jHmtib laa päew*

üksik number 5 senti.

j? oimetus |a peakontor Tartus, Jaani lfg't
Toimetus Ja kontor Tallinnas, Wene I.
Telefonid Tartus: Tegevtoimeta ja 2-88, siseriigi

Ja Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, äri juhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

Postimees

TelefonidTalUnnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowiL

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

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

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

Tartu linna tellijatele. Kojukandm ise ga: 1 kuu 135 s.,
2 k. 270 s.. 3 k. 370 s., iga lisakuu 110 s.. 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wll cs: 1 kuu 125 s.,
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

kodumaa hinnad.
..Maamees" 30 senti kuus. ..Sädemed" 120 senti aastas 60 senfl

naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 kordai aasta .
..Lasteleht" 10 s. k. „Terwis" 160 8. aastas, 80 8. poolesaastag. üksik
number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s.

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm weeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
malust mööda.

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

28. aprillil ISZI.
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|a ta maksuliste lisade tellimishinnad»
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s.. iga lisa

«CENTRAL»
Teisipäeval, 28. aprillist alates ja edasi.
KHmff Teisipäeval, 28. aprillist alates ja edasi.
Kino Central! poolt korraldatava ankeedi teine beli-suurfiim. See film on heliklno viimne sõna Ja geniaalse
näitejuhi JOSEPH VON STERNBERG'I kõmuline saavutis.

12 osas. Peaosades: Seni |lam(avia kes on loonud oma võluvuses erineva naise fAAVIAE
ületamatu näitlejanna IeSIICS K#l6ftl laäls tüübi „Sex appeali" ja kogu maailma lemmik MdCil Jr Vr pr R3l
MARLENE DIETRICH laulab filmis uusimaid lööklaule. Filmi lavastus on üle 4.000.000 dollari maksma läinud. Kõik, mis kir
jutanud sellest filmist ajakirjandus ja mis rääkinud vaimustatud vaatajaskond, on üks lõpmata kiituse ülimlaul. Peale selle filmi on kogu maa
ilm üksmeelselt tunnustanud MARLENE DIETRICH'i kõikide aegade kõige suurimaks filminäitlejaks.
Eeskava lisaks ülihuvitav hellsratesk.
Jievade
Wõitlus suurweega.
hooajaks
Tartu kohal tõuseb West järjekindlalt.
Wesi Emajões tõuseb järjekindlalt. Es
maspäewa lõunaks oli kerkinud weeseis Tar
tus 326 sm-le, sellega öö-päewa jooksul 14 sm.

kerkides. Rohke jää liikumine on purustanud
suurema osa kaldamärke ja sellepärast on lae

waliikumine raskendatud. Esmaspäewal sõi
tis aurik wälja kaldamärke uuesti üles seadma.

Oöl wastu esmaspäewa oldi walwel ujula
saatuse pärast, sest jää ähwardas purustada
naistebasseini seinu.

kaldamärke kuiwale tõmmata ja neid terwelt kaudu wiis jää mehe kosest alla. Waatamata
alal hoida, et jadamawalitsus need hiljem kätte ettewõetud otsimistele jäi K. laip leidmata.
jaaks.
Arwatakse, et jää ta täiesti purustas, mille
iõttu otsimine raskendatud. Nii suurt wee
Aurik „Salme" peab jälle ühendust.
seisu
ja äkilist jääminekut Kunda jõel pole
Eile tegi aurik „Salme" esimese reisi pä
nähtud.
;
rast ligi nädalast waheaega, mil triiwjää lii
Et Kunda ka Rakwepele elektrit annad, siis
kumise pärast ei juletud wälja sõita. ..Salme"
sõitis raudteesillani, kuhu talle Tartust moo tammide purunemise tõttu on Rakwere mit
torpaat wastu sõitis ja reisijad linna tõi mel päewal ilma elektrita olnud ja alles
ning hiljem need jälle sinna tagasi sõidutas. pühapäewal jõuti tamMi ehitamisega niikau

Inglise, Prantsuse Ja kodumaa vabrikutest
moodsaid
ülikonna-, palitu- ja mantliriideid
. soovitame suures valikus võistlemata hinnaga.

Rildebaubaladn ,
iTschetnov. lufisep d Jio.
Tartus, Kaubahoov nr. 6 7.

gele, et õhtuks walgustcht saadi.

Kärewere nahksild päästeti.
Walgamaa uputusekahjud.
Suurwesi Eesti stl Wene piiril.
Vühapäewal sõitis mootorpaat „Linda"
Walga
maawalitsus
on
wõtnud
kokku
Läinud
reedel purustas suurwesi Sawrla jõel,
Tartust wälja, et paästa Kärewere parwe, mis
eelmisel ööl oli woogudest lahti kistud. Raud suurwee kahjud. Kannatanud on 56 suuremat Wirumaal, Uniküla lähedal asuwa silla talad.
Sawala jõe ajas jõgi üle kal
teesilla alt läbisõit ei teinud erilisi raskusi, ja wähemat silda ning kogu kahju ulatub
sest sel ajal juhtus jääd silla taga wähe olemSl 6220 kr. •peöTr. Suurem kahju on juhtunud laste. Wesi tungis talumajadesse, kust inimesed
Waatamvta et „Linda" on Tartu suuremaid Keeni telliskiwi wabriku juures, kus tellise kraamiga wälja kolisid.
Plüssa jõe piirkonnas Nissi küla juures wesi
mootorpaate, wõis ta wabalt liikuda luhte kiwi wõswiga sild kokkuwarisenud. Eeltoodud
pidi, kus sõidutee oli wabam, kuna jõesängi kahjude Hulka ei ole arwatud Tõrwa ja Walga uputas heinamaid. Ouduwa maantee on tükati
linna ning eraisikute kahjud.
kohal ujus rohkesti triiwjääd.
wee all. Rosona jõe piirkonnas, mis asub N.l>
Kärewere parw leiti umbeS kilomeeter
Jöe'uu lähedal on suurwesi enda alla wõtnud kai
Wiljaudimaa talud itta weel
allpool tema alalist seisukohta, kus ta oli jää
daäärsed heinamaad.
wees.
nud peatama ühe kaldanurga taha. Tugewa
Ust-Tsernowa, MarinSki ja Wasknarwa rai
jõulisel mootorpaadil läks korda parwe lahti
Wiljandimaal püsiwad Suure-Kõpus Tipu oonis on suurwesi üle ujutanud mitmes kohas
kiskuda ja wastuwoolu tagasi wedada Käre ja Tõramaa külad ikka suures uputuse-häda Eesti'-Wene piiri. Paiguti on wesi nii süzaw,
were tee otsa. Rarw suuri wigastusi ei ole ohus. 20 meest ühes politseiga on kogu aja et taki-tab isegi piiriwalwurite liikumist.
saanud ja on tarwitamiskõlbulik.
päästetöödel. Kahes talus ähwardas loomi
Ujuwatele halgudele sulud ümber.
uppumissurm; alles wiimasel silmapilgul
Lätis West räästani.
Pühapäewal wiidi Tartust . Käreweresse saadi loomad laudast wälja tuua ja lauda
On aga alanemise tunnuseid.
ma hakanud puuhalge ja palke. Puud ei ol pealsetele wõi pööningutele wiia. Pärnu
jõgi
on
paisunud
Wiljandimaal
4—5
km
Riiast,
27. aprillil. Kuna wesi Ku
mehi> kelle ülesandeks on püüda koguda uju
nud weel luhtadele laiali walgunud, sest tuul laiuseks. Uputuspiirkond eelpool nimetatud ramaa jõgedes on alanemas ja Liiwimaal
samuti wäiksemates jõgedes suurwesi alaneb,
oli puhunud Emajõe poolt Laewa jõe woo kohtades on umbes 5 km pikk.
Kõik ümbruskonna metsad, samuti ka põl on uputus Wäina jõe ülemjooksul kuni Dwins
lule wastassihis. Enamik ujuwaid puid on
jäänud peatama metsa alla ja nendele taheti lud, on weest üleujutatud. Põldudel on pai kini läinud suuremaks. Suurwesi on nii ko
guti kuni 5 jalga wett. Ka Tõramaa külas hutawal kõrgusel, nagu seda juba 50 aastat
teha palkidest sulud ümber.
on mõnes talus juba 5 jalga wett. tthe talu nähtud ei ole. Katastroofiline on uputus
Rohke jää minek.
laudas koguni 6 jalga; laut on laeni weega Kraslawa piirkonnas, kus wesi on 9,81 m.
Jääminek Tartu wahelt waibus püha täitunud. Inimesed saawad ainult paatidel üle normaali. Suurem osa alewist on wee
päewa õhtupoolikul. Õhtu eel, kui „Linda" liikuda.
all. Alew on öösel ilma elektri walguseta, sest
jõudes otsekohe teatati ujulasse, sest ujula oli
Senini on uputushädaohust suudetud kõik elektrijaam ei tööta. Paljudel majadel ula
kohal suuri jääpanke alla ujuwat, millest linna loomad päästa ja kõrgematele kohtadele ase tab ainult katus weest wälja. Elanikkudele
tagagi Tartu sõitis, nähti aga ülewal Jänese tada. Mõnel pool on loomad parwedelgi.
annab abi politsei ja tuletõrje.
jaanud juba laupäewa jääkaitseaiata, kuna see
Laew suurwee mängukanniks.
Uputuse hädaohus ja weest pii
oli kadunud tõusma wee alla.
üks Hollandi laew sõitis möödunud ööl
ratud on Tipus ja Toramaal 24 talu, Hai
Mootorpaat ja lendsalk ujulat kaitsmas.
listes 10 talu ja Tuhkja külas 8 talu. Kõigi Wäina jõesuu lähedal madalikule. Katsed
:Et ujula hädaohtu ei satuks, wõeti kõik talude heinamaad on üleujutatud wee ja mu teda laht: päästa ei läinud korda. Kange woo
ettewaatuse abinõud tarwitusele. Kohale sõi daga.
lu kiiruse pärast on seisukord hädaohtlik. 5
Uputuse põhjuseks peetakse ka seda, et jõed Riiast saabunud wedurlacwa ei suutnud laewa
tis ln. J. Sütt sadamatekapten R. Watsel
ja linna tuletõrje lendsalgast neli tuletõrjujat on ülemjooksul süwendatud, alamjooksul aga lahti päästa. Wool ähwardab laewa ümber
za mitmed linna töölised pika ridwaga jääd mitte. Selle tagajärjel ei pääse süwendatud paisata. Lähemad teated puuduwad. Laew
eemale hoidsid. Samuti tõukas jääpanke kõr jõeosades kiirelt kokkujookswad weehulgad on 2500 tonni suur kaubaga laaditud.
Raudtee ühendused hädaohus.
wale wäljakutsutud A. Reederi ja K. Koppa süwendamata osades edasi ja tekiwad upu
Wiimased teated Riiast töendawad suur
tused. Wiljandimaal algab uputus Kõpu ja
mootorpaat „Ewa".
Kõige suurem jääminek oli kella 10—1 wa Halliste jõgede kokku jooksmise kohalt ja ula wee hädaohu suurenemist. Strentshi alewis
Wolmari Walga wahel on suurem osa maja
hel öösel. Et pimedas oli wõimata küllaldast tab umbes 15 km. üles poole.
dest wee all. Wesi ähwardab ka sealset raud
kaitset teostada, siis kutsuti elektrijaamast
tee silda. Riiast saadeti wälja abirong töö
kohale montöörid, kes seadsid ujula nurga juu
Suurwest nõudis Kundas
liste ja liiwakottidega raudteeliini kindlus
re elektrilampe üles. Walwe oli kogu öö
inimohwri.
tama.
läbi wäljas, sest halwemal puhul oleks wõinud
Rakveres jälle walgus.
Wolmari kohal on wesi 2,5 m. üle nor
jää sisse rõhuda ujula naiste basseini seina.
Kunda jõel wabriku paisude juures jää maali. Et ära hoida wee tungimist elektri
Rahwahulgad Wabadussillal.
Pühapäewa õhtupoolikul, mil hoowihmad purustamisel uppus 25. skp. wabrikutööline jaama, müüriti jaama aknad ja uksed kinni.
lakkasid ja tänawatele tekkisid tihedad jaluta Kelinder. Uppunu laiba otsimine ei olnud Uputus on nõudnud senini kolm inimohwrit.
jäte parwed, kogunesid suured rahwahulgad weel pühapäewal annud tagajärgi. Kadunut Rongide liikumine Nõukogude Wenest Judra
piirijaama kaudu on juba kolm päewa seis
ka Wabadusesillale. Silla kõnniteed olid pa jäi leinama naine kahe lapsega.
Kunda
jõe!
on
jää
seni
purustanud
juba
mas, sest Wene pool Piiri on suurwesi raud
listatud tiheda rahwamüüriga, kes huwiga jäl
gis kiirelt liikuwaid jäätükke. Ka öösel peatu kolm paisu. Paisud ehitatakse selleks, et wee tee raskesti ära rikkunud. Kõik rongid lähe
s'd möödaminejad, et wiiwuks pilku heita tarwilisel kõrgusel pidamisega wõimalik oleks wad nüüd Venemaale Hüpe kaudu.
töötama panna elektrijaama. Juba kolma
ruttawaile wooaudele.
Uputus Wiluos katastroo
Öösel ja hommikul ujusid Wabadusesilla päewal purustas äkiline suurwesi ühe paisu
fjliue.
alt läbi ka üksikud palgid. Mõned neist püüti tammi ja paaripäewalise ehituse järele suu
paadisadamas kinni. Selgus, et osa palke deti wett juhtida niikaugele, et mootor wõis
Poolas
juba
inimohwreid.
on ujunud Emajõe kaldal asuwast Õwi külast. töötada. Samal ajal töölised olid järjest wal
wel ja purustasid tammi taha paisu tulewat
Warssawist, 27. aprillil. Uputus
Hoiatus kaldamärkide purustajatele.
jääd. Laupäewa hommikul tulid jälle suured Wilnomaal näis pühapäewal oma haripunkti
Kuuldawasti on mõned kaldaäärsed elani jäälahmakad, mida töölised purustasid. Töö jõudwat. Wilno linnas on juba peauulitsad
?ud ujuwaid kaldamärke wälja tõmmanud ja line K., seistes ühe jalaga jääl ja teisega tam ja awalikud platsil wee all. Laupäewa õhtul
need katki saaginud. Sadamate kapten hoiatab mi postil, lõhkus parajasti jääd, kui äkki käis
tungis wesi elektrijaama. Selle tõttu oli
säärase tegewuse eest, sest sellele wõib järg suur mürin, ja kui sinnapoole waadati, paist linn öösel walguseta. Mitmed majad on
neda raske karistus. Kull aga palutakse ko sid weest ainult K. jalad. Selgus, et jää oli kokku warisenud; inimohwritest ei ole aga se
danikke ujuwaid walge- ja punasewärwilisi purustanud tammi posti ja tekkinud awause nini teateid. Kuna wesi on hakanud ülewal-

Ajakirjanikud heitsid ühe liikme liidust wälja.
Läbirääkimised Kose kodu ümber.
Ajakirjanikkude Liidu peakoosolekul waieldi metaja Edg. Treufeldti wäljaheitmise küsi
weel õige pikalt eelarwe juures. Peamiselt mus. Koosolek kuulutati selle kusimuse aruta
keerles küsimus ajakirjanikkude puhkekodu üm mise ajaks kinniseks. Juhatus tegi koosole
ber. Sõnawõtjad tõid ette, et liidu enese kule sellekohase ettepaneku. Süüalusele anti
liigete poolt kodu tarwitatakse wähe ja see selgituseks sõna, millele juhatuse esindaja was
parast kodu ümber on tekkinud ringkond mitte tas. Koosolek kinnitas juhatuse ettepaneku
liikmeid, kes kodu tarwitawad ja enese seal 46 häälega poolt 3 wastuseismisel 3 erapoole
maksma on pannud. Soowitati, et tuleks tuks jäämisel. Järgnesid walimised. 8-liik
teid leida, et liidu liikmed ise kodu kasutaksid, melisest juhatusest langes Manuse tõttu wälja
kuna wõõrad sealt wõimalikult eemal hoitaks. 6 liiget. Uus juhatus otsustati walida 9-liik
Nooremad mehed tõid ette, et Kose kodu on meline. Walimiste järele kujunes uue juha
liiga kurb, kuna sealne kodukord on koostatud tuse koosseis järgmiseks: J. Taklaja ja E. Ja
perekonnainimeste huwide kohaselt. Peale lak („Pwlht"), J. Jäik („Post."), H. Moor
töötamist linnas ei saawat ajakirjanikkude ko son, H. Oidermann („Kaja"), J. Tomp, A.
dus „inimese moodi elada", mille all mõiste Wcclmann („W. M."). L. Johanson („R.
takse pummeldamist, lärmitsemist jne. Tehti Sõna"), K. Korncl (Eta).
ettepanek, et üks maja eraldada poissmeestele
Ajakirjanduse sihtkapitali walitsusse waliti
ja teine maja perekonnainimeste jaoks ja et endised liikmed —O. Mänd („Post."), J.
kummaski majas oleks maksew eri kodukord. Taklaja („Pwlht") ja W. Koch („W. Maa")
Juhatuse poolt toodi ette, et Kose kodu tahe tagasi.
takse talweks sulgeda, et kulusid kokku hoida.

