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üksik number 5 senti*

toimetu» ]a peakontor J ärtus, Jaani li.
-iToimetus ja kontor Tallinnas, Wene l.
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siseriigi

]a Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, ärijuhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

Postimees

Telef onidT.a 11 in n as: Toimetus 30-81, kontor 16-11.

kuu 130 s., 6 kuud 725 s., 12 kuud 1400 senti.

Postita: 1 kuu 135 s., 2 k. 270 s., 3 k. 325 8., iga lisa

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

Tartu linna tellijatele. Kojukan d tn i s e 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 wnes: 1 kuu 125 s..
2 k. 250 s., 3 k. 320 s, iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

Käsikirjad hoitakse aial ainult sellekohasel soowiL

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

Ja ta maksuliste lisade tellimishinnad i
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s., iga Hsa

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad. a
3O senti kuus. ..Sädemed" 120 senti aastas. 60 senti
poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda «sta -

..Lasteleht." W s. k. „Terwis" 160 s. aastas. 80 s. poo,esaastas uksik

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

Tänast lehte 8 lehekülge 7S. aastakäik.

Nr. 1

Ka kaitsepolitseinik sai kuuli pihta.

«

Lendlehtede lewitajail olnud ..staabist" käsk tabamisel kohe
tald wasta anda.

I. mai peale vaatamata
laa päev*

Põrandaaluseid tegelasi oli kaks.
Aommunistliste lendlehtede lewitaja taba (9 mm) browning, mille kandmine on naisi
«ise kohta Tartus Meltsiveski tänawal ööl kutele harilikult keelatud .
vastu teisipäeva kuuleme täiendavalt järg
Aleksei Botin
mist:
on pärit Peipsiäärsest vallast, sündinud 1904.
Kaks lendlehtede levitajat.
aastal, ametilt lihttööline. 1928. aastal on
Lendlehtede levitajaid on olnud kaks, teine on ta kohtu poolt karistatud raske haava löö
liitunud teisel pool tänavat ja mõlemad ol mise eest 1-aastase vangistusega, kuid cn
und hoolega ametis lendlehtede asetamisega vabanenud enne tähtaeg. Kauemat aega on
väravate jne. vahele. Walwekäigul olev ta elanul» kindla elukohata ja olnud põranda
kaitsepolitsei ametnik on silmanud kõigepealt aluste kommunistide teenistuses ja nende kes
ühte neist ja käskinud sel seisma jääda, kuid kel juhtivam jõud.
viimane avanud kohe ametniku peale re
Käsk tabajaid surm ata.
wolwrist tule, mille peale siis ka ametnik ve Need, kellelt ta lendlehed saanud levitamiseks,
wolwri haaras.
annud kindla korralduse tabamise puhul kohe
Seda silmapilku kasutanud teine lewitaja tabajate peale tuli avada, ning nende juht
ja kohe põgenenud. Kohalerutanud teine kait uööride järgi ta talitaski.
sepolitsei ametnik katsus põgenikku tabada,
Bot i n i tervi s l i n e seisukord
kuid see ei õnnestunud, põgenik kadus pime on raske, eile ta küll veel elas, kuid arstide
duses südalinna suunas.
arvates lootusi ellujäämiseks on vähe.
Kuul tabas ametnikku. '
Tulewahetusel on põrandaaluse A. Bo
Tartus oli see teine juhus, kus põranda
tini esimene kuul tabanud kaitsepolitsei amet alused nende tabamisel tarwitawad tulirelwa.
nikku kontsast, kuid nii õnnelikult, et läbistas Esimene juhul leidis aset 1921. aastal Roosi
ainult kingakontsa ja suka, jalga puutumata. tänawal, kus lasti maha kommunistide Poolt
A. Botin on hilzem põgenedes mitu laengut kaitsepolitseinik Aidnit. Huwitaw on ka ära
lasknud arnctc.'hi peale, luid uiski neist enam märkida seda, et tuleawamist politseinikkude
ei tabanud.
Peale on siis ette tulnud, kui on tabatud mõni
Põgenikule enesele sai aga saatuslikuks „pesa", mille paljastamisel hulk põranda
ametniku teine wöi kolmas last, mille kuul aluste saladusi wöib saada aivalikuks. Lend
teda raskesti haawas ja ta kohe maha langes. lehtede lewitajad pole seda kunagi teinud ja
, Põrandaalusel on olnud suurekaliibriline neilt wõis seda kõige lvähem oodata.

Postimees» ilmub

Kaal utu ste vastuvõtmine 1. mail kl. 11—1 „Posti<
mehe*4 kontoris, Jaani tSn. 11/13.
3Kevade

hooajaks
Käsi teadusele.

Wiini professor dr. Guido Hol z knechtil on parem käsi amputeeritud. Pro
fessoril on silmapaistwad teened teaduslikus
töös röntgenoloogia alal. Oma katsetel sai
teadusmees niiwõrd raskeid põletishaawu,
et kätt weremitrgituse kartusel oldi sunnitud
ära lõikama.
Teadusmees saab nüüd erilise kunstkäe,
mis tal siiski wõimaldab oma katseid jatkata.

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

Rlldekanbaladn

fTscftcrnov, luüsep & Jio.
Tartus, Kaubahoov ur. 6 7.

Imelik nõudmine!
Kana nüüd pensionimäärasid üldiselt kär
biti, siis ei. ole sellega rahule jäänud saksla
sed ja wenelased, sest et saksa ja wene rahMusse kuulub hulk weneaegseid pensionäre.
Saksa ja wene rahwuste esindajate kaudu rii
gikogus on nüüd riigikogule esitatud wene

Ühisus „Estonla Eksporttapamajade"

aegsete pensionide seaduse muutmise seadus-eelnõu.

Väärib tähelepanu see, et tahetakse wene

aegsetele . pensionäridele nõutada kõrgemat
Pensioni, kui eesti pensionäridele! Eelnõu lä
heb komisjoni, kuid waewalt saab sellest alga
kusest asja.

Koondus tahab riigikogu liik
mete palka wähendada.
Eile esitas as. koonduse riigikogu rühm

lihakauplus
Tartos* Jaani tlnaval nr. 1.
On tänasest peale oma .tapamai* saaduste hindasid veelgi alandanud ja müüb:
Sulatatud sea ploomirasva Kr. 0.95 kg., värsked seapead 028 kg., seajalad, kondid,
peekoni lõiked j. n. e. saada iga päev värskelt ja soolatult kuulmata odava hinnaga.
Soovitav ise vaadata ja otsustada, Jällemüüjatele hinnaalandus.

riigikogu juhatusele, seaduseelnõu kodukorra p.

126 muutmise asjus. Asunikud tahawad ma
hendada riigikogu juhatuse, komisjonide ja
alamkomisjonide koosolekute eest maksetawat

tasu 4 kroonini. Peale selle on eelnõus ette
nähtud weel rida wäikscid lisatasude alan
damisi.

Põllupidajad, ärge häwitage
siga!
Viimastel päcwadel langes siseturul sea
liha hind õige tunduwalt, kusjuures märgata
oli, et turule tuuakse suurel arwul sigu pee
konsigade kaaluga. Peekonsigade hind on
Wana Ateena turg kerkib päewawalgele.
käesolewal ajal kõrgem tunduwalt siseturu
Ameerika arheoloogide ja inseneride juhti Hoone lõhkumise töid. Kõik pildil nähtawad sealiha.hinnast. On teada, et maikuul kõik
misel algasid Ateenas suured wäljakaewamise ehitused peawad kangide ja wasarate ohwriks eksporttapamajad hakkawad ostma noori,
tööd, mis peawad awastama Wana Ateena langema ja teed andma muinsusmälestisele. täiesti terweid suguemiseid. Põllupidajad tcek
sid targasti, kui hoiaksid alles kõik emised kuni
turuplatsi Agora. Pilt näitab esimese
sellekohase müügiwõimaluseni.

Koolinõunikkude päew algas.
Kooli- ja haridusnõunikud üle riigi kooS.
Eile kell 10 algas haridus- ja sotfiaal
Wöitollide otsustamine edasi lükatud.
ministeeriumi ruumides koolinõunikkude
Siiski on arwata, et lõplik otsus, kui see päew. Päewast wõtawad osa kooli- ja hari
. Berliinist, 29. apr. Teisipaewasel
Saksa walitsuse koosolekul arutati põllumaja»- tollide kõrgenduse poolt on, ähwardab sisepoli dusnõunikud, ministeeriumide tähtsamad
dussaaduste tollide kõrgendamise küsimust. tilist olukorda weel terawamaks ajada, sest ametnikud ja Õpetajate Liidu esitajad. Päcwa
Koosoleku! tehtud otsused formuleeritakse lõp sotsiaaldemokraadid lubawad alata kõige tera awas haridus- ja sotsiaalminister J. Piis
likult kolmapäewal ja antakse siis teada. wamat wõitlust walitsuse wastu, kui uute tol kar, kes kriipsutas alla koolinõunikkude päewo
Nagu usaldusväärsest allikast kuulda, olewat likõrgenduste järeldusel elukallidus Saksa tähtsust meie kooli haridusolude arendamisel
ja koolitöö korraldamisel. Koolinõunikkude
maal tõuseb. >
toitlusminister Schiele oma nõudmistest suu
, Haagist teatatakse, et wöitollide uus kõr päew kestab 2 päcwa. Selle aja jooksul tahe
rema osaga läbitunginud, kuigi tema poolt
nõutud wöitollide kõrgendus wististi edasi lü gendamise kawatsus on tekitanud Hollandis takse läbi' arutada kooliwõrgu ja õppetöö kor
katawat. Teisest küljest olewat ka tööminister üldist ärewust. Tollisõda Hollandi ja Saksa raldamise küsimused.
Stegerwaldt mõningaid järelandmisi saawuta maa wahel peetakse möödapääsematuks. Hol
Sawiaugust leiti mehe laip.
nud. Nii näib kooskõla walitsuse keskel jälle landi põllumehed olewat asutanud oma hu
Üleeile leiti Tallinnas Härjapea tn. asu
wide kaitsmiseks erikomitee.
jalule seatud olewat.
wast sawiaugust keskealise mehe laip. Laiba
juures oli juba tugewaid lagunemise tunde
mast on 1200 kr. kindlustatud, nii et ühisuse märke naha. Laip on lihtsa töölise riietuses.
Wabadussõjalaste seaduseel
kahju ulatub 1751 kroonile. Rahakõrwalda Tema taskust leiti 8 senti raha, Peegel, pliiat
nõu saatus.
mine tuli ilmsiks sel teel, et wiimasel ojal sijuppe ja muud tühsa-tähja. Kas siin tege
Eile peeti riigikogu juhatuse koosolekut. Klemm ise oma kurwa olekuga andis Põhjust mist kuritööga, wõi on mees talwel purjus
Juhatus otsustas käesolewal -nädalal riigi lähemaks jhrelwalweks. Rewideerhnisel sel olekus juba sawiauku langenud, ei ole sel
kogu koosolekut mitte enam pidada ja järg guski, et ta on ühe aasta jooksul kasseerimist gunud.
mine kooselek on arwatatvasti tulewal teisi toimetades raha üle andmata jätnud. Et asi
päewal.
Ilmmus trükist raamat
ilmsiks ci tuleks, on ta wanemad sissekasseeri
Juhatuses oli kaalumisel ka põhiseaduse tud summad ära korraldanud ja uued oma
ÜPOS. H. M. TJH)TPH)MOB
muutmise seaduseelnõu, mis on riigikogu ju kätte jätnud, wõi ühe asutuse omadest katnud
hatusele esitatud kongressi
teise asutuse summasid. Klemm teadis asja
esitajate läbi. Juhatuses selgitati ja juhiti awalikkuse ette tulewat- ja kawatscs oma elu
tähelepanu paljudele puudustele seaduseel wõtta, kuid omaksed said teda takistada, ära
Itl
nõus, mis wõiwad isegi olla takistuseks sea peites kõik rclwad. Rahakõrwaldaja wõeti
duse wäljakuulutamiscl. Lõplikku otsust sea wahi alla, kus ta ennast süüdi tunnistas.
duseelnõu kohta juhatus weel ci teinud.
5. karskus-wõistluskirjutus
Raha kõrwaldamine Pärnu
lõppes.
Majanduse Ühisuses.
Eesti Õpetajate Liidu poolt korraldatud
Eile tuli awalikuks rahakõrwaldamine 5. karskus-wõistluskirjutuste sisseandmise
Hind Kr. 8.35.
Pärnu Majanduse Ühisuses. Rahakõrwalda- tähtaeg lõppes neil pöewil. Tööde hindamine
Niise pani toime ühisuse wäline rahakasseerija on lõppenud ja mälestuslched ning auhinnad Pealadu ja müük F» VANATALü äris
Tartus, Promenadi tän. 4.
Johannes Klemm. • Raha on kogusummas koolidele wälja saadetud. Nende jagamine
kõrwaldatud 2951 krooni. Kõrwaldatud sum- oimub 10. nrail lootusringide päewa puhul.
Suurem valik juriidilisi raamatuid.
Siiski tollikõrgendused Saksamaal.

Lapsepiinajad kohtu ees.
89. aastane wöõrasisa peksis tütrepoja poolsurnuks.
Süüalused 4 a. sunnitööle ja wangi.
Kolmapäcwal oli arutusel Tartu-Wõru lumib peksmist järele jätta, seletanud, et enne
rahukogus omapärane protsess, milles süü ei jäta, kui laps hakkad paluma. Peksja jat
pingil istusid 80 aastane Jaan Steinbach, kanud oma toorest tegu.
tema 54 aastane abikaasa Miina Steinbach
Ka warem mitmel korral woõrasisa peks
ja nende 25 aastane tütar Elisabeth Bamberg. nud last witsadcga. Pärast eel kirjeldatud
Kõiki kolme süüdistati lapse piinamises, mil peksu joonud laps wctt ja mauacma pannud
lele järgnenud piinatawa surm.
ta woodi. Ta surnud hommikul, kui wõõraS
Politseile teatati omal ajal, et 15. isa toa peal ülemal käinud.
wecbruaril käesolewal aastal maetakse
Umbkaudu samasuguseid seletusi andis ka
Kambja surnuaiale Elisabeth Bambergi wäl wanaema, kuna aga woõrasisa seletas, et nai
jaspool abielu sündinud kolmeaastane poeg, sed tahtwat end päästa tema peale süü wec
kelle loomulikus surmas ümbruskonna imme retamisega.
sed kahtlewad. Kohaliku konstaabli korraldu
Kohtusse oli kutsutud 8 tunnistajat. Neist
sel wõeti enne matusetalituse lõpule Miimist ei olnud üks, Tallnnast, ilmunud. Asjatund
lapse laip lahtisest hauast wälja ja toimetati jana andis seletusi dr. G. Rooks, kes lahanud
Tartu kohtuarstlikku instituuti. Instituudis lapse laiba ja kelle ülesandeks oli kindlaks
leiti, et lapse laip oli üleni werdunud, siniste määrata poisikese surma põhjust. Süüalustest
laikudega ja lihasteni tungiwate haawadega. toodi wahi all kohtusse Jaan Steinbach ja
Tõenäoliselt oli peksetud last witsade ja nh Elis. Bamberg, kuna Miina Steinbach wiibis
maga. Lapse surm oli tingitud nähtawasti wabaduses. Kaebealused kordasid eeluurimi
südame halwatusest, milleks wõis anda põh sol antud seletusi ja sattusid sellejuures oma
just löök kõhu pihta. Laps wõis olla ka läm wahel sõnamahetusse, mida jatkati poolsosi
bunud kõri kinnipigistamise tagajärjel.
nal ka siis. kui kohus oli läinud otsust tegema.
Lapse ema Elisabeth Bamberg elas oma Oodataw kohtuotsus süüalustele suurt muret
ema Miina Stcinbachi ja selle mehe, wöõrasisa ei näinud trgewat, sest nende huultel mängis
Jaan Steinbachiga wäikses üksikus majas. päris muretu naer.
Laps sündinud 5. jaanuaril 1927. a. ja ema
Poolteise tunnilise nõupidamise särele kell
wiinud ta warsti Nõmme rinnalaste kodusse 3,i4 p. I. kuulutas kohus otsuse, millega mõis
kaswatada. Kaks aastat hiljem abiellunud tctakse Jaan Steinbach 4 aasiati sunnitööle,
ta Julius Bambergiga, kes sama aasta jaa Miina Steinbach ja Elisabeth Bamberz
nipäew paiku, teada saades, et tema naisel kumbki 4 aastaks wangi. Miina Steinbachi
on laps, lahkunud naise juurest jäädawalt. wahi alla ei wõetud, waid tema kohta jäi en
Samal aastal hakatud nõudma rinnalaste ko dine tõkkeabinõu politsei walwe.
dus raha lapse kaswatuse eest, mispärast ta
toonud lapse koju. Laps olnud halwasti
kaswatatud, nõrk ja sügelistes. Kukkunud
M. Schmidtile Tartu linna
sageli ja peksnud enese siniseks, missugused
walitsuselt 11.000 kr.
plekid jäänud talle ka peale surma külge. Laps
Rahukogu tsiwiilosakond kuulutas kolma
surnud woodisse. Wiimosel ajal enne surma päewal otsuse endise mõisa rentniku
joonud ta ainult wett. Ema seletuse järele Meta Schmidti nõudcasjas Tartu linnawalit
ei ole keegi lapse surmale kaasa aidanud.
suse wastu. Kohus oli otsustanud nõude
Naabrid aga teadsid seletada, et ema ja
rahuldamiseks
Tartu linnawalitsuselt wälja
wanaema käinud wäetikesega wäga toorelt
mõista 11.038 kr. ja 423 kr. kohtu- ja asja
ümber, peksnud teda witsade ja kepiga.
ajamise kuludeks, muus osas mõisteti nõud
Teistkordsel ülekuulamisel seletas ema, et
eelmisel päcwal enne lapse surma käinud mitte tühja. Otsuse eeltäitmist ei lubatud.
Teatawasti nõudis M. Schmidt ligi 2,5
wöõrasisa Kambja wallamajas poisikesele kas
miljonit
senti. Nõudmine oli ülestõstetud
watusraha nõudmas. Wallawanem öelnud
Schmidti
poolt Sootaga mõisa ehitatud hoo
toetuse andmise ära. See wihastanud wana
meest ja kui ta koju tulles leidnud, et laps nete ehituskulude pärast, sest rendileping oli
toa mustaks teinud, hakanud poisikest kokku lõpetatud enne tähtaega.
keeratud püksirihmaga peksma. Lapse! olnud
Lapse laip leitud.
õhuke kleidike seljas ja täie jõuga löödud hoo
Teisipäewal leiti Pornuse wallas, Pär
bid paisanud wäetikese pikali, kus ta siis suu numaal Kaubi talu kohal Kuremäel paari
ammuli hääletult lamama jäänud. Wana kuulise lapse laip. Asja kohta alustati
mees aga jätkanud peksmist ja kui naised pa- juurdlust.

Kr. liö.
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Wanderwelde ja Kerenski wastamisi.

Snowden wõidab.

Raha ei tohi maha wisata!

Kahe sotsialisti waldlas W-uemaa Sl-.

Kardetud eelarwe kowendab isegi Inglise wa
litsuse seisukorda.

Eelolew kewad asetab karjapidajatele tõsiseid ülesandeid.
Kuidas ümberorienteeruda odawatele söötadele?
Lähenew kewad tõstab uuesti üles piima
karja sööda küsimuse. Kuna wõieksport osu
tub meil üheks suuremaks waliswaluuta alli
kaks, -siis on rahwamajandusliselt äärmiselt
tähtis, et meie wõitootmine sünniks wõimali
kult wäheste omatuludega. Varemalt, wõi
turu kõrge konjunktuuri puhul, wõisime wa
hest olla ükskõiksed selle wastu, kuidaS on
saawutatud tõrge toodang. Peaasi oli, et ta
oleks juur. Nüüd seisab esiplaanil mure
selle eest, et omatulud ära ei neelaks produkti
eest turul saadawa hinna.

Kergem on karja suwise toitmise küsimus.
Et karjamaa on kõige odawam ja ühtlasi ka
kõige parem karjasööt, seda ei tarwitse eriti
allakriipsutava, eriti nüüd, kus sette tõsiasja
kinnitamiseks on läbi wiidud terwe rida uuri
musi, nnllele on järgnenud lugemata hulk
sõnawõtmisi küll ajakirjade, küll kõne
koosolekutel.

Suuremaid raskusi tekitab talwine karja
toitmine. Kuid talwine söötmine oleneb suu
relt osalt sellest, missuguseid eeldusi on suude

tud luua ja missuguste loomasöötade peale
on orienteeritud suwel, sest talwekuudel oda
wa i d sööte kasutades saadakse piimakarja
tasuwusega seotud raskustest üle ka sel aasta

ajal, mil kari wäljas ei käi.
Sellest seisukohast tuleb kõikidele tegelik
kudele karjakaswatazatele küll soowitada tut
wuneda mõningate katsete tulemustega, mis
ettcivõetud põllum. H. Meltsas'e poolt ja
mille lühike kokkuwõte ilmunud koguteose
„Niit ja karjamaa" äsjailmunud 3. wihus.
Katsete eesmärgiks oli saada umbkaud
setki wastust küsimujele. kuiwõrd wastab tõele

praegu sagenew avwamine, et praegusaja hin
dode wahekorra juures on tasuwuje seisuko
halt kõige sobiwamaks karja pohisöödaks head

heinad ja silo. Ainult heade heintega wöi
wad, nii öeldakse tihtipeale, lehmad juba pä
ris hästi lüpsa oma 10—14 kg piima päewas.
Seejuures tuleb heinu anda niipalju, kui leh
mad jaksawad süüa, sest Mida rohkem lehm
sööb, seda rohkem annab ta piima.
Waatame nüüd, mida näitawäd tegelikud
katsed kahe lehmaga. Mõlemad olid wane
mad lehmad, kellel lüps juba wanaduse tõttu
langemas ja neid toideti peaasjalikult heinte
ja siloheintega, peale selle said nad weel wä
hesel määral snwewilja põhku ja juurwilja.
Niiduhe.ua ja siloheina anti niipalju kui süüa
jõudsid, kusjuures siloheina sõid lehmad kin
nioleku ajal 15 kg ja lüpsiajal kuni 30 kg
päewas. Lupja ega fosforlupja ei antud.
Esimene lehm lüpsis märtsis ja aprillis
13 kg piima päewas. Maikuus jäi ka karja
maal piimaand 13 kg lähedale. 7 kuu jooksul
jõudis esimene lehm (7 a. toana) lüpsa Btz,6
kg wõiraswa. 10-kuulise lüpsiperioodi juures
oleks toodang tõusnud kuni 110—115 kg wõi
raswa.
Teine lehm (esimesest aasta noorem) lüp
sis märtsis ja aprillis 16,6 kg päewas. Mais
ja juunis andis ta karjamaal 26 kg ümber,
tootes 16 kuu jooksul 156 ka wõiraswa.
Katselehmade juures haiguslisi nähtusi
ette ei tulnud. Ainult märtsis ja aprillis
wõtsid nad kaalust rohkem maha kui teised
lehmad, kes wähesel mõõdul ka linaseemne
kooke ja kaerajahu said. Sellest järeldab H.

