mat juurevilja

oksjon

Ajutiselt Tartus

nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.

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

Müügile tuleb lüpsmasaajad

Odav

' ' ter ja Muusika», Rüütli t. 8 laup., 18. apr. alates.

Kõige suurem valik *
TAPEETE
15 sendist alates rull. PaberlSrl
„KODUMAAM Tartus, Aleksandri t.

eelpraktikale

juhtumisi soodsatel tingi
mustel rendile andi
(Põlvast l*/2 klm.). Tea
teid saab koha peal ig,
päev. Pakkumine 1. ma
1931. a. kell 10 hom.
Omanikud.

Elvas, A.-S. H. Lell & Ko. ruumides
1 takukratslmisemasin,
aeda.
2 linaseemne puhastamisklaperit,
Karlova tän. nr. 73.
1 elektrimootor, kõik täiesti heas korras.
27. aprillil peetakse vaba Järele küsida Tartus, Riia tän. nr. 77, kontoris, ehk
tahtlik
kort^?3 Annemõisa tän. 26,
Elvas koha peal.

Ida Eilenn'i

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

uusi õpilasi

puhvet
ja
uus
emaileeritud
kolme
on müüa. J. Lippu kauplus
Tartus, Turu t. 2, telef. 10-47. uksega riidekapp* Tartus,

VANEMUINE.

öpiias-tuntsetendus.

•

Universaal Neutrodün (Esto
Muusika) ühes akkumulatori

hastverd

kaetu

Rosma
vesiveski

äravedamiseks. 8 sülda pikk,

5 s. lai. Puka jaama lähedu
Südamlik tänu

E.EUIR

soovitab

Mte nn j

müüa odavasti headel tingi
mustel, 16 h. jõuline, veoks
ehk omnibuseks. Teateid

Naha* Ja saguhaigasod
Kella 9—ll ja 5—7.
Naisterahvastele kella 4—&.

Rahapuuduse tõttu müüa pea

G»OO

Sl.

Tartas, MltU Ma. 14.
(Laia t&n. nurk) t«L 11-22

amatöörid!

Leinajad lapsed, lapselapsed Ja omaksed.

südamlikku tänu

Suurturg nr. 8*

Naha», sugu» Ja naiste»
haigused.
on mfltla. Küsida Mäksa
Kella
9—ll ja 5—7.
Sooviavaldused
saata
«Filiale»
all
Postschliessfach
323
mõisast hr. Paursoni käest,
Kasse! (Deutschland).
telef. nr. 5-95-3.
Tartus, Peplerl tln. 8

näidend 4 vaatuses.

leinamajast, Kastani tän. 55 Maarja surnuaiale.

9—l ja 3—7, pQhap. 10—12.

iia

Pääsetähed 40, 60, 85 ja
Sürtd. JÕGI. Sünd. 3. IV. 1852. a.

Hambaarstftmise
kablnett.
Suuhaigused.

Kuu sissetulek 150 kuni 200 dollarit

21. aprillil kell 1/*6 hommikul lahkus meilt pika raske kannatuse järele
meie kallis unustamata ema ja vanaema

Niina Ulsl

Sl. MM

R. RlnghflSllng.

Põllutööriistade, teras- ja
rauakaupade ladu

Tartus, Veeriku tSn. nr. 6.
Müüa tarvitatud

täna vagunist, Tartu jaamas.

Wlfli
'9

KaHerattaga
kärn
unustatud laupäeval politsei

O

Vastuvõtm. iga päev kella kesklinnas soodsatel tingi j platsile. Palun leidjat tea
11—7 öht. Tartus, Kaluri t. mustel rutuliselt müüa Riia tada vaevatasu eest Pikk t.
11, krt. 2, eestuks.
tän. 17.
mitmesuguses suuruses. Järele küsida Tartus, Rüa , „
|nr. 32-4. |
kontoris, telefon 125. '

Ja frenoloog
E. M. Kraft
Ainuke õige ettekuul

kes saatuse ära ütleb

sõidul peatub ainult ' ,
lühikest aega Tar- /
tus, Puu tänav 17,
kort. 2, hoovipeai V
majas. '