T-chti ettepanek, et kuna ajakirjanikkudel
on tarwidus oma klubi järele, mida Kose
puhkekodu olla ei saa, siis määrata 1000 kr.
klubi ruumide muretsemiseks Tallinnas. Soo
witati seda summat wotta maja remondiks
ettenähtud summadest. Ettepanekule maield:

wastu sellelt seisukohalt, et maja remont ei
wõl jääda tegemata, sest sellega langeb maja
wäärtus. Maja likwideerimine praegusel sil
mapilgul ei ole aga soodne, sest hinnad on

Koosolek kestis 4IA tundi ja kandis ükZ
meelsuse ilmet. Eriti tähtsa momendina peab
rõhutama esmakordset juhust liidu elus ühe
liikme wäljaheitmist. Seegi otsus tehti pea
ühel häälel. Sellega on ajakirjanikud näida
nud, oma terwct tahet, et ajakirjanikkude liitu
wõiwad kuuluda ainult niisugused isikud, kcS
omas kutsetöös laitmatult ülewal peawad ega
Jollase ajakirjandusega" ühenduses olcwale
tasapinnale ei lasku.

odawad.

Lõpuks wõeti wastu resolutsioon, et liidu
juhatus otsiks krediite kuni 1000 kr., et üürida

Tallinna linnas ajakirjanikkude klubi ruumid.
Tartu ajakirjanikkudele kooskäimise koha soe
tamiseks on eelarwes 300 krooni.
Päcwakorras oli ka ühe „ltudislehe" toiTARTU LINNA TÖÖSTUSKOOL.
Tartus, Kalda tän. nr. 16, telel. 6-15.

Uus
autokursus
algab kolmap. 29. apr. s. a. õppetöö kor

raldatud nii, et kursuse algosas uute osavõtjate
vastuvõtmine võimalik.

pool Wilnot juba alanema, siis on suur wee
alanemist linnas warsti oodata.
Nowoqrudeki maakonnas Poolas, on
suurwee uputus koauni katastroofiline. Se
nini on seal 8 inimest uppunud.
Nagu wiimased teated Warssawist kõnele
wad, on uputuse haripunkt Wilnos möödunud.

Suurwesi on hakanud langema. 5 maja on
suurwesi Wilnos ära wiinud. Terwe rida
majasid on wecl wee all. 1550 elanikku on
peawarjuta.

Mure Kataloonia pärast.
President Zamorra käis BarcelonaS.
Barcelonaft, 27. apr. Hispaania
peaminister Zamorra wiibis Barcelonas,
kus ta oli nõupidamine Kataloonia president
Maciaga. Zamorra külaskäik Kataloonia
pealinna si.writas Madnvdi politilistes!
ringkondades sensatsiooni. Kunldawasti on
Zamorra saanud Macialt kinnituse, et Kata
loonia osariik tahab olla loiaalne liige HisPaama föderatiiwses wabariiais.
Konsulaarkorpuse wanemaks
J. Puhk.
Laupäewal pidasid wälisriikide konsulid
Tallmnas oma koosolekut, kus waliti konsu
wrkorpu,e wanemaks Soome kindralkonsul
-puhk. Z. Puhk on juba J aastat pidanud
lonjnli ametit.
"Boffifsche'gi" rahul.
«etl.tn.st 27. aprillil. ..Boss. Zeil."
awaldab oma rahuldustunnet selle üle, et
Eest: walitsus on wastu wõtnud Saksa ette
paneku, mille järgi endiste mõisnikkude tasu
kupmus antakse wahekohtu komisjoni lähen
dada. See wana tüli. mis Eesti-Saksa suh
iew ebasoodsalt mõjutanud, olewat põhimõtte
u.'.* lahendatud. Seesuguse lahendusVoiisi üle looidatoat tcornu tuuda
Teatavasti tungis „B. Z." Eestile en
mstc mvljatc pärast korduwalt kallale.
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«POSTIMEES"

Teifipaüval, SL. aprillil IS3I. a.

Kõnekunst ja koosolekud.
Kõnelda pole kunst, kuid hästi kõnelda,
s. o. oma mõtteid edasi anda selgelt, süste
maaliliselt, lühidalt, kuid siiski põhjalikult ja
paljuütlewalt, see on suur kunst.
Öeldakse, et eestlased on „laulurahwaS",
kuid ei saa öelda, et nad ka ,/fõnerahwas"
oleks. Kõnekunstis ületawad meid sakslased,
wenelased, meie naabrid lätlasedki ja weel
paljud teised rahtoad üsna tunduwalt. On ju
meilgi üksikuid häid kõnemehi, kuid keskmise
kodaniku kõneline wäljendus on üsna kobaw
ja mõtetewool Puine. See ei tähenda aga
kaugeltki, et halb kõnemees oleks ühtlasi ka
wilets mõtleja ning üldse kehwade waimu
annetega inimene. Üsna sageli näeme, et
suured mõtlejad ja kirjanikud on halwad kõ
nemehcd.

Miks meil kõneoskus üldiselt nii Mähe
arenenud, sellele on raske wastata. Wõibolla
on see ehk osalt meie rahwa psüühiline ise
äraldus. Kuid osalt on küll kaasa mõjunud
meie minewik. Kus oli wõimalus „armsal
macrrahwal" kõnet pidada selles mõttes, nagu
meie kõnepidamist mõistame tänapäewal, s. t.

kus keegi räägib suuremale ro.hwakogule. Ko
dune perekondlik ring kui ka kokkupuutumine
lähemate naabritega külatänaval wõi mõisa
wäljal ei pakkunud selleks peaaegu mingisu
guseid wõimalusi. Ja pole siis ime, kui
põlwest-põlwe waikides on kõnekunst wähe
arenenud.

Jseseiswuse saabudes, mil meie üldine
kultuuriline arenemine on edasi astunud pe
nikoorma saabastega» millegipärast kõnekunsti
edendamine on jäänud waeselapse ossa. See ei
tähenda, et meil tänapäewal ei kõneldaks, otse

wastupidi: sõnu tehakse liigagi palju, igas
külas on mitu „oraatorit", kuid suur osa sel
lest kõnest on kõnekunsti seisukohalt, mille
põhimõtteid tähistatud kirjutuse alul, allpool
kriitikat. Räägitakse kawatult, wenitades ja
puiselt ning wäga sageli peletatakse kuulajas
kond just eemale, selle asemel, et teda köita ja
sütitada.

Meil on harilik nähe, et pikema kõne jook
sul peaaegu 50 protsenti kuulajaist enne kõne

lõppu lahkub. Ei wõi öelda, et siin oleks
süüdi igal juhul kuulajate loidus wõi aja
puudus, waid kõneleja oma plaanita, üksluise
ja weniwa kõnega läheb igawaks ja wäsitab
kuulajad juba üsna warsti.
Paljude meie politika- ja kultuuritegelaste
juures on lewinud mingisugune iselaadi
wäärarusaamine kõnest. Ärwatakse end nii
suureks autoriteediks ja oraatoriks, et ei wõeta

waetvaks kõnet lähemalt ette walmistada.
otse wastupidi kirjutatud kõnekonspektiga
kateedrile minna, see oleks nagu atestat
stoon waimlisest kehwusest. Sellepärast siis
ükskõik ja kuidas see kõne wälja tuleb, küll
rahwas juba kuulab, kui „mina" kõnelen.
On ju hea, kui kõnemees läbi saab ilma kons
pektita, fittb siis peab tal olema eriline kõne
and ja selliseid „kuldsuid" on meil wäga
wähe. Sellest ei tule järeldada, nagu oleks
rahwale kõnelemine ainult hea kõneanniga
isikute monopol, otse wastupidi igaüks
öelgu, kui leiab enesel midagi öelda olewat,

Saksa tolliwaimustus jahtub

linti) «MD

kuid tehku seda läbimõeldult ja kawakindlalt.
Iga keskpärase kõnewõimega haritud inimene
wõib oma kõnega kuulajaid köita, kui ta teeb
seda kirjutuse alul nimetatud põhimõtteil ette
walmistatult ja arwestab kuulajaskonna
waimlise niwooga, meeleoluga, ajaga jne.
Just wiimaste asjaolude arwestamine on
wäga sageli meie kõnokoosolekute korraldajail
jäänud kahesilma wahele wõi käsitatud hoopis

wõõriti. Kujukaks näiteks selle poolest olid
möödunud pühapäewal Eesti Kirjanduse
Seltsi kõnekoosolekul ettekantud kõned. Mõ
lemad kõned olid küll kõnelejate poolt põhjali
kult ette wälmistatud, kuid ei pääsenud kau
geltki nii mõjule kui tarwis. A. Oras, keS
oma ettekande mõjulepääsu tahtis seega suu
rendada, et lühendas kõne kawa, jättis konS
pekti hoopis kõrwale ja rääkis Peast, oli sel
lega sattunud wihma käest räästa alla. Kõne
kujunes wäga köiteliseks ja kuulajaile jäi
küsimusest häma? mulje. Teine kõnemees, A.
Palm, andis küll oma teemist selge ja üle
waatliku pildi, tuid rohkete üksikasjade tõttu
wenis kõne ja wäga paljud kuulajad ei jõud
nud kõne lõppu ära oodata, waid lahkusid
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Schiele kõrged wõitollid walitfufeS wLhemuseS, nõutakse rsegi wlljatolllde alan
Maades, keS huwitatud Saksa turust oma
põllumajanduse saadustele, jälgitakse poneWalt, mis sihis areneb toiduainete tollide tost
mise kawatsus Saksamaal. Nagu teada, on
Saksa toitlusminister Schiele eestwõltlqaks
wõllumajanduse ringkondadele, keS Saksamaal

loetud, waStasel korral läheb kõne mõjust
wäga palju kaduma.
Kui neid nõudeid kõnekoosolekute korral
damisel arwestatakse, siis muutuwad kooSole
kud publikule hoopis meeldivamateks ja nende

mõju on hoopis suurem. Mõju küsimus on
aga ühtlasi kõne elumõtte küsimus, sest tahab

ju kõneleja kuulajate juures mõjule pääseda
ja neid weenda oma tõekspidamistes.
*

nõuawad põllumajanduse saadustele kõrge
maid sisseweo tolle kui abinõu põllumajan
duse kriisi pehmendamiseks. Dr. Schiele on
Saksa walitsusele esitanud kawa, mille põhjal
tuleks tunduwalt tõsta tolle esijoones wm,
liha, kaunwiljade ja elusloomade sisseweolt.
Tollikõrgendused oleks õige tunduwad 50
marga asemel 80 marka dopeltzentneri pealt,
nii et uus wõitoll oleks 40 pfennigit naelalt.
Nagu Berliini lehed nüüd teatawad, on
Schiele kawale Saksa walitsuses osaks saanud

Eelöeldu käib peamiselt suurte kõnekoos õige jahe wastuwott. Walitsuse enamus on
olekute kohta, kuid ka wäiksematel koosolekutel
neil päewil asunud seisukohale, et Schiele
ja nõupidamistel tuleks neid põhimõtteid ra nõudmised on liialdatud ja hädaohtlikud. Wii
kcndada. Siin on tüübiliseks weaks just kawa mast esiteks sellepärast, et nende täitmine
puudumine. Kuna nõupidamistel on wäga wõiks tuua elukalliduse tõusu ja nurja ajada
oluline, et nad oleks põhjalikult ettewalmis Saksa walitsuse kawa tööpaikade wähendami
tatud, s. t. keegi peaks kõne all olewa küsimuse seks ja sel teel tööstuse elustamise. Teiseks
enne.
läbi töötama ja koosolekule esitama ühes tea on mõju awaldanud protestiliikumine, mida
Eeltoodud juhu mainimisega ei ole tahe tawate seisukohtadega, mille kohta siis sõna Saksa tollikõrgendused on juba tekitanud wä
tud neile kõnelejaile eriliselt etteheiteid teha, wõetakse, neid pooldatakse, täiendatakse wõi lismail. Näiteks on Daani juba ametlikult
waid seda on nimetatud kui tüübilist wiga koguni eitatakse ja seatakse üles uued. Was protesti awaldanud woitollide tõstmise wastu
meie kõnekoooslekute korraldamisel.
tasel korral, s. t. kui koosolek pole ette wal ja ahwardanud
Eriti kultuurküsimusi käsitlewate kõne mistatud ja kokkutulijaile pole midagi konk
Teiselt poolt käidawat Sasia walitsuses
koosolekute korraldajad ja neil koosolekuil kõ reetset esitada, walguwad sönawõtud laiali ja isegi dr. Schielele peale, et osaliselt alandataks
nelejad wõtku arwesse, kui nad tahalvad, et koosoleku tulemused on lehmad. Meil armas terawilja tolle, kuna Saksa turul andwat end
ettekandel oleks maksimaalne mõju: kuula tatakse nagu uhkustada, kui koosolek kestab tunda wiljapuudus. Wiimane awaldus neil
jaskonda ei tohi wäsitada pika kõnega. On 5—6 tundi, sageli öö läbi. Kuid seda ei tule päewil leiwahindadc kerkimises, mis sünnitas
teatatv aeg V2—% tundi, kus inimene kuu j iialgi wooruseks pidada, kui koosolek on hästi suurt ärewust. Toitlusminister olewat aga
lab täie innuga, peale selle hakkab waim wä pikk. Nagu kogemused näidanud, ei tähenda
s:ma ja kui weel edasi kuulata, siis tuleb juba koosoleku pikkus alati sugugi sisukust. Peale
end pingutada. Ja siis on kõnel hoopis wä muu pidagu nõupidamiste korraldajad mee
Wene piiril walmistatakse
hem mõju kui ülaltähendatud ajawahemikul. les, kui palju aega läheb kasutult kaotsi weni
1. mai wastu.
Muidugi ei ole kõik inimesed ühesuguse wastu wate koosolekute tõttu ja sellistest nõupida
Rõuk. Wene piiriwalwe wõimud teewad
wõtte intensiwiteediga, üks wõib kauem kuu misteft osawõtjail on aeg harilikult kallis,
juba eüewalmistusi 1. mai wastuwotuks.
lata, teine wähem, kuid wõih öelda päris kind sest ootawad muud ülesanded.
lalt, et suuremale kogule räägitud kõne, kui
Peetagu ka meeles, kui lühike,, sisukas Komarowka ülesõidukohal on maha wõetud
see pole mitte mõnest wäga pönewast aktuaal koosolek osawõtjaid köidab, siis weniw ja wanad postid ja uued üles seatud. Postid
sest küsimusest, ei tohiks milgi tingimuse! kesta laialiwalguw koosolek peletab eemale, llht on kaunistatud kuuseokstega ja punaste lippu
üle 3A tunni, selle juures peab aga kõne ole tundide kaupa weniwat koosolekut kaasa teha dega. Püstitatawale auwärawale seatakse
uus lööklause kodanluse kohta. Samuti uuen
ma hästi ette walmistatud ja hästi ette on sageli päris sunnitöö.
kantud.
Teiseks laialiwalgumise põhjuseks on peale datakse ta Kobõljaki küla kohal Kingissepa
On päewakorras mitu kõnet, siis peawad koosoleku ettewalmistamatuse weel mõtete maanteel olew piiriwäraw, kus korraldatakse
nad olema wõimalikult lühikesed, olgugi et korrutamine läbirääkimistel. Mis üks ütleb, tawaline kontsertmiiting kodanluse sarjami
milleks sõitwat kohale Kingissepast pa
kõnelejate waheldumine mõjub teatawal mää seda sageli peawad kümme oma pühaks kohu seks,
sunakoor ja kõnemehed.
ral wärskendawalt.
seks tingimata korrata, et kinnitada oma soli
1. mai puhul kawatsesid Narwa ametiühi
Ning lõpuks weel mõned wähemad soowid: daarsust kõnelejaga. See on mõttetu aja
snse
mehed korraldada suurema kontsert-mii
suuremale rahwahulgale rääkides püütagu wiitmine. shu kellelgi midagi uut öelda
tingu
E. S. „Jlmarise" ruumes. Prefekt ei
hoiduda keerulistest üksikasjadest (wiga, mis ei ole, siis parem waikigu, oma solidaarsust"
annud aga luba koosoleku pidamiseks.
sageli ette tuleb just meie akadeemiliste kõne wõib ta näidata teatawa ettepaneku hääleta
Rakwere "Kolgata".
meeste juures), antagu ülewaade peajoontes. misel.
Üksikasjad teewad kõne asjatult Pikaks ja ei
Asjatu korrutamise ärahoidmisel on koos
Paljastati mülgas.
lase wähema teadusliku silmaringiga isikul oleku juhataja! palju teha, kes peaks hoolega
Rakweres, raudteejaama taga, Rodewälja
saada küsimusest ühtlast perspektiiwi.
selle üle walwama, et kümme inimest ühte ja mõisa maa peal asuwas üksikus majas elut
Kui kõne paberilt ette loetakse, siis püü sedasama ei kõneleks.
sewa T. perekonna kohta oli politseil andmeid,
tagu seda teha wõimalikult aeglaselt ja
Lühidalt, selgelt ja sisukalt, see olgu iga et seal tihti salaja wiinaga kaubeldakse ja et
lauseid loogiliselt rõhutade s, nagu koosoleku wõi nõupidamise korraldajate põhi seal lõbunaiste kohtamiskoht on. Et maja
seda tehakse harilikus kõnes. (Jälle nõue, mõtteks. Siis on koosolekud huwitawad, ei kaitsewäe kasarmute Piirkonnas asub, siis tek
mille wastu meil wäga palju patustatakse.) koorma kedagi ega wiida asjatult aega ja neist kis tihti joobnud sõdurite ja T. perekonna wa
Kõnet paberilt lugedes ei tohiks milgi tingi wõetakse osa heameelega.
hel lahkhelisid ja kakelusi. Mõni päew tagasi
musel jääda kuulajaile mulje, et see on maha
pandi majas T. korteris läbiotsimine toime,

Dr. Schiele,
tollikõrgenduSte apostel Saksa walitsuseS. Ta
on wastasrinna poolt juba ristitud nimega
„Butterschiele .
tollide alandamise wastu, waid tõotawat tar
bekorral leida „teisi abinõusid odawa wil^a
piratud sisseweoks." ..
Kuuldawasti on lahkuminekud tollide um
ber nii tõsised, et Saksa walitsuse juht tahab
pöörduda erakondade esitajate poole, pärides
nende seisukohta. Igatahes leiab kinnitust
neil päewil awaldatud arwamme, et wõitolÜbe tõstmise küsimus Saksa walitsuses seekord

wecl lõplikule otsustamisele ci wõmud tulla.
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kusjuures selgu?, et seal suurepärane mülgaS
asub ja isegi Kolgata" nime all teatud kuul
suse saanud. Emand T. ise miiiib külalistele
wiina, kuna tema juures elutsewad 4 tütart
ja awalik naine K. ning teine, kes „Eurma"
nime all tuntud. T. peale tehti wastaw pro
tokoll, mille üle nüüd tal kohtus tuleb aru
anda.

e- omn»', loterllloosimlsele. >» «»»«
Komitee loteriipiletil. Pileteid lOte>
riiloosimlse kohal enam ei miiiida. se<
et ainult homme kella a.m

Täna
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lohi unustada

müüakse Tallinnas E. Olümpia
>mitee loterlitahti, kui neid iätkub

Õhtu õhtu istusime oma toas tee ja siga
rettide juures, kuni Silluc'chwang pakkis oma raama
Põgenemine Kremlist.

tud kokku ja soowis mulle head ööd.

