Jlimab laa p&cw.
Postimees

üksik number 5 senti»

f Toimetus Ja peakontor Tartus, Jaani li«
Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1, 1
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siserilgi
]a Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, ärijuhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

JelefonidTaliinnas: Toimetus 30-81, kontor 16-y.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil. •• '•

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

9lt«120

Ülemkoja reform?

Kaitseliitlased maadlemas ja tõstmas.

Tõstmises purustati hulk rekordeid.
Kergekaalus on 7 osawõtjat. Tartlane
Kaitseliidu üleriiklikud raskejõustiku wõist
kused algasid Tartu malewa korraldusel lau Kaasik wõidab A. Lindenwaldi, Harju, 4 min.
päewa õhtul. Woistlused awas ltn. E. Lepp, 43 sek., ülenurme, Walga, 6 min. 33 sek.. Uket.
andes üle ka terwitusi kaitseliidu ülemalt. Pärnumaa, 9 min. 43 sek. ja> Johansoni, Tartu
Kaitseliitlaste mehise hümni „Eestimaa, mu maa, 1 min. 24 sek'ga. Kaasik on tulnud selle
tunnistati woistlused awatuks. ga juba meistritiitlini wälja. A. Lindenwald fefc
Tartu kaitsemalewa nimel terwitas malewa jatas tartlase Kuke 7 min. 03 sek., ülenurme 2
pealik J. Kase.
min. 55 sek. ja Eiso, Tartumaa, 2 min. 13 sek.
Selle järele algasid otsekohe wõistlused ka Me tvöitis Johansoni 3 min. 18 sek. ja Johan
hel matil. A klassis oli maadlejaid 25 ja B son sai Kukelt loobumisewõidu.
klassis 35. Wiimaste hulgas on terwe rida
Kergekeskkaalus on 8 osawõtjat. Puks
tugewaid mehi, kelle nimi seni sporditaewas berg, Harju, seljatab Mäe, Tartu, 1 min. 34 sek.,
täiesti tundmatu, kuna A klassis aga enam Waheri 23 sek. ja Lipu, Walga, 1 min. 10 sek.
wähem tuntud nimedega maadlusmeistrid.
Esimestena panewad rinnad kokku A 'klas Mägi wõidab Liiwati, Tartu, 89 sek, Ehrlichi,
sts tartlane Füks ja harjulane Woltbrett. 10 Harju, 5 min. 02 sek. ja Joh. Urmi, Tartu, 2
sek. jooksul Woltbretti õlad juba matil ning min. 23 sek. Waher wõidab Muna,' Walga,
1 min. 50 sek. ja Lipu 8 min. 53 sek. Lipp wõr
Tartu malewa kontosse on kantud esimene tiS
Muna 88 sekundiga.
wõit. B klassis wisal walgalasel Tarschil ku
Keskkaalus on 7 osawõtjat. Haan Wis
lub aga 9 min. 30 sek. enne, kui harjulase, ka
Woltbretti seljatab. Nii läheb paar-paari napuu, Tartu, wõidab paremusega Wassili, Wel
järele matile, et selgitada paremusi.

ga, ja seljawöiduga Ed. Lindcnwaldi, Harju, 11

min. 10 sek., Matjuse, Tartu 5 min. 40 sek. ja
A klass:
Kärbe Skaal u s on 8 osawõtjat. FukZ Aleks. Wisnapuud, Walga, 1 min. 43 sek. Ed.
Tartu, seljatab Woltbretti 10 sek.'ga ja Tedret, Lindewald seljatab Wassili 8 min. 50 sek. ja

Tartu, wõidab paremusega. Sellega on Fuks meist
rüütlini jõudnud, kuna teise koha pärast pühapäewa
õhwl pidid kohtama Tedre ja Woltbrett.

Aleks. Wjsnapuud 10 min. 09 sek. Aleks. Wi?«

napuu wõidab Matjuse 47 sek-, kuna Luiga,
Harju, annab loobumisewõidu. Wassil wõidab
SulgkaaluS on ainult 2 .meest: Põntson Röömuse, Petseri, 2 min. ja Luigat 9 min. 67

Jö KäSper. Need kohtawad pühapäewal.

Kergekaalus teeb Misler, Tallinna, puhta

sek. Matjus wõidab Röömuse 26 sek.

Poolraskekaal jäi osawõtjate puu

töö, seljatades Kroomanni, Tartumaa, ja wõit>»Z dusel ära.
paremusega tartlasi Urmi ja Wolti. Wiimane sat
Raskekaalus on 2 meest: tartlane
tuS kergekaalu ainult 600 grammiga. Pärnumaa Rätsep ja walgalane Annamaa, kes kohtawad
mees Adamson wöitis 'Kroomanni 49 sek. ja Wolti pühapäewa õhtul.
paremusega. OsawStjaid selles kaalus õ.
Laupäewa õhtul lõppesid maadlused wähe

Kergekeskkaalus on 8 wsawõtjat. Tart peale kell 12 öösel. Wõistlused jätkusid püha
päewa õhtul kell 7.

lane Tani seljatab Weltsteini, Harju, 1 min. 20 sek.
ja Gepsiwardi, Tallinna, S min. 89 sek., kuna Sep

fiwart wõidab Weltsteini 16 sek. Sellega on siin
kaaluSmeiSt« A> Tani, t?ine Sep.siwart ja kolmas
Heltstein.

> Keskkaalu? ott 5 osatvötjat. Harjulane
Lõhmus tMdab ZMermanni paremusega ja Schön

bergi, HlMu, 4 ckin. 44 sek.; Kullisaar, Tallinna,
seljatab Zettermanni lv min. Id sek. ja wöidab pa
remusega Lõhmust, kuna Zettermann seljatab weel
tartlase Laasi 3 mirt. 48 sek.

Poo lraskekaalus on 4 osawõtjat.
Mäll, Tallinna, wöidab Zupsmanni, Tallinna, 1 m.
23 sek. ja Reispass, Harju, loobub peawigastuse
pärast Mällile. Zupsmann seljatab Ungersoni, Sa
tala, 13 m. 20 sek. Wiimane omaaegse ilmameistri
Klejni lootufiandew õpilane.

Raskekaalus seljatab tallinlane Tross
mann tartlase Kasakowi 8 m. 27 s. ja Luigat, Tal
linna, 9 nt. :15 s. Sellega on kindlustanud TrossMgnn omale meistrikoha.

B klastz:

Kärbes kaalus on 6 meest. Walgalane
Tarsch wöidab Woltbretti. Harju, 9 m. 30 s.; Blau

feldti. Tartu. '2 m. 02 sek. ja Fromholzi, Harju,
Tartlane Sakkeus seljatab Woltbretti 1 m. 31 s.,

kuna aga Sakkeus kaotab Blaufeldtile ja From
holzile.

Sulgk ä a l u s on 6 osawõtjat. Tartlane
Etein oma armastatud „lindeniga" heidab
õlgadele Kondi. Tartu, 48 sek., Murrksi, Järwa.
52 sek.,- Harju. 6 min. 32 sek. ja WeinBergi, Harju, 23 sek. Muriks wöidab Konti 49

TSssewSiftktsed.
. Tõstmised algasid pühapäewa hommikul
kell 10. A klassis esines rida hästituntud tõst
jäid, nagu Luiga, L. Kukk, Teitelbaum ja
Oley, kuna neile lisaks näitasid oma wõimeid
ka Puskar, Sakala malewa, tartlased Wolt,
lugar, Fuks ja Lest, Tallinna maadlejad
Põntson ja Trossmann ning hulk teisi. B
klassis Kaasik, Zettennann ja Rätsep.
Kohtunikkudeks olid peakohtuniku J.
Kauba kõrwal omaaegsed tuntuo tõstjad,
nagu ilmameister Neuland ja Wanaase, Fel.
Patm, siis alalised kohtunikud J. Martin,
Saulmann ja teisi.
Uute kaitseliidu rekorditega üllatasid, Tei
telbaum, Kukk ja Luiga. Esimene neist üle
tas ühega rebimises isegi Eesti rekordi.
Toimetusetöö lõpuks ei olnud weel tõste
tagajärjed lõplikult selgunud. Maadluses
oli punktidega teistest tugewasti ees Tartu
malewa, kuna tõstmises aga Tallinna tõotas
ülekaalu pääseda.

Postita: 1 kuu 135 s., 2 k. ~ 270 s.. 3 k. 325 s.» iga lisa
kuu 105 s., 6 kuud 625 s., 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 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 viies:! kuu 125 s.
2k. 250 s.. 3k. 320 s., iga lisakuu 100 6 kuud 600
12 kuud 1200 senti.

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

..Lasteleht" 10 s. k. „Terwis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üksik

number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 23 s.

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

tzsmäspSewai/ 4. mail 1931.

Tartlastel juba selgunud rida meistrltohtl maadluses.

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

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

malust mööda.

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

Inglise parlamendi ehituses oodaba

Jüriöö mälestusaktused Tartus.

muudatusi.

Londonist, 3. mail. (Trj.) Politilis
teS ringkondades walitseb arwamine, et Ing

Prof. J. Uluotsa sisurikas kõue..Wauemuhes".

Meie oleme mäkke minew rahwas.
reform. Arwatakse, et sotsialistlik erakond
Pühapäewa hommikupoolel korraldati Kuiwõrd suur wabaduspüüd rahwa hinges
wõtab selle järgmistel walimistel oma pro
grammi. Msimus on üles kerkinud selle Tartus 1343. a. jüriööd mälestama toim elas, seda näitab mässu ulatus. Samuti oli
läbi, et ülemkoda on wiimasel ajal tagasi lü konna Poolt aktused „Wanemuises" ja Eesti haruldane siin organiseerimisoskus. Wõõra
wõimu all olles koondada kümnetuhandeline
kanud mitu seaduseelnõu, mis alamkojas Käsitööliste Abiandmise Seltsi ruumes.
wastn wõetud. Peaminister MacDonald on
„Wanemuise" aktuse kawas oli ette näh malcwa, see pole nii lihtne. 1918. aastal
selle küsimuse esikohale seadnud oma juhtnöö tud muusikalisi ettekandied 2. diwiisi orkcst Eesti wabadussõja alul ci annud wabatahtlik
rides wiimaste järelwalimiste puhul. Ree riit ja seminari õpilaskoorilt, kuna wiimane mobilisatosion kuigi suuri tulemusi, alles siis,
del esines MacDonald kõnega, milles ta rohu ei olnud saanud ilmuda, siis asendasid seda kui riigi wõim mehi käsutama hakkas, saadi
kokku malewa. 1343. aastal sai juttu olla ai
tas, et „lordide koda" tuleb muuta alluwaks muusikakooli õpilaste ettekanded.
rahwa tahtmisele. Sama on alla kriipsuta
Kõnega esines prof. J. Uluots. üle nult wabatahtlikust koondumisest.
Kui siiski wabaduse wõitlus äpardus, siis
nud neil päewil peetud kõnedes praeguse wa tunni kestwas kõnes, teemil „Suur-Soome
litsuse teised liikmed, nimelt admiraliteedi esi
tulewiku wäljawaated" andis kõneleja huwi oli see saatuse paratamatus. Soome sugu
mene lord Alexander ja India asjade sekre tawa ja omapärase ülewaate 1343. aasta sünd rahwad, kelle eluasemeks olid kord maa-alad
tär Wedgwood Benn.
mustest Eestis. Kõneleja wäitis, et see ei ol Läänemere kaldalt Uurali mägedeni olid kil
nud orjade mäss, waid iseteadwa rahwa laialt luncnud teiste rahwaste pealesurumisel ja
Madeira wallutatud.
organiseeritud wastuhakkamine. Seda tõen liikusid languse teel. Nüüd aastasadade järgi
Rewolutsionaärid andsid alla.
dab ka asjaolu, et olid nõus eestlastele appi on nendele rahwastele saabunud uus tõusu
Lissabonist, 3. mail. (Trj.) Rewoluk tulema hõimuwellcd soomlased, kuid see abi jäi aeg. Eestlased ja soomlased on jälle wabad
sionäävid Madeira saarel andsid alla. Walit mõni Päew hiljaks. Isegi wene wägede tun rahwad ja liiguwad tõusu suunas. Palju
suse wäed on seisukorra peremeheks. Revo gimist Liiwi ordu kallale samal ajal wõib dcle Soome sugu rahwastele, kes praegu
lutsionääride juhid otsisch warju ja kaitset ühendusse wiia eestlaste wabadusewõitlusega. wõõra wõimu all, on saabunud ..ärkamise aeg"
Inglise konsulaadis. Nende wäeosad põgene On wõimalit ja tõenäolik, et Eesti wabadus nagu seda elasime meie üle möödunud sa
sid kaitsepositsioonidelt, pärast seda kui Portu wõitluse juhid abipalwega olid pööranud ka jandi teisel poolel. Ja on kindel, et
gaalia sõjalaewad olid pommitamise teel wõi wenelaste poole. Kõneleja wõrdlcs 1343. a. ka need rahwad kord oma sihile jõuawad.
metuks teinud nende rannapatareid.
Meie ei tohi kohkuda kui mõned ajutised
sündmusi Eesti wabadussõjaga 1918/19 ja
Need teated, mis 'pärit Portugaalia amet leidis, et 1343. aastal eestlased omale waba raskused meid wäldawad, meie oleme mäkke
likkudest allikatest, wõeti alul kahtlusega was duse püüdele küll pea kümmckord rohkem wcrd minew rahwas, meie ajaloos on põhjalik
tu ja Londoni kaudu saadud mitteametlikud walasid kui nüüd wabaduse sõjas, sest nende pööre ning meie kaugemaks sihtmärgiks olgu
telegrammid kõnelesid rewolutsionääride edust. arw tõusis mitmekümne tuhandeni, kes 1343. endile suuruse jalule seadmine.
Kõne sai haruldaselt sooja wastuwõtu osa
Hiljem kinnitasid aga ka Londoni teated, et a. mässu keeristes wõi selle tagajärjel karis
Portugaalia kuigi 55 a. wanad,
tussalkade relwade all elu jätsid. Enne 1343. liseks ja kõneleja tugewate aplauside osaliseks.
on saawutanud wõidu. Madeiral on maale aastat oli Tallinnas eestlastest majaomanikke
Rohkearvuline publik Käsit. Abiandmise..
saadetud Inglise merewäge, et kaitsta wälis üsna Palju, kuid mõned aastad hiljem ei leia
Seltsi aktusel.
maalasi.
Samal ajal olt korraldatud fettte aktus E.
Tallinna majaomanikkude nimede hulgast Pea
ühtegi eesti nime —karistussalgad tegid puhta Käsitööliste Abiandmise Seltsi ruumides.
Kaerakülw Soomes käsil.
töö, tapsid kes iganes ette juhtus.
Rahvast oli tulnud kokku rohkel arwul ja
Kuigi eestlased olid 1343. aastaks juba üle seltsi muusika- ning laulukoori ettekandeid ja
Helsingist, 3. mail. Pühajärwcl,
Uusimaa kubermangus algasid mitmel pool 109 aasta olnud wõõra wõimu all, ei olnud >R. Stokeby ajaloolise sisuga kõnet kuulati
põllupidajad laupäeval jpba kaera külwi. . kadunud rahwa iseteadwus. See oli õhuta viga. Aktus lõppes ühislaulu „Eestimaa,
jaks ja 1343. aasta jüriöö mässu kandjaks. jmu isanian'ga". '
Kellele kuulub Antarktis?
Oslost, 3. mail. (Trj.) Norra walitsus
otsustas laupäewal erakorralisel koosolekul
tunnistada Norra poolt annekteerituks n. n.
Peeter 1. saar (69 lõunalaiuse sa 99 lääne
pikkuse kraadil, arwates Greenwichist). Saar
ristitakse arwatawasti Amundseni nimega.
Ta peab muutuma Norra walaskalakütüde
lismaal kerkib päewakorrale põhjalik ülemkoja

toetuspunktiks Antarktise wetes. Artvatawasti
ei leia annekteerimine wastuwaidlemist teiste

riikide poolt, sest saar oli waremgi Norra
walduses. Küll aga ählvardab sel puhul
uuesti üles kerkida waidlus selle kohta, kellele

kuulub kogu Antarktise mallner.
Mai-surmaotsused Hiinas.
Stva t o u st, 3. mail. (Trj.) Laupäewal
mõisteti surma 88 kommunisti, kes wangls
tati 1. mail ühenduses katsetega meeleawal
duši korraldada. Surmaotsused täideti otse
kohe.

® & D (t) ® ® E & E & (*) ® ®
Ilmus:

Prof* A* Paldroek

Helsingi-Stokholmi lennutee.
H e l s in g i st, 3. mail. Pühapäewal al
gas korrapärane reisilennukite ühendus Stok
holmi sa Helsingi wahel. Kuna Helsingi sa

noorsoo suguelust.

dam nüüd jääst lõplikult on wabanemas, wõib

Hind 10 senti.

ühenduse algamist Helsingi ja Tallinna wahel.

lähemal ojal oodata ka korrapärase lennu

Hädaohtlik wõistleja saarlastele.
Pildil on masin, mis kohutawa kiiru ametis Hollandis, kus ta tõmbab kraawe me
Ladu : raamatukaupluses
Kohutaw puudujääk.
sega kaewab eeskujulikke kraawe. Esialgu ei relt uudismaana tagasiwõldetud Zuidersee
sekundiga. Sepp Muriksit 16 sek. ja Wästrik, Pär
Tartus, Suurturg nr. 16.
Washingtonist, 3. mail. Uhsriikide ole Saaremaalt suwetöödele tulewatele labi põhjal. Osa merepõhjast peab peatselt muu
numaa Seppa 2 min. 12 sek. ning Weinbergi 3
eelarwe-aasta kümnenda kuu lõpul oli riigi dameestele kiill wõistlejat karta, sest masin on tuma lokkawateks wiljapõldudeks.
minutiga
0 0 0 0 ® 0 0 0 (f)000J 0
kassa puudujääk 875.571.129 dollarit. Arwa
takse, et eelarwe-aasta lõpuks 30. juuniks
Puudujääk kaswab 1990 miljoni dollari suu
Soome üliõpilasorkester Tallinnas
ruseks. Inglise ristlejad sõidawad
Laupäewa õhtupoolikul kell 8 saabus aurik andis Soome saadik kooswiibimisel üle hra
Kieli.
„Nordlandil" Tallinna soome, üliõpilaste Warmale, kes lahkus Eestist sõites Moskwa
Londonist, 3. mail. Inglise meremi orkester „?)lioppilausoittajat". Orkester koos saatkonna nõunikuks, Soome Walge Roosi
nisteerium teatab, et Saksa walitsuse kutsel neb 50 liikmest dr. Toiwo Haapase juhatusel. Komandöri aumärgi tema teenete eest Eestrkülastab kaks Inglise ristlejat mitteametli See on suurem asjaarmastajate orkester Soo Soome suhete arendamisel. Aumärgi üle
kult Kieli sadamat 4.—11. juulini. Külas mcs. Orkestri liikmed on kõik üliõpilased. andmisel Pidas Soome saadiku k. t. hra
käik sünnib teise ristlejate eskaadri tagasitulc Sadamast sõitsid orkestri liikmed otsekohe Soo Snellman kõne. millele hra Warma wastas,
kul Balti merelt.
me saatkonda, kus korraldati seks puhuks tänades temale ülesnäidatud lugupidamise
wastnwott. Wastuwõtule oli kutsutud Tallin eest. Laupäewa õhtul wiibrsid soome külali
Pommiatentaat Tokios.
nast umbes 100 inimest, nende hulgas terwe sed ..Estonias" meie konserwatooriumi õpi
T o k«i v s t, 3. mail. Laupäewa õhtul plah rida meie muusikaelu tegelasi, wälismiuis laskontscrdil. kuna eile õhtul pidi andma
soome orkester kontserdi ..Estonias", mis
watas Jaapani rahaministri majas pomm, teeriumi ametnikke ja seltskonnategelast.
Wastuwötul esines ettekannetega soome koosnes peamiselt soome helitöödest. Täna
mis aga inimohwreid ei nõudnud. Plahwa
tusel lendasid pommi killud ka körwalolewasse muusika paladest solist Kurt Walden. .Ühtlasi sõidab orkester edasi Tartu.
maija, kuS elas keisrinna ema Õnneks
et saanud keegi haawata. Pommi panija on
teadmata.
järele mängiti publikumi püstitõustes Poola
Pidulik aktus Tallinna Poola
hümni. Järgnes prof. Treibergi kõne
Heitis perekonnatülide pärast
rahwuspüha puhul.
Poola wabaduswõitluse arengust 19. sajandil.
rongi alla.
Poola rahwuspüha puhul korraldati eile Huwitawat ja põhjalikku kõnet kuulati hu
Laupäewa õhtul heitis enese Narwa Tallinnas kino „Gloria Palace'i" saalis pi wiga. Lõpuks näidati filmi Poola rahwa
Kreenholmi ülesõidu kohal Tallinnast tnlewa dnlit aktus. Aktus algas kell 141 ja kestis clust-olust, rahwa kommetest jne.
kiirrongi alla Narwa jaama raudtee depoo ligi paar tundi. Kogu saal oli publikut tun
weduriwarustaja Pawel Larjanow, 45 a. gil täis. Aktusel wiibis ka riigiwanem K.
Kaitseabinõud sõjalaewadele.
wana. Mispärast enesetapmine sündis, ei Päts, wabariigi walitsuse liikmed, diplomaat
.postimeest" loeb igaüks
Belgia .suurtükiwäe-leitnant major van siooni järele igale söjalaewale andma küllal ole kindlasti teada. Arwatakse, et perekonna lik korpus ja Tallinna tuntumad seltskonna
Violleghem on teinud leiutise, mis wõiwat dase kaitse torpeedo kallaletungide wastu. tülid mehe elu kibedaks tegid ja ta enesetap tegelased.
kes tahab teadlikult osa võtta Eesti
enesega kaasa tuua pööret moodsas meresõjas. Pildil leidur oina mudeliga. ,
pele sundisid. Teda tunti kui kui suurt alko
Aktuse awas Eesti-Poola ühingu esimees politilisest, kultuurilisest, majanduslikust,
Leiduri seletuse järele pidawat tema konstruktholitarwitajat.
sotsiaalsest elusti
kindral J. Laidoner pikema kõnega. Selle

Nf. L? 0.