Meltsas, et kõrgetoodangulisi lehmi talwel
heinad, siloheinad ja juurwili weel täiesti ei
rahulda, ja et jõusööta juurdelisades wõiks
piimaandi weelgi tõsta.
Muidugi on see nii ja seda tunnistab ka
autor ise,. et ühest katsest paari lehmaga ei
saa weel kaugeleulatuwaid üldistusi teha.
Kuid on siiski huwitaw, et tegelik põllumees,
kellel nii mitmekülgsed kogemused karjakaswa

29. aprillil (Trj.). Alam
kojas algasid waidlused eelarwe ümber: Pä
rast warakantsler Snowdeni eelarwekõnet

duši kogu aeg kõigile juuresolule margatatva

sitatv ettekanne. Probleemi arutamine kestis Srewusega. Kui Bairdervelde lõpetas, hüppa- ta
püsti ja algas tormiliselt wasmmardluu. puudes
ville Chamberlain, kes tegi walitsusele ette kolm päewa. Wiimasel arutluse Päewal põrku näidata, kuipalju ebaõige Pildi teised maad V*
heiteid, et walitsus ei ole küllalt tähelepanu sid oma arwamiste awaldamisel ägedasti tvasta!- nemaast on saanud sellega, ei G.P.U. punast pa
wõttis esimesena sõna wanameelsete juht Ne

pööranud tööpuuduse küsimusele, mida oleks misi kaks kuulsat sotsialisti: Emile Vandervelde

wõimalik lahendusele lähemale wiia tööstuse
elustamisega, üldiselt olewat walitsus tule
wa eelarwe-aasta peale waadanud liiqa opti
mistlikult.

Vabameelsete esitaja sir Donald MacLean
tuse alal, wõimalikuks peab ühenduses oma toetas walitsuse poolt esitatud eelarwet ja üt
katsetega järgmist mõtet awaldada: „mulle les, et wabameelsed on eriti rõõmsad, kui
paistab küll, et meie kontrollialuste karjade tretada wõiwad wa-bakaubanduse alalhoidmist.
ja ka tõukarjade keskmine piimatoodang oleks
Pärast alamkoja koosolekut oli Downingka ilma igasuguse jõusöödata
Streetil
nõupidamine. Sellest wõtsid osa
(meie harwendus. „Post.") sama kõrgel ol
peaminister
MatDonald ja ministrid Snow
nud, kui oleks olemas korralikud karjamaad
ja talwel rohkesti häid heinu. Ka siloheinal den, Henderson, Thomas ning wabameelsete
on tähtis osa ja suur mõju toodangu tõstmi erakonna tegelased Lloyd George, sir Herbert
seks. Silohein tõstab ka piima wäärtust ja Samuel, lord Lothian ja sir Archibald Siuc
lair. Kuuldawasti on koosolekul jõutud kokku
wöi on kesktalwel sama kollane kui suwel."
leppele,
et wabameelsed walitsust täiel mää
Eesti kontrollühingute 1929/30. a. and
ral
toetawad.
Wabameelsete ajaleht „Star"
mete järgi lüpsis tõukarjades korralik lehm
keskmiselt 111,3 kg wõiraswa, tarwitadcs see ütleb, et wabameelsete suhted sotsialistliku wa
juures 517 söödaüksust jõusööta, mille wäär litsusega on sõbralikumad kui kunagi warem.
tus oleks odawate hindade järgi umbes 60 Nii tekib et eelarwe esitamisega
krooni.
on walitsuse jalgealune nähtawasti isegi kõ
Kui wõrrelda neid andmeid eelpooltähen wenenud.
datud katsete omadega, siis peab küll küsima,
200.000 koduta last Wene
kas ei oleks otstarbekohasem olnud, kui see
maal.
summa oleks kulutatud heina- ja karjamaade
45.000 last-„jänest" raudteedel. Lastel
korraldamiseks. Minu katseid ei wõi weel
puudub leib.
mingisuguseks rekordiks pidada, tähendab au
tor. Kuid lisab ta juure on weel palju
Mos k w a st, 28. aprillil. Nõukogude
wõimalusi edasiminekuks. Esiteks heina kwa raudteel tegutseb eriline politsei laste-jäneste
liteedi tõstmise sihis, mis on just kewadine tabamiseks, kes kaubawagunites, puhwritel
ülesanne. Teiseks on wäga tähtis ka karja jne. ristlewad mööda Nõuk. Wencmaad. End.
tõuarendus. Karja tõuarendusejuu walitsuse komissar Semaschko, kes praegu ju
res on tarwis üles seada uusi
hib kesktäidesaatwa komitee waestelaste osa
põhimõtteid. Praegu tõuseltsid sellest konda, seletas, et wiimase 9 kuu jooksul on
palju ei küsi, kas rekord lehmad on head wõi jaamades ja rongides tabatud 45.090 säärast
koguni nõrgad karjamaa ja heinte last ja paigutatud lastewarjupaikadesse, kel
kasutajad. Tõukarjades ja tõulawades rekord lest aga juba pooled uuesti ära põgenenud.
toodangud faawutatakse sagedasti ülirohke Teedekomissar süüdistab lapsi wargustes, mis
jõusööda söötmisega, 1000 söödaüksust ja weel
praegu raudteedel sünniwad. Raudteejaama
rohkemgi lehma kohta. Healt tõuloomalt tu de einelaudades ei saa praegu toiduaineid.
leks nõuda, et ta ka hästi heina sööks talwe! Nüüd on lapsed-hulkurid pööranud tähelepanu
ja suwel karjamaa arwel rohkesti lüpsaks.
bagaashile, arwestades sellega, et
Wiimaste mõtete praktiline tähtsus on reisijate
nende
kraami
hulgas leidub ka toiduaineid.
otsekohe silmatorkaw. Kui tahame karjasöö Koduta laste arwu
Nõuk. Wenemaal arwa
tade alal orienteeruda odawatele söötadele,
takse
200.000
peale.
Suurem osa neist on
siis on iseenesest paratamatu, s. o. suwel kar Lõuna-Wenemaal.
jamaale, talwel heinale ja silole, siis tuleb
Mussolini-Stalini ärisõprus.
hoolitseda ka selle eest, et oleks olemas kari,
kelle omadused selleks kõlbulikud. Wastasel Wene-Saksa äritehingu teisik Roomas.
korral on tegemist mitte läbimõeldud sammu
Roomast, 29. apr. (Trj.) Itaalia
dega, mis juba küllalt kahju on teinud, nii
töösturite
ja Wene walitsuse wahel saawutati
hästi meie põllu- kui ka rahwamajandusele.
kokkulepe, mille põhjal Wenemaa tellib Itaa
liast 350 milj. liiris wäärtuses mitmesuguseid
kaupu. Kokkuleppele kirjutati esmaspäewal
alla ja nüüd on awaldatud selle tähtsamad
Hoidke alati
punktid. Itaalia walitsus garanteerib 75
walmis üks karp
prots. ulatuses neid krediite, mis antakse we
hügienilisi
nelastele enam kui 25 kuu peale.
Tellimisi on antud elektritarwete, autode,
PASTILLES
keemiaainete ja laewade peale. Moodsaid
laewu tahetakse Itaaliast tellida 100 milj.
VALDA
liiri wäärtuses.
S«adnw«| kõikides apteekide*.

Pariisis peeti» ara sotsiaalsete ja politiliste
uuringute prantsuse komitee huwitaw koosolek,
kus muuseas ära kuulati ka enamluse mõistet kä

hab kaubandust Venemaaga normausterwa.
organiseerida ja reguleerida.
Kerenski jälgis neid Vandervelde mõtteamal

Fascistlik ajakirjandus terwitab kokkulepet

waimustatult.

Belgiast ja Kerenski Wenemaalt.
Esimene pöördus kahe kuu eest Moskwast tagasi

kõige roosilisemate tväljawaadetega. .Praegu on
ta need tväljawaated uputanud halli pessimismi.
Vandervelde leiab, et Nõukogud põeivad kõigi teiste

radiisi rema külastajatele on na-datud mnult
Nõukogudele sood as walgu''es. awaldaMat igaiu
guseid mittemillelegi põhjenewaid statistikard zne.

Saksa õpetlased aga toowat samal ajal teateid
laste ja naisie kohutamast prostitutsioonist Wene

diktatuuride redhibituaarilisi hädasid, kõike ta maal. kuna ameerika ajakirjandus omal ajal kõ
hetakse teha endiselt tagasi. Kuigi industrialisee nelnud enam kui kahest miljonist põgendu-se
rimi el tehtud suur samm edasi, olctvat Wenemaal saadetust 1929. ja 1930. a. Sotsialismi uleS
rahwahäda wäljakcmnatamatu. Ka pjatiletka toi*
lukuse suhtes on Vandervelde wäga skeptiline.

Industrialiseerimist wõiwat jätkata ainult wälis

anne. kisendas KercnZki. ei ole hoolitseda kapi

talismi eest. tvatd kõige pealt teha teatamaks, et
majandussüsteemi ei saa rajada orjusele, ükski

maa tehnikute ja töö abil. Konkurentsi oht Eu walitsuswiis ei ole püsim küllalt, kui ta on ra'roopale ei olewat suur. Kui tahetawat Nõukogu jatud tööliste ja talupoegade wäljakannatama
sid eraldada, nagu seda soowitawat Caillaux. siis
see tähendawat samapalju kui minna sõtta. Leiab,
et Euroopal tuleks ühineda Loucheuriga, kes ta-

rutcle hädadele.

Tmarikukutajale !ai osaks tormiline kiidu
aivaldus.

Prantsuse uus president wali
takse 13. mail.
Wõimalik üllatus wiimscl tunnil.
Pariisist, 29. apr. (Trj.) Prantsuse
wabariigi president Doumergue kirjutas teisi
päewal alla dekreedile, milwga parlamendi

nfüS •

mõlemad kojad kutsutakse 13. mail Versailles'i

>r•

kokku rahwuskoguna, et walida uut wabariigi

f - "s^

presidenti.

Selle dekreediga tõuseb walimiseelne ele
wus Prantsusmaal oma tipule. Erakonnad
ei ole oma ametlikkudest kandidaatidest weel
midagi teatanud. Kuna president Doumer
gue arwatawasti ise kandideerimast keeldub,
kõneldakse kandidaatidena senati president
Paul Doumerist, saadikutekoja president
Bouissonist, Aristide Briandist, Lebrunist,
Painlevest ja Maginot'st. Lebruni toetab
omalt poolt Poincare.
Peetakse aga wäga wõimalikuks, et wali
miskoosolek wõib tima weel üheteistkümnen
dal tunni! üllatust ja wõib tõusta presidendi
kandidaadiks isik, kellest seda üldiselt weel ei
arwatagi.
Ummik sõjakäigul mererel
wastuste wastu.
Pariisist, 29. aprillil (Trj.). Prant
suse walitsuse koosolekul oli arutusel mere
jõudude küsimus, mis on omandanud wäga
põnewa iseloomu selle tõttu, et Inglismaa
tagasi lükkas Prantsusmaa wnmased ettepane

knd Jtaalia-Prantsuse konflikti lahendamiseks.
Koosolekul leiti, et küsimus on praeguse
aja kõige raskem wälispolitiline probleem ja
et lahenduse leidmine on weel enam rasken
datud selle läbi, et Jtaalialt ci ole tulnud weel
wastust Prantsusmaa ettepanekute kohta.
Arwatakse, et Prantsuse walitsus ei saa enne
neljapäewa mingisugust otsust wastu wõtta.
Prantsuse ajakirjandus pühendab küsimu
scle suurt tähelepanu ja awaldab lootust, et
Inglismaa ja Itaalia wõimaldawad weel
läbirääkimisi pidaha enne kui rahwuswahe
line wäewähenduse konwerents kokku astub.
Walitsuse seisukord on nähtawasti seda ras»
kem, et sisepolitilistel põhjustel ei saa ta suu
remaid järelandmisi teha.

\<J±l *
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PEENAQOOMIUNE JA MAITSEV.
Katastroof õliwäljadel.
Oliallikas plahwatas.
New-lorgist, 29. aprillil. Glade
waterist, Texases, teatatakse: Ühes oliallikas
oli plahmatus, millele järgnes tuli. 12 töö
lift sai surma. 8 töölist on kadunud. Alli
kast lõid leegid kuni 190 meetri kõrgusele.
Plahwatuse põhjuseks arwatakse olewat sädet,

mis tekkis masinate metallosade wahelisel
hõõrumisel.

Lond o n i st, 29. aprillil. Ühes söekae
wanduses langes sein sisse. 7 töölist jäi maa
alla. Neli neist saadi surnult fättc.
Trotski kolib Hispaaniasse.
Mad riid ist, 29. aprillil (Trj.). Kom
munistlik pagulane generalissimus Trotzki
palus Hispaania ajutiselt walitsuselt, et te
male antakse luba asuda elama Lõuna-His
paamasse. Kuuldawasti on ta palwe leid
nuü Hispaania walitsuses soodsat wastu
wõttu, kuid walitsuse ringkondades rõhuta
takse sealjuures, et Trotskile wõiks sissesõidu
luba anda ainult tingimusel, et ta annab
kindla lubaduse loobuda tegewusest Hispaania
pinnal.

Uudis! ..Kuld ia Hõbe loterittähed"
ilmuvad neil päevil müügile. Tähti võib tellida asutis nNehatu Rahvamaja4* büroost Tallinnas, Väike-Karja tän. 8, pk. 841, telefon 811-82.

Põgenemine Kremlist
Sven Adelovi romaan.
Tõlkinud M. P. 19

witser silmas mind Silberschwangi kõrwal, põrnitses
ta minule, nagu ta näeks heledal paewawalgel kum
mitisi. Ta oli minu aretccrimiseft kuulnud, ja nüüd
äärmiselt üllatatud, nähes mind wabana ja elawana.
Kui Silberschwang seletas talle minu kardetawa sei
sundi, oli ta otsekohe nõus» et osa wõtan tema kawat
setud põgenemisest.

Ta wiis meid jaama lähedasse wäikesse woori
meestekõrtsi ja arendas meile seal oma kawatsuse üksik

Kobasin läbi pimeduse ukse poole, mis oli warus
tahid raske tabalukuga. Siis meenus mulle järsku,
kuidas säärast lukku käsitletakse. Olin seda õppinud
gümnaasiumi õpilasena, kui mu sõbrad ja mina mu
ema keldrites käisime ööseti saagitsemas. Tõmbasin
suure taskunoa ja surusin ta tugewasti ukseraamis
olewa rambi alla. Ta andis järele. Uks oli awatud.
Siis juba kuulsin ka trepil oma järgijate samme.
Nad kostusid keldrini.
Pöördusin ümber ja lasin umbropsu ühe paugu.
See mõjus. Selle asemel, et mulle otsekohe järg
neda, jäid nad silmapilguks seisma ja wastasid minu
tulele. Kuulsin, kuidas kuulid minu taga tungisid tse

asjad. Ta oli weel ikka lendur ja käis Soome piiril
luurelendudel. Nende lendude ajaks jäeti ta naine

mentpõrandasse.

sõdurist. Kui olen ära, elawad salad minu korteris.
Nende esinemine on muide wäga tagasihoidlik ja lait
matu, kuigi nad minu naist ci lase hetkekski silmist.
Esikus seisab walwepost püsti püssitäägiga. Noh, hüwa
siis, pärast tagasitulekut tuuakse mind lennuwäljalt
autos koju. Sama auto wub walwurid ära. Salad
aga ei lahku majast enne, kui nad on helistanud lennu
jaama walwurile ja pärinud järele, kas lennuk on ära
antud täies korras. Lõbus lugu, eks, minu härrad?"
Jarowitzkil oli õigus. Tema seisund oli tõepoo
lest omapärane. Jgapäew kasutati liiklemistvahendit,
mis meid kõiki' koos wõis kergesti ja ruttu wiia waba
dusse . Ja ise ta oli wangistatud täpsalt samuti nagu
meie. Weider. Oli lennuk waba, siis oli proua Ja
rowitzki walwe all, ja kui jälle tema oli waba, siis pol
nud kasutada lennukit. _ ,
Wõisime ju lõpuks katsuda põgeneda ka ilma len
nukita .kuid wäljawaated üle piiri pääseda kuidagi teist
wiisi olid äärmiselt wäikesed. Oli seega palju awatle
wam walida kiiret teed läbi õhu, ainult tuli proua
Jarowitzki wabastada ajal, mil lennuk seisis tema mehe
käsutuses. Pealik arwas olewat lahenduse leidnud, ja
woorimeestekõrtsi ühes waikses nurgas ta jutustas
meile sellest alul niipalju, kui ta seda pidas hädapärast
tarwilikuks.
„Niisiis tööle, minu härrad," ütles ta, „aeg r.t

Vaheajal jooksin läbi hädakeldri ja olin mõne
sekundi jooksul kiskunud akna pärani. Siis ronisin
läbi walguseaugu wälja tänawale.
tihe hüppega olin saanis, Feodor andis hobustele
piitsa, ja mõni hetk hiljem me olime järgijate käest
paäSnud.
16.

Leiutaja.
Kaks päewa pärast tagajärjetut sissemurdmist
minu enda maija, saabusime Silberschwangiga Petro
gradi.
Tookord kontrolliti Venemaal passe ka sisemais
te! raudteesõitudel. Olin endale laenanud Feodori
passi ja püüdnud end mingiga talle sarnastada nii
palju kui wõimalik. Katse õnnestus hästi, ja pass
saadeti Feodorile ühe sõbraga tagasi. Isegi, kui oleksin
wõinud ta laenata kauemakski ajaks, poleks mul olnud
temast enam kasu, sest tal polnud loamärget wälis
maasõitudeks.

Kella üheksa eel saabusime Petrogradi. Oli külm,
hall talipäew. Tuul puhus wingclt Neewa poolt.
Jaamaesisel awastasime Jarowitzki hiiglakogu. Kui oh-

pantwangiks.

Pealik Jarowitzki jätkas:
„Esialgu minu naine pidi minu lendude kestel
wiibima lennukuuris, kuid nüüd ma teatasin, et
ta ei ole päris terwe, ja saawutasin nii, et ta wõib
jääda koju. Endastmõistagi walwatakse teda ka seal.
Elame Mõika kanali ääres."
Igatahes, kui pean tõusma lendu» wiiakse mind
kodunt autos lennuwäljale. Auto toob samal ajal wal
weposti, kes minu äraolekul peab silmis minu naist.
Walwe koosneb kahest tsheka salapolitseinikust ja ühest

kasin ja meil on ees ränk ülesanne. Härra Sorin ja
mina läheme kohe koju. Teid, härra Silberschwang,
ma pean igatahes paluma, kõigepealt kõnelda juuksu
riga. Teie kahjuks olete sunnitud loobuma oma maa
lilisest habemest."

Juweclikauplcja tegi tõrjuwa liigutuse, kuid pea
lik Jarowitzki pani talle käe õlale.
„Nskuge mind, härra Silbcrschlvang." ütles ta
nstatva lahkusega, „see ci lähe tõepoolest teisiti. Meie
ühiseks hüweks te peate selle ohwri tooma. Olen juba
läbi arutanud» mis kodu minu iuures peab sündima.
Minu korteris me teeme pcawiske. Kuid ka lennu
wäljal on oma järelmäng, ja seal teie patriarhi habe
wõiks meil kõik rikkuda ära."
Silberschwang kehitas õlgu ja tõusis kuulelikult
püsti.

Väljas me püüdsime kinni ühe saani. Juwecli
kaupleja me lasime Newski Prospektil ühe juukseäri
ees maha. Jarowitzki ja mina sõitsime tema korteri
poole edasi. Teel arutas pealik oma plaani weel kord
läbi ja pühendas mind wäga hoolikalt minu ossa ette.
Järgmises waatuscs ma nimelt pidin mängima kahur
wäepealiku ja leiutaja osa.
Paari tunni pärast peatus pealik Jarowitzki kor
teri ees Mõika kanali ääres lahtine, hall jõjawäeauto.
Korter oli esimesel korral, ja eesriide taga seisime
meie Jarowittzkiga ja jälgisime mõlemaid salapolitsei
nikke ning sõdurit, kui nad wankrist wäljusid. Taga
pool toas käis proua Jarowitzki erutatult edasi-tagasi.
„Nüüd nad tulewad," sosistas Jarowitzki pineWalt ja astus ruttu akna juurest tagasi. Ta pöördus
oma naise poole.

„Wõta osja üsna rahulikult, kuni annan märku.
Ainult mitte ärewust! Kuid hoop ise tuleb anda wõi
malikult waikselt. Kui autojuht all märkab, et on wä
hematki lahti, toob ta kohe abi."
Juba kõlistati korteri ukse juures.
Proua Olga waatas oma mehele küsiwalt otsa.
Jarowitzki andis talle tasasel häälel märku, proua
ruttas kiiresti esikusse ja awas.
Kohe pärast seda oli esikust kuulda lõbusaid hääli
ja naermist. Pealik Jarowitzki seisis Nõukogude asu
tise teenistuses ja seega wäliselt teatawal määral mõ
lema salaga ühel jalal. Et naist lendude ajal hoiti
pantwangiks, sellele waadati kui paratamatule kindlus
tuswahendile. Ent muide ei nähtud ei pealikus ega
tema naises kuidagi wangi. Jarowtzki osutas Nouko
gudcle suuri teeneid, ja tsheka! polnud mingit põhjust

temale wõi ta naisele üles näidata lugupidamise puu
dust. Peale selle olid need mõlemad samad politseini
kud, kes proua larowitzkit nüüd juba olid walwanud
kuude kaupa, nii et nende ja nende wangi wahcl aja
jooksul oli arenenud üsna sõbralikud suhted. Ealapo
litseinikke kutsuti juhulikult einetama ja nähti neid ma
jas peaaegu nagu sõpru, wõi igatahes kui proua sõpru.
Proua Jarowittzki oli ehtne wene iludus. Ta oli suur
blond ja olid tal lustlikud, helesinised silmad.
Mõlemad härrad, kes nüüd elamas wcstluses proua
Olgaga astusid tuppa, ei tuletanud sellepärast põrmugi
meele uoid karme, ligipääsmatuid wangiwalwureid
keda mina tshekas olin tundma õppinud. Neist oli otse
kohe naha. et nad walwes proua Jarowitzki juures nä
gid äärmiselt meeldiwat waheldust. ja nii nad terwi
tasid samuti tema meest kõige paremas tujus.
Kuid silmapilgul jäid nad mõlemad seisma ja
põrmtsepd sõnagi lausumata enda ette. Pealik Jaro
wchkr kõrwal nad awastasid nimelt teise kuju. s See
kandis punase tähe ja punase ohwitseri teiste aumärki
dega warustatud kaitsewärwi wormirõüvast kuid selle
kogu pea mõjus kummalisena oma kattega. Ta meenu
tas pooleldi tuukri tiiwrit, pooleldi õudset maski.
Üsna jahmunult põrnitscsid mõlemad salad sellele
wcidrale kogule. '
Jarowchki puhkes kaikuwalt naerma. Järgmisel
silmapilgul oli kogu ta kõrwal oma kummalise peakatte
wotnud ara,a paljastanud üsna kawalise näo. Mina
kui wõimalik ai män9i,*in oma osa nii hästi
taltNa§ waid wacwu oma lõbusat
„Kas tohin teile esitleda oma sõpra, härra pealik
Borlsowi punasest armeest? Need siin on härrad
Snnlga sa Jakobowitzki, tshcka salapolitsenikud "
Kordus mõlema wõõra
„Minu sõber on leiutaja," ütles ta seletades See
praegu äratas härrade'imes
wsh on gaasrmask.de alal kõige uuem. See mask —"
ta wottis uhe teise maski, milliseid lebas laual mitu
õn nium sõbra enda leiutis ja aastatepikkuse
"i. Nuud ta seatakse punamäes sisse. Sellepä
rast harra Borisow tuligi Petrogradi."
KrnJlniihästi Mind kui ka gaa
simaski uuendatud tähelepanuga.
(Järgneb.)
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Hoiuprotsendi allawiimine Tartus.

Ettevalmistused 1. maiks
Lätis.
Kommunisüdc „imr>ööd" Latgalis. Purust»-

1. maist ülemmääraks 8 prots.
Pankade omavaheline kokkulepe.
Eile awaldati ametlik teadaanne läbirää seega peaaegu kõik Tartu rahaasutused, on
kimiste tuleumste kohta Tartu pankade wahel mõeldud eelsammuks laenuprotsendi
pangaprotsendi alandamise küsimuses. Läbi allawiimisele, mida puhttehnilistel põhjustel
rääkimised on lõppenud kokkuleppega, mis ei saa ette wõtta ühel ajal hoiuprotsendi
ueil päewrl wormilikult alla kirjutati ja mille alandamisega. Laenuprotsendi küsimuses
põhjal Pangad Eesti Panga ees enese peale jatkuwad läbirääkimised, mis arwatawasti
wötawad kohustuse läbi wiia hoiusummade juba lähemas tulewikus wiiwad wormilisele
protsentide alandamist 1. maist s. a. arwa kokkuleppele.
teö. Nimelt maksawad pangad 1. maist ala
Selle saMuga näitawad Tartu Pangad
tes hoiusummade jookswal arwel mitte ainult oma tahet rahwamajanduse
kuni 6 protsenti aastas ja tähtajalisel nõuetele wastu tulla, waid ka wõtta alust
etteheidetelt, mida krediidi küsimuses eriti on
arwel kuni 8 protsenti aastas.
Kokkulepe, millega on ühinenud 12 panka, tehtud Tartule.