Ühel õhtul ta katkestas järsku waikuse ja teatas
mulle, et ta on jõudnud ühele ctsusele.

Sven Adelom romaan.
Tõlkinud M. P. 17
„Ei ole mingit kasu ägedusest, Sorin," ütles ta,
„saatus on tugewam kui inimesed. Sina ja mina ja
Waraq oleme waid kiwid suures mängus."
Waragi sõnad olid wastuwaidlematult kinnitanud
tolle kirja sisu tshekast, mis teatas Wera surmast. Kuid
mul oli tunne, nagu minu meeleheide ja kättemaksu
janu oleksid kadunud. Oli järele jäänud waid suur
tühjus.

Jäin weel ligikaudu kaheks nädalaks Silber
schwo.ngi juure. See aeg peegeldub minu mälus waid
ähmaselt. Päewad möödusid tühjalt ja fifutult, ja
esmakordselt oma elus ma olin täiesti tegewuseta,
täiesti tuim. Ma ei mõelnud üldse enam oma seisu
korra ohtlikkusele, ja kartsin, et olen koguni unustanud,

kui suurt ohtu minu kohalwiibimine tähendas Silber
schwangile. Nimelt kui teemandikauplejat oli teda eri
liselt tülitatud läbiotsimistega. Wiimase kuu jooksu!
ta oli jäetud rahule, kuid kui tsheka sõdurid teda külas
tasid weel kord ja leidsid minu, siis ei olnud ka minu
peremehe elu p(\[sti wäärt.

Ent sellest ma ei mõelnud kauem. Minn jaoks
fct olnud enam ei olewikku weel wähem tnlewikku. Ela
sin waid minewikus. Minule see oli waid loobumuS
ja mälestus. Sel määral suudan leida inimestes ehk
isekaid lapsi.

Silberschwang pidigi olema mind kohelnud kui
wäikest last. Ta jättis mu täiesti rahule. Ma ei tea,
kas oleme noil nädalail kõnelnud midagi muud kui seda,

mis majakaaslaste wahel on endastmõistetaw.
Peale Marusja ja Silberschwangi teadis minu
põgenemisest tshekast waid minu ema.

Muidu minu sõpradest polnud keegi pühendatud
aSjasie.

Silberschwangi korter oli päew läbi Punase Nsti
kasutada. See õieti oli waid wormiküsimuS, mis pidi
Nõukogude wõimudel takistama maja wõõrandamist.
Alates kella seitsmest õhtul olime korteris ainult kahe
kest. Minu ema külastas mind ettewaatuse pärast ai
nult üks kord. Muide ma ei näinud selle aja jooksu!
peale Silberschwangi ühtki inimhinge.

Ta tahtis Wenemaalt lahkuda.
Ta ainus poeg Leiba oli nüüd Helsingis. Mõned
päewad pärast minu arreteerimist oli tal õnnestunud
pääseda üle piiri. Selle, mis Silberschwangi waran
dusest oli jäänud weel järele, oli Jarnowitzki salaja
toimetanud üle Piiri. Midagi ei hoidnud teda enam
Moskwas. Kui ta oli jäänud nii kauaks, siis see oli
wiibinud ta wäljasõiduloa pärast. Kuid nüüd Jarno
witzki tahtis ta oma lennukis wiia Soomemaale. Sama
juhust ohwitser tahtis kasutada enda põgenemiseks. Ta

oli sepitsenud kawa, mis pidi talle wõimaldama kaasa
wõtta samuti oma naist. Selle kawa üksikasjust pidi
Silberschwanq teate saama alles Petrogradis.
Ta arwas, et lennukis leiduks platsi ka minu
jaoks.

„Reisiraha ja kapitgli uueks alustuseks te saate
minult," ütles Silberschwang wäärikusega. „Mul on
suur aukartus teie tubliduse ees ja pean laenu teile
suurepäraseks kapitalimahutamise wõimaluseks. Kuid,"

lisandas ta mõtlikult, wõibolla olete rikkam kui mina,
WZibolla on teie teemandid ikka weel wanal kohal puu
tumatult parkettpõranda, all."

~Teie arwate, et peaksin nad tooma ära?"
Trotslik sära wälgatas Silberschwangi silmades.
„Meie, juudid, ei taotse endid oma waranduse juu
rest ära peletada lasta," ütles ta rahulikult.
Pidin sellel silmapilgul mõtlema sellest, et ta isa
Kiiewis ühel juutidepogrommil oli saanud otsa, kuna
ta keeldus oma rahakapi wõtit andmast ta kauplust
rünnanud rahwarämpsule.
„Teie küll ei kuulu meie rahtva hulka," lisandas
Silberschwang, „kuid ma olen teie julgust ja tugewat
tahet hindama õppinud."
„Hüwa," sõnusin, „T«t teemandid on itta alles
seal, kuhu mina nad peitsin, siis ma toon nad ära."
Mäletan weel praegu seda imelist wabastawat
tunnet, kui wiimaks jälle otsustasin teotseda.
Sissemurd.

meie kõnelust teemantidest, ta oli asunud teele mu endi

sesse korterisse. Alul ta oli oodanud tänawal. Warsti
nägi ta Tatjanat mincwat wälja ja helistas peagi tee
nijateruumi kõrwaluksel.

Wõluw wäike, umbes seitsmeaastane tütarlaps,
awas ukse. Kõigepealt küsis Silberschwang usalduse
mõttes Tatjanat. Siis ta alustas osawasti wäikese
preiliga juttu. Tema ja ta wanemad elasid nüüd meie
endistes tubades. Silberschwang oli weendunud, et ta
oli endast jätnud wäga usalduswäärse mulje ja mõtles
luba oma uut sõbratari paluda, kas ta tohiks oodata
esikus. Ta tahtis kasutada juhust, et ette wõtta põhjali
kumat läbiotsimist. Kuid just siis tuli tütarlapse ema
õuest sisse. Ta waatlcs wõõrast meest kõõrdi ja umb
usklikult. Silberschtvang küsis kähku weel kord Tat
janat ja pöördus siis ettevaatlikult tagasi.
Niisugune oli ta wäikese luurekäigu tulemus. Pä
east seda kui olime sellest hiljem kõnelenud weel, leppi
sime kokku ühes kawatsuses.

Tahaksin siin weel kord meele tuletada, et tee
mandid ja teised kalliskiwid wiimasel õhtul enne minu
wangstamist olid pandud kahte pitseeritud pakikesse
ja asetatud eriliselt üle piiri wiimiseks walmistatud
käsikohwri kahekordse põhja wahele.

Kohwer ühes teemantitega peideti seepeale põ
randa salaauku, kaeti pealt lahtise parketitahwliga ja
peale selle tvaibaga.

Seda paika pidi kasutatama ainult üheks Lõks,
kuna olin wõtnud teemandid oma õigest pelgupaigast
telliskiwiahjust wälja, silmas pidades eelseiswat reisi.
Ei mina ega Silberschwang ei uskunud, et tshekasõdu
rid, kes pärast minu arreteerimist läbi tuhnisid kogu
kambri, oleks saanud petta lihtsa salaauguga põran
das. Ei me hellitanud sellepärast kuigi suuri lootusi,
leida teemante oma endisest kohast. Aga kui on tege
mist miljondollarlise waranduscga, ei jäeta muidugi
ühtki wõimalust kasutamata.

Elu asetab mõnikord ootamatuid ülesandeid.
Nüüd pidin ma stsse tungima oma enda maija ja nagu
waras kõrwaldama oma waranduse ehk tegema kind
laks, kas selle on rööwinud teised juba enne mind. Nii
sugusel juhul ei oleks jäänud järele muud kui waikides
ja tühjade kätega minna minema, ilma et oleksin jul

Kui oleksin tahtnud pääseda läbi peasissekäigu,
oleksin pidanud läbistama esiku, ööd kui päcwa seisis
walwel sõjakomissariaadi walwepost.
Eelistasin katset teha päisipäcwal ja läbi minna
esikust.

Samal pärastlõunal kella nelja paiku astus keegi
wähcldaue, tõmmu mees esikusse. Ta kandis karwa
mütsi, nahkjoppi ja läikiwaid lakksaapaid.
Tol ajal oli niisugune ülikond kindlaks tunnis
märgiks, et tema kandja on enamlane. Autojnhijopp
oli teatawal määral wäliseks märgiks, et rcwolntsioo
nilised südametunnistused on kõige paremas korras.
Sissetungija oli nähtawasti mõne Nõukogude
ametiasutuse käskjalg. Ta andis esikus walwurile
luure ümbriku, millel oli masinalkirjutatud sõjaminis
teeriumi pealkiri. Seejuures ta oma raskete sääri
kutega sõtkus käratsedes ja uhkelt kiwipõrandat.

Pärast seda kui ta oli edasi aimud kirja ja selle
wastuwõtu üle raswasesse kwiitungiraamatussc saa
nud allkirja, pöördus nahkjopiga mees ümber ja sam
mus uuesti wäljakäigu poole.
Ukse juures ta jäi wiiwuks peatuma, et suhu
panna sigaretti. Samal ajal astusid tast mööda mõ
ned ametnikud, nii et walwuri pilgud olid juhitud käsk
kalalt mõneks sekundiks kõrwale, ja käskjalg mõis äkki
kuulma ult la märkamatult astuda maja pahempoolse
otsa esikusse. v F 1
, Keegi ei märganud feba ja leegi ci tnnnud lelles
juehes ara maja peremeest, lahwatul
rahul,llu harra Sõrmil, les selles majas, mis lord
olnud tema omandus, wi,ma!eil aastail oli dariunud
umber liikuma nagu wari. 1
Nii ruttu ja kära tegemata kui wõimalik, läbistasin
Pika, poolpimeda esiku ja astusin muusikatuppa '
See oü tuhi. V¥
Säffin nurka lebamissohwa juure ia
laanfub jalast maha. Panin rntin paljud lummÄä
pob otja. Saarikud ja raswase lwiitungiraamatu wi§.
ajm d„«am a la. Jje peitjin enda selle taha Oi»
tukk aega täiesti waikselt. 9 1
jaaniga?''"8 'õ-waliänawal aa.as Feodor hobusega j

genud Piiksatadagi.

Kambri, kus waremini elaS Wera ja mina, oli
kolinud keegi punawäelane naise ja lapsega. Silber
schwang muretses mulle selle teate. Hommikul pärast

Ülesanne polnud kerge. Et sisse pääseda teenijate
ukse kandu, pidin hankima kõigepealt wõtme. Minu
oma olid tshckistid ära wõtnud.

(Järgneb.)
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Komintern teeb musta äri.

kui müü

Uufi paljastust tööstuslikust salakuulamisest.
kättesaamine. Ühe keemiatööstuses eriti tähtsa
Frankfurtist, 27. aprillil.
Paljastatud tööSwsspronaash, mis sündis! ame kohta olid päris üksikasjalised küsimused
ilmselt Nõukogude Wenemaa kasuks, tuled esitatud. Salakuulamine oli nõnda sisse sea
awalitukS ikka laiemas ulatuses. Frankenthali tud, et igast osakonnast kättesaadud üksikasja
kvhtu-uurija poolt koostatud uurimismaterjal keSte najal. Mõis asjatundja terwe produkt
lift selgub, et kommunistlikkude ametiühisus siooni käigu mosaiigi kujuliselt ülesse ehitada.
laste salakuulamine saksa wgrwitööstuseS on Nagu selgub, ei ole spioonid oma
olnud palju hädaohtlikum ja samuti tulemuste piirdunud ainult wärwitööstufega, wa:d sala
rikkam, kui seda alauseS aimata wõiS. Tihe kuulamist on teostatud ka teistes Saksa töös
da salakuulajate worgu paljastamine eriti tustes.
Üks peasüüdlastest Dicnstbach on nüüd
keemiatööstuse alal leiab taie! määral amet
likku kinnitamist. Ei ole enam kahtlusi rewo juba salgamisest loobunud. Ta andis oma
lutstooniliStesse ametmhisusteSse kuuluwate tegetvusest üksikasjalikuma ülestunnistuse, m
salakuulajate ja Mosklva kommunistliku inter metades ka oma 25 Kaastöölise" nimed, kel
natsionaali wahel olnud ühendustes. Wabriku lede käest ta oli saanud wabrikusaladuste üksik
test lahtilastud ja walrgistatud tööliste juu asju teada. Osa ülesantud wabrikutöölisi ja
Bulgaaria uus peaminister.
rest leiti nimekirjasid ja kindlaid ülesannete ametnikke Nöchstist, Frankfurtist, Kölnist ja
Bulgaarias
saab nähtalvasti uueks walit
ettekiriutusi, mis nõudsid eriti andmeid uute Ruhrimaalt, on aegsasti põgenema pääsenud.
suse
juhiks
endine
pea- ja haridusministri ko
wärwainete walmiStamise kohta. Samuti on Ülestunnistuste järele on oodata, et ka teised
hal olnud riigimees Tsan k o w. Kuningas
tähtsaks peetud teateid nende produktide kohta, peasüüdlased salgamisest loobuwad.
milled" kohta praegu olid käimas eriti kulu
Wõimude poolt wangistatute seas on ka BoriS tegi temale pärast nõupidamisi polrti
kad ja wäärtuslikud katsed. Ülesannete hulka Arwatakse, et tööstusspionaashist osawötjaid liste erakondade esitajatega ülesandeks uue
kuulusid ka patenteeritud tänawaehituse ja irts Kölni Homboldti mootoritehase insener, walitfuse kujundamise.
willa-wärwiainete WalmiStamise retseptide weclgi selgub sa on oodata uusi wangistusi.
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Meie köntrollime autot tasuta, esimeste 760. 1500 ja
2500 kilomeetrite Järele. Asjatundlik hooldeteenistus
sõidu esimestel aegadel lisandab sõiduki iga ja vastu
pidavust.

Selle järele võite hooletult sõita oma autoga küm
neid Ja kümneid tuhandeid kilomeetreid.

Ja kui midagi J õhtukski odavata, piiramatuks
ajaks tagatud Ford-tagavaraosi on meil täielik ladu.

Samuti meie erimasinad Ja asjatundlikud spetsia
listid panevad lühemate või pikemate vaheaegade
Järele auto jällegi hiilgevormi.

Standart Industrial Trusti

Tasuta proovisõit. Demonstratsioon igal ajal.
Helistage, kirjutage või astuge ise vaatama.

esitaja saabub.

Igakülgne Ford-Booldeteenlstus. Soodas Ford-mak
susüsteem.

London wõtab endist kuningat wastu.
Endise Hispaania kuningas Alfonso saa tormiliste meeleavaldustega terwitaS. His
bumine Londoni meelitas kokku mitmetuhan paania endine kuninganna Ena on inglise
delise rahwahulga, kes Inglise kuningakojale printsess.
lähcdalseiswat troonilt taganenud kuningat

Walga "Koidu" endine äri
juht wangi.
Möödunud aasta kewadel andis Koorküla
Järwe-Antiu talu omanik K. Treu tollekord
ne Walga Ühispanga juhatuse liikmele ja
..Koidu" ärijuhi Lasmani kätte ühe 50.000
suuruse weksli diskonteerimiseks. Mees ei
diskontcerinud Vekslit ega annud ka raha
Treule. Möödunud sügisel aga, kui Lasmani!
tuli ilmsiks „Koidu" äris puudujääke, esitas
Lasmani naine weksli järele Treule nõud-mise. Kohtu teel pandi nõudmine jciSma ja
tõsteti süüdistus Lasmani wastu. Laupäe
wal mõisteti Lasman Tartu-Wõru rahukogu
wäljasoidu istangul 4 kuuks wongi.
Saartega algab laewa
ühendus.
Kuni wiimse ajani on ühendust saarte Va
hel peetud weel regedega. Alles üleeile./õit
ftb mõned üle Vaino regedel Muhumaale. Kuid

nüüd on jää liikumist oodata lähematel päe
wadel. Täna sõitis jäälõhkuja ..Tasuja" wäl
ja, et rajada renni Rohüküla-Eltermaa ja
Wirtsu-Kuiwastu Vahelistel liinidel. Pärast
joda jaamad laewad läbi juba omal jõul.
Põhiseaduse muutmise küsimus
riigikogu juhatuses.
Teatawasti tegi biljuti Vabadussõjalaste
kongress otsuse, esineda põhiseaduse muutmise

kamaga riigikogule. Hiljem andsid wabadussõ

jalased kongressi esitajad Larka ja Sirk kong
rcSsi otsuse riigikogule edasi. Riigikogu juha
tuse koosolekul tuli see küsimus arutusele. Kõ
nelused selle küsimuse üle kandsid informatsioo

nilist laadi ja ilmet, mingisugust otsust ei teh'

tud. JuhatuS lükkas selle küsimuse otsusta
mise järgmisele koosolekule edotfi. .