Esmaspäeval, 4. mall 1981.«.
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Igal firmal ainult oma pank.

Wähemus wajab kaitset.

Meie majandusline elu on raske. Meie vanka koondab. Tõsisel panga «|
ärialal tegutsewad firmad pingutawad ennast sünniks würtsipoodniku mood, M talituse
kõigest jõust, et kohustusi täita. Nii mõnigi pärast kõik pangad läbr kara, et waadata, kuS
ei ole neist üle saanud, on alla jäänud, mille soodsamaid tingimusi wõi kõrgemaid hom

KhistegeUste ettewStete koosolekute pahal.
Awald«me wälja»po»tt kirjutise» elule mõjuks terwendawalt, kui ühingute ju
hatuste ja nõukogu walimiOtel pannakse sea
dusega maksma demokraatlikum kord kui
praegu seal walitsemas. Vaatamata sellele,
.. Toim.
et ühistegewust peetakse demokraatlikuks lii

mtt haadutaö terawat päewakkfimust. Au
tort mõned seisukohad on aga siiSki waiel
dawad, eriti m»S puutud walimife wiisi.

Viimase aja sündmused meie ühistegelises kumiseks, walitseb seal walimiste suhtes wäga

elus, eriti Kontrollühisuste Liidu, Karjatõu ebademokraatlik kord. Lihtne juhuslik ena
seltside, Kinnituskeskseltsi, majandus- ja tar mus —5l prots. kooSolijaist wõib ühingu
witajateühisuste, ühispankade, „Estonia" j. t. tööst tõrjuda täiesti tõrwale koosolekust osa
peakoosolekutel tõendawad weel kord seda, kui wõtjate 49 prots. wähemuse. Kui wõtame
wõrd tugewasti on meie ühistegelised orga weel arwesse seda, et 51 prots. saamiseks
nisatsioonid tehtud rühmituste wõitluse tal erakonnad sagedasti panemad liikuma kogu
lermaaks. Ühistegelised ettewõtted on saanud oma erakonna tööjõud ja ühingu ning era
kohtadeks, kuS erakonnad demonstreerivad konna kapitalid, siis ei ole tawaliselt juhus
oma wõimu. Äärmise hoolimatusega tõrju liselt peakoosolekul enamuse saanud jõuk
takse seal kõrwale kõik teisitimõtlejad isikud ja mitte tõeline liigete enamuse esindaja.
hääletatakse maha kõik erakonnale mittewas
Praegu walitsewa korra juures wõib aga
tuwõetawad ettepanekud.
see juhuslik enamuS peakoosolekul kõrwal
Sarnane politilise wõitluse wiimine ma dada ühingu juhtimisest kogu selle rühma, kes
janduslistesse ettewõtetesse on wiimastele juhusliselt nõrga organisatsiooni tõttu jää
suureks kahjuks. Üksmeelse üleSehitawa töö nud wähemusse.
asemel tuuakse ühingusse sallimatus. Pal
Kui wõtame weel arwesse selle, et täht
jud liikmeist jääwad seetõttu ühinguist eemale samateS ühingutes enamuse kättesaamiseks
wõi luuakse uued, sagedasti paralleelorgani alati kasutatakse „mitteühistegelisi" abinõusid,
satsioonid, ning mõlemad Paralleelselt tööta siis terroriseeritakse tõsisem osa ühingu liigete
wad ettewõtted jääwad kiratsema.
perest sarnaselt, et neil kaob loptus oma
Oleks tõesti aeg mõtelda tõsiselt sellele, soowe ühingus maksma panna ning liikmed
kuidas kõrwaldada sarnane ebaterwe wõitlus jääwad ühingu koosolekutest eemale.
ühiStegewusest ja majanduselust.
Ei ole wist liialdus, kui ütleme, et ena
Ühistöö mõisted on praeguwalitsewa kor mikus meie ühistegelistest ettewõtetest ei ole
ra juures tallatud maha. Ühing ei ole enam mitte wõimule liigete enamuse soowide koha
kohaks, kus kõik liikmed püüawad lahendada selt töötawad isikud, waid kunstlikult enamuse
ühiselt oma majanduslisi küsimusi, waid ju organiseerinud rühma esindajad.
huslikult wõi erakonna poolt organiseeritud
See on ühistegewuse mõtte mahatalla
koosolekul enamusesolew jõu? püüab äärmise mine. Kindlas»L aitaks ühingutes terwenda
hoolimatusega teisi ühistööst tõrjuda eemale walt kaasa, kui seal praegu walitsewa korra
ja omi seisukohti kindlustada.
asemel wiiakse ellu proportsionaalne wali
Enamuse saamiseks koosolekutel wõetakse mise wiiS.
tarwitusele kõiksugu abinõud, mille tõttu
See seisaks selleS, et nõukogu ja juhatuse
suurtel ülemaaliste organisatsioonide koosole liikmed walitakse proportsionaalselt walija
kutel, kuS liikmeid sadasid, isegi tuhandeid, tele, nagu see meil sünnib praegu walla, maa
kuid koosolekust wõtawad osa 50—100 isikut, walitsuse ning riigikogu walimistel. See
kindlustatakse omale soowitud enamus. Or kord ei kõrwalda küll täiesti kunstlikult orga
ganiseeritud jõuk pressib ka koosolekul omad niseeritud rühmade esinemist ühingu peakoos
lovwid läbi ja walib omad politilised esitajad olekutel, kuid pehmendab tuntawalt selle mõju.
juhatustesse ja nõukogudesse.
Juhusliselt wähemusse jäänud liikmete kogu
Tõsine ühistegelane, kelle kasuks peaks see ei saa siiski täielikult kõrwaldada ühingu juh
„ühistöö" sündima, tõrjutakse ühingu juhti timisest.
misest täiesti eemale ja tema soowidega ei
Praegu on ühistegelise seaduse muutmine
arwestata.
riigikogus päewakorral ja oleks wäga soowi
Sarnaselt wvimule pääsenud organiseeri taw, kui seal kaalumisele wõetakse ka walimise
tud rühm ei saa kuidagi olla ühingu liigete korra muutmise küsimus meie ühistegelistes
ettewõteteS.

enamuse esitajaks.

Kas tõesti pole wõimalik teha tõkkeid
kirjeldatud wõimu usurpeerimisele ühinguis?
Arwame, et siiski on. Näib, et ühingute

ühistegewuse tervendamisele aitaks see
tunduwalt kaasa.

Kuidas "Onkel Sahm" - Berliini uus lin
napea - berliinlasi kokkuhoiule õpetab.
Õllemaksu tõstetakse kahekordseks! Sellepä

rast on ka pilkepildil lõbusa laudkonna kohku
mine Päris mõistetaw, kuna paljudel sakslus
tele õlu on tähtsuselt ühesugusel tasemel iga
päewase leiwaga.

seks wõib ametiühisus kollektiivlepingut sõl
mida ja kaS see on allakirjutanud töölistele toita ning nad ei saa tööta elada. Selle lepin

guga on nende tegetvuswabadust kitsendatud ja neilt

kohuStaw.

1926. a. suwel sõlmisid 89 Tartu rätsepatö»- on wvtmalus tvõetud enesele ja oma perekonnale
list omawcchelise lepingu, mille järele lubasid Karl tööga eluülespidamist teenida, sest leping ei lähen
Wengerfeldti ärisse tööd enne mitte teha kui nt da küsimust, kuidas nad tööseisaku kestwuftl, mille
metatud Sri ei ole wastuwõtnud rätsepate nõud tähtaega ei olnud ette nähtud, ülespidamist saa
rnisi kollektiiwlepingu aSjuS. Selle lubaduse murd wad. Säärane leping ei WSinud olla jõuline.
misel kohustusid allakirjutanud IVO krooni Tartu
Rahukogu kinnitas selle otsuse leides et põhi
rätsepatööliste ametiöhisusele maksma.

seaduses tähendatud streigiwabadust on piiratud
Kaks allakirjutanut olid siiski K. Wengerfeldtile käeSolewal juhul lepingus ähtvardatud trahtviga.
oma kodus tööd teinud ja sellepärast esitas rätse
Riigikohus tühistas rahukogu otsuse, asudes fcf*
pate ametiühisuS nende tvaStu tsiwiilnöudmise IVO sukohale, et streik ja kollektiiwlepingud kuuluwad

Põgenemine Kremlist
Sven Adelovi romaan.
Tõlkinud M. P. 23
Silberschwangi äri oli läheduses. Ta asus Rue
de la Victoirelll, kitsal, kuid waga liiklemiselawal
tänawal.
Äri jättis endast wäga suurejoonelise mulje. Sil
dilt lugesin: „Silberschwang ja von Rosen, juwe
liirid."
Mõjus pisut imeStustäratawalt, leida iuweeli
kaupleja osanikuna wanabalti aadliku nimelist. Kuid
elame juba kord wäga eriskummalisel ajal.
Ma astusin sisse ja wõttis mind wastu ükS amet
mk, kollakas-kaame mustade ja käharate juustega noor
mees. Ta seletas ladusas, kuid märgatawa poola mur
rakuga wene keeles, et Leiba Silberschwang on ärist
juba lahkunud, ja andis mulle tema
era-aadressi.

Minu kawatsuS oli nüüd wõtta auto ja sõita Sil
berschwangi korterisse. Kuid tänawal jäin silmapil
gukä peatuma, et silmitseda aknale wäljapandud eh
teid. Juba kõige waras emast noorusest juweelidel on
minu jaoks olnud erilist wölu, ja imelikul kombel see
huwi kallite ehteesemete wastu pärast toda õnnetumat
teemantide lugu oli muutunud aina suuremaks. Jäin
seega seisma ja silmitsesin wäljapanekut waateaknal.
Seal tegin ühe nii rabawa awastise, et waewalt usku
sin oma silmi.
20.

Krahwinna Schuwalowa peawõru.
Aknal oli wälja Pandud teemantidega ja safiiri
dega kaunistatud peawõru. Kiwid polnud just kõige
suuremad ja kallimad, kuid nende maitsekas asetus ja
koostis tegid temast ZuldsepakunSti wäikese peene meiS

terteose. Tundsin peawõru otsekohe ära. Wiimast korda
olin teda kümne aasta eest ühes hulga teiSte wäärt
asjadega näinud oma laual, kui wana SilLerschwang
õhtul enne minu areteerimist hindas minu teemante.
Ehe oli kuulunud krahwinna Schuwalowale, ja mina

eest .kokku 2620 krooni. Selle hindamise peale

antud riigi turbatoöstus? protesti oli jätnud
hindamiskomisjon tagajärjeta, mispärast ma
jandusministeerium andis asja riigikohtu aru
tada.

Riigikohus tühistas hindamiskomisjoni ot*
suse ja määras wõõrandatud maa eeit 717 kr.
13 i\nii ühes 6 prots.. arwates 25. juulist
1922. aastait.

karistust. Kahju on esialgse arwestuse järele
üle 3000 krooni.

andja juures hoiduda, kuni nende ühiste nõudmiste
wastuwõtmiseni wiimase poolt, oleks seadusetvas
tane streigiwabaduse kitsendus. On töölisel tvaba
dus streikida, siis peab tal ka tvabadus olema selle

poolest kokkuleppeid teha ja neid leppeid kindlus
tada tagatisrahaga.

Teistlorsel asjaarutamisel st'u«taS rahukogu
mõlemalt lepingufttaganejalt 100 kr. ametiühisu
sele tvälja mõista.
Mõlemad andsid kaSsatsioomkaebuse, milles se«

letawad, et dokumendile, mille nemad alla kirjum
tanud, ei saa waadata kui lepingule, maid kui ühe
külgsele lubadusele, millest lubaja alati wöib taga
neda. Riigikohus jättis aga kaebuse tagajärjeta.

olin ta omalajal saanud Joseph Silberschwangi wahe
talituse läbi.
Ja nüüd, pärast kümmet aastat, leidsin ehte siin,
noore Silberschwangi waateaknal.
Samal silmapilgul maldas mind Loiba Siiber
schwangi wastu suur kahtlus. Mõtlesin, et ta oli olnud
juures, kui ma pealik Jarowitzkiga jutlesin teemantide
ülepiiri toimetamisest. Peale selle ta muidugi oli ai
danud oma isa sisseostudel. Esimesest hetkest ta oli ol
nud pühendatud minu äriasjusse. Mõtlesin samuti
Leiba järsust ilmumisest minu mcvija wiimasel õhtul,
parajasti silmapilgul, kui ta isa ja mind suleti tuppa,

Rewolutsioon Madeiral
Saarelt, mille rannal keeb praegu kibe test. Pildil rewolutsionääride poole üleläi
wõitlus Portngaalia sõjalaewastiku ja saart nud sõjawägi ja rahwahulk Funchali linna
kaitswate rewolutsionääride wahel, on saabu tänawatel, kus wälja kuulutati „Hispaania
nud esimesi pilte sealsetest arematest sündmus- uus ajutine walitsus".

Müüja waatas mind hetkeks umbusklikult. Siis
lukutas ta kõigepealt Mõru ühe rahakapi laekasse ja
otsis üles -paksu sisseosturaamatu, mida hakkas
lehitsema.

Aegajalt ta heitis minule uurima pilgu. Peagi ta
oli leidnud, mis otsis.
„15. detsembril, pealik JaroMitzki, Hotel Aon
d'or, Place de Passy," ütles ta lühidalt. Pomisesin
üsna hajameelselt tänu ja läksin.
Müüja hüüdis mulle järele:
„Arge unustage, minult te pole midagi teada
saanud."

kui seal tegelsime teemantidega.

Oli Mõimalik, et Leiba Silberschwang oli suru
nud kummikiilu ukse wahele ja et teda siis Wera ja
Tatjmra üllatasid enne tema põgenemist. Keegi oi ka
helnud seekord tema seletuses, et ta parajasti oli aStu
nud sisse. Kuid mis pidin uskuma nüüd?
Kuid isegi, kui Leiba oli waras, miks ta oleks pi
danud tegema säärase narvitembu, nagu seda oli too
kummitükiga?

Silmitsesin Meel kord ehet. Eksitus oli wõimatu.
See oli krahwinna Schuwalowa peawõru.
Selles punktis igatahes ma Mõistu seletust nõuda.
Ehe, mis õigupärast kuulus mulle, oli nüüd Silber
schwangi waateaknal. Kuid muidugi ei tarwitsenud
Leibal teda tookord warastada. Sellest ajast, kui ma
ehet olin käes hoidnud wiimast korda, kui ma kiwid
peitsin salajasse redupaika parkettpõranda alla, mõru
Mõis olla läbi käinud sajast käest ja juveelikauplusse
Rue de la Victoire'«ile sattuda puht juhulikult.
Läksin Meel kord kauplusse ja palusin Mõru näha.
Silmitsesin teda hetke, ja et teostada kui
harrastaja, küsisin ka hinda, mis pidi olema 90.000
franki.

Siis küsisin üsna pealiskaudselt:
„Teie ei Mõi juhulikult öelda, fitft see mõru on
ostetud? Mul on tunne, nagu oleksin näinud teda kord
juba waremini."
Müüja kehitas kahetsedes õlgu, kahjuks ta ei toh
tiwat anda mingeid teateid.
Silmitsesin teda wiiwu. GiiS tõmbasin taskust
wiiS sajafrangilist.
Müüja waatas mulle uuriwalt otsa ja tõstis siis
üleS kõik kümme sõrme.

Hea, lisandasin meel wns sajafrangilist, ja andsin
talle summa.

hinnanud sell? maa wäärtuic. Hindamisko
misjon oli määranud aga 1 kroon ruutmlla

seda sihilikult teinud ja palub omale waljemat

ka. Meie põhiseaduse par. 18 tagatud streigiw-?baduse kindlustust ei tule nii mõista, et igasugu
tööliste tvahel sõlmitud lepped tööst teatatva töö

kr. suuruses summas. Raukohtunik mõistis need
nõudmised tühja, sest mõlemad töölised olid keh
wad inimesed ja ühel neist oli wiicliikmeline pere

sel tingimuseks seadma. A.—u.

git kanget wedelikku, et puud ära kuiwaks. S.
Peets ei salga oma tegu, waid' ütleb, et on

tiiwlepingut sõlmida?

