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Okstk number S senti*

tToimetus Ja peakontor Tartus, Jaani 11.
Toimetus Ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, slseriigi

Postimees

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

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

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

Nr.IZZ

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

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

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 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 wiies: 1 kuu 125 s.,
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600 s,
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

malust mõõda. f.

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

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

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

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

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

' Esmaspäewal, 18. matt 1931.

Rongiõnnetuse põhjuseks halb tee.

Tartu austas inwaliide.

õnnetut litsxroopalisel on lSpponnd weel haruldaselt õnnelikult.
Kuuldused kurjust käest aluseta.
Laupäewa hommikul juhwnud raudtee- satus ja wagun olnudki kraawis. Samuti
Annetuse teadasaamisel sõitsid kaitsewäe dresii Pääsesid ilma wähemagi wigastuseta weduri
nal kohale raudteewalitsuse ja politsei esita juht ja tema abi, ehkki wedur suure hooga esi
jad, et selgusele jõuda õnnetuse lähemate Põh mesena kraawi lendas, kuid wedurijuhid tea
juste üle. Tallinnast wälja sõites pandi wad juba, kust õnnetuse puhul kinni haarata.
peale 60 km kiirus, ei wõrdlemisi rutem ko
Õnnetuse põhjuseks oli halb tee. Raudtee
hale jõuda. Kui jõuti Lelle lähedale, oldi liin läheb õnnetuse kohal läbi soo ja raba.
simyitud kiirust alandama 30 km, sest tee oli Raudtee tamm on ehitatud rabasele pinnale
kohati Pehme ja kiireks sõiduks hädaohtlik. ja kewadise! ajal wõib ette tulla, et ta wajub
Lelle-Pärnu tee on wõrdlemisi uus liin ja. see raskuse all. Käesolewal juhul on tegemist nii
pärast pole ta suutnud weel küllaldaselt wa suguse wajumisega, mille tõttu rattad roobas
juda. Kewadise suurwee ajal muutub ta telt wälja jooksid.
pehmeks ja kardetawaks.
Kuulujutud kuritahtlikult rongi kraawi
Kohale jõudes on mulje, nagu oleks tege laskmise kohta on aluseta. Roopa klambrid on
mist suure raudteeõnnetusega. Wedur ja pakk küll lahti, kuid need on lahti kangutanud we
wagun lamasid küljeli tee wasakul ja 2 järg duri rattad, sest klambrite kruwid on terwed.
newat wagunit paremal pool kraawis. Neile
Laupäewa õhtul kella 6 ajal sõitsid õnne
järgnewad wagunid olid ka rööbastest wäljos, tuse kohale teedeminister ja abi, et tutwuneda
kmd seisid sellele waatamata ratastel. We õnnetuse üksikasjadega. Ühisest jõuti otsu
dur oli küljeli langedes kangutanud üles osa sele, et siin ei wõinud tegemist olla kuritaht
raudtee tammi ja liipreid. Roopad olid paen likkusega ega ka rongijuht hooletusega. Kii
dunud kõweraks. Tallinnast, Türilt ja Pär rus õnnetuse momendil on olnud 40 km tun
nust kohalejõudnud töölised asusid kohe tee pa nis. See on harilik kiirus kitsaroopalise kiir
rändamisele ja kraawis olewa weduri ja wa rongi juures. Ei ole ka Põhjust oletada, et
gunite ratastele aitamisele.
rong oleks sõitnud suurema kiirusega, sest
Lähemal järelewaatusel selgus, et õnne jaama ei tohi ta jõuda enne sõiduplaanis ette
tuS ei olnud kuigi suur. Wedur oli ümber nähtud aega. .
kukkunud nii õnnelikult, et ükski kruwi ei ol
Raudteewalitsuse kahju on esialgselt täp
nud murdunud. Samuti olid wagunitel ter selt kindlaks tegemata. Arwatakse, et see
wed isegi kõik aknad, Ühel wagunil oli kuk siiski wõrdlemisi wäike on, nii umbes 2500
kudes murdunud ainult trepp ja teisel sidehaak. 3000 krooni wahel. Siin hulgas on ka> kõik
Õnnetuse kaasa elanud reisijad on isegi need kulud, mis on ühenduses tee kordasead
imestunud ja uhked ühtlasi, et nad ilma wä mjsega, wagunite ja weduri kraawist upitami
hemagi kannatuseta läbi elasid niisuguse õn sega. Eile hommikuks jõuti tee niiwõrd korda
netu juhtumise. Nemad seletasid, et järsku seada, et rongid, wõiwad katkestamatult õn
hakanud wagun wääratarna, siis olnud nal- netuse kohalt üle sõita.

Ilus ilm soodustas iuwaliididepäewa head kordaminekut.
Pühapäewal peeti Tartus traditsioonilist
inwaliidide Päewa. Tartu kodanikud ja kait
sewäe osad näitasid jälle kord oma austust
nende wastu, kes on ohwerdanud meie hea
oluks oma kallima waranduse terwise.
Iga wälispidustuse hea kordamineku suu
remaks eeltingimuseks on ilus ilm, ja on ju
inwaliidide päewa pidustusist suur osa just
wälispidustuscd. Sellepärast mõlkus päewa
korraldajate meeles alatasa küsimus, kuidas
kujuneb ilm. Kuid see saabus ilus ja päikese
küllane, justkui tellitud.
Inwaliidide päewa pidustuste sissejuha
tuseks kujunes hommikul kell 8 kiriku kellade
helistamine. Mahe kellade kõla, mis Ae
Kuulus füüsik surnud
linna lainetas, tuletas kodanikkudele meelde
Kuulas ühisriikide füüsik professor Al päewa tähtsust, olles ühtlasi kutseks austust
be r t Miche l s o n on Kalifornias Passa awaldama neile, kes oma kangelasliku enese
dena linnas 78 aasta wanaduses surnud. isiklikkude hüwede salgamisega on meile waba
Michelson oli sündinud 1852. a. Poznanis. kodu ja iseolemise wõimaldanud. Samal ajal
Teadlane õppis Berliini ja Heidelbergi üli ilmusid tänawatele ka korjajad karpidega ja
koolides. Ta oli Nobeli auhinna laureaat. Raekoja platsil awati kaks rahalist loteriid,
mille kastide juures jalutajad oma õnne proo
wisid. Kella 11)—12 raekoja ees mängiw
Walitsuse wõit Egip
ratsarügemendi orkester oma mürtsuwate
marssidega ja unistawate walssidega lõi kuu
tuses?
lajaskonnale Piduliku meeleolu, ning oli wää
Kairost, 17. mail. (Trj.) Esimesed tikaks sissejuhatuseks peopäewa haripunktile,
mitteametlikud ldkkuwötted lubatvod wäita, et kell 1 peetawale inwaliidide austamiseks kor
walijameeste walimised on Egiptuses annud raldatud paraadile.
walitsusele üllatawalt häid tagajärgi. Wali
Paraad.
mistest olewat osa wõetud hoopis elawamalt,
Kella 3AI kogunewad Raekoja platsile
kui warematel kordadel, kuigi Wafdi erakond kaitsewäe osad ja kutsuwd külalised. Waeosod
ja tegid ägedat kihutustööd, kut riwistuwad Rüütli tänawa poolsele platsi
sudes kodanikke üles walimistest mitte osa äärele, wastasäär jääb wabaks inwalii
wötma.
didele. Raekoja trepi ette asuwad skautide
spaleerid. Punkt kell 1 saabub kohale diwiisi
Weel uks Nobile päästjaist
ülem kindral N. Reek, kelle ilmudes män
hukkunud.
gib orkester terwitusmarssi. Kindral terwi
Raske lennuönnetus Rootsis.
tab wäeosi, mille peale kõlab wiimastelt mü
S t o k h o l m i st, 17- mail. Rootsi lennu risew wasjus: „Texwist, härra.kindral."
Paraadi' tvastuwõtmise tseremonii lõppewäge tabas jcille raske kaotus. Westerosti
lennuwäljal kukkus puruks sõjamäe lennuk,
kusjuures surma said allohwitser Svenssou ja
kaks sõduru. Svensson wottis 1928. a. osa
lenuuekspeditsioonist Tcrawmägedele Nobile
polaarlennuft osawõtnute päästmiseks. Selle

nud, ilmu toad raekojast inwaliidid oma lippu
dega. Nad wõetakse wastu sõjawäelise terwi
tusega ja sammuwad läbi skautide spaleeride
oma kohale. Inwaliide oli täimwu paraadrle
kogunud eriti tublisti, nii wabadussõjaaegseid
kui ka wanemaid. Mitmed neist karkude ja
keppide najal. See oli walusaid minewiku
mälestusi esile manaw pilt, pannes hinges he
lisema:

Nende piina pigistused,
nende mure muljutused,
muistsed kallid mälestused,
kostku meile kustumata

Inwaliidide poole pööras kindral N. Reek
terwituskõnega, rõhuwdes, et kaitsewägi ei
unusta kunagi teid, kangelased. Need ideed
ja wcendumused, mille eest teie oma kallima
wara olete ohwerdanud, kannawad kg praegu
meie kaitsewäge. Kõne lõppedes mängis or
kester hümni.

Linnapea K. Luik ütles inwaliididele
terwitusi Tartu linnawalitsuse ja kodanikkude
nimel. Kuigi argipäewa askeldused ja elukar
mused ning mured paeluwad kodanikkude
meeli, ei tähenda see, et muud asjad meelest
ununewad, eriti meie kanglaslikkude meeste
eneseohwerdamine. „Tartu kodanikud ei
unusta teid kunagi, selle täheks wõtke wastu
need lihtsad lilled" lõpetas ta, mille järgi
seltskonnadaamid inwaliidide rinnaesiscd de
koreerisid lilledega.

Algas paraadimarss. Sirgetes ridades
defileerisid wäeosad inwaliidide ja kutsutud
külaliste eest mööda. Selle peale lahkusid in
waliidid, minnes „Sõdurite kodusse" nende
auks korraldatud einele.

Õhtupoolel jätkus korjandus ja muud pi
dustused.

Lehtedega korjandus

inwaliidide heaks . jätkub ta käesolewal na
dalal. Nurkadest korjab tööstus
test pr. Lill. ' -

päästeekspeditsiooni kangelastest on nüüd üks

teise järele õnnetut surma saanud kuulus
Lundborg, seersant Nilsson ja allohwitser
Svensson.

Miljoneid tõstma?
Inglise päästela-ewa salapärane sõit.

Londonist, 17. mail (Trj.). Sunder*
landi sadamast sõitis salapärasele teekonnale

Päästelaew «Reclaimer". Meeskonnal ei oi*
nud aimu, kuhu sõit läheb. Eesmärk oli mää*
ratud kinnipitseeritud ümbrikus, nulle, kapten

wõib awada alles Põhjamerel. Arwatatse, et
„Reclaimer'i" ülesandeks on merepõhjast päe

wawalgele tuua miljon naelsterlingi eest kul*
da, mis sõja ajal Põhja läks Hollandi laewal
Madriidi rahutustelt.
„Tubantia". See laen, pidi sõja ajal wiima
Saksa
kulda Lõuna-Ameerikasse. Kuna sõidu
Nagu teada, puhkesid nädala alul Madrii-! jad Madriidi tänawal ümber ühe kuning-eesmärk oli ka Saksa sõjalaewastikule saladu*
diS eeskätt, hiljem ta togu Hispaanias rahu riitlaste häälekandja Peatoimetaja auto.
tused. Muuhulgas paiskasid meeleawälda- | Juubeldaw rahwahulk süütas auto põlema. seks, laskis uks Saksa allweelaew „Tuboniia"
Põhja, tehes Saksamaale hiigla kahju.

20 inimest põlewal lennukil.
New-D o r g L st, 17. mail. Baltimore
Ratsanikud wõistlemas.
juures puhtes 1500 jala kõrguses tuli lennu
kil, milles oli 18 reisijat. Naisreisijate hul Wene rahvalaulude ettekandjad öed M. ja A. Werjcwkinid, kes oma sportlis-kunstilisel
Ratsarügemeudi esinemine publikule.
gas oli puhkemas paanika. Lennuki teenija! autoturneel ümber Euroopa (Prahast Prahasse). Esinevad 18. mail kell 8 õhtul „Wane
laks suure waewaga korda naisi waos hoida,
muises".
Tartul puudub alaline hipodroom ratsa
Takistuswõiftluses B 2. klassile sõidawad kuna külmavereline lendur rahulikult maan
wõistluöte ja wõiduajamistega ning ainukes allohwitserid hobustel, kes eelmistel wõistlus dumist teostasusse lennuki juhtimise kõrwal
teks hobuspordi demonstratsiooniks on kujune tel ei ole tulnud esimesele kolmele kohale. tuld kustutades. Lenduri kulmawerelsuse tõttu
põllutöölisi tvähe saada, siis on ka nende palgad
nud ratsarügemendi iga-aastased wõistlused, Siin on juba takistusi 9 ja nende kõrgus on pääsesid kõik reisijad vigastusteta. Niipea
kõrged. igatah-S sama kõrged kui möödunud aaS
Järwamaa
põllumehe
kewad
mis publiku Poolt alati ka elawat osawõttu kuni 105 sm ning . laius kuni 130 sm. Dis kui põlev lennuk maandus, kustutasid sõdurid
tal. Weel wähem on aga saada korralikke põlu
meeleolu.
leidnud- Neile wõistlustele on lisandunud tants (maa pikkus) on 450 m. Selles klassis tule.
-töölisi. Et põllutööliste küsimus teratv, siis on
Lunduwalt sõjalist iseloomu, ent see teeb jälgi esineb juba rida tuntud ratsanikke, nagu
Hoolimata, et kewad tuletuga wiibis ja sellega
wäga paljud põllupidajad sunniwd olnud talusid
weltw. Anderson, kes ka wälismail hea eduga
mist aina põnewamaks.
uus
põllupidaja õlgadele korraga suure töökoorma wee
wöõraste kasutada andma. Kõige rohkem antakse
Tänawused wõistlused algasid laupäewal wõistelnud, weltw. Lillakas, weltw. Pink, w.
retas, ei oie põllumehe meeleolu siiski eriloolt ri
raiusid just pooletera Peale, sest sarnasel juhul ei
mõnesaja pealtwaataja juuresolekul. Marsi a o. Saarlepp j. t. Ka siin wõidetakse takis
sõiduplaan
kutud. Põllumehe meeleolu hoiawad kõrgel nimelt
ol«
taluomanikul tarwis oma inwentari täielikult
helidel galopeeriwad wõistlejad wäljale ning tused suuremalt jaolt puhtalt. Punktide kao
talwewilja ja ristikheina põllud, mis täiesti puu häwitada.
riwiStuwad auwõõraSte ette, kus 2. diwiisi tamisel on peamiseks komistuskiwiks warwust
müügil
tumatult lume alt walja tulid. Kuna ka sügisel
ülem kindr. N- Reet neid terwitab. Selle jä nõrgake aed, millest mitmed ratsud puuduta »POSTIMEHE" RAAMATUKAUPLUSES orasepõllud kahjulikkude röötvikute poolt rikkumata,
Lumiseent. mis Löuna-Eestis laialdast häwk
rele tehakse jälle galoppi, kuna suusk-jalqcattu mata üle ei lähe, teades, et see nõrk aiake neid
rite rühm siblib ratsanikkude järele oma kõr weel komistama ei pane.

aepealistel ratastll.
Wõistlused algawad C klassi takistuSwõrst
luStega. Siia klassi kuuluwad ratsanikud,
iei praegu oma sundaega teeniwad. Takistusi,
aedasid, latte ja redeleid, on seitse ja nende
kõrgus on kuni 1 meeter. Ent noored ratsa
nikud on kindlalt sadulas ja hobuseid juhi
takse teadlikult. Peaaegu pooled wõistlejad
ületawad tõkkeid puhtalt ja sellepärast otsus
tad wõidukohtade järjekorra kiirus.

Tartus, Suurturg nr. 16.

Esimeseks tuleb weltw. AndreSson mära

jaderal" 70,5 sek., teiseks weltw. Pink ruun witserid ja reamehed. Esimeseks tuli rm. 01l
..Ahasel" 70,5 sek.; kolmandaks wao. Käfig
70,8 sek.; neljandaks weltw. Zimmermann 76 ja teiseks w.a.o. Luukas.
Kõigile wõitjaile jagas rügemendi ülem koi.
sek. SelleS klassis oli wälja pandud rändauhind
ka kullasepp Paabo poolt.
ltn. Bassen-Spiller auhindu.
Takistuswõistluses A 2. klassile esinewab
Sugugi wähem huwi, kui Mõistlused, Pakku
ohwitserid hobustel, kes eelmistel wõistlustel sid meeskondade ja üksikute massetteasled. Lrn.
ei ole tulnud selles klassis kolmele esimesele Kulli juhatusel esines suusk-jalgratturite eskad
kohale. Siin on wõistlustingimused weel raS roni meeskond Püssidega mõnulemises, milles
kemad: takistusi 11 ja nende kõrgus on kuni tähelepanu wääriwa täpsuse ja ühtlusega har
OsawamaK? ratsanikuks selle? klassis osutub nn 110 sm ning laius kuni 110 sm. Ka siin esi jutused täideti/ Harjutus lõppes effektse kogutsiaudsevv. kcS omal kõrwil märal „Kulla". distantsi neb rida wäga tuntud nimedega ratsanikke, Pauguga paukpadrunitest.
AöO m Mbi söitiS 61 sek. Teiseks tuli kapr. Pärl nagu kapt. Aia, ltn. Puskow j. t.
Ltn. Paide juhatusel demonstreeriti Mõim
££,"«m«r - «24 w. SMmäft tot. B.
Esimeseks tuleb Kn. .Puskow mära » Kitul",
Smbma mära ..Bononial" 66 sek. Nelian ieiseks niin. Kr aus mära „Loow.'el", kolmandaks lemist ratsudel. Ratsanikud näitasid, et pa
hffifjl vm. Rcbane mära ~Nolwil" 74.3 'tt.
rajat traaivi sõitwal hobusel saab sama hästi
Sfcl eeltoodud sõitsid puhtalt. WiiendakS IM rm. niin. Nolcken runn ..Kulleril" ja neljandaks nltn. harjutusi teha, kui wõimlemissaalis puujalga
Tentson mustal toredal märal ..Katarina". Ränd>-«ilu kelle mära ..Eliise" pinid,twS tayum-ste ?al
gotesa tõket ja sellega kaotaS 2 punkn. aeg 64.8
sekundit..

auhinde oli jiin härrade Alinti ja Tornins? poolt. dega hobusel. Lõpuks olid riwidemomtratsioo

siis loodetakse praeguste wäljawaadeie juures ckil
wewiljast kõige paremat saaki. Sama loodetuk e
ka ristikheina põldudest. Ainult hilisemate külwide
juures on talwewilja kui ka ristikheüra seisukord

alla rahuloldawa, kohati isegi halb, kuid sarnct
seid põldusid tuleb wähe ette.
Ilmade seisukorraga, samuti .sademete hulgaga

ollakse üldiselt rahul, igatahes rohkem vahul kui
möödunud aastal samal ajal. Ainult 3.—13 maini
kestnud öökülmad kippusid meeleolu tveidi vilkuma.