Riiast, 29. aprillil. Ettewalmistused
1. mai waastuwõtuks on hoos. Sotsiaaldemo

Emajõe weetõusus hakkab tulema seisak.
Oö-päewa kestel teisipäewast kolmapäewani
kerkis wesi ainult 4 sm wõrra, tõustes seega
342 sm peale. Seega on weetõus jäänud
rohkem kui kolm korda wähcmaks, wõrreldcs
eelmise öö-päewase tõusuga. Pedja jõgikon
nas on juba wee alanemist märgata.
Purrete korraldamine ja pikendamine kes
tab suurwee piirkonnas olewate! tänawatel
endiselt. Kuid tuleb ilmsiks nähteid, et wäl
japandud purdelaudadest palju kaob, kuid

telg on nõrk,

kraadid kawatsewad eelmiste aastate eeskujul

korraldada meeleawaldusi ja rongikäike, mil
leks neile ka luba antud. Ka kommunistide
peres on ettewalmistused käimas, mida aga
wõimud juba idus häwitawad. Latgalis juh
tus mitu kuritahtlikku tulekahju, mis pan
nakse kommunistide arwele. 1. mail kawatse
wad kommunistid korda saata „imetöid", põ
letada kirikuid ja teisi asutusi.
Rihtupe jaama jõudis rong purustatud
2. klassi wagunite akendega. Pihkwa-Ostrowi
wahel oli rongile kiwe loobitud, üks kiwi kuk
kus 2. kl. kupeesse, kus sõitsid wälismaa dip
lomaadid ja kullerid. See on juba korduw
juhus, kus Nõukogude rong jõuab Lätisse
purustatud akendega.

Emajõe weetõusus seisak.

Kui leiti, et ede

tud akendega rongid Venemaalt.

Leedus kaotatakse sõjaseadus.
Kaunase st, 29. aprilil. Valitsuses on

n

siis tehti
see kohe

I

tugeva
maks

KAHEKORDSELT
Samal viisil on Ford arendanud oma veoautot täiuslikkuse poole igas suhtes. Ei
Jätku sellest, kui mõni üksik osa on tugev ja kindel peab olema rohkel määral
ka n.n. reservkõvadust, et vastu pidada võimalikule ülekoormatusele.

Fordi kõvadus ja sitke jõud on selle põhjuseks, et meil on
tarvitusel Ford-autosid rohkem kui ühegi muu firma omi ja

arutusel riigi kaitseseadus. Selle seaduse maks

mi putkadest on jõepoolses osas mõned wee
Wvimuses. Samuti on wesi tunginud ka mapanekuga jääb ära sõjaseadus ja tsensuur.'
tvanakraami laudade juure ja sundinud wii Samuti likwideeritaksc ka koonduslaagrid.
jaministecriumis on üv-beriõltamisel parla-'
maseid kõrgemaid kohti otsima.

%/ovcl

et Soome lahe teisel kaldal, Soomes, üle 50 % kõigist veoauto
dest on Fordid.

Tulge vaatlema eri lava- ja keretüüpt.
3 eri shassiid: lühike, keskmine ja pikk.

mendi tcgewuse ajal maksew olnud ajakirjan-s

Piirisaare muust ilmast
duse seadus, mida kawmsetakse täiendada.
Usaldatav Ford-hooldeteenistus.
lahutatud.
Sõjakäik Hindenburgi wastu.
Peipsil lõpetati hobustega sõitmine möö
Rahvussotsialistid soowitawad lahkuda. j
dunud laupäewal. Küll käisid aga jääl Pii
Berliinist, 29. aprilil (Trj.). Saksa:
A/S. A. Rosenwald & Co.
risaare kalurid kuni kolmapäewa hommikuni.
ajakirjandus arutab elawalt Münchenis koos'
Kalurid
läksid
püügile
juba
hommikul
wara
mitte wee, waid mõnede kodanikkude läbi, kes
Tartu, Suur Turg 8.
kella 3 paiku ja wiibisid järwel kella 8-ni olnud rahwussotsialistide riigipäewa rühma
purdeid omale Pliidi ja ahjukütteks tarwita hommikul. Kauemaks järwele ei wõinud poolt awaldatud seletust, milles riigipresident
wad. Olgu tähendatud, et purrete kõrwal jääda, sest päikese kõrgemale tõusmisel muu Hindenburgi üles kutsutakse hädakorralduste
dajad, kui nad tabatakse, kohtulikule wastutu tub jää pudedaks ning ei kanna enam inimesi. läbiwiimiscga rahwa terroriseerimise" asjus
sele wõetakse.
Mõned Piirisaare kalamehed on ka „supel seisukoha wõtmiselc, wõi wastasel korral soo
Paju tänawal on wesi niiwõrd sügawaks nud", sest madalikkudel on jää nõrgem. Jnim witatakse ametist lahkuda. Seletuskirjas pro
Talud haamri all.
muutunud, et wõimatu on siin purdeid tar ohwreid pole järw aga seni saanud.
testeeritakse rahwussotsialistide rahwasaadi
witada.
kute kõnekeelu wastu, samuti erakonna orga
Kunas wabaneb Peipsi jääst?
Ühendust peetakse paatidega.
nite wastu tarwitusele wõetud surweabinõude
Wõrumaa kohad oa odawamad.
Kohati on Peipsi ka lahti. Näiteks Piiri
Linnawalitsüse poole on pöördunud mit
wastu,
milliseid
nimetatakse
„kuulmatuks
Wiimasel kinniswarade oksjonil Tartu- fuminc algas 10.000 kroonilt. Ostjaks osutus
med aiapidajad palwega, et nende aedadest saare ja Wenemaa waheline riba, kus kalurid põhiseaduse rikkumiseks".
wesi wälja pumbataks. Seda soowi ei saa käiwad püüdmas juba paatidelt. Lõunapool
Wõru rahukogus selgus, et Walga- ja Tar Tarru ühispanga wolini! waun. adw. K. Sild.
Märksa odawamar hinda maksid võrumaa
linnawalitsus rahuldada, kuna see linnale se järweosa lahtiminekut wõib oodata wast
tumaa talusid ostetakse palju meelsamiu. kui
liiga kalliks läheb ja ühe huwides ei saa üld nädala jooksul, kuna suure järwe lahtimine
.Võrumaa talusid. Wastawalt sellele on ka talud. Nii läks Julius ja August Piho Narist
kuks kulub arwatawasti weel ligemale paar
suse raha kulutada.
esimeste hind märksa kallim.
mõisast eraldatud wakutalu 2BlO
nädalat. Tuuleta ilmade juures wõib see
Nii läks Wesneri mõisast eraldatud Ida Lella kr. eest Peeter Arcnsile. Wõlga lasus 'el talul
Kala- ja wanakmamiturg weeS.
Wesi on suurema osa kalaturust wõtnud kesta isegi kauem. Piirisaares on wesi tõus
asundustalu nr. 45, mis 32,89 tiinu suur ja 703 kr. ja müük algas 1000 kroon lt. Pakkuoma wõimusesse. Nii on osa kaladega kau nud umbes 2 meetrit.
millel wõlga lasus 20.122 kr.. Anna Lclla loo jäid oli seitse.
Praegu on Piirisaare muust ilmast täie
õitsejaid, kelle Putkad täiesti wee wõimuses,
.inikule 10.790 kr. eest., kusjuures pakkumine ai
Jakob Kala Wõrnmaal Rogost mõisast eralda
oma kalamüügi laudadega aset wõtnud Kala likult lahutatud. Ei pääse jalgsi üle jää ega
gas 9.900 kroonilt. Kuuldawasti on see talu en> tud wakutalu „NaPka", mis 33,33 tiinu suur, läks
turu tänawa kõrgemal kohal. Ka wanakraa- saa ka paati wette lasta.
dine kait ewäelase krunt ja mõisa südamest eral 4030 kr. eest Ferdinand Hopele. Wõlga oli sel
raiud.

talul 2330 kr., kuna müük algas 3735 kroonilt.

Teise Tartumaa talu Otepää kroonumõisast

Miina Kikase Wastsc-Kasaritsa mõisast eralda'--

eraldatud Aleksander Saare „Potti" talu, mis tud talü „Pangi", mis 39,16 tiinu suur, ostis
68,15 tiinu suur. ostis 4750 kr. eest Hendr. Peeter Kraaw 2750 kr. eest. „Pangi" talul lasus
Surm end. Hispaania kuninga perekonnas. Sieinberg. oli wõlga 5738 kr. Pak wõlga 4589 kr., kuna müük aigas 2000 kroonilt.
Koos teiste Hispaania kuningliku pere kumine algas 4532 kr. pealt.
Emilie Wildo, Anna Pangi ja Rud. Pangi
Ka Walgamaa talu,. Puka mõisast eraldatud Wastse-Ka aritsa kroonumõisast eraldatud talu nr.
-õuna liikmetega lahkus kodumaalt ka His
paania infanta Jsabella endise kuninga Nikolai Treesi „Kurepää", mis 45,86 tiinu suur. 66. mis 34,47 tiinu suur, läks Wõru ühispanga
Alfonso tädi. Perekonna raske langus mõjus läks wördlemisi korraliku hinna, 8030 kr., eest woliniku Hagiwangile 3010 kr. eest. Wõlga oli
elatanud printsessile nii rängalt, et ta pärast Tartu Majaomanikkude Panga wolinikule. Sel sel talul 6973 kr. Pakkumine algas 1286 kroo
mõnda päewa Pariisis wiibimist suri. Ei ole talul oli wõlga 27.220 kr. Müük algas 8000 nilt.
wee! teada, kas teda lubatakse Hispaaniasse kroonilt.
Üldiselt oli pakkumine seekord loium kui
malta, sest kuninga tädi wiidi surijana Pa
Samuti läks 10.015 kr. maksma Valgamaal mõnel eelmisel oksjonil. Järgmine kinniswa
riisi, kuna ta ei tahtnud surra wabariikliku asAtv ja Sooni mõisast eraldatud Jaan Ponuncri rade müük enampakkumise teel on rahukogus
Hispaania pinnal.
tvakuialu „Sikka", mis on 33,74 tiinu suur. juba lähemal ajal.
„Si?ka" talu peal lasus wõlga 13.707 kr. ja pak-

Poolakate meeleawaldused Danzigi pärast.
Ühenduses Poola Danzigi peakonsuli mi wis. Teatawasti sattus peakonsul Danzigi
nister Strasburgeri tagasiastumisega algasid senatiga wastollu, millele järgnes ametkohalt
Warssawis suured meeleawaldused (pildil), lahkumine. Poola-Danzigi konflikt on oman
milledest eriti üliõpilased suurel hulgal osa danud tõsise kuju ja ulatub arwatawasti rah
wõtsid. Pildil on meeleawaldajate kogune wasteliidu ette.
mine Saksa saatkonna maja lähedal Warssaehitamisest. Olles mitmel pool laekahoidja,
Rööwimist ei olnud.
oli tal wõimalus ühel pool kestwat rewideeri
Warangu wallawanem mõtles selle ise wälja. mist Marjata summadega teisest kassast. Nüüd
Puudujäägid kassades.

toimepandud wallakassa rewideerimisel selgus

23. skp. teatas politseile Warangu walla aga seal puudujääk 1000 kr. ulatuses, doku
wanem Timm, et temalt on rööwitud hobune mentide kahekordse arwestamisega. Peale selle
ühes ree ja 4000 kr. rahaga. Nüüd on ameti puudujäägid piimaühingu jä tarwitajate ühi
wõimud salapärase rööwimisloo selgitamisega
süste kassades. Kohapeal oodatakse huwiga,
niikaugele jõudnud, et rööwlite asemel toime kuidas asi laheneb, sest alles hiljuti kukkus
tati wallawanem ise Rakwerre, sest rööwimis sisse wallawanema abi Toomel koolimaja ehi
lugu on selge wäljamõeldus. Peale öö tusmaterjali kõrwaldamisega ja nüüd on
päewalistkinnipidamist wabastati wallawa wallawanem kohtu all.
nem. Rööwimisloo on näh
Noorsoo suwipäewad
tawasti Põhjust annud asjaolu, et wallawa
Wiljandis.
nem Timm oli kohustatud aprillikuu lõpu
päewil Warangu piimaühisuse laegast uues Eesti Noorsoo Karskusliidu uuemaid töö
tiwalitud kassapidajale üle andma ja et seal
kawatsusi.
tal rahast puudujääk oli, simuleeris rööwi
Käesolewa õppeaasta lõpul, 13.—15. juu
mist. Rööwitud hobune tuli weel sama! ööl nil korraldab Eesti Noorsoo Karskusliit nel
koju tagasi ja siis selgus et reest oli kadunud janda suwipäewa Wiljgndis. Oma laiaula
«ainult 4000 kr. raha, kuna muud asjad ja tusliku kawa tõttu tahawad nad kujutada tõe
portfell alles olid. Timm on kohapeal tun list noorte paraadi. Osawõtt on wõimalda
tud korraliku mehena, kuid wiimasel ajal sat tud kõigile kooliõpilastele ja liidu liikmetele
tunud wõlgadesse, mis tekkinud uute hoonete
wäljaspool kooli. Uudsusena kawas esinewad
spordiwõistlused. Suwipäewist osa wõtma on
palutud ka hariduse- ja sotsiaalminister, aja
kirjanduse esindajaid ja tähtsamaid hariduse
UUDIS MALEHARRASTAJAILEt
ja awaliku elu tegelasi. Hulk ettekandeid, ja
lutuskäike jne. teemad päewad sisukaks.

Tasku* ia reisuMALED
Ilusam kingitus maleharrastajaile.

raamatnkaupl.
Tartus, Suurturg 16.

Koorijuhtide päew algab
1. mail.
10. üldlaulupeo koorijuhtide päewade pu
huks 1.—3. maini koguwad pealinna kõigist
maanurkadest mitusada koorijuhti. Koorijuh
tide päew peetakse „Estonia" sinises saalis.
Algus on 1. mai hommikul kell 9. Ettekan
netega esineb prof. J. Aawik ja teised muusi
kategelased. 10. laulupeo laule demonstree
riwad Tallinna kooridest „Estonia" muusika
osakonna sega- ja naiskoor prof. J. Aawiku
juhatusel, „Raudami" segakoor K. Leinuse
juhatusel, Jaani kiriku oratooriumi koor,
~Estonia" ooperi meeskoor ja Tallinna Noor
soo Muusikaühingu segakoor, ülemaalises ula

Dr. L. Villecourt'i mälestamine Prantsuse Instituudis.

Prantsuse-Eesti sõpruse laiendamistöö juurest maamulda.
Prof. L. Rudrauf kõne.
Teisipäewa õhtul peeti ülikooli ruumides eesti keelt ära ei õppinud, Maid isegi Prant
Prantsuse Teadusliku Jnsljtuudi peakoosole suse-Eesti sõnastiku wäljaandmise enese õlga
kut. Juhataja prof. A. Piip tuletas lühikeses dcle wõttis, waatamata sellele, et see töö te
awakõnes meelde surma läbi lahkunud Tartu malt kui ettewalmistuselt mittekeeleteadlasclt
ülikooli õppejõudu dr. Louis Villecourt'i ja suuri pingutusi nõudis. Samal aja! kawatscs
Journal des Debats peatoimetajat ja Prant ta wälja anda eesti keele grammatikat prants
suse-Eesti komitee tegelast August Gauvin'i. lastele, et sellega äratada oma kaasmaalaste
Mõlema mälestust austati waikse püstitõus huwi Eesti wastu.
Walmimas oli, kuid pooleli jäi samuti
kuses on tähendatud päewad ainukesed enne mi sega.
Prof.
L.
R
u
d
r
a
u
f
peatus
pikemas
kõ
suurem
prantsuskeelne teos Eesti kohta. Te
juubelilaulupidu ja nende kordaminekust ole
neb suurel määral kogu üldlaulupeo muusika nes dr. Villecourlli isiku ja selle osa juures, ma idealism, isiklise kasu täielik ignoreerimine,
mida kadunu etendas Prantsuse Eesti sõpruse suuremeelsus ja töötahe seadsid üles suure
lise ettewalmistuse edu.
süwendamisel. Kõneleja näitas, kuidas see maid nõudmisi kui nõrk organism seda kanda
kindlate traditsioonidega prantsuse perekonnast suutis. Liiga warakult lahkus see truu. ja
wõrsunud teadlane juba oma iseseiswa elutee silmapaistcw lüli Eesti-Prantsuse sõpruses.
Kirjeldades dr. Villecourti osa Prantsuse
alul kokkupuutumisesse sattus eestlastega ja
kuidas sellest kokkupuutumisest tärkas sügaw Teadusliku Jnsituudi elus, tähendas kõneleja,
armastus Eesti maa, rahwa, eesti keele ja et kadunu elu ja surm paneb meile peale mo
kultuuri wastu. Eesti sai sellele sügawalc raalse kohustuse jatkata tema tööd luua
prantsuse patrioodile sõna otsekoheses mõttes laiem alus Prantsuse Eesti sõpruse arenda
teiseks kodumaaks, kellega teda ühendasid peale miseks.

kultuuriliste huwide weel perekondlised side
Kanti ette ja wõeti wastn aruanne Ins
mcd abiellumine eestlannaga.
tiiuubi tcgewuse kohta lõppemal semestril,
Kuiwõrd köitis kadunud dr. Villecourt'i kuna walimised nädala mõrra edasi lükati,
tõesti, fcbq näitab asjaolu, et ta mitte ainult tarwilikn kwoorumi puudumisel.
"Oma Maa" toimetaja prot
sess kohtu-uurijaga.

määras riigikohus asjaarutamise Tanu-Wõrn ra

hukogule. Asi oli arutu ei teisipäewal. ToimS
tasa H Soo's seleta-, et ta ei ole tnhmuo ame

Viljandi lehes „Oma Maas" ilmus oktoobri'tiasutuit haawata, waid icaiatvansiku tegewuit cnt
uus 1929. a. artikkel pealkirjaga „Jaan Bekkcri
tvu-tada. Kohu- mõistis H. Soorn 7 öö-päotvu?l

>ius kaebus". Selles kirjutati muuseas, et Sa aresti ja tema süütegu arwati erakacbe wabe
kala Panga dir. Bacrrsi lugusid püütatvrt sumbus
rada ning Wiljandis liikuwat atvalikult kuuldu

korrast tingituks, mispärast tal wõimalus on ära
leppida.

sed. et Baarsi lugude sumbutamiseks kõik olewat

käima pandud ning J. Bekkerile tehtud eeluuri
mises tegewa ametliku isiku poolt kokkuleppimise
eitevanek dir. Baarsi kasuks.

Lootusringide kewadpüha
Väljendused leidis Wiljandi 1. jsk. kohtu
9. ja 10. mail.
uurija Leonh. Luha enda kohta haatvalvaks, sest
tema oli nimetatud asjas eeluurimist toimeta
Selleaastane lootusringide ketvadpüha
nud. Kohtu-uurija L. Luha andis „Oma Maa"
peetakse 9. ja 19. mail. Haridus-ja sotsiaal
wastutawa toimetaja lvann. adtv. Hans Soorsi
Mägitee 30 aasta juubel.
ministeerium on teinud korralduse, et kooli
des 9. mail kaks wiimast tundi oleks kasuta
1901. aastal, 6. mail, awati Loschwitzis, wastu erakaebuse ja peale elle 4õstis tema tv.rstu
tawad karskuskaswatustööks ja lootusringide . mis wahepeal Dresdeniga ühte on sulanud, süüdistuse ka prokuratuur, leides, et ametiasü
tegewuse korraldamiseks. Eesti Õpetajate Liit esimene rippuw mägiraudtee. Tee on 250 m tuse kohta on tartvitawd haatvawaid ütelusi.
on saatnud kõtgile koolidele sellekohase mater j pikk ja ulatab 80 m. kõrguse, wiies Rachwitzi
Kuna kohw-uurija L. Luha kuulub Wiljandijali lootusringide päewa korraldamiseks.
Pärnu rahukogu kohtunikkude kolleegiumi, siis
kõrgustikule.

Tegelaste arw 10. üldlaulu
peol üle 17.000.
_ 1933. a. peetawast 10. üldlaulupeost osa
wõtjaid on seni end registreerinud 406 sega
koori 14.171 lauljaga, 31 meeskoori 832
Imchaga, 16 naiskoori 508 lauljaga ja 64
pasunakoori 1168 mängijaga. Kokku 517 koori

16-879 tegelasega. Wõrdluseks olgu tähen
datud, et 9. üldlaulupeol osamõtjaid oli re
gistreeritud 507 koori 16.774 tegelasega.
Arwesse wõtttes, et laulupeost osawõtjatel on
weel wõimalus registreerida, wõib juubeli
laulupeost osawõtjate arw tõusta üle 17.000.
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Uued pensioniseadused wõeti wastu

Kaks sisepolitilist märkust.
Palju ärevust ja meeltekibedust tekitanud
pensionide kärpimise eelnõud on riigikogu
poolt vastu võetud. Wiimasel silmapilgul
on pensionide ülemmäärasid siiski tõstetud.
Nõnda on riigiteenijate ja kaitseväelaste pen
sionide ülemmääraks kinnitatud seaduse lõp
likul hääletamisel 150 kr. komisjoni poolt ette
pandud 120 kr. asemel. Samuti wäärib alla
kriipsutamist kaitseministri poolt esitatud ja
vastu wõetud punkt, et wab a d u s r i Š t i
kawaleridel, vabadussõjas haa*
wata j a põrutada saan uil ning
langenute järeltulijail, ja neil,
kes vabadussõjast kuni 3. jaan. 1920. a. vä
hemalt 6 kuud osa võtnud, on pensioni ülem
määraks 180 kr. Sellega on väga õieti hin
natud meie vabadussõjalasi ja toonitatud
nende teeneid isamaa ja riigi vastu.
Mis puutub riigitccuijaisse ja kaitseväe
lastesse, kelle pensionide ülemmäära viima
sel silmapilgul siiski natuke kõrgendati komis
joni ettepanekust, siis võisid siin kaaluvat
osa etendada J. Tõnissoni poolt ette toodud
väited: Ei ole mitte tähtsuseta, missuguses
hingeolus tehakse tööd riigi teen istu
j e s, missuguse meeleoluga asutakse oma ko
huste täitmisele kaitseväes. Wõib olla,
et noored inimesed riigiteenistusse astudes
või kaitseväe kohustuse täitmisele asudes ei
mõtle mitte nii väga puhkepaigale. Aga kui
inimesed juba mõnda aega oma kohustusi
täitnud, kui neil on juba perekonnad, siis hak
kavad nad juba mõtlema, mis neist ja nende
omastest tulevikus saab. Kui ohvitser oma
teenistuskohuste täitmisel sellele peab mõt
lema, et tema perekond tervise kaotamise kor
ral abitusse seisukorda jääb, siis ei saa ta oma

ülesandeid ja kohuseid nii täita, nagu seda
tarvis oleks.
Meeleolu pcusionide kärpimiseks loodi sel
lega, et üksikud kõrgemad kaitseväelased liig
suuremääralisi pensione said. Kuuldes prae
gusel kitsal ajal, et see ja see terwe ja töö
wõimcline mees saab nii mitukümmend tu«
Hat kuus pensioni, wõib tõesti tekitada paksu
werd ja pahameelt. Aga need pensionid tõu
sid eriliselt kõrgele just kaitseväelastele antud

soodustuste tagajärjel. Nüüd tuli reaktsioon.
Za selle all kannatawad ühtlasi ka nende hu
wid, kes wäga suuri pensione ei saanudki.
Politiline wõitlus nrajanduslikkude ette
wotete ümber süweneb ja annab alatasa ikka
roUsm kõneainet. P.-kogude ja asi; koonduse
wahel on käiMfls päris korräpäratte sõda, mil
tele asi koonduse poolel hoolega
kaasa wehib. Tööerakond pakub koondusele
nimelt ajakirjanduslikku abi, kuna koondus
selle wiimase poolest saamatul pinnal seisab.