Riigikohtu tisiwiil-osakonnas oüt arutusel

ka igasuguse kontrollimise õiguse krediteerimi

ülejäänud õunapuiele walanud > juurtele min*

EeSti majandus- ja Siguselu seadusliste nähete hulU

põhimõtteline küsimus, kaS streigi kindlustami

Kahjuks on pangad ka selleks Põhjust an*
Peale muude põhjuste maksujõuetuks jää
nud,
sellepärast, et neil Vokkulepet koigi pvot
misel on teatawat osa etendanud panga po
litika, mis on wõimaldanud üksikutele firma sendi normide ja komisjoni maarade kohta er
ole olnud wõi ei ole nemad sellest mitte iga
hele paljude pankade poolt krediteerimist.
kord
kinnipidanud. Loodame, et ka see nay
Seejuures tuleb üks eitaw nähtus ilmsiks,
tus kaob. .. 4a ,Tä
mis tingitud suurest pankade arwust, kes
Ka iga ärimeeS ise ja firma peaks enesele
Mõistluse ja wõib olla mõnel muul otstarbel
krediteeriwad omi ja ka wõõraid kliente. oma maitse jarle panga wälja walima, kel
Sarnase politika muutmine woiks meil lega tema töötada tahab ja selle juure ka pu
majanduslises elus terwendust tuua. Selle sima jääma. Siis ei tuleks tal kiusatust en
peale tuleks pankadel tingimata mõtlema ha nast ulekrediteerida juba wõimaluse puudusel.
Uldmajandus terweneks selle all tundukata ja katsuda wvimalikult kliente enesele
Walt
ja ärimehel wõi firmal enesel tuleks see
täiesti kindlustada, ilma jagamata teistega ja
krediteerida teda tema krediidiwõime kohaselt. suureks kasuks, tema wõiks igasugustele wa
Uks pank saab tema krediidiwõimet hinnata, pustustele jõukohaselt tarwitatud panga kre
kümme panka aga mitte. Sellepärast tuleks diitide juures kergemalt wastu panna.
Sellejuures ei ole muidugi mõeldud riik
edaspidi kindlasti nõuda klientidelt, kas neil
teistes erapankades krediiti on ja mil mää lised keskpangad, kui eriseisukorras asuwad ja
ral. Kui on, siis on kaks wõimalust, kas eriülesannetc täitmisel tegutsewad. _
Muidugi wõib peale pangakrediidi strma
wõtta kõik krediidid oma juure üle wõi saata
ta nende endiste pankade juure, kellega seni ka kailbakrediiti tarwitada, nii sise- kui wälis
maalist, mille kontrollimine raske. Samuti
töötanud, tagasi.
Täiesti lubamatu on igal tingimusel fir on raske kontrollida, kas firma poolt ülesan
mat krediteerida, et mõnda tuhandet krooni tawad andmed on õiged. Kuid siin peab ar
arapaigutada ja eeltingimusi looma hakata wcstama firma soliidsuse ja aususe
kliendi teiselt ülewõtmiseks. Sarnane wõist g a ja lootusega, et see järkjärgult weel areneb.
Peale selle peab pank, kes firmat täiel
luswiis peaks kaduma, kui ei taheta, et seni
sed kurwad nähtused ülekrediteerimises kor määral krediteerib, sellelt kui omalt kliendilt

Armutu rüüstamine õunapuu
duksid.
aias.
Loomulikult peaks sinna poole Püüdma,
Märtsikuu! müüs Eesti Maapank wõlgade et klient omad hoiuarived ka samas pangas
katteks ära Leebiku wallas asuwa surnud Karl hoiab ja kõik teised panga talitused „oma
Bergmanni Pärandustombu päralt olewa talu
.Koosi". Talu aStis Wiljandimaal Riidaja
wallas elutsew Voldemar Sarw. Et talwel
Pärnu-Jõõpre raudtee maa
ei saanud talu ostjale üle anda, andis Maa*
ala hindamisküsimus riigi
pank eelnimetatud talu Leebiku mõisas elutse*
wa Herb. Hendriksoni järelwalwe alla, sest oli
kohtus.
karta, et pärijad wõiwad rikkuda talu hooneid
Laupäewal oli arutusel riigikohtus Par*
ja talule kuuluwat suurt wiljapuuaeda.
nust Jõõpre turbarappa wiiwa raudtee alla
Nüüd tuli oga ilmsiks, et samas taluS wõõrandatud maa hindamise küsimus. Nime*
elutsew Salme Peets, sünd. Bergmann, on 68 tatud maa*ala wõõrandati juba 1922. aastal.
suurel õunapuul lõiganud saega maapinna IL* Raudtee ehitaja, riigi turbatööstus. oli nõus
hedalt ümber puu sügawad waod, nii et Puud wõõrandatud maa eest Pärnu linnavalitsusele
seisawad weel püsti, kuid kuiwawad kindlasti tasuma lil krooni, nagu ka eksperdid olid
ara. Peale selle on S. Peets suuremal osal

Kas wõib streigi kindlustamiseks kollek

Riigikohtu jaataw seisukoht.

protsente wälja kaubelda.

järelduseks maksujõuetus.

Kui seisin uuesti tänawal, tundsin enda süga
wasti pettunud. Oleksin wõinud äraandjana kujut
leda ükskõik keda, mitte aga pealik Jarowitzkit, oma
waprat kaaspõgenejat Wenemaalt. Nägin selgesti enda
ees tema hiigelfuju ja ta poisikese nägu suurte, truu
südamliste siniste silmadega. Kuid ühtlasi mulle mee
nus ta taltsutamatu nälg selle maailma warade jä
rele, tema lugupidamine õnnemängudest, manast kon
jakist ja naistest. Mõtlesin ka sellest, kuidas ta tsheka
salapolitseinikud Petrogradis oli trumbanud üle, ja et
teda õhtul enne minu arreteerimist oli nähtud MoskMas. Minu usaldus selle inimese wastu Marises järsku
kokku. Ma ei mõelmMi enam korwalteedest ja diplo
maatilistest kogemustest. Mõne sekundi pärast juba is
tusin autos ja olin teel hotelli poole, kus elas pealik
JaroMitzki. Auto peatus Place de Passy ühel nurgal.
Linna tundja teab, et sellel wäikesel platsil kokku jook
sewad mitmed autobuse liimd ja et siin üha Malitseb
tuututawate autode ja erawankrite kära.
Minu arusaadaw meelekibedus lasi mind tahtma
wlt panna tähele, et pealik, kui ta tõepoolest elas minu
teemantidest, siis õieti elutses wäga mõõdukalt. Kui
me lahkusime, elas ta Stokholmis hotel „Royalis"
terwes reas mäikestes luksustubades.

Kuid mis oli ka lõppeks üks miljon pealik Jaro
witzkile? Kümne aaSta jooksul Mõis mees nagu tema
lüüa weel rohkemgi läbi. Wõibolla oli krahwinna
Schuwalowa peaehe wäärtasjadest wiimane, mis ta
nüüd detsembris oli müünud ära, et saada raha kor
ralikkudeks jõulupühadeks.

Maksin autojuhile ja aStusin wõõrastemaija. Esi
kut ei olnud olemas. Tulin kohe wõõrastetuppa, mis
peitsitud laudadega oli seadeldud äärmiselt tagasihoid
litult. Tsinkplekist leti taga soisis peremees puhweti

ees, mis sisseastujale wastu hiilgas mitmesuguste
likööripudelite wikerkaarisäraga.

Minu pärimise peale wastas peremees, et pealik
Jarowitzki onkodu ja elab toas nr. 17. Samal ajal ei
teinud keegi wähematki wälja sellest, et mind wiia üleS.
Kobasin siis hea õnne peale halwastiwalgustatud
trepile, mis mulle pigemini meenutas kanaredelit, ja
läbistasin mitu lühemat ja nurgelist laiemate trevvi
dega esikut.

Uhes esikus ma kohtasin neegrit, kes nähtawasti
elas wõõrastemajas. Tema näitas mulle lahkesti teed
tuba nr. 17.
Koputasin ja astusin kohe pärast seda ühte pisu
kesse tuppa. Sftna all istusid pealik Jarowitzki ja ta
naine õhtusöögi juures. Jarowitzki täitis parajasti
wcmipudclist klaase. Ta hüüatas imestunult, oli wõt
nud järgmisel silmapilgul minu mõlemad käed oma
karukappade wahele ja suudles mind wene kombe järele
mõlemale põsele. Ka Olga oli tõusnud püsti ja tuli
mulle waljasirutatud käega wastu.
See oli ebameeldiw seisukord.' Ei saa hästi wav
gaks meest, kui ta sulle wastu tuleb hea sõb
rana \a lnatr weel oma naise juuresolekul. Eelistasin
oodata t-rm.t°l>n wiisak°lt Olgat j- mõisin istet toa
lil, mille jarowitzki oli mulle Malmis pannud.
Woimalus temaga kõnelda neljasilma all tuli
ootamata ruttu. Jarowitzki pöördus oma naise poole:
„Kuule õige Olga, kas sa ei wõiks kohe alla minna
ia tuim peremehelt pudel konjakit? Meie
ometr wanale wbrale pakkuda seda siin?"
liga taS ia fC"C iŽ"Ie 0li" S<lComi^
no.rndClla'olef "" Oletas ta. Aga juba ta
naeratas. ..Laele ma parem ütlen teile lohe tõtt ArMan pigcmmi et Minu krediit on katki. Kuid kui Olaa
kama! peremehega jaah ikkagi kergemini hak
la kõneles Mii" °lnub '-chtlup. et
Järsku ta küsis:
saite minu aadressi?"
Silberschwangi juweelikauplusest."
Jarowitzki noogutas.
Muidugi," ütles ta, ~s°da oleksin wõinud mõelda
°u!°w"d i«« mt:
(Järgneb.)
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Moskwa saatkonna nõunik
Põllumajanduse ostujõud langeb.
sõitis kohale.
Laupäewa õhtuse kiirrongiga lahkus Tal
üleilmline brutto-kaokus 20—25 miljardit netto-kavtus
Hulk tooroobaft tuleroaks.
linnast hra Warma, et sõita- oma ametiko
umbes 10 miljardit. Saksa konjunktuuri uurimise
Laupäewal kell 12 süttis Kernu wallaS seemnewili umbeS 200 puuda ja kuuri all hale Moskwa saatkonna nõunikuks. Hra
instituudi kokkuwõte.
Mõniste külaS Kiwisilla talu laut ühes kuu põles ära umbeS 16 tündrit seemnekartuleid. Warmat oli rongi äramineku ajaks saatma
riga põlema. Hooned põlesid maani maha. Kogu kahju hindab omanik 17.000 kr., kuna tulnud palju tuttawaid,
Saksa konjunktuuri uurimise instituut Mõrra. Seega on põllumajanduse rahalljed
jthes hoonetega häwinesid ka kuuri all olewad hooned olid kinnitatud aga kõigest 3000 ametnikke ja wälissaatkondade liikmeid..
käsitleb oma wiimases wäljaandes üleilmlise sissetulekud 1930. aastal Mähenenud kogu
põllutööriistad ja oia seemnewilja. Hooned kr. eest.
Tulekahju Kodijärwes.
agraarkriisi mõju põllumajanduse ostujõule. maailmas 20- 26 miljardi Saksa marga
ja seemnewili kuulusid Jaan Alengeri pärija
Tuli kanduS Meel edasi lähedal olewole
Tulemus,
millele ta jõuab, on järgmine. mõrra. Kuna samal ajal põllumajandusel
30.
aprillil
kella
1
ajal
päewa
põleS
maha
tele. Talupidaja Gustaw Menger sai kraa Helbrechti elumajale ja süütas ka selle. Ka
1929.
aastaga
on põllumajanduse tarmilikud tööslussaaduscd langesid
mi wäljatoomise juureS raskeid tulehaawu see põles täiesti maha. Hoone oli kinnita „Kitse" talu tagamaadel olem elumaja, rchi brutto ostujõudtaorreldes
1930.
aastal
langenud 10— umbkaudselt ainult s—lo5—10 prots. mõrra, siis
ja toimetati Tallinna linna keskhaiglasse.
mata. Edasi kandusid sädemed ja süütasid ja rehealune ühe katuse all. Ehitus oli Ma 13 protsendi Mõrra: Saksamaal, Mrantsus tõuseb põllumajanduse ostujõu nettokaotus
Samal pöewal umbes kell 2 süttis Ala Pikwa asunduses piiritusewabriku kuuri, kuid na, tule wastn kinnitatud kuuldawasti „Ees
kogu maailmas üle 10 miljardi Saksa marga.
were wallas Pikwa asunduses HanS Helbi õnneks läks kohale kogunud inimeste abil tis" 2500 kr. eest. Koht oli rendil L. Silde maas, Suur-Britannias ja Kesk-Ameerikas,
15—20
prots.
Mõrra:
Ühendriikides
ja
BriiiRahwuswahelises kaubanduses tuleb aga
päralt olem puust elumaja. Hoone põles korda tuCb kustutada, nii et suuremat õnne käes, kes ka tulekahju läbi kannatada saanud. JndiaS.
ainult üks osa sellest ostujõu langusest mahen
maani maha. Kange tuule tõttu kandus tuli tust juhtuda ei saanud. Tuli arwatakse tek Tule algus teadmata, kuid laseb oletada, et
20—25 prots. Mõrra: Itaalias, Tsheho diNilt iltnsiks. Mis puutub rahalistesse sisse
edasi ka korwalhoonetele, miS samuti maha kinud olewat kas piksest wõi läbi katkise see Mõis alguse saada rehe ahjust, sest peremees
.SlowakkiaS,
Poolas ja Brasiilias, 25—30 tulekutesse ekspordist, siis langesid need maa
oli kuiwatanud seemeristikheinu.
põlesid. Ühes hoonetega häwineS aidas olem korstna tulnud sädemest.
prots. Mõrra: Austraalias, Hollandi-Indias, ilmatuen hindade keskmise tagasimineku juu
Jaapanis, Hiinas ja Egiptuses, 30—40 prots. res 25 prots. mõrra peaaegu 10 miljardi
Mõrra: Kanadas, Argentiinas ja Hispaanias. Saksa marga mõrra. Selle masm langesid
Ülikool.
Põllumajanduse rahalised sissetulekud on põllumajanduse saaduste mäljameo maade
langenud üldiselt seda rohkem, unda rohkem poolt maailmaturul ostetud tööstussaadused
Eksamid põllumajandus- tea
jon maa ärarippum wäljaweost. Ja kuna umbes 10—15 prots. mõrra, nii et põlluma
duskonnas maikuus.
'wäljameoS esikohal scisawad taimeriigi saadu janduse saaduste mäljameo maad said eks
TaimekaKwatuse profe?suur 27. mail Raadil.
Mullateaduse prof. 28. mail. LoomakaSwatuse prof. sed, siis kannatasid tcraMilja kasmatajad inaad pordi kaudu kahju umbes 10 protsenti mälja
28. ja 29. mail. -Põllumajapidamise prof. 22. rohkem kui loomasaadusi produtseerijad maad. weetiid põllumajanduse saaduste määrtniest
mail. Metsakaswaiuse prof. 27. mail. Metsakor Wähem langesid hinnad siseturul. Põlluma ehk ligikalidii 3—4 miljardit Sakia riigiinar
ralduse prof. 23. mail. Maaparanduse ja geodee janduse saaduste sissemco maades pole hinnad ka. See kahju andis end maailniiUuvul o. na Prof. 4!8. umil. Piimaialihfe dotsent uur 11.
kohe tlinda. See assaol:r toi enesega kaasa ka
dots. 30. Ehitusõpeaise d. 20. langenud samal määral kui maailmaturul,
Põllnmaj. masin, ja riist, dotseniuur 28. Taime sellepärast et nendes maades sagedasti tarwi teatama muudatuse ostusöu jaotuses, sen oõl
'uewcrtuse dots. 29. mail Raadil. Looma kastva'- tuscle Mõeti abinõusid omamaa põllumajana lumajanduse saaduste sisiem>'o nuiad ei tarkuse dots. 29. ja 30. Praktilise zooloogia dots. duse kaitseks.
Mitienud oina sissctvcdu nnnciatud saaduste
23. Agraarpolittka sa ühiLiegewus, rahtvamajan | üldiselt langesid põllumajanduse rahalised alal mahendada sugugi niiwõrd, kuimõrd põl
dn-teadns 21. Aiatöö sa mesindu? 15. Raadil.
sissetulekud tähts. saaduste müügist umb. 187 b lumajandiisc saaduste mälsumeo Niaad o!'d
PärilikkuseõpeiuS 18. Mikrobioloogia 30. Kodu
mõrra ja nimelt taimeriigi saaduste alal 20 sunnitud Mahendama tööstttssaaduslc sisir.oomade anatoomia ja füüoloogia 13. mail.
prots., loomariigi saaduste alal 11 prots. Medn.
Kaks suuremat tulekahju korraga.

Geolin

Maipidustused Berliinis.
Sotsiaaldemokraatide mai-rongikäik, ntiS seekord suuremaid rahurikkumisi' kaasa ei
toonud.

gparim metallipuhastajaj
Esitus: Firma «Karu» Tallinnas, S. Tartu m.
nr. 6, tel. 310-99.

"Naiste mäss" Egiptuses.
Wafd jätkub meeleawaldust Sidky pascha walttsufe wastu.
Kairo st, 3. mail. (Trj.) Sisepolitilised tegi korralduse, et wärawad suletaks ja meele
terawuscd Egiptuses kaswawad ioa päewaga. awaldajad wangistataks. Suur hulk naisi
Uut hoogu õu neile annud reedesed kokkupõr wõeti wahi alla.
ked politsei ja wafdistide taahel. Laupäewal
Samal ajal wangistati 33 wafdisti kesk
pidasid Wafdi erakonna naisliikmed KairoS raudteejaamas, kus nad uuesti katset tegid
rÄaateminaištc mctleatDalbufi", Neid juh rongile, muuta* et sõita. Tantasse. Mm tas,
tisid silmapaistMmad naisõiguslased, nende hiljutise raudteeõnnetuse paigal, on kawatsu
hulgas endise peaministri Mahmud pascha sel suured meeleawaldused praeguse walitsuse
naine, kelle mees oli reedel hulga haawatute taastu. Nüüd otsitakse põhjalikult läbi kõik
seas. Naiste meeleawaldused wõtsid wäga isikud, kes tahawad pääseda raudteejaama.
ägeda kuju. Naised tungisid siseministeeriumi
Seisukord Egiptuse pealinnas on äär
boowi ja karjusid: „Maha peaminister miselt pineta. Garnison on alaliselt löögi
Sidky pascha, maha walimised!" Sidky pascha taalmis, kuna kardetakse tõsisemaid rahutusi.

Ermitage'i kunstiwarasid
oksjonil.
Läiuud nädalal müüdi Leipzigis kogu
kõige ilusamaid Ermitage'i joonestusi, osa
neist wene kunstigaleriide ehetest wäheste
pakkumiste tõttu müüdi mäga odamasti. Bou
Gröönimaal kadunud teadlasi otsima
cherll kriitjoonestus „Noor neiu teenijaga"
maksis 4500 s. rntf., sama autori „Wenus"
Neil päewil startis tuntud Rootsi lendur nud Inkme ingli'? teadlaü' Co-Nlauld: samu
7000 f. mrk.; „Noore neiu kuju" 0800 s. mrk pealik Ahrenberg Malmüst. et lennata ses. Meie pildil on kadunud teadlane Conr
loonestus „Noor neiu lilledega juustes" Gröönimaale ja asuda kadunud Wegeneti eks tauld sristiga märgitttlt) kabe tolle Watkinn
müüdi 10-500 mrk. eest Pariisi. Clvulti- Eli peditsiooni otsima. Samal ajal püüab lendur ekspedifneoni li'kmega. varemal Raotu Icr:
sabethi. Heinrich 2. tütre, hiljem Hispaania selgusele jõuda Watkinsi ekspeditsiooni kadu" dnr Aõrnwirg.
kuninganna lapseea pilt, mida alul hinnati
10.000 s. mrk., läks maksma 22.000 s. mrk.
Watteau „Noor jeisew daam" 11.000 mrk.
Ameerikalikud arwud.
Nõukogude walitsuse istungite tuba.
Kogu maailma kinotööstusse niahutatakse

Virumaal: Aa tvauadekodu talu PüZsi

Wabadusristi wennad
olid koos.

iga aasta 10 miljardit Saksa marka. 8 mil

Deodora ja Up io daie. Arkua põllutöökool Rak jardit sellest langeb üksi Ameerika arwele.
Ameerika saadab maailmaturule 95 prots.

Eile peeti Tallinnas ohtaitseride keskkasiino

ruumides wabadusristi wendade ühenduse
wolinitkudekogu koosolekut. Osataõtjaid oli
umbes 40 ümber. Päewakorras oli peale muu
ka järjekordse ekskursiooni korraldamise küsi
mus wabadussõja lahinguwäljadele ja waba
dussõja ajaloo kirjutamise ning wäljaandmise
küsimus.