Piiril tabati 2 meest.
Möödunud pühapäewal tabas piiriwalwe
?karwa taga Nõuk. Wene Piiril 2 isikut, kee
:ahtsid Eesti poolt põgeneda üle püri Wene
maale. Isikud wõeti tvahi alla. Nagu kuu
leme, on üks kinniwõetuift pärit Jänvamaolt.
teine Harjumaalt.

UUED PABEROSSID

Standart <?ndustriial Trust Londonis,
A/S. A. Rosenwald & Co.
kellele vabariigi valitsus andis optsiooni
eesti weezöudude uurimiseks, on seni teataTartu, Suur Turg 5
Masti näidanud passiivsust küsimuse wasw,
kuna ta ei ole oma kavatsustest lähemaid
teateid annud. Kuna aga neil päevil lõpeb
L-kuunc tähtaeg, mille jooksul trust pidi oma
esindaja Tallinna saatma vabariigi wolit
Tartu keskkoolide koondamiskawa
susega lähemateks läbirääkimisteks, siis on
trust asja nähtavasti hakanud liigutama.
jääb maksma liuna ja maa haridusnõukogu poolt soowitatud
Eile saabus majndusminhnsteeriumile tele
kajal, ainult realgümu. humanitaarharu kaotatakse.
gramm, milles on öeldud, et trusti esindaja
Aasiades juba Londonist välja sõitnud ja ou
Pühapäcwal olid Tartus haridusminister miscl sundinud mi« kool tchuifa ja reaalha
teel Tallinna, kus tema astub optsiooniga J. Piiskar
ja riigi kooliwalitsuse dir. P. ruga . Humanitaarharu likwidecrimuega kaod
seotud küsimustes läbirääkimisse valitsusega.
8 tfoafi. humaniiaam
Mägraken,
kellel ühes linna koolinõuniku J.
Praegu ei ole wecl teada, mMal trusti esin
haru
likvideerimisel
tebafic H. "Ircftneri güm
Langu,
linna
kooliwalitsuse
juhataja
J.
Treu
daja Tallinna jõuab, kuid silmas pidades, et
naasiumile
tingimuseks,
ct icc peal« oma
manni
ja
maa
kooliwalitsuse
juhataja
X.
ta Londonist on juba wälja sõitnud, wõib
50 a. suude ii möödunust astud avalikkude
liigaga
oli
nõupidamine
Tartu
keskkoolide
teda oodata kõige lähemal ajal. .
koondamiskausr asjus.
keitkoolide marku, kuna rcaalgimm. Humani
Riigikogu koosolek.
Nagu teada, oli haridusministeeriumi esi taarharu kaotamise! saab wastaw haru ainult
peetakse täna kell 5 p. l. Päewakorras on 3. algne koondamiskawa linna ja maa haridus H. Trcfi.uri gümnaasiumi.
Illaluunetatud kawa hakatakse teostama
lugemise! seaduseelnõud, mis eelmisel koos nõukogus arutusel ja haridusnõukogu loomis
jcol mõningaid muudatusi. Pühapäewascl tulema! siig'ml. Kuna humanitaarharu kor
olekul olid 2. lugemi'cl.
nõupidamisel selgus, et nnnisteeriumil hari :aaa ltkmideerMa ci olc wöimalik, siis saad
Rannasõidu laewadelt nõu
dusnõukogu poolt soowitatud muudatuste esialnl püsima paar vinnast klassi.
takse teedekapitali maksu.
tslüupidanniel o!' kõue all ka wcue gümu.,
wastu linna tütarliste günin. jr komruertS
Praegu on maksew kord, ei rannasöidu aümnaasiumi osas midagi ei ole, küll aga mis töötad poele õpilaste armuga. Koolis
laewnikkudelt nõutakse äritunnistusi ja nõu jääb ministeerium seisukohale, et tehnika- ja on 105 öpnast, ke on pool tawaliscst normist.
takse laewade pealt maanteede maksu. Äri reaalgümn. ühendamisel tuleb reaalgümn. Edaspidi annab miiü-tecrinm toetust ainult
tunnistusi nõutakse .seepärast, et laewuikud humanitaarharu likwideerido, kuna haridus kohnc trassi lolu-n luua muidu see kool luga
vstawad kokku kaupu teise paika wiimiseks. nõukogu soowis, et see alles jääks. Nõnda kalliks lahed.
Wene ajal maksid laewad ainult sadamamakse saaks siis reaalgümn. ja tehnika gümn. littju lipnpatendi eest, nnS andis laewadele õi

Kahekordsed wagunid loo
made weoks.
, Rewisjoni liit on põllutöömimftrile esita
nud märgukirja, milles tähelepanu juhitakse
sellele, ct tarwilikud oleksid alalised looma guse kaupade wedamiseks ka omal arwel, eriti
laadad linnades. Samuti palutakse leida randadest puid ja kartuleid. Nüüd woiwad
ioõintalufi kahekordsete wagunitc käimapane soome laewad meie rannas osta wabait kar
"Ilmarewolutsiooni" loojad Lätis.
kuks loomade weoks, mis Võimaldaks weoku tuleid ia Loome, ilma et maksu wve
lusid tunduwalt Vähendada.
taks. Meie omad rannasöidu laewad peawad
Põllutööministri tähelepanu juhitakse ka lunastama äritunmslused ja maksma maan Seitsme kingsepp-meistri surm. Surnud „ilmarevolutsiooni" ettelvalmistajateks.
sellele, et praegune olukord, kus iga inime teede maksu. Sel põhjusel on pööratud teede Wladimir Gaidarow ja Läti häälefilm. Homöopaadid asutawad „laialdase" ülikooli.
fclc ilma wähemagi kutselise ettewalmistuseta ministeeriumini poole palwega, et meie ran
On üldiselt tuttaw jutt seitsmest rätsepast,
Lätil mna helifilm? Kõ-ab wägagi meeli
lubatakse lihakaubanduse alal tegutsema ha-- naiöidu laewade olukorda kergendada sellega, kes läksid Türgi sõtta, kuid ka see ei ole iga
tawalt.
Miks kuulata Prantsuse, Inglise,
kata, pole õige.
et neilt neid üle jõu käiwaid makse ei wõe päewane sensatsioon, km sttrcb korraga seitse Amecnka ja Süfia helifilme ja maksta nende
taks. Ka juhitakse tähelepanu maanteede kingsepp-meistrit ja pealegi meel „wiinasur eest aastas BW.OW latti? - Uute plaanide
Hinnaalandus sportlastele.
maksu wõtmisele laewadelt seepärast, et see on ma". Säärane kurb lugu juhtus siiski ühe ga ses asjas jõudis Riiga kinonäitlcja. wcne
Uu? reisijateweo laritfl järel? antakse sport ülekohus, lest laewad maksawad juba makse Riia kingsepp--meistrite salgaga. Nad tulid lane Wladimir Gaidarow, kes hakkab eeltöid
liSte organisatsioonide liikmetele mõinlustele me-eteede heaks.
kokku. AlgaS lõbus napsutaminc, nulle põh> tegema Läti helifilmide Malmistamiseks. Te
sõidul 30 prots. hinnaalandust, kui sõitjaid ei
süstas
soolleiwa toontine ühele meistrile, kes ma arwcstuse järele ei lähe Läti helifilmid
Pärnus põlesid linaaidad
ole alla 10.
oli uude korterisse kolinud. Waewalt oli aga -põrmugi rohkeni maksma, kui praegu makse
EsmaSpäewa hommikul kell 5 süttisid
löbuS oleng lõppenud ja osawõtjad koju jõud nikse wallsmaalt sissetoodud filnudc eest.
Terroristid Poolas.
nud Põlema Fannseni tänawal asuwad W. Acht" nud, kui algaö irende sõidutamine haigemaja Ooper on juba wälisj õudude abil esmajärgu
. Warsfawist. 27. aprillil. Pühapäewa manni linaaidad. Tuld märgates alarmeeriti desse, kus seitse kingsepp-meistrit üksteise järe liseks miiudctud. 2lüüd kinod ka. Ja nagu
ööl Viskas Podbrodi jaamas keegi terrorist kä kohe tuletõrje, kuid see ci laanud kiiresti ka le surid. Astuti wiibimata samme saladusljsc Gaidarow tõendad, olcmat Läti maastik heli
sikranaadi Vaksali ooternnmi. Plahwatujel sai hale. lest linnaosi ühendalv nahksild oli pealt surmapõhjuse kindlakstegemiseks ja leiti, et filmide jaoks nagn loodud, criii weel praeguse
surma Vedurijuht, kes stait parajasti tahtis ära ja ülesõidukS tarwitati aeglast lotja. Ko kingsepmeistrid olid langenud dcnaülraadi stnmucc ajal. sellepärast tnlcwat looduse
ülcswötetega kohe algust teha, kuna ruumi
läbi minna. Mõni sekund hiljem Visati cif' hale jõudes tuli aitadeu mälja paksu suitsu sa ohwriks.
waatcid
wõiks mõnes Berliini stuudios tcü)o.
ttast lisse teine pomm, mis plahwutades sünni tuld. Suudeti Päästa wäike osa linapuntraid,
Kingsepp.-meistrite massiline surm on de
tas suurt kahju. Õnn.ks ei olnud ooteruumis kuna suurem osa tule? hukkus, wõi Meest riku naturaadi küsimuse, mis ajutiselt nagu wai Heüsilnüde walmistamist pidawat riik ja
teisi inimesi- Reisijate keskel tekkis sunr paa tud sai. Ait Põles Pooleni maksa. Linad olid bunud oli, uuesti päewakorralc toonud. Seni seltskond toetama, sest lätikeelse kõnega £KIi"
nika. sest oodati uusi plahwotusi. Pommi Vis kindlustatud 1 milj. sendi eest. Tulekahju põh registreeriti küll ainult üksikuid surma- ja film ei olewat enam rah'.vuslvahclitte asi.
juste kohta on alustatud walju juurdlust.
kajaid ei ol? tabatud.
pimedaksjäämise juhuseid, kuid nendega ci Maid juba rahwuslik.
Jalanõude töösturid otsiwad
armestatud kuigi tõsiselt. Köesolew juhus
..Orgouisalionssckrälariat d. i. s. Univcr
nõuab aga walitsuselt denaturaadi küsimuses sität. Völkerbnnd Gedietcs der Ostsec".
kaitset "Bata" wastu.
Praegu on Läti jaeimas arutusel seadus juba kindlamat kätt. Walitsus kalvatsewat dc Säärase pika uimega organisatsioonilt saawad
cclnõu, millega tahetakse teha takistust „Bata" naturaadi müügi asjus toästa anda täienda Läti ülikooli professorid ja teised mabaprofes
jalanõude sissetungimise wastu läti turule. waid määrusi ja denaturaadi müük usaldada siooni tegelased ringkirju ettepanekuid kohtade
läti seaduseelnõu keelab jalanõude sisse-- apteekide kätte, kus ta paigutatawat „A. kap asjus. Ringkirjades teatatakse, et wälismoal
toedu, mille toalmislamiseks on tarwitatud pi", s. t. mürkide hulka. Et denaturaati joo awatakse läheinal ajal laialdane ülikool, kuhu
naha aseaineid. Nüüd on ka meie nahatöös miseks täiesti kõlbmatuks muuta, siis segatakse waja hulk õppejõude. Organisatsiooni esimehe
tuvid tootnud üles küsimuse, et ka meil keela dcnaturaadile mingisugune segu juure.
na on alla kirjutanud keegi prof. dr. Aleksan
aks ära aseainetest walmistatud jalanõude
der Weidcman, abina Aleksander Marten ja
issewedu, kuna selles nähakse tõsist hädaohtu
Seni polnud igatahes weel selge, et ka sekretärina Paul Sils. Et aga ülikooli õppe
neie jalanõude tööstusele, mis juba selleta surnuid
saab „ilmarewolutsiooni" citewal jõud ei wötnud asja tõsiselt, siis asus prokura
annatab turu vuuduse all.
tuur ja politsei selle ..laialdase" ülikooli kiist
Töösturid on sel puhul esitanud majan mistanriseks ära kasutada. Seda katsuwad must selgitama. Seni on selgunud, et prof. dr.
Läti sotsialistid toestada ja seda mitte
dusministeeriumile märgukirja, paludes ka nüüd
ainult
Riias, kus neil n. n. „paganate sur Wcidemou on Riia kooliõpetaja, kuid Mar
laub.-tööStuskosa toetust. Kuuldawasti ole
waid ka prowintsis. Säärane „ilma tcn ja Siis homõopaadid. Tõsiasjaks pee
wat Rootsis, Hollandis ja Inglismaal tehtud nuaed",
takse siiski, et nimetatud ..teadusemehed" ei
samalaadilisi takistusi aseainetest tvalmista rewolutsiooni" tegemise lugu surnutega juh-" ole üksi selle ..laialdase" ülikooli sepitsejad.
tud jalanõude sitzseweoks. Kaub.-tööstuskoja tus ühe Mirtawi ametiühisuslase matmisel Maid et niidid ulatumad kuhugi kaugemale!
uurtööstuse sektsioon otsustas nahatööstnrite Lest ei soowiirud, et „seltsimehed" oma wõit
Riias. 25. aprillil. Mfg
luslaulude ja punaste lippudega wõtoks osa
/alwet omalt poolt toetada.
tema mehe matmisest ja Miis mehe laiba sala

BONZO*
20 tk. 35 senti.
PROOVIGE! PROOVIGE!
TUBAKAVABRIK
H.ANTON & KO

Mootorlaewal Kopenhaagenist Berliini.
Neil päewil jõudis Berliini läänesada
maSse 250-tonnme mootorlaew „Gerhard"
Kopenhaagenist. See on esimene kord, mil
kaupasid Kopenhaagenist Berliini on toodud
ilma ümberlaadimisteta otseühendusega moo
torlaewal. „Gerhardil" kulus reisiks
tundi.

Jutlustajad,
kõnelejad ja Laul jad
proowige üleilma
kuulsad

PASTILLES
VALDA
SMäawat kõikide» *pte«ldde«.

mahti surnuaeda. Waiksest leinarongist wõt
sid osa ainult lähemad omaksed. ,/Seltsime
hed" kogusid kokku rahwamaija ja jäid siuna
seniks ootama, kuni õpetaja waimulik talitus
möödus, et siis alata oma „tõsist" talitust.
Suur oli aga „seWmecste" imestus, kui nad
surnuaiale jõudes leidsid eest wärSke haua ja
ei enam ühtegi matuselist. Otsekohe peeti ära
koosolek, kus otsustati, et ei ole enam põhjust

demonstreerimiseks, puudub publikum. Nii
jäi neil siis seekord „ilmarewolutsioom" tege
mine uskliku lese ettewõtlikkuse tagajärjel
tegemata.

UUDIS MALEHARRASTAJAILE!
Tasku- la raisuMALED
Ilusam kingitus maieharrastajaile.

i«Postlmeheu raamafakaupl.
Tartus, Suurturg Ifi.
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tluendaqe aegsasti If(pGStimefieu teCCimht h mctifc.s

•ai kohtu- la siseministeeriumi admin
võitude loosi
ala klrlastuse 111
mine. Rutake kupongide saatmisega

1. MAIL 1931. A

Kauba Panga 26. operat
siooni aasta.
Põhikapitali tõstmine 100.000 kr. wõrra.
Kauba Pank pidas 25. apr. 26. tegewuS

"Ülewõtmised" Tallinnas.
P..x. „Estouta" ja kindlustuse keskseltsi aastakoosolekud.