Kakkawad maksma 1. maist.

Wiimase võitluse tagajärg p.k. „Estonia"
ümber ei rahuldanud õieti kumbagi poolt.
P.-kogude leht märgib heameelega ära, et
tööerakonna ja koonduse attaak p.-k. „Esto
nia" wastu peakoosolekul nurja läinud. Töö
erakond ja koondus olevat tahtnud waewarik
ka ettevalmistusega nõnda kaugele jõuda, et
p.-k. „Estonias" ei jääks kivi kivile ja et
keskühisus ülevõtjate kätte langeb. Ülevõt
jad" saanud aga haledasti lüüa, sest nendega
läinud ainult paar-kolmkümmend piimaühiu
gu esitajat. Sel puhul ci unusta „Kaja"

Kaitsewäelaste ja riigiteenijate pensioni ülemmää
raks 150 krooni, wabadussöjalaste pensioni ülem
määraks 180 krooni.
Riigikogu koosolekud 28. apr.
Koosoleku päevakorras oli 19 punkti.

mõisnikkudele taimnaksmise wastu.

A. Rei loastas, et sotsialistid pole nn nantmo.
Tähtsamad päevakorrapunktid olid pensionide Kui julm lanimaksniiie seadus on olemas. ja se *

tööerakonnale ja koondusele veel meelde tule

tamast nende äpardusi ja pankrotte mõnede
ühistegeliste asutuste juhtimisel, mis olgu
hoiatuseks, et kui need mehed p.-k. Esto

Inglise õhukaitse juhi lenduri-surm.
Inglismaa õhukaitse ülem komandör Fel
niasse" pääsevad, siis seal samasugused lood
ton Vcscy Holt sai hiljuti õhuõnnetuscl
ette võivad tulla.
Teisest küljest ei saa aga p.-kogudegi hää sõjaväclennuki proovilcnnnl surma.
lekandja vist salata, et p.-k. „Estonia" pea
koosolekul siiski ka asjalikku arvustust fuul
Läinud nädal wähendas
dawalc tuli ja et vastasrind siiski niivõrd
mõjul oli, et kärbiti administratsiooni-kulusid,
kattewara.
mille hulgas lõviosa etendavad direktorite
palgad ja sõidu- ning esinduskulud, üle 6
Eesti Panga nädala aruanne 23. aprillist
milj. sendi võrra. See on siiski tähelepanu näitab järgmist seisukorda (klambrites toodud
vääriv summa.
armud käiwad eeknisc nädala kohta): katte
Olulisem aga, mis wõitluse hoos tahaplaa loara 23.780.180,00 kr. (21.330.055,71),
nele jääb ja mis terawalt põllunieeste hu sisemckslid 10-539.092,52 kr. (10.005.713,39),
wisid riiwab, on wõiekspordi parema korral laenud walitsnsele ja teistele 15.303.231,41 kr.
dnse küsimus.

tepanekut teha ei stw. Kornet tegi siis ettepaneku
mõtia selleks uuesti tõO.UtX) krooni, uskudes, sot
sialistid teda toetawad, sest need on atan oumo

vähendamise seadused. Seetõttu oli rõdul
rohkesti näha pensioni saajaid endisi kaitse
väclasi ja riigiteenijaid, kellele need seadu
sed valusalt lihasse lõikavad.
Minister P i i s ka r i ettepanekul muu
dctakse päevakorda nii, et kergemalt läbimi
ncwad seadused ja kolmandal lugemisel ole
vad seadused said päevakorra etteotsa. Seda
tehti lootnscs, et samal õhtul pidada veel
teine ja kolmas koosolek, millega riigikogu
pääseks 1. maid vastu võtma.
Int. Lill e wahialla võtmise lugu lõpetatud.
Sekretär teatab, et koosseisu ja kodukorra
komisjon otsustas tunnistada rkl. Lilli vahi
alla võtmise küsimuse lõpetatuks ja asjasse
puutuv materjal on saadetud tagasi vabariigi
valitsusele. Wab. val. otsusega on karistus
määra muudetud ja muudetud karistus on

(11-880-581,29), pangatähti liikmel 35.058.812 süüaluse poolt kantud.

lcks eelarwcs on summad, siis Pole mõte: olla selle

mastu. . . « y

Ettepanekud lükati tagan, seadus woeti .oiman
dal lngeniiicl lõpulikul: inasin.

Haridus «sotnaalmininii ettepanekul lopeixtte
koosolek kell 7.10 ja uus koosolek otiusrat: pidada
15 niinuti pärast Iveel teine ja kolmas koosolek.

Teisel koosolekul
tulid esimesena arutusele pensioniseadused, «ja

nende sisu muutus nüüd tublisti.
Kaitseminister A. K e r e m tegi walitsuse
niinel ettepaneku kaitsewäelaste pensioni
ülemmääraks wõtta 139 krooni. Wabadus
risü kawaleride, wabadussõjas haawata wöi
põrutada saanud sa need, eks fititi 3. jaan.
1920 wähcmalt fiuis kuud zvabadussõjast osa
wõtuud nende ülemääraks on 180 krooni.
Wabariigi tvalitsus oli wahepeal uuesti kao»
lunud neid pensiouimäärasid ja jäänud nende
normide juure. Samu norme pani ette rkl.
Fuks komisjonis.
Rkl. Fuks aga tahab jälle allapakkuda ja
teeb oma ettepanekud wastawolt 120 ja
1.50 krooni. Teinal näib kindel tahe olewat
jätta omale wõimolus näidata,nagu tallaks ta

krooni (33.100-823-—), jookswad arwed Kaitseväelaste ja nende perekondade pensio
1 1.521.130,27 kr. (17-339.818,30). Katte
nidc vähendamise seadus.
lnara lvahekord jookslvatc kohustustega oli tuli esimesele lugemisele. Aruandja K. Tonk
17,39 protsenti, 18,25 protsendi wastn eelmi man kandis ette, et koinisjon on teinud eel
sel nädalal.
nõus kolm Parandust wähendannd pensio
Wiimane ninndatus on tingitud peamiselt nide ülemmäära 200 kr. pealt 120 kroonile,
kattewara hulga langusest aruande ajal, sest millega peaks mõhna ära elada, suurendanud kärpida kõige rohkem, aga teised on wastu.
jookswatc kohustuste kogusumma on jäänud alammäära 35 kr. Pealt 10 kroonile ja kol
Kaitseministri ettepanek lvõetakse wastu.
samaks, mis eelmiselgi nädalal. On langenud mandaks, et seadus hakkab maksma 1. juulist. Fuks aga nõuab nimelist hääletamist. See
ainult walitsuse jooksew arme, kuid peaaegu Ülemmäära mähcndaniisega hoitaks kokku ettepanek aga ci saanud tarwilikku häälte hulka
ja nimelist hääletamist ei tulnud.
sama Mõrra on tõusnud liikwclolcMate pan
põiklewa tööstuse, nagu oleks suurem osa wõid gatähtcde hulk. Ülekanne on seletatud pea 10.625 krooni, alammäära suurendamine suu
Wastu woetakse weel kaitseministri ettepa
siiski wälismaale saadetud „Estonia" kulul misclt riigiametnikkude palga mäljamaksnn rendab Mäljamineknid 29.800 krooni, kuna nek, millega wobadussõja laste lastega lbsed
wäikscsnmmalisi pensionäre on suur arm. Et
ja riisikol."
käiwad kõrgema pensioni alla.
sega kuu 20. päemal.
seadus hakkab maksma 1. juulist, siis teeb see
Hiljuti olewat aga dir. Uritam muud kir
Wastu wõetakse ka ettepanek, et seadus
Rohkem soolatud wõid.
kulusid Mõrrcldcs walitsuse eelnõuga Meel hakkab
jutanud, millest selguwat, et p.-k. „Estonia"
maksma 1. maist.
111.000
krooni.
Üldse
muudatused
toomad
pole muud kui eksportühing, kes tõeliselt
Karjasaadustc mäljawco kontrolljaama
üldse ei eksporteeri, waid oma kauba Tallin poolt on kõigile registreeritud piimaühisustcle kulude suurenemist 113.000 krooni ja mähe Riigi ja omawalitsusteenijate pensioniseaduse
uas wõorastele waheltkauplejaile maha inüüb. laiali saadetud ringkiri, milles juhitakse tä ncmist 10025 krooni, seega absoluutne suure juure? tehakse ettepanekuid, et nendele pensionäri»
dele rehrak? erand, kee on kogu aia reeninud lvaba»
Seesugune talituswiis ei anna end küll kui helcpanu sellele, et piimatalituscd hakkaksid nemine 127.775 kr.
riigi piirides. Kuna neid ettepanekuid aga pole ko»
See
on
Mõewd
mõrrcldcs
walitsuse
esita
dagi mitte kaitsta. Oleks ' wiimaneaeg, nagu enam soolatud Mõid malmistama, sest mälis
miszonis kaalutud. jäälvad uad wähemussc.
tud seaduseelnõuga, mitte aga endiste kulu-W. HaZselblatt teeb ettepaneku, et pensionile
siinkohal juba waremgi rõhutatud, et ntctc turg nõuab peamiselt soolatud mõid.
minejatele tvümane poolik aasta loetaks täis aaS«
wõi eksportöörid walismaaga otseiihendust
"Soolatud Mõid tuleb sarnaselt malmis määradega.
taks. kui sellest on tekitud üle !n>ia kuu. Ka sce
Läbirääkimised
hakkaks otsima ja Põllumehele woi'eest kõrge tada, et malmismõr sisaldaks 1—1,5 prots.
ettepanek lükatakse teisel lugemisel tg^si.
mat hinda katsuks maksta.
"
Teaduse
foljra
loõtti?
esimesena
sõna
iafsl.
W.
ÖariPuMotjiaalmuiiStev teeb eticfcanelit pcnüo*
sulanud soola. Istüralist rõhku tuleb soola sa&fe t b I a 11, fe? seletas, et pennonide mää
nibe ülemmääraks wõtta 150 krooni, nagu seda ov
Aga „politilise majandusega", nagu seda mise juures pauna soola kmalitecdile.
rad on mõeldud eluaegsed ja neid muula pole õigust.
soowitas komisionis. Nüüd aga oppo
meil püütakse harrastada ei jõua me mitte
Sool olgu hästi kuim, puhas, malge, Peen Kui riik paneb mafõma mõne kanni maksuseaduse, pontnoon
iiinoon
algas
kohe ..wäbempakknmüt" Mftia
kuigi kaugele. Vaatleja.
uis ta ütleb, et see scadu-? on karm, kuid see on ik iilemnläarakS 120 krooni. Selle demagoogilise ette
ja kiiresti sulam.

„W. Maa" sähwab „Estonialc":
„Wõi eest põllumehele wähem nmkstcs
ja riigilt soodustusi saades, mida teised woi
eksportöörid ci saa, ei ole P. K. „Estonia"
sealjuures suutnud Eesti wõid wälisturgudele
sisse wiia, nagu Soomes wõi juba kauemat
aega Inglismaal Hulli-Manchesteri raioonis
on end sisse töötanud. Peakoosolekul nõuti
selet., kas „Estonia" suurema osa wõist nüiüb
woiknningate agentidele Tallinnas. „Estonia"
direktor Uritam andis selle peale keerulise ja

Meil ma tulistatakse praegu magedat wõid, lagi seadus, mida tuleb täita. Kui nüüd ka pen.no paneku poolt rääkisid asunikud Fuks ja Aornel.
uide seadus on farm riigile, uis öelgu riik ka ene
Hääletamisel baridus-sotnaalministri ettepanek

mille soolasisaldawus ci ulatu üle 0,5 prots.

kui nad ostawad seemnekartulit wähemalt 5. 1. maist alates hakatakse kontrollimise juures
kwintoali. Sekle hulgaga saatvad põllnmc Mähet tegema soolatud ja soolamata Mõi Ma
hed täis külida pool Riia wakamaad, ning hcl. Samuti hakatakse rohkem rõhku panema
Et meie kartuli wäljaweowõimalused on keskmise saagi juures tvõib sellest saada järg Mõiwärmilc. Wõi tüiluidele olgll märgitud,
kitsaks jäänud peamiselt sellepärast, et puudub miseks aastaks kogu seeme.
kas Mõi on soolatud mõi soolamata.
Seemnekartuleid saab kartulikaswatajate
wäljaweoks kindlasordiline kartul, mida wä
9. rahwuswaheline Pen-klu
llsmaa turg nõuab, siis otsustas pöllutöömi ühingu kaudu tellides ehk müügikohast ise ära
bide kongress.
nisteerium juba talwel määrata kartulikas tuues, hinnaga 1,60—2,50 kr. kwintaal. Weo
22.—26. juunini peetakse Haagis ja Ams
watajate ühingule toetuseks kogusummas kulud tuleb maksta ostjal, ning kottide eest
2100 krooni pnhtasordilise seemnekartuli le wõetakse 40 senti tükist.
terdamis 9. rahwuswaheline peuklubide kong
Odawa hinnaga puhtasordilist
seemnekartulit.

witamiseks.

ress. kongressiga ühenduses kaMatsetakse jun

..SeroM" W on lõige Mm!

remaid pidustun. Kutsed 'andab lähemal ajal
laial Hollandi Penklubi.

Küsimus on asjastbuwitatuile onnud vead
murda. Nüüd on saadik Brngere Probleemi
kohta teinud järgmise ettepaneku: iga kõne
leja, kes ei suuda taltsutada oma kõnelemise
indu ja sõnu lendu laseb üle kindla määra,
peab need äratõmlud maksina ema taskuü.
Lubatud oleks ainult 200 trnkirida.
M-enr Brugereü ettepanek leidis parla
mendis elawat wastukaja. Lood la! se. et
selle teostamisel mi mõnigi parlamendi Te
mosthenes nüüd sunnitud on suupidamisi õp-

publiku ruumis ta püüab kinni ja tunneb iga
silmapilk ka siis. kui saal on Puue kui

Nüüd on otsustatud see toetus jagada nii,
et ostjad saatvad kwintaali 60 snt. odawamalt,

Joonealune.
Rahwustoaheiine kirjanikkude kongress.

Rahwuswaheline kirjanikkude kongress
Veetakie 26.—28. maini Pariisis. Korralda
jaks Societe dcl Gens de Lettres de France.
Kongressi kawas on ette nähtud mitmed tähe
samad kirjandusliku elu küsimused, eeskätt
rahwuswahelise wabade kirjanikkude ühingu
loomine, siis suhted kirjastajatega küsimused
ühenduses teoste tõlkimisega, kinoga ja raa
dioga.

Rahwuswaheline autorite kongress.

RahwuSwaheline autorite kongreis pee
takse Londonis 18. kuni 21. maini. Kongkutsub kokku Consederation Jnternaiio
nale des Tocietes d'Autors. Läbirääkimiste
keskuses seisawad autoriõiguse küsimus sa
Berni konmcntsiooni muutmisceütiied. Peale
selle on kawaS ettepanekuid müsriõiiuse suh
tes helinftrtt ju raadioettekannete küsimuses.
Äallid parlamendikõned

Prantslased on wäga elawad ja agarad
kõnemehed, eriti parlamendis. Sedasama ei
saa öelda parlamendi kuulajaist. Sagedasti
haigutamad kõnelejaile wastu ainult tühjad
pingid. k„s Meel istuwad ainult roidunud ja
tüdinud kiirkirjutajad. Alles hiljuti peeti
prantsuse paclamenois kolmekümnetunnine kõ

nelshing. mille otseseks tulemuseks oli 156
tihedasti täistrükitnd koguka «Journal Offi
cieli" lehekülge.

Kõnest ei tohi kaduma minna ükski sõna.
nii määrab seadus. Igal mõttekillul. olgu ta
siis iseenesest kuitahes puudulik, igrl la sel
peab «foorumi ajaloos" olema oma koht.
Aruanne trükitult ei tohi aga kunagi kalli
maks minna kui mõni penn, ja nii peab maksu
d maksja wäljc. maksma kõikide rahwasaadikute
kõnelemiskire.

Pima.

das publik saalis suhtub näitlejasse.

Näitleja ei unusta publikut kunagi. Tead
mus. et tuhanded jälgimad ta mängu igal
sõnal ja sammul, atvab ta hingcsaladuste
wiimaie ukse. Sellepärast tõuseb näitleja
mängides sagedasti kõrgusele, millist keegi ei

aima. Ta hinges on eod, mis vublikuruumi
meeleolu arendamad täiuslikkuseni. Kunagi
õnnestub meil saawutada seda flüidi, ja siis
me õpime tundma ühtiwust kõikide inimeste
wabel.

sele, ci see seadus on karm ja raske kanda, kuid ta Mõetakse wastu. Seadus hakkab maksma 1. maisl.
Teine koosolek lõpetati.

on ikkagi seadus.

Rkl. F u t s räägib, et beniiouid on olnud eba
harilikult suured ja nende tvahed on olnud ka suu
red. Riigi algul oli kaiiscMäc suurte Pensionide loo

Kolmandal koosolekal

mise põhjuseks lvõiduga lõpetatud wabadussõda. Ka

riigitcenijatele on makstud snnri penüone, nii et tulid pensioniseadused kolmandale lugemisele.
nad lvõilvad würstlikulr elad-a. ?lsunikud on juba Alul wõttis pikemalt sõna K. Ast. kes oma kõ
eelmise tvalttsuse ajal juhtinud sellele läbelepamt ncs paljastas koonduse kõnemeeste ettepane*
ja nõudnud koondamist. Teda sammu on nüüd kute warjatud sihte ja tõelist sisu. Koondus
praeguse walitsuse poolt astutud riigi raske ma
jandusliku seisukorra tõttu. Raske on ütelda, palju teeb siin juba niisugust demagoogiat, ku:d

wõib juba arwata, mis nad teewad maal
rahwa juures. Neid kõnesid peetakse siin, et
Majandusminister M. Pung kaitseb eclitõu näidata rahwale. nagu oleks koondusel eriti
eelmiste arlunslajaie wastn. Pension on aivalik
õiguslik lvahekord sa neid mabekordi wõib aja tooksul südamel riigikassa mured. Tõeliselt aga kui
munka. Rooma õiguse järele on see täitsa wõiina- asunikkude ettepanekud läheksid läbi, poleks
Itk. Meie riigi majapidamine on lastud mimta nii sellest riigikassale mingit silmapaistwat kasu.
kaugele, et õun peab otiima radikaalseid abinõusid,
Samal teemil kõneles ka J. T õ n i s s o n,
dva kui see seadus annab meile 100 milj. senti kok
tuues ette, et kui demokraatia tahab püsida,
kuhoidu, siis peame seda tegema.
A>. Hassclblatt ütleb, ei kokkuhoidu ei siis ei ole see mitte õige tee. kui peletataksc
peaks saMvntama iifn pennomäridc arwel, loa id kõi tööst eemale neid. kes wõiwad juhtida hulki ja
kide riigipalga saajate arlvcl.
Teaduscelnõn wõctakie eümeitl lugemisel panna neid töötama. Kui häwitataks pensio
uid. siis lõhutaks sellega nii kaitscwäe kui ka
lvastn .
Riigi ja omawalitsuste teenijate ja nende riigiteenijate tulewikn kindluse tunne ja sellest
pole kasu. waid kahju. Valitsuse poolt koos
perekondade pensioniseadus
tatud pcusionimäärad on niisugused, millis
on paralleelne eelmisega kuita isegi normide tele ka praegustes kitsastes oludes keegi wastu
alam- ja alamäärad on ühtlustatud.
waiclda ci saa.
Eelnõu kohta loõramad lühidalt sõna £. Kask
Oppositsioon kordas omi ettepanekuid mõja L. Raudkepp. Wiimane sootvitab asuda eel
need seadused aunawad kokkuhoidu, kuid seda wõib

arluata umbes 100 milj. sendile.

tegemisele üldiseks Palkade wähendannieks.
Igauäewne cln on kitsas ja triwiaalne. tööde
Pensionide wähendamin soowitao korraldada nii, et
Ci ole olemas kaht täiesti ühetaolist inimest, lasterikastel pensionäridel kärpimiscd olekud wähe
Näitleja ja publik.
sest elu ihub nad erinewaiks, nagu kõik ki mad. Riiklik arusaamine peab ütlema, et koik
tvõtma oia riigi raskustest enda kanda.
widki on erinewad, ja isiksus kaob. Oleme peakiid
Teadus wõetafse enmesel lngctitisel wastn.
Max Reinhardt'i huwitaw
õppinud walitsema oma tundeid ja neid su
Nüüd jõudis fuo-oief jaijcforrfi-J juba kolman
ettekanne Riias.
ruma maha. Sajandite jooksul oleme ohjel dal lugemisel olewme seaduc-eelitõude lugemisele.
sõnaluõhnic-ieui Mõeti loast tt 1928./27. ja
Max Reinhardt esines neil päewil Riias danud oma tundeid. Mis ime siis, kui näit Iliiii
leja ei suuda näidata oma tundeid! Elus 1927.28. a. cc lärme räitmi-:-re. fimtiiami-MC teadu-'
ettekandega ainel «näitleja ja Publik".
fcd, ..Tallinna telefoni kctljaama laiendamise sea-Kontakt näitleja ja pubiikn wähcl, kõne jäi kub kümnest triwiaalscit fraasist, ühest nae dnse muutmise seadus". ..seadu? peunoütõigusltk
kude isikute palgast kaheprotsendilise maltaartvamise
les kuulus lamastaja, on alpha ja omega. ratuiesb
kohta peniionikapitali heaks", ...nsemiste weereede
Oleme
elu
muutnud
salapäraseks,
eba
Tulewikuteater, rewolntsiooniline teater, ajab
korraldamise sa selleks krediidi määramise seaduse
kinni haua näitleja ja publiku wahel, kõrwal tõeliseks teatriks, ja koguni kutselist näitle muutmise seadim", ..ranna sadamate arendamise ja
dab kõik takistused publikuruumi ja lawa ma jat. seda Peentundlikku inimest, on balwanud selleks krediidi määramise seaduse muutmise seadus"
ja ..Mabariigi walitsuse ja ministeeriumide korral'
hel ja asetab susflööri otse keset publikut. meie wannd harjumused. Ainult lapsed on damise
seaduse ivälioministeerinmi osa mnuimiie ja
endis
säilitanud
puht
näitlemiskunsti.
Lau
Rekwisiidid ja dekoratsioonid kaowad, jääb
täiendamise seadus".
ainult näitleja, kellelt wõib oodata teatri ter sed tahawad maailma awastada ise. Nad
Asunduskapitali 1931. 32. a. eelarwc
tvenemist. Praegu wõistleb teater oma ole tõrguwad wastn mõhnast neid mõisteid, m-da
Telle juure? rkl. N. Korncl korda? teiiel luge
masolu eeft. Ta põeb weremaesuit. ega ma püüame neile tuupida. Lap'ed suudawad kõik miscl tehtud ettepanekut mõisnikkudele maade eest
teda aidata ei kirjanduslik köök. wecl mähem muuta selleks, mis nad näemad. Lapsed on tajumaksu sunnnast IoU.OoQ krooni kanda siscasun
tcatriteoste toorestoit maid saab seda ai eeskujulisel» näitlejad, ja teater on neile duste loomiseks. Kuna eelmisel lugemisel juba sa
ideaalne teater. Nende fantaasia töötab kõik mast allikast selleks otstarbeks wõeti 196.900 kr.,
nult näitleja loomisjõudsiis tegi N. Koritel ettepaneku täiendada seda iitm«
ümber
diiwanist saab rong, ümberpaisa mai
Kohtumine näitleja ja publiku wahel on
weel 50.000 krooniga. Telgns. ei sarnaii etabielukontraht, mis lõpeb kell 11 öösel. Mõ tud toolist tänawail kihutatv auto, lapie
nikord ta lõpeb warem. Siis on süüdi kord fantaasia muudab ta miskiks reaalseks, sa
üks, kord teine pool. Aplausid, wiliStuied sellejuures ütleb talle ta teadmus, et see kõik pZlbliknt. nende nautijat, oodata, teatrikunst
-* kas nad näitlejale on mceldimad wõi ei, on Maid mäng.
aga saab eksisteerida ainult seal. kus üate
teoni analüüs näitab meile sel aegu kõhnuvad näitleja sa Publik, kus peoltetendawad kõrwaliit osa. Neeo on turu
kaup. Joowastrrs publikuruutnis see maid gesti, et teater koosneb kahest elemendist: Maatasa lvastn wõ ab ieda. mis näitleja lolle
on näitlejale ainus täiswäärtnslik tasu. näitlejast ja' Publikust. Ei faa olla teatrit annab. film on maid teatri mäõem
Ja sellele meeleolule Publikuruumis on tal ilma publikuta, teatrietendusel, mida Pealt ei Meud ega saa ta tõusta kunagi Nistsst
tundlik kõrw. Teatriseinte taga mõib müht Maata ükski inimene. Pole mingit mõtet. Pub kesse nagu titleiviku teater, mis loob Mahetu
seda torm, wõib märatseda kodusõda need lif ei ole teatri majanduslik alus. maid ou kontakti näitleja ja publiku mabel.
ei eksita näitlejat, kuid kõige ta'emagi kahina tema põhialus. Raamat, silun pilt mõimad

Icrnatc seaduste juures, kuid need lükati tagasi.