Kohad, kust saada on sordi
kartuleid.

were Deodora. Gruenwaldti Triigi WaikcMaarija - Jubel. W. Harpe Äntu Kiltsi Ju'Bei. D. Mäll on Põlu la Rägaivere Majcstic.
W. Siren Waiwara as. Majcsnc. A. Toomel
Sompa Teodora ja Up io bate.
Harjumaal: M. Erueiaks Lagedi Ma
jeStic. F. Peterson Anija Kehra Deodora.
Läänemaal: E. Tannebaum Noarootii ki
riflct Kugewarasem kollane. Järwamaal:
A. Ehrlich Pruuna Lehise Deodora. Kärawcie
mõis Lehise Majesiie. Tartumaal: Jfc
gewa sordikaswandu? Duke of Kõigcwa
rasem kollane.

?ord:kartuli paljundajad kuhu põllumehed otse'Tcci paremate fortide saamiseks pöörduda wõiivad:

kogu maailma filmitoodangust. Ameerika fil
mitööstuses töötab 375.000 inimest. Iga
päew käib filmiühingutest läbi 400-000 kl
linti, kuna iga nädal ameerika kino külas
tab 115 milj. inimest. Ameerika kinoteatrite
brutto sissetulek on aastas 6 miljardit krooni
(eesti rahas).

Greta Garbo teenib aastas 3 miljonit

krooni.

Anne Harding 3200 senti tunnis.
Mis õit tulusam 6-tunnise tööpäewa
juures.
JJeronito" leev on lõige uotemü
Gaidarow ja O. Gsowskaja
"Estonias".
Möödunud nädalal filmikuulsus W. Gaidarow
übe? oma naise, lawanäitleja O. Gsowskajaga an
dis kak? küla??äiguetendnst ..Estonia?", mängides

?. Verneuil „Saatcmat" ja H. Graumanni „Elu
kutsub".

Enmcne teo? on tuttaw meilegi ..Estonia"
õnnestunud lawastufe kandis, kus ofalistena esinesid

A. Lauter sa E. Willmer (mõlemad teosed on ainult
kahele tegelasele).

On endastmõistetaw. et kahekesi kanda õhtut
mänguga, nõuab suuri jõupingutusi. Estoonlased
tulid sellega toime mitte ainult rahnldaloalt, waid

isegi kiitwalt. Seda aga ei saa kinnitada Gaida
rowi sa Gsowskaja puhul.

Gaidarow on ju hea filminäitleja, kuid lawal
osalt kahwatngi. wõi sii? keskpärane. Hnwiiaw, et
Gaidarow filmi? suudab mõjuda mehelikult wõlu
ivanagi, lawal aga on kuiwawõitu-naiselik.

Masstlive kogunemine Kremlis.
„Rulis" kirjeldab tema Wenemaa kaas fariaatc nn armult mii»: töölis- ja talupoc
tööline Nõukogude liidu rahwakomissaridc aabe, töö-, rahanduse-, sisekaubanduse komis,
ja kõrgem majandusnõukogu. Sa
istungite saali Kremlis.
Sownarkomi saal on suur, piklik tuba, masuguses komissariaadid on samuti üksiku
seinad walgcd. Keset lage ripub wanaacgne tes liidu wabartiktdes, tegelikult aga itab nn
kroonlühter. Walge ahi, mis talwel on köe iva id fcifkomiõiariaabile alluioab organid.
tud alati peaaegu punaseks. Lenini aga rip Koltnas liik komissariaate on neid, mi» asu
piis ahju kohal suur tahwcl pealkirjaga: wad ainult liitwabar. juure»: kohtu-, haridus
„Suitsetamiue keelatud". Tookord seisid rah ja sotsiaalltndlustuse komissariaat. Itjcko*
wakomissarid nagu koolipoisid reas. et tttisiariaat on likwideeritnd. Ka need waba
suitsetada tõmbctorudesse. Rõkowi ajal suit riikide komissariaadid on ainult abiorganid.
sctati istungilauas. ühel seinal ripub Lenini Kuna kõik need komissarid liidnnõukogu istun
pilt. Kuski akna suures nurgas siidcesriide gitest osa ivõtawad, ou need istungid osawõt
taga scisawad nagu muuseumis tema kirju jatclt wäga suured. (srut laialdane on koos
tuslaud ja tugitool. See on kõik, mis sellesse olek eelarwe arutamistcl. Mõnikord istungi
ruumi Leninist alale jäänud. Pikuti seina, saal oit kiilutud uit täis, et eesistuja kategoo
referendi toa ukse wastu, seisab wäike laud, riliseit palub kõiki „üleZtigscid" eemalduda.
mille suures istuwad eesistuja ja sekretärid.
Tööwoitne nii suure kogu juures on aar
Igal komissaril on oma teatud koht, mis ära miselt Maike, kuigi kõne aeg igal üksikul ott
tähendatakse kaardikesega laual. Rahmako kindlasti piiratud kolme minutiga. Igaks
missarid istuwad siin hierarhhilises astmes' istungiks icatajc üles lehekülje ptkune töö
tikus. Kahel pool eesistujat tema esindajad, kama, millest teostatakse minimaalne osa. Is
siis wälis-, sõja- sa laewastikukomissarid, tungid kestamad.harilikult hilisööni.
keskkomisjonis esindaja, tööliste- ja talupoe
lomnarkomi istungid Peetakse teatud pae
gade inspektsiooni komissar, G. P. U. csin ivadel, ja nimelt õhtuti, harilikult mitte
daja ja kõik liitwabariikide esindajad. Komis enam fui kord nädalas. Kodusõja ajajärgul
sarid ilmuwad istungeile alati isiklikult, ai kujundas Seniit Põhimõtteliste küsimuste aru
nult nende ärasõidu wõi haigestumise puhul ta mi seks meel ühe mäikeie erilise komisjoni,
nende asendajad wõi wastawate kolleegiumite omamoodi dircktoorinmi, kus Lenini enda jn
liikmed. Wiimased wõtawad istungeist osa patusel istusid mõned walitnd rahwakomts
ka siis, kui arutusele tnlcwad küsimused, on sarid. Pärast Lenini surma kaotas see niinint.
erakorraliselt tähtsad.
töö sa kaitse nõukogu oma mõtte, mil kaitse
Nõukogudel on kolme liiki komissariaate rahmakomissaride sõjakisa tõttu on innuhinnb
ja komissare. Esmajoones liidu komissari üheks tähtsamaks probleemiks, omandab ta
aadid. Neid on kaheksa: wälis-, sõja- ja lae iälle autoriteeti. Iseloomustani on, et Zta«
wanduse-, liiklemise-, weeteede, G. P. U., liu, kel seni Nõukogude Liidu aparaadis pol
posti- sa telegraafi, wäliskaubanduse, põllu uud ühtki funktsiooni, on selle nõukogu liige.
majanduse komissariaadid. Wähemaid komis-

Filminäitleja mäng on palju realistlikum,
wSltsimatum. kui seda on lawanäitleja ema. Gai

Posti üleandmine lennukilt õhulaewale.
Uhisrirkides tehakse katseid postisaadetiste selle külge üleantawa postisaadetise koti. Len

üleandmiseks õhus lennukitelt õhulaewale. nuk ja õhulaew peamad posti üleandmise ajal
See toimub nii, et õhulaewalt allalastud köie ühesuguse kiirusega sõitma.
püüab kinni lennuki meeskond ja kinnitab siis
Ilmas trükist 1. ¥ 1931. Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu h«ülekandja:
«VÕITLUS»

darow lawal e'ine? filminäitlejana. Ta
v. ö. ..tegi" küll igasugu trikke, et tihendada
enda mängu: wüista?, plaksuta? sõrmi ent jäi

miep?t!iskaa, 2) kiri ai ikke harjunn. eriti lõikeid

Soome keele harrastajaile.
Soodn öppimisewötmalus.

Läinud aasta eeskujul on snne?htmtd Sonmr
täiesti realistiks. Ja see mõjus sümpaatselt. Wõib
olla lawanäitlejal weelgi tulek? wähendada oma adtga korraldada tänawugi Tartu? 100 m,.' feele
..mängimist", s. t. ülemängimist. Meie aeg nõnab õppimiseks ühckuuli'-;d kursused linna 5. algkooli
ruume?. Õpingud lüõüuad aet leida kolme? eri
suurt lihtsust, wigurdamatnst teise sõnaga, kõr
klassis algajaile ja edasijõudnuile. Need kur
gekultuurset mängu. Aa siin lawanäitleial on wist suled on mõeldud sult keskkoolide õpilastele sa muile
mõndagi õppida ka filminäitlejalt.
haritlasile. Waslaw.td lektorid eesti ja soome

„Elu kutsub" esimene pilt jäi tõsiselt kah
watuks. MeS kolmanda pildiga tekkis soe kontakt

'eele waldasaö on oma nõusoleku õvctamuek;

ineunaliknir !mhkudeöje.
K? r *."t cm a i edansõndnnic flae-iibc?: H
..Aiamaa" ivöi mõne muu tvasrawa

'fifirtitj iurentutc i'dee- maötama nmtmrtatüt <
>U!a.uu';ga. Kirjalikkude l?arju:r.sle iüwendn.mine.
toomeke ei ser fi riainaöciiiõt. i'iistfe ülcwaade Seo*

N'C ojaboit ia prafriliit arttm:<tnti't. Kuriudre

ntab nicf:• cttiuilt 1 kreen firj cdt £;jn (lamatud
nn mekima fcniüifadrt lumremarcl kla-'ldel. kõrgeNtn4 tla»iic> tuleb oc-tn iif? kirjandn-ilk iro-5 omal
• uiul. Kursuiae kc-lwus 22. juunist kuni 22. j nn»

suba antntd. Need on; 1. prl. Linda Leeman. -1-'t ind. ijit räew 3 nmdi kella ü—S l\ 1.

filoloog, õpetaja Tartu?; 2. hra Otto Mertaneu'.
õpetaja Soome?, oli juba läinud aaetal meie kui
süste lektorik?. Algajate klassis õpetaja J. Leh--

latva ja publiku wahel. GsowSkaja sattus liialt
nr. 1
scharjhi. Tegi seda küll meisterlikult. Aga paroo
Kesti parema tuleviku eest.
mann. .Kursuste aineks oleks: Kõigile osawõtjaile
dial on ikka oma koht, kultuursel mängul oma.
Toimetus ja talitus Tallinnas Lai t. nr. 1. Tellimisi 10 numbri peale võetakse vastu kõigis vaba
itbine lank ja mängud (piirtleillt) ä 3 tundi nä
J.
P.
dala».
r»gi postiasutustes. Tellimise hind öhes postikuludega üks kroon. Üksik nr. 10 senti.
«VÕITLUS» ilmub tarvidust, mööda, vähemalt JO nr. käesoleva aasta jooksul.
Algajate tfo*n?: r> IngcmMic übe' trnn

Cniwõljatc üldisel soewil wõil, aega waiaduü

mööda ka mulüa. kursusele wõcraks?

ioa-stu igal pirhapäetval kella 4—3 p. l. 5. alakooli

nnnmc;. Karlema tän. 48 Tarnid, knin ü:wi-b
pühadeni. 3:tl wcel 7. iuunil kl. 4—6 p. I. H>l'jein am.akb walmd knchad (5 k.n Sr,\,
io-äclrr fc-i- 5 kl. leverannd.
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Reisijatewedu raudteel wähenenud!

Maawalitsuse poolt ja
wastu.

Tariifid revideerimisele.

weel halwemaSse seisukorda. Sellepä
rasi tuleks raudteewalitftlsel selleks kõik
teha, et reisijate arwu raudteel saaks kuidagi

Rahwaerakouna könekoos
olek.
Esmaspäeval, 4. mail kl. 8 õhtul on
„Posttmehe" toimetuses rahwacrakonna Tar
tu osakonna kõnekoosolek. Kõneleb Tartu
maavalitsuse liige hra Ed. Õunapuu ai
nel: Kas on maavalitsuse olemasolu õigus
tatud.. Kuna referendi seisukoht kõnesolevas
küsimuses on jaatav, siis valgustab sama
küsimust teisest seisukohast rkl. hra A. Tõl

suurendada.

l a s s e p p.

Kahtlemata mõjus reisijate wähenemiseks
kaasa ka läinud kewadel tariifi tõstmine. Kuid
täiesti ekslik oleks reisijate wähenemist põh
jendada ainult tariifide tõstmisega. Raud
teede tegewuse wähenemine on pea üldiseks
nähtuseks niihästi Euroopas kui ka mujal.
Näitena wõiksime siin tuua Saksamaa riigi
raudteed, kus oli miljonites reisijaid 1928. a.
2009, 1929. a. 1980 ja möödunud
1930.. a. . 1829 milj. reisijat. Nõnda on
reisijatewedu ligi 8 Prots. langenud eelmise
aastaga wõrreldes.
Tõsi, et Saksamaal tõsteti ka läinud aasta
septembris tariife, kuid see tõstmine ei wõi
nud ikkagi nõnda suuresti reisijate wähene
miseks kaasa mõjuda, nagu ta on Saksamaal
ilmsiks tulnud. Ja mitte ainult meil ja
Saksamaal ei ole sõitjate arw wähenenud,
seda kuuleme ka nendest riikidest, kus
ei ole tariife möödunud aastal kõrgendatud.
Maailma majanduskriis on ka raudteel ilm
siks tulnud.
Kuid siiski on ka riike, kus majanduslisele
kriisile waatamata on möödunud aastal rei
sijatewedu tõuSnud. Need on riigid, kus
on wõetud erakordseid abinõusid
reisijatele soodustuste pakkumiseks tarwitu

Käesolev teade on kutseks kõigile rahva
erakonna liikmetele, erilisi kutseid ei saadeta.

üldiselt on meie raudteede tegewuS tõu
su sihis arenemü». AaState wältel on pa
ranenud raudteede olukord ja on tõuSnud ka
tullid, nõnda et wiimastel aastatel andis
raudtee riigikassale aastaS ligi 8 milj. kr.
ülejääki.
Möödunud aruande aasta ei ole aga raud
teele enam nõnda õnnelik olnud kui eelwii
mased aastad. Nõnda näeme reisijate
weos suurt langust pea kogu aaSta keStel.
Samuti on ka kaubawedu möödunud
aruandeaastal 1930./31. a. paljudel kuudel
wäiksem olnud km eelmisel aastal.
Ehk küll wiimase paari kuu andmed on
weel awaldamata, kuid awaldatud andmete
järele wõib arwata, et kokkuwõttes wõiwad
raudtee tulud möödunud aruande-aastal waeWalt küll suuremad olla, kui nad olid eelar
wes arwestatud. Otse wastuoksa on karta
eelarwe järele isegi puudujääki. Seisukorra
Parandajaks wõiwad olla ainult wiimased
kuud, kuS kaubawedu on raudteel palju
tõuSnud.

Kui suur on olnud wähenemine reisijate
weos, seda näitawad järgmised andmed, kus
on eraldi reisijate wedu antud tuhandetes rei
sijates üksikutel kuudel laiaroopalisel ja kitsa
roopalisel eelmise aastaga wõrreldes.
Reisijaid tuhandetes.
Laiaroopalisel Aitsaroopalisel
1930.a. 1929. a. 1930.a. 1929.a.
Sept. 367 485 91 126
Oktoobril 371 414 90 105
Notvembril 334 396 83 112
Detsembr. 383 454 99 135
1931.a. 1930.a. 1931.a. 1930.a.
Jaan. 291 831 76 106
Nendest andmetest näeme reisijate järje
kindlat langust, niihästi laiaroopalisel kui ka
kitsaroopalisel. Kahtlemata on see ka palju
raudtee tulude wähenemise sihiS kaasa mõ
junud. Ehk küll möödunud kewadel tõsteti
sõidutariifi, kuid waewalt suudab tariisitõst
mine katta seda puudujääki, miS on reisijate
wähenemine toonud. Nõnda on wähe
matt selles osaS eelarwe järele puudujääk
kindlustatud.

Sent on korduwalt raudteewalitfuse poolt
seletatud, et reisijatewedu ei tasu ja raudteel
tuleb reisijateweole juurde maksa. Wõib ju
olla, et kui arwestada kõik kulud, et siis wõib
puudujääk tekkida. Kuid samuti on selge, et
reisijate wähenemine asetav raudtee aineliselt

sele.

Nõnda kirjutab näiteks Läti raudteelane
B. EinbergS „E. Raudtee" wiimases numb
ris, et reisiliiklemine on möödunud aasta!
Läti raudteedel tõusnud ning kauba
wedu langenud. Seda tõusu põhjendatakse
tariifi tunduwa alandamisega. Ja
nagu raudtee aruandest selgub, on sõiduhinna

alandust kasutanud umbes 40 prots. weetud
reisijate arwust.

Ka kaubaweoS näeme mitmel kuul wähe
Lätil on korda läinud tariifide alandami
nemist. Kuid üldiselt on seisukord siin ikkagi sega reisijate arwu raudteel suurendada ja
märksa parem kui reisijateweo alal. Kuidas sellega ühtlasi tõsta ka raudtee tulusid. Kah
kaubaweoga tõeliselt lugu on, seda selgitawad juks talitas meil aga läinud aastal wabariigi
järgmised andmed, kuS on antud kaubawedu walitsus otse wastupidises sihis, s. o. tõstis
1000 tonnides üksikutel kuudel.
tariife nende alandamise asemel. Kui palju
oleks triifide alandamine raudteele reisijaid
Kaubawedu 1000 tonnides.
kindlustanud, seda on muidugi raske ennus
Laiaroopalisel Kitsaroopalisel
1930. a. 1929. a. 1930.a. 1959.a. tada. Kuid kahtlemata ei oleks reisijate wä
henemine mitte nõnda suur olnud kui prae
Gept. 138 182 71 75
Oktoobril 145 149 86 70
gusel ajal. Wõib isegi arwata, et kui reisi
,v Natyembri! 117 131 48 50
jäte arw ei oleks tõusnud, siis wähemalt oleks
lO4 90 41 44
1931. a. 1030. a. 1931. a. 1930.a. ta endiseks jäänud ja sellega oleks raudtee
majanduslikult rohkem wõitnud kui kaotanud.
Jaan.. 152 110 68 45
Nähtawasti on siis alles praeguse walit
Nõnda näitawad wiimased andmed kau
suse
ajal selgusele jõutud, et raudtee tulusid
baweoS suurt tõusu ja esialgsete kokkuwõtete
ei
saa
suurendada tariifide tõstmi
järele on see tõuS ka weel aruande-aasta wii
sega,
waid
neid peab oskama ka tormilisel
maStel kuudel edasi kestnud. Kokkuwõt
korral
alandada.
Sellepärast tuleb prae
teS wSiksid siis ehk möödunud aruande-aaStal
gust
teedeministeeriumi
kawatsust ainult toe
raudtee wlud kaubaweo alal eelarwe piirides
tada,
kui
tariifid
wõetakse
rewideerimisele
laekuda ehk isegi weel wäikest ülejääki anda.
nende alandamise sihis. See mis pidi aasta
Ehk küll raudteele on kaubawedu palju tagasi sündima, saab siis alles nüüd teoks.
tähtsamaks tuluallikaks kui reisijatewedu, sest
Ehk küll tariifide alandamisega saab
1929./30. a. aruande järele on raudtee reisi
jateweost saanud ainult 36 prots. raudtee ül .reisijatele soodustusi pakkuda ja on wõimalik
disest sissetulekust, kuid kõigele sellele waata reisijate arwu tõsta, kuid siin tuleb weel
mata on reisijatewedu raudteele ikkagi wä teisi wõimalusi kasutada. Nendest wõima
ga tähtsaks tuluallikaks ja reisijate wä lustest edaspidi.
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Uputuse all kannatanud talud
halwas seisukorras.
Suurvesi rikkus seemne' kui ka toiduvilja.
Wnmase uputuse läbi kannatas P.rnumaal
ligi 100 kilomeetrilisel maa-alal üle 300 ta
lupidamise. Paljudel taludel polnud võimalik
kiiresti tõusnud suurwee pärast aitadest oma
seemne- kui ka muid wiljatagawarasid päästa.
Kirjeldamatu kurbusega pidid põllumehed pealt

waatama, kuidas järjest kerkiw suurvesi tun
gis aitadesse ning leotas sinna jäänud vilja
tagavara.