Kuid kahju siiski erilist ei ole sünnitanud.
Läinud aastal tehn esimesed sutvi- ja segawilja

külwid juba 19. aprillil, kuid 12.—14 maini kestsid

igal pool külwitööd. . Käesolewal aastal wenib
see aeg aga umbes nädala wõrra pikemaks.
Tõsisem häda on loomatoidu puudusega. Pal
judes taludes lõppes see juba ammugi.
Muret sünnitab teatud määral ka põllutööliste,

Wahepeal pidasid omawahelist takistus uid, mis samuti küllalt MMi Publikus ära eriti suiliste puudus. Talutöödele läheb korda
saada tööjõudu ainult üksiku l pöllupidrjail, Kuna
wõistli:st ka.suusk-jalgrattur eskadroni clloh- tasid.

tustööd reinud lärwamaal taliwilja põldudel, üldse
kusagil märgata ci ole olnud.

Kambja langenud kangclaSte mäleSt SsammaS
wajab korraldamist. Nägus mälestussammas. mis
aasta tagasi kogu kihelkonna rahtva soojal' osa

wötul püstitati. wrjaks nüüd ligemar Zorrallust

oma ümbruse sichies, Samba plars on täiesti

piiramata, mille tõttu kar-loomad trnbalr
ümber hulguwad ja samuri sageli mõrlernata int
me ed surnuaia juures käies oma hobuled sinna
samasse ilupuude külge seotvad. Seltskondlikud
organisainoomd, kes awamisel lubadun andsid

samba ümbruse ilustamiseks ja korrashoiuks kaaia
aidata, peaks nüüd juba tegewusse astuma. Sam
ba ehituskomitee ootab kaitsemalewa esituskrgu
koosolekut, et malewkonnale sammast üle anda nii

nagu see samba chäuse algusel lubaduseks oli

antud. '

Postimees!''
wölb tellida Igast koo*
pfiewast Iga lcna lõpuni.

<Tr. T 33.
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»POS*IHBSS"

' Jf*matySd»4, 18. nuti 1981. (L

Äralõiked - metsa tõelised häwitajad.

Eesti wõi taganeb Inglise turult.
Tähelepa»» »Liiriw«id «umdetust wöiekspordi jaotuse» k. a.
«stmestel kmidel.
1961. a. 1960. tt.
Kui käeSolewa aaSta alul wõi wäljaweo
Daank
52,2
59,9
arwud Eestist Põhjust andsid teatamaks kar
Rootsi ja Soome 17,6 15.3
tusekS (wäike tagurpidiminek eelmise aaStaga
Vatti riigid 21,1 17»7
wõrreldes), siis nüüd, mil 4H kuud seljataga,
Muidugi
tuleb arwesse wõtta. Saksa turu
näitab olukord soodsamat pilti. 1. jaanua olukorda, mis
hinna poolest oli soodsam
rist kuni 10: maini s. a. oleme wälja weda
Balti
riikide
wõile
kui Inglise turg. Kahtle
nud kokku 23.944 kwint., 27.033 kwint. wastu
mata
on
soodsal
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wSrreldeS tõusnud 7,1 prots. wõrra. Tõsi jendub esimese Palju suuremas stabiilsuses,
küll, kui wõrdleme seda tõusu läinud aasta siis on küll raske ilmsikstulewat tendentsi kir
omaga, siis näeme, et see wiimasest maha
ainuüksi hooajaliste asjaolude arwele.
jääb. 1930. aaStal 1. jaan. kuni 10. maini jutada
Nähtawasti
mitte ainult Saksa hindade re
tõusis wõi-eksport 1929. a. sama ajawahemi latiiwne paremus,
waid ka Inglise turu olu
kuga wõrreldes terwelt 19 prots. wõrra. Tä kord ja sellel terawnenud
wõistlus on Balti
hendab, tänawune tõuS on mullusest aegla riike kui nõrgemaid sundinud
taganema. See
sem peaaegu 3 korda.
ga ka Eestit.
Tähtsam kui wäljaweo kogus ise on käeS
On asjata sõnu kulutada positsiooni ise
olewal korral aga üks teine nähtus meie loomustamiseks, millele on pidanud taga
wõikaubanduseS. Nimelt on käesolew aasta nema Eesti wõi-eksport. Üks sule kriips
toonud tähtsaid muudatusi EeSti wõi-ekspordi ja on rahuldus antud Saksa agraaride ring
jaotusesse sihtmaade järgi. Vastupidiselt kondade nõuetele, kelle esitajad pole kunagi
eelmisele aastale, mil terwelt 52 prots. läks salanud, et nende eesmärgiks on wälismaa
Inglise turule, oleme tänawu aasta esimese wõi sisseweole Saksamaale riiw ette lükata.
41/2 kuu jooksul suutnud sinna paigutada Meie saatus ripub nagu üheinsa niidi otsas,
kõigest 20 prots. oma kwantumist. Esikohale mida wõidakse kergesti läbi lõigata. Sei
on tõusnud Saksa turg, mille osatähtsus kas sukord on seda tundelikum, et ta Saksamaale
was 46 prots. eelmisel aastal 62 prots.
kergesti annab wõimaluse ewentuaalsete
Selle nähtuse põhjusi otsides selgub, et kontsessioonide ehk wastutulekute eest wõituru
Eesti ei ole ainuS riik, kelle wõi wäljaweos Küsimustes meilt ja teistelt Balti riikidelt
Inglise turg olulist tagasiminekut näitab. wälja kaubelda soodustusi oma töõstussaa
Sedasama on pidanud üle elama ka meie lä dustele, esmajoones muidugi sarnastele,
hemad naabrid, nii et wõib kõnelda üldse mille alal Saksamaa esineb domineerijana,
Balti riikide wäljatõrjumisest Inglise wõi nii et need soodustused tulewad kasuks ainu
turult.
üksi Saksamaale. Tähendab isegi sarnasel
korral,
kui Saksa turg meie wõile kauemaks
Juba läinud aastal wõiS tähele panna
Balti riikide wõiekspordi osatähtsuse langust ajaks kättesaadawaks peaks jääma, ähwardab
Inglise turul. Nimelt andsid Eesti, Läti, ta enesega kaasa tuua meie sisseweo ühe
Leedu ja Poola 1930. a. 3,5 prots. Inglise külgset orienteerumist ühe maa suunas.
Sellest järgneb, et wõikaubanduses ilm
sisseweost, 4,3 prots. wastu 1929. a. Kuid
eriti terawaks muutus see käesolewa aasta sikstulewad tendentsid wajawad tõsist tähele
esimesel weerandil, nagu seda näitab alljärg panu. Suurelt osalt peab ütlema —on
new tabel, milles toodud üksikute maaderüh kaasamõjuw meie eneste muretaolu ware
made osatähtsus Inglise wõiturul sisseweo mate heade aastate jooksul, mil täie energiaga
hulga järgi protsentides, waStawate aastate asjast kinni haarates oleks suudetud kindlasti
luua paremaid.turustamise tingimusi Jng
kolme esimese kuu jooksul.
lismaal,
paremaid sidemeid Eesti walmistaja
1981. a. 1980. a.
ja
Inglise
tarwitaja wahel.
Ookeanitagused maad 65,7 56,8
Kuid teiselt poolt praeguseski olukorras
Daani L7.S 80,1
Rootsi ja Soome V.S 8.4
suudetakse kahtlemata mõndagi ära teha.
Balti riigid 0,1 2.V
Eriti siis, kui kõik piimaasjandusega seotud
Sellest näeme, et Tmpire " Marketing aru saawad Inglise turu tähtsusest ja wal
Boardi poolt algatawd töö Inglise turu mis on sellest tarwilikke järeldusi tegema. Kui
hoidmiseks Briti riigi saadustele, kuiwõrd see meie näiteks ühe osa kuludest, mida neelab
puutub põllumajanduse saaduStesse, pole jää wõitootmise aparaat, kokku hoiame ja kasu
nud tagajärjeta, üheainsa aaSta jooksul on tame wõiturustamise olude paran
dominioonide wõieksport Suur-BritanniaSse damiseks wälismaal, siis on sellega juba wõi
tõusnud umbes 10 protsendi wõrra ja seda malik midagi ära teha.
Pealegi jooksewad meie huwid siin teata
mittebriti maade arwel. Seejuures wleb
silmas pidada, et mittebriti maade kaows on wa määrani rööbiti meie lähemate naabrite
absoluutne, sest lähem waatluS näitab, et wõi omadega.
Kas EeSti-Läti ühisest laewaliinist Jng
netto sissewedu Inglismaale, waatamata
hinna langusele, pole tõusnud nimetamis lismaale asja saab, seda näitab tulewik. Kuiv
selge on, et ilma transpordi parandamiseta
wääriliselt.
niihästi
üks kui teine riik oma seisukorda
Rohkem sissetöötanud maad, nagu Daani,
Inglise
turul
parandada ei suuda.
Rootsi ja Soome on kaotanud relatiiwselt
wähem tui Balti riigid, kelle osatähtsus on
langenud peaaegu nullini.
Tellise ja ostke
Et Balti riikide wõi-eksport on muutnud
sihti, seda näitawad kõige paremini Saksa
* naiste Ja meeste valmisriided
sisseweo statistika andmed. Nende järgi ja {ainult
kOige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
gunes 1930. ja 1931. a. esimese 3 kuu jook
kauplusest
sul wõi sissewedu maade järgi protsentides:
Kdlrf Abel Tartus, Kaubahoov 8.

Põgenemine Kremlist
«VO Adelo«i eo«MMm.
TZMmch M. P. ZS
„Ja kui arwate, et teil on minu waStu käeS nii
head kaardid," ütles ta, „miks istute siis siin ja jutus
tate mulle kõike seda? MikS ei lähe te kõige lühemat
teed politseisse?"

„Sellepärast, et Prantsuse seadus ei mõista teid
hukka Wenemaal endiste toimepandud kuritegude eest,"

wastasin rahulikult.
Gromow naeratas wõidukindlalt.
Knid mina jätkasin halastamatult:
„Selle-eest on mul teie wastu küllaldasi tõestust
ühes hoopis teises kuriteos, mida politsei wõtab kuulda
kõige suurema huwiga."
Gromow waatas mulle kohkunult otsa.
„See on täiesti hullumeelsus," pomise» ta.
Kummardusin, laua kohale ja jätkasin tasasel ja
sõbralikul toonil:
„Meil puuduwad tunnistajad, ja omawahel õel
dud, teie pole üldse toime pannud kuritegu, millega
nüüd esinen. Ja sellepärast wStan endale tõestada
teie süüdi. Tegemist on
Gromow wöpatus. Ta tõusis pooleldi püsti.
Sel silmapilgul tõmbasin taskust rewolwri.
„Ärge liigutage end," ütlesin, „ma ei mõista
nalja ega soowi kõigepealt, et mind segatakse."
LT.
Laeng.

Gromow iSWS kõheldes. Tunne, et pead wqhtima
rewolwri torru, ja teadmine, et istud oma kõige wiha
sema waenlase ees, keS pealegi hoiab sõrme laskeriista

kuke küljes, see tunne wõib kergesti mehel lasta korda
saata wägiwallateo.
„Ärge laske endid enam rewolwrist eksitada," üt
lesin jahedalt, „mul on teile mõnda öelda, püsige waid
üsna rahulikult."
Gromow kehitas õlgu.
„Endastmõistagi," waStas ta. „olen ju rel
wadeta.^

Ilma majanduskawata ei saa olla õiget metsa kasutamist.
C. Schabal
Igal majapidamisel Ml kaks põhialust, mis kasutusnormi alam- ja ülemmäära aja [odt*
Ägedasti temeteijssle wasw räägiwad: 1) ette ui lähened ikka rohkem normaalkasutusele
wõtte püsima kestwuse tehnilised nõudmised, zinna ja maSsi järele. See normaalne arene
ilma milleta ta ei wõi oma ülesandeid täita, miskäik kannatab tunduwalt sarnaste põru
2) ettewõtja ensse nõuded, mis tihti ületawad tuste all, nagu ülaltähendatud (tulekahjud
jne.. Otse maawärisemise taoliselt mõju
jõuallika saagi andmise wõimalused.
Kui näiteks majaomanik koormab oma ni ad igasugused pinna planeerimised ja ära
hooneid wõlgadega wõi ta huwid on sihiwd lõiked, mis. süstemaatiliselt suurenedes, kõiki,
ainult tulusaamine peale ja õigel ajal ei tehta nwtsakorralduse arwuStusi ja määrusi segi
tarwililke remonte, wariseb maja wiimati ?aiskawad.
On ju küll tüütaw tõelause: mets on ko
kokku ja omanik jääb kõigest ilma. Kui põl
lumees tahab ainult saati lõigata wõi raha >aniku jaoks, aga mitte kodanik metsa jaoks.
saamiseks hakkab oma põldu ülemääraselt lina Kuid metsal (peale materjali andmise allika)
kaswatamisega kurnama ja wastawalt ei ram on weel suur hulk paremusi, mida küll kaalu
muta teda intensiiwsemalt, wäheneb wõi lõpeb xale ei saa panna, ilma milleta aga ka ko
!>anik ise ei saa elada: temperatuuri, sademete
enam kuM wõtta tarwlliAe materjale.
Samuti on lugu metsamajapida reguleerimine, maapinna kaitse jne. Sellepä
mi ses ja weel hädaohtlikum sellepärast, et rast metsamajanduses rohkem km igas teises,
siin harilikult on tegemist teistest ettewõtetest zeawad metsaomanikud ja tarwitajad oma
suuremate maa-aladega, ja metsa üldpinna kir nõudmisi tasakaalu wiima metsa kaswu, are
juma ning kõikuwama üksikute osade wastas nemise ja paranemise wõimaluse nõuetega,
tikuse wahekorvaga.
ui ei taheta sattuda metsata SahaaraSse, kus
Kui omaniku orienteerimiseks juba mõni la põllud ja aiad enam ei suuda oma ülesan
wähema suuruse aia- wõi põllumajanduse ük >eid täita. Sellepärast on ka igaS riigis kok
sus normaalseks heakäiguks ja edukaks arene kuseatud metsa kaitseseadused ja nende mitte
täitmine ähwardab juba üleriiklise hädaohuga.

miseks nõuab teatawaid eeltöid ja tegewus
eelarwe siis on see metsamajan
dnses otse möödapääsmata. Puuduwad siin
plaanid ja eelarwed, siis isegi korraarmastaja
peremees kaotab warsti ülewaate, kasutus ei
wasta metsa üldisele seisukorrale wõi juurde
kaswule ja lõppude lõpuks wõiwad areneda
kaks tagajärge: 1) liig koktuhoidja omaniku
juures osa metsakapitalist mädaneb, raielan
gist üleseisnud puude näol, kasutamata ja
protsente andmata; 2) pillawa peremehe mets

Kui wõrrelda aasta juurdckaswust üle
raiumist metsa pinna wähendamisega, siis
näeme, et neil tegewustel on üksteisest põhja
likult erinewad tagajärjed. On, näiteks,
käesolewas metsandikus keskmise 3.-boniteedi

(headusega) männimetsaga kaetud 1000 ha.,
metsa küpsuse tähtaeg (ehk raiering) 100 a.
ja wanusklasside pinnad normaalselt esitatud,
nimelt:
aaSta juutt«-

kahaneb tähelepanemata ja wiimati ei ole
kasw kottu
enam kuskilt wõtta tarwilikke materjale.
1. wn.kl. I—2o a. = 200 ha. = 460 tm.
2. . 21—46 a. —2OO " =520 "
Neist pahedest pääsemiseks oleks iga pere
3. „ 41—60 rt. = 200 - =6OO mehe esimeseks ülesandeks oma metsade ma
4 „ 61— 80 a„ = 200 ' =640 "
ja n d u.s ka w a kokkuseadmine. See 5.
. 81—100 a. = 200 * =640 *
oleks maksew muidugi kõigepealt suurema
peremehe, s. o. riigi kohta, ja tegelikult pole
kottu = 1000 ha. = 2860 tm..
ka olemas ühtegi riiki, kes kasutaks oma metsi

ilma metsakorralduse majanduskawata. Kuid iis oleks siin normaalkasutuS: pinna järele
ka on see tähtis: kui esi
a 10 ha. aastas ehk maSsi järele k 2860 tihu
mene arwestab metsa koosseisu ja seisukorda meetrit aastas.

wõtblemisi suurte kwartalite ja osade kaupa
(pinna järele), siis on wiimasele sama tähtsu
sega üksikud puud, nende arwud, liigid, wanu

nutt tartlastele armsaks tvaljasõidukohaks. Eriti

sed, mõõdud ja wäärtused.