aasta peakoosolekut. Aktsiakapitalist 200.000

Meil tõlgitakse lohakalt.
Tõlke kirjanduse küstmus Eesti Kirjanduse S-ltst koosolekul.
Eesti Kirjanduse Seltsi peakoosoleku kõnede osa

takse hooletult ja asjatundmatult. Tõlkima et Pea

kr. oli koosolekul, mille juhatajaks waliti oli seekord pühendatud tõlkekirjanduse käsitlemisele. igauks. Tõlkija olgu ka hea stiilitunde. peale
P.-kog«d lSid afunikke.
w. adw. O. Rütli, 143.950 krooni.
A. Oras rääkis teemal «Mida meil tõlgitakse ja selle peab ta tvaldama põhjalikult eeStr keelt ja
seda keelt, millest tõlgib. Tuleks piirduda tölkimi
Juhatusele anti wolituS teha kinniswa
Pühapäewal peeti „CStonia" sinises saa
Tegewust aruanne 1930. a. kohta kiideti mida tuleks tõlkida". Referent wäitts, et siin on sega ainult ühest wSõrkeelest ja selles sus põhM
mitu
lähtekohta.
Haritlasele,
kes
keeli
waldab,
on
lis Tallinnas p.-k. „Estonia" aastakoosole rale 50.000 kr. obligatsioon ja teha kinnis ühel häälel heaks.
kättesaadav wõõrkirjandus, luna nendele, kes keeli kult spetsialiseeruda. Soowitaw oleks tiegt aut*
kut . Osawõtjaid oli ilmunud kohale õige varade laenu 3 milj. krooni. Juhatusest
Äriseis 1. jaan. 1981. a. näitad tascckacilu
ritega piirduda, nende tõõSe sütveneda -tõde
rohkesti. Kuna aga viimasel ajal piimasaa Manust tõttu wäljalangenud liige J. Toots 2.128,985,78 krooni, mis aktiva poolel sisaldab ei valda wõi puudulikult, valdavad, tuleks tõlkida mõtteilmale
ja omapärasustele lähemale paaseda.
teoseid,
mis
annaksid
igakülgseid
ülevaateid
kul
muuseas:
kassa
40,832,37
kr.,
diskonteeritud
VÄS
waliti
tagasi.
KooSolek
kestis
8
tundi.
duste eksportööride wahel on käimas kõwa
Kõige
paremateks
tõlgeteks meil pidas referent
lid
1.075.712,47
kr.,
kontokorrent
arved
väärt
tuurküsimusist. Suur tarwe on laste?- ja noorsoo
wõistlus ja „Estonia" waStu mitmel pool nu
paberite ja vekslite kindlustusel 511.858,04 kr., kirjanduse järgi, samuti povulaarteadusliSte teoste, neid. mis ilmunud Eesti Kirjanduse Seltsi walja
Laupäeva! peeti kindlustuse keskseltsi aasta
rinat kuulda, siis oli
liikumata varandus 204.228,41 kr.
ajalooliste romaanide, reisikirjelduse ja memuaa andel. Meie paremad tõlkijad on Fr. TuglaS. G.
ka koosolijate meeleolu õige ärew.
koosolekut. Juba alul paistis silma, et osavõtt
Passiva poolel seisab põhikapitali (200.000 kr.)
Suits, Joh. Semper. A. Oras ja mõned teised.
Koosolek kujunes õige hoogsaks juhatust tege koosolekust on elatvam, kui soe seni on olnud.
kõrval tagavarakapitali mitmesugusel kujul ride järgi, mis annavad lugejale informatsiooni, Ka tulewat meil tunduwalt tMjate tasu td..a.
wuse arwustamiseks. Koosolekul üldse oli oleku alul, kui asuti juhataja valimisele. selgus 148.000 hkr.
kuid pakuvad ka elamusi harivad hinge. Tõl
See on praegu liiga tväike.
esindatud 117 piimaühingut 226 esindajaga. juba nii mõndagi koosoleku iseloomust. Esitati
kida oleks meil nii paljugi. *
1930. aasta puhaskasu 20.595,2 krooni
Ettekannetele järgnenud läbirääkimistel mag. 3.
Koosoleku awas nõukogu esimees Matsz kakS kandidaati juhataja kohale: rkl. Penno jaHar
A. Kalm pikemas kõnes kallile? küsimust.
jagatakse
ühel
häälel
järgmiselt:
põhikapita
Aawik
rõhutas, ei tõlkija peab hutvi ja armasw
..Kuidas
meil
tõlgitakse".
Referent
leidis
,et
tõlke
Laarmann, juhatusse waliti Martinson ja ju maavalitsuse esimees Männik. Suure häälte
Tonkmann. Möödunud aasta tegewusaru enamusega waliti juhatajaks Männik, kuna Penno liks 2.059,52 kr., dividendideks 16.000 kr., kirjandusega ei ole meil asjad korras, sest tõlg?- sega olema töö juures, tasu tõstmine ükü ei aita.
ande kandis ette juhatuse esimees kindral läbi kukutati. Torkas silma, et koosolekul põll.'- nõukogule lisatasuks 445,76 kr. ja ametnik
kudele lisatasuks 2090 kr.
Laidoner.
kogude rühmitus esineb organiseeritult.
Aruande puhul puhkesid ägedad waidlused.
1931. a. eelarwe wõeti WaStu, milleS on
Juhatuse poolt etteantud aruande puhul
Eesti esiwõistlused murdmaa-jooksus.
Piimaühingute esindajad maalt nurisesid vaidlusi ei testinud ja see kinnitati. Waidlused ette nähtud Kulusid 230.500 kr., kulusid
waljult, et kuna maal põllumees on äärmiselt läksid aga lahti eelarwe juures. Koosolejaie poolt 210.273,35 kr., seega loodetaw puhaskasu
raskes seisukorras hindade languse tõttu, siis toodi etlt, et liidu juhatuse ja nõukogu palgad on 20.326,65 kr.
ei ole lubataw, et keskühisuse juhatus otse lu liiga suured ja jätavad laiutamine mulje. Koo»Kuna juhatust valimisi ei ole, asuti nõu
bamata viisil laiutab piimaprodutseerijate olek otsustas eelarves ettenähtud juhatuse ja nõu kogu
valimisele, kusjuures wanuse järele
kulul. Öeldi isegi, et 3 direktorit ei maksa
kogu tasu wähendada Lv prots., nimelt 6000 kr. lahkunud J. Kuhhi ja J. Ratnik tagasi wa
pidada, kuid neid on tegelikult 4. Arvustati asemel 800 V krooni.
liti, uuteks liikmeteks Elmar Kiipus,
ka Oisu mõisa tegewust, mis iga aasta kahju
Sellele järgnenud walimiste tulemused tõid ka Aug. Kook, Aug. Peedel, O. Rütli ja H.
annud.
Koosolek nõudis, et Oisu mõis likvideeritaks. omaette üllatuse: ennem oli juhatuse, nõukogu Silbergleich.
revisjonikomisjoni walimise juures maksew
KoosolA otsustas ühel häälel põhikapi
Nõuti ka aru selle kohta, miks „Estonia" ja
põhimõte .et selles oleksid esitatud suuremad ühin tali suurendada 100.000 kr. wõrra uute akt
maksab wõi kg 2 senti vähem kui teised. gud. Seekord aga koosolek nende põhimõtete ja?„Estonia" sissetulek piimasaaduste müügist rele ei käinud ja juhatusse, nõukogusse ning re siate Väljaandmise teel. Juhatusele anti
Volitus põhikirja Vastavalt kinnitamiseks ja
on olnud 493.636 krooni, kuid aruandes ei
olnud näidatud, palju „Estonia" nende pro wisjonikomisjoni waliti hulk uusi isikuid. Juhatu muutmise registreerimiseks.
duktidest ise maksnud. Koosolejad avaldasid sest langes wanuie tõttu välja 2 liiget flkut
Wõrdlemisi pika päevakorra juureS kestis
selle kohta suurt nurinat, et ei saa kahte sum ja Strahn. Nende asemele waliti kindral J. koosolek IVz tundi, kandes kõigiti asjalikku
EootS Tallinnast ja Nirk Tartust. Nõukogusse
mat kõrvutamata selgust, kui
ning üksmeelset ilmet. Panga 26. operatsi
palju tegelikult kulub wahetalituskuludekS. waliti Harju maawaliisuse esimees Männik, Wõ
ooniaasta on täiesti rahuldavalt lõppenud
rumaalt
Walttu,
Aserist
Siim
ja
Tartust
Toodi ette, et wõi Tallinna toimetamise kulud
saadud puhaskasu aktsionääridelie Vastu
Kaart.
Revisjonikomisjoni
ja
nõukogu
kandidack
B.klassi ftart < •
on arwestatud wäga kallilt. Nende kulude
võetav.
Huvitav on seejuures ära tähen
järele selgub, et kõik wõi on wlnud kaugemalt iideks waliti hoopis uued inimesed.
Esivõistlustel tulid nii A kui ka B klassis ja B klassis estmeic, fa;r.u:n£*a .inicttbä
dada, et panga bilansis ei figureeri ühtegi
kui Sõmerpalu jaam.
meeskondadest
wõitjaks Tartu Kalevi rühm koha wõi 9 punktiga.
protesteeritud
Vekslit,
kuna
kahtlaste
nõud
Tähendatud peakoosolekud näitnwad weel kord,
Kuna koosolekul puudutati terawalt „Es
A klassis kolme esimese koha wõi 6 punktiga
miste
arwel
on
maha
kustutatud
14.626,78
tonia" direktorite küsimust, siis missugune tvõitlnS on käimas p.-kogude ja as. krooni.
wõttis sõna kindral Laidoner, et tema ei ole koonduse wahel majanduslikkude ettewvtete pärast.
koha omandas K. Tippo 95 punktiga, teiseks jäi
Üldse panga juhtimine sarnases majan
ennast „Estonia" direktoriks pakkunud, waid As. koondus püüab terawalt arwustada p.-kogude
Rechtlich
93,75 p., kolmas H. Laas 88,75 p.,
Wõimlejate wõimete
teda on kutsutud. Tema wõib lahkuda, kui poolt püstitatud ettewötteid, et sellega nende juh duslikus surutises nagu praegune, nõuab eri
neljas
Nõmm
73,75 p., wiieS .Pais 75,75 p.,
soowitakse.
tide usaldust kõigutada ja omk tegelasi asemele lift tähelepanu oskust ja kohusetundlikkust.
kuues Nnmann 74.5 p.
paraad.
Koosolejate poolt tehti ettepanek, et juha tviia. P.'-k. artvuStamisega ei ole as. Finantseerimisel ettevaatlikkust silmas pida
B klassis, kus esinesid ava 2<?-aasta'ed. wöist
tuse kui ka ametnikkude tasu tuleb wähendada koondus mitte kaugemale jõudnud, kui et saadi des on Kauba Pank, tänu oma juhtide koge Eesti meistriteks K. Tippo, Kalme jlk» Prl
les
neli meest. Kaks Tallinna kalewlast: Kalme
Rebane.
25 prots. Selle ettepaneku wastu protestes tveidi kärpida „Estonia" direktorite palkasid, kuigi mustele, suutnud oma tegewust stabiilsena
ja
Stuppel
ning kaks Tartu kaletvlast: Siiling ja
ris dir. Uritam, lubades selle ettepaneku läbi direktorid ise sellele kategooriliselt waStu seisid.
hoida. Samal ajal on Kauba Pank alati
Eesti esivõistlused võimlemises peeti pü JiirgenS. Märksa
paremalt teistest esines Kalme.
mineku puhul „Estoniast" lahkuda. Waidlu
püüdnud
olla
mõõdukaks
Vahemeheks
hoiu*
hapäeva õhtul Tartus ülikooli Võimlas. Pub keS 86 punktiga saawutas meistritiitli, tei eks tuli
Hoopis ..puhtama töö" on aga p.-kogud tei
sed selle ettepaneku Poolt ja wastu kestsid tükk
nud kindlustuse keskseltsis. Seal on koosolek nõn sunmide omanikkude ja laenaja wahel, alan likut oli kogunud üsna arvukalt j<r seekord
aega ja paistis juba, et wõiwad tekkida lõhed. da „ettewalmistatud" olnud, et as. koonduse tege!- dades oma laenuprotsente kavakindlalt, et ka tunduv osa wanemaid spordihuvilisi, tun Stuppel 80,25 p., kolmandaks Giiling
Wiimaks aga wõeti wastu
kergendada tööstuse, kaubanduse ja põlluma tud avalikke tegelasi, kellest terve rida omal 77,75 p., neljandaks Jürgens 42,5 p.
lased walimistel kõik kluasti tvahemusse jäid.
kompromiss-ettepanek, et administratsiooni
Naistest esines ainult prl. Ovp Rebane, keS
janduse seisukorda ja krediiditarwiduse rahul ajal olnud head Võimlejad. Võistlejaid oli
üldkulusid wleb wichendada 30 prots.
damist.
10, kuna aga Prl. O. Rebase esinemist tuli walitud alad puhtalt täitis, wälja arwatud toast
80 Prots. teeb wälja 61.100 kr. Selle järele
wotta konkurentsi puudusel demonstratsiooni ebaõnnestumine rõngaste!. Prl. Rebase punk
Proffessor Peeter Rammul †
wõeti eelarwe wasw 767.100 kr. suuruses.
na, vaatamata sellele, et seda ka punktidega tide kogusumma tõusis 62-le, sellega saawutas ia
«Postimeest" lagedes
Juhatuse poolt esitatud eelarwe kawa oli aga
Elle kella Mi 10 suri Tallinna konserwa arwestati.
wöimalikust maksimaalsest punkndearwust (80 p.)
tasakaalus 882.200 kr. Eelarwe juures wõe
tooriumi muusikaprofessor Peeter Rammul.
kuulete kõik! Näete kõik
2/3, mispärast tvastawalr määrustele talle ka
A
klassis
oli
6
esindajat:
Tartu
Kalevist
K.
ti wastu soowiawaldus et järgmise 'aasta
Kadunu kannatas juba pikemat aega südame Tippo ja H. Laas, Tallinna Kaletvist Rechrlich, meistritiitel otsustati wälja anda.
uues walguses! Hakkate
eelarwes juhatus näitab saaduste müügist
soonte lubjanemise ell. mis temale ka surma Nõmm ja Niimann ning Pärnu Terwisest Pais.
üldiselt jäi mulje, et wõimlemine on teinud
kõike hindama iseseiswalt
saadud summa körwal ka summa, missuguse
tõi. Prof. Rammul oli 49 aastat wana.
Tihedam konkurents esikoha pärast oli käimas K.
eest „Estonia" ise saadused kokku on ostnud.

Tippo ja Rechtlicht vahel. Kuni tuumase numb

mugawam oleks, kui tänawad asfalteeritud
oleks, ning ka waljawaade bussist ilusam, ja
ka muidu kõik sama euroopalik oleks nagu
sõiduk ise. Kuid tänawaid hakatakse paran
dama alles sügisel, et siis talw kohe töö kat

Jalutuskäik Tartus.

kestada wõiks järgmise kewadeni.

Loodusearmastajatele ja esteetilistele hin

ootab heeringa pojapoeg õngekonksu, seal on

köis sõlmest lahti harutada, mis täiesti asja
tumat ühendust peab laewa ja kalda wahel,
seal on mutreid, rõngaid ja rattakest, mis
kindlasti mõnele weealusele paadile on kuulu
nud, ja ainult teatud lvedru puudub weel, et
kõiki neid wigurcid. masinawärgrks ühendada,

mis niihästi "õhus lendaks kui ka wees purje
taks. Ning Juku Pidi just täna selle wedru
muretsema äratuskella organismist. Aga seal
tuleb äkki kuri inimene, kellel pole kultuurilist
huwisid ja karjub: „Mis asja te nolgid seal
mehkeldate, katsuge et kaote."

Siin jalmab kapten, kuldkokard mütsi
eeS ja paelad warrusel. See mees on kau
gete unistuste kehaStus. Ja weel täna sõidab
ta ära kaugele merele kuhugi Peipsi kanti,
wist sinna, kus Nobinson elas ja metslased.
Aga jõgi on siiski Tartu elusoon. Siin on
ankrus „Salmed", „Lindad" ja heidad", ka-

Mõlemate esinemised olid õhtu paremaid. Recht

lich oli tunduvalt parem wabaharjutuStes ja
roobaSpuiel, kuna Tippo hiilgas oma Paremu
sega kangil, hobusel ja köieronimises. Meistri-

Kuid kokkuvõttes Tartu ikkagi edeneb,
muidugi Väljaarvatud see juukselõikaja, kelle
akent ehib kümneaastane kuulutus mood

gedele pakub Tartu kõige rohkem just suurwee

ajal. Oleks nagu rohkem luulet igapäises
elus, kui Emajõe neitsilikud wood igatsewad
laiemat sängi ning sellele kewadisele tungile
peawad alluma waiksed tänawad, keldrid ja
elamute madalamad korrad. Weneetsta
wäga tagasihoidlikul mõõdul. Muidugi, peab
olema suure waimlise ilmawaatega ja silosoo
silise ükskõiksusega warustatud, et toas paa
diga ringi sõites ujuwat mööblit noodaga
wälja õngitseda, ning sealjuures weel esteeti
list naudingut tunda looduse ja suurwee ilust,
kuid „kuiwamaa" elanikkudele on see päris
mõnus waatepilt, kui Emajõe niisked katse
sarwed paisuwad üle luhtade ja linna mada
late soppide. On Weneetsta öö hommikust õh
tuni, on wõimalus olla märjamaa oow-boy
ja Hiina mererööwel; ning wanematel on wä
hem aega tarwilise mõõdupuuga hinnata Etsi
wõi Atsi silmapilgu nõrkuse üleannetust. Sa
damas kihab elu, seal on tegemist laialt. Seal

rini, köieronimiseni, oli poole punktiga ees tal
linlane, kuid jäi siis lõpuks IsH punkti järele.

Kodutöö ühingu töö ja kawatsused.

ne poisipea lõikamine.

„Mis asja te poisid mehkeldate seal."

Aga ilmad on juba päris kewadised. Ju
ba ignoreerib mõni moevoolust kõrwalseisja
kewadpalitutki ja usinamad loewad kuulutusi
kuurortide mõnudest ja mõnulevad mullu
aastaste mälestuste elustamisest. Kuid uju
las wee-l ujuda ei saa, see sooritab praegu
alles ise Paigalujumist ning niipea ei ole
tema kuiwalejäämist karta. Wesi tõuseb ala
tasa, alles weel paarkümmend sentimeetrit
allpool 1926. a. rekordi.
Ent tudengeid see uputus ei Tohuta. Neil
tuleb Varsti palju põnewam päewaküsimus
uleelada eksamite uputus. Talwel ei ol
nud mõtet õppima hakata kevadeks unu
neb niikuinii kõik, kuid et mais ennast õppi
ma sundida, selleks läheb küll tarwis äärmi
selt toorest ja halastamatut natuuri. Nii
ntete päewil on ju inimesed võrdlemisi hea
sudamltsed olewused. Ja nii mõnigi suurte
kavadega Tartu tulnud noortudeng sõidab
kodukanti tagasi wäheste reaalsete tulemus

edusamme. wörreldeS läinud aasta esiwõistluSte
tasapinnaga. Lubamatuks tuleb aga pidada poo
letunnilist hilinemist wõistluste algusega. Olek»
aeg wähemalr suurtel wõistlustel säärased wiitoe
tamised ära jätta.

Tartu» hakati.«valmistama raauawarje. Saapamäärete
analüüs. Ähiagu juures al«ab tööd kaubakeuter.
Tartu kodutöö ühing awaldab ise ja oma osa
kandade kaudu elavat tegewust. Nüüd kutsuti
ellu ka propagairdaosakond, kes omamaa saadusi

ja nende Valmistamist aitaks laiemale ringile
selgitada.