Nüüd, mil wesi alanenud, saadi wili kätte,
kuid wiimane oli wee sees idanema läinud.
Seemneks seda wilja enam tavwitnda ei saa.
Märg wili tuleb nüüd uuesti kuiwatada. Kohe
wilja kuiwatusse wiia ka ei saa.
Üle 50.000 kilo seemnewilja on rikutud,
peale selle weel hulk toiduks hoitud wilja ja
jahu. Ka seemnekartulid on kuhjades liipas-tunud, muutunud niihästi seemneks kui ka toi
duks kõlbmatuks.

Praegu, põllutöö hooaja alul on põllud nii
pehmed, et ei kanna inimest, kõnelemata weel

barimiswoimaluZtest. Umbes paar nädalat lä
heb enne weel aega, kuni maa harimiskõlbutaheneb. Maa jahenemist takistab weel

see, et sawine aluspõhi peab niiskust kaua
kinni. Uputuspiirkondades jääb tänawu põllu
töö hiljaks.
Külwi takistab ka wilja- ja kartuliseemne
puuftis. Senised tagawarad on uputuse läbi
tarwituskõlbmatuks muutunud. Tahes ehk
tahtmata tuleb uut seemet osta. Kuid wii
mase ostmiseks Puudub raha. Mispärast ol
lakse sunnitud kas maad sööti jätma wõi jäl
legi erapünkadest kõrgete protsentide eest laenu

tegema, mis jällegi üle jõu käib.
"Wäikese merekonwe
rentsi" lõpp?
Londoni läbirääkimised nähtawasti katkenud.
Pariisist, 3. mail. (Trj.) Prantsuse
peadelegaat Massiglj jõudis Londonist tagasi.
Prantsuse ajakirjandus näeb selles tõendust,
et Jnglise-Prantsuse-Jtaalia läbirääkimised
Prantsusmaa ja Itaalia ühinemiseks Lon
doni merelepinguga, on lõplikult katkestatud.
Arwatakse, et wast peale rahwasteliidu nõu
kogu istungjärku tehakse katset läbirääkimisi
jatkata. „Le Matin" awaldab lootust, et rii
gimehed siiski Genfis leiawad teed läbirääki
mist-e lõpulewiimiseks. „Le Temps" loodab,
et weel täielik üksmeel jalule seatakse. Mõned
parempoolsed lehed leiawad aga juba Põhjust

kõnelda täielikust ummikust Prantsuse-Jtaalia
wahekorras ja märgiwad neil päewil LõunaPrantsusmaal peetud manööwrite puhul,
Toulon ja Marseille olewat liig nõrgalt kaits
tud „arwatawa waenlase" lennuwäe kallale
tungide wastu.

henemine annab tulude osaS ennast walusasti
tunda.

Turism nõuab tähelepanu!
Wältspropaganda uört. Mõttetu killustamine turismi
korralduses.
Turismi küsimus Pole kaugeltki nii wäi mõne teisegi ittna ülemaailmliselt tuntud toaa
tamiswäärsused. Kuid meie pole osanud,
ja soodus ühenduswõimalus maade ja rii pole tahtnud wõi pole julenud seda teatawarS
kide wahel aurulaewa, raudtee, auto ja len teha teistele. Ja kuidas wmmeg: sns loota,
nuki abil on wälja kutsunud hulgalise rända et meid tuldaks waatama.
Turistide wool siia on elawamaks ntmtti*
mise ühest maast teise. On kujunenud eri
line spordiharu turism, mida harrasta nitd wiimase paari aasta kestel. Varematel
takse, sama innuga kui teistgi spordiharusid. aastatel oli loomulikuks nähteks, et mere oma
Turism on omandanud koguni rahwamajan inimesed käisid wälismaal, kuid walismaala
dusliku tähtsuse, mõjutades ühe wõi teise maa sed siia ei tulnud. Selle tõttu wiidl rga aasta
majanduslikku arengut. On riike, kelle pea palju suuremad summad kapitalis wälja, nn
sissetulek saadakse turistidelt. Sellejärele on leda wälismaalased siia tõid. Niisugune olu
kujunenud ka nende maade rahvamajandus kord kestis kuni 1928. aastani. Siis hakkaS
lik korraldus. Schweitsis näit. elawad terwed bilanss näitama meie kasuks. See oli tingi
linnad ja maakohad ainult neist sissetuleku tud eestkätt sellest, et majandusliku krnst tõttu
test, mis saadakse turistidelt, samuti Itaalias meie wälismaareisid wähemaks jäid, kuna wa
ja weel paljudeski teistes maades. Turismi lismaalaste siiawool weidi elustus. 19-8.
tõttu wõidakse riiki sisse tuua wõi wälja ja 29. aasta jooksul toodi wälismaalaste poolt
wiia suured summad raha. Ameerika on tea meile umbes 30 milj. senti rohkem raha sisse,
tawasti ju ainuke suurriik, kelle kaubabilanss kui seda meie wälismaalkäijate poolt wälja
on aktiiwne. See on saawutatud kindla tolli wiidi. Möödunud aasta oli selles mõttes
politikaga, mis ameeriklastele mitte wähe pole wähe halwem: turismi kaudu sisse tulnud
maksma läinud. Kuid selle osa kapitalist, summa ülekaalu wõib arwestada ligikaudu
mis aktiiwne kaubabilanss maale sisse toob, 22 milj. sendile. Need kalkulatsioonid on mui
wiiwad turistid wälja. Teatawasti on ju dug>i juhuslikud ning wäga raskesti kontrol
Ameerika miljonärid kirglisemad turistid litawad. Arwestamise aluseks on wõetud ole
maailmas. Neid wõib aasta läbi leida mat tus, et üks wälispassiga wälismaal käinud
kamas kõikides ilmajagudes. Nad ei eelista eestlane jätab sellele raha 150 kr. ja iga Lä
mitte kõikide mõnusustega warustatud ilma tis käija 10 kr. Siinkäinud wälismaalaste
linnu, waid ka mahajäänumaid ja warjatu keskmiseks wäljaminekuks on arwatud 80 kr..
maid kohti maakeral.
Paistab wast imelikuna, et kulutusmäär ühe
Turismi suurt rahvamajanduslikku täht wälismaalase kohta on arwestatud 60 kr.
sust arwesse wõttes püüawad riigid teha, mis wähem kui meie inimeste wälismaal kuluta
tpõimalik, et tõmmata enesele selle uudishi tud summa. Kuid see on loomulik, sest wä*
mulise ja maksuwõimelise ränduri turisti lismaalased saawad siin sõita raudteedel jne.
tähelepanu. Selleks tehakse pöörast reklaami ainult lühikesi maid, hrna meilt wälismaal
ja kulutatakse hiigla summasid. Antakse käinute kulude hulka tuleb arwata kõik sõidud
wälja maa huwitawusi ja iseäraldusi kirjelda ning elamiskulud, mis iseenesest palju kalli
waid broshüüre, mis mitmetes keeltes kõiki mad, kui meil.
desse maadesse laiali saadetakse. Wälis
Viimastel aastatel on tunduwalt elustu
maade ajakirjanikkudele wõimaldatakse prii nud ka propaganda wälismaalaste siia meeli
sõidud ja elamine. Neile näidatakse kõike, tamiseks. Selleks kutsuti mõne aasta eest ellu
mis aga wähegi näidata annab —ja seda turismi keskkorraldus, kuhu kuuluwad nelja
kõike ainult selle eest, et kirjutataks mõni rida
ministeeriumi, linnade liidu, wee- ja raud
nende maast. Wälismail peetakse ülewal in teede walitsuse ja mitmete liitude esitajad.
formatsiooni bürood ja agentuurid, kelle üles Välispassidelt wõetawast maksust läheb 25
andeks on juhtida maale turistide woolu. prots. turismi edendamiseks. Kuid nii nagu
Kõike seda ei tehta mitte paljast auahnusest, meil paljudel aladel armastatakse jõudusid
waid sellel on omad majanduslikud tagamõt killustada, nii ka siin. Strandmani walit
ted. Ja sellel tööl on olnud ka tagajärgi, sest suse ajal asutati sise- ja kohtuministeeriumi
iga aasta wõetakse turistidelt sisse tähele juure weel eriline suwitus- ja supelasutuste
panuwääriwad summad.
kes saab nüüd poole turismi eden
Waatamata sellele, et turismi edendami sihtasutus,
damiseks
määratud
summadest omale. See
seks meil küllaldaselt wäljawaateid olemas, summa tahetakse kulutada
supelasutuste pare
pole selleks kuigi palju korda saadetud. Suu
male
järjele
tõstmiseks
sel
teel,
et sellest mää
rel määral on siin takistuseks olnud muidugi
ratakse
igale
asutusele
tema
tähtsuse
järele
kapitali puudus, mis nähtawasti pole luba
toetust.
Kuid
waewalt
saab
sellest
ühest
mil
nud sellesse küllalt küsitawana paiftwasse
jonist,
mis
supelasutuste
sihtasutuse
kasutada
ärisse kapitali mahutada. Kuid kapitali puu
dus ei saa siinjuures olla küllalt wabanda läheb, meie supelasutusr sel määral toe
waks põhjuseks. Meil on kapitali inwesteeri tada, et see kasu ka märgataw oleks. Loo
tud ilma kindlate kalkulatsioonideta ja wälja mulikum oleks olnud, kui. wälispassidelt saa
waadeteta palju kahtlasematesse ettewõtetesse, dud summa oleks olnud ainult turismi kesk
millise summad pärast niikuinii tulid korstn. korralduse kasutada, kelle õlgadel oleks lasu
kirjutada. Mõjuw. põhjusena on siin esinenud nud siis ühtlasi ka hoolitsemine supelasutuste
lihtsalt loidus ja asja tähtsuse alahindamine. eest, peaasjalikult aga nende reklameevimine
Walitses waade, ja walitseb osaliselt weel wälismaal.
praegugi, et meie maa on waene ning tühi ja
mis wõiks siin köita huwireisijat. See waade
mus:
ei ole põhjendatud.
Prof. A. Paldrock
Wähemalt huwireisijale peaks siin palju
tähelepanemiswäärsct leiduma. Oleme aasta
noorsoo suguelust.
sadade jooksul elanud mitmesuguste kultuuri
Hind 10 senti.
mõjutuste all. Kordwvalt on meie maalt üle
käinud Skandinaawia mõjutused, mis kõik on
raamatukaupluses
Tartus, Suurturg nr. 16.
jätnud teatawad jäljed maa iseloomule, tema
linnade arhitektoonilisse ja kunstilisse ilmesse
ning isegi rahwa iseloomu. Meie linnad kui
Jetonilo" iPtn on ISioe uuteni!!
ka maastikud pole wähem huwipakkuwad, kui
kese tähtsusega nagu seda wõiks arwata. Kiire

omaenda kollektiiwse süsteemi järele oma töö

Euroopa rahakuningad.
Miljardärid ei ole ainult Ameerikas!

listega, ilma et ta oma näpud sellejuures,
nagu ta waranduslik seisukord näitab, oleksid
jäänud põhja. Ka söemagnaadil Petschekil
wõiks omal endal olla kõige soojem tuba, kui
ta seda tahab.

Euroopal on samuti nagu Ameerikalgi surnud parlamendi liiget Hugh Morrisoni,
oma rahamehed, kelle warandus ulatub usku kellel peale oma suure waranduse oli weel
mata suurtesse summadesse, kelledest meil aga õnne aasta jooksul lähematelt sugulastelt pä
mingipärast wähem teataks, kui Ameerika rida ligikaiUm 225 miljonit krooni.
kröösustest. Kõigi nende eesotsas sammub
Ka Saksamaa kõige rikkamaid mehi
rootsi tikutrusti kuningas Jwar Kreuger, ei saa kergesti kindlaks teha. Uks inglise sta
kes 1913. a. kõik rootsi tikuwabrikud iihen tistik peab endist ekskeisrit kõige rikkamaks
das ühte kontserni. Ajajooksul kindlustas ta sakslaseks. Temale järgnewat würstid Ho
endale mõju pea kõigele euroopa ja koguni henlohe, Donnersmarck ja Fürstenberg, kellel
ookeanitagustele tikutoöstustele, andes raha igal arwatakse olewat üle 100 miljoni sula
wajawatele walitsustele monopoli loowuta raha. Ennesõjaste miljonäride Plessi ja
mise eest meelsasti laenu. Kreuger dikteerib suurtöösturi KruPPi warandused on warisenud
tänapäew oma äranägemise järele iga mehe täiesti kokku. Saksa suurtöösturid Thyssen,
poolt tarwitawa artikli hinda. Kui suur on Wolsf ja Strauss on praegu samuti saksa
praegu tema warandus avwudeS, ei tea keegi, kõige rikkamaid mehi.

wõibolla tema isegi mitte. Arwatakse siiski,
et pool miljardit krooni ei ole arwutatud palju.
Prantsusmaa kõiae rikkamc mees
on puudri- ja lõhnaõliwabrikant ja praegune
ajalehekontserni omanik Coty. Tema waran
duS on mõne miljoni frangi wõrt suurem
tahe prantsuse autotöösturi Citroeni ja
Renault'i omast. Maa endine kõige rik
kam meeS, Pariisi Rotschild, on pidanud lep
pima neljanda kohaga. Coty warandust hin
natakse 200 miljonile kroonile (Eesti rahas),
ja kui rahal üldse on lõhna, siis Coty raha
lõhnab ainult puudri, lõhnaõli ja trükimusta
järele.

Austrias on ikka weel Rotschildi ni
mel maagiline kõla. Ta ennesõjaste ettewõ
tete wäärtust Wiinis arwati poolele miljar
dile kuldkroonile. Praegu tohiks selles alale
jäänud olla ainult pool. Panga walitseja,
kes kontrollib kogu Austria tööstust, on tal roh
kesti lõikust rahanduse alal.

Poola ja Ungari on kaks Euvoopa
riiki, kus kõige rikkamad mehed on suurmaa
omanikud. Need mõlemad maad "on esijoo
nes agraarmaad. Poola miljardärid on aris
wkraadid prints Radziwill ja krahw Alfred
Pototzki, Ungaris waewalt kolmekümne-aas
tane majoraadihärra würst Paul Eszterhazy,
kellele kuuluwad laialdased maa-alad KeskUngaris. Noor würst on Euroopa silma
paistwamaid põllumajandusteadlasi ja selle
juures tegelik põllumees. Peale suurte suhk
ru- ja piimawabrikute on ta wiimaseil aas
tail sisse seadnud eeskujulised moodsad juus
tu- ja worstiwabrikud.
F>schehho-SlowakkiaS on arma
tuuriwabrikant Skoda juba pikemat aega

Inglismaa on rahalisis aSjuS taga
fihoidlik maa. Ta ei näita neid meelsasti
teistele. Terwe hulk inglise aristokraate on
mitmekordsed miljonärid, wäljaSpool aga ar
wutatakse rohkem ärialal
meeste warandusega. Petrooleumlmagnaat
sir Deterding ja ajalehe lord Rothermere, kes
päriS samuti oma kuulsusrikka wenna lord
Northclifse'i waranduse, on kõige rikkamad
inglased, kuigi nad tbiimaStel aastatel on wõistlusejalal tõsise wastasega saapatööstuse
kannatanud suuri kahjusid, üheks kõige rik alal. See waswne on meil kurikuulsaks saa
kamaks inglaseks peeti, ka läinud aastal ära nud Bata, kes oma ettewõtted üles ehitas

Jugoslaawia kõige rikkam mees on
Arthur Drach. Drachi waranduse moodus
talvad suured metsad ja saeweskid. Juba te
ma isa warandust hinnati 500 miljonile di
narile. Õllepruulimise ja söekaewamisega
pani oma waranduse kõkku teine Jugoslaawia
rikkam mees Wsifetz kellel sularaha panka
des arwatakse 200 miljonit krooni. Jugoslaa
wia kröösuste kolmandal kohal on würtsi
suurkaupmees ja pankur Andrei Saraboff,
kuigi ,„ainult" 60 milj. kroonise warandusega.
Palju tagasihoidlikumad on erawavandu
sed Rumeenias. Rumeenias on maa
suurmaaomanikud kirikud. Mõisnikke on küll
ka bojaaride hulgas, kuid ükski neist ei suuda
wõistelda Mihail Dinuga, kelle kogu waran
dus teeb ligikaudu wälja 30 miljonit krooni
ja kullakangedes alal hoitakse wälismaa pan
kades. Dinu omandas selle waranduse oma
wennalt, weidvalt erakult ja ihnuskoilt, kes
Pürenei mägedes elas üksindases lossis ja
haiglase kirega kogus kullakange. Pärija sei
sukord ei ole praegu siiski kadestataw: ta peab

elama oma wäikese mõisa weel wähematest
sissetulekutest, sest testamendi järele ta saab

raha kätte alles paarikümne aasta pärast ega
kanna need summad talle wälismaa pangas
mingeid protsente.

Greekamaa on uhke oma wana sala
dusliku sir Basil Zaharowi üle, keda weel
mõne aasta eest peeti maailma kõige rikka
maks meheks. Zaharow walitses peaaegu
kogu Euroopa relwawarustust. Sünnilt greek
lane, weetis ta oma nooreea Konstantinoopo
lis, algas oma karjääri ühe inglise rewolwri
wabriku esindajana- ja elab praegu inglise
baronetina Rivieras, olles ühtlasi Monte

ESPERANTO.
Tartu raadiosaatejaama
poolt edasiantud esperantokeelne jumalateenistus ja
igapühapäewased esperantowestlused on leidnud roh

sõnastiku, turistidele tvajalikkude esperanto-itaalia
ning itaalia-eSperanto keele lausete kogu, itaalia
keele hääldamisreeglid. rohkearwulisi näpunäiteid

reisiks Itaaliasse, 6 plaani, 9 kaarti jm.; raamatu
paksus 112 lk., trükk maitsekas, köide kaunis.
Nimetatud luksuslik ning imponeeriw reisijuht
on kawatsetud esimese raamatuna suures kogueuroo

keartvulise kuulajaskonna kodu- ja tvälismaal. Nii paliseS sarjas „La verda gvidlibro".
on Raadio-ringhääling saanud rohkesti tänukirju
jumalateenistuse edasiandmise eest; on awaldarud
Lennuasjandus ja esperanto.
soowe, et seesuguseid edanandmisi korraldataks ka
edaspidi.