Suwituswõimalusi Peipsi
rannal.

Jgalpool, samuti ka meie wabariigiS met
sakorralduse eesmärgiks on: ma
Peipsi rannik ei rahulda sutvitajaid mitte kogu
janduskawa kokkuseadmine ala
oma
ulatuses, waid ainult Kodatvere-Kallastelise ja wõimalikult suure tulu
Alatskitvi
ja R.-Pungerja-Alajöe-Wasknarwa
saamiseks metsadest, ilma et
ümbruses. Siin on küllalt puhast liiwaranda, kau
neid seejuures kurnatakse, waid
nist männimetsa ja maastikulist ilu. Mujal ühe'
et nende koosseisu ja kaswu
taolised wenekülad wanamoskwalikkude majade ja
järkjärgult parandatakse."
kirikutega ning nende elanikud punasehabemega
Et aga aja jooksul muutuwad turutingi mehed ja kirjuhilbülised naised wöiksid huwi pai

mused ja metsa enese koosseis ning seisukord

(tulekahjud, putukad, tuulemurd, tuuleheit,
planeerimised, juurdelõiked jne.), siis on igas
riigis keskwalitsuse juures asutatud alaline
metsakorralduse büroo, kes pärast algkorral
dust perioodiliselt, harilikult iga 10 aasta jä
reie, teeb metsakorralduse rewisiooni, arwes

Giit teeme järgmised järeldused: 1) kui
nüüd normaalkasutuse asemel cstmes^
tase raieperioodi kestel wõetakse juur t
näit. kahekordne norm, siis on selle ai j .
sul peale 5. wanusklassi ka 4. wanustta S
kirwe alla sattunud ja kõige wanem mets
(praegune 3. kl.) on sns kõigest
(keskmiselt), s. o. küpsuse tahtaeg on waherr
datud klassi keskmisest 90 aastast kuni (0
aastani = 20 aaSta wõrra; 2) Samal maa
ral edasi raiudes on järgmise 20 aastaga lu
wideeritud 3. ja 2. wanusklassi ja aaSta
pärast on meil raiuda ainult 104-40 50 aas
tast metsa; 3) kolmandas raieperioodis saame
weel 200 ha 50 a. metsa praegusest 1. klas
sist ja teised 200 ha .peame juba esimese peri
oodi raiestikkudes tehwd kultuure ramma la
edaspidi on meil ainult weel 50 aastast met
sa raiuda. . ..
Tähendab, kahekordse normi raiumisega
oleme küpsuse tähtaega ehk raieringi wähen
danud 100 a. pealt kuni 50 aastani.
Weel suurema kasutusnormi raiumlsega
saab raiutaw mets meelgi nooremaks.
Järelikult ülenormi raiumisega e: saa
weel metsale lõppu teha, fuib proportsionaal
selt langeb saagi Manus ja wäärtus. Sellepä
rast ka meie asunikkude rahllldamiseks riigi
metsades läbiwiidud mitmeaastased etteram
mised (s. o. üle metsakorralduse majanduska
wa normi) pole weel nii hädaohtlikud, kui
seda mitmelt poolt on arwatud. Need ajutised
põrutused on parandatawad, kuigi nõuawad
selleks pikemat aega. Samuti ekslikud on en
nustused, et ülenormi raiumisega „weel 100
aaStat ja metsad on läbi." Ainult raiu
misega ei saa metsa lõplikult Häwitada, sest
looduse sunnil ta kaswab ikkagi tagant järele.
Koguni teised tagajärjed on aga metsa
pinna wähendamisel: kui sama 1000 ha suu
ruse metsandiku pinda iga aasta wähendada
10 h wõrra, on ta 100 aastaga kadunud. Sel
lepärast olekski metsa alalhoidmiseks tarwilik,
et metsa pinnast iga äralõigatud hektari ase
mele saaks wastaw pind metsale tagasi antud
ja kultiweeritud.

kuda ainult huwireisijatele

Kallaste püstloodis järsk kaldasein oma tveestuhutud
.tondikoobastega" paelub tähelepanu.

Ilusas looduse rüpeS on Alatskitvi loss, mille

romantiline sutvemiljöö meile tuttaw Joh. Liitva
.Varjust". Lossi ümbrus on rikaS muinsustest.
Siin on, näiteks, lossist poolteist kilomeetrit loo
du-sfe Kooljamägi, Peatsekitvi tveSki juures 16Q

meetri pikune ja 80 rn laiune Kalewipoja fsnz
(Maalinn). Lahekülas tvanaaegne kalmistu j. t.

Kaunid on ka Alatskiwi ümbruse metsad ja
järwed. Muuseas siinses SatvaStu järlveS leiduv

ujuwaid saari. Jörtve ümbrus on rikas saarma

Wasknarwast R.«Pungerstmi on huwitaw ja
test ja metsluikedest.
just kohane nendele, kes armastatvad waikust ja
Möödunud aastal oli Peipsi rannikul efimes.e
üksindust. Siinsed liiwaluited ja männikud oma
kuitva, kavastawa õhuga tvõiksid pakkuda pea sama,

pääsukeStena ikümmellond perekonda suwitamas.
KuuldawaSti olewat tänatvu tvõöraid oodata mitu

mis paljukiidetud Wösu, Loksa loöi KSsmugi, kui
korda enam.
tab kõik selle perioodi kestwusel sündinud muu ainult suwituStvöimalnSte sertoeerimisega oldaks
datused, takseerib', metsa uuesti, parandab ja hoolikam. Muuseas olgu nimetatud, et wene ajal
Kanamuna hinnad langewad.
täiendab algandmeid ja wiimati, muutunud kawatseti Waflnarwast teha suurepärast kuurorti.
kana«uua hindade uoteerimiskomisjon notce
tingimuste alusel seab kokku uue majandus Asja eestwötjaks oli keegi Wasknarwast pärit Peter ri» ekSp»rtmunad« hinnaks, mis kaalult üle 60 gt

kawa järgmise 10 a. perioodiks. Metsakor buri arst dr. Besobvasow, keS oma plaanidele lootis —3O senti kümme. 50—60 gr —32 senti.. (Sise
turu munade hinnaks, mis üle 50 gr 32 fentt.
ralduse aasta kasutusnorm põhjeneb metsa tuge Tallinna Mofftoa raudteest, mis oleks läbis kuni
50 gt 26 senti kümme., Ragn noteerimisest
normaaljuurdekaswul, olles sellest suurem, tanud ka Wasknarwa.
nSha. on munade hind nii ftse- kui ka wäliSturul
I
üheks
kaunimaks
kohaks
Peipsi
rannal
on
Kal
kui wana metsa on palju, ja wähem, kui küp
jällegi langenud. Hinna alanemise põhjuseks on
sest metsast puudus. Mitte taielikult raiudes | laSte-AlatSkitvi ümbrus, mis seni aga olnud ai- wördlemist loid nõudmine.

Langetasin relwa.
„Mingem asja juure," ütlesin, „üks teie liitlas
test sai neil päewil suurema summawale tuhandefran
gilistes. Kuid need rahad tasusid töö, mis kui niisu
gune nähtawasti ei lubanud ülesandmist."
Gromow wahtis mulle wihasttäidetuna otsa.
„Teie siis sepitsesite kogu selle loo," pomises ta
kibestunult. „Olete Barõschkoga ühe mütsi all."
„üsna wastupidi," wastasin, „Barõschko ei aima
üldse, et mängisin talle selle wembu walerahadega.
Täpselt nagu teie seda senini olete uskunud, arwab
ka Barõschko nüüd, et mind tookord Wenemaal ära hu
kati. Ärgem nüüd Barõschko pärast muretsegem.
Teie mäletate enda tegewusest Wenemaal muidugi weel

küllalt hästi, et ilma nimeta süüdistus mõnikord
wõib olla erakorraliselt mõjus. Kiud mina teid sel
wiisil prantsuse politseile süüdistan waleraha tegemi
ses, toob teie äriruumide läbiotsimine siin linnas päe
wawalgele rea hoolegawarjatud tõendeid teile ettehei
detud kuriteos. Teie suwilas Sevres'is leitakse esma
järguline trükikoda wale tuhandesrangiste walmista
miseks."

Gromow wahtis mulle pooleldi hirmunult ja poo
leldi märatsema wihaga otsa. Pidin mõtlema taga
aetud rööwloomale, kes teeb ettewalmistusi wastukait
seks. Järsku ta liigutas kätt laual telefoni poole, tah
tes wõtta kuuldetoru, kuid pilk minu rewolwrile sundiS
teda kätt kiiresti tagasi tõmbama.
Aimasin ta kawatsust.
„Tahate helistada politseile ja jõuda minust ette,
wäites, et teile endile on tehtud häbematu ettepanek,"
ütlesin pilgates. teil ei maksa näha waewa. Kui
ametnik mind teile teatas ja mina ootasin, lubasin en
dale teie eestoas kaugekõne juhtme läbi lõigata. Po
litsei pühendatakse asjasse alles siis, kui teie olete teelt
kõrwaldatud."

Gromow tõusis pooleldi üleS, kuid wäike käeliigu
tuS rewolwriga hoidis ta tagasi.
„Kui nm teile nimetasin oma nime, siiS pidite
kohe teadma, et minu tänaõhtuse külaskäiguga siin pidi

kõik olema möödas. Ainult üks meist» Iman Gromow,
„lahkub sellest ruumist elawana. Teeme nüüd teinetei
sega lõpuarwe. Teie muidugi ei woinud uskuda, et
mulle jätkub näha teid süüdimõistetuna kui waleraha
tegija. Teie roima tuleb pidada surmaga wäärseks.
Ja roimarit karistatakse surmaga."
„Teie unustate," heitis Gromow wahcle, „et teid
ennast karistatakse kui roimarit, kui te mu tapate."

„Midagi ma ei unusta," wastasin, „iga üksikasi
on täpselt läbi mõelduid."

Gromow tegi läbematu liigutuse.
„Miks ütlete siis seda kõike mulle weel?"
Samal silmapilgul tvõtsin taskust pahema käega
suure musta, kunstliku habeme ja kinnitasin ta oma
lõuale. „Waadake mulle hästi otsa!" ütlesin käskiwalt.
„Narritemp!" pomises Gromow kibestunult, kuid
otsekohe ta waitis ja wahtis mulle keeletult otsa.
„Waadake mulle hästi otsa!" kordasin, ~eks ole
tõsi, see kõik on täpselt nii. Tume» jooneline ülikond,
wiolett sukad, teemantnõel kaelasidemes, umbes sama
suurus, tumedad juuksed ja nüüd tume habe. Selles
riietuses wõin inimeste hulgas ümber käia kui Jwan
Gromow. Nii esinesin samuti, kui ma S«vres'is teie
suwilas lasin sisse seada walerahapaja. Kõik läks teie
nimel, ja kui teie teisik panin samuti walerahasid mit
messe kohta teie kontorisse."

„Kus on rahad?" küsis Gromow luurates.
„Mitmel kohal," wastasin rahulikult. „MuuseaS
on neid üks pakike teie kirjutuslaua pahempoolses lah
tises laekas.

Gromow wandus ja tõmbas laeka ägedasti lahti.
Järgmisel silmapilgul tal oli käes pakike tuhandefran
giseid. Ta nägu oli lumiwalge ja ta käsi wärises
tublisti.
„Täna õhtul teie teisik esineb wiimast korda," jät
kasin, kui ta ülesanne on teostatud."
Gromow wöpatus ja põrnitses hirmsasti ehmu
nuna minule.
„Kui see hiljem on möödaS," ütlesin, „siis ei ole
keegi midagi märganud. Paksud eesriided akende ees ja

nii pehme waip summutawad Paugu, mis täielikult
lämbub tänawakäras. Kui see kõik on möödas, jääb
mulle waid weel tükk tublit tööd. Pean kõik paberid
teie rahakapist wälja wõtma, tähelukku ma juba tun
iten, ja siis te peate saama wäärika matuse, Jwan
Gromow. Luban teile, et matan teie laiba soomusta
tud ja hoolega suletud puusärki. Kui see on tehtud,
helistan teie nimel muidugi, ärri, kust uus rahakapp
on tellitud ja kus täna õhtul pärast äritegewuse lõppu
kohale jäetakse mõned mehed, kuna Gromowi panga
äris Haussmanni bulwaril peab üles säetama uus
rahakapp.

Kümme minutit pärast seda tuleb weoauto uue
rahakapiga, ja wähe hiljem ta sõidab uueSti minema.
Managa,, mida enam ei saa tarwitada. Mina ju käin

alatasa teie näokattega ja walwan ise kapiwahetust.
Uksehoidja on mulle sellejuures lahkesti abiks. Ta wõib
siis hiljem tunnistada, millal pankur Gromowi wn
mast korda nähti, nimelt ajal, mil ma täna õhtul
neist ruumidest lahkun.
Siis panen näokatte ära ja wõtan jälle oma eit
dise kuju. See sünnib ühes wäikeses möbleeritud kõrte
ris, kus wõin tähelepanematult käia sisse ja wälja.
Homme reisin wälismaale. Juba arwataksegi mind
olewat teel, keegi ei tunne mind siin linnas. Keegi ei
tunne mind siin puudu."
Täna öösel teie wana rahakapp wahetab mitu
korda oma aset, kuni ta wiimaks jõuab oma sihtkohta,
nimelt Seine põhjamutta. Hilja õhtul saab Wera ühe
teie nimega allakirjutatud telegrammi, et olete järslu
tähtsa äriasja pärast reisinud Londoni.
Homme õhtul saad politsei tundmatult käelt tea
daande, mis süüdistab teid walerahawalmistamises.
Nii ei hakata otsima Jwan Gromowi mõrtsukat, waid
kogu maailma politsei otsib taga walerahategijat Jwan
Gromowit ennast, kellest arwatakse, et ta on elus ja
põgeneb. Mitte mind, waid teid otsitakse kogu maa
ilmast telegraafi teel. See on niisiis minu plaan. Teie
imestate, et awaldan selle kõik teile. Kuid mina ju ei
satu sellega mingisse ohtu, ja miks ma ei wõiks endale
wõimaldada seda rahuldust seega, et nende lühikeste
minutite kestel, mis weel elate, naudin teie surma
hirmu. See ometi tohiks olla waid wäike tasu minu
pikkcü)e ööde eest tsheka kongis, kui lebasin walwel ja
ootuses, et walwurid oma püssipäradega wirutawad
wastu ust ja hüüawad mu wälja hukkamisele."
Kui kõnelesin, nägin Gromowi pilku ekslewat.
Kord ta waatas akna poole, mis oli kaetud paksu ees
rndega, kord laeka poole, milles lebas laetud rewol
wer. Siis aga ta silmad kiindusid uue omapärase
nmega mmule. Nais. nagu ta kuuleks waid pooleldi
uus ütlesin. '
Nägin, kuidas ta sõrmed kobasid palawlikult otsi
r*? 7" kirjutuslaua keskmise laeka wõtit, milles
c?a§JSUJ rewolwer. Seda kõik ma teadsin proua
Jarowchk; kaudu, kes minu jaoks oli otsinud laeka läbi,
\a selleparast ma wõism praegusel silmapilgul Gro
mow: motterd täpselt aimata. Nüüd see maksis emb
lurnb —taš mmu wõi tema elu. Sellel silmapilgul
ta mõtted keerlesid waid küsimuse ümber, kuidas saab
ta rewolwn laekast märkamatult wälja wõtta.
(Järgneb.)
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Rahwasteliidu nõukogu astub kokku.

Wäljawaateid terawilja lõikuseks.