Seadused wõeti wiünasel lugemisel wastu
ja hakkawad niaksma 1. maist.

UUED PABEROSSID
BONZO
- tk. 35 senti.
PROOVIGE! PROOVIGE!
TUBAKAVABRIK
H. ANTON & KO

Omas töökojas valmistatud
veksllmappe
pakub
«Postimehe» raamatukauplus
Tartus, Suurturg 16.
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~-p o 5 T x M E E S"
Prof. Peeter Ramul †.
ESmapäetnal, 27. apr. furi Tallinnas Greif

Enne kui pääseb suwewaheajale.

fenhagem Uiinikus Tallinna konstrwntooriumi kla

weni ja ajalooöpctaia vroi. Ramul.
Riigikogu estmese, teise, kolmaudn ja neljanda liigi eelnõud.
Rii kõlab lühike ja knrb sõnum nxeic akiiwse
Teatawosti otsustas riigikogu wanematc t»ba valmis ja lähematel päevadel esitavat vab. ma imnififu lahkamisest.
kogu 16. apr. koosolekul riigikogus olewad
wal. nad riigikogule. ,
P. N ainul on süudiuud 7. irvi. 1851. a. Pär
.. Tcises liigis
seaduseelnõud nende kiiruse mõttes liigitada oit ette nähtud
11 seaduseelnõu.. Nendest on ?o nu omal. Lelle mullas. lõpetanud Tartu ?lleks,rudri
nelja liiki. Esimesesse liiki kuuluwad sea vnstoni poolt juba 2 eelnõu vastu võetud ja an gümuaaüumi (16(11 > ja Mõskma ülikooli mgu»>
duseelnõud tulewod wee! käesolewal istung tud edasi riigikogule. Komisjonides on weel läbi readtrskonna (1966). Koolitöö kõrwal ruudis ra
juba noorelt suuri huwi muuiika waSru ja õpvis
järgul inastu wötta, kuna teise ja järgmiste vaatamisel järgmised seaduseelnõud:
1. Lina väljaveo kontrolli seadus raha Tartus koolis käies ühtlast R. Grüviugä muustka
liikide eelnõud kuuluksid tvastuwõtmisele ai asjanduse
kom..
koolis kläwerimängu. Tema muunkaliue and ja
nult wõimaluse järele.
2. Tulumaksuseaduse täiendamise sead»? wab. edasijõudmine straiafid üldist rähclcpcrnu. Peale
Vanematekogu samal koosolekul teatati valitsuses seisukoha võtmiseks.
ülikooli lõpetamist aStuS ta Moskwa konserwatoo
3. Kvhtumaksudc ja -kulude seaduse muut riumi, kus õppis klawent dr oi. Koebike iuhaiuiel.
aga wabariigi walitsuse poolt, et peale juba
-- üldkomisjoni?
Konserlvatöorlumi kursuse lõpetus ta 1911. a. ja
riigikogus olewate seaduseelnõude tahad wa- misc4.seadus
Rooma? revideeritud Berni kirjanduse, ja täiendas end hiljem Leipzigi?. Etuudiumi lõpe
Iltjus weel mõned kiire iseloomuga seadus kunstiteoste kaitse lonvcittsigvni kinnitami e seo tanud,
siirdu-? ta pedagoogilisele. higewusele. Bene
eelnõud esitada ja ka need tuleksid weel käes duS wäliskomiHjonis.
maal, kust opteerus 1920. a. Eestisse. Liin tvöttis
olewal istungjärgul wastu wõtta.
5. Lppe- ja kaswatusctöö iilevalwe scarus
la osa suure hoo ja armastuieoa Tallinna muust
lalise õppeasutuse kujundams»n. olles muuüka-aja
Nerlde seisukohtade järele on ka riigikogu üldkamiSjonis.
scadustcle liaks tahab valitsus esitada 100- ja klaweriõpeiajakS. 19SS. a. nimetati ia
komtsjonld oma töid korraldanud seaduseel weelNendele
}ärgmi'cd seaduseelnõud:
professoriks.
nõude arutamisel. Seni on komisjonide
1. Elu?tapvlr>iomade, liba ja lihasaaduste väl
poolt weel läbi maata ma ta järgmised seadus

eelnõud:

Esimese liigi seaduseelnõud.
1. Zuicmtaiatt «akjjst seadus rahaae

landuse komrsjomS.

2. Nsuüh-ngutele toetuse andmise itttia* an
mi. wal. seisukoha võtmiseks.

U~ i° av.öigeusu koguduste liidu (kiriku)

korraldamise, seadus au w-h. wal.

fersutoha wotmrseks.

4. Põllumajanduslikkude kinnisvarade kaitse
seadus wa*. wal. seisukoha wotmikeks.
, Maksustamise korraldus- seadus vab.

6. Riigimaade põliseks. tarvitamiseks. ja

omanduseks andmise seaduse muutmise seadvS
maako«;Bjonis.

7. Riigikogu valimise. rahvahääletamise ja

rapvaalgatannse seaduse muutmise seadus »« waS
tawas komisjonis läbiwaotamisel.

8 Pürandusmayu seaduse muutmise seadus
on walrtsuseS seisukoha võtmiseks.

5. Lina ja linaseemne hoiu. ja veakontrolli

«kadus rahaasjanduse komisjonis
10. Gksportkrediidi kindlustamiseks riikliku
.garantii andmise seaduS rahaasjanduse komis
!»:«s.
Nendele esimeseiärgu kiirusega seaduseelnõu»

dele on wah. wal. lubanud omalt hoolt weel järg»
mised seaduseelnõud juurde lisada:

1. Pöllutöökoja seadus.
2. Tööaja seaduS.
3. KintiSwanemate seadus.
4. EeSti-Soame. kaubalepingu, kinnitamise
seaduS.

(Endise Eestimaa mõisnikkude maakrediit»
seltsi põhikirja uuendamise korra seadus.
6. Tööpuuduse waStu kindlustamise seadus.

Seni on need viimased 6 seaduseelnõu weel

valitsuse poolt esitamata. Mõned nendest olla

Nchapäewa!. 3N. aprillil 1931. a.

5

Salakuulaja süüpingil.
K»da?»nvsuseta wenelase f«l«jased ülepiiri käimised.
Jaan Zdepin 3 aastaks parandusmajja.
Kolmapäemal oli arutusel Tartu-Wõru ra
hukogus kodakondsuseta wenelase Iman Repini

'nlaknulainise nrotiess. milles oli 8 hnink-tn
jnr sa üks asjatundja.

Äes on Awan Repin. '

iu'ib iUCitc bi: rimal urn r za nob nuu:m..;v v.-'

dowa GPU terralduske. Ciuviinn- u-uur b J
näeiva Uiu;:, icrut nole unud; m uwrint:;.
fui annab iõiut. et ebasoid; iiufiao aul.
Söcne huuvde& tcrutuiiui *a foJnmm o.itdmctü

Tartus aiuwate iriioiade koota. h.a U'oinu
ettepaneku wastn. mitte veale imbanennd.
Gnnc (Se-stu-ü tagan tnLf.i; faunid ta Pthf
was anu 'ugulmi maoijun-. »:. .uu
tub la bebmega iile jnrm: E.s ;S'c kabu tuub'
uud Rina hiiu kelmi. (eesiiuaeh;; m nim osa*
tuhnib ta talitu.
Tarkus pole andmete kogumine nii kn
saamist, töötades pikemat aoga Lelleni. Rai,st vesti läinud. Raskusi teinud allikate leidmine.
kn. Loodi ja Peetji wabrikutes. Tartus ela Saanud kellegi kaitsewäclase reamehega tui
des abiellus Veipsiäärse neiuga, kes wäikeü iiri tawaks, kellelt soominud andnteid saada, ait
Õvvetööjt Malm aia püheudrs ta muujikä-aja hakkas ajama, kaubeldes turul marjade ja des lndadnie, et sissekukkumist pole karta, sett
jawea kontrolli seadus.
loolist knstauiduse ja klaweripedagoogiliste prob manakraamiga. Kui meliel tööd ei olnud, tao tema kirjutab andmed salakirjaga ümber.
2. Maaseadusega võõrandatud maade peale ,in
leenii.de ilurimisele. Ätimast paarikümne aasta tis naine rakendada stda oma äritegewusst. Reamees annndki mõned andmed, kuid need
nistatud hüpotre idc kustut mike 'eadus.
3. Õpetajate tcenistuSs-adus.
! jooksul külastas ta selleks iga aasta wälismaa raa Sellest oli aga tulu wäbe. fcstt mehe kaabust
olnud nii wäärtnjetud, et ta trnjannd need
Kolmandas liigis
! matutogujid. muuseume, kloostreid, tunnustatud mine tõi kasu asemel aina kahju.
tulle.
»n 16 seaduse lnsu.
Repin hakkab snlaknnlasaks.
Märtsikuul 1930. ci. ilmunud Repini kor
1. Rahvamajade seadus hirriduskomisjonis. mrnrsikapedagooge jne. Käis läbi Euroopa tähtsa
2. Kaubanduskonwentnooni ia selle prctokolli mate nurmikute asukohad, tmwuncdcs nende malesEt Iman Nepiu salakuulaja on. stLle kohta terisse keegi tundmata mees, nagu hiljem
kinnitamise seaduS rahaasj. komisjonis.
I tusmärkega ja ajalooliste esemetega. Ta ori külas oli meie ametanttustel reateid juba Paar: aasta selgunud, Venemaalt. Rlchel olnud kaaias
3. Wäte nuSrahvaSte keelte seadus üldkom. tanud isegi Araabid, et õppida tundma sealseid
eest, mispärast tema tegemast terastmalr sil kiri, milles teda kästud Venemaale nunna.
4. Majateenijate töö kaitsrsoadus üldkom.
5. Admimstratiiw-sissenõudmise seadus üld rahwawiise ja uurida neid ajaloo seisukohalt. mas peeti. Läinud aasta wiimastel päelvadcl
Naps päästab keelepaelad
Oma reiside ja tähelepanekust üle on ta awaldauud tegi Nepin ettepaneku ühele inMafiidile, kel ma
komisjonis.
jõõraga hafatii"ö napsu umuua. Sõidc*
6. Abielupaariks registreerimata isikute seadus kirjutisi ajalehis ja -kirjus. Tema suurematest badussõjasr iaadik hea tutmus rea kõrgemale
uldkom^sjoniS.
lub moori mehel mõni liiv ntböba liuna nimi
töödest olgu vdainünd: „Tie psicho phouscheu
kaitstmäelastega. bakata muretsema temale tea
7. Osakaupa maksuga miiügi seadus nld Grundlagen der moderne» Naliicrtcchnik", mis on teid L. dimiiti staabi koosseiiu kohta kojamehest palgatud fiic-. tutiawa aulosuhi auto. milles
komisjoniS.
leidmtd suure menu ka wälstmaü ja mis on ilmu kuni diwiiüülemani, nende ameti, aukraadi jne. mõõrasl sõidutamd üle Luunja parme Kastre8. — vab. wal. seisukoha võt
Wõunu aiemifuni. TCmõra* paistnud meucln
nud ka wene keeles ja mille ingliskeelne tõlge on üle
m i'eks.
fcna, mallanud aga hasli cestifcclt. Teel
9. Avarii ja dispashi seaduS L dkomisj. • praegu trükis, kuna prantsuskeelne Mäljaanne jäi
TcgewuS poljastub
pidanud mehed end õige wadall ülemal.
10. Riigikontrolli seadus vab. valitsuses. kawatsuseks.
Repim lezewuse väljastamiseks auti tema
Nendele kolmanda liigi eadustele loa
Teised suuremas? tööks oli kadunul miimika katte edasitoimctami'eks mõned teated. Ku-d piu selcianud amameelselt. ci see ou Blmue
litsus weel järgmised seaduseelnõud esitada:
ajaloo kpostmnine, mille enmene oia ilmu? 1929. enne, kui neid kellelegi edasi iai rmmetada. ta - maa mees ja ~nicic" mees niini küsinud, fas
1. Riigimöisatc valitsuse pöimääruS.
<t., kuna ta teise osa jaoks juba aastaid on kogunud bntt ta. Tema taskutes? lein üleskirjutatud autojuht oleks 'ellega nõus, kui tema autos
2. Maakorraldus uhingutc seadus.
3. Pensioniseadus.

materjale.
Tiin katkestas karm saatus suure töömehe ka>

4. Tistsiplinaar seadustiku eelnõu.

9? e f » a ti d a s » c liiki
kuulub 2 järgmisi seaduseelnõu:

Ta on 3ä--aastane uansenipassiga elunem

wenelanc. Sündinud sa ülcskaswanud PihkMaS, kus elawad praegu ka tema sugulased.
Töötas omal ajal Pctrogradis rauatreialina.
kuni ilmasõda teda tuleliinile kutsus. H Ijem
tegi ta lahinguid kaaia Pöhia-Lääne armees,
kusjuures kaks korda paamata sai ja Tartu na
ranema toodi. Ta jäi siia ka pärast termiks

aitdmeid üae meie kaitsewäeasa kohta.

Salgamisele järgnes pi^timiuc.

wotsused ja meie noorele, arenewale helikunstile
Alul rabatu 'algas oma tegnru-st. Kui
on selline kaotus raske. Meil on Ivähe muu.ükalite tema senisest tegemuseit talle aga nkükaSjaline
1. Narwa jõe wecj?u talt
vilikkude maa-alade ja päraldiH c sunldnõõrauda raate-teoreetikuid, kes suudaks jatkata P. Namuli
ülelvaade aigti. algas pihtimine. 1929. a. fc
misc seadus valitsuses fcfiifofiit võtmafekS.
tööd, seepärast on kaotus wcel walusam.
wadeit talwe on sõitnud ta Tartu': kellegi leüc
2. Narva ?o'e võõrandami c seadus wal.
Inimesena oli Peeter Ramul puhtahingeline, titttawaga Kallastele, kuu öösel üle Peivn Wc"
heisnkpbr võimiseks.
jjlewaatesi selgub, ct kui riigikogu tahab püha elurõõmus, heasüdamlik ja waStumlclik.
nemaale läinud. ?!öuk. Wene rannas tabanud
dekS iStvngjärku löuetada. siis tuleb õi->e inten
Puhka rahuS, kallis übep ja mäsimatu töö

siiwfclt tõotada. Iseäranis suur töö ootab raha
asjanduse kõmajani ja suruti ?>i üldkomisjoni»

TomiAtiintbrl v«"{ic«n

Puhtsüdamlik ülestunnistamine tõi kergema
karistuse.

Iwau Rcpin tunnistas enese puhtsüdam
tikult süüdi nii eeluurimisel, kui ka kohtus ja
kohus mõistis temale kergema karistuse .'i
aasiat parandusmaisa. Ta ei salga, et ou
saanud oma tegemine eest ka rahalist tasu.

mees. Heino Ellcr.

Küp. Tnft

rohkusega arvestades peabki viimasel ajel raha
aSjandu'e komisjon iga päev kats koosolekut.

mõni magaks tehakse.

Nõupidamine kinniswara
maksu alandamiseks.
Tänaseks on kokku kutsutud pollutöomi
nistri juure majandusministeeriumi ja teiste

Tartu päewad ja ööd raadios.
Raadio Ringhäälingu Tartu saaiejaama kawa
on koostatud t. mai puhul järgmselr:

Jkeljapäewal. 39. aprillil. Kell 14,43 muuü

kat heliplaatidel:. 13.39 ülekanne Tallinnast. 1"
asjaosaliste ametkondade esitajad kinnismara teateid ja muusikat heliplaatidelt. 19.29 üleksnue
Tallinnast. 20 ilmateade. 20,03 üfcf. Talliunou.
maksu alandamise asjus.

Eesti kartul rändab wälja
maale.

21,30 reporcaash üliõpilaskonna rongiläigun rae
koja ccsl. 22 reporraaih üliõpilaskonna rongikär.

gusi ülikooli peahoone eeir. 22,13 reporraaih Ee-:-l.
jsliõpilasie Teltüü. 22.80 rcportaash korporanioen
Läinud nädala wiimastel päelvadel oli Tallinna ..Bironiast". Reportaashi osas wõilvad kellaaega
sadamas kibe töö: kümned autod wedaftd kartulid dcs muudatused tulla, sest pole täp alt. teada, kuidas
areucwad sündmused. Ka esimene mii on Pükieu

ladudest ja raudteejaamast sadamasse, kus need laa

datud Tarku eluga tutmunemiscle. Nii on kuiü.

diti korraga 3—6 laewale. „Kodumaa" läks nneud 1. mai järgmiselt: 12 reportamh raeta
20.000 kotiga Prantsusmaale, „Diana" 14.000 ko jmt. 12,2-1 tänawelu kirjeldus raekoja aknan.
riga Belgiasse, „Tven" 6WO kotiga Göteborgi, 12.30 reporraash ülikooli peahoonest. 12,30 repor
ülikooli kirikult. 13 ülekanne Tallinnast. 11
„Wirgo" 10.000 kotiga Hulli ja ..Jupiter" ning taa'h
reporraaih ülikooli raamatukogust. 14.23 repom
..Kalewipoeg" 11.000 kotiga Etokholmi. Kokku taash riigi keikarbiiwist. 14,43 reportaaib meteo

weeti möödunud nädala jooksul tvälsa 67.000 kotn, roloogia obserlvatooriumist. 13 ülekanne Tallu:uait. 13.30 revoriaa h Eesti Rahwa Muuseumist.
ehk 33.300 tündrit.
Kartulite kokkuostmine põllumeestelt algas juba 10,03 reporiaaih Botaanika mait. 18.30 teauid

sa muusikat heliplaatidel!. 18.30 ület. Tallinnau.
19 reporraash ...Postimehe" toimetusest. 19.20 re
jaama wcoks said kasutada. Pea iga ' päetv tuli portamh Eesri TerwiSboiu Muuseumist. 19.43 re

peale pühi, mil põllumehed lvecl lumeteid kartulite

Nii on lenduri saatus.
Kaks Pilti, mis lenduri hädaohtlikku elu Paremal on üks Ameerika lennuk, mis min
kutset wäga kujukalt iseloomustawad: Pa- gisuguse klubimaja seina sisse kukkunud
hemal on lennuki rusud, millega alla kukkusi lendur tuli aga sealt ilma wigastustcta
inglise lennuwäe marssal Holt ja surma sai. , wälja.

Tallinna 20—30 wagunit kartuleid. Praegu takis porraaih ?,ooloogia Muuüuimiü. 20 ilirmtmde.
tab kartulite kokkutvedu halwad sa läbipääsmatud 20 03 ülekanne Tallinna,'i. 22.13 revoriaaih na
õpilaskonna maiballili Vanemuises".
teed.