Andrea <Mt

Ligue Aeronautique de France" Pariisis kor«
raldas oma liikmetele esperantokursuse.

saabus tvastus kutsele tulla Eestisse pidama espe Rahwuswahel. eSPerantokurfus Pedagoogidele.
rantokursust õpetajatele; ainuke aeg. mil tal wöi
Kraakotvis korraldatakse 20. juulist 1. augus
malik oleks wiibida siin, on 15. juunist 12. juulini. tini kolmas rahtvustvaheline esperantokursus peda
Paralleelselt õpetajatele määratud kursusega korral googidele; kursust juhib Andrea Cc. Õppetöö kes
daks Tartu Esperanto Selts ka kursuse kõigile soo taks kogu päetva: ennelõunat õppetunnid, pärast lõii
wijatele. kuna soowiawaldisi ning järelepärimisi es nat ja õhtuti ühised jalutuskäigud, ekskursioonid jm.
peranto-õppimise wöimaluste kohta on tulnud mit milliste kestes harjutatakse esperantot. Nimetatud
melt poolt.
kursustel Andrea Ce püüab panna rõhku eriti sellele,
et pedagoogid tutwuksid igakülgselt ta meetodiliste
Uus esperantokeelne reisijuht.
Mõtetega ja omandaksid kuulsakssaanud öppewiiii

Itaalia esperantlased ühes Itaalia Turismi Kursuste asupaigaks on Tööstusmuuseumi suur
klubiga (..Touring Club Jtaliano") koosta/id ning kuuldesaal.

andsid wälja esperantokeelse suurejoonelise reisijuhi

„Milano kaj logo j de Lombardio". See reisijuht
.'isaldab kunsti ja muualaliste oskussõnade seletus-

Ä. O. G. T.
Inglismaal ilmutv häätemplerite ajakiri Jn«

ternational Good Templar". sisaldab nüüdsest peale

artikleid ja teateid ka esperanto keeles. Ajakirja

korrast tungiwad harwa awalikkusse. Nende esperanto-osa on äratanud suurt hutoi ning tõstnud
tellijate ja lugejate artvu. Nii näiteks on
hulgas on paljud 50—100 kordsed miljonärid, tugchwsii
selle ajakirja tellijate arwßootsis kaswanud lübikese
lihtsatest miljonäridest kõnelemata, sest neid ajaga 100 prots. Mõrra.
endid on juba Zürichis ligikaudu kakssada. 10. rahwuSwaheline Skoutide Esperantoliidu
Helweetsia rahameeste sümpaatne joon on, et
laager
nad endid oma eluwiisilt harilikkudest koda
uu-il (. o. (Sooimottal.
nikkudest ei eralda.
btto osmrotiil# toirt inam hiljemalt 1. juunil-Hispaania kõige rikkamaks meheks aadres»: Skolta Rondo Esperantista. Budapest 5
peetakse praegu kataloonlast Cambot. Mitu slagt, Sündor-utra 6. Skolta Tomo. Samast
laagri kohta; ametlik keel
korda oma maa rahaminister, kuuluwad talle
praegu Hispaania kõige suuremad jõujaamad.
EeSti erinumber.
Cambo on silmapaistew majandusteadlane
Budapestis
ilmuma kirjandusliku e«bpr,m+n
ja politik, sellejuures suur kunstiharrastaja
ja -toetaja.

keelse ajakirja .Literatura mondo" maikuunumb?r
tlmub suurendatud kujul Eesti erinumbrwa

Itaalia majandusolud on liiga läbi
Lühikesed teated.
paistmatud seks, et kindlaks teha tema kulla
kuningaid. Kuid rikkaid mehi on ka seal,
"W«am
nagu Hollandis, Daanis ja Soomeski. Isegi maailmalise eSpevantokongreSsi
Nõukogude Wenemaal olewat miljardäre, kes seks puhuks Belostokki. osawotjaid sõidab
Carlo mängukasiino osanik.
ahelate ehk wõimuikcmplemiseqa on kokku aja
Ilmus pärsiakeelne •
Päris miljonäride pesa on wäike He l nud suuri warandust. Muidugi nad ise hoia ranto õpperaamat. Prahas ]a L§pe"
lõppes hiljuti kuuekuuline esv . .^"'
weetsia. Teated Helweetsia wanemate ja wad sellekohased andmed suures saladuses.
mkkudele. Asutati palitsei «wSS*
rikkamate perekondade waranduslikust seisu-

EsinaKpZetval, 4. «tati 1931. a.

fcP O S T I M E E S"

Mis maksab elatis New-Yorgis?
Mõned nsjad sama kallid, mõned kümmekord kallimad
kai Eesti».

umbeS 8250 krooni ja mõlemad BuicPid
4950 ja 6840 krooni. Wana, ent weel täieSti
sõidickõlwulist Fordi wõib tihti saada 850
kuni 450 krooni eest.

Ringi ümber kodumaa.

Erakordselt kalliks läheb makSma

hoiguftrawi.
Arsti honorarid pole sugugi normeeritud;

5

Uttbifeib Eltvast.
Cpordihooaja awamine Laiusel. 1. mall oli j
Elwas otafiaffc suMeumju ja krunte. Elwa».
Laiusel kohaliku sp. selt? .Tasuja" poolt korralda Meeri me-sa» olewad 10 suwemaja on wswd muu.

tud suwise hooaja awamine murdmaa jooksuga läbi
naine, wõi neegritar, makstes 2 krooni tunni keskseisuse jaoks praktiseerima arsti wäiksema alewiku ringiga üle mäe tagasi sporditväljale. tv. glle. 4 on juba ära müüdud. Uued omamhib
on praegu hoolega ametis nende korraldumisega,
abi
eest
kõnetundide
wisiidil
wõib
nimetada
eest. Toatüdrukud, kes majas ei ela, saawad
skp. on kaivatsnscl jalgpalli hooaja atoamine. kuna uurberehitatulu, tõorawad nad õige nägusad tulla.
keskmisena
alusena
7,50
krooni,
koduwisiidil
kuiw
spordiwäli
juba
umbes
nädal
aega
on
tvõimal
kaheksatunuilise tööaja eest üldiselt 60 kuni
Ka müüakse keset alewit oletvaid krunre eraisikule
70 krooni nädalas. Muul juhul on palk üksi 11 krooni ja ööwisiidil 19 krooni. Keskmise danud korralikke harjutusi.
poolt. Nende ostmine näib aga tagasihoidlik
.Palamuse laat osutu? kaumS rahwarikkaks. Ka olcwat.
teenijatel (kes harilikult omawad waba püha spetsialisti miinimumtasu on 19 kuni 36
oli
loomi
wähest
ttriifi
kokku
toodud
ja
needki
pidid
R-monteeritakse ujulat. Tanawu wõetake uzu.
kallis; see tähendab, et dollar, mille eest tuleb päewa, pool päewa ühest nädalapäewast ja krooni ja kesttassi wõimsuste „aupaklikud"
ostjate puudusel tagasi minema. Osteti põrsaid pee las ainulr wäiksemaid korraldustöid ette. Nit wän«
maksta 3/75 krooni, on Eesti hinna järele iga õhtu) 200 kuni 310 krooni kuus. Köögi honoarid kõiguwad 90 kuni 180
koniks söötmiseks. Ei puudunud ka igasugused laa
tvitakse ja korraldarakse sisemisi ruume.
arweStatult 1,25 krooni wäärt." Aga see tüdrukud saawad 325 kuni 450 krooni ja roh Haiglarawi on wäga kallis, kuna New-Aorgi dakaupmehed, keS kurt.'id, et nende äri ei lähe.
Esimesed suplejad. Hädawaewalt sai Eltvr järlv
wastuS on wale ning ei anna üldse mingit kem, lapsehoidjad 290 kuni 385 krooni kuus ja linnahaiglad keskseisusele ei tule mitte küsi
Wana-OtePäS? ka „weike KSrewere". Möö jääst tvabancda. kui juba suplejad kohale ilmuüd.
pilsti elukallidusest New-Dorgis. Sest kui oma autojuhid 140—225 krooni ja enam nädalas. musse ja riiklikke asutusi on waid tiisikuse ja dunud aastal ehitati teedekapitali arwel .Möldre" Nii tvöis 1. mail Õige mitmeid warajasi keha.
waimuhaigete jaoks. Erahaiglais kolmanda talu kohal ojale betoonist sild, aga nüüd on see lõhki karastajaid näha.
dollari eest osta konserwe, wõid, mune, suhk
Söögile ja joogile
läinud ja ülekäik juba kahtlaseks muutunud, wõib
rut, kohwi ja teatawat sorti liha, siis on see kulutatakse koduses majapidamises isiku kohta klaÄi patsiendil on kõige odawam taks päewas kokku wariseda. Silla lõhkemise põhused on weel
11
kuni
15
krooni,
teise-klassi
patsiendil
22,50
Arwaste „Siirius" korraldab
harilikult mitte palju wähom wäärt kui 2,50 päewas umbes 3,60 kuni 5,40 krooni. Suur
teadmata.
krooni. On tarwis maksta maa-aluse raud osa lõunasööke koosneb, eriti perekonnis, kes kuni 27 krooni ja esimese-klassi patsiendil 34
Pnka turg. Wümane turupaew oli rahwarikaS.
laulupäewa.
teesõitude, gaasi- ja elektriarwete, ajalehtede, ühtki teenijat ei pea, konserwidest. Purgi täis kuni 57 krooni. Kallimais kliinikuis hea toa mille toitu ka kauplemine elawam. Peamüügiaine
Urmastes
tegutseb
praegu peaasjalikult
sigarettide eest, siis on dollar juba sama kallis head lihasuppi kahele isikule maksab 36 senti, eest pole päewatasuna 22,50 kuni 160 krooni teks olid wõi ja kanamunad. Maksti wöi naelast
83
senti,
kanamuna
paarist
7
senti.
Wasikate
üks
selts
„Eesti
noorsoo-lüt
„Siirins".
kui meil Eestis 3,75 krooni. Osta auto nael (450 grammi) kaunwiljs maksab 23 mingi haruldus. Erahaigepõetajad saawad hinnad olid madalad. Nendest maksti 5 krooni üm
„Siiriuse"
tegelvus
on
wäga
mitmekesine
päewas
31,50
krooni
ja
ülespidamise.
Ham
ja teda käitada ise, selleks on hoopis märksa kuni 45 senti, nael spargelit 45 kuni 68 senti,
ber tükist. Muud ained müügilt puuduüd.
ja iseäranis märkimiswäärt on näitetegewus,
wähem dollareid tarwis, kui seda meil. Kui Liha maksab: parem loomaliha 1,35 kuni baarstide tasu on üldiselt töötunni eest 38
Uus koorejaam Ankres. Aakre ühispiimatali
krooni.
mis alati kuulajate poolt head wastuwõttu ja
tuse ettewöttel atvati hiljuti Aakre wallas, PühaSte
oma dollarit anda wälja lihtsa riietuse ostuks, 2,25 krooni, ja wasika-kotlettliha 1,70 kuni
Raske on ülewaadet saada
kiila? end. ..Puhaste" algkooli ruumides uu? koore wäärikat hindamist on leidnud. Sel ajal, kui
siis saab ta eest waewalt sama Palju, mis meil 2,50 krooni nael. Wõihind, 1,80 kuni 2,55
jaam. Nüüd kasutab koolimaja ruume ka PühaSte teatrid linnas ja rahwamajad maal kurdawad
löbustuSVuludest.
kahe krooni eest. Tarwitada oma raha hotel krooni nael, on nii odaw, et margariini üldse
Noorte ühing, kellel on seal oma kodu. Lähemal wähcse osawõtn pärast, on „Siiriuse" ruumi
Enamuses teatreis (wälja arwatud kallim ajal atvatakse seal ka poöliageutuur ja telefoni kõ
lide, lõbustuste, pesuarwete ja haigemaja ei tarwitata. Munadehind on suwel 1,13
kas saal alati tuhvil inimesi täis.
kulude jaoks, siis wastab dollari wäärtus kuni 1,90 krooni ja talwel kuni 3,40 krooni „Follies") maksawad kõige odawamad iste nepunkt.
„Siiriusel" walmis paari aasta eest ka
waid 1 kroonile ehk isegi 50 sendile. Kuid pi tosin. Piim, mis New-lorgis on märksa kohad 4,25 krooni, keskmised parkettplatsid
Esimene iiiksewihur l. skp. läks Aakre
dada teenijaid ehk üürida mitmetoaline kor parem kui üheski teises Euroopa suurlinnas, 12,40 kuni 15,30 krooni ja paremad kohad PühaSte küla kohalt üle sel kewadel esimene fttffc oma maja, mille püstitas selts, kuigi raha oli
hoog. Wihma järele muurus temperatuur wähc, peaasjalikult omal jõul ja nõul. Maja
ter, osta mööbel, hästi riietuda, siis pole dol maksab 75 senti kuni 1,10 krooni liiter, koh kuni 37,80 krooni. Kinopiletite hinnad ole wihma
märksa jahedamaks.
täiendatakse nüüd jõudu mõõda. Iseäranis
lar mitte rohkem wäärt kui 25 kuni 30 senti. wi 1,25 kuni 2,25 krooni ja suhkur 22 kuni 27 newad kino asukohast ja päewaajast (kuna
PäidlaS »n rukkiorased ja ristikheinad terweli
Nii on üks summaarne wastus lihtsalt esita senti nael. Puuwilja ja juurwilja on wäga üks New-Yorgi kino mängib lõunast kuni lume alt wälja tulnud ja soojad ilmad on nad ro Hoolitsetakse näitelawa eest, muretsedes aeg.
tud küsimusele meie ja New-Dorgi elukalliduse rikkalikus walikus, heas läbilõikekwaliteedis keskööni oreli saatel!); ja waewalt wõib kino helisteks teinud. Ka põllutöödega on algust tehtud. ajalt ajakohaseid wajalikke dekoratsioone jne.,
protsentuaalse wõrdluse kohta wõimatu. Mis ja wäga odawad, kuna aga kartuli nael mak des leida ühtlushinda, mis kõigub 60 sendist Mõni põllunrees on juba nädaiapäewad põllul töö mille tõttu möidalse nüüd enam-wähem rahul
tanud.
dawalt ette kanda mitmekesiseid näidendeid.
sab 16 kuni 27 senti. Ananasi saab ajalt kuni 3,60 wõi 5,50 kroonini.
Eestis paljudel on iseendastmõistetawalt
PäidlaS tulcwad uue wallawanema walimised.
Odawamad piletid kontserdile maksawad
nagu näiteks, wõrdlemisi ruumikas elamu ja osta 45 kuni 70 senti tükk. Nael leiba mak
j
Samuti ott Seltsil oma keelpillide orkeK
Praegune tvallawanem, kes aasta eest ametisse <ts«
üks ehk isegi kaks teenijat on New-Aorgis sab 36 senti. Tähtsaks toiduks nii suwel kui 2,70 kuni 11,25 krooni. Wäga odawad on tu9r on enese lahti palunud. Lahkumise põhjuseks ter. raamatukogu sa korraldamisel ka spordi
luksus. Ja mis Eestis on lüksus näiteks, talwel on rõõskkoorejäätis, mida ületamatus ajalehed, milledes suurema osa ruumist täida on elukoha kauFvs lvallamaiast, mis ameti pidamise plats. Tänawn suwel peetakse „Siiriuse" al«
lgatuscl ja eestwõttel ka kohalik kihelkoMine
pidada iches peretonas kaht, wõv isegi üht kwaliteedis wõib osta 2 25 krooni eest liter. wad kuulutused. Hommiku, ja õhtulehed raskeks teeb.
Riietujehmdadest
maksawad harilikult waid 10 senti ja isegi
j laulupidu ära.
autot —vn New-Aorgi wastawais ringes
taieSti iseendastmõistetaw. Keskseisuse elu ott loomulikult wõimalit teha waid läbilõike „Times" pühapäewane wäljaanne, mis kaa
standard, millist käesolew kirjutis peamiselt skeemi. Tellitud töö on üldiselt suur luksus lub julgesti 1 kilo, saab osta 18 sendi eest.
puudutav, on New-Dorgis sellest põhjalikult ja wäga kallis. Seewastu meeste walmisüli Sigaretid, milliseid umbes 90 protsenti ela
erinew, mida Eestis mõistetakse „normaa!se" konnad wõi mantlid maksawad odawaimate nikkonnast suitsetab ja mis pole sugugi hal
all, kusjuures aga eeskätt peab seda tooni hindade juures 70 kuni 85 krooni, keskmises wad, maksawad ligi 3 senti tükk, ja 5,5 sendi
tama, et ta mingil juhul niipalju kõrgem wäärtuses kus pole weel sugugi hea riie eest wõib saada ülihäid.
130 kuni 190 krooni, ja heas kwaliteedrs
MakslckohuÄuste
Pole, nagu harilikult arwatakse, sest hea abi
kaasa kaasabil saab läbi palju odawamini, ja 300 kuni 380 krooni. Häid tellitud ülikondi alal on new-yorklased wäga rõõmustawas
et teatawad kutsekategovriad oluliselt lihtsa ja mantleid inglise riidest wõib waewalt saada olukorras. WallaliStc aastane sissetulek kuni
alla 550 krooni. Meesterahwa kingi pea 5400 krooni, ja abielulisi! kuni 12.600 krooni
malt peawad elama kui' Eestis.
aegu
alawäärtuslikus wiimistlemises wõib ja iga iapse eest 1500 krooni (see tähendab,
Tähtsamaid tegureid on igas majapida
osta juba 15 krooni eest; head tänawakingad pcaaeu iga töölise ja „wäikse", samuti Kesk
miseS
maksawad aga keskmiselt 38 krooni; ja pari mise" ametniku sissetulek) on maksuwaba, ja
korteriüür,
mate firmade omade eest nõutakse 54 krooni
mis harilikult sünnitab weerandi, enamasti ja rohkem. Keskmises headuses päewasärgid kes teenib kuni 37-800 krooni, tuleb maksta
aga kolmandiku üldwäljaminekui st. üüri ar maksawad 7,20 kuni 15,5 krooni; kraed 90 liidu- ja riigimaksu üldiselt tegelikult mitte !
üle 2 protsendi. Linnamakse ja kirikumaksc'
tõestatakse tubade järele, kusjuures mitte wan
senti kuni 1,25 krooni, ja wiltkaabud keskmi
nituba, aga köök ja sinna juure kunluw teeni selt 18 kuni 32,5 krooni. NaiSriietuses on pole olemas. Krundimaksud on aga erakord
jatuba arwestatakse tubadena. Järelikult suuremalt jaolt kasutatawamaks materjaliks selt kõrged, mida wäljendawad ka kõrged üüri-,
hinnad.
„seitSmetoaline korter" koosneb tegelikult waid
siid, ja hinnad kõiguwad odawate asjade juu
Oluliselt teise
tviiest toast, teenijatoast ja köögist. Ruumid res 30 kuni 60 krooni, keskmises Kvaliteedis
on üldiselt oluliselt wähemad kui Eestis. Et 70 kuni 140 krooni wahel. Jndiwiduaalse elatismiinimumi määrawad new-yvrklased
wõöeqle.
üksikud korterid on küllalt tugewalt standar maitse eest tuleb hästi kõrgemat hinda tasuda.
diseeritud, nii Wõib üüri kõrgust Mõninga ko Naiskingad maksawad peaaegu samapalju, fcs peab elama hotellis ja sööma restoranis.
gemuse järele kindlaks määrata, olles warus mis meeskingadki.
Kõige odawam woodiga hotellituba halwas
tatud kahe wnnusega: asukohaga ja maja ehi
asukohas maksab umbes 8 krooni päewas;.
Sõidud
tomisaastaga. majade kiire arnor linnapiires pole kallid. Maa-alusel raudteel wäike. ent hästi sisustatud tuba ja peaaegu
Wilno upub.
tisatsioon ja elamute mugawdamise edenda woib sõita 18 sendi eest 40 km kaugele. Kuid sinna juure kuuluma wannitoaga ja küllalda
Jda-Euroopa suurematest linnadest onl seal hulk maju uputuse tõttu kokku warisenud.
mine wiiwad warajasele „wananemisele" ja neis rongis on mustust, nad on täidetud rah selt heas ümbruskonnas maksab juba 15 kr.;
kewadise suurwee läbi. kõige rängemalt kanna° Pildil Wilno tänawad suurwee all.
seepärast wäga suurele difserentsile uute ja wa
ja
odawaim
taks
esimese
järgu
paremas
ho
wast ning sõita neis on ebamugaw. Sõit
t:
nade majade üüride wahel.
uulitsaraudteel maksab 18 senti, autobusel tellis üksiktoa eest on 30 kuni 40 krooni päe tada saanud Wilno. Nagu juba tuttaw, on
Kõige odawamate korterite eest, kuS puu 35 senti. Taksiauto sõit maksab esimesel mii was. Restorani hinnad kõiguwad erakordselt
dub keskküte, asub halwas linnaosas ja maha lil (1,64 kilomeetrit) 1,12 kr. ja igal järgmi rängalt ja harilikul; mitte nii wäga toidu
Tcntusplatsid aioatud.
jäetud majaS, wõetakse ühe toa eest kuns üüri sel 77 senti.
kwaliteedi kui lokaal: asukoha ja sisustuse pä
Riigikohtu otsused.
rast. Nõudlikkusest loobudes maksab hommikn
KarSkuSspordiselts „ülo" katvaiseS tSnatvu \t*
wähemalt 25 krooni. Keskseisus peab toa eest
Isiklik autohidamine tti odaw.
kuus wälja andma 70 kuni 120 krooni. M i wadel
oma
tennisplatse
ümber
planeerida.
Tar
eine
(koosnew
kohtvist
ja
leiwawiilust,
puu
Autosid on siin lewinud hiigla Palju.
Riigikohtu krimiuaab-osakond 29. at»rllt istun
da kõrgemal asub korter, seda
Automaks ei mängi peaaegu mingit rolli: wiljast ja kahest munast) umbes 2 kuni 3 wilise maa-ala juurdesaami eks olid selisil mõnda gil oisusias jätta tagajärjeta Jaan Raita, Eduard
kallim ta on, kuna alumisi! korril taga Ford-masina eest tuleb aastas maksta 30 krooni, lõunasöök kolmeroalme 3 kuni 3,5 kr. aega käima? läbirääkimised ülikooli tvalitsusega. Äa;e, Heinrich Bergi. Jüri Ümbergi. Alckset Ka
toad ja tihti ka eelmised toad peaaegu ei saa krooni ja teiste eest kuni kõige elegantsemate ja õhtusöök (koosnew eelsöögist, supist, lihast Kuna aga tvahcpeal ketvadilmad kätte jõudnud, siis raski. craiüüdistaja Gustaw Prikkcli, Minkel Loots
manni, Mait Hetsleri, Anna Heina. Tallinna lin'üldse päewawalgust.
ja raskemateni 40 kuni 80 krooni aastas. aiawiljaga, desserdist ja kohwist) 3,5 kuni 7,60 jäeti tegelik ümbcrplaneerjmine sügiseks ning plai ualvalitsttie iEugcn Klcini fiiiidic-imsaiä, Hugo
Küte ja soe wesi on üürihinna sees, ja Liiter bensiini maksab 18 senti, liiter õli krooni. Kohwikud, milles ööd kui päewa rah sid atvati üldiseks tarwitamiseks senisel kujul arwa Omeli.
fahjujaaja Aleksander Raawiku, kahjusaaja
gaa» kui ka elekter nende suhteliselt madalate 80—125 senti, ja garaaij peale wõib arwes wamurd iseteenimisega on natuke oda tes 1. maist.
Leena Heina. Joosep Kollami. kahjuiaaja Johanne?
hindade tõttu mängiwad wäga wähe rolli. Ka tada keskmisena kuuüürina 105 kuni 155 wamad. Sealt saab 18 sendi eest tass kohwi,
Akad. Spordiklubi tcnnisplatsil on praegu wecl Kalnii, kadjplsaaja Marie Wcski. Helmi Juhkam
soni, Vatiline Leotali. craiüiid. Atignst Laumetsa.
telefon pole kallis: põhihind on 16 krooni kuuS krooni, olenedes asukohast. Keskmise Chrys 18 kuni 40 sendi eest kaetud leiwawiil ja 135 korraldustööd käima?.
Karl £ia, Johannes Prokolvi, Werner Katlleri,
kuni 66 kõne juures, ja 20 senti iga järgnewa lerklassi auto juures arwestatakse keskmiselt kuni 160 sendi eest tükk liha.
Elmar Kotari, Jaan Lcomari, Mihkel Limbergi,
Loeng Palestiinast.
kõne eest.
New-Aorki
sõitia
peab
arwestama,
isegi
sõidu ja remondi (kuid mitte põhjalikumad)
Juhan Voomanni sa Heinrich Vuumanni kaebused.
4. mail jõuab Tartu Wiini juudi ajalehe Kaeivatnd otnned tübietati Woldcmar Rukboüni ja
Väljaminek, millesse New-Dorgis suhtu kulusid umbes 260 kuni 290 krooni kuus, ju kui ka kuskil kõrwalise! kohal saab eratoa 450,
jakse kõige raskemalt, on
hul kui on auto sõitnud umbes 1500 km. kuni 650 krooni eest nädalas, wäljamineknid „Die neue Wclt" peatoimetaja dr. ing. Robert slroilan Alberta Loveni. Arnold Vroninnku. Karl
Otto Linke, Jobannes Kuus-. Karl Wiiroli
teenijaSkonna tasu.
Olgu nimetatud weel lewinenumate ning tun 20 kuni 30 krooni päewas, siinjuures wecl Striker, ja peab Trcffncri gümn. ruume? loengu Saare,
sa Jiak Abramolvi süüdistusasjadee, Oisuse kuu
teemil looming ja juudi riik".
EnamuS keskseisuse perekondi, kui pereproua tümate autode ostuhinda wabrikuist: kus jättes tähelepanemata lõbustusi ja ostusid.
linamiied lükati 6. maile eraiüüdistaja Aleksander
Dr. Strikec on wanemaid tveterane zioniSmi Miili ja Eduard Reinoki kacbeak iadcs. Asja aru>
Edg. A.
ise on mõnes ametis, peawad tihti omal nä Ford maksab 1300 kuni 2475 krooni, Chev
liikumises, wõttcs osa esimesest üleilmlisest kong tamiicd lükati cdaü Vatil MaiHicscni ja Arnold
valas mõned tunnid abilist, olgu see walge rolet 2250 kuni 1825 krooni, Chrysler-Four