Teranmb lahkuminekud Saksa-Austria tolliliidu iunber Euroopa-tomisjoms

Ameerikas oodatakse endiselt head saaki. Euroopas oraste
olukord wiimasel ajal tunduwalt paranenud.

esialgsed ennustused ei nai olulist paranemist

ette näha, mis juhtub siis, km wee! uus lõi
kus rcaliseerimisajajärku jõuab.
Kanaada
kohta puuduwad praegu ülewaotlikumad tea
'ted. Niipalju on aga kuulda, et selles, mis
puutub snwinisusse, Kanaada olnd sarnane

lootawat. Lootused, et terawilja suurema
esitaja nisutoodang sel aastal languse tunde

wad wäga- ÜhiSriikide omadele.
Austraaliast

Arwesse wõttes praegust üleküllastust te
ratoiljatmml. ootab maailm põncwusega.mis
suguseks kujunewod terawilja lõikuse wälja
inaated käesolewal aastal. Umbkaudseid h!n«
nanguid selles sihis on juba tehtud ja need

teatatakse, et kiilwipind seal tänawu tõuseb
pinget turul, ei taha täide minna. Saak ku orlvatawasti 18,5 miljoni aakrini, 13 mil
juneb, kui wahepeal ootamatut ei juhtu, wis joni aakri wastu möödunud aastal. Mui
listi endiselt rikkalikuks, tuues niikuinii suur dugi oleks sant. tagasiminek küllalt tunduw.
tele ülejääkidele lisa.
Kuid esiteks on weel wõimata sellega arwes
Allpool püüame anda lõikuse wäljawaa tada km kindla faktiga, teiseks on teada, et
teid üksikute maade järgi praegu käepärast Austraalias just 193(1. a. kiilwipind laiene
okewate andmete põhjal.
mist näitas. Järgmine suurem produtsent
nõukogude Wenemaa
Ameerika Uhisriigid.
Ameerika põllutööministccriumi hinnan ei suutnud 1930. a. sügisel oma programmi
gu järgi tõuseb talinisu saak unioonis 1931. nisukülwi alal kaugeltki täiel määral teos
aastal umbes 653 miljoni lrnshclilc, 604 tada. Mitte ainult ei jäänud osa määratud
miljoni bnsheli waslu 1930. aastal. Sellest pindala lülimata, waid külw ise sündis sage
tuleb järeldada, et taliwiljad hästi ületalwe dasti talwe kättetuleknl, mis oraste kaswu
on tulnud. Suwinisu wäljawaated olewat wacwat soodustas.
wähe halwemad. On kuulda eriti facbixfi
Suiwilja kaswuks oli aga tänawu kcwa
niisuurc puudumise üle. Teiseks näib kül de äärmiselt ebasoodne, sest külm püsis seal
wipindalu siin tagasiläinud olcwat.
peaaegu samg kaua kui Kesk-Enroopaski, mis
Üldiselt Peab aga tähendama, et Atncerika külwiaega niärksa lühendas.
nisu saak tänawu waewalt inaha jääb eelmise
Euroopas
aasta omast, kui ta selle mitte ei ületa. Seda oli OTüjtfc scis enne suurema soojuslaine
arwamist kinnitawad ka wiimasel ajal sage htlefut mai alul keskmine. Sellest ajast peale
newad teated ilmastiku olude paranemisest on aga seisukord wististi oluliselt paranenud,
teiselpool ookeani. Praegu on Farm Boardi mis selgub sellest, et paljudest tuleb teateid
käsutuses umbes LOO milj. bushelit (OV2 hinnangu tõusust.
milj. tonni) toana nisu. On täiesti wõimata

Tulemas elaw istungjärk.
Genf ist, N. mail (Trj.). Esnmspäe
wal astub Genfis rahwasteliidu nõukogu oma
järjekorraliseks istungjärguks kokku. Põuc
wamaks päewaküsimuseks on S-atsa-Austria
tolliliidu kawa ja Prantsuse wastuettcpanekud
Euroopa nrajanduskriisi pehmendamiseks.

newns, mis walitscb nende küsimuste ümber,
alvaldus õige selgelt juba laupäewal Euroopa

märke awaldab, kergendades seega pakkumise

riiud kui pramtuü kaup. ning sellepärast jääb
Prantsuse liuaturg endiselt
ka ucnde hind madalamas?; praegu ncteeri-waikue.
tak>e neid endiselt, s. o. 6.60—6.76 kr.
Lina iülwipind tunduwast wähenruud
Norrköpiugis on turg toaga kindel, ning juur'Pranrsuie linaturul on üldine ilme dctoedu uu piiratud. Hinnad warieeruivad seal

muutuseta, ületoaadeies tähendatakse, cr fern.t?<
tööStuSres tellimisW on toahenenuo sa ei atewat

oodata, et lähemal ajal itõndunne tooo.smalrr
tali järele, tõuseks. Tähendatakse Meel, et lina
on küürud kohati ainult 10 .turus. wõrreldes. cel
mise aasta kistwivinnoga. H.tril>ikul aial oleks Ps
danud jatknma sarnakaest rcrdcieit, et hstidn ker
lima sundida. üni> praegu ei a malda tee mingit
mõju. kuna limllaOvarajate tkohan lahe ent-?ta saak
vealiieeritnata.

Nenkegude linn pakutakse Prantsuse tilrnl im
portööride poolt praegu 41 naclsterl.. kuid tehtud

on kelle hinnaga toäga wäilsed partiid. Läti Li

tvoonia lina noteeritakse 40 naeliterl. cif.

Eeõ-ti liru ptfutcfje rohkem, ott ka nõudjaid,

kuid mitt.z jatkuwal määra!. Hinna? on tehtud

müüjate peolt Maikuid järelandmisi, noiecrsttffc
praegu Potseti linu 30 ja ÜScsu liitu 38,10 it-jcl-sterlingit.

Eesti kartulite hind Reotfis
püstd.
K.arinli burg Rootüs oli. möönnud näd-i
-lal bann's kindel. luurdctvedu kaudu
Zlokoolmi on weidi kahanenud, kuid üldiselt
oli jnnrdewedu siiski boa, kuna ftftioclt kaunis
nalju eesti kartuleid siss? tuleb. näpi Ölandi
karmud samuti turule on ilmunud. Eesti
kartulite hind püiib keüwalt 6—6,25 kr. üm
ber, kuya Ölandi kartulite eest mak etakse. mõrd

lemisi head hinda 8 tr. 100 kg.
Lõuna-Rootii kartulite pakkumine dn wä
henenud, mispärast ka nende hinnad on weidi
tõusnnbst praegu noteeritakse 7.25) kr. Õügöta
sa Närke kartuleid on toodud Stokholmi ainult
mõned tähtiuieta nartiid. mispärast nende hin

da oli rask? noteerida. Saadud andmetel
kõigub nende lund 8 krooni ümber. Upplandi
ja Zörnilandl karluläd ei ole nii bästi sorteeKirjandus.
Juhan Vasar
Xte gruhe lmtänd scbe Güterreduktion. Tie
Yntstehung deS Konflckts zwifchen Karl 9. und
der nvlitndi'chen Ritter. und LandsÄrst. 1678—84.

komisjoni koosolekul, kus kõnedega esines neli

«välisministrit: Cnrtius, Briand, Grandi ja
Schober. Seisukohtade lahkuminek oli wäga

tuda, fnita nad nci? oina põllumajan
dussaadustele turgu wõnrad leida, mitte aga
Prantsusmaal.
Selle wasm näitab ,/2'Europe ÜionüeliC
lvas tarnas artiklis mai mnnbcvl, et -lug
riale tnfliliit Saksamaaga majanduslillu tulu
ci anna.
Kcicsolema kuu aüil alga? <salui toom'
ajakirjanduse? teise kusi>ume welu<
mine, mis jällegi rahmasteli.dule veamalu
Mõib walmistama lakata. See eu reparnu

silmatorkaw.

Saksa waliSnmüStcr Eurtiu 5 hoida; sudu

Mõtmast Saksa-Ausiria tolliliidu nime. kõneldes ii'difelt Euroopa majanduslikkudest raskustest, mille
põhjuseks oleiuat esi joones kaitsetollid, üldise toll'.rahu algatus olewat nurjunud, sellepärast tulema!
aü,hr tollide alandamisele iikstklcpingille klindi,.

Kaotus Prantsusmaa sportlastele.
Kogu spordiilmale täiesti üllatusena on
Prantsuse rekordijooköja » Ladoumergue
Prantsusmaa kergejõustiku liidule esitanud
teate, et ta loobub sportimisest ja ei wõta osa

olümpia mängudest. Jooksja jääwat spor
dist lõpulikult kõrwale.

Koolide koondamiskõned Wil
jandi linnawolikogus.
Wiljandi kooli- ja omawalitsnsc ringkondi
hoiab ärewil juba mitme kuu kestel koolide
koondamise küsimused. Nimelt ou ministee

I Jttonir fmi on töis; Parem!! 1
Wõim, kellel oli selle Üle orsuStada, oli ühelt
poolt kumngaS, teiselt poolt Roobi riigipäew.
Ajal, mil Karl 11. oli Meel allealine, oli otsu?'tuswüün eestkoStewa-litsusel; muuseas pidid ka
Liiwimaa mõisnikud loobuma oma mõisate neljan

dikust. ja riigipäew oli armud oma nõusoleku.
Kui aga järg tuli Liiwimaa kõne, keeldusid mõis
nikud ja maaesindajatekogu seda tegemast, sel-'-

Eriti äratab huul nmvct tõLuiuc nvitut kiire

mõ>e.

Briand tõrjnS oma kõnes tagasi Maim. iragu

ääreS rohkem söjawäge. Peeti tagajärjetult läbi
rääkimisi ja lõpuks saawutaS üks liiwimaolaste

Samal aja! näib rahule-!omanik praegme
riigikantslcri
Vriiuiugi wasni kasmrwat.
lahendust leida ülc-euroopalikuS ulaiuseS. Tollid
Sarnaies
olukorras ei ole Saiia wälis
tl ole Euroopa majanduskriisi põhjuseks, tvmd uks
miittftvti
Curlinse!
mitte fevge Genfis järc.
ic ma awalduSiest. Lõpuks üiles Briand õige kore
andmisi
teha
fa
löödud
mcixna kosu tulla.
gooriliselt, et PraniiuSnma et pea lubatama!- tam
Wäga
humitam
oli
leida
„Pourual dc Ge
muks Saksa-Austria tolliliidu sõlmimist kaioaiseiud
ner>e'i
laialttuntub
ja
hästi
informeeritud
po
kujul.
lml
iie
toimetaja
W.
Ml
ar
lint
|nlnlirjas
ai
C u r i i u õ ivasia? seepeale, ci ta Taksa-Aust
mamist,
uegu
oleks
SafiaMuftna
tolliliidu
ria lolliliidusi sõneleb alles rabwasteliidu nõukogus.
leping ojaio manööwer, et liikuma panna teilt
liaalia wäliSminister Grandi arwustas õrna küsimust, nimelt P oola koridori
l?aksa Austria wlliliidu lawa wähem majandusli
küsi tuust. Kui miimase küsimuse liikuma
kust ja poliiilisest seisukohast, waid icoreeritiselt.
panekuga rahwastcliidu nõukogu päri olema:,
Lõpuks könele-s Austria liidukantsler sa tvälis
siis wõinxtt Sakiamaa poolt järelandmisi lt*to

riumist ettepanek tulnud, koondada ükS kesk-- minister Scstober, kes kirjeldas Austria majau

guosalise rahwamajandusele olewat see leping

ta tolliliidu küsimuses.

tolliliidu küsimus tuv-b
mahckorra tcrcuvamaks aja
toat. Kuna wiimasel ajal, tänu Briaudiie,
Prantsusmaal järjest rohkem aru lükati saa
ma, et Saksa-Prantsuse wahekorra sõbraliku
maks muutumine üldistes huwidcs, on tolli
liibu waidlus uusi terawusi wälsa kutsunud.
„Berl. Tagestlatti" juhtkirjanikest hoiatad
Schwab Prantsuse peaministri Coitrncvcä
lõite puhul -- Prantsusmaa tegewat hästi,
kui ta oma mäljcndustega mitte raskesse seisu

iorda ei paiteks neid Saksa tegelasi ja ring
kondi, kes Prantsuse Saksa waheliie foo:-fÕm
kasuks töbtaioab.

Et just „Bcrl. Tagcblatt" scda ütleb, wäa
rib erilist tähelepanu, kuna seo leht alati ott
kõrgelt hinuamrd Saksa Prantsuse head mahe
korda, ka enne ilmasõda juba.
Saksa Prantsuse wahekorra küsimuse kõne

alla nihkumiseks on loomulikult kaasa aida
nud ka Priandi allajäämine presidendi wali
mistel. Seda tõlgitsetakse Saksamaal kui
nende ringkondade wõitu, kes Prianbt poltii
kat Safianvaa suhteks liiaks leplikuks pidasid
Selles Õrnade küsimuste õhkkonnas tuled
rahwastcliidu nõukogus senisest hoogsamalt
liikuma pauna rahnkonwerentsi eeltöid, kuna
wäcwahcndaunsc lonwerents tnlewa aasia
algupoolel kokku pead astuma.
Majanduslikest untcst algatustest on käes

olewal nõukogu istungjärgul põllumajandus
ftfu krediidi korraldamise küsimus päemakor
ral. Eeltööd on siin wümafel ajal hoogiau
käimas. Cn ka matsus luna rahwuswahclin
põslumafauduspanka, kes aitaks wajaliku te
gcwuskapitaliga warustada neid põllumajan

hädatvajalik. Ja majanduslik häälekandja dusliklie riike, kus laenuprotsent kõrge.
walitiustele. Valencia kuninglikud aiad muu ..ludustie Händel" rõhutab isegi, et ka ivät
.Ha liick mabariif on neist eol töödest ma
dctakse rahwopargiks.
feliidil riigel majanduslikult kasulikuni ole inötnnd, niihästi Ida riikide wahm
wlat Saksa-Austria tolliliidule ligemale as- listett nõnpidainistoü, kni rahwastelndn weis
tawale kennisjonide töödest.
pärast 1680, otsuötaS kuningas niinimetatud uis t:tna ründaja pen.br, enam fui kord oli icfr
töüs meile rahwnsmahelisest agraarpan
iud ettepanek, kogu mõisate reduktsiooni lunas.
./uure redukstisoni" ette wõtta, mis wstmast.
past
käsn ttlleb, sclqub alles siis, fni toa
siiski ajal, mida W. oma teo'es w«l ei käbile —- mda libekordie rahamaksugg lk ontri b u t u
inafs
ntissuqnsc pronendipa meil korda
Põhjasõja alul lõrpeS seega, ei Liiustnma o o u'>. See oleks sti? olnud midagi larnau. lähebiaab,
sealt laenu saada. Kui protsent meie
aadlilt ära wõeti Z/kt nende mõisatest. .Teostamist nagu niinim. ..kaitsemaks n" wõtnnne. kui
Põllumajanduse tulukusele wastab, too iksime
lõplikult takistas äõda.
Saksamaa sei'is mastlmasoja eel. kuningas imnatsetawat panka peamiselt seks kasutada,
Esialgse otsuse järele reduktsioon ei pidanud Karl oti weel mugawam 'aada raha kui et onti võllinnasandnslikkc lühiajalisi facnc
mni/u. .Liiwimcalaied mga armand, et nad nii?
tabama niivalju mõisaid.
Pikaajalisteks muuta.
suguse matsuga tunnus talvad kohustust. mid<i n.est
RiS olid nüüd niisuguse otsust põhjused?
Kokkuwõttcs naib rahwasteliidu iiõukogn
tõelistlr ei ole; sa kui sagedac-ti lv õis niistigune
.Põhjused seisid stlles. et kroonu oma kohus
seekordne meile küllaldast hnw:
uäve korduda! Samuti ei nwatsttntd neld fni?
tuSst täitmiseks pidi oma sissetulekuid miirgata?
pakku wat. Diplomaat.

kord maa omandus (dommium allodl oli tekki -

andis neile waid ebamääraseid, Puiklewaid toa siu --

scid, nii et need 1681 asja õiendamata pidid
saatkond LjnngbvSse 1978, et wabeajal tö'S« und aegajalt jet ntthneastntcltst.|t läänist Niiga tagau võõrduma. Rsotu riigipäewa nõu/?
if»od). Soo oli saanud riigimaast eraomandn? olekuga armas kuningas endal nüüd Meel rohkem
ealiseks saanud kuningas andis lubaduse, et ilma
Sellejuures teose autor on teinud rohkem, kui nende endi maapäeivata nende mõisate küljest seks. Mõisad aga ei olnud leatawal määral
õigust reduktsiooni teoSiada „p?t moduttt m.ui«
seda raamatu pealkiri wahetult lubab: ta on pi
sama kindlasti nende omanikkude käes; täiest! Allad
danud tarwiiikukõ alata Liitvimaa ajalugu 16>5. midagi ära ei tvoeta. NähtawaStä sundind krt ost haruldane; lään wõis teatud korril läänimchel: dati". f.t. Mägiwaldstli.
aaSrast, käsitelles mõisate «suure reduktsiooni"
eelset «neljandik reduktsiooni" samuti allikate

kaim.

oleks kadunud loorus nr-ajanduslikkudcle kioimustele

tades, et neil on oma esindajad Liiwimaa maa
Tartu (Torpilt) 1931. J. G. ttrüger (275.4 W päewal, mitte aga Etokholmi rngipäelval, siis
S. gr 8").
miimase ouused Liiwimaa suhtes ei makSwat.
Meil on nüüd meie maa ajaloos majandus Lõpuks pidi kõik olenema kuninga otsusest.
panek, redutseeritud mõisad Ivälja renstda aad?
Walt suurendama. Arusaada.v aga on see lamm
ltkus suhtes eriti talujat ajastikku ja pöörde
Riigi
tollekordne
tvalitseja
oli
üleS
seadnud
punkti käntlew eiim'««. tPekiselt koguka?, allikate
sellele, kes tumteu wahet maa tolstoce -ost ja lile. Nii tuli, et "iiwimaa maapäew püü- onm
põhimõtte, et iga maakond peab ise oma wälja
põhjal iiesei-walr wäljatöötatud teos. Ajaloo minekud katma sissetulekutega, mis emamaa', miübistte waldustõendi loaM. Kui praegu otsuse juures ja kuninga seisukord nähiawaSri
järjelt tävaramaks. Tal oli Pimik en
reo?, nn§ au teeb niihästi tema autorile, drnd. Rootsis, õnnestus; kuna tväljaspool riiki ole Ma ii keegi harib tükki maad. üst see ou kas selle moa mmnus
dale meele tuletada lasta Ljungby lubadust; stk
Vaiarale. kui ka meie ülikoolile, keS teose saamist
Liiwimaal, Ingeril sa Pomm-ril omanik, wöi ta ei ole seda. Kui ta ,'eda ei ole. l?pärast nägi ta ka Wa-Stmneelstli Liiwimaa s a a
on eduStann.d ja walja annud. Juba üln au maakondadel:
fw# ta teab tõpalt, kellele maa kmilnb sa mil
oli rohkem wäljaminekuid, sest seal seisis piiri
tori kastiSratud trükkimata allikate nimtStik
liselt juhul see temalt woidakse ära wõtta. Too? difu t d, kes 1680 olid tulnud Stokbolnn, ja
efikrtel Rootsi riigiarhiiwiga Siokholmis ja Inpc1tadeS Liiwimaa Ttokholmi saatkonnas (1651—2i
olema d-ariumiga, läidab iifit seitse lehekülge.