Muude kawarsuste kõrval on leoStamiel ka

dumaal rannawarjude Valmistamine. Pä
rastpoole hakatakse walmistama ka wihmawarje.

suurel hulgal saapamäärdeid. kuid meie Vabri
kud ise neid ka Valmistavad, siis tahab ühing
teada saada, mida sisaldavad saapamäärded.
Võetakse uurimisele määvete keemiline koosseis,

läikewõime ja naha rikkumisega ühenduses ole
wad küsimused. Samasugune analüüs tehakse ka
Välismaalt. sissetoodud saapamääretest.

Meil Valmistatakse häid

Rannawarje lastakse tänawu müügile hooajaks

kalapüügiriistu.

lawenelased soeluwad suure käraga läbisegi,
mitu sada. Valmistajad on juba leitud ja ka Sellel alal on paari aasta kestel suurte sammu
nagu oleksid nad turul parajasti linnaprouale
tööle asutud. Valmistatakse neid kolme sorti: dega edasi mindud. Hinnad on Välismailt siS'o
sitsiriidest, kodumaal trükitud riidest ja kodumaa
suitsuahwenaid pakkumas. Ning ometi seisab
- kalapüügiriistadest odawamad. kuid siiski
kõik uudis selles, ei Wasja kalakaupmehe
siidist. Sellejuures on soigunud, et kodumaa tarvitatakse .heas usus" weel Välismaa artikleid.
ameti nurka wisunud. Warsti „murrab wan
siidist Valmistatud rannaivarjud tulevad poole Et tarvitajaid u-kuma panna meie oma saaduste
odawamad Välismaalt sissetoodavatest harilikust headusse, korraldavad asjatundjad proove nende
gistatud Peipsi oma ahelad", ning siis läheb
kaubawedu lahti laial käel. Siin on salk
riidest walmistatud marjudest. Vihma-, päewai artiklitega.
inimesi kokku kogunud: keegi põlwepikune
ja rannawarjude walmistamisega hoiame kokku
.Peale eelnimetatud tööde ja kavatsuste on
mustlasewõsu on tongipüssi müristanud, ning
mitu miljonit.
weel päevakorral rida teisi küsimusi.
tega,
kuid
seda
kindlamate
kawatsustega
sügi
kordnik ähwardab protokolli teha loata laske
Praegu peetakse läbirääkimisi jalgratas te
ühingu kaubanduslik tegevus.
riista kandmise pärast. Kuid ega ta ei tee. sel kahekordse hooga pihta hakata. Ning siis valmistamiseks kodumaal.
Kuna
kodutöö
ühingu üheks ülesandeks on ka
Poiss wõib küll juba hea hobuseparisni? olla, on jällegi sügis nn weetlew, talwel tööta
Kunstikomisjon, kes wälja töötab esemete saaduste turuletoimetamine, siis on ühing wastu
mine
mõttetu
ja
kewad
tänawusest
mitte
wä
kuid paragrahwi jaoks peab ta weel tublisti
mustreid, on Vastu wõtnud 12 kawandit, peaaS WStnud kaubandusliku kodukorra, ühing tegutseb
hem wabadust nõudew. R.
sirguma.
jalikult turistidele minevate esemete jaoks. <5 e
kaubanduslikul alal firma all ..Tarni kodutöö
mete mustrid on karbikesie, puutaldrikuie. küün
Kuid linnas eneses on tõsisemat sensat
uhrngu kaubanduskontor". Kontor tvõtaks wahe
Värsked
lajalgade, paberinugade jaoks.
siooni: uued omnibused. Kaks seesugust liigu
wmetuse pealt ainul: 2—lo protienti. Kauban.
Kaubamiick,
wad juba ilutuledes Peetri kiriku ja jaama
buSkontor muretseb turgu oma liikmete toodetele,
tirjntnsmasina liii ja
Kodutöö ühing on tvalmistanud kaubamärgi nnb on õigustatud tooresainete ostmrel wõi tval
wahet. Kuid wäga wähe leidub weel julgeid,
katvandi, mis pannakse iga kauba külge, mille mlstoodete müümisel äriliSse tvahekorda astuma ka
keS söandawad neid kasutada. Tartlasi ei
suuda kuidagi uskuda sellise mugawuse tõelik
saamiseks ühing kaasa on aidanud, ehk mida mutelrikmetega.
süejalf
ühingu liikmed walmistanud. Seega hoitakse ära
kust. Aga kes juba kord moodsas masinas
Kuna ühingul juba teaiud WÄhekorrad on 100.
alawäärtusliku kraami turuleroimetamine.
mugawust nautinud, see kahetseb, et Tartu
dud kaubanduse ke kkohtadega. on loota kodutöö
raamatukauplus
distantsid nii lühikesed on.

Ja siis kujutled ka kohe, kuiwõrd weel

Tartus, Suurturg nr. 10.

Saapakreemidc uurrmiele.
Kuna aasta jooksul wälismailt sisse tveerakse

saaduste tvalmiStamise ja turuletoimetamise alal
suuremat edu.

OST I M Ä E S"

Kr. 114.

TeisipSewal, 28. aprillil 1931. Ü.
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VlllKMil W "MAAMEES" on huvitav põllumajand. piltidega
ilustatud nädalaleht igale põllu- ja majapidajale.

UUdi*! „KuM fa hõbe lotcrittähed"
Ilmuvad neil päevil müügile. Tähti võib tellida asutis HWehata Rahvamaja" büroost Tallinnas, Vfiike-Karja tün. S, pk. 341, telefon 211-82.
Ringi ümber kodumaa.
Tartu teated.
Rukkiorased on ilusad.

Tartule uöutakse wälispat»
ttde ioiipmlti.
Tartu kaupmehed on palunud Tartus
awada wälismaalt tulewate postpakkide tolli
mispunkti. See palwe on seni jäänud taga
järjetuks. Tartu kaupmeeste nimele saadeta
wad pakid lähewad Tallinna tollimisele, mis
on seotud ajaraiskamise ja liigsete kuludega.
Kogu Eestis tMitawatest wälispakkidest on
25—28 prots. adresseeritud Tartu wõi Tartu
lähemasse ümbrusse. Nagu kuuleme, ei ole
maksuametil midagi selle wastu, et Tartu
saaks omale postpakkide tollimispunkti. Tartu
kaupmeeskonna palwel on ka kaub.-tööstus
koda selles asjas pööranud postipeawalitsuse
poole.

Tartu algkoolide uLttus.
7. ja 8. juunil.
Linna kooliwalitsusel oli juba läinud aas
tal kawatsus korraldada näitus kõigis Tartu
algkoolides. Kawatsus jäi aga teostamata,
sest koolidele teatati sellest õppeaasta 2, poolel,

mille tagajärjel polnud wõimalik koguda õpi
laste töid terwe õppeaasta kohta. Käesole
wal õppeaastal on katvaisus juba aegsasti
koolidele teatamaks tehtud. Seni oli weel
kindlaks määramata näituse aeg. Nüüd ot
sustas algkoolide juhätajätekogu oma wiima
sel koosolekul korraldada koolides näitus õp
pctöö lõpul, 7. ja 8. jrumil. 7. juuni on pü
hapäew ja on loota, et esmaspäcwaks, 8. juu
niks linna kooliwalitsus wabastab kõik algkyo
lid õppetööst. Näituse korraldab iga kool
oma ruumes.
Eesti Kirjanduse Selts! juhid
käesolewal aastal.
Asemikkude kogu koosolekult.

Ecsti Kirjanduse Seltsi asemikkude kogu
pidas pühapäewa õhtul oma koosolekut, mille
päewakorras oli põhikirja järgi ette nähtud
täiendawad walimiscd seltsi eestseisusesse ja
toimkondadesse.

Älttool! asjad sõelumisel.
Pühapäewal wiibis Tartus haridusminis
ter J. Piiskar ühes dir. G. Ney g a,
kuS tal oli läbirääkimisi ülikooli juhtiwate
jõudlldega. Kõneluse all olid peamiselt teh
nilise hariduse korraldamise küsimus, õppekoh

tade koondamine ja wõimaluste selgitamine
majandusteaduskonna iseseiswa-ks teaduskon
naks moodustamiseks. Läbirääkimised kandsid

informatsioonset laadi, ilma et mingisuguseid
konkreetseid otsuseid oleks tehtud.

Õhtul wiibis minister ühes dir. Ncyga
„Wanemuises" „Linnukauplcja" etendusel.
Jugeri küstmus liigub.
Teatawasti algatas E. Ü. S. „Põyjala"

Hädaabitöölised asustd tööle.
Hädaabitöölised, kes laupäewal streikima
hakkasid ja tööle ei ilmunüd, olid esmaspäe
wa hommikul kõik kohal. Lõuna ajal ilmus
ka teine wahetns ja „streigist" polnud enam
jälgegi. Nähtawasti oli streikijail pühapäe
wal aega asjg. üle lähemalt järele mõtelda
ja arusaamisele tulla, et linnawalitsusel oli
wõimata teisiti talitada, kui ta ei tahtnud
üle 200 töölise wallandada.
Linnawalitsusel oli hädaabitööde asjus
nõupidamine. Loodetakse neid, keda jõekalda

täitmiselt liig lvee tõttu oldi sunnitud tooma
kruusaauku, lähemail päewil mujale üle wiia
ja tööd jatkata täie normidega, seni kui kre
diiti jätkub.
üliõpilaskonnas praegu SoomeS põn.eivalt päe
William SternL austamine
wakorral olewa Jngeri küsimuse selgitamist,
Tartus.
teh.s sama! ajal ettepaneku Jngeri küsimus
Pühapäewal peeti Aiad. Filosoofia ja Pe
üliõpilaskonna edustuses kaalumisele wõtta ja
wastawale seisukohale asuda. Üliõpilaskonna dagoogika Seltsi korraldusel koosolek saksa juh
juhatus on nüüd omalt poolt otsustanud tiwa uoorsoohingeelu tundja ja tähtsa silo
ühendusse astuda asjaomaste ringkondadega loosi W. Slerni ülcr kes 29. apr. jõuab 60-lse
ja tahab küsimuse edustuses üleswõimiseks eluaastasse. Esiinesena kõneles dir. J. T o r k
materjali koguda. Armatakse. et kui üli õpi' ta elust ja psühholoog, töödest.
Ta tähtsaim teos psühholoogia alal on „Die
laskond siin aktsiooni ette .wõtab. siis ta teeo diffcreutielle
Psychologie", mis sügawasti mõjus
seda lähtudes puht humaanselt seisukohalt ja
tanud isiksuse uurimist. S. on palju wiljakaid
teiselt poolt teeb seda hõimumeelse awaldu mõtteid andnud ka rakenduspsühholoogiale, asutanud
sena. Muuhulgas ou ingerlaste keskel ka 1906. a. Berliinis wastalva instituudi, uurinud
usutalvust. warase lapseea hingeelu intel
palju eestlasi, kes samuti peamad wägiwalda tunnistaj.
ligentsi ja õpilaste waliku probleemis ja wnmctscl
kannatama. Küsimus tuleb lähema edustuse ajal täisea hingeelu. Tema truuks kaastööliseks
koosoleku Päewakorda. Ka on Akadeemiline lapse waimuelu, eriti keele uurimisel on ta naine
Hõimuklubi Jngeri küsimuses oma algatus Clara S.
Pryegu töötab S. Hamburgis, kus psüh
teks hüwi näidanud.
holoogiline instituut ta juhtimisel on kujune
Jalgratturite retk Riiga.
nud tähtsaimaks Saksamaal. Sjnna tuleb
Tartu Jalgratta Klubi pidas pühapaewal kokku õppijaid igast rahwusest, neegritest hiiu
oma erakorralist peakoosolekut, kus arutusel lasteni.
oli suwine jalgrattaretk Riiga. Retk tahe
Lähedas seoses olles kaswatuse põlewa
takse korraldada juunikuu lõpupoole, kus mate päewaküsimnstega on S-il sügaw ja
juures tael külastatakse Wolmaris ja Wõn laialdane mõju.
uus asumaid jalgrattaseltse ning antakse neile
Järgmine kõneleja mag. Th. Künna
üle aadressid. Sõidu peamiseks sihiks on pa s andis ülewaate S. filosoofialt, n. n.
külastada Eesti Riia Haridusseltsi. Retke
kriitilisest personalismist.
korraldamise asjas on astutud juba kirjawa
Tee on esitatud S. peateoses „Person u.
hetusse nimetatud seltsi ja Eesti saadikuga Sache" (1. osa 1906. 3. osa 192-4). S. rõhutab
Riias. Sõidust wõtab osa 20—-30 klubi loojvat mõtleiuist, intuitsiooni ja täht

Elwa ja Kambja ümbruses tulid ruffi*
orased wigaStamatult lume alt wälja. Rohke
lumekatte tõttu on nad paiguti tõmbunud kol
lakaks. WiimaSte päewade wihmad ja soo»
jod ilmad on aga löönud tväljale õrna üht
lase roheka wärwi.

Tosin kandidaati kabcliwahi kohale. ?icil päv«
toil toimetati Rõngu e>v. lutheriusu koguduse nõu
kogu ees uue kadeliwahi walimisi. Senine kalmis
tnwaht oli wanadnse tõi nt lahkunud. Vabanenud
kohale kandideerisid 12 mecü. Kandidaatidepere
oli lväga kirsit, nende sea? leidus iiiftiid mitmesu
gustelt aladelt, nagu: põllumehi, iuwaliide, ma.'i«
uist jne. Waliii senise kabelitvahi sugulane.

Wallawacsed taludesse. Kuduta ivald tahab
tvallalvaesetd raludesic paigutada, kus nad söögi eest

Tütarkapse seNnsed. K. algkooli? juhtus mil oleksid abiks majapidamistöödel. Taluvidasad aga
päewil eriline lugu, mis kogu ümbruskonnas suurt praegustes oludes ipacnanxti> kuluvalt sarnase „oda

elatvust on sünnitanud. 14-aa-?tane õpilane E. wa töösõu" pakkumise veale.
I.nkumaksuk? määras wallawalitsuz tänatvu
jäi peale tnnde koolimaisa, seletades, et ta ootab
kodunt järeletulcmist. Et aga järeltulija- er meestele 13 kr. ja naisicle 6 kr.
Tännawaldus.
ilmunud, siis tuli jääda ööseks internaati. Hom
Olen südamest liigutatud õnncsoowide eest
mikul oli aga tütarlaps kadunud läbi akna.
Suur oli teiste laste üllatus, kui selgus, et ühel minu 75 ct. siiunipäetva puhul. Tänu tundmatu

tütarlapsel on ära wiidud kõik riided: paliiu,
kleit, kamvsun, kingad ja kaks paari sukki. Tü
tarlaps oli jäetud .värgi tväele". Kuna see õp'-

tele ielcgvanimide saatjatele.

Marie Pihlik, Elwas.
Malga-Tõrwa wahel tn oinnibusc liikumine
lane oli hiljuti sugulase pulmade puhul saanud alanud. Eiialnl on ühend is ainult üks kord Jjiic
uued riided, siis oli näppaja jäänud peatuma was, f.o. Tõrtvast Valka hommikul ja Valgast
; just nende juure. Ka kooliteenija leidis omal Tõrwa õhtul.
osa toiduaineid kadunuks. Et õpilane E. oli kord
Malga Ühispank kolib. 1. maiü kolib Walga
juba tvarem olnud jooksus, siis algatati kohe tema
praegustest ruumidelt üle endise Kornt
otsimist. Kuid °iel polnud tagajärgi. Onijaie ühispank
mertspanga Valga osakonna ruumidesse, Kelk t.
poolt organiseeritud õnol haarangul õnnestus ühe
sealauda pealt kätte saada jooksiku riideid.
1 talvasti oli põgeneja siin enese ümber riietaitud.

Tütarlaps oit kadunud juba mitu päcwa.

Jüriöö maal.

Paljudes kohtades maal tahetakse 3. mail
jüreiööd pühitseda. Maal on algatuse oma peale
wõtnüd ft. E. N. Ühenduse osakonnad. Kuid alga
tusi on ka teiste organisatsioonide käes.

nr. 15/17, kus soodsamad pangaruumid. kuna
praegused panga tkgewme suurcuemiie tõttu kit
md. samuti kolib sinna ka kindlustustel? ..EeSli"
Valga oialond.
Liuawttstrikud ja paiisukesed. Wiimascd

jad ilmad ilmad, kus öökülmad ka ära säänud.

on k"h.tlc meelitanud ka linawästrikud ja Pää
sukescd.

Aakres maakünd alanud.

Margad Tuhalaanes.

Aakrcs on euam-wähcm liiwased maad,
laane wallas, Wiljandimaal, Muti tallu Peeter milletõttu põllud ruttu kuiwawad ja põllutöö
Hendriksoni elumaija ja wiisid ära mitmesugust toi märksa warem wõib alata kui mujal. Nii
dukraami. Eelmine öö oli samas wallas Kampi wõis neil Päewil niärgata mõningaid põllu
Õõl wastu pühapäewa tungisid wargad Tuha

talus suurem wargus. Wargad lõhkusid Mai Rein mehi esimesi wagusid ajamas.
Tartu naiste algatus. Näriv'! NaiSfelts kor
bachi majal ühe mädanenud seina palgi ära ja tun
gisid awause kandu sisse. Mai Neinbachi ja tema raldab 10. mail omas ruumes kewad- ja iuwe
õe, kes olid ainukesed elanikud üksikus metsatalus,
magamise ajal wiisid wargad ära kõik kättesaadawa

majakraami: riided, laudlina, willu jne. Omanik
kude kahju 132 krooni.
Maarja-Magdaleena piimaühingus wähcndati

palJa. Maarja-Magdaleena piimaühingu juhatusel
ja meieril kärbiti peakoosoleku otsuse põhjal palkasid

20% wõrra.

moodide demonstratsiooni. Demonstreeritatie naiste

riietuse atribuute, alates aluspesust fum supc

kostüümini, kusjuures mannelcenidcua csinewtd

Nais riiu tcaelased. Ccloiew moodide demonst
ratsioon on esimene Nartvas.