„Kui» kallis on Sietielu New-AorgiS, wõr
reldes Eestiga?" See on sagedane küsimus,
mida esitatakse ameerikareisijalt kodumaale
saabujale.. Harilikult saadakse summaame
wastus: „See on umbes kolmekordselt sama

ressist Baselis. Loeng peetakse saksa keeles.

Aianduse kruntide kasutajailt saadud ankeet
lehed, peale kahe, märgitvad ära kindla rendile

Tartu teated.

pingu sõlmimise wajadust.

Aianduse nõuande järele tunnetvad wajadust
üle 90 prots. krundikasutajaid. Ankeetlehtede! on
ka ära Märgitud, et aianduse nõuanne peaks teos
tinna Aianduse-Me.'induse Keskseltsi kaudu, neil

juure, waid seda muuta ajanõuete ja meie
alustel, millistel süünib aianduse nõuanne üle
demokraatliku riigi olude kohaselt.
Muustkaline külakost Soomest
Aktust juhatas ühingu esimees K. Kenn. riigi.Seltsi juhatus nõuta» liikmeile soodustatud
Ta«a „Wanemuises" Helsingi üÜöpilasZonna Piduliku sündmuse puhul öeldi ühingule roh hinnaga tsementi. KaubanduZ-tööstuseministee
orkestri kontsert.
kesti terwitusi ja löödi lipuwardasse naelu rium ja Tartu linuawalitsus toetas seltsi palwet.
oodatakse Estotsemendilt wastust. kas ol
EsmaSpäewa õhtul kell 8 esineb Helsingi Tartu Töösturite Keskühingu kõigi teiste Praegu
dakse nõus andma seltsi liikmeile aedlinna osades
iiliõpilaskonna orkester „Wanemuises" kont ametharude poolt. Peale selle olid ilmunud püstitatumate
hoonete ehituseks soodustatud hin
serdiga. Orkester andis pühapäewcrl Tallin kohale juüksetöösturite esitajad Riiast, Tal naga tsementi. Praeguste soowiawaldnste järele
nas kontserdi ja jõuab Tartu täna hommikul. linnast, Pärnust, Rakwerest ja Narwast. Ka tõuseb nõudmine tsemendi järele juba ligi tuhande
Oma kodumaal on saanud orkestri kontserdid Kaubandus-Tööswskoja Tartu osakonna tünnini.
Vastused tänatvate seisukorra kohta on kurtvad,
alati sooja wastuwõtu osaliseks, mispärast 'ka poolt öeldi terwitusi ja löödi lipuwardasse kuna
tvähemgi wiym muudab kruusatamatud ja
meie publikus ei puudu huwi külakosti 'Pakku nael. illbse löödi 18 naela.
korraldamawd tänaivad poriseks. Ka walguStuse
jäte wastu. Arwustustest, mis orkestri esi
Peale aktust järgnes omawaheline koos kohta on palju soowe, kuna poriste! tänatvatel käi
mine nõrga walguswse. kohati aga puuduwa wal
nemiste Puhul kirjutatud Soome lehtedes, oli wiibimine õhtulauas.
gustuse juures on seotud riisikoga.
ülewaade puhapäcwases „Postimehes".
Peetakse ebaõigeks kinniswara maksu wõtmist
Ela Tarka aedlinnas.
äärelinna majadelt ühistel alustel kesklinna kin
Soetu juuksetöösturid said
Ankeedi tulemus: Maad soowitakse ainult riistvaradega.
lipu.
eraomanduseks.
Suureks raskuseks on äärelinna osadest wäi
Tartu
Aedlimra
Viajaomanikkude
Seltsi
juha
keste
kooli saatmine. Esimese ja teise õppe
Laupäewa õhtul oli Tartu Töösturite tus korraldas hiljuti ankeedi aedlinna ehitus- jm aaSta laste
wäikeste laste koolisaatmist raskendab koo
Keskühingu ruumes juüksetöösturite ühingu aianduskruntide kasutajate hulgas, millega seltsi lide kaugus, kewadine ja sügisene pori ning tal
lipu õnnistamise puhul pidulik aktus, millest juhatus soowis saada selgust liikmete kui ka mitte wine külm ja tuisud.
üldiselt tuntakse puudust awalikkude kaewude
osa wõtsid ühingu liikmed ja kutsutud külali liikmete majandusele puutuwais päetvaküsimusis.
Seni on ankeetlehti täidetult tagasi tulnud ligi järele, kust saaksid wett waesemad elanikud, kes ei
sed wäljastpoolt ning Tartust.
kuna osa on weel tulemas. Saadud tvastus suuda kaewu ehitada, kuna kaetvud aedlinnas, eriti
Aktuse WÄmuliku osa ühes lipu õnnista 200,
test selgitb, et 99 prots. krundi kasutajaid sootvi Tamme linna osas, lähewad maksma kuni 700 kr.
misega pidas praost G. Rutop ö l d. Sel wad maad saada eraomanduseks. Mis puutub os ja enamgi. Samuti ei ole wett kusagilt wõtta juh
lÄe järgneS juüksetöösturite meistrite wa tuhinnaSse, siis selles osas on märkmed wäga tuwa tuleõnnetuse korral.
Senised ankeetlehed on toonud üle 30 liik
nema T. Nõmmitsa awakõne, milles ta mitmesugused. Mitmesugune hind on tingitud
kruntide kaugusraioonest kesklinnast, maa iseloo meksastumise soowialvaldnse. Ktkna seltsi liikmete
rõhutas, et Tartu juuksetöösturll) peawad must,
asendist jne. üldise soowina wäljendub
juba waremalt ulatus sadadesse, siis uute
kinni oma traditsioonidest, mis üles seatud nõue, et ostuhinna kustutust normist moodustatud arw
liikmete juuretulekuga tõotab Tartu Aedlinna Ma
41 aasia eest ühingu asutamisel; kuid nad ei aastane tasusumma peaks kujunema madalamaks jaomanikkude' Selts kujuneda suuremaks organisat
siooniks Tartus.
taha jääda ainult kiwinenud traditsiooni kui seda on praegune erifond imaksustawd rent.

Lujchcri süüdistusasjades.

Riigikohtu friminaal-osakonna atvalikul kohtu
istungil 13. mail on arutusele määratud Aleksanw

Sport.
Keskkoolide käsipalli meistrid wõrkpallis stmi
nar, korwpallis õhtune gümnaasium.
Laupäewal jätkusid keskkoolide käsipalli finaal

dcr Areni. Theodor Prinsihali. Jaan Siimanni.
.Rudolf Jentn, Johannes Kilgi. Alide Kõpu. Karl

Lalli, Johannes ja Eduard Liibus'ite, Eduard Tiin
dm, August Sootsi. Aleksander Wccdlcri ja Johan
Naha (Nahk), swrl Schirmeri. Jakob Borgmanni,

Adolf Maihieseni, Jricdricb Barbitii, Erich Hein
titlrom, Hilda Männa (Mändl ja 't.. Alckmnder

wõistlused. Väljale ilmuwad realgümn. ja semi-- Mäekalda. Kata Niileri, Anna Pajnwitsa, Peeter
nar. Realgüinn. on esimesel gamel oma innu kao
Ree ja 1, Leopold Suurwärawr, Mihkel Silma,
tanud ja laseb stmrema wastupanuta 15:7 wõitn. Elisabeth Stephani. Jüri Weimanni. Josscl Schet
Teisel gamel on juba „ehi" mängu?. Seminar la
seb enesele märkamatult longu, kuni realistid game
15:12 wõidatvad. Kolmas game on otsnstaw. Otse

nt. Otto Tepi lTcpnl. Anna Talfeldti. Jnnli

Anette Tomlonite. Aleksaitder Triksbergi August
Triksbergt ja t. ja Jaan Triksbergi. Eduard Weeli
imestust äratawaid surumiste wastuwõtmisi wõib
Ludmig Tina. Helene Lak'i. Peeter Kikri ja Ru
näha siin, iga mees on oma kooli eest wiimse hinge dolf Jaanilinnu süüdistusasjades.
tõmbusem Mäljas; eriti õnnestunult pareerib was
wspoole ataake realist Uibopuu. Siski peab real
Tartu posSontoris seisma jäänud kirjad.
gümn. seminari wõimsale tahtele allawanduma sa
Vrl. Leida UmmuS, prl. Anny Kingsepp hra
kaotab mängu 15:12. Seminaril Koni kõrwal wäl
sapaistwam suruja Kõks. realgiimn. peale Lentsiuse K. Sld. hra Peeter Rattas, hra F. Sadekotv' hra
tegi õnnestnnuid surumist Weber. Tõstjad seminaril E. Kukk, Tärädrdum Sadekoio. prl. Magda Toim
paremad. Sellega tvõrkpalli tiitel langes poolteise hra W. Ernits. pr. M. Blangen. Ludmilla Liis'

tunnilise mängu särele seminarile. Vahepalana pr. Hilda Megda. Hilda Brauer.
mängiwad korwpalli sõvrusmatshi Tehnika g. sa
Trefsneri gümn. meeskonnad, kus wöitjaks tuleb,
tänu Illile. Tehnika gümn. 37:23. Järgnew korw
palli meistrimatZ Õhtuse gümn. sa Realgümn. wahel
on wõitlu? sõna tõsises mõttes algusest lõpuni. Eel
mängus tehtud realgümn. hiikgewisked ei tõota män

Muutlik pilwitus, soem.

Esmaspäewal kestmise kiirusega kagupoolseid
gijate ebausu järele mängus õnne sa uii see ka tu tuuli, muutlik pilwitus, temperatuur tvähe kõrgem.
leb. Kõik aeg sammub õnnestunult Hermanit kasu
ülewaade pühapSewal, 3. mast.
taw õhhme gümn. ees ja läheb poolajale seisuga
16:10 õhtuse eduks. Teisel poolaajl langeb real
Laäne-Euroopa madalrõhkkond uuesti süwene
gümn. nende tsenter Lentsins nelja wea tõttu wälja,
bes laienenud Lääne-Saksasse ja Alpidele. Eilne
siis muutub õhtuse gümn. wõit meel kindlamaks sa
meistri tiitel langeb neile punktide seisuga 28:18. Läänemere osmnimimum liikunud täitudes Rootsi
Õieti mängu ületvälpidasad olid lürgens-Kults „olj« rannikule. Kõrgerõhkkonuad asuivad endiselt Idatuse" kaitses, kuna Hermanni pikkuse ja selle kasuta Wene» ja Gröönimaal. Eile sadas Põhja, ja Lää
mise wastu wisete suures realgümn. kaitsevõimetu

oli. Realistide nobedam kortvide saawutaja oli se
dapubkn llibopun.
See oli wiimscks käsipalli õhtuks sel poolaastal

ue-Eestis äikese wihma. Temperatuur Kcsk-Euroo
pas ja Lõuna-Wenes tõusnud, mujal endine. Eestis
oli eile päetval B—lB kraadi, öösel 2—B kraadi ja
täna hommikul 4—12 kraadi sooja.
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tas .et kohtu tättmiSlehe järele nõudnud kohruprtS

tatv Roots Tallinna linnatvalitsuse palwel temalt

Raadiokuulajatele.

19 teateid fa grammofonimuus. 19,20 päewauud.

19,30 dr. Herman Jürgenson: Pilk kehalisse tas
ivatusse wanemast aiast tänapäcwani. 20 ilmateade

Tartust. 20.05 kontsert. Juh. md. A. Krull. S.

näitaja õiendus. Kuni 16,30 grammofonimuus.
19 teateid ja grammofonimuus. 19,20 päetvauud.
19,30 dipl. ins. F. Olbvei raadiowestluS. 20 ilmai
teade Tartust. 20.05 .Cae-sar Franck. Sümfoonia.

aprilli kontserdi lahendusi ja muud muusikat. So
listina esineb: R. Raik (sopran).
Tarttt. 14,45 grammofonimuus. 13,30 ulek.
Tallinnast. 19 teateid ja grammofonimuus. 19,30
ülek. Tallinnast. 20 ilmateade. 20,05 ülekanne

Mängib Philadelphia fjjmsooma orkester L. Sto
kowski juhatusel. 21 esperantokeelne nädalakroo
nika. 21,10 muusÄalisi ettekandeid heliplaatidelt.
Tartu.' 14,45 gramnpofonimuust 13,30 ülek.

Tallinnast.

na linnatvalitiusele üle andmata jätnud' Kuna

b 5, 10. c 6 RXe5, 11. RXc4t de, 12 Lhs+ valge
paremusega. «^7

Älesanne nr. 328.
?. A. 0 r 1 i m 0 nt.

Granti ema annud pristawile maksukäsu Pärnu
Krediitpangale. Sealt olla kohtupristaiv Roots ka
wastawa summa tvastu tvõtnud. kuid selle Tallin

Smkvopa jaamade faaitfatoa*
4. mail.
*15,80 15,45 aja

Male.

siS'« 957 kr. See tvõlg tasutud sel kujul, et R.

Ettur" nüüd Ka praegu
oleks pidanud 10. c 4 voi vahemalt 10. £4 sun

Wiener Schachzeitung 1931.

RootZ ei ole täitmislchele wõla maksmist ära mär
linud, siis Tallinna linnawalitsus alustanud tema

dima.

10. ... d7-d5
11. Oa4—b3 Rc6Xes
Nüüd on must igatpidi paremuses.
12. Kgl—hl d7—b6
13. Rgs—h3 OcBXh3
14. Le2—hs+ Ke7—gS
15. LHSXh3 l>—ol
Ohvrikombinatsiooni sissejuhatus. Võima
lik oli ka soliid c7—c6.
16. Lh3—eb-f KgB—hB

rvastu nõudmist uuesti. Et tema tvolitaja selle
wõla juba kord tasunud seadnSlisele ametnikule,
siis ei oletvat tema enam kohustatud sama mõlgu
tasuma.

Rahukogu tunnistas, et R. Granti tvõlg on ta
lutud kshtupriStaw Rootsi kätte ja teistkordne siS
senõudmine '«rma täitelehe põhjal tuleb lõpetada.

Kohtupalat kinnitas kelle otsuse, leides et nii
Lahti. 12.08 muusikat. 19.40 muusikat. 20.30
pea kui kohtu otsuse põhjal nõutam raha selleks
politehmknmi ork. konis.

Tallinnast. 19 teateid ja grammofonimuusikat.
19 20 ülok Tallinnast. 2V ilmateade. 20.05 üle

Stolholm ja Motala. 18.20 orelikonts. 19 riigi poolt ametnikule, kohtupristawue,

kanne Tallinnast. 21.10 '.muusikat heliplaatidelt.
Lahti ja Helsingi. 12.0tf muusikat. 19.50 kerge
siful. muus. 20.20 sawapala. 21.10 ork. konts.
Stokholm ja Motala 19 (heliplaate. 20.50 jaai
pani muus.
OSlo. 14 grammof. 18.151falconmuus. 23.05

helipl. 20.30 ork. konts.