Saksamaal dii ka mujal cm tähelepanu
äratanud asjaolu, et vcparatfioot r marmde
tüsimuje uues:: ülesroöttn wajaiiniks pead
rahaminister, nii nagu ta seda ude? omi
awalikus kõnes hiljuti ütles. ..Beri. Sage
blatt" rõhutab, c: inigi silmapilk ioodnc ct ole
selle õrna lüsimuje üleswõtuks. sundima! aga

Seesugusena oletvat terwiiaram ka mõnelt pooli
Saksamaa majanduslik seisukord seda tegema.
erateel kõne alla wõciud Sakta Prainsnie iolliliidu

kool, nii et töötama jääks kaks. Praegustest duslikke raskust, mis olewat sundinud as?uin>a kii
keMoollidest kunluwad üks linna, teine maa reid samme.
konna ja kblmas haridusseltsi ülewalpidami
scle. Nüüd ci taha aga ükski kooli ülem alpi
Rahwaslclndu nõukogu aStud kokku kau
umdutralt, kuid keemine noteering on 8 kr. prokg. dajatest näha oma kooli likwidccrituna ja sel iüs ärewas õistkonnas.
Smõlättdi sa Wästergötlandi saantedes notee lepävast waieldaksc. Reede õhtuks oli selles
Kõige pealt tuleb temal tegemist teha ülla
ritakse. 6.7Z—6 kr. ja <sfär,e& 4,50<—4/75 kr., s. i*. asjas erakordseks koosolekuks skokku kutsutud ka
tnsega,
mis talle walmistati Saksa ja Austria
hinnad liri -eelmiselgi nädalal. llincä? tõusis kartulite hind 1 krooni Mõrra luu linnowolikogu. LinnawalitsuS oi saanud wo poolt tolliliidu lepingu kai va allakirjutanu
lno kg, kuid mujal NorrlandiZ on hinnad mnpm likogule esineda cttepauekn.ga, sest linnawalit sega. See leping lõi Prantsusmaal nagu
seta.
suses endas ci olnud ühtmeelt. Parteid läk pomm sisse. Prantsuse mälisurnnismeriumi
sid ka lõhki, sest need, ke,s olid haridusseltsiga
häälekandja „Le Temps" toob ühe juhtkirja
Hivoatõus Prantsuse wöi>
seotud, kas õpetajatena ehk seltsi juhatuSliik teise järele, kus seda sammu tcrawalt armus
taral.
metena, hoidsid erakooli poole, kuna teised tataksc ja Euroopa rahiüe hädaohtlikuks pee
pooldasid linnakooli edasitöötamist. Küsimuse
Pariisi tarwitus läheb haripunktile.
takse. Prantsuse peaminister Lamal pidas
Sisentaa toõstoodang Prantsusmaal kaswab ümbfcr waieldi üle 8 tunni ja löpp-tagajärg Conrnenweüs kõne, milles ta Tckfa-Austria
praegu järjekindlalt ning sõuab haripunktini käe?- oli see, et linn oma keskkooli likwideerida ei ivastamat saznmu kibedalt arivusws. Selle
olewa kuu lõpul wõi juunikuul. Praegu ei ole otsustanud, sest linn on ikkagi kindlam, kui järgi arutas seda fiifiinnft Prantsuse parla
toodang maksimumini jõudnud weel Bveiagneüs ja selts ja linn peab hoolitsema selle eest, et ko
liicirt ja mõistis ühel hääle! hukka.
Normandias. Wä rinna a toöid ei jõudnud käekolc
danikkude lapsed leiaksid oinale kooliskäimise
wa nädala alul sugugi, nõudmine aga üldiselt kat
Wäikellidn wälismiltistrid tulid konwe
wõimalnsc.
toannd ning hinnad selle tagajärjel frangi toona
rentsiks kokku ja Mõtsid Saksa'Austria tolli Sellega tuleb Tõstjatidil meel kooli küsi liidu asju? eit Mm seisukoha, nimetades seda
kõigilt sortidelt tõusnud. Nädala lö>ul jSudis
uttesti toälismaa wöid Hollandist ja Argentinast. mnste juures peatada ja maielda.
puht poliitiliseks sammuks.
Mai- jn juunikuud on Pari iii? kõige e lauta
Saksa ajakirjandus leiab üldiselt, et
mad wõt n-Zudmise poolest. Teistel kuudel on Pg>Hispaania kuningalossid
riisi keskmine toSi rar toitu? 900 tuhande kilo üm
Saksa-Austria tollrliit on majanduslikuks pa
hädaohus.
ber. mais ja juunis tõu'eb tarwitus üle ühe nxU
ratamatuseks. Ainult „Ber.liner Tagcblatt"
'oui kilo.
Madriidist. 17. muil (Trj.). Kiriku leiab, et selle astumiseks ebakohane aeg oli
Wõihindade kerkimine on tollitõstmise küümnie
mastcsed rahutused Hispaanial au wütnud ic
walitud. '
küll tvaigis-tanud, kuid Iwliknkt ei ole kt wc ei kör'Mõni acq waicldi ka sclte üle. kas Safiir
loali" jäänud. Põllutöö minister Tardieu poolt en raina kuju Granaada piirkonnas. Santa Ic
raiud põllumajanduse arendamise ja toetamise ka« külas põletas inäratsew rohtnohuif maha nun Austria tolliliidu lepinq on koostolas maks
nade klooitri.
waS on ettenähtud ka piimnaadus-e toslikansc.
watc rablvnswahelistc lepingutega, kuid see
WalnsuS ei taha iscseiswält nähtawasti küsi.
Kardetakie, et rahmaö asub luningalosiide waidlns i vaibus kaunis rnitu. Wõib olla
must otsustada, waid annab firünrase rrhwieiituw
fäue, ci etteheidetest hoiduda, mida wõüollide tõü rüüstamisele. Selle lõttu on lossid sõjamäe aitas selleks kaasa Inglismaa tagasihoidlik
mise kawaists mitmelt poolt wäga elawalt esile poolt okupeeritud. Walitstts kaalub losside tu seisukoha wotmine selles küsimuses.
kutsu?.
lemast saatust. San Sebastiani loss tabctakst
Saksa ajakirjandus rõhutab tolliliidu le
muuta presidendi snweresidentüks. Kabeksast pingu majandusliku alust. Knmmagi lepin
ülejäänud lossist langeb enamik muuseumidele.
Mõned lossid antakse üle kohapealsetele oma

sioouimaksude küsimus.

ningat neid järeleandmisi tegema ällwardaw sv
lääni isanda st tagasi minna wõi tagasi wõeind saa?
jahädaoht ja selle tõttu sootv luua aadliga head

Keegi ei kalule, et kuninga.; sellega kiudla-ti

Baltimere rahwaste
koostöö.
Lübeckist, 17. mail. Zim astus kokku
Zkaia. Balti ja Tkandiuaawia riikide ajakir
janiffudc kouwcrcnts, kus jatfatafic Riia fon
werentsil alustatud tööd. Neid konwercutte
otsustati edaspidi korraldada iga kade aasta
tagant. Loodi alatine büroo asukohaga £ll
bcrftš. Cfarootjatc maade ajakirjanikkude kut

da. Peaaegu iga mõis Liimimaal oli künast antud lubadttse jättis teostamata. Kitid ma ei seorganisatsioonide esitajad esinesid konwcrent
wahekorda.
Gee
oli
tähti»
lubadus.
millele
li:põhjal. Kuid nende ridade iildamTe on W. tvimaalased siis hiljem tugesid, sest km neil kord kuuluimd riigile. Kui kellelgi oli mõis wasta- taltast iiin ette sõuda autori otsin est. mille ta sil aruauuctega. Konwerents lõppes pühapäc

teost lähemale tuua nendele lugejatele, kes nende

ajalooliSre sündmustega ei ole meel täiesti tut
tatvad. Seletaine sellepärast lühidalt, mida need
„fuur" ja «neljandik-reduktsioon" tähendainad.

Rootsi riik oli tookord suureS rahapuuduses.
Sõjad ja kuninganna Christina poolt tehtud suu

Y% nonde mõisatest ära ei tvoetud, siis juba aut

tnugi mitte tertveid mõisaid. LjungbhS aga iii
bn-maalased olid kuningale esitanud week ühe teie

pakwe: suured starosteid Liiwimaal, miS moodus»-

iiruvtuitüSvri annab alles joärait oma nuir." !öõ
mõisate reduktsiooni lõpvu, tvai-d «tmili lii'bidast öelda, nriflcfc- mina selgitama st ajakaugn

mehe lääniõiguö (seega makscw ainult mehe poolt

scit, ..une ira et studio" euargstit kalvaiseiud n. u. Baltimere aasta omamise puhul järg
mõpatetedufiüooni Pean.
mine telegramm: „Balti aasta pidustuste
Ta oli, nagu stda juba näitab minu iuõrMus awamiseft osawõtjad Lübecki saavamad Eesti
iilcmal. maksuwõrnwe ajalooliselt arusaadam riigimanemale oma aupakliku tcrwituie. Bal'
nroodus. Häda ei tunne keeldu. Riik Maiab timerc aasta eesmärgiks on arendada majcn»
mäljaminelute käimiseks suuremaid sissetulekuid htslitfc ja kultuurilisi suhteid Baltimere
wõi Tapi:*ali. tVci:c ei tofii kuningast ja rirgmäc-- häves aiuroatc rahwaste ivahcl. edendada lä
loalt nõnda, et nad oma sajandist erre ruratc* oira bikäimist Baltimerel ja Baltimere kaudu."

joonelt), oistst Pärija õigus mõlemalt joonelt;
Shlwesttst armuõigus, cdni „cadac-õigus",
kõik
rootii
suuraadli
käte?.
Adad
olid
tekkinud
red kingid olid teinud riigikassa tühjaks, mille
Pandiõigus. Paljud Norköpingi otsuse mõisad oli
tagajärjeks oli kroonumõüate kinkimine erani mõisatest, mis orduajal olid kuulunud rüütli'- kuninganna Ehristina muutnud allodist. Nüüd
kuile, j o. moodsas keeles jama hea kui riigi jise ordudele ja piiskopitele; mitmesugustel põhjustel pidi mõisad ära wõetama neilt omanikkudelt, kek?
mised laenud. Panditud olid samuti mõisad Jn need maad olid Liiwimaa aadlile wäga ebavnt stl nende kohta oli kõige wähcm hästipõhjenda
geris, mille sissitulcknrest ülal peeti Tartu gawad, mispärast see kuningat palus. neid nende rud Ägust. Sellepärast korraldati enne redust
ülikool, mispärast tviimased kulud Liitvimaa praegustelt omanikkudelt ära wötta. seega vedut siooni waldustõcndi rewtsjon. . mida liiwimaa
seerida; see olewat kuninga Sigu?. Ka Poola
taiid peaaegu 42 pvots. maadest, otid ligikaudu

aad.?l zualnS oma taskust. Ssõi4 samahästi kpi

kuningad toiminud nendega wabalt endi äranäge'-

roa! Trawemündes.

Walt privilegium Sigismundi Augustiste, siis see
oli pooleldi sama hea, nagu ta oleks selle om:nud Norköptngi otmstlc waStawalt. Oli olema?

lased loomulikult ainult kõheldes ia luasiurnccP?

Lübecki mabaliitua senati, esimehelt saabus

nssttulckumaksu ioõi selle'arm olekud pidanud wtu

ina moodsa eeskuju järele. Remad olid miuewilu.

öelda: Karl 11. oli juures kimbatuse?, iest aja
Ült sündida lasid. Mõte. mida V. oma icose-? fiiifcž. Mõisad otid nende tolleaegsete omani?järgul, kus kuninga? ütles: ~l'eiat c'est moi" mise järele. Ja. siis liitvimaalased olekud wõi wälja on töötanud kõige suurema hoolega, stisah sel- kube kiine sanmuud loaga mitmcsuguml õig
(riit. see olen mina) teeb kuumus ka? riik mid nad rentida. Gelle saatusliku palwe lisan Ü§, et liiwimaalastd, õigel ajal alistudes, oma lasel ja ebaõiglasel teel; nad olid kuulunud kord
wõi iscliealüsu? palju raskusi ja läheb meile damise» süüdistati hiljem maanõunik Mcngdrni. mõnatest arlvutadeS adrama aM ä ä rt. iä eramkuilc. kord riigile, kes nad kergemeelsest ära
mähe korda. Et timgiwall rahapuudusest üle
Kiud nähtamasij siiski palme esiurmine r.lt rest olid kaotanud kõige enam ühe kolmandiku, pamis ja maksusms. ?ccnde omandamist päri
saada, tuli wrwinncle tvõtta erakorrakine abinõu. ülesandeks tehtud kogu kaatkonnake War-ti ja stistks, ee neile. Titt mitte onstkohstelt kuninga.
mist teei ei olnud wõimaiik igakord kaugestlt kustu

lats j eha. Mis nin kündis, oli wägavelln ik:
ratsude teisie. lvaremars luls-z?. Jpnnlr
fcllct nii oma mõua veate niirtim. ,/õiac
--gus". WS-s icflc mniiQ ''aiiitoht. Asamgu en.
" üld'.? pare.diis>if.'nde-t p.dupivmir.:
iratS euwna*i airotit lusll-wa>r'>i.' asin'':.

'M. eilnpp.

WmaSPSeWÄ, *B. maS 1931. a
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Mõnda "Elysee wangidest".
Prantsvse w«barii>t prestdeot. tema ametisse saamiae ja weliptirid.
Waewalt kuu aega on zSänud walitseda
Prantsuse wabariigi praegusel presidendil
Gaston Doumergue'il. 13. juunil astud te
ma asemele Paul Doumer, kelle kasuks langes

liisk neljapäewasel rahwuskogu koosolekul.
Prantsuse presidendi walimised sünniwad
teatawate pidustustega ja on nad säilitanud
hulga traditsioone Manast ajast. Senati pre
sident näit., kelle eesõiguseks on igal aastal
esimesena maitsta Luxembourgi puuwilja,
tohib seitsme aasta tagant korra kui senati
prc,went teotseda samuti rahwuskogu presi
dendina. Wabariigi presidendi walimiste
päewa ennelõunat sõidab Pariisist kaks era
rongi Versailles'i, kaasa wiies senaatoreid ja
rahwuskogu saadikuid, kes peawad presidendi

walima. Seekord sõitsid need rongid pool
tühjalt, sest politikategelased tarwitasid oma
autosid, mida oli Versailles'i lossi hoow wa
limiste ajal tulwil täis. Kuna walimised
harilikult alles algawad kella kahe ajal,taotseb
kogu walijaskond «me oma suurt ülesannet
Bersailles'is k« lõunat süüa, miS sündmuse
pidulikkust Meelgi suurendab. Kohad reSto
ränis on selleks puhuks juba kuid ette ära
tellitud, samuti nagu on sisse seatud erilised
telefoniliinid, käiku pandud lisarongid uudis
himulikele ja tarwitusele wõetud hulk muid
sellesarnaseid wahendeid, et rahuldada publi
ku uudishimu.
Juba õhtul on linn ja loss tühjad, era
liinid katkestatud ja parkide wärawad
riimitud.
Kuid ainult piduliku sündmusega pole!
kõik weel lõpnud. Ka mitte sellega, et üks
uus nimi endale wõtab kõik Prantsusmaa
esinduslikud kohustised. Põhiseaduse järele
ei ole president wastutaw, kuid sõ
kladega ta amet on täis moraalset wastu-

Elysöe, Prantsuse wabariigi presidendi loss Pariisis.
tust. Walikuga teostub suure ulatusega po
litiline sündmus, mis end hiljem tunda an
nab nii riigi seesmises kui wälises elus.
Kui Veresailles'sse sõidetakse, on waidlu
sed juba lõpetatud. Sellegipärast, kuna on
wõimalik mitu walimiskäiku (kolmandal kor
ral maksaks suhteline elamus, kaks korda
katsutakse saawutada absoluutset) on üllatused

Wäga tähtsad ülesanded on wabariigi
presidendil täita kabineti kriiside puhul: pre
sideni kutsub uue peaministri omal algatusel.
Mõistagi, Peab ta selles enne maa tähtsamate

politikutega nõu, arwestab kriisi tekkimist ja
parlamendis sel puhul atvalikuks tulnud
woole, kuid sellegipärast president wõib
uue peaministri määrata oma äranägemise

wõimalikud. Harilikult astuwad parlamendi
pahempoolsede walimiseelsel päewal kokku

järele.