Narwa teater sai lawastamike ainuõigus H.
Raudüpa nuc koniööd a ..Põrunud aru õnnistuse"

peale. Tiitk tulewa hooaja alul,

olles ühtlast süaiicscks teatri awatüksts.

Eestseisusest Manuse järgi wälja langenud
Tartus maadleb ja tõstab 140
Teiter la muusika.
liikmed: P. Trciberg. J. Roos, R. Kleis ja
kaitseliitlast.
A. Oras waliti kõik tagasi. Seega kuuluwad
„Wanemuises" täna alandatud hind.
Kaitseliidu üleriiklikud raskejõustiku wõistlused
süst. Ta põhimõiste on persoon paljusest koos
käesolewal aastal eestseisusesse: Fr. Tuglas, liiget.
new sihipüüdlik terwik. Kui persooni waatleme tõotawad saada wäga osawõtir-rikkaks. Seniste
„Minu Beebi".
A. Saareste, J. Kõpp, Ferd. Karlson, A.
mingi kõrgema terwiku osana, orr ta asi. Nii wa
ülilõbus jant, milles menukalt esiuetvad prd.
Aiandus» ja mesinduse tegelased koos.
andmete
järele
on
loota
140
wõistlejat.
Kõige
ar
Anni, J. Sembocf, H. Kruus, J. Mägiste, P.
hetegemine oleneb waatcpunktist (personaalile mo
Teetsotf, Suworolva, Tubin, Libene, prl. Neimmt,
PühapäewcA oli Tartus Aianduse ja Mesinduse
nism), persoon ja asi on sama, nähtud eriklllgedest. wukamalt on esitattid Harju malewa 25 maad yrad Põlde, Vaino, Kura, Piller, Nau. paneb
Treiberg, J. Roos, R. Kleis ja A. Oras.
Keskseltsi asemikkudekogu koosolek. Juhatas A.
südamest ka kõige suurema pessimisti. Pi
Rewisjoni komisjoni waliti endistest liik Kaart, protokolüs Hinno. Aruanded, eclarwed ja S. waidleb wastu kehalise ja waimlise järsule leja ja 17 tõstjaga. Ligikaudu sama artvuga esi
Ott olemas nende erikülgede ter neb Tartu malewa, kuna Walga malewast tuleb 10 letihinnad 40—110 sciui.
metest tagasi: Fr. Puksow, M. Päss, J. Ai legelvuskawa kündis eite keskseltsi sekr. Hinno. wahetegemisele.
wiksus, kõik esineb ainult struktuuridena, osad on
maadlejat ja 7 tõstjat. Tallinna malewast S maad
nelo, J. Nirk ja K. Partsi asemele, kes end Aruanne tvöeti wasm 16.053 kroonile tasakaalus >vaid analüüsi saadus.
Neljapäewal mai-õhtu „Ameriean girl"
tatult. Kuulati ka ettekanne ajakirja „Aia" ma
S. ilmawaate aluseks on usk maailma ja selle lejat ja 8 tõstjat. Pärnumaa malewast 8 maadle
tagasi walida ei lasknud, K. E. Sööt.
järgnewa tantsuga.
sisukorra kohta.
wäärtusesse. On olemas sõltumatud wäärtused, on jat ja 8 tõstat, Järlva malewast 3 maadlejat ja
Piletihinnad 00, 85, 110 senti. EttewalmiS-Keeletoimkonda waliti tagasi kõik manad jandusliku
Põhikirja järele wäljalanyenud juhatusliikme side selle wahel, mis on ja ntis olema peab. Ini 4 tõstjat, Tartumaa malewast ka 7 meest, teistest
iusei ..surmamõistetute tv aug la".
liikmed ja täiendati weel ühe liikme, Fr. Puu asemele waliti Tartu Aedlinna Seltsi esindaja A. mese
ülesanne on kujundada ennast mikrokosmili

sepa juure walimisega.

Akermann. Rewisjanikomissoni waliti Jul. Aami
sepp, M. Leemeks \a M. Wildars nina asemikku

seks wäärtnseks.

Ajaloo toimkonda waliti wäljalangenuist
Pärast kõnesid saadeti W. ©tetntle tervi
tagasi: M. J. Eisen, A. Kruusberg, N. Treu deks A. Kaart, A. Riismandel ja H. Pill.
tustelegramm.
Läti uliõpilassportlased ei tule.
muth, uutena A. Laar ja Jenscn.
Ülikooli vesti koguduse aaswpäcwa puhul
Kodu-uurimise toimkonda waliti tagasi
Nagu warem ieawtud, awaldasid soowi tulla
10. mail s.a. korraldatakse pidulik lastejumala
Tartu
söpruswüstlnsiele,
samuti
wastukulaskäi
Manadest: E. Kant, J. Aul. (Klein), E. Laid,
teenistus kell l/29 hom. Peaju ma la t een t sni son
K. Orwiku, uutena A. Luha ja G. Ränk.
guna, läti üliõpilaskonna wõrkpallj naiskond ja kell 10, «tificft pii-?;op ja nn med icifcb õpetajad
Peale walimiste muud asemikkude kogus korwpalli meeskond, üliõpilaskonna juhatu'e WU oja wõtatvad. iicü 1 tahetakse olla ühijes lõuna
kõne all ei olnud.
limiste tõttu, samuti ka mai pidustuste tõttu ei lauas; kell 5 p.l. koos perekonnaõhtul üliõpilas
kus ka wäikene aktus korraldatakse. Mäk
Wälisknlalised üliõpilaskonM maipidnstuslese. ole wõimalik naabermaa sportlaste külaskäiku majas,
lesnispäeioaks ilmub raamat koguduse elust ja
üliõpilaskonna kuwadpidnstnstest 1. niail wastu wõtta, pealegi langeks külaskäik ekamitele „Eesti Kiriku" erinumber, milles koguduse litk
wõtab osa ka wäliskülalisi. Nimelt sõidab ettewalmistamise ajal. Sellepärast palub iili mcd kirjutawad. Kirikusse lastakse ainule pää e
Akadeemilisele Arstiteaduse seltsile külli Riia õpilaskonna juhatus oma külaskäiku sügissemest tähtedega, koguduse liikmete soowinnet. Lõuna
lauast osatvõtmise tasuks on 1 kr., perekonnaõhtuks
Akadeemilise Arstiteaduse seltsi umbes 20- rini edasi lükata.
50 senti isiku pealt, üles anda lvõib ja wastaliikmeline ekskursioon ühes mõnede õppejõudu
Maid pääfeiähti saab korraldama tomisioni est
Seminari waimulik kontsert. .
dega. Külaskäik on wastuwisiidina mõeldud
Pühapäewal esines Tartu õpetajate Scmmari mehelt hra E. Kalmtlsclt, Kauba Pangas, ja pas
meie Akadeemilisele Arstiteaduse seltsile, kes

omal ajal Riias sai südamliku wasluwõtu osa
liseks. Külalised wõtawad o'a ka mai was
tuwõnnisel korraldatud rougikäigust ja bellist
„Wairemuises". Milalised wiibiwad Tartus
Zkolnt päewa-

toraadist. Lõunaks ja perekonnaõhtuks tuleb wa
segakoor ja sümfoonia orkester solistide kaasüge rakult ette teatada.
wnsel kontserdiga Pauluse kirikus. Kuna kontsert
Nagu kuuleme, on ühe pihtkonna asutaja liik
oli eraldi jumalateenistusest, siis asetas see esine me poolt alus pandud toetuskapitalile koguduse
jatele suure ülesande. Kontserdikuulajad jäid etw liikmetele.
kannetega täitsa rahule. Seminari töö muusika ja
laulu edendamise alal on tunnustuse wäärt, seda

üliõpilaskonna eduStuS kõõkawa ja eelarweid enam, et walmis jõuti suure tööga enne eeleksameid
arntam s.
ja kewadist suurtööd koolis.
üliõpilaskonna tv. edustuse järjekorraline
koosolek on ke fnädalal, lus arutu ele tuleb üli Õigusteaduskond kaalub üliõpilaste soowi
õpilaskonna uue edustuse jegetvuskawa, 1931./32.
aasta eelarwe muutmine ja 1532./33. a. eelartve.
1031/32. a. eclarwet, mis oli koost üud omal
ajal 18.50-1 kr. peale, tu!ci> kärpida ülikooli wak

awaldusi.

Nagu kuuleme, tuleb üliõpilaskonna edustuse

„Linnukaupleja".

poolt õigusteaduskonna vppetegewuse korraldamise maatikaga ja puhtajoonelise sisuStikuga päri? kõl
kohta ülikooli walitsusele saadetud kiri teaduskonna wuline pala. Palju ilusaid wiise ja karastalvat
nõukogus orsnstamihele umbes nädala pärast. Wa huumorit, kirewaid lalvapilte ning pinewat tege
japidami>es, tvallaZwara ja kultuuriliste toetuste hepeal on üliõpilaskonna esimehel olnud õigustea
kulude alnl. Selleks on juba omad seisukohad duskonna dekaani prqf. Uluotsaga jutuajamine kirsa tvusnkku see kõik tuõib operetiharrastajaile pa?kuda mõnusat naudingut.
olemas, ül'õpilaskonna juhatus aus oma eilsel
koosoleku'' koostama 1932./33. a. eelarwet, miZ üle, kus üksikuid küsimusi weel täiendolvalt on sel

..Wanemuise" lawastns oli kohati wäga õn
tuleb ülikooli wali!sulele esitada 1. maiks juba. gitatud. Kuuldaivastj on dekaan annud ülewaate. nelikult teostaiud. Massistseenid näiteks esimees
Samal koosolekul koos.atakse 10. edustuse tege kuidas edaspidi wöõrilcelsete loengute küsimust kor
lvaatuses olid oma liiklemises ja reageeringutes
wus'awa.
raldatakse; juba sügissemestril algaioat mõned loen
eeskujulncd koor esindas temperamendikat ja
gud, mis seni tvõõrkeeles loetud, eesti keeles. Ms
terirsiklikkn koosmängu kõige paremast küljest,
eesti keeles wöimalik vnda eksameid, kuid komisjoni

i»aka ee*t
»aab kõrgcvddftu»-

pahcroac+t
ainult"
Flllii

tüki!

silma J. Kulli külawanem.

Rahwast oli neljandal ctcnbitfcl keskmiselt,

Jfcronifo" feeo on Kiite nacem!!

Kõrvaga käib wõistluZ neljal alal, maadluses ja
tõstmise? kummaski kahes klassis. Kolmapäewa öh
tul on Kalewi ruumides tartlaste eelwõistlused ük

sikutel aladel, ktts rohkem ülesantud, kui kak?
wõistlejat.

Aiatööga algus tehtud.
Ltnna aedades on aiatööga alatud. Esijoones
on harimise alla wõciud need maalapikesed, millis
tele külitakse juurtoilja seeme. Taimede tvõrsnmiscl
lahewad need müügiks talunikele. Puhastatakse ka
aiainaasikate ja wabarnate peenraid ning korralda
takse wiljapunde kroone.

Mann ih kest Tartus.
Esmasväelnascs lehes on juhtunud eksitaw trü
kiwiga sönmnes maatväringu registreerimise kohta

Tartus. Maanihe ei olnud mitte 0,07 meetrit,
lvaid millimeetrit.
Perekonnaseisu teated.
Möödunud nädalal on Tarm linna perekon

tuled sel semestril on teinpäcival, 28 aprillil ia 5.
mail kell 20,00 matemaatika instituudis.
Peetri 1. vihtk. meerfoori lauluharjutuS on koi*

mapätwal kell 8 õhtul ja pühapäcwal kell JA3
p. 1., kuna kell Yfi p. I. on erakorraline pea
koosolek.
õnnetused la kuritööd.
Wargad piimapoes. fciitcl wastu eSmaspäerva

on wargad tunginud Jänni tän. nr. 16 Ed. Mõ«

tu>e piimapoodi aknaruudu purustamise teel. seal
kaupa legi paisanud, kuid midagi pole ära wiidnd.

T.sscmurdmiue kooli kantseleisse. Õöl tvtStu
esmaspäemr ou akua kaudu tungitud ka äfinigihiv'
naauumi kantseleisse. Teal kraam segi paisatud ja
ära toiidud kiejuiusmaicrjali 5 kr. eest.

Prcscndiwargus. Jänese tän. nr. 22 Alfred
Saartva korterist on warastatud prcscn: 4 kr.
tväärtuses.

Riigikohtu
Tiiwiil-o akonna atvalikul kohtuistungil 7.

mail tuletvad arutusele Oskar Leisi, Gustaw Kau

naseisu ametis registreeritud järgmised perekonna
seisu muudatused:

Hannes Klein ja Aliide Põder, eesli kodanik Her

sep Tootningase ja Tõnu Lismantu, Karl Levpiku

mann-Friedrich-Bruno ja kodakond pärandustombu ja Johan Leppiku, Augult Peeti,
ülseta Beninä-Mia Maydell. Waldeko KurS ja Johannes Ranna. Jultus Lclla, Ado Haini, Erult
Aliide Oja.
lingcrn-Sternbergi ja Helga-Elmire Kullerkupu
Abiellunud: Hans Mariinson ja Alma kohtuasjad.
Jaska, Arkaadi Taioinuvilsh ja

eesli kodanik Weroonika-Ernestiin? Naslin.

Mihkel Reiem '72 a. w., Alma

Laga sünd. Blum 27 a. w.. Olga Kallamis sünd.
Ckoropostischnõi 61 a. w., Jivan Cöbin 40 a. w..

Juhan Reidoif 77 a. iv.. Mi:na Ulst sünd. Jõgi
79 a. iv.. Vanliine-Matilde Koger sünd. Shrlich

Kohati wihma, soe.
Teisipäewal keskmise kiirusega kagu ja °ida

tuuli, Pilwes. kohati wihma. merel

68 a. tv.. Jeivdokia Erser 'ünd. .Põder 73 a. w.,

udune, temperatuur suurema muutuseta.

tÄyärke ettekanne Ungari kõige uuemast kirjandusest
ieesti k.i, dekkammsiooni.dega. ettekanne Jngeri sei
sukorrast, insoriuarjiooni 4. Soome-Ugri kongressist
ja muuükaliü eiickandeid.

tano kestpaetval 826 sm kõrgusele.

ütsiknäitlejaist andsid pr. P 3 d c r-R oht ja E Peeter Paris 67 a. w., Emiilie Guitson 74 a.
ülewaade eSmaSpäewal, 27. aprillil.
Nander kõigiti sümoaatlikke kujusid, ilus oli lv.. Marie Urm sünd. Lukk 86 a. w.. Ernit Oben.
Madalrõhttond waldab endiselt Lääne-Eu
eriti pr. El -Nanderi „mälcs.uslaul" kolmandas lettner 77 a. iv.. Jtük-Rohum Noldow 81 a. w..
4l/2 kuud iv.. Marie-Juliaane Tamm roopa ja täitub aeglaselt. Tema keskkohad asuwad
ivaatuses. €>. Lipul oli seekord tema näillesa kiilita Taawel
Müller
74 a. tv., Helleiie Liiwosa sünd. Põhjamerel ja Schotti rannikul. Austria osamiim.
tvõimeile õige sobitu ola ja nii wõis tema linna Kääri 68 a. iv.. Aleksander Tomion 66 a iv
kauplejaga kõigiti rahule jääda. Ilusasti ja Annak-Amaalie Silk 84 a. tv.. Alekander' Jo uum liikunud Poolasse ja suundub sealt Säänt*
mõjukalt oli ette kantud „Kui mu wanaisake..
ban,on 49 a. w.. Liita Rõkk 64 a. w., Aug,iste mere löuna-ossa. Kõrgerõhkkonnad mnwad Teraw
Le
kmann (Leichmann) 72 a. w.. Emma-Adeele nmgedel ja Jda-Wenes. Kogu Euroopas pmib en.
mis täiesii teenitult sai elatvme kiidualvakdusie
Puijat 27 a. w.
d»-,t so-iamõttu ilm j- sajad paiga,j u-iwa.
osaliseks ning tuli kordamisele. K. Põlde
E--„- °l, -,l- ps«ual W 15 kaadi ja ,iwa h°m.
ivnrstliku jahiülema osas pakkus head laulu ja
KÕusd, koosolekud Ja pidud.
Mikul kuu, 1Z kraad, sooja. Emajõe w-si a,l õõivarjundirikast mängu. N. Lib e n e hoolitses
Akadecmil. Hõimuklubi ertekando-koosolek on
tawalise kombe järele uaeruuärwide eest. kuna teinp. kell 21 üliõpilasmajas. Katvas on: dr. J. Wtm jooksul tõusnud 14 sm Mõnra ja ulatu

ees. Umbkeelse õppejõu tõttu istuwad eksaminee
rimisel kaasa eesti õppejõud.
Eksamite tähtaegu kirja kohaselt ainult õigus
teaduskonnas tihedamaks teha ei ole tvõimalik. Kui
korda muuta, siis tuleb seda teha kogu ülikoolis.
Pealegi ei wõimaldatvat ruumide puudus tihedamat
eksamineerimist. Samuti pedagoogilisel kaalutlusel
tvõib eksami alles peale loenguid teha. Tänawustes
õigusteaduskonna eksamite lähtpäewades ongi kuh
jumise mõttes paranemist märgata. See oletvat
«võimalikuks saanud ka uute ruumide juuresaamise
H. Pill e r i l t saime päris sobiwa kehkienpüksi,
tõttu, ülikool tuleb murduge wõimaluste piirides
operetliku läbi ia läbi. Muist osalistest torkas
alati üliõpilaste soowidele lvaktu.