Paawst sõidab

ilatcraut lepingust taadif on paamu
.11. ainult fal)d korral Vatikani piiridest lad
kunnd. Viimane kord sündis see aHc* -1.
aprillil, fui piida iia" läfc- oina saatjaskon

"Taluperenaine" nr. 5 ilmunud.
Üliõpilaswõõrastemajad
3-1 ?u: Emadepäewaks. ..Taluperenaine" ifl
Budapestis.
Ungari fonfulöai Tallinna? teatab, tft Buda !tiarcit>rhclu?c 1. kä st tööde wõiülu; ja icYle tule naga autodel anmma iide uiul ise õppeasutute
pesti linnavalitsuse ülespidamisel töökamad juba mused Alma Johanson, i-slu bntdamtjp.it ka uut paleed.
mõnda aastat Budapesti-? üliõpilasmõõrasicmajad jitöös ja rõiwastuses --- A. Remmcl. Talu mar
"A" risti päew.
Uputuse-hädaoht Lätis suu
tviibimatele wälismaa üliõvilastcle. Ri'-- jaata asutamisest C. Tigane. K rllunipokgade
Berliinist, 29. apr. (Trj.) Saksa mere öpiremdel
reneb.
meratud wõõrastemajad pakuwad lihiiat ja oda faMratamiicit Salme Ungermn. Soblua. mida
mäe juhatuse poolt cm määmtud uue soomusristle
Helsingis meeleawaldused keelatud.
kuid siiski täic-n puhast fortciir nin.t soomi müib kasutada magamiieko E. S?r T. P.bme
Senine kahju mitukümmend miljoni latti. ja „A" ristimise pidustused kindlaks. Uue laewa luat,
forral ka ülespidamist nii üksisõiijaile kui ka eks polstriga mööbli walmiStamnesr Salme bi--- j \j elfiu a t ü, 2!'. amitiil. ttnmeie mai mcc
gand. Lasietoiie dr. C. Madision. Mai 'öö
Riia st. 29. aprillil. Uputus muutub ristib 19. mail kl. 12 päewal riigipresident Hin kursioonidele.
lcaiMiduc-ic korraldamisel rr 2 oome* i:;
Korter makmb tufu pealt päelvas 0,60 pencöt gisedel. Toiduretsepte. Kü!imu'i'-wa-stukeid. Kir
iga päewoga ähwardawamaks. Pealiskaudse dcnburg. Lhnil jälgib president ristlejalt „Kö«igs
janduslikke uudisteoseid. Toimetuixie '.ulmad kim ntafc-m.t pannud ükiikac-salikke finraldiü». üldisel!
arwestuse järele tõuseb kahju mitmekümnesse bergili" sõialaclvade manööwrit ja 29. mail on (0,40 kr.), korter ja söök kokku mku peol: tulel? jandus. E'imete käsiröötvõistlnse tig?iäri:d ja r.õittafic, et enmeiel iraif Tui fa n;u;il a; tl,fit-_- aitM?
päctvas maksma 8 pengöt (1,98 kr.). Lähemaid
milj. latini. Maanteede walitsuses on juba Saksa merejõudude paraad riigipresidciidi ees.
teateid annab üliöpilaslvöõrastemajade tsentraal auliinnasaajad. Jne.
tikkudel nicclralvaiditvid lar:oiia!akie livre, rigilirp
Krtvadik nr. i.
registreeritud 150 silda, mis uputuse ajal pu
Budapesti?. Aadress: Ezckcsfövaros Diakszalloi
peab nende lm laa-? olema tvääriliiel koh.rl. Ennic
nok Budapest 6, Cukor rtiea nr. 0.
rustatud wõi ära kantud. See arw suureneb
se urail on kommnnullikud ronalkdiand. meelcawal
kindlasti, sest lõpulikud andmed puuduwad.
Nõrgajõulised ja töö.
kmsed ia koo-olekud ning mnnd ennemüed keelatud.
Sport.
Swirgsda, Lihbuti ja Saku saared Wäi
Teedeministeerium on omalvali susiele naab2 ammi on keelaiud- iead:'.-uva.>:a'ed 'a iiindtuciu
Itattiu.i.te spordipäew 14. mail
nal, Riia lähedal, on juba weega üle ujutatud.
liiriga iife.?f:in'cd, IcuMcdcd ja plakaatid. Kodanik
tlud ringkirja, milles omatualinueuc tähelepanu
Neil
väewil olid koo? Tartn jalgranurnc kudelt nõnrakie IciMiffim jn kei da medemoaieuvu'!,
Samasuguses seisukorras on ka Riia ümbrus-juhitakse sellele, et need nõrgajõultn tööta iööim,
konna lauawabrikud.
jpordtväewa juhatitie liikmed. Kobad jaotan
ertt? naiSterabwaid, ei vaigntaks rasketele töödele. omawahel järgmiselt: esimees A. Laur Kalcwiu. 'mic. rnunitvad ooufcuiuünuidc loal.
ühenduses uputusega Disna ja Swolna
abiesimees E. Bsolkcr Rartaklubiir, kirjatoime
jõgedel katkestati raudteeühendus Moskwotaja vi. Kaalep ja abi A. Reostus, mõlemad !l-.t
Toimetusele saadetud kirjandus.
Twinski ja Riia wahel. Swolna ja Bögo
bist, kassapidaja E. Alt ja abi J. Rainer,
I Of. Icttiuitott. G. Teichmüller ji Philv ophje dcS
sowi jaamade wahel olew sild on purustatud.
mad Kalewiit. Ratturite spordipäew määrati
<sbristemums. -j iv—iv
kindlaks 14. maile. Böõisiliiske peakohtunikuk:Mis sündis
Suured uputuskahjud Poolas
fr. ti.7.-». tnnrl.idn: ?lkadco:ii.in.- s!:\vriai:iii\
palutakse loh. Martin. Spordiväemal korr Ida Trt
li iv.
takse möödunud aasta eeskujul ratturnc propaO
Wars s a w i st, W. apr. Lehtede teatel
ganda rongikäik läbi linna, millest kõik rattaoma j Rnsvuiu . fr.friüic. !rl(r:icuünc on möga firi <*,
on uputustel Poolas senini surma saanud
Jüriööl 1343,
rakud wõiwad osa ivõtra. Spordiväetva si-?ic:tile! 1 lvagu üiiinrt» nnnunni-nusie. kirikute. r. niii
woo.ude n fooLrre ronfu-a. Karsolvo rauiv-'
7 inimest. Uputuskahjud on õige suured.
läheb welodroonti korraldamiseks.
'dgtfiib i.-.biüimaK üitKtira.uc.iMc ahtaic :••*Wilnos üksi on uurdes 10.000 elanikku kan
üliõpilasseltside Liidu koroonawõmlnsed
sellest põnevalt piltliku kirjelduse
ja püüab niida üinavc. krinluiclc lõeasr.:
annab
natada saanud. On alatud ettvalikku korjan
Ässalõppcnnd üliõvilasselrnde liidu keroonn lnitvianit 11nrrSr*1 tTtr-cXtfn!n ; mctt'-'.
dust uputushädalistele.
mõijrlused tõid ükiikniängins 8 wõidu sa 7 kao , >lfceicz 'im:;-? töö liibrnt-! fuit:.
J« LUIGA
rmega en kohale (i\u.5. ..ühenduse" meeskonna, ! ~tt'ineadusl. Ä?akirj.n-" 3. a.f. rr. nr. , j.- 3/4
Nüüd Kaukaasias.
millise fcosnniu kuulund Kaur, Stätyn. Vaia.
Tean-.;- iann mareiia!-v-r waa.v> er
Eesti Vabadus
Liibu't ja Sarw. Teisel kohale pääns n-s. L:i
Ränk maawärisemine laastas Sõlme maa!!'i 'mini awtldomaia irm:r;amika meeskond koosseisus Lindis. Karaiin. Tom I-.d Sfidimiillai raofonn.i o.rhiiwiii. mis olnnd
Londa.
võitlus 1343-1345.
inn, Wene ja P:dajas. Kolmandaks tuü ü-i. . kaiuiamiici? n-T.rorhc.
Raimla, kuna läinud icmciinl mcinriks «ulnud J Too on wõrdlewa u->kü7.- tcadnaT vroio»'oi:
Mojkwast, 29. aprillil. Nahitchewanist,
tin3 Põhjala seekord vidi levoima neljanda lr. IH Mfriulivähffii :afs., n? - iniro Ui:'-- Taga-Kankaasias, teatatakse, et seal tunti
Harju mSss. Hind 3 kr. kobaga.
j mtfelr 7. ma?!, va. Cboi.cntidrf? prof .Z» k>\
Pealadu:
eSmasväiewa õhtul tugewnt maawärisemist,
Paarismängus tuli feltirbcii meistriks 3 toni'.» KawnvTn prr:. C. •žrc-cmQn vt doii '?r
mis sünnitas kolmes maakonnas suurt kahju.
dnga
ü-i.
Liim,ka:
teise
koha
onsrndas
2
wlidn
/KiTbnta!::!.
0«Ü. Kirjastus44
Surmasaanute arw on weel teadmata. Es
sa l kaoinsega it»f. Raimla. keänanda G:iii , . vho. ifiibuc-ltfu vhj köidab raamat :<t«
Tartus, Rüütli 4.
maspäewal oli tunda ka Tiflüsts maawarise
PöSsala, neljanda EüT. ühendue.
oCiciioll it fa fänrhifcif ja N!! cmnsic!! INVVSV.
i.udiusltza vrot. i<. Trnnmanu 1 n c:: c. i üba irv
mist, wid seal inimoihrrid ei ole.
Propaganda meeskonna Mks
Prapaganda meeskonnalljook? peetakse tradinioo '«nt nmntb.
Soome riigiwapi kojutulek.
Ikkagi "kuninglikud" laulatused
Miks visata ilmaaegu raha välja igasugu
niinelt 1. muil Kalewi korraldusel. Teni on üle?'Wiit jn karjamaa 3. A. 9i. I. Poüumajan•
alaväärtuslikkude ilu raviainete peale, kui
Helsingi ii, M. *apr. Cmcrl ajal <tmtetan3
autud garnisoni meeskond: Nui?: ja dujvidu lint.jaanil; Ta lj innas. SiialMc» kli-n
Langenbnrgi lossis oli cnbüc Hohenloheini A. Arvini 31. J,: rrnr?c.
Knuerjanowi ükiikn jalgwäe pataljonid?. 3. ja 4.
Soome naised Wene keisrinna Maria Keodorotv
Langenvurgi troonipärija prink? Gottfriedi
a.Lv Poov. voo Ninno. -V. Noma. Vi.
'uurmkiwäe gruppide ning 7. jalgwäe rügemendi
nale walgele siidise wöljaõmmeldud Me ahju laulatus Grecka end. printsessi Acargarctega.
Crane Mouson
l. konrpanii meeskonnad. Seliftdcü esineb Tirin Muiani. H. Mcli'a'e. 51. Ranl j. 1 '.'..W
iirmi, millele olid tikitud Soome peawapp ja koigi
Pahemalt paremale: prints Filip, noorpaar
Võimlemise Eel:? ühe ja Kalew kolm: meeskon t kroon.
kubermangu wapid kvärwideS. Ese on mitviel kur
K. Eichwald. 5 isiaimedo borbaariuin Tai.
naga. Kuuldama»:', annab iile? kainemalewa ka
ja paremal Greeka printsess Elisabct. Wää
130-aastase vilumuse toodang, annab selle,
rul koos teiste keisrikoja asjadega Nõukogude Ve
uiede korjam nr. kuilvatamino -a kõrend.' konn.,
oma meeskonna.
rib tähelepanu, et Saksa wanameclsed lehed
mida soovite: õrna, mati jume ja noore
Jooksu algus on kell 12 päcwal. meeskondade daminc. Voodnounri sarc bo:aani'a osa
»es oksjonitel müügil olnud. Nüüd saadi esc Ma
ikka weel sarnaseid mana hiilguse awaldnsi
väljanägemise.
kogumine tund Marcn: Tallinna tänama spordi konna timavniv Hind -5 ienli.
Soome riigile ja toodi tagaü Soome.
suure aukartusega ära märgiwad.
Ulatule.
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Neljapäeval, 30. aprillil 1931. a.

on kohtu- ia siseministeeriumi adnin
ala kirjastuse lil. järgu võitude loosi
mine. Rutake kupongide saatmisega

•+ 1. MAIL 1931. A

..Olioui" aprilliuumber.
Ringi ümber kodumaa.

Surnute mälestus on rkka <n«taimsroaarmiww

E. KruSteni nowelli «Unustatud nimi", õige

tlamtt omast. Omaksete waiksed käigud kalnnS

tiheda ning huwitawa käsitlusega jutustise, Hendrik

Unipiha asunikud ja teised elanikud on mit lijuhataja J. H. Kadastik. Põllumajandusest ja
trei korral maiwalittose ees sootoi atoaldanud, selle korraldamisest talumajapidamistes kõnelesid
et naa loe oh Luke tralla alla. Kodijärtoe tralla agr. Tarik, eradotsent J. Mets ja õv. Kübar, kuna
mehed on sellepärast äramincjatcga mitmel korral

kõnelnud. Praegu ci ole toe.l kindlat seisukohta,
kuhu Unipiha mehed lähetoad.

Tänawu loota õunu. Nagu Walgjanve aed

koolinõunik G. Reial ivaga elatoas kõnes meie prae
guse aja kooli küsimust selgitas. Osawõtt oli kctoä
dise -teelagunemi'e sa sildade puudumise peale waa
tamata kaunis elaw.

esmakorose wõtte läbi Pidi Wohnja mees Joh.
M. peaaegu 100 kr. lahti saama. Turul hobust
osta sootoides sobiz tal kaup kellegi noormehega,

..J-rmtsal-ma

«Õlion" nr. 4 sisaldab ilukirjanduslikus osaS

tule on sagedaed. Eriti nüüd. kus maakamar

Adamsotti miniatüüri «Tuli wglla" ja Jaan

wabanenud lumest ja hauakünkad wajawad kor
Wah t r a memuaarid «Rännakuid Wõrumaal. L. raldamist. Kuid ka ilma eri li'e eeSmärgrta nacd

Tederi «Kirikus" on algaja sulewiskena Mist sadandeid inimesi kalmistul tvaikuscs ja rahuS

kokku leppides hobuse hinnas 90 kr. veale. M. poolkogemata sattunud trükimusta alla. Luuleta liikumas. Wist pole aga üh gi inimese hing tun
maksis noormehele raha ära ja koos mindi passi jatest e-sinewad seekord F. Karlson («Härmatis") nud täit rahuldust kalmistu sissekäikude ja sisse
registreerima. Enne registreerimist sootois aga
Marta Kuus („On Põhjakaare all mu kodumaa"), käigu läheduses olewate teede wasm. Juba sel
M. hobust enda kätte saada, mida noormees aga

ei teinud ja juuretulija kuuldes hak Irma Truupõld («Kohtamisele"), Pedro lihtsal põhjusel, et enne rahupaika jõudmist jõu>kas seletama, et hobuse müünud 190 kr. eest ja Krusten («Mina magasin"), Ed. Wisnapuu takse üles kruwida su uinunud wihameeled: wa
et tal weel 100 kr. saada. Kui nüüd M. hakkas («Isamaale") j. t.
rawate juures leiad trobikonna tvanu nain, keS
oma raha tagasi nõudma, sest nii kallilt ta Ho
keikkool 11. lennu õpilasi wälja. Eksamite ko busekaupa
Artiklitest määrib tähelepanu J. K. kirjutis ''eisatvad wõi iStutvad, käed wälja sirutatud ja
et teinud, oli noormees nõus kaubast
misjonist tootsid osa ka põllutööministecriumi

nikud ctinu-tatoad, on Ivota ka tänawu head õu
ua aakii kui ainult õitsemi eaeg soodne juhtub. Noored põllumehed (5. A. põllutöö-keskkoolist
RohkcSli on ka õiepungi ploomidel ja teistel wil
23. aprillil laskis Eesti Aleksandri põllutöö
japnudcl.

Kägu wäljas. Waaiamata, ti praegu weel

mcttonlttnc lumine, kuuldus tcisipäetoai Püha'- Poolt kohale ilmunud eriteadlased. Käesoletoal
järlvc pargis kao kukkumist. Wanarahwa cnnuS aastal lõpetasid 18 õpilast: Elmar Koppel, Hend
ruse järele, kui kägu hittte lagunemise ajal toäl rik Koppel, Jaan Kutsar, Aksel Kull, Joh. Laar

taganema ja ainult poole tagasi andma. Nähes, «August Kitzberg ja Pöögle Maie" ühes senitund suud mangutvad tundmatute sõnade läbi almust.
et kelmi küüsi sattunud, toimetati noormees polit matu ülestvõttega. Ed. Laa m a n wastab eelmi Wähe sellest jalgteed enne kalmistut on toõi
seisse. Selgus, et tegemist on ennem karistatud ses numbris ilmunud O. Looritsa artiklile keskera uud oma alla oksade, pärgade ja lillede müüjad.

tv. elaniku Armin Londoniga ja et Ho kondlulest, dr. E. Fischer jutnstMb oma mäles
mann, Etoald Liidemanu, Nikolai Linnamägi, Saarepolnud
Sinule jääb ainult konarline kesktee. Eriti
koguni tema oma. Knihtoi tartoil tusist Tsarskoje Seloost (ilustatud hulga piltidega).
Paul Lääne, Siegfried Martinson, Ilmar Mar bune
oli ta Hobu; e laadaajaks laenanud.
wäljapaistew
eelnimetatud pahedelt on Maarja
tinion, Paul Murru. Mihkel Puust, Joih. Rängel,
Teine laada ohwer oli Aaspere to. mees Joh. F. Karlson memuariseerib ajast, mil ta oli kalmistu sissekäik ja sinna wiiwad reed. See on
Tõnis
Tehlver,
Joh.
Tilk,
Karl
Tölp,
Mihkel
pää Igiduics elaw raadioomanik päris rahulda
W., kes laadalt tvankri ostmise järele kõrtiis lii Tallinna linnapea, Rudols Lesta kirjeldab järje nagu Jeruusalemma tee, kus kõik waewatud ning
tvaid ettekandeid eestikeelse käivaga raadios. Kuna Wälbe, Etoald Paju. Käesoletoast lennust lähe
küsid tegi. Kõrtsist lahkudes tekkis äkki rüsele'- kordselt Tallimm Toompead (ühes paljude repro
harilikult on meie saatejaam toõrdlemisi haltosti toad praktiseerima Saksamaale: Paul Lääne, mine sa kui W. pääsmise järele edasi sammus,
koormatud leiawad enesele paraja paiga põltvita
sas, rnleb külm sutoi.

Salajane raadio scwtcjaam tegutseb. Esmas
väeiva õhtul kella 9—lo wahcl kuulis keegi Ote

kuulda, siis ei jätnud iccforbtt midagi sooivida, Etoald Liidemann, Mihkel Puust. Soome prakti'mis tundu? toõõraSiatoauSmtrek? imestuseks ieertma söidatoad: Joh. Laarmann ja Elvald

kuna ülejäänud lõpetajad oma praktika
aga lõpuks teatati: Hallo, hallo, ftm salajane .Paju,
aruanded teetoad oma isatalus toõi jälle mõnes

ringhääling Napoleon, täna lõpetame oma ette'kande ,homme 3—9 mtnmkaliue osa, 9—lo suur
toee teated ja loeng kanakastoatuse tähtsusest.
Kell on täpsalr 22.
Wiimane abinõu. Otepää turul on jnba kaue
mat aega korraldatud piimakontroll, kuid protä

kollidest hoolimata tuuakse siiski müügile äia
«väärtuslikku piima. Nüüd on aleivitoalitstiS
tootnud toiimaie abinõu tartvituiele ja pannud
toälja kuulntnsctähtolile kontrollimise tagajärjed

paremas eesti majapidamises. Osadel ootab ees
kaitsetoäeteeniKius, need esitatoad koolijuhatusele

oma õppeprojektid hiljem kutsetunnistuse kätte
saamiseks.

Rakwere laadaliste kriukad.
Hobuseid ostetakse wekslitega

Rakweres peeti 28. ja 29. skp. jürilaata.

Ilusa ilma peale waatamata oli maalt laadalisi

piimatoojate nimestikuga, kust näha, et suuremal

wähe tulnud.

detatoasti ehk see abinõu aitab.

kesti wekslile oSnp-müügilePinguid. Erilise ja

osal piimatoojatel on piim must ja lahja. Loo

Iseloomulik, et laadal sõlmiti kelmidega roh

MefllaStel halb talw. Urwas-tes ja kuuldck
wassi ka mujal on tänawu talwel ja iseäranis

oli taskust kadunud rahakott 98 kt. raha ja do

kumentidega.

Linna haigemai ja arstiabi saamiseks pööras

Rägatoere teel elutsew Juhan J. Tal olid peas

kergemad haatoad ja kriimustused. SelguS, et
laadaplatsil oli talle kaks naabrit, kellega koos
wiina toõeiud, kallale tulnud ja tema toankrist
toälja tõuganud ning ise hobusega minema kihu
tanud.

duktsioonidega), prof. J. Wil i p annab huMitawa
miseks, mangumiseks ja müümiseks.
ületvaate Eesti seismilisest jaamast ja maawärin
Koguduse tvanemad saaivad korraldusi teha
guist, prof. A. Lüüs arutleb eugeenika põhi- ja almuse palujate kohta ja nende aiukohta kõrwak
päetvakünmüsi, J. Roos sõelub mitmesuguseid küsi
dada kalmistu wärawatest. See oleks nende esi
musi koolinoorsoo kirjanduslikust kaswatusest, Ed.
mene ülesanne nüüd, kus rahwast liigub suurel
WiSnapuu alustab oma artikliseeriat «Muusika
tungist", W. Met t u s wõtab kokku teatrikongreSsi artvul. Kauplemise korda tulek? muuta nii, t: pär
gade ja lilledega kaubelda wöib ainult niisugustel
töötulemusi jne.

Porkuni walla perenaine Ida N. kohta? laa>SiiS päris kirju ja mitmekülgne sisu. Wäärib kohtadel, kus see liikumist ei takista ja kauple
dal oma endist sulast Woldemar S'i, kes salaja >veel märkimist, et päetvakajade osas on B. Linde mine kauplemisena ei tundu, eriti jumalateeniO
talust lahkumise järele oli warastanud mitmew ! möetud tugema kaitse alla üks wähestest omasar tuSte ajal.
guseid asju. Nüüd jalutas sulane laadal, tvaras
taiud saapad jalas ja kasuk seljas. Politsei jao», nastest meie miimase aja aMalikkudest sõnawSttudest.
konnas wabanes nüüd noormees kasukast ja saa
bastest ning tunnistas enese warguses süüdi.

Teater la muusika*

Kunstireproduktsioone on ses numbris Ch. Ma,

zll in t vkmarelle. Ida Adamsoni töid jne.

„Wanemuises" täna mai-ohtu,
piletih. KV, 85, 110 senti.

Hinnata kaasandena Theodore D r e i s e r'i ju

Uudiseid Elwast.
nüüd ketvadel palju mesilasperesid otsa saanud,
mida põhjustanud artvatawasli pikk ja kare talw,
„Wanemuise" orkclster Elwa? Suwemuusika
sist tihti on surnud peredel küllaldaselt mett.
Kõrge iviiwttusprotsent lõhknS seltsi. Urtvi?- korraldamine on! alaliselt nii elwalaste kui ka su
witajate walulapseks olnud. Tänawu näib aga see

Kogutakse allkirju. Elwa majaperemehed esita»
wad alewitvalitsusele paltve sundmääruse muutmv

tuStis «Omakohus". Numbri hind 75 senti.