Wabariigi president, kes teatawasti ei tohi
ilmuda ei parlamenti ega senatisse ega seal
toime proowihääletuse, niiwiisi prefenteerides sõna wõtta („ei mingitel tingimustel ega
pahempoolsete kandidaati. Need eelmängud mingitel ettekäänetel", seisab seaduses), juhib
aga ei ole makswad. Poincarö jutustab oma ministrite nõukogu, etendab temas aga waid
memuaarides lõbusaid lugusid enda walimi nõuandja osa.
sel (1913. a.), mil Clemencau pärast seda, kui
Presidendil on õigus wastu wõtta wäliS
proowihääletused ei tahtnud anda selget tule maade esindajaid. See peab näitama, kui
must, katset tegi, Poincare'd oma kandida suur mõju riigipeal wälis-küsimustes wähe
tuurist loobuma sundida. keeldus malt teoreetiliselt.
seda tegemast, ja läks siis Clemenceau kandi Oma diplomaatilised läbirääkimised wõib
datuuri tvastu hiilgawalt läbi. Enamail juh president hoida salajas. AinM juhtumeil,
tudel kerkib üles mitu pahempoolsete kandi kui seda riigi julgeolek ja huwid nõuawad ja
daati, ja parempoolsed mängiwad siis wahe lubawad, on ta kohustatud neist parlamendile
kohtunikku. Wäga tähtis on, millised silma tea ta ura.
paistwad politikud (niinim. „grand S teurs")
Neis raamides on igal presidendil wõi
teurs") kellegi eest wölja astuwad.
malusi isiklikkude wõimete kohaselt riigielu
Põhiseaduse järele on presidendil täide arengule suuremat wõi wähemat mõju awal
saatew wõim, kuid ükski presidendi korraldus dada. Sellepärast on aktiiwseil rahwasaadi
ei ole maksew ilma ministrite nõukogu selle kutel al'ati hirm walida presidendiks juure
kohase allkirjata. Kolmas wabariik wal teowõimega meest. Kas sellepärast kaotaski
wab hoolega selle järele, et riigipea wõim Briand? Kas saab ka Paul Doumer'ist ak
oleks hoitud teatud piirides. Kuid põhisea tiiwne president wõi lihtsalt „Elysee lossi
duse järele on presidendile usaldatud siiski wang". Lähemad seitse aastat annawad selle
tähtsad otsustused. Oleks ekslik arwata, et wastuse.
praegune Prantsuse riiklik elu gMeks sõna
sõnaliselt wastawalt põhiseadusele. ?
! Põhiseaduses on 1875. a. saadik tehtud
lväga wähe muudatusi ja täiendusi, kuid sel
lest ajast on selgunud, kuidas terwe rida kir
jutamatuid harjumusi prantsuse konstitutsi
oonist läbi murrab. Prantsuse riigipea on
otse mähitud niisugustesse harjumustewõrku.
ja on waja suurt isiklikku takti, et mängida
Kuningvte kohtamine Donmil.
osa ilma sellest wõrgust wälju
Mai ÖM wõttiS Jugoflaawia kuningas presidendi
mata.
Meksander (pahemal) oma jahi „DraM" par
Näit., koja laialisaatmise õigus presiden
oal wastu külalisena Rumeenia kuningas Ka
roli. Orsowa lähedal kesk Donaud pidasid dil, kui ta endale on kindlustanud senati
kahe riigi waliMad intiimse politilise kõne nõusoleku, on tänapäewal omandanud pea
kuse, millest hiljem kuuldused lewisid, et Ka aegu legendaarset laadi. Koja laialisaatmist,
rol on kogunud teateid diktatuuri maksmapa mida seni on juhtunud ainult üksainus kord
nek ja.tagajärgede kohta Jugostaawias. Ko (MacMahoni aegu),kardawad kõik prantsuse
"Zepp" margikujutuseks.
gemusi tahttvat ka, kurjade keelte järele, ära politikud. Kord juba juhtunud, ta näib täna
kasutada diktatuuri maksmapanekuks ka Ru päewal presidendi omatvoli-aktina ja on pea
Saksa Postiwalitsus on liikwele lasknud
meenias.
uued ohuposti margid „Zepi" kujutusega.
aegu sama hea kui riigipööre.
ja panewad ühes Luxembourgi endises kabelis

Warsti laulab Läti.
RiizlaSte pühhpäewased rännakud. Laulupeo ootel. „Lapsetapmise-ssadus" wa!:Zau
sil. „MetslalMwa!d" presidendi lossis ja talus. Algupärasem kogudus Riia/o.
„KommuniftliKu platwormiga" sead.
Riialane ei püsi enam linna kiwimüü
ride wahel. Juba laupäewa õhtupoolel al
gab linnast „wäljarändamine" küll rongide,
autobuste, Mvtvde ja jalgratastega. Eriti

2000-le. Käesolewä aasta laulupidu tahab
paisuda erakordselt laiaulatuslikuks ning pi
dulikuks. Praegu on täies hoos kooride maa
kondlised ühisproowid, Riias ehitusel suure
hoogsalks kujuneb linnast „põgenemme" püha pärane laulülawa, trükis laulupeo-kirjutrs
päetva hommikul. Isegi need, kellel kopi? tega raamatud jne. Maal klõbisewad kanga
kallis, ja ka need, kellel weoriistadel sõiduks teljed ja wurawad wokid. Läti noored wal
raha puudub, katsuwad linnast pääseda loo mistawad omale kauneid rahwariideid. Kas
dusess-e wärskct õhku hingama.

aga kõik lauljad saatvad rahwariietes esineda,

Kena vn waapata maanteid kaudu lm on wäga küsitaw, sest esile on kerkinud „tel
lmst wäiljawalguwa-t „palwerändajate" woolu. gede nälg" ja sedä sellepärast, eit telgedetöös
Siin sammub kergendatud näoilmega perekon tus olewat tarwitajate puudusel juba warem

4. Reform kuurordis. Et lõbude nauti
1. Kui iga siga on juba tähtis sise- ja
Wäsispolitiline tegur, kes Pean siis mina mise järeldusel kuurordis mudawannide üksin
olema.
dust ei oleks waja kannatada oleks soowi
2. Märt Raud wangistati Soomes wale taw ühendada kabaree ja rawila.
5. Uuem Lleswõte wäikelinna tänawalt.
nime tarwit. parast. „Milline kirjanikkude
tagakiusamine, wekslit wõltsida lubatakse, Tuntud tegelane $. jõudis täna autoga meie
linna.
aga warjunime pärast nabitakse kinni."
3. Moraalitsensuur kirjanduse muusale.
6. Loodufenautija. Milline jumalik
„Appi, ei kannata kauem enam jälgida niisu koht, siin oleks tõeline lust peatäit wälja
magada."

gust nähwst.

Uute kütteainete otsimisel.
Saksamaß pa«eb suuri lootust kunstlikule kütteaiuele
Kuna Saksamaa suuremad wäljaminekud
igal aastal moodustawad tooresõli saaduste
eest maksetawad summad, on kunstliku bensiini,

bensaoli ja teiste põletisainete watinistamine
Saksa tehnika põlewamaid päewaküsimusi. Nii

netft kahest elemendist wahetult laboratooriumis

walmistada. Fischeri meetod seisab söeoktüü*

öist ja wcsinikku sisaldawast gaasist wastawa
keemilise protsessi läbi bensiini walmistamiies.
Niisuguseid gaase saadakse suurtööstuses mure"

awalikud uurimisinstituudid kui era suurtööZ mal määral tasuta. Näit. wingugaas kõrg
tused töötawad kõrge Pingega selle probleemi ahjus hoidmisel, siis koksigaas. Fischer arwab,
kallal.
et juba tänapäewal wõimalik on kuupmeetrist
Suuri lootusi pandi alu! Prof. Bergiuse koksi* eh? wingugaasiit saada 103 grammi ben
söe weeldamise wiisidele, mille tulemusi kogu siini. Aparaadi walmistamine, mis timni
maailm huwiga jälgib. Bergiuse laboratoo jooksul ümber töötaks 10.000 kuupmeetrit gaa
riumi katsete tulemused wiimastel aastatel õi- si, läheks maksma 2 miljonit Saksa marka.
kõige julgemaid lootusi. 1928. a. Aparaat aga wõimaldaks aastas toota 6—7-

seadusega lubatawaks tunnustatakse, waye-si hinnati juba kunstliku bensiini
malt esimese kolme kuu jooksul, siis wõiwat.võimalust 70.000 tonnile. 1929. a. see too
Läti naises ja mehes emaks-isaks saamise dang arwati tõuswat kolmekordseks ja katwat
tahe täielikult häwineda. Kuigi enamus ühe wiiendiku kogu Saksa tarwitusest. Ilhtlasi
„adordiwabaduse" wastu, peab siiski sellega , faroatfcti peale prmtnsöe weeldama hakata li
arwestama, et seadus wästu wõetakse, sest . wisütt. Kahe aasta eest ehitati Saksamaal esi
walimiste ajal anti lubadusi, mida nüüd - mene kiwisöe weeldamise wabril. Loodetakse
lapse elu hinnaga lunastama peab. s kümne aasta jooksul kogu Saksa wedel kütte
* j
!aine tarwet 2'/ z miljoni tonni suuruses täie
„Metsapaewad" algasid puude istutami likult katta ja peale selle aastas walmistada
sega pr« sidendi lossiaeda. President Kweesis
15 tuhat tonni müügiõli.
iswtas pirnipuu ja presidendi abikaasa wal-.
Ka mujal töötatakse palawlikult söeweelda
ge akaatsia. On saanud kenaks traditsiooniks,
mise kallal. Kõige suurem Inglise selts töö
et iga president, kes elanud lossis, istutab tab poolteisemiljoniliie naelsterlingi suuruse ka
sinna puu. Esimene president Tschakste istu pitaliga ja lootis lühikese aja jooksul aastas
tas kaks tamme, mis kaunistawad praegu
töötada 400.000 tonni sütt. Arwati.
sissekäiku. Lossi aias alanud „metsapäe ümber
et ei ole kaugel aeg. kus petrooleumisüudikaai
wad" jätkusid presidendi talus, kuhu oli ümb wõib asendada uue söe-asjalikkusega. Maailma
ruskonnast kogunud 400 inimest. Presidendi
talu kaunistamisele asuti lippude ja orkest kõige suuremad õlikontseruid Staudardoil os
riga. Pärast „Deews, swehti Latwija" ja New Jersey, Royal-Dutch-Shell, „J. S. Far

tuhat tonni puhast, kõrgewäärtuslikku bensiini.
Fischer on, wähemalt Saksamaal, ka kunst*

liku bensooli walmistamise mõtte isa. Lähte
koht samuti gaas: metaan, mida ohtrasti saab
ja maagaaside wäärtustamisel.

Saksamaa oma majanduslikus ummiku?,
otsib ja juurdleb. Asja lähedal seisjad aga
hoiatamab suurte sensatsiooniliste ootuste eest:

tulukuse küsimus on jubg tehnika saawUlisiest
sageli kriivsu läbi tõmmanud. Et aga wede*
latt Põlewainete ala ette walmistub pöördele,
kuigi Pikkamin. on siiski tuidel. Wõimalik. et
juba mõne aastakümne pärast palawik. mille
märgi all tänapäcw maailma majandus ja
politika seisab, kuulub romantilisse mincwikku.

naisa. Naine kärutab kõrwal wankrit, kus ouia tegewüse lõpetanud. Waliyuse toetusel presidendi pidukõnet algas puude istutamine. ben, asutasid käesolewa aasta olul rahwuswa'
sees wähnnalt paar last, isal süles wahepealse kawatsetakse neid nüüd uuesti käima panna. Aasta kümne pärast wõiwad Penkuli tvalla helise ühingu, et ühiselt ja ühise kawa säreü
suurusega, käe kõrival waneni perekonna
Laulupidu algab laupäewal, 20. juunil elanikud näha oma kätetöö tulemusi. Säära wäärtustada Saksa Patenti. Hiljuti aga sel'
wösu. Edasi wanade paar, keda „ko!mas ja kestab 22. juunini. Seni püsinud mõne seid „metsapäewi" kawatsetakse tulewikus ka gus nüüd, et praeguste turuhindade juurej
seda katsetust majanduslikul: ära kasutada e
iroorus" haaranud, ja kes katsub teistega sugused lahkhelid koorijuhtide ja heliloojate teistes waldades korraldada.
*
saa: puht-tehniliselt kiwisöe weeldamise katse!
sammu pidada, rühiwad teineteist toetades iva hei tvähenewad laulupeo lähenemisega.
edasi. Kõiki neid kutsub jv, meelitab tärkaw Jälle leitakse ühine keel ja meel rahwa suur
Kõige wäiksem ja algupäraseln kogudus annawad arenemiswõimalusi, selle tõeline ees
loodus...
tunnete awaldami.se.ks.
leidub kindlasti ainult Riias. Liikudes Ma märk aga suurejooneline majanduslik tulu
Kõige rohkem „wäljarändajaid" on siiski
tije uulitsal, jääd tahtmatult peatama Gihga kus andis uegatiiwse tulemuse.
Riia iilusache mereranda, kus suwilate üüri
Wiimase lajal pöördub sellepärast tööstus
„Meie sureme tvälja, kui abortide tege rätsepaäri waateakna ees. Nimetatud äri
mine juba täies hoos. Esimesed supelsaksad mine jsenijse hooga jaUub ja jkui seda weel ! waateakna dekoratsiooniks on hulk awatuid likkude ringide tähelepanu teisele kunstliku põ
peawad esialgu leppima ainult promeneerimi seadusega luluttaTse!" Nii ei kõnelda nüüd piibleid, teiste hulgas ka heebreakeelne. Isegi letisaine walmistannse wiisile, niinimetatu
sega mereranda mööda, sest wesi meres ei ole mitte üksi saeima karistusseaduste komisjo . uks on igasuguseid salme täis. Ariomanik Fischer-Tropsch-katsele. Kuna bensiin kujuta!
weel „päris paras" suplemiseks. Ka loodus nis, kus praegu abortide karistusmäärad ot > Gihga onia suure habeme ja pikkade juustega endast keerulist süsiniku ja wesiniku keemilis
ei ole ennast weel täiesti wAja ehtinud. On sustamisel, waid juba kogu LätiS. Prof. !tuletab meele tvana-aja prohwetit. Tema ei ühendit, peab teoreetiliselt olema wõimalik ted<
siiski juba ikohti, kus toomingad õitsewad.
Puwinsch, kes organisatsioonide esitajana tunnusta ei luterlasi, baptiste, adwentiste ega
saeima komisjoni kovsolekutest osa wotab, ei
wriid on leidnud omake a lgu
Läti rahwapühi laulupeoni on jää poolda ~!apsetapmise-seadust". Tema tõen ! pärase usu piibli sõna järele, täites piibli ; teerib tarwitajateühifus ~Konsums". Hu
nud waewalt kuu aega. On alanud hoogne dab, et Lätis tehäkse aasta jooksul wähemalt i õpetust. Piiblrd aknale on pandud selleks, et witawad on tingimused, mis sigadele noukolainetus kogu Lätis ja selle lainetuse wastu 30.000 aborti (warem kõneldi 60.000 abor ; teistele juutidele näidata, kui usust „lange- gudelaste poolt ülesseäwd: sigadel ei tohi
kaja olewat tunda ka wälismaail. Selle eest dist) ja iga abordi eest makswat Läti naine nud" nad on. Gihga koguduses on umbes- olla musti plekke olema wist küll pu
on hoolitsenud pwpagandajuht dr. Bihlma umbes 60 latti. Selle järele kulutatakse -10 hinge, kuid koguduse nimi on selle eest kal nased), sead ei tohi köhida (peawad röhkima)
nis ja raadiojuht kirjanik Akuraters. Raadio abortide peale aastas 2 milj. latti (umbes pikemaid Riias: „Ewangolistlik Jumala pojai ja neil ei tohi olla „burshuili?M" hellitatud
i wälimust. Tingimustes on jäetud ainult
kaudu antakse edasi loenguid laulupeo üle 144 milj. E. sMi). Terwishoin peawalit Jeesuse Kristuse usu kogudus."
nimetamata, et sead peawgd kõnelema ka
Punase Risti asutaja mälestuseks.
»
neljas wõõrkeeles. Seniste kalkulatsioonide suse jtchataja Peterson märgib, Lätis ei ole
„oktoobri?celt".
Zürichi fcsflolmistul awati rahlvuswahe
jäseme on oodata hulk WÄliskülalisi, eriti Ees wctt ühtegi ämmaemandat, kes ei tegutsewat
Samuti nagu Eestistki ostab nõukogude! Riias, 16. mail.
li)c Punase Risti ühingu asutajale Henrh
tist, kust tulejate arwb hinnatakse juba praegu abortidega. Kui nüüd abortide tegemine walitsus ka Lätist 5000 siga. Sigu ekspor
Dunantsile tema kalmul mälestussammas.
tk
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"TL»0- võib võita 6 korda. M

Tartu teated.
Ringi ümber kodumaa.
koole, rahwakogumiskohte jne. on kaunistatud elatv*

Teated Eltvast.

aedade ja puiesteedega. Jõudumööda on ühing
Zkortenotstjaid wähewõitv. Praegu on TlwaS
tveL rohkesti tühje kortereid näha. Nagu näha, senini rahuldanud kõik palwed ja Maiustanud isegi

ezlistatvad fuwi-Mjad Suuvejärwe äärset ümbrust, 50—60 km tqgamt ühingu poole pöörajaid, mistStw
kuna seal on pea kõik korterid tvõetud. Ka part* on untbkaudu koKuwõtteS jagatud üle sajatuhande
valje rõhku uuematele ehitistele. Hinnad on na* taime ja kaunike kaal puuseemet. Eel seisatvad Meel
iii ic madalamad liri mullu.
KaS ei saaks kiiremini? Juba aastaid oota- tööd: Kohtla-Järwe põletvkitvi tööstuse kaelvanduS
Mc) ElMa eümikud end. hobuiepoStijaama maade maa-ala metsmnine, mis et ole kõlbulik põllumaaks,
.jagamist. AlewitvalitsuS sõlmis IS2S. a. kõlkus rida jalutuskäike wanemate õpilastega metsa istu

levve kruntide tväljamõõtmisoks Tallinna maa tamise töödele jne.
mõõtja Toomega, kuid wiimaje töö aeglusest on
ÜSna rõõmustamaks ja tänuwaärt nähteks tu
tingitud kruntide wäljajaga-mise Miibimine.