•nti.

Üliõpilaskonni segakoori tviimased

Wõistluste peakohtunikkudeks on maadluses
Palm ja tõstmise? Kauba, kuna peakorraldajaks on
Itn. Lepp peastaabist. Wõistluste algus on laupäe
wa õhtul kell 7 ja pühapäewa hommikul kell 10.

nismaa, Jaan Allani, Oskar Valdmanni, Fcr
nanda Vallase, Antonda Fabiani, Gabriel Tolli,
sündinud: Waldur Märts, Wiiwi Laun Joosep Lauti. Aliine Nuuti. Jüri Kuke, Viljandi
son. Kalju Tirmann, Juhan Reimann, Artur eesti põllumeeste Tciifi, Juuli Krüüseli. a-s.
Hille Marti, Helju Ehala. Ilmar Jür ..Lignumi". Juuli Maaudi, Karl Tantsi. N'dezda
Wahelduieks moodsate operettide rewüüsigiua Prikko,
genson.
Holmi, Els Järwe, Peeter Kitsa, Tõnis Mihkel
hulka on ..Linnukaupleja" oma wana „hea" ro
Abiellumiseks sootvi awaldauud: Jo- soni ja teiete, ratiarügemendi, Johannes ja Joo
Jellcri operett 3 waatuses „Wanemuies"
Lawastaja: A. Wamo.

lirülse poolt antawa summani, s.o. 14.000 kr.
peale. Suuremaid kärpimiii wõetakse ette ma

puutub eksamiucerimistcsse wõõrkeeltes, siis on alati

aga wähem.

kiiduatvaldusi sadas palju, nii toaalusie lõpikl kui

ka mängu keskelgi. RJ.

Pcnsioniilhingll laukuksoriharjutus ja lauljate
registreerimine juulikuu kontserdiks 28. avr. kell

8 õht. tütarl. gümn. ruumes, Karlotva ja Riia
tän. nurgal. !

Wastutaw toimetaja OSkar Ma«d.
Waljaandja Eesti Kirjastusühisus
«.PoStimees".

trukitud „Postimehe" trükikojas, TartuS.

Nr. 114

O3TIM E E S"

6

Ilus Hooaja saadetis
27. aprillil manalasse varisenud kolleegi

jalgrattaid

professor

ySsaJwOWILESTO WE UTE®.™» MOTOR,

" /&) ROOTSI IDSOVARNAIDSQVARNA
TAANI COVENTRI
LATVELLO
*a te'si pärale jõudnud

ii uuri

pahim ROOTS?
JALG R ATAS ?
mälestab sügavas kurbuses
Tallinna konservatooriumi Õpetajaskond*

Firma G. F. LIBLIK
Of Tartus Suurturg nr. 10.
s*90

Moodne, kivi, üheperekonna

A/S.A.ROSENWALD&CO.
TARTUS, SUURTURG 8 * TELEFOi

Müüa elukoha muutmise
pärast Tallinnas, Valge tn. 8

«Vanemuise» teater

fordsoa
OMANIKKUDELE
Kui 1-i- traktori
silindrid liiaks kulu
nud, ärge vahetage
asjata kallist silindri
blokki, vaid laske
meie töökojas pan
na uued silindri kes
tad ja klapipesad,
millega Teie trak
tori blokk muutub
samasuguseks kui
uuski

uus väike

Teisipäeval, 28. aprillil kl. 8 õ.

Esimese mai püha tõttu on

iii M.

elumaja

8 tuba, vannituba, mitmed kõrvalruumid, veevärk, veranda,
ilus viljapuuaed, parim vaikne koht, päikesepaisteline, müüa.
kivist talli, pesuköögi ja 6300 Teatada slt. «E. B.» all kuni 30. apr. s. a.

ena

r. m. päriskrundiga ja pae
murrud. Narvas Suur.Kreen

Tartu

Dr.A.LENZNER

holmi prospektil 2100 r.-meet

rit aiamaad. Teateid Tartus,
Tiigi tän. 4—3.

M. Hennequini jant 3 vaat.
Pääsetähed 40, 50,60.85 ja 110

Sõidu

senti tthesr iidehoiuga.

5-toaline Küütri tän. nr. 3 ia
Järvamaale tarvis tublit
MM

Neljapäeval, 30. aprillil kl 8 õ.

AMM fiirl
köetud neljapäeval

müüa. Näha Võru tän. 51,
kl. 10-2, tel. 0-421

ja laupäeval.
Sordi

IH

kes vähegi tunneb puutööd,
aastateenijaks. Võib olla nai
semees, lasteta ehk ühe suu
rema lapsega, kes võiks kar

jas käia. Naine võiks olla
karjatalitaja ja majateenija.
Küsida Tartus, Vaksali tän.
nr. 4-7.
õmbleja vajab

Marufdane kapi

õpilast

TANTSUGA

„Ma]estte", seersi
neks müüa Jaar/na
mõisas.

tati mahutamise

Pääsetähed «American Girli»
etenduseks ühes «Mai-õhtuga»

Reedel, 1. mail kell 9.30 õ.

üliõpilaskonna

võimatusi

ja töölist* Tartus, Võru
Vilunud, kainet
•

Müüa ehk üürida

töökoda
kui võtate enesele ainuõiguse patenteeritud uudis tarvih kõrvalhoonete, suure
ja heinamaaga.
automaatide ülesseadmiseks Eesti linnades viljapuuaia
Rahvarikkas kohas, 7 klm.
ehk mõnes üksikus linnas. Nõudke lähemaid tea raudteejaamast, «ünnis ka
kanakasvatamiseks. Teateid
teid! Pakkumised saata slt. «Automaat» all.
saab J. Miirkilt Tartus, Lille
100% aastas Ilma mingi riisikota,

tän. nr. 12—1.

Xothe tarvis

Müüa mootorratta

t
kes raua tööd hästi tun
neb, vajab Vetla saeveski
Kehra kaudu, telefon Ala
vere 3.
Vajatakse korralikku

ita

magneeto.
tööwanker

TANTS.
Pääsetähed 110 ja 160 senti

müüa. Puiestee t 29, sepa

töölisi

ühes riidehoiuga.

tööstuses.

Saapapaikamife
la meestödde peale. Maksan kõige kõrgemat

Üles anda KARL ABEL*i valmisriiete töö

tuppa* Poe tfln. 9.

masin

Elva majaomanikkude pank teatab, et panga

liikmete peakoosolek 19. aprillil 1931. a. otsustas Elva Maja
omanikkude panga

väikest

tegevuse likvideerida.

talu

midagi nõuda, oma nõudmisi likvideerimiskomisjonile üles
andma kuue kuu jooksul, selle kuulutuse ilmumise päevast

Linna lähedale maale tar
vis korralikku, täisealist nais
terahvast

Likvideerimiskomisjon.

saada.

Soovitakse osta

ja nende osi.
Ristikheina-, timoti- ja aiavilja

seemneid
soovitab

tamise masinat

Tulla Rüütli t. 3—l.
Vajatakse

Kohver
grammofon
müüa ühes plaatidega. Tar
tus, Puiestee tän. 60—5.

ttt

2 vedruga, ristkorviga, pruu

gitut, tarvis. Tartu, Lepiku

tn. 14—3. Karu.

kapid, kaalud, stan~purgld jne. Järelpärimi
' Soovin osta tarvitatud, kor lettd,
sega pöörata Võru, postk. 10 «Rohupoe sisseseade» all.
ralikku, kattega

mmm.

Kõige paremas linnaosas, kõrges puumajas, II korral,

suur perekonna

Tingimused slt. «1001» all.

Soovin osta tarvitatud

HtldlM,

. korter,
kogu päev päikesepaistel, 6 tuba, eestuba, teenijatuba, köök,

ii loilnni
müüa Tartus, Narva tän. nr.
107, 11. kord.

Haudumis

i Rock, Wyandotte) Herne 49,

Teatada ühes hinna, karva,
kõrguse ja aadressiga Elva,
postkast 97.

Ehama rus
hr, J. Mandell kauplu«
ses võetakse «Poiümehe*
ia nMaamekeu tellimisi
vastu ning müüakse üksik
numbreid.

koorelahutajat.

Uuesti remonteeritud 5-toaline

kanakasvatus.

ühes korteriga üürile anda.
Kuu tän. 20.

MM M-101l

Naha- Ja suguhaigused.
Tartu, Kloostri tän. 5. krt 1.
Kella 9—lo e. I. ja 6—B õ.
Pühapäevadel kl. 9—lo e. I.

teenija kohta
On enne teeninud ja omab
tunnist. Oskab keeta ja tun
neb majatöid. Nõus ka väl
jasõiduks. Aadr.: Toiduai
nete kaupl. Jaani tän. m-. 9.

Xmmaemand
E. Liibusk

korterit

10—3. Tartus, Kastani tän.

nr. 62, korter 9.

köögi, veranda, vannitoa, veevärgi ja elektrivalg. üürile anda
Gildi tän. 14. Telefon 11-71.
Kroonuaia tän. 62, küsida majahoidjalt.

Tartus, Raekoja (Raatuse) Ita.
nr. 12, m korraL

Ämmaemand

Puiestee, Narva ja Raekoja
tänava ümbruses. Soovitav
ühes köögiga ja elektrival
vib kohta teenijaks või tali gustusega. Teatada Liiva t.
tajaks kogu päevaks, omast nr. 16—1, Laabuse nimel.
korterist käia. Teat. Täht Võimalikult juba esmaspäeva
Neiu,

S.Amon

tunnistuse ja soovitusega soo

Õhtuks.

maaneiu

Tartu, Peplerl tls. 2*
tel. 13-30, vastu Maarja kirikut

ämmaemand- masseerija

Väike perekond vajab kesk
linna 4—5-toalist ilusat

it

soovib kohta maale tallu,
võin ka iseseisvalt töötada.

E. ELLER
Tartus* Raekoja Ulu. 38

kuni 25. maini. Kirjad slt.
<H. J.» all.

Ostmised

2—3-toalist

korterit

aednikku,

Dipl. õpetaja annab

kes ka lillede kasvatust hästi

tunneb. Küsida Jaani t. 16,
H. Schmidfi kontoris, kella
11-1.
Energiline

uuema meetodi järele. Kõ
net. 9—ll ja 4—7 p. 1. Tar

Tartus, Raekoja tän. nr. 19

soovin kiires korras Riia ja

Kastani tän. nurga ümbrusse.
Pakkum. slt. «Kiire», all.

Puu- ja juurvilja

tus, Lille tän. 12—1.

kellel tarvilik haridus ja huvi
suuremat äritegevust täielik,

Joh. Jostoffi
raamatupidamise & masina
kirja kursused Tartus, Riia t.
nr. 8. Uute õpilaste vastu

rendile anda. Tähe tän. 124,
II korral.
Tähtis aednikkudele! Suurem

2 tüdrukut.
Kaupa tegema tulla teisi
päeval, 28. skp. Kastani 1157,
krt. 2, kella 8-12.
Vilunud

malusel kohasoovitus.

rendile anda. Teateid saab

..Postimehe" ja
..Maamehe"
tellimisi Ja kuulutusi

Mii
Üürile anda ülemas linna

vastu

Jõgeva alevi», käidavas
kohas ära anda ühes sisse
seade ja tööriistadega. Suur

Tarvis kautsjonivöimelist

kassa
6 tuba, teenijatuba, veranda.
Kirjad slt. «A. 101» all.
Elektrivalg. 2-trvaline

korter

teenijat

tinsoni kaupluses.

ÜWII
ära anda kesklinna kivimaja
peale kr. 2.500 suuruses.
Pakkumised saata slt. sõna

mööbliga üürile anda. Jaama

tän. 18-1.

Leitud

Musta ja valget kiria
loiul

MM

võtab «POSTIMEHE, ja «MAA
MEHE. tellimisi ja kuulutusi
vastu hr. Jak. Kütt

«Obligatsioon» all.

saada. Näha 12—3. Sõbra t.
nr. 22.

«MAAMEHE» tellimisi ja kuu

lutusi vastu ning müüakse
üksikuid numbreid Fr. Mar

hra A. Uil.

tän. 11, majaomanik.

võib saada tööd Lossi t 6—l.

Raekoja 2—ll, II korral.

l
võtab

õmbleja

ärasõiduks. Teat. slt. «E. R».

igas olekus

ja vanu kelli. Vahetan va
nu kelli uute vastu ümber.
On müügil kõiksugu sein?-,
laua-, tasku- ja käekelli. Iga
müüdud kella eest vastutan.
Teen kõiksugu kella- ja kui
lasepa-töid. K. Kriisa.
i*) (+) {*)

Poe t. 8, kaupl.

jaos

preili*

M. MMi!

võtt gruppi ja üksikult. Lõpe

tajaile kutsetunnistus ja või

Mustwees
täna ja edaspidi, suurel ja võetakse «POSTIMEHE» ja
väiksel arvul.
„Eesti-Kala"

Of. Lidißilla Kaemi

kellade äris

Tarvis

I 29 Küli IUO,
korter

maale, teab keelesid. Tartus,
Pepleri tän. 27, krt. 2.

Otsitakse

| Müüme suurt värsket
Irboska vaksal, postk. 3.

jfed

tarvis

Mm. mOiölit

Sisemised Ja nalsteha."
gused, naistesuguhat*
gused. Vastuvõtm. k.9—11
ja 5—7 Kevade tän. nr. 1
(Karlova apteegi taga).

soovib kohta, kas linna või

Küüni 2—l.

16 Riia vakamaad, käidava tada Tartu, K. Reinholdi Kau
tee ääres, talust eraldatud, bamaja. Kautsjon ja soovi
on kohe odavasti müüa. Pan tused tarvilik.
godi vald, Sassi talu, Rosen
Linna lähedale maale on
berg

kinnise palkoniga ilusasse aeda, elekter ja ühendus
lai 7 t., pikk 23 jalga ehk suure
veevärgiga, 15. maist ära anda. Lähemaid teateid slt.
mune
haista lai 6 t, pikk 45 j. linna
<l5. maist» all.
Tartu, Allika 4.
arstllselt läbivaadatud tõu
Soovin osta 4—B aastast
Soovime osta vähetarvitatud, täiesti korras
j kanadelt (Rhode Island, Pl,
MDN

dimiri 2—l.

toiMi

tunnistustega, kes keeta os
kab. Tulla k. 10 —ll homm.

ära õppida, võib ennast tea

rin sisal!:

erasissek välja üürida. Via

Noor, aus ja korralik neiu palub

Hamba arstimise
kabinett.
Suuhaiguse d.
9—l ja 3—7, pühap. 10—12.
Suurturg
Dr. KELEHE KISSA

Tuba,
mööbliga ehk ilma, elektriv.

Vilunud

Raekoja 78—7.

noormees,

Müüa

Tartus, Rüütli t. 25-4
j (Vastu Jaani kirikut). _

ära anda Meltsiveski tän. 86.

lova tän. 102—4.

WM

Jaan Ahi Otepääs.

tlhes vankriga. Pakkum. kuni
tis» all.

müüa. Teateid saab Tartus,

korter

soovib kohta maale. Teen
kõik talu tööd. Tartus, Kar

Korralik

Parimaid Rootsi, Inglise ja Saksa vabrikute

jäätise walmis
28. skp. kella 12-ni slt. «Jää

auto
Karlova tän. 26.

Jalgrattaid

poiss

vere 20—5.

6 silindr. 13/60 hob. jõudu

arvates. Komisjon asub Elvas,. Jõe tän. 4.

hea heinamaaga. Põldu võib

olla 15 vakamaad. Pakkumi
sed saata kuni reedeni «Li
vaadia» hoovi poi sile. Seal
samas võib ostjaga kokku

IMWM

ühetoaline

Maalt tulnud

Ühelambiline

müüa Alevi tän, 2.
Peakoosoleku poolt valitud likvideerimiskomisjon kutsub
kõiki isikuid ja asutusi, kellel Elva majaomanikkude pangalt

jad palun saata slt. «M. õ.» all.

Kaupa tehakse 29. apr. kella

tus, Aleksandri tän. 66, k. 1.

kella ajal kokkuleppe järele.

I. MM

koht meieri õpilaseks* 2 tuba ja eestuba ära anda
Aia tän. 60,
Oman 1 a. eelpraktika. Kir aastaüiirnikule.
näha kella 9—12 ja 5—6.

kes kõik talu tööd tunneb.

müüa Alevi tän. 2.

asundus

M totter.

korralikule 22 a. noormehele

Otsin veehäda pärast kiires
soovib maale talu tüdrukuks, korras
kahetoalist

ja karjast* Kaupa teha
29. s. k. p. kell 3 p. 1. Tar

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

meierid!

Maaneiu

Rüütli nr. 1, moe-puduäris,

rätsepa*

Kavas: Muusikalised ettekan
ded ja tantsud.

Soovin osta kiires korras

välja üürida. Teateid saab
adv. Sõrra lt, Raekoja 10.

tänaval nr. 32—2.

Kapitaliga 1000—10.000 krooni võite teenida kuni

liM

Ostmised

4-toaline Tööstuse tän. nr. 5,

Palun võimaldage kainele,

Reedel, 1. mall on saunad kinni.

VANEMUINE

Härrad

ist,

Kurt Zorligi operett 3 vaat.
Peale etenduse
kl. 11 Ö.

60, 85 ja 110 s. ühes riid eh.

Naha- la suguhaigu*
sed* Kosmeetika.

IM

Paljudele

tuntud oma täpse
ennustamise poo

lest. Turu 75—4.

IM on mine
24. IV. 31. a. Mäksa v. Tat

talu, Madi. Kätte võib :
da kuulutuse ja iilespidar
kulu eest. Kui nädala pä
järele ei tule, omandan.