Ettekandele tuleb elaiv. wahelduK, ja nalja

seks. miS nõuab alewi 1. raioonis oletvate eluma
rikas operett girl", milles tegetvad prd.
peakoosolekult.
jade ja kõrwalhoonete katuste katmist tulekindlast
S rukis, Nander. Suworowa, Libene, hrad Lipp,
Spordiselt
..Taara»
pidas
neil
päcwil
oma
aas
ainest materjaliga. Märgukirjas juhitakse tähele
Waino, Põlde. Kurg, Nau j. t. Peale etendust
panu sellele, et Eltva ei ole weel kuigi tihedasti tapeakoosolekut. Liikmeid oli rohkel arwul koos ja tants.
kes tegutseb, nagu tawaliselt iga? Wallis, „Ursoodsalt lahenewat. Nimelt peetakse praegu läbirää asustatud, nii et selliseid kitsendawaid määrusi
Waste wastaSt. tulek, abiandm. selts", ku? omal
! kimisi alewiwalitsuse ja „Wanemuise" orkestri wa maksma panna ehitiste püstitamisel oletvat täiesti sellepärast saadi läbi wiia ka põhikirja muutmine. Laupaew. „Linnnkaupleja", pilet. 40—110 f.
ajal oli kindlustatud enamik wallaelanikkude hooi
Haruldaselt wiisirikas operett walmistad tõsist
Wana põhikiri oli puudulik ja uus on palju täie naudingut
; hel kontsertide andmise üle Elwas. „Wanemuise"
neid, olles seega ka samad isikud ühtlasi 'elisi ' orkester annaks kontserte Elwas kalm korda nälxv põhjendamata.
igale teatriskäijale.
likum.
Möödunud
aasta
aruanne
ja
eelarwe
kii'Elwa tuletõrje waruStuS täieneb. Hiljuti mu
„Cantate Tomino" segakoori harjutus on nel
liikmeteks. Neile, kes oma kohustun ei saa täh»- las, kuna ülejäänud päewadel raadiomuusikat edasi
retses Eltva tuletõrje omale autopritsi, nüüd jõud deii heaks. Juhatusse waliti esimeheks J. Kase, japäetval kl. 8 õhtul ülikooli kirikus.
päewaks õiendada, määrati wiiwituSprotsendiks
hääleköwendajaga. Loodetawasti jõutakse sid kohale ka uued woolikud, milliste proowimine oli
abiks J. Piiroja, laekuriks R. Amberg, abiks üliõp.
24. Rahaivaeiel ajal tuli wiimait teed paljudel ! antakse
„Cantate Tomino" lastekoori harjutus on
peatselt lõplikule kokkuleppele,
tarwitada. Tänu kõrgele wiiwiiusprotsendile ei j Järelmärkus: „Wanemuise" orkestri esinemine pühapäewal. üldiselt on Elwa tuletõrje wiimaSte tl. Pääsuke, kirjatoimetajaks J. Künnapuu, abiks neljap. kl. 4 ülikooli kirikus.
aastate
jooksul
warustuse
suhtes
tublisti
täienenud.
suutnud valjud oma suurekSpaisunud kchnstusi ! pole wõimalik sel lihtsal põhjusel, et „Wanemuine"
Kork, majawalitsejaks J. Hannibal, abiks M.
en.-.m korralikult ia olid sunnitud kahjuks j ise tänawu suwemuusikat korraldab. Toim. Selts ise on suuremaid ja elujõulisemaid EltvaS, J.Press,
Tartu kinod.
sõudejuhiks E. Uusen. Rewisjonikomisjoni
tegewliikmeid on 126, peameheks adw. Martinow.
seltsist lahkuma, jättes seltsi kiratsema toaid wä
Esimesed suwitajad kohal. Et ilmad wiimasel
„GloriaS"
Kinoetendus Elwas. 1. mail korraldatakse ln. J. Sutt ja H. Bergmann.
hcstc liikmetega. Eamnii on siin ka kohaliku ajal kaunis soojad, on juba mõningaid terwisekosu
ißMinatarimtaiate ühingul wiiwituSprot ent liig i ta jäid ahale jõudnud. —Korteriwõtmine näikse õige Elwa tuletõrje seltsimajas Tartumaa malewa
Lipu kawandi wäljatöõtamine ja maksmapane jookseb teisipaetvast alates kaks ilusat ja tvaata
kõrge ia maksjaile ruineeriw. seda enam, et ra , elawaks kujunewat. Möödunud pühapäewal oli pääliku korraldusel awalik kinoetendus. Näida mine jäeti juhahre hooleks. Liikmemaksuks mää
miswäärset heliopererti. Esimene „Tule minu
haprotsent ränapäew juba hulga odawam.
• korteriotsijaid linnast wälja sõitnud suurel hulgal. takse eesti filmi „Noored kotkad".
rati tegewliikmetele 8 kr. ja toetajatele liikmetele juure kohtamisele" wiib me d laulukunstnikkude
Kudina kindlustusseltsi korralist peakoosolekut Elwalased loodawad tänawu suwitajaid rohkesti
Elwa roheline. Wnmased soojad ilmad on
ringi, kus operetile omasel armaStu e baasisel toi'peeti Kudina wallamajas. Wõeti tvaöiu 4930. näha peamiseks põhjuseks loetakse üldist raha niipalju mõju awaldanud, et heinamaad ja mäö 10 kr. Setist majade esine jõekallas on antud li st mutvad lõbusad, hästitabatud situatsioonidega seik
uawalitsuse
poolt
rendita
kasutada.
Sellele
wastu
a. aruanne ja 1931. a. Läinud ggsta puudust, mis ei luba kaugematesse kuurortidesse nõlwakud on haljendama löönud.
lused. mis tublisti köditawad waataja naeru
puhaskasu otsustati ära tarwitada koos Kudina sõita.
Nüsi ehitusi wähe. Tänawune chitnshooaeg tasuks peab selts aga kalda korrashoiu õest hoolit närwe.
wrbatahtliku tuletõrjeseltsiga mootorvriisi ost
Korterite wahetalitus. Endiste aastate eesku kujuneb Clwas õige tvaikeks. Uusi ehitust on sema.
Teine operett ..Armastuse tango" on oma põ
nn'eks. Wana juhatu? waliii tagasi. Koosolekul jul registreeritakse ka tänawu alewiwalitsuses wabu eite näha ainult mõni üksi? alewitvalitsusele
Läinud suivel on käinud sõitmas 80 meest sa hitoonilt lüürilisem. Ehtsalt on tabaeud naiiwilt
oli osawõtjaid rohkesti.
koriereid. Suwitajgd pööraku aegsasti paremate on ehitnsplaane entatud 3. Küll aga wiiakse
unistawat armuromantikat. nii er see waatajagi
WõöbSte noorsoo seltsi „N»»wse" forralbitscl korterite saamiseks alewiwalitsuse poole, kust tajuta lõpule suuremal artvul pooleliolewaid ehitusi ja nad on ühtekokku 1800 km ära sõitnud. Kõige tqiel määral kaasa tviib. Mõlemas filmis oa
kohendatakse wanemaid maju.
rohkem on sõitnud H. 23ö'ttf üle 600 km, järF head mängu, ilusat meloodilist muusikat. Pette
peeti Wõõbste kooli ruumeS 2?.'zsi põl sellekohaseid andmeid antakse.
Noortepüha ElwaS. 17. mail korraldatakse
tväsitatva päetvatoö on need palad mõnu>aks meo
lumajandusline kurjus, kus käsitledi "waetuSküst
Reisijate rohkus. Wnmasel ajal on kordu- newad Kiimann, Brand ja Press.
Eelolewal suwel kawatsetakie korraldada wähe lelahutuseks.
musi Wõnnu jsk. agr. Poomi poolt ja aiandust Elwas Elwa ja ümbruskonna koolide ühine noorte Walt ette tulnud nähtus, et mootorrong. mis jõuab
ühes tegeliku kursusega Wasula kõdumas, kooli õp. püha. Kawas on laulud, rahwatantsud, spordiwõist Tariusse kl. 11.40, sõitjatest nii täis kiilutud, matt kahed wõistlu'od, ühed sisemised ja teised sett
Lisaks tväike helifilm „Wana Wenemaa. kui
daS ta laulis ja tantsis".
Milleri poolt. Osawõtjaid oli rohkesti.
lused, wõimlemine ja mängud. Pidu peetakse av et wiimastest jaamadest enne Tartut reisijad ruu« sidewahelised.
Waimastwere põllumeeste piewa peeti 26. skp. watawasti uuel spordiplatsil. Ettewalmistnsed on mipuuduiel rongile ei pääse. Nii pidid teistväe
Koilmapäetvaft alates on Meel kõigile li'akt
ettekanded näitelawal.
awa? A. WeltAach. juhatajaks praegu täies hoos. Muret teewad ilmad, juhtuwad wal reisijad koguni niisuguses ruumis sõitma,
Ainete hinnad turul langenud
waliti õpetada J. Paju ja protokollikirjutajalS koo- need ebasoodsateks, lükatakse pidu edasi.
mis on määratud hoopis teiseks otstarbeks.
Kuigi teeolud praegu ei Mõimalda kaugemalt
linnapääsu, on linna lähemast ümbruskonnast siiski
nende päeMade sees kõiki aineid niiwõrd rohkesti
turule toodud, et see põhjustas mõningate ainele

jäte Dietrichi ja Cooperi pärast wöib soowitada
hindade tunduwa languse. Eriti rohkesti toodi ta selle filmi tvaatamist. Wõöraste leegionides asub
potud sigu nende päetvade sees müügile. Rohke mehi, kes on nrnnud oma elu purunemist sa leia
pakkumise mõjul langes sealiha sisseostu hind stt
wad lohutust körberännakutes palawa päikese ja
ma alla, nagu see oli aasta alul jõulu järele, ü?-

Tartu teated.
üliõpilaste maipidustused.
Mai wastuwõlmisc rongikäik ja ball „Waae'

Nottiughami diplom kahele
eeftlaaaale.

Kuidas korraldada etskur
muises". Maipiduslused antakse r<u,dio teel ü.e.
fioone algkoolile.
Umbes kuu aega tagasi lõpetasid Inglismaal.
Esimene mai üheZ rongikäiguga ja h* NotnnghamiS, sealse ülikooli juures wälismaa
Algkooli õpilaste ekskursioonide suhtes
asusid algkooli juhatajad oma wiimasel koos wadballiga on kujunenud traditsiooniliseks lastele korraldatud inglise keele erikursused kaks
olekul seisukohale: tuleks lähtuda põhimõttest, kewadiseks pidustuseks üliõpilaskonnas. Pä eestlast: prl. Irma Saadik Tartust ja Irene
et wõetaks waatlusele esmajoones kodulinn, rasi seda algab argipäevane kibe töö eksamite Raag Tartust mõlemad cum laude.
siis linna lähem ümbrus ja lõpuks tähtsamaid ettewalmistamiscks.
J. Saadik ja J. Raag studeerisid Tartu üli
Ka tänawu korraldab üliõpilaskond ron kooli fililoogiateaduskonnas, mille lõpetamise ja
kohti maakonnas. Algkoolis pole soowitaw
korraldada ekskursioone wäljaspoole maa gikäigu tõrwikute walgusel mai eelõhtul ja 1. rele inglise keeles täiendamise otstarbel Londoni
sõitsid.
konna piire. Kuuenda klassile oleks parem mai õhtul kewadpeo „Wanemuises".
Rongikäik tõrwikutega algab kell 21.30 nelja
korraldada ekskursioon sügisel wõi kewadel
Eestlannade edu äratab seda rohkem tähele!peale õppetöö lõppu, kuna kewadisel õppeajal päewa õhtul. Selleks kogunewad üliõpilasorga panu, et nad eksamid ava andsid ja diplomid said
selles klassis ainete kordamise tõttu wähe aega nisatsioonid kella 21.15 Aia tänawal- uue üli normaalsest lühema ajaga prl. Saadik ainult
koolihoone ette. Sealt saadakse tõrwikud ja ri'üle jääb. Tarwilik on ekskursioonide ette wistatakse rongikäik. Nagu teatatud., wõtab see ühe, prl. Raag kabe semestriga.
walmistamine klassis, et nad ei muutuks kord mairongikäigust osa ka wäliskülalisi läti
Mõlemad lõpetajad kawatsewad esialul lühe
lõbureisideks.

üliõpilasi, Läti Akadeemilise Arstiteaduse seltsi mat aega Inglismaal peatuda ja selle järele ko

liikmeid. Rongikäik liigub orkestrite helidel ja

Marokko"
Kinoteater näidatakse 28. .sh?,
peale helifilmi „Marokko". Sisu, kui ka näirle

Kaua kestawad hädaabitööd.
tõrwikute ivalgusel Aia tänawalt alla ja suundub dumaale tagasi pöörduda.
Armesse Mõttes laialist huMi, mida meil ing
Vromenadi ja Küüni tänawaid pidi Raekoja ette.
Nagu kuuleme, on Tartu linnawalitsusel Seal peetakse isamaaline kõne. Raekojaplatsilt
lise keele täienduswõimaluste waStu tuntakse,
wõimalus olemasolewate summade piirides läheb rongikäik edasi ülikooli ette, et anda kewad
korraldada Hädaabitöid weel üks nädal. Seni terwitusi edasi ülikoolile ja õppejõududele. Seks tuleb tähendada, et Nottinghami ülikooli keele!sel kujul, s. o. kahe wcchetusega, kestab töö ajaks on ülikooli kogunenud ka õppejõud. Ter kursused oma tingimuste, waStutulelikkuse, seal
kruusaaugus kuni selle kuu lõpuni. Mai al tvituseks kõneleb üliõpilaskonna esimees H. Kaal walitsewa korra ja muude eelduste poolest kõigiti
Rektori wastufele laulawad üliõpilased tähelepanu wääriwad. Kursuste programm Mõi
gusest peale kawatsetakse osa töölisi üle wiia man.
..Gaudeamus
igitur.. ja liiguwad siis edasi
uute linnaosade tänawate planeerimistöödele, Politsei platsile rongikäigu lõpukohta. Seal maldab wäga suurt walikut, alates foneetikast,
mille järgi töö wõiks kesta nii kruusaaugus peawad lühikese kõne keegi ülikooli õppejõududest hääldamisest ja keele ajaloost kuni kaubandusliku
kirjawahetuseni, kuna kursuste normaalne kestus
km ka tänawate planeerimisel iga päew 8 ja naisüliõpilane. Selle peale minnakse laiali
koju. kes organisatsioonidesse.
8 semestrit WSimaldab põhjalikku süwene
tundi. Hädaabitööd kestaks peale 1. maid kes üliõpilasorganisatsioonides
on öö jooksul waS mist malitud ainetesse. Maks kursuste eest 4
weel umbes üks nädal. Nende lõppemisel tasrikused külaskäigud, nagu see aastate jooksul
naelst. 16 sh. semestris. Lähemaid teateid saab
jääks weel mõneks päewaks tegewusse wäik kombeks kujunenud.
miss Hutchinson'ilt, keS ühtlasi on ka wäliSmoa
sem arw töölisi.
Üliõpilaste m a i õ h t u, mis leiab aset 1. üliõpilaste inspektor. Aadress: Miss Hutchinson.
Liuna kulud haigemajade peale
mail kell 21.30 on tänawu õige mitmekesine, Warden of Foreign Students, University College,
Nagu aruannetest selgub, maksi? linu 1. apr. sest kontserdi osa wõib täielikult rahuldada
Universith Park, Nottingham, England.
1930. et. kuni 31. märtsini 1931. a. ülikoolile kol kontserdi publikut ja lõpuks tantsu osa peab
me kliiniku ülalpidamisekuludeks linna arwel kokku arwama, et kaks orkestrit warem ei wäsi
Naisseltsi uuS juhatus.
30.619,38 krooni. Kõige enam on maksetud sife publikust.
Tartu Naisselts pidas 27. apr. evakorralisi
Shwl esittewad pr. J. Aatv-Loo (laul), ksw. peakoosolekut, kus eelmine peakoosolek kinnitati ja
haiguste iltinifu arwel 14.445,51 kr., siis
J. Raudsepp (klatver); pr. M. Klein ja A. Peipsi
haawakliiniku arwel 10.008,89 ja närtvikliiniku ja ksw. P. Lindenau (tantsud); hra R. Peenemaa Misseltsi uus juhatus järgmises koosseisus wali-tuks tunnistati: juhatajaks prl. M. Neiman, 1.
arwel 6.195,48 kr.
(wiiul); ksw. H. Liblik (klawer); ksw. M. Slatkin abi pr. Siimer, 2. abi Prl. H. Neiman; lae
(cello).
kur pr. Paldrok, abiks pr. Silbergleich; kirja
Linnade esitajad nõupidamistele.
Mai õhtu piletid on juba eelmüügil hinnaga
toimetajaks pr. Tassa, abi pv. Kask, ametita
ksw!
110
s.
ja
wil!
160
s.
Mai
õhtul
on
Wememui
18.—19. maini _ peetakse teedeministeeriumis
juhatuse liikmed prd. Wolmer, Paigaline, Gut
ehituskomisjonide esimeeste, linnaarhitektide ja ses ka raadioonu F. Moor, kes edasi annab laulu, man ja M. Klein. Majaemaks pr. Luha, ase
linnainscneride ühiseid nõupidamisi. Nendele nõu ning mängu ja nimetamata ei jäta ka neid, kes esi-- mikkudeks prd. Moiddisson ja Palwiste.
pidamistele sõidawad Tartust linnapea abi A. ncwad ehk muul wiisil maiõhtul silma torkawad.
Kooli loterii-allegri.
Mõru, linnainsener H. Geydenbach ja arb. A.
Mai rongikäik filmitakse.
Mabreus.
Tartu
tütarlaste
gümn. lastewanemad korral
Üliõpilaste rongikäiku tahetakse neljapäe
Ei leidn sõitjaid.
dawad
80.
apr.
ja
1.
mail kooli loterit-allegri.
wa õhtul ka filmida. Selleks on soowi awal
Linnade liit pööras Tartu krnnawalitsusc poole
Sissetulek läheb kehwemate- andekate õpilaste toe
Th. Luts.
järelpärimisega, palju Tartust linnade liidu liik danud
Nagu kuuleme, tahab Th. Luts rongikäign tuseks. kooli remondiks ja õppeabinõude ning raa>meid sõidab Soome-Ugri tnltuurkongreSsile. Scl
stseeni ära kasutada ühe teoksile tulewa filmi matukogu täiendamiseks.
gub. et Tanust sõitjaid ei ole.
juures.

infelt tvSis nende päewade sees encnn-mähem kõigi
Müügile toodud ainete juures märkida hindade lan«

gust, ühe juures wähem, teise juures rohkem.

Tänuawaldus.
Awaldame Tartu Pauluse koguduse nimel siin
kohal südamlittu tänu Tartu õpetajate seminari
juhatusele, koorile ja orkestrile ühes netche juha
tajatega. samuti solistidele 26. ikp. Pauluse kiri
kus toimepandud kontserdi eest. Kontserdi tulu ko
gusummas 131 kr. 56 senti, on lubatud koguduse
maja ehitamise heaks. Meie südamlikku tänu wää
rib kontsert ise kui niisugune. Oli sügamaks rõS
muks tutwuncda selle suure ja tagajärierikka tööga,

mis on tehtud nii arivuka ja siiski nii ühtesulata
iud noorte koguga ja kogu poolt. Loodame, _et
tvaimuliku muusika sügawus ja Määrtus, mille
mõju all kuulajad ja ettekandjad seisid .iseäranis
ka wiimastcga kaasa läheb nende tuleMal tõöpõl
lul, kui suur waimline wara.
Tartu Pauluse koguduse juhatus.

Kellel on ühemargalisi?
ühemavgalised rahad tuleivad täna toeel äva
anda, sest 1. maist alates kaotatvad need ringMoo
lus oma makswuse.

Tarwilik tõöSWS seisab.
Tartus töötas Johansoni peenwildi wabrik.

Wabrik tööras elektrijõul ja on eeskujulikult sisse
seatud. Valmistas peenwilti kübarate ja Kotikute

jaoks. Wabriku saadused leidsid turgu wälis
maal. kus siinwalmistatud wilti tarwitati bo:i

kute walmisramiseks. WAismaalastel oli kawat

sus wabriku juure asutada ka kummiosakonda. et

liitva käes. Kuigi naistel puudub wõöraste lee

gion. on ka nende hing ja ihu walmis otsima ko
dumaast kaugel olewaid radu ja lõpuks leiawad
nad oma elu eesmärgi. . . palja jalu minna mees

tele järele läbi körbeliiwa. . isegi lahinguvälja

dele. Põgenemine elust.
Esimestel päewadel oli kino ees ootajate sabad,
kuna kõigile ruumi ei jätkunud.

Ktaod, koosolekud Ja pldad.
E. W. ö. ..Humanitafe" kõne- ja peakoosolek

3. mail kell 4 p. l. Karskusliidu ruumes. Kõnega
esineb prof. J. Sarw teenrile: .Maailm tahab et
teda petetaks". Sissepääs kõigile waba. ' Helikunsti seltsi liikmete-öhtu on täna õhtul

kl. '/z9 kõrgema muusikakooli ruumes.

Akadeem. Esperanto Klubi kooswiibimine on
30. apr. kl. 7 õhtul klubi ruumides üliõpilasmajas
3. kord.

vabatahtliku tuletõrje kaupmeeste «ooSorrüh«u kinnine perekondlik ma. waatuwõimise
õhtu on 30. skp. kell 9 tulctõrjesaalis.

önnatusad Ja kuritööd.
©Äthawargus. Falk Belsikoffilr Kastani tan.

ill, lahnieit korrdorist warastati pörandawaip 40
ikr. tvaärtmes.

WarguS wöõraStemajas. „Oudowa" mõõraste'.
maja numbritoast Marastaii ööl wastu kolmapäewa
kaks Mooditekki 8 fr. Määrtuses.

Riioikohtu
Aömmistranitv-osakonna awaEkul

55"uiele määra:.-) Aleksander Der,
siin wälja lasta juba walmisbotikuid. Millegi
pärast ei tulnud sellest midagi wälja ja wabrik Maldt.Jakob Mahar, Maria Avoni te ja kui oma
pidi tööstuskapitali puudusel seisma jääma. Hw ? ,aeal:-te la»te Hedda ja Jne,': loomuliku eest.
witaw on siinjuures märkida, et igal aastal wea kostia. Anton Luiiu. Maali Mõtte Julie Birn
me wälismailt sisse suurel arwul peenwilti ja an baumi. Jaan Snme. Jaan Tre, >li nxname selle eest suuri summasid wälistöõstusele. Jakob Pääro, Eduard Midri Suu> Ann»
Siin walmiStusel olew kaup tuleks aga märksa KruM. Jwan Surfi.
odawam ja parem. Nii saaks selle wabriku kaudu ®u«aa, «MWu Nikolai S.iTO!l»i. N ,lS«
peenwildi st kübarakupli 70 sendiga, kuna ameerika

oma halwemast materjalist maksab ilma tollita
70 senti. Samas wäärtuies wäliSmaa oma aga

1 kr. 10 s. ilma tollita hulga wiisi osteS. Sama

sugune hinnawahe on ka teiste artiklite peali.
Kui silmas peame sellelaadiliste artiklite roht
ket sissewedu, siis tuleks küll meie rahameestel
mõtelda selle tööstuse uuesti käimapaneku peale.

MBrftaßSkaKl taatMl»
ülikooli kirik. Neljad., 80. apr. kl. '/27 õ
nädalajumalateemstuS. Jutl. studt. theol. S.

Kikas.

Ilmus:

Prof. A. Paldroek
Doonoo suguelust.
Hind 10 senti.

Ladu: «Postimehe* raauatukanptiiM
Tartus, Suurturg nr. 16.

Temperatuur endine.
»-!wnl- Fiitufega b-gupo-Is-id tunti aniutlil
p.llmhrö, pa,gu„ F-rg.t wihma. temPMatatX?
Ulewaade 29. apr.
Madalrõhkkond tveelgi täitudes maldab a-t?

S3t» Ä®:tbe,SßencB;
0.... öösel ja hommikul sadaz Kesk-Euroopa- sa

Laanemcremml pa,gut: wihma ja pütis Läänemere
Tcinpcrahurr endiselt muutu,

feta. Eesns oli etle paemai kuni 19 kr f* +*«.•
hommikul kuni 14 kr. sooja. 10 tana
Wastutaw toimetaja Oskar Maud.
Väljaandja Eestj Kirjasws QdisuS
'
Trükitud „PoStimehe" trükikojas, Tartus.

„*> ö S T I M E -E s-
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Lflblke«e raske haiguse järele lahkus meie keskelt
*7 aPrilHl 1931. a. 17 aasta vanaduses meie unustamata

7

Akadeemilise
Kirjandüsühingu

Tööstuse suurenemise tõttu on mölla kombineeritud «Ahi
borni» süsteemiline

,ml, p"-ei->

Arvad Karl Klaus.
Matmine 3. mail kell VZZ p. 1. Maarja kalmistul.
Valusas leinas omaksed.
VANEMUINE.

võimasin

aasta

1600 liitriline ja koorelahutaja «Westfalia» 1000 liitriline.
Maksutingimused soodsad. Aadr.: Laius - Tähkvere Piima

Tartu Pankade

koosolek

ühing L.-Tähkvere p. ag., Jõgeva kaudu.
Maalt sulane vähese perek.

peetakse neljap., 14. mail s. a.

Esmaspäeval, 4. mail s. a. kell 20

ki. 4 p. 1. ülikooli V. aud.
Kavas:

Iflmfoeiiia kontsert.

1. Ettekanne prof. G. Suits'ilt:
«Uusleide Kieutzvaldi uuri

Helsingi Üliõpilaskonna

2. Koosoleku juhat valimine.

f

kas talusse ehk mõisa. Kaupa

tulla tegema Kalmistu t. 43,

mises».

majahoidja juure 2. mail peale
kella 10.

3. 1930./1931. tegevusaasta
aruanded.

loDlfMiler

4L Tegevuskava ja eelarve,
5. Valimised.
6. Jooksvaid asju.
Mtlrk u s: Kui koosolekule

Sümfoonia orkester
Ylloppllaskunnan Sotttajat.
Juhataja: Dr. Toivo Raapaaem
Solist: Kurt Wallddn (klaver).

Ostmised

Ostan:
peetud riideid, saapaid, iga
suguseid pudeleid jne. Tulen
kodu vaatama. Kalaturg 5.

Kokkuleppe järele Eesti Pangaga maksame
1. maist 1931. a. hoiusummade pealt:

Hääleõigus on ühingu liik

Kooperatiivis, J. Raudsepp'a raamatukaupluses Ja «Vanemuise» meil, kes on tasunud 1930./
kassas.
1931. a. liikmemaksu.

A. Karol e s.

kattega, kiires korras osta.

t&tttajatiset arvet

korral d. neljap., 30. apr. 1931.a.

WiMlkll.

kell 9 Ohtu

Prltslmala raame»
kinnise
perekondliku mai
vastuvõtmise õhtu,

Nimeta aktsiate omanikkudel on hääleõigus, kui

38 mm. X 5 meetrit. Pak
kum. saata Tartu, Väike-Põik
tän. 2, töökotta. E. Laius.

Eesti Laenu- & Hoiu-Ühisus

TANTS

T. V. T. orkestri saatel.

Kauba Pank
Kinnisvaraomanikkude Pank

PIDUTOIMKOND,

Tarvitan alalist hääd

Krediit Pank Tartu osakond

JUHATUS.