AanakaSwatamine wõtob hoogu. ElMasja

ümbruskonnas on märgata hmvi tõusu bmapida

vnse tvastu. Nn on paljud elanikud, iseäranis

cm majaperemehed ja põllumehed, muretsenud
e.i.Stele kanu ja ehitanud Kanalaid.

Mõned foowkd. EUva rahalised wöimaluied

leb pidada sõbralikku suhtumist ja lahket kooskõla,
mis on senini aset leidnud metsasõprade ja ühingu
ühistöös.

Törwa postijaam likwideeritakke. TSrwa poStitjamna järele ei tunta enam Majadust, kuna tema

Laps pSlewas toas.
Pühapaewa keskpäewal juhtus TarwS
Anne tan. nr .12 majas tuleõnnetus, mis
peaaegu oleks nõudnud nelja-aaStase lapse
elu. Nimetatud maja teise korra elanikud
olid kodunt wälja läinud ja lapse tuppa lukn
taha jätnud. Uksi olles oli laps kusagilt ti.
knd leidnud ja nendega nähtawasti toaga
ühenduses olewasse sahwri Pinud, kuS , tiku
üles tõmmanud. Tiku küljjest ott hakanud
tuli aga ka räbalate ja koli külge ning sealt
seina wahele.

Körwalelanikud olid märganud warsti
suitsu ja lapsekisa, mille peale toaukse tahwel

sisse löödi ning laps sealt kaudu wälja wöeti.
Sündmusest teatati otsekohe linna tuletõrje
lendsalgale, kes mõne minuti pätast ?a kohal
oli ja tule kustutas enne, kui see sai laiali

ülesandeid täidab omnibus, mispärast ou otsus
tatud nimetatud postijaam likvideerid) 1. juunist. walguda.
läbi wiia. Nii on jubr ujula ehitu Tuletval aastal on katvaisus likvideerida ka Puka
Sõit
vi alates ujula krundis olew metsaalune halwaS postijaam. Selle postijaama hooneid tahab kohu

«.i luba alewi korraldamiseks palju kulutada. Kuid
cmeni peedi suudetama mõned tväikesed korrah-

srifttkovraS: täis auke ja augukesi, puujuuri ja
liiliaid. Õhtuti on päris kardctaw ujula ümb
i ui«S liikuda. Mewimalitsns pmkS nimetatud
inetsaaluse laskma ära tasandada.

JmeÄk: ehitati spordiplats, kmd nüüd käib

just se'«t stardiplatsi hobusetee läbi. Mis mõtet
oli stardiplatsi ehitamises raha vcnsiÄa, kui sealt

muusikakoorid. Seni on tegelrsi üles andnud

299. Kontserti juhatama on kutsumd lauluõpetaja

ühele asjale tuleks tveel tähelepanu juh:ida, täie hooga, ning näib nii, et esimene selletaoline
nimelt reklaamile. Poleks ülearune Gltva kohta pidu õige huwitatvaks kujuneb.
t-üwustnsbroHüüvi tvalmistada biSta. Jaamas Urwabte wallatvvlikogu ei täida rahwa tahtmist.
hoonesse tvõiks juhatustandwad plaikatid üles lüüa.
Rait. selle kohta, et alewitvalitsusest antalkst sutvi
ta sale teateid korterite jne. iile.

Urmaste wallawolikogu otsustas ühel oma

Need sao Mid peaks täitmise korral Gltrrle

koosolekul, olgugi arwult ühe hääle enamusega,
ehitada tralla koolimajaga koos ühe katuse alla ka

õpilaste edu. 14. sst. peeti Gaadjärwe 6 kl.

pealegi tvalla kulul, puudub tõsisem wajadus ja
alus, kuna trallas ou. isegi paari aasta eest ehi>tatud uus ajakohane 'rahwamaja, milline wudab

jälle mõne isöbva 'jmwe toom»

algkoolil jästnduSklaSsi käntöönäit-ust. kus peamiselt

kogukad wäljspanekud osutusid täiendusklassi õpi
l>nlt, kuna wähemad tööd tuutusid noorematele õpi'-

Täna Mu- kujunes näitus Huwitawaks ise
si ränis kangaku di unise alalt, sest wõiS midagi hu

Kaitsewäeametniku Rebase raha kadumise lood kohtus.
Laupäewal oli Tallinna-Haapsalu rahuko bane märkama hakkas, leidis ta, et temal kaa
guS arutusel tartumaa lase Irene Wald sas olew rngi raha üle 5000 krooni oli kadu
rtub. Kohe teatati asjast kriminaalpolitseile.
manni süüdistusasi.
Läinud aastal 16.».' oktoobril oli sõjawäe Kahtlustati daami, kes oli läbi akna põgene
ametnik Heinrich Rebane ühes oma sõbra nud. Politsei oli raske ülesande ees. Mehed
Reetsiga pummeldamise hoos. Et lõbusam ei teadnud daami kohta muud tundemärke
oleks, sõideti Tallinna naisi otsima. Unel tä öelda, kui et ta olnud ilus... Juhus tuli
nawal ühe restorani ees kohtasid sõjawäelased aga appi ja paar päema hiljem tabati waras,
tundmatut daami, kes oli nõus nendega kaasa kes osutus Irene Valdmanniks, endine oh
tulema, .Kolmekesi sõideti Nõmmele, kus res witseri lahutatud naine, kes armastas tvahete
toran „Silwa" kabinetis lõbutsema hakati. wahel seigelda. Tema juurest saadi fä\tc
Hiljem öösel lahkus Reets autojuhiga Tallin 3400 krooni. Puuduma raha eest oli Wald
na kuna Rebane jäi tundmatu daamiga ka mann ostnud omale toreda tasukmantli, uusi
hekesi kabinetti.
kleite, kingi, kübaraid jne. Juhtumise taga
Mõni aeg hiljem kuuldi kabinetist kolinat, järjel kaotas Rebane oma teenistuskoha ja hil
kui kelner waatama läks, leidis ta, et kabineti jem lõpetas oma elu enesetapmisega.
Tallinna-Haapsalu rahukogu mõistis
oli tühi, ainult daami kübar, shall ja wihma
wari olid seal. Sõjawäeametnik Rebane leiti Valdmanni, kes juba waremalt kord karis
wäljakäigukohast täiesti joobnult. Kui Re- tatud, V/2 aastaks wangi.

lik maatvälÄms kasutada anda Puka jaosk. looma!Pühapäewa hommikul sõitsid wtwuma
arstile, kes juba käeSolewal aastail sinna asub.
HarglaS korraldatakse waimulik laulupäew. 24. Tartu-Petseri raudtee ehitustöödega teedemi
juunil korraldatakse HarglaS tvannulik laulupäew, nister, ajakirjanikud, ja mõned teised kutsutud
millest osa wötawad ümbruskonna laulukoorid ja külalised.

Poeter Laja. Ecltööd laulupeoks on käimas

nüüd hobusepee läbi aetakse.

uuele raudteele.

Naine - poole miljoni waras.

rahwamaja. Et teise rahwamaja ehitamiseks,

täita tralla «lamkkude nõudeid täielikult isegi, pea»
legi tooks soe kehtval ajal pararämatu hulga kulu
sid tvallale. Et tvolikogn tväike enamus

fib ei ole tahtnud artvestada, tekitas teautviis

nurinat walla rahtvas, mille tulemusena saadeti
witawat näh? ja waadata, kuna eelmisel aastal protest mõnesaja allkirjaga Wöru maakonnawa
kudumistööd wäbe oli, on pea mööduwas Sppeaas kitsusele. Sealt tuki ettepane? wolikogule tcist
tas eduga edasi jõutud. Hpetust ülalnimetatud kordseks otsustamiseks. Et wolikogu jäi ka nüüd
riwdes SndiS õpetaja J. Mitmts. ning õpetus oli oma endise otsuse juure, siis saadeti uus protest
ka täiesti tasuta, üldmulje näituselt tväga hea kirt palju suurema allkirsadcarwuga maakonna
ja näituse külastajaid hea ilma tõttu rohkesti. Ka walitsüstile ssisukoha wõtmiseks.

Ujulal juba 300 külastajat
püewas.
Ujula käesolewa hooaja esimesi tegewus
päewad on olnud wõrdlemisi elawad. Näi
teks käis pühapäewal uijulas ligi 300 inimest.
Wõeti päikesewanne ja suurem osa käis ka
wees, sest wee temperatuur pole kaugeltki
enam madal. Pühapäewa lõunasel kraamimi
sel oli wesi juba 16,3 kr. soe. Mere wee soo
jus palju üle selle ei tõuse.
Eelmistel aastatel oli ujuilas suitsetamine
keelatud. Nüüd on see aga kabiiniesistes
sammaskäikudeS ja einelauas lubatud. Suit
setamine on aga keelatud liiwarannal ja
riietusruumides.

Kergejõustiklaste esimene tuleproow.
A. Koidul wäga hea aeg 1500 meetris - 4.10,7.
Esimesed kergejõustiku wõistlused bmpäewa

Algajat? kaugushüppes saatvutand K. Klein

õhtul olid meelitanud kokku päris kenakese ka

5,78 m; Waldner 5,42 ja Sepp 5,03.

gu pealtwaatajaid, waatamam, et samal ajal

näidates aega 2 min. 00,8 sek., mis itu? Taru

hõredawõiht. mis tingitud wist sellest, et mit

maa norm. Kui arwcsse wõtta, et Kalcwi mee?»
kond on jooksnud 5x200 m 1 min. 53,2 sek., siis
peab küll lootma, et seda nornn juba lähemal ajal

med kergejõustiklased Pole jõudnud weel tõuSta

oma tawalise wõimete tasemini. Erandlik aia
selleS mõttes oli aga 1500 meetri jooks, kuS parandatakse.
Päcwa tõmbenumbriks oli 1500 m jooks. Jooks
ofawõtt armuliselt kui ka wõimetelt tüse oli ja
tagajärg ainult Poole sekundi wörra eeZti re ma asub 9 meest. Akul weab Koidu, kuna Prost
kördist (F. Beldsinski nimel) maha jäi. Küll sörgib wiimasena. Wareti aga hakkab Prost juure
aga püstitas wõitja Aug. Koidu uue Tartu tvötma ning 3. ringil juba juhib jooku tugema
maa rekordi 4 min. 10,7 sek., kuna endine tempoga. Prost peab kmm oma positsiooni jooW*
rekord oli M. Prosti nimel 4.13,6, püsti jatereas, kuni wiimase sirgteeni. Sitnt aga möö

Kaltsarnaiawa teatad.

tatud möödunud aaStal.
Kimlitvukes saatvutas J. Suu? 18/91 ttt, mii
tvarakewade kohta üiua rahuldaw tagajärg. C.

Naiskodukaitse spordiring

Erikson jäi 18,18 meetrile, kuna harjutuStõugetel

ka tema ligi 14 m tegi. KolmaS oli K. Sule, Al.
Tapa linna ilu suureneb. Neil paewil tvalmiS korraldab 20. mail kell 8 õhtul maletva staabis
Spordiklubi 12,05 tn.
teeõhtu. üles anda hra Korgile malcwa staabis.
Tapal uuS nägus mänguplatS, mille suurus 890
Kõrgushüppes ületas kalewlane G. Sule 1.75
ruutmeetrit. Mänguplatsi kasutajaks on Tapa las
m;
kuna kaitsewäe möödunud aasta meister K
tesõprade
ühing
ja
algkool.
.Platsi
korraldajaks
Tagajärjekas metsanädal.
RiSglkohtu ottuiod»
Klein, Kalew, jäi 1,70 m'le. E. Kink ja ErmtS
JSHwiS aset leidnud metsanädal möödus heas oli linn, kellel see korraldamine wõimalik oli tööta
tööliste ja neile määratud summade abil. Platsi
Riigikohtu tsitv il-vsakond 12. mai istungil ot kumbki saawutasid 1.68 m.
v«eleolus. Kiiresti askeldawad kohaliku metsa piirab mätastest umbes 3 jala kõrgune aed, miß süstas
jätta tagajärjeta Aleksander Mägeri, And
400 m jooksid ainult kak» kalcwlast. Rattus
ühingu esireal tegewad. kaasatõmmateS õige rohkel sugused mättad saadud platsi enest tasandamisel.
res Bergmanni. Aleksei Kinki, Georg Valdmanni,
artvul aSjasthuwitatuid. Kaitseväe parki rajati Plats on aga üleni liitvaga üle riputatud ja iste firma „R. Reichmanni" omaniku Reinhold Reich 55,1 sek. ja Alilender 87.4 sek.
awar puukool, pandi alus puukoolile kogu Jöhwi pinkidega, samuti pallimängude jaoks tvaStawate manni, Johannios-Eduard Teetsoivi. võllutõöminiS
seadeldistega tvaruStatud. j
teeriumi ja Jüri Tantsi, Emilie Kalju. Anna
garnisoni osalvöttel. Mitte palju hiljem nähakse
Tapa linnamaa eraldamine. Kuna käeSolew Randi, Mart Makki, Anette Piira, Juuli Induse,
labidate tööl õpilast nägusat algkoolimaja hoone
aasta alguses Tapa liuna nimele maa kinnistati, Robert Abneri. Julius llndeldorfi ja Jüri Rinki.
Male.
ümbrust rohelise kuuse elawaiaga ehtimas. Põllu
on wõimaluS awanemrd linnal maad nüüd pä Martin Paju. kolmanda isiku Miiina Robini, Emi
järgmisel õppetegewuSaastal jätkub õpetus ja noo
r'd tütarlapsed wõiwad jällegi rpetust saada laugaI. dumise ja käsitöö alail.

meeste Seltst aias juba eelmisel aastat metsmihnr
gu poolt asutatud taimeaeda, kuS igalpool seletusi
ja näpunäiteid antakse, mida wäikesed kõik heal
meelel püüawad körtva taha panna.
Lahkelt on tvastu tuldud meisawalitsuse poolt
ja istutamise ning külwi jaoks heldel käel nii puid
kui ka metsa seemet wõimaldatud, mistõttu on käes
olewal kewadel Alutagusel paljudele põllupidajate
näitlikult kaasa aidatud maalappide metsamisel, rida

'riSomandustkS müüa tvõi põlisele rendile kasuta!miseks anda.

Nii eraldatakse liuna maast eksporttapamaja
dele 1,50 ha, linna tvanadekodrrle 0,25 ha. tule>tõrje ühingule 1,03 ha. kohalikule Jakobi kogudu

feXe uue kiriku cbitamisells 4.37 ha, "Tapa tööf
tuAühingule 3,95 ha, H. Wollmanni aiaärile 8,94

ha ia E. Waldmannile 19 ha.
Maa ostuhinnaks on määratud 6—20 senti
rmrtmecter, põliie tarwitmnise hinnaks aastas 0,45
—1,85 senti ruutmeeter.

lie Kariku. Jüri Ehrentverti. Anton Rei. Hedwig

Etüüd nr. 103.
J. C. Maciel.

Brmgentofji, Karin Meibaumi, Margot Meibcnnni

ja Egon-Eögar Meibanmi, Joosep Kreeki ja Ida
Pilli, Anna Pruudeli j. t. kaebused. Kaetvatud

dub tast kogu aeg kannul olnud A. Koidu tugeMa spurdiga, ning lõpetab Maga hea ajaga
4.10,7, kuna Prosfi aeg. kes wiiinasiel meetritel
nagu seisatama jäänud, on 4 min. 11,2 sek. Koi

nuts on Soonberg, Tartu Politsei Spordir.
4.21,4 ja neljas K. LaaS.
Wõistlused jätkusid pühapäewa õhtul. Võist

luste koht Tallinna tänawa spordiwäli, kuumb
enesest praegu kaunimat ja parema õhuga paika
Tartus.

17. 19. LXc4+ Kd7, 20. Vadl4* ja võidab) 16.
cd-}- VXd7, 17. LXf5 jne.
14. ... 0-o—o
15. a2—a4 Le7—cs

16. Oc4—b3 Rd7Xes

otsustd tühistati Peeter Ersi. sadamatehase walit
sufe, Gustaw Weitmanm. Sophie Libliku, Eugen
Jwanofst. Aleksander Kuvilenko, põllutõöministee
riumi (Saare piimaühisuse tvastu nõudmine). Jaak
Nirki ja Liine Jürissoni kaebeassadeS. Otuie knU
laiamine lükati edasi 21. maile Lydia Habermanni
ja Pärnu linna esitaja kaebeasjas ning 23. maile
Hans Sakia kaebeasjas.
Riigikohtu administratiiw-osakond 12. ma: i?-

17. a4—as VdB—d2 '
18. Vel—e2 Lcs—c6

Mustal on nüüd tugev surve a(B—bl diago

naalil.

19. f2—f4 Vd2Xe2

20. LbsXe2 Res—g4
21. Kgl—hl h7—hs
22. h2—h3 hs—h4!

23. Rg3—fl

tungil otsusta? jätta tagajärieta Gustaw Pruuli,

Sädetelegraaf märgib:

10X100 nt jooksis ainult Kai ett) i üks mcc s! mid,

olid käimas ka ratsawõistlused. Wõistlejaid oli

Arnold Jägeri, Jüri Grünblattt, kindlustusselis
„EeSti", Eestimaa kinnistus a>s. „Eka", F ied

Ratsuri löömine oleks kaotanud kohe.