Oslo. 14 grammof. 13 ork. konts. 21 daani

17. Le6Xds - -

tasutakse, täidab ivöignik lõplikult oma maksmis
kohustuse ning raha edaspidine saatus wõlgnikule

enam ei puutu. »

kirikumuusikat.

stallundborg. 13 keelpill, ork. konis. 16.30

Riigikohus kinnita? seest otsuse. Tallinna liu'konts. 18 laStetund. 21 daani muusikat. 21.20 natvalitsu ei on R. Graniilt sissenõutud summa
kuuldemäng. 23.15 balletimuus.
seni ajani kätte saamata. Arwatatvasti tuleb see
Riia. 17 konts. 20.03 kammermuus. ja lauln. summa riigil tasuda.
kammermuus.
KaUundborg. 16.30 konts. 17;15 daam laule. 21.25 konts. 22.35 mandol. muus. 23.35 kerge
21 skandinaatvia muust 21.30 klatverisoolo. 21.50 st sul. muusikat.
Ri£g*kohtu otsused'
ork. konts. 23.25 mood', ameerika operetimuni.
WarSsaw. 13.10 ja 17.30 grammof. 13.45
Mra. 17 konts. 20 03 ajawntemuus. 21.80 kont'. 20.25 ja 20.55 grammof. 21.15 õhtukonts.
Riigikohtu tnwiilosakond 80. apr. istungil
konts 22.03 konti. 22.30 õökonts.
24 tantsumuui.
otsustas jätta tagajärjeta Tartu Naislaulu Seltsi,
WarSsaw. 13.10 ja 17.45 gvammof. 18.45
Berliin. 15 näitlejate laulu helipl. 13 ajaw. Ewald Pinka, Leopold Martinsoni, Karl Tõnissoni,
Valged; KhB, Lh2, Vc4, OgB (4).
kergestiul. muus. 20.25 \a 20.55 grammof. 21.30 muut. 20.50 kuuldemäng.
Ilja Kajalini, Adolf Stafenau, Jaak Kuuski, Ann
Mustad: Kb3, Lb2, V:bl, cl, Oal,
Mozarti oov. 0.15 tantsumuus.
Pravha. 12.45 grammof. 13.25 korts. 17.15 Waabi. Oskar Aarna, Mihkel Silla. Marie Paulsi,
Berliw. 15 helipl. konts. 18 Ehotnni muus. 26 grammof. 17.30 konts. 20.05 laule. 20.30 oop. Aliide sdreitswaldi, Elisabeth Uuemi. Hans Kuke. c 3 (7).
Matt kahe käiguga.
ajaw. muus. 23.40 teateid, kuni 24.30 tamsuannl. 23.20 ork. konts.
Roman-Friedrich Siiberi. Marie Einglaii, Jaa?r
Partii nr. 319. Hispaania avang.
Wiin. 12 helipl. konts. 13 ja 14.10 lõunakonts. Karu. Tallinna linnawalitsuse. Ida Kändi, ?erta
1.30 sümf. puhkp. ork.
Mängitud Nizza turniiril 1931.
Braaba. 12 45 grammost 13.39 konts. 17.05 13.20 kammermuus. 17 itaalia lauljaid. 20.40 Krügeri, Anna Pranko. Heinrich Sabba, Miina

17.30 koms. 21.25 aariaid jn laule.

uwertüüre.

21.45 kitarrikonts. 22 konts. 23.20 konts. _
Wtin. 12, 14.10 helipl. konti. 16.20 para>u.
komi 21.30 ooper. 23 wana tantsumuus.

Seppcri, Pauline Groswaldti ja Adele Uiga ning

Kohus.

tantsumuus. . ...

Leningrad. 7.30 heliplaate. 8.10 noorte ette?.
10 tööliSkonts. 16 ja 17.30 konts. 21.10 kont'.

15,30 päewauudiseid. 15,45
näi.aja Siendu?. Kuni 16.30 grammofonimuusikat.

Kiriklikud teated.

Kai kohtupristaw ei utma
raha edasi.
Pärnumaal elutfew Reinh. Grant andis Wil

Jmmaanueli kogudus. Usu ilmatvaate loengud

L.«Tähkwere Sadala rahwanmjas 5. 6. ja 7. skp.
kell 7 õhtul. Kõneained: ..Hauataguse elu tõendus",

..Tundmata Jumala altar", ..Kõige õigem katekis
jandi-Pärnu rahukogule nõudepalwe, milles fcle- mus". Kõneleb K. Kaups. Laululehed, kirjandus.

Ei saa enam hoiduda lipuandmisest, Z 3*

Ke2 oleks võinud Lg 3! järgneda ähvardades nu

Ld3+ kui ka LXg2+.
23. ... Rg6XfB
24. h3Xg4 Lh4—hl +
25. Kfl—e2 LhlXcl ja võidab.

1. e2—e4 e7—es

TEATED.

2. Rgl—f3 RbB—c6

Tartu. Maleseltsi turniiril lõppesid möõ--

3. Ofl—bs a7—a6
4. Obs—a4 d7—d6
5. c2—c3 f 7—fs
6. d2—d4 f5Xe4

dunud nädalal partiid Kurrik 0, Sander 1, Tiit 55

Põder yit Raud 1 Remmer 0 ja Sonder 0
Karu 1.
•

7. R£3—gS d6—ds
Töölis Male -ja Kabeühingu ma
Ühendus. Harilikult mängitakse e5Xe4
Olgugi, et tehtud käik praeguses partiis heaks leturniiril on praegune seis järgmine: O. Karra
osutub, on ta väärtus siiski küsitav.
7*5 ( 355), L. Raudjalg 555 ( 2), Armeeta
8. d4Xe5 Ofs—cs
Hint 5Y% ( 3y2), A. Morgen 5(— 2). A.
9. Ldl—e2
Toode 5 ( 5), E. Hint 4 ( 4). A. Lesta
Hoiab e4—e3 ära. Ka 9. ... b 5 ei või 4 ( 5).
must nüüd käia, sest järgneks 10. Oa4Xbs,
a6Xb5 11. Le2Xbs. Sellegi peale vaatamata
Wastutaw toimetaja Oskar Mand.
ei ole käik küllalt energiline. Spielmann soo
Wäljaandja
Eesti Kirjastusühisus
vitab 9. c3—c4! Mustal ei ole kerge välja d 5
„PoStimees".
kindlustada. Võiks järgneda: 9. .. . e 3, 10.
f 4 d 4, 11. Oc2l ähvardades Lhs+ või 9. . . . Trükitud „Postimehe" trükikojas, Tartus.

Peetri koguduse
Laupäeval, 2. mail kell 728 õhtul lahkus siit ilmast pika raske haiguse järele

23. LcsXfB+ -

E:c2,

Dr. A. Vajda. E. Snosko-Borowski.

Budapest. 10.15 konts. 13.05 tvene ork. konts. Jaan Kägu kaebeasjades. Kaetvatud otsused tii

18.25 kaitsewäe ork. koni'. 20.30 ooper/
histati Anna Petersoni, Katarina Jürissoni, EeSti
PariiS. 8.45 ja 18.30 heliplaate. 14.05 prant Rahwapanga, Miina Randi, Eduard Ollmanni ja
Budapest. 19.15 politsei ork. konts. 18.29 must sule dramaaiil. muu'. 21 konts. 21.45 ork. konts. Hans Reisleri kaebeasjades. Järjekorrast jäeti
lakkapell. 20.30 knningl. oopeei-ock. koms. 22.61 22.30 opereti ettek.
tvälja Eugen-Alfred Adamsoni ja kolmanda isiku
arammof. 23.39 kont.
London ja Daventrp. 13 orelikonts. 17.80 Cbaze Goldbergi kaebeasi. Otsuse tuulutamised
PariiS. 8.45. 13.30 hclivl. konts. 14.05 helipl. konts. 19.40 klatreri muus. 23.40 tantsumuus. lükati edasi 12. maile Ida Pilli, Anna Pruudeli.
21 kuuldemäng. 22>30 konts.
Lmwgrad. 7.30 helipl. 8.10 konts, noortelt. Liisa Põhako. surn. Hans Põhako pärandustombu
London ja Taventry. 13 kergesisul. konts. 14.15 9.30 konts. 16 ja 17.30 konis. 19 oop.
hooldaja ja surn. Wassili Pruudeli Närandustom
Sibeliuse helit. koms. 16.20 tantsumuus. 16.45
bu hooldaja ning Peeter Ersi kaebeasjades.
sonaate. 17.15 kerzesiiul. konts. 23 ooper. 24.15

Teisipäewal, 5. mail.

Mitte 17. OXd5? sest järgnes VeS.
17. ... LdB—h4l
is' LdsXcs Kes—g4
19. h2—h3 Rg4Xf2+
20. Khl—b2 • • •
Ka 20. VXf2 VX£2 ei aitaks: 21. Rd2 LgS;
või 21. Kgl VafB; või 21. Oe3 Vfl+ 22. KM
ReSt 23. LXe5 Lel; või lõpuks 21 Le3 Vti-fc
22. Kh2 Res ja võidab.
20. ... Rf2—g4+ ,
21. Kh2—gl VfBXfl4* \
22. KglXfl VaB—fB-H

Tööpakkumised

lliiasoiiji slitttimi

surnuvankrite tellimist ja
Karjust,
matuseplatside müümist

NARI NAGELSON.
Sünd. 30. aug. 1853. a.
Kirstupanek esmaspäeval kell 7 õhtul Puiestee 75. Matmine teisipäeval sealt
samast kell 5 p. 1. Tartu Maarja surnuaiale.
, Leinajad omaksed.

Teisipäeval, 5. mail kl. 8 fl.

Viimast korda*

preemiate loosimise nimekiri
1. mail 1931. a.
Aierici RI
Võit SOO kr. pilet nr. 46.419
Võit 250 kr. pilet nr. 5.451
Kurt Zorligi operett 3 vaat.
Võit 100 kr. pilet nr. 15.370
Võit 50 kr. pilet nr. 53.885
Pääsetähed 20, 30, 40, 50 ja
60 senti ühes riidehoiuga.
Võidud * 10 kr., Nr. nr. 3.383, 27.808, 59.329.
Võidud
* 5 kr. I Nr. nr. 8.973, 15.477, 26.792. 30.550,
Kolmapäeval, 6. mail kl. 8 ö.

meid kõige paremas väljatöötuses.

Vastuvõtmise põevadt
Eesti Valk, hotell «Euroopa»: laup., 9. mail kl. 9—13

Tartus, «Grand Hotel»: pühapäeval, 10. mail kl. 9—13
esmasp., 11. mail kl. 9—17; teisip., 12. mail kl. 9—13
Pärnu, hotell «Petersburg»: keskn., 13. mail kl. 9—17
Tallinna, hotell «Kuld Lõvi»: neljap., 14. mail kl. 9—17

müüa Riia tän. 82, hoovis.

VaiturOtmtna igal ijaL
fwtai, laatuetth.lt
flmmaeman4-mat«ertja
E. ELLER

Vajatakse virka

parandavad ise oma songi, tarvitades seaduslikult
kaitstud wSPRANZBAND". Ilma vedruta, kummita
või puusarihmadeta; sellegipärast tingimata usaldus
väärne. Ka naised ja lapsed.
M. ALBATH, Königsberg Pr., Spezlalban*
dagist. Böhmst. 1, am Jahrmarktsplatz. Kehaside

Kohtu- la Siseministeeriumi Administra
tiiv-ala Kirjastuse loterii 3. järgu rahaliste

kes koolist vaba, on tarvis.

Kaupa tehakse esmaspäeval,
korraldab tänasest päevast, see on 2. maist 1931. a. härra kella
11-ni homm. võõraste
kaupmees Karl Lepp» Vennad Lepp'a firls» Kauba majas «Valk», Kauba tän. 11,
tuba 5.
hoov nr- 2' PEETRI KOGUDUSE JUHATUS.

+ Songi- JL
haiged T

«Vanemuise» teater

ftlHnb

reedel, 15. mail kl. 9—17; laup., 16. mail kl. 9—13

ettekandjat ja
tublit Beetfaf.
Maarjamõisa tän. 24, kohvi

Tartus, Raekoja ttn. •
(sissekäik Hoimi tän. I).

Xmmaamand
maisetarlja

kusse.

Kingsepa
E. Kamsen.

õpipoissi
on tarvis õmmeldud töö peale.

Pikk tän. 68-8.

Tartus, Jaani tln. 15, 10 koed

Toiduainete

Maale vajatakse

kariast la
tüdrukut
Ilmuda läbirääkima täna
homm., kella B—lo «Liivi

kauplus
edasi anda vähese kraami Ja

leivaahjuga. Teateid saab
Raekoja tän. 76—2.

GGGGGGGS

maa» hoovimehe juurde.

Narva, hotell «Petersburg»: pühap., 17. mail kl. 9—13

33.211, 40.103, 59.777, 66.570, 73.418, 88.933.

Vanemuise uae tenori
>!

.11

Võidud * 1.50 krooni.

2.482, 4.083, 4.442. 4.466, 5.725, 6..875, 7.204, 7.924, 8.320,
laudu
8.530, 8.699, 9.343, 9.596, 10.588, 10.871, 11.608, 11.675, 11.974,
12.706, 13.351, 14.748, 15.637, 16.318, 17.334, 17.574, 17.950,
ehituspalke ostetakse
18.238? 19.498. 20.810, 21.497, 21.804. 21.883, 22.454, 23.319, ja
Aleksandri t. 35.
24.928, 27.903, 28.593, 29.026. 29.074, 29.174, 30.074, 30.199,
30.697, 31.574, 33.162, 36.396, 37.594, 39.732, 41.839, 44.932.
Müüa kerge lamavoi
46.300, 48.456, 50.744, 51.427, 52.318, 53.487, 55.027, 57.237.
61.551, 61.677, 62.234, 62.810, 65.484. 66.262, 67.925, 68.372,
68.878, 72.214, 72.924, 73.728, 75.014, 77.093, 77.328, 79.743,
81.023, 81.193, 82.114, 82.307, 84.740, 85.513, 86.186, 86.301,
M. Pärsimäe kaupl. Riia 80.
86.626, 86.780, 87.194, 87.299, 88.783, 91.442, 93.406, 93.790,
96.977, 97.548, 98.677, 98.705. 99.446.
Juhuslikult täiesti uus, kesk

Võitude väljamaksmine algab 2. maist 1931. a. ja kes
tab 1 kuu, s. o. 2. juunini 1931. a.
Võidud, mis selle aja jooksul pole välja võetud, jäävad
ja siseministeeriumi administratiiv-ala kirjastuse
Kavas: Vihtol, Debussy, kohtukasuks.
kaastegevusel.

Vagner-Liszt, Scott, Glasunov-

Biumenfeld, Toselli, Puccini,
A. Lemba, Flotov, H. Meri j. t
helitööd.

Pääsetähed 50—200 sendini
eelmüügil Vanemuise kassas.

Pruugitud või prakk

Võitudelt arvatakse maha seaduslikud protsendid.

Võidud maksetakse välja kohtu- ja siseministeeriumi
administratiiv-ala kirjastuse loterii büroost Tallinnas,
Vene t. 11-a, t. 3. iga päev kella 10—15-ni loteriipileti ette
näitajale, kas isiklikult, postiteel või panga kaudu.
Kui võitja on väljaspool Tallinnat, siis tuleb saata

mist kasvu

3IIIIIIII!1I!I!II!!!IIIIII!III!IIIIIIII
P* LdlirSOHl pesumaja ja
Jaan Slmonson
Tõrna talus võtab «POST
MEHE» tellimisi vastu hän

ktIÜK il! MU
Gildi 7 ja Tähe 70. Puhastab keemiliselt igasugu
siidi ja villaseid riideid. Kleidid 1 kr., palitud ja Kesk tän. nr. 6 müüb Posti*
mehe ja Qk~
ülikonnad 2 kr. alates. Töö kiire. Töötavad
sikuid numbreid ja võ
kõige paremad tööjõud.
tab tellimisi ja kuulutusi vastu.

meesterahwa
ülikond
odavalt müüa. Näha Kitsas
tän. 9—l, kella 10—1..
Mitmesuguseid

Illlllfillllllllllfliillllülllllililll)

£witi nüüd

võidetud summaga tagas: saadame.

K.-S. ADMINISTRATIIV-ALA KIRJASTUSE.

LOTERII TOIMKOND.

Müüa head tõugu

kitsetallesid.

IV järgu preemiate loosimine on 15. septembril 1931. a. Sealtsamast saada

sünd. KAMP'! võlgade |a
tegude eest ei vastuta*
EDUARD KARJUS.

kitsepiima.
Heme tän. 54.
Hea

Kaabusid

tahwelklawer
odavasti müüa, hind 90 kr.
Tartus Lembitu t. 9, Maarja

jõukale põllumehele rendile anda. Head põllu- ia heinarm»*rf

Teatada Raatuse tän. 56, krt. 5. S ne,namaa<L
ei tohi üheski perekonnas puu
duda ~Perekonna arve*
raamat". Kokku seadnud Jaan
Tõnisson.
Hind 1 kr. 25 s. ja 2 kr. pappköites.
roamojuftpl.
Tartus, Suurturg nr. 16, tel. 2-50.

Korter,

VENNA» LEPP
Tartus, Promenadl 2.

Ml* MM »

aiaga kesklinnas välja üürida.

Jaani t 12-2.

endised kohvitööstuse ruu
mid. Aleksandri 45—2.

I tän. 11, korter 2

iks tuba
a välja üürida. Seal
talli ruumid tõllahoo
aada.

omandas minu

S. S. «Taara- Juhatu? 5. skp. kell sp. Kalda

tänaval nr. 25, annab üürile eelolevaks suvehooajaks

labtilcl tnampakkumilel
feltfilc kuuiuwa kioski.

liionili
Tähe t. nr. 8 koridorist,
gasi tuua «Hotell de Russi
Aia tän. 10. Isik tuntud.
LSGVSS
võtab «POSTIMEHE» ja «MAA

Enampakkumise alghind Kr. 180.— Üürilevõtmise tingimu MEHE» tellimisi ja kuulutusi
sed avaldatakse sealsamas.

ttÜhisabi4*
toetamiseks
koguge
kokku
rUH
»r"¥T
, WBlKn
aaitsua
kondid, mafiiri
pudelid,
paber,
metall
jne.
Vanad
kirjamargid
raa.
rnrt#»H vana vaclrroho ' ~,a,S»u. raa
matud, riided, vene vaskraha jm. võetakse tänuea vastu •

Kloostri t. 7,
Vallikraavi t. 18, tel. 9-08.

Jõgeva vallavolikogu ees antakse 13. mail s. a. kell

kui temal puudub

2 p. 1. vähempakkumise teel välja

Palun seda härrat, kes

5 tuba ja köök, elektrivalg.,

Korjake palukesi!

Ükski kirjaoskaja ei saa läbi.

mõisa haavakliiniku ees.

suures valikus odavate
hindadega soovitavad

(Väljalõigata).

suurem talu

jalanõusid

kohtu- ja siseministeeriumi administratiiv-ala kirjastuse Näha igapäev kella 9—2.
loterii toimkonnale Vene t. 11-a, postkast 23, mille ühes Vabriku uul. 10—3.

Täiuslik saatuseõnr

'v J Tõeprohvet
p EEP.
Ajalikult igaviku
| UUETURU 25.

Linna lähedal rutuliselt

võitnud loteriipilet ühes täielise nime ja aadressiga Tallinna, müüa, sünnis edasimüüjatele.
Teatan, et mina oma naise

Henn Maser.

ISI!

vastu hr. Jak. Kütt.

Jögewa koolimaja

tosknNimot

wooderdamise,
kruntimise ja Siimusti koolimaja vfirvimlstõõd.

Töötingimusi saab teada koha peal.

Vallavalitsus.

Suures valikus omast töökojast
soovitab

POSTIMEHE" raamatukauplus
Lugege „Terwist"

Tartus, Suurturg nr. 16