Tartu Juudi Ühispank

lilM

9

Tartu linna või rauteejaama.
lähedal. Soovitav|d iooduslis

Tartu Linnapank
Tartu Majaomanikkude Pank

ilusas kohas, viljapuuaiaga
Ija võimalikult ka metsaga.
Kirjeldused hinnaga saata
»Tartu Kompanii tän. nr. 1,

Tartu Pank
Tartu Tööstuse Pank

«Kesktöö»

kes hästi keeta oskab ja vem

ehk saksa keelt oskab, leiat

Mööbliga ehk ilma, kaks

kohe teenistust. Postkast 142

' päikesepaistelist

tuba,

Ulom valla kntsadlgusllse
vttflosekretöfi

kes ka aiatööd tunneb, leiab

köögi tarvitamisega ära anda
Holmi 13.

protsentide maksmises

kokkuleppega.

ja karjast vajatakse. Kaupa

Kaar 16.

tehakse kella 10—12 Raekoja
tän. 51, Otsa kaupluses.

Jõgeva Ühispank*

J. Kivastiku spordiäris,
Rüütli tn. 11.

Vabalt praktiseeriv

arst

Pintsakutöö < peale ori tar

Kesklinnas

Õpipoissi,

puufcontsa tööde peale on
kohe tarvis. Kaubahoov 34.

Kauba nr. 7.
•!®I®Ä V 'S—£*
SR3JOIS episipj öRJBf

Õmblejal

kohe tarvis töölist, kes täiesti
'3IQQ4 pntejQQdjaquio ns php
vilunud kleidi ja mantli töös.
siAini anoj[

tüdrukut

Aia tän. 2—2.

tddav
majapidamise peale. Tulla G
~ "1-13,
ainult kl. 10—13,
Kivi "t. 71,

Valatakse töötundjat

käealust

krt 2, eestuks.

l

m6utu

naisüliriiete töö peale. Turu
56-2.

Iseseisvat naisterahva

ral ka suusõnal, soovitus.

hoovimajas,

moonameest
Ja põllutöötegiiat

poissiJärele küsida Tartus Riia 77,
kontoris.

Valatakse
kari ust.

kõrvaldamiseks, suurvee ta
gajärjel, teatan ümbruskon
nale et

Weskimõisa
willatSõstused
töötavad iga päev ja ka suvi

läbi; niisama ka jahu-kruubi
veski ja auru lauatõikus höö
veldamisega. Kõige austu
sega tööstuste omanik.
0000 0 0 0

[muis
Tõrna talus võtab «POSTI
MEHE» tellimisi vastu härra
Henn Maser. «

«MMM

Poole hinnaga
õmble»
kleite, mantleid, kostflflme,
maaneiu

soovib maale kohta perenai
seks vöi tüdrukuks. Võru t

võtab «Postimehe* ja
„M a a m e h e* tellimisi ja

kuulutusi vastu ja müüb üksi
kuid numbreid

Üliõpilane soovib korralikku,
poissi, riideid. Võru t. 92—1. möbleeritud, erasissekäiguea

Töökas, korralik

.fjji'; :jjl\ r*j^\

Elwas

B. ORLO, Kesk tfin. 34.

tuba,
soovitav kesklinnas. Tei
eatada
slt. «Ilus tuba» all.

Kadunud

Vaene vana inimene

PfUAUSO

Vesneri mõisasse on tarvis

0. K ü h 1 e.

nr. 96—1.

••

kohe tarvis. Aleksandri t. 6.

eesõigus Tabivere jaamast
7 klm., edasi anda. Krunt
152 vak., põldu 90 vkm. Li
gemat Poe 9—l, tel. 13-24.

soovib teenistust. On maja vagusale elanikule ära anda.
teenijana teeninud, oskab Küsida Uusturg nr. 5.
keeta ja armastab lapsi. Tun
nistused olemas. Soovikor
Tulla igal ajal Kalda 13—26,

tunneb vajab Firma Otsing,
Rüütli 13.

Mr ncin

Vilunud

mmm,

töölist.

2) kaks aurujõuga töötavat veepumpa võimega ä 600

Arsti

tn. 91—0.

5. a., kella 9—12.

Kosenkraniuselt

Litrit minutis 50 mtr. tõstekõrguse juures.

Narvas, 28. IV. 31. Warvi Haaavalltsai.

1 toa, köögi ja elektr. vaba
xeb 1. maiks. Küsida Narva

MM.
t
rahvarikkas kohas. (Ruumid kes põllutööd oskab on tar ärasõit kohe. Kauipa tehakse
Vabanevad 1. maist). Järele vis linna ligidale. Kaupa 30. aprillil kella 11—12 p.,
küsida Häädemeestelt, Karl tehakse Põik 16-4, 1. mail Tartu sissesõidu hoovis.
leiab head töövõimalused

linna lähedale maale, väikse

Veevärgi osakonnast, telefon nr. 71.

Korter,

Vajatakse talusse

A. KOOK, telef. 1-49.

Lahemaid teateid saab Narva linnavalitsuse elektri ja

Välja üürida
möbfi. tuba,

erasissek., kesklinna. Teateid

Tartii'Mu«tvee vahel on algamid. Ärasõit Tartust kell 4 p. 1.
Ärasõit Mustveest kell 5 hommikul

1) Uks vihetarvitatud täiesti töökorras aurukatel, soenChispinpaga 890 Q jalga,

Riiiii li

Kõiksuguste kuulujuttude

Korter,
kaks tuba, köök, eestuba,
elekter, üürile anda korra
likule perekonnaale. Väike

ühineb Tartu pankade

Tarvis

Müüa

2 tuba

tän. 94, krt 7, kella s—Bp. 1.

kes jalgrataste parandamist

Omnibuse Ahendus

nr. 17.

nr. 1, järele küsida puusärgi

!lll!!

vis mees* ehk nats*'
valimine on laupäeval, 9. mail kell lj komm. volikogu ees
Laiuse vallamajas. Kandidaatide isiklik ilmumine soovitav.
Lähem raudteejaam Jõgeva, 9 km. Vallavalitsus*

Kohale jõudnud värsked sid
runid ja apelsiine ning ba
naane müüa, korras inglise
ratas ja ostmine. Suurturg

i ärist.

koha maale. Küsida Tähe

Võidud maksetakse välja kahe nädala Jooksul kooli kant»
•eleis Tartus, Riia tänaval nr. 121.

VANEMATE KOMITEE.

müüa. Võru tn. 136, Mathie

i

Tartu poeglaste realgümnaaalumi vane
mate komitee

1542, 1653, 725, 435, 1731, 7. 415, 1224, 714. 1137, 1507, 1244,
1038, 1082, 1864, 548, 1126, 479. 14, 110, 1833, 315, 1973, 579,
1753, 416, 184, 391, 680, 1084, 1696, 491 ä 50 senti.

lehm

. erasissekäig. ära anda. Kalda

Jõgeva Ühispank

Kõnele sissepääs kõigile vaba.

i 5 kr.; nr. 122, 127, 280, 368, 588, 1112, 1924, 1940, 1251,
1568 h 1 kr.; nr. 1389, 1618, 601, 1811, 938, 1003,494, 1197,

Kohe lüpsimasaanud

. hinnaga. Plaatide parandus.

Korralikule üürnikule

Loosimisel 26. skp. langesid võidud «järgmistele pileti
«ele: Nr. 1780 50 kr.; nr. 838 10 kr.; nr. 1310 ja 1992

hoovipeal.

grammofoni plaato
ja nende ostmine kõrgema

Tartus, Jakobi tän. nr. 8.

rahaline loterii.

kohe müüa. Narva tn. 24—5,

Odavate hindadega müüakae
ja vahetatakse pruugitud

Eesti Vabamõtlejate Ühing wHÜMABiITiSM
Puhkepäeval, 3. mail s. a. kell 4 p. 1. Karskusliidu ruumes,

Plevakord: I. Prof. J. Sarve kõne: nSaallni tahabi et
teiß petstakf44 (Mundus vult decipi). U. Ametlik osa.

lõbusõiduks 13 14 h. j. ära
reisimise tõttu kiires korra*

sen.

Tartu Ühispank

Vanem

MM- ja peakoosolek.

Teateid saab lilleärist «Pri
mula*. Rüütli 13.

Soovitakse osta

Tartumaa Pank

kes raua tööd hästi tun
neb, vajab Vetla saeveski
Kehra kaudu, telefon Ala
vere 3. 0

W 2281

Tähtvere 38, poodi.

Põllumajanduse Pank

päeva enne peakoosolekut seltsi juhatusele on ette

pandud |a enrte peakoosoleku lõppu pole väljaantud. '
Tunnistustel peavad aktsiate arv ja numbrid äratähen
datud olema (põhikirja § 39).

io miimini
milüa Tartus, Narva täil. nr.
107, 11. kord. 0
Müüa väike

Soovin osta

mängu- ja naljaettekannet.

lest seltsi juhatusele kirjalikult teatades. Usaldusme

nende aktsiad, või krediitasutiste poolt väljaantud akt
siate hoiu- ehk pandt-tunnistused vähemalt seitse (7)

litTiiit

iHMiSHIIi lülil!

heks võib olla ainult hääleõiguslik aktsionäär ning ühel
isikul ei tohi rohkem kui kaks volikirja olla (põhik. § 37).

peakoosolekul hääleõigus ainult juhtumisel, kui aktsiad
omaniku nimele juhatuse raamatusse vähemalt seitse
(7) päeva enne peakoosolekut sisse kirjutatud.

Teat. slt. »Kv. nr. 5809» etten.

kuni 8% aastas

oma hääleõiguse teisele aktsionäärile edasi anda, sel

Märkus: 2. Nimeliste aktsiate omanikkudel on

müüa. Uus tiin. 44, krt. 3.

Teat. slt. «Lapsevanker» all.
Soovitakse osta pruugitud,
korralikku, kattega

Kaupmeeste moo
torrühm

PÄEVAKORD:
1. Koosoleku juhataja ja kirjatoimetaja valimine.
2. 1930. a. aruande kinnitamine jä puhtakasu
jaotamine.
3. 1931. a. eelarve kinnitamine.
4. Volituse andmine juhatusele laevade müümi
seks ja ostmiseks ning nende peale lae
nude tegemiseks.
5. Valimised.
6. Mitmesugused läbirääkimised.
Märkus: 1. Koosolekult puuduv aktsionäär võib

Tarvitatud meesterahva

jalgratas

kuni 6% aastas

aktsionääride

peetakse kesknädalal, 20. mail 1931. a. kell 6
p.!. .Estonia" punases saalis, Estonia puiest. 6.

(firma «Quandt», Berlin) müüa,

Jakobi t. 5—4.

jooksvaf arvet

A-S. Tallinna Laevafihlsuse

peakoosolek

Miim

Soovitakse korralikku

AKU juhatus.

korraline

verdekiga ja uus linane laua

pesu müüa. Tähe 90, krt. 5.

ei tule kokku kvoorumiks va
jaline arv liikmeid, peetakse
tunni aja pärast sama päeva
korraga uus koosolek, mis on

otsusevOimuline kokkutulnud
liikmete . arvule vaatamata.
Eeskavas: Haydnl, Sibeliuse, Palmgreni, Kuula j. 4. helitööd. (Põhikiri § 24).

Pälsetähed Kr. 2.- kuni 50 senti eelmüügil Akadeemilises

Hästi hoitud kokkupandav

Head naisterahva

kübarategijat
ja müüjannat
on tarvis. Aleksandri tän. 8.
/ H. Hallap.
Vajatakse

soovib kohta laste juure, os

kab keeta, räägib 3 kohalikku
keelt. Teatada slt «H. L,» all.

681(0 (eele
j ärelaitamise tunde (üksikult
ja gruppides), annab vilunud
keskkooliõpetaja. Jakobiõ—4.

Toiduainete
vajab Tarin Üldhalgekaraa snvekuadeka UU la tüt, 15—16. a. Kaupa tehakse kes iseseisvalt tõotad. Riia
. kauplus,
aaslmlantal» Lähemaid teateid saab Tartu Üldhaigekas 30. aprillil «Moskva» hoovis, •tn. 1, aia nurgad. Tulla ujies leivaahju
ja kõrvalruu
last, Aleksandri nr. 38, .Haigekassa juhatus, Trefineri
midega, vähese kaubaga eda
• tän., kella 9—lo. Jcella 10—1.
Küsida hoovipoisilt
si anda. Karlova tn. 38.
»

Puhwetikapp
ja tisleripink

on välja üürida. Küsida
B. Genss ja Poegade juures,
Küüni tän. 8.

on müüa Marja t. 10—1.

ROQISS
Kirjutusmasinaid
võtavad
«POSTIMEHE
telliparandan
ja muudan ARN(!r vastu hrad
märke.
LD SIREL ja HUGO
MARTINSON.
R. SAAR.
Küütri tän. 10,
tel. 11-63.

kaotas
oma viimase raba, natuke
alla 20 krooni ühes väikse
pärlitest kotikesega. Ausat
leidjat palutakse vaevatasu
eest südamest ära tuua Jaama
tän. 48, krt. 2.

Kaotasin 20. skp. pruu

nist nahact

portfelli.
milles 3 raamatut ja muud.

Leidjat palun vaevatasu eest

ära tuua restoran «Du Nordw*.

Nr. 115

OSTIM E E S"

8

nnnrouuui.-utnniuuuinrouinnnr.nnmuuinruutnn
28. aprillil s. a. lahkus siit ilmast vaevarikka kannatuse järele minu armas mees
ja meie kallis isa ja vanaisa

Soovitan kõige kõrgemas headuses
Ameerika

laan Pikk
Sünd. 28. 7.1860.
„ Matmine leinamajast Jaama tän. 97 Tartu Maarja kalmistule 1. mail s. a. kl. 3 p. 1.

3

kunstnahka

Leinajad omaksed.

kõige vastupidavam mööbli ja autode polsterdamise
jaoks. Selle kunstnahaga on autode kodumaal,
Ameerikas, suurem osa autosid polsterdatud.
Iseäranis tähtis autotöö

Surma läbi lahkus 27. aprillil s. a. meie kallis hea isake
ja vanaisake

kodadele, sadulseppadele
la autoomanikele.

8
g

JKNES'e suuräri
Hollandi ,

3
Tartus, Kaubahoov nr. 10-11-12.
Kõnetraat 5-91. Asutatud 1899. a.

seemneßouplüs
Tartus, Söögiturg 5.
soovitab kõrgeväärtuslisi

SEEMNEID
Osakonnad:
Elvas, Kesk tn. 36, Orlo

Mälestab leinas
poeg, minijas ja lapselapsed.

tuutiutniuuuuuuwtuutmuuinniui

kauplus.

Osulas, Tillmanni kaupl.
Narvas, Peetriturg 55. .
Rakveres, Laada t. 23,'
Rosenbergi kpl. i
Viljandis, Leokese kpl. j
Pfirnus, Jäneselja nr. 4,1

Dr.A.LENZNER
Karlova tän. nr. 1.

Naha- Ja suguhaigu
sed. Kosmeetika.

SUUR HAI

Kõnet 10-12 ja 5—7, pühap.
10—12. Soovikorral ka teisel
kella ajal kokkuleppe järele.

TARTU TÜTARLASTE GÜMNAASIUMI VANEM. ROM.

Ruiso kpl.

Esitajad igas alevis.
Keskladu: j
Tallinna, Valli tn. 8.
Lühikese haiguse järele lahkus vaikselt siit ilmast 28. apr.
s. a. kell 12 p. 1. minu armas abikaas ja meie kallis isa

Tartus, Rüütli t. 25 4

Müük suurel ja väiksel viisil

(Vastu Jaani kirikut).

LOTERN-AUEGRI

ee

3aan Mikk

kaugelt üle SOOO võidu, nende hulgas väärtuslikud maalid, tähtsate isi
kute rinnakujud, kohviserviis, pesuserviis, fotoaparaat, pesumasin, koroona
mäng, reisukohvrid ja palju muud. Iga 4. loos võidab. Loosi hind
ainult S senti. Paliu lõbustusi: teater väärtusliku kavaga. Einelaud, laev

imitimised
Sünd. 10. okt. 1849. a.

kohvik «Heliopolis» jazz-orkestri ja tantsuettekannetega, koroona mäng ja palju

Ärasaatmine 3. mail s. a. kell 2 p. 1. Ulila .Vahemetsalt"
Puhja surnuaiale.

muud. Loterii kestab 30. aprillil kella 18 kuni 23 ja 1. mail kella 11 kuni 21.

Eesti Omavalit. Kinnitus Aktsia-Seltsi «OMA*

Sugu-, naha- Ja
sisehaigused.
Vastuvõtmine: ärip. kl. 5—7,

äna ja edaspidi, suurel ja

juhatus annab käeolevaga teada, et

Kokkuleppel ka teisel ajal.
Rüütli tfin. 4, korter e5.
u)

väiksel arvul.

pühap. kl. 10—11.

«Vanemuise» teatei

„Eesti-Kala"

Neljapäeval, 30. aprillil kl. 8 õ.

Gildi tän. 14. Telefon 11-71.
O «-* tv)

Xmmaemand

Häid välismaa

õüri SCtermann

laetu

Kurt Zorligi operett 3 vaat. on müüa. J. Lippu kauplus,
Turu t. 2, telel. 10-47, Tartu.
Peale etenduse
kl. 11 õ.
2 kohe liipsmasaajat
lehma
HUI

E. Mibusk

ei seisa enam seltsi teenistuses ja temale 22. veebruaril 1931. a.
nr. 10 all välja antud esitustunnistus on maksvuseta.
JUHATUS.

müüa. Küsida Raadi Kõrve
Odavasti müüa hallist vaht

TANTSUGA

mõõ&eCf

Pääsetähed «American Girli»

Ärasaatmine 1. mail kell 4 p. I. leinamajast
Pikk tän. nr. 20 Tartu Maarja kalmistule.

etenduseks ühes«Mai-õhtuga»

60, 85 ja 110 s. ühes riideh.

trümoopeeglid, kummut 300
sendi eest, riidekapp, pähkla

LiDDDlaupleia.

lootsik.
C. F. Daugull
Alandas Tartus, Ella mnt. 27, tel. 109
Soovitab kevadiseks istutamiseks viljapuid,
marjapÕÕsald, jahukastevaba soome
tlkerbere, roose, hõbekuuski, pules
teepuld ja nii edasi. Hinnakirjad hinnata.

Mustvee Eesti Haridus* ja Söprusselts
„ohen<3usM vajab 1031. a. Juuni, Juuli
Ja auoustl kuude peale kutselist

Reedel, 1. mail kell 9.30 õ.

üliõpilaskonna

TANTS.
Pääsetähed 110 ja 160 senti
ühes riidehoiuga.

lasteaed«!kk«
Sooviavaldused ühes lühikese elulookirjelduse
«Ühenduse» Juhatu*.

väiksel ja suurel viisil soovitab ja vastutab
headuse eest

/f «"Va_,_, Tartus, Suurturg nr. 9
JM. JOMV Lilie&ri. Telef. 10-57 ja 7-35.

palub nüüd või edaspidi min

Sõnnikut

git tööd kusagile tööstusse
või õmbleja käealuseks ehk ära anda. Küsida «Oudova»
üksiku juure. Tunneb ise sissesõiduhoovi pidajalt.
seisvalt majapidamist. Pakk.
slt. «Lootus» all.

Aed

Vanem

üürile anda. Kastani t. 33—2.

Sordib

Tartu linnavalitsus annab kinnisel vähempakkumisel välja
Riigi Metsatööstuselt ostetud

Kartuleid,
Odenvaldi sinised» ja «111-

felelon Tartu 971-a.

pOletispuudeveo
järgmiselt: 1. Puurmanni metskonnast Pedja jõe kaldalt Alt

metsa laoplatsilt Tartu linna puuaeda ettevõtja abinõude ja
tööjõududega 3400 rm. puid. 2. Ahja metskonnast, Ahja jõe

Viljapuuaia ja
soovib iseseisvalt taluteeni ointcunbi õigus
jaks. Sealsamas soovib ka
edust auti
suurem tütarlaps karjaseks teateid saab Tartus Proi
ehk lapsehoidjaks. Raekoja nadi tän. 9. Värki kellas
81—9, hoovimajas.
ärist ehk Elvas Kesk t.
Kri i s a kauplusest.
Vllnnud
aednik

Väljastsõitnud

hiromant-grafoloog
IfMiiüa umbes 150 pd. nisu kaldalt Ropka, Mihklimäe ja Lääniste laoplatsilt Tartu linna võtab aedade kordaseadmis
ja odra
puuaeda ettevõtja abinõude ja tööjõududega 1400 rm. puid. oma peale, puude, põõsast
mm
Puud antakse enne veo algust eeltähendatud laoplatsi istutamist, väljalõikamist del ettevõtjale üle ja võetakse linna poolt näidatud puuaias Teateid saab Turu 21, krt* IC
dlgi.
korralikult ja täis mõõtudes iileslaotult vastu.
Mina, Peeter Sild, ei vas
de Corinschi.
Seaduslikult tempelmaksustatud pakkumised kummagi
metskonna kohta eraldi ühes linnakassa kviitungiga 200 kr. tuta oma poja
Samas rendile anda 2 vaka suuruse tagatise pakkumise kindlustuseks sissemaksmise
Kõnet. kl. 9-12, 3-7 ja alati
maad kartulimaad Ropka väl
Ull9O Silla
või teise vastuvõetava kindlustusega, esitada linna
kui kodu olen. Võõrastemaja
jal. Teated Promenadi 2, V. kohta,
valitsusele kuni 2. maini s. a. Ligemaid teateid antakse
«Aleksandria» (vaksali juures).
Särg'i kaupluses.
linnavalitsuse majandusosakonnas raekojas, tuba nr. 4, kus võlgade eest. Vastse-Otepää, Peatub lühikest aega.
ka pakkumiste tingimustele tuleb alla kirjutada enne pakku Suniberdi talus.

Kavilda v., Palupõhja
ja tunnistustega saata seltsi nimele Mustvee kuni
11. maini s. a. Lasteaedniku valimine on 12. mail
1931. a. kell 15.

Tartus, Raekofa tfin. 38

võib Kalaturg nr. 5,

niiüa. Hind koha peal. Soo
aga mõisas, Kr. 2 vakk.

Kavas: Muusikalised ettekan
ded ja tantsud.

Hnimacmand- masseerija

E. ELLER

seemneid

lustrie», seemneks ja söögiks,

tali

Tõöotsimised

ajaviita ja sööda juurifta

Hinnakiri saadaval.

Pääsetähed 40, 50, 60, 85 ja Näha
110 senti ühes riidehoiuga. poes.

VANEMUINE

Meie kliimale hästi sobivaid originaal daani

Müüa hea kerge

R. Zelleri operett 3 vaatuses.

Xmmaamand
masseerija

Tartus, Jaani t&n. 15, 11l kord

puust kirjutuslaudu, lapse

voodi, ärikappe, 2 letti, 2 m.
Laupäeval, 2. mail kl. 8 õhtul palitut ja palju muid asju.
Promenadi tän. 8.

Tartus, Raekoja (Raatuse) tin.
nr. 12, iD korraL

E. Kamsen,

külas, hr. Koppel'ilt.

rast saali

Sünd. 21. 11. 1852. a.

raitu, Raatuse tMm. 11
Dr. E. Helin

Mil H-1110
M Ülo.

iMiican Girl

Kotmeetlka.
Vastuvõtmine igsl ajaL

Müüme suurt värsket

Vaikses leinas abikaasa, lapsed,
lapselapsed ja omaksed.

Lühikese raske haiguse järele lahkus vaik
selt siit ilmast 28. apr. s. a. kell 2 p. 1.
Jumala rahus minu armas mees ja meie onu

liaka-. »n ja slsiliiiiuel

miste sisseandmist.

..Ale" toio
onuil! KM.

Linnavalitsus.

IWllill,

head sordid, müüa Sõbra tn.
Kaupa teeb hooldaja baaie- nr. 18.
Rekotoomal.

Lugege „Terwist"

Miistwees
VMi»kMtuCPOSriMEHE.
«MAAMEHE» tellimisi ja k
lutus, vastu ning müüa
uksikuid numbreid Fr. Ii
tinsoni kaupluses.

Täiuslik Tõeprohvet
(MR)
Loe «Päevaleht»
26. IV. 31. Uueturu
nr. 25. (Väljalöigata).