Myjase, August Majase ja Märt ReiSsari kaebu

25. Ob3—a4 Lc6—cs
26.Rfl—d2 VhB—

23. ~ . Rg4—f6

24. a5Xb6 a7Xb6

rich Kestneri, Friedrich Sandevi. Juhan Kooli, Anna
sed. Kaetvatud otsused tühistati Hektar Uibo eest

Sinttapõlemute Jaapanis. Tokiost. Shirane

machi linnakeses, Jaapanis, häwitaS tuli üle 500
maja, nende hulgas raekoja, panga, templi, teatri
ja postkontori. UmbeS 8000 elanikku on peatvar
juta. 30 inimest on kadunud. Tuli puhfes öösel.
On põhjust oletada süütamist Shiranemachi linn
asub umbes 150 miili Tokiost põhja pool.
õnnetus L.» Aafrika kaewanduscS. JohannesKurgist (Trcmswaalis). ühes kaetvanduses kukkuS
töstetool alla. Seitse töölist-pärismaalast sai sur
ma ja S haatvata.

wiwabrifu korstna otsast toodi kortviga maha mess,

kes seal Laks nädalat oli istunud ja näljastreiki pi
danud, wäljendades sel teel oma poolehoidu streiki
watele wärwitöölistele. Mees oli toäga nõrgaks
jäänud, kuid oli weel meelemärkusel.
GuhkrukuningaS tapetud. Haagist. Hollandi
suhkrukuningas Eschauzier, kes laupäewast saadik oli

teksti. See tekst olewat kõige wanem, mis seni tun

tud. Arwatakse, et sel leidusel on äraarwamata
tväärtuS Egiptuse keel» ja usukommete uurimise
kohta.

MaawSrisnnkne PerfiaS. Teheranist. TabrisiS
tunti tugeiuat maawärisemist, mis sünnitas palju
kahju. Olewat ka inimohwreid, kuid lähemad teated
puuduwad.

Kaks nädalat korstyal. Tokiost. ühe siinse wär-

Ähvardab Vg3Xh3 matt.

jadeK. Otsuse kuulutamned lükati edasi 15. maile
Hans Luiga kaebeasjas, 19. maile Mats Ro'Smanni

28. Khl—h2 Lcs—d4
29. Rd2— fl Ld4Xf4!

kaebeasjas, 22. maile Johannes Käin ja Helene
Ruschi tarbeasjades ning 29. maile Hirsch Ailen
stadti, Dawid Lerenmauni ja Johannes Reinthali

30. RflXg3 Lf4Xg34Alistus, sest järgneks 31. Lg3Xh3 matt.
TEATED.

tulumaksu asjades.

kadunud, leiti ühes laduruumis tapetult. Laip oli
pandud kasti sisse. Tapmine on sündinud klorofor

mi abil. Tapjaid on kaks. Mõlemad on juba tvan
gistatuh. Nad on oma süü üles tunnistanud. Tap

Suur mumsuSleid Egiptuses. Kairost. Sakkaras mine on sündinud wAjcwressimisel.
kaetoati tvälja hauakammer, mille müürid on kae
Uus ookeanihiiglanc. Londonist (Trj.) Soni'tuh wcmade kirjadega. Hauasammer kuulub ku hamptoni sadamas awati uudishimulikkudele waa

ninganna Nrithile ja tema müüridel on 800 rida

Vai—gl VgB—g3

kostja Kusta Mandli ja Robert Pohlaku kaebeas

tamiseks suur Pacific" laewaliini reisi
jateaurik ..Empress o-f Britain". Uus laeiv on

125.000 tonni suur ja sacrtvutab kiiruse 25'/2 niA
resõlme, üks kolmest kõige kiiremast reisijätelae
ivast. Oma sisseseade poolest üle.tab ta wift kõik
senised luksuslikkude ia ilu poolest. Uus laeto asub
ühendust pidama Southamvtoin Quebeci wahel.
Mahendad.S selle reiii aega 5 väewa peale. Cana
dian Pacific laewaliin on sõjast saadik kulutanud
25 milj. naelsterlingit uute lactvade ehitamiseks.

Lahti ja Helsingi. 18 la-ulusoolo. 20.05 latti*
mermuns.

Leningrad. 7.80 grammof. 8.10 konts. 15 konts.
16 konis. 20 konts.

London. 13 grammof. 14 kerge muus. 16.20
rahwuslawa. 18.15 muus. 21.85 konts.
Motala ja Stokholm. 19 grammof.
Oslo. 18.15 salongimuus.
ParnS. 21.45 konts. 22.30 konts.
Praaha. 12.45 grammof. 17.05 grammof. 22

laule.

Riia. 17.80 hispaania muus. 21.30 kont'. 22.38
mandol. muus. 28.35 tcmtsumuus.
Warssaw. 21.15 muus.

Teisipoewal. 19. mail.
Tallinna. 15,30 paetoauubifevb, 15,45 aja

Valged: Kc2, Rdl, Eh 2 (3).
Mustad: Kai. E:a3, h 3 (3).
Valge võidab.

Etüüd nr. 102. lahendus.

1. hs—h6! a4—a3
2. a4—aZ Re2—c3

3. K<föXc3 Kh7—gBll
4. a3—a2 h6—h7

uudiseid. 19,80 dipl. ins. F. Olbrei vaadiowestlnS.
LO ilmateade ja ajanäitaja õiendus Tartust. 20,05
Eesti mandolaniStide orkeÄer. Juh. A. Krupp. 21
esperantokeelne nädalatroonika. 21,10 ajawiite
muusikat.

Tartu. 14,45 grammofonimuusikat. 15,80 üle-

22.10 konts.

Budapest. 10.15 konts. 13.05 konts. 20.30

kontsert.

Kopenhaagen ja Kallundborg. 13 keeld. ork,
16.80 ork. konts. 17.15 laule. 21 rahtva muus
22 oboesoolo. 23.30 kammerm.

2. 62—d4 67—65

Lahti ja Helsingi. 19.15 konts. LO ork. konts.
London. 17.30 rahlvn??. 19.40 koniks.
Mofkwa. 7.85 hommiknkonts.

Motal». 18.05 grammof. 19.30 muus. 21

konts. 23.10 ajaw. mnns.

Oslo. 19.45 akordionim. 21.80 ork. 23.05

lauluioolo.

25 tk. 20 senti
Tubakateks* A-S. SIRENA

* TURNIIR.

Kiirturniirist võtsid osa 12 maletajat. V.
Põder ja L. Orav (mõlemad saksa gümn.) tulid
esimesele kohale 10 punktiga. Järelvõistluse
võitis V. Põder 3:0. Neile järgnevad 3.—4.
Järvsen (seminar), Tuul (reaalgümn.) 7 p.,
5.—6. Külman (öhtug ), Otti (tehnika g.) 6 p.,
Venessaar (seminar) b)' 2 p. Teised võitsid
alla 505 c.

Äikese ja wihma wõi
malusi.

Esmaspäewal: keskmise kiirusega löunakaarte
tuuli, muutlik pilwihis, pärait lõunat kohati äikese
Budapest. 10.15 konts. 18.05 konts. 18.80 mängitud Marschall-Schlechteri partiiga kokku. ja wihma WSimalwi. soe ilm püsib.
Seal käia Marschall 8. Fe4—c3.
ungari konts.
ülewaade pühapäewal, 17. mail.
8. ... b7—b6
Kallundborg ja Kopenhaagen, lg pärastl. kants.
Norra-mere
madalrõhkkond liikunud Karusaare
Parem
oleks
RbB—c6
olnud,
et
Res
takis
22.30 laule.
21.25 grammof.
Leningrad. 16 konts.

Savov

rast on tema kohta raskem ennustada. Praegu
on tal üks kaotuspunkt ja halb katkestatud par

kanne Tallinnast. 19 teateid ja gramm ofonimuus. meisterpartiisid seda on näidanud.
5. ... OfB—e7
19,20 iile?. Tallinnast. 20 ilmateade ja ajana.it.
6. OgsXf6 g7Xf6?
õiendus. 20,05 üle?. Tallinnast.
Oe7Xf6 on parem.
Berliin. 14 grammof. 19 koloratuure. 19.05
7. Rgl—f3 f6—£s
Muul. 20.80 puhkp. muus.
8. Rc4—g3 ...
Wiin. 12 tvalsse. 13 konts. 18.20 operetim.
22.20 balleiimmis.

Majandas* kriisi ei taane see, kes saltsetab
kidrdl itaalla pabereitt

punkt (Karu teine kaotuspunkt loobumiskaotuse

näol ei ole turniirikomisjoni poolt veel lõpli
kult otsustatud) ja nendevaheline partii teisi
päeval, 19. mail on arvatavasti ka otsustav.
Neile järgnevad Põder ja Sander kahe kaotus
punktiga. Raual on vähe mängitud ja sellepä

5. Kc3—b2 h7—hBL4- ja võidab. tii Karu vastu.
Partii nr. 321. Prantsuse avang.
Möödunud nädalal lõppesid partiid: Põder
Mängitud Viljandis X üleriiklisel kooli 1 Kurrik 0, Kurrik 1 Remmer 0, Allas 1
Kurrik 0, Sander - Põder y2, Remmer
noorsoo turniiril 31. märtsil 1931. Märkused
0 Sander 1, Sander '/2 Tiit J/3, Põder 0
V. Põderi järele.
Karu 1, Tiit 1 Allas *0.
Lutt. Põder.
(Viljandi malem.) (Tartu keskk. malem.)
TARTU KOOLINOORSOO KEVAD KIIR.
1. e2—e4 e7—e6

3. Rbl—c 3 RgB—f6
näitaja õiendus. Kuni 16,30 grammofonimuusikat.
19,20 ülek. Tallinnast. 20 ilmateade ja ajanäi'- 19 teatrid ja grammofoiümuus. 19,20 päetvanudtO
4. Ocl—gs d5Xe4
Raadio ringhäälingu kawa:
tasa õiendus. 20.05 ülekanne Tallinnast. 21,10
Esmalt
Laskeri, siis Rubinsteini poolt
19,30
J.
Lukate:
Turaanlasist
sa
eestlaste
muusikalisi ettekandeid Heliplaatidelt.
võlwenennsest. 20 ilmateade ja ajanäitaja öierk, suure virtuooslikkusega mängitud.
EsmaSpäewal, 18. maU.
Berliin.' 7.45 toata konts. 15.15 kammermuns.
5. Rc3Xe4
dus Tartust. 2005 kontsert. Jrch. md. A. Krull.
Maroczy peab 5. OgSXfO paremaks, kuid
Tallinna. 15,80 päetvauudissid. 15,45 aja 23.80 konts. 0.15 konts.
21 juudi „Bjalikil" seltsi segakoor, J. Zstargolini
Wiin. 14.10 htuifoib tviiuldasaid. 16 20 kuul'', juhatusel.
näitaja menduS, Kuni 16,30 grammofonimuusikat.
peale LX 16, 6. Rc3Xe4 Lg 6 (või Lh6) võib
19 teateid ja grammofonimuusikat. 19,20 päews lauljaid. 20.05 kasakate koor. 21 sümf. konis.
Tartu. 14.45 grammofonimuusikat. 15.80 üle seis valgele kardetavaks kujuneda, nagu rida
kanne Tallinnast. 19 teateid ja grammofonimuus.

Tartu. Maleseltsi turntiril hakkab seisu
kord juba selguma. Esimese koha peale võist
levad Karu ja Tiit. Kumbagi! on üks kaotus

PnriiS. 19 grammof.
Praaha. 17.30 konil.
Riia. 18 konis. 20.03 operetim.

Senini läks partii Breslau turniiril 1912

tada.

S. Rf3—es Oe7—d6
10. Ofl—c4 OcB—b7

11. Ldl—hs Od6Xes
12. d4Xe5 Ld£—e7
Tarvilik, sest valge ähvardab OXe6.
13. o—o

Tuleb alistuda 13. o—o—o.

13. ... RbB—d7

14. Vfl—ei

Siin oli musta mängu kriitiline moment,

piirkonda. Tema eilane Löuua-Roorsi äärcmiini

mum liikudes Läänemere täitunud. Wiimase mõ

sul sadas öösel Lääne-Eestis ja saartel wihma.
Eilne Viskaja lahe madalrõhkkond siiwencdcs siir

dunud Inglise kanalile ja Ida. Kesk ja LõunaEuroopas tvalitses hommikul selgewõitu ja soe ilm.

Eestis oli laupäetval keskpäewal 10 19 kr.,
öösel 7—ll kr. ja pühapäewa hommikul 6—13 kr.
sooja.

kuid valge viimane äraootav, ühtlasi nõrk käik

musta mangu 14. RXfSH oleks val
Warsfaw. 18.45 popnl. fümf. 21.15 popul. päästab
gele võitu tõotava pealetungi annad, näit.: 14.
RX£5 ef, 15. eS! o—o—ol Must peab malendi

konts. 22.15 konts. 24 tantsu- ja kerge muus.

tagasi andma (Rf6 16. ef-}- KfB? 17. Lh6 matt

või Res 16. e£*h Rf7 VT. LXf5 Oe4 18. OX

Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Väljaandja Eesti Kirjastusühisus
„PoStimeeS".
Trükitud „Postimehe" trükikojas, TartuS.

Kr. 133 V
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Bugsiir-Transport Ühisuse

Ämmaemand
Miil
LliiMei

Oma armast liiget

25. mail s. a. kell 10 komm., Lodja tärn nt 19.
PÄEVAKORD:

vann. adv.

1) Koosoleku avamine.
2) Koosoleku juhataja ja sekretäri valimine.
3) Uute liikmete vastuvõtmine.
4) Juhatuse liikmetele eritasu määramine.
5) Auriku remondikulude kinnitamine.
6) Katelde ost ja müük.

Jttax WoMfeili,

E. Kamsen,

KactGu&id

mälestab sügavas leinas
TARTU ÕIGUSTEADLASTE KLUBI.

Vennad Xepp
PROMENADI NR. 2.
«Vanemuise» teater

Kirstupanek 17. mail kell 7 0. leinamajas, Kaluri
nr. 18; ärasaatmine sealtsamast 19. mail kell 7
õhtul Maarja kalmistule.
Palume kõiki sugulasi ja tuttavaid teda tema
viimsele puhkepaigale saatma tulla.

Sügavas leinas abikaasa» poeg |a omaksed*

Teisipäeval, 19. mail kl. Bõ.

Georg HoberH

kW

ristik- ja
maaheinu,

kõrge %% tulutoova ette
OKSJON.
võttele, võimalus ise kaasa
Tartu Ühispanga põhikirja §§ 18. ja 22. alusel müüakse töötada. SIL «Tulu» all.

Mäksa vallas, Miina asundus.
Teateid saab ka Tartus, Tähe avalikul suusõnalisel enampakkumisel esmaspäeva), 18. mail s.a.
tän. 62—2. G. Otsa.
kell 2 päeval panga ruumes, Kompan! tän. nr. 1 järgmised
pangale panditud varad:
Täiesti korras hea
1. 4 jalgratast firma «Columbia» ja «Royal Cycle».
2. 60 naisterahva suvekübarat.
3. 1 garn. kabineti mööblit, poolvalmis.
John Wexley näidend 3 vaal
4. 97 palli (4404 rulli) seina tapeete.
maja
Pääsetähed 40, 50, f>o, 85 ja
5. 114 mitmesugust karusnahka.
110 senti ühes riidehoiuga.
Ostjal tuleb peale pakkumist Vs ostuhinnast ja 1% tempel
lusa viljapuu aiaga müüa maksu
ÜIU ja kooliõpilaste pääse Tallinnas.
tasuda, kuna terve ostuhind järgmise päeva kella 12
Sooviavald.
saata
tähed maksvad.
slt. Tallinna kontori Vene t. 1, tasutud peab saama, misajal ka ostetud varad ostjale üle
antakse. Tähtajaks ostusumma mittetasumisel jääb l/» ostu
«Palkehitus» all.

teti

VÕÕras silm ega põletav päike ei
paista iialgi läbi Soome tselluloos
kartong automaat allalastavatest

nurgal transformaatori taga.

Kaup värske ja korralik, hin

VANEMUINE •1
Esmaspäeval, 18. mail s. a.
Esinevad Vene rahvalaulude ettekandjad 6ed

Nüüd ehk edaspidi otsib

intelligent kaheliikmeline pe
rekond kolmetoalist

M.iaA.Werjewkinid

Odav, parem, soliidsem,
praktilisem abinõu
akende katmiseks* Mit
mes suuruses. Yastupidavns
flle 10 a* garanteeritud*

korterit,
soovitav kesklinna. Teatada
selle lehe toimetusele «Mu

kes oma sportlls-kunstlllsel antoturneel
Umber Euroopa IPrahast Prahasse).
Klaveril F. E. NIKOLAI Algus kell 8 õhtul.
Pääsetähed eelmüügil teatri kassas kella 11-1 e. 1. ja 5—7
õhtul ning K m. «Teater Ja Muusika Rüütli tän. nr. 8.

Hollandi
seemnehfliipliis
Tartus* Söögiturg S

raamatukaupluses
Tartus, Suurturg nr. 16.

Vilunud

«MAAMEHE» tellimisi võtavad vastu kõik «Posti

soovitab kõrgeväärtuslisi

J£ asulik

Osakonnad esitajad
kõigis alevites.

jalanõude
n ostukoht

Heimtali riigimõis, Viljandi
>«

Watm ajalehti,

Nõuetav kauema aja praktika.

tsingi ääri,
plettwitsa

jeldusega ning tunnistustest
ärakirjadega saata. Aadress

jahu- ja viljakauplus

müüb «Postimehe» trükikoda
Tartus, Jaani tän. 11/13.

99 Suures valikus müügil häid moodsaid
BL Ja vastupidavaid Jalanõusid. Hinnad
odavad. Töö eest vastutus.
Müüa

till!
Vähetarvitatud

jalgrattaid

Müüa

Töölist

taimi ja mitmesuguseid kuuski. Sealsamas on

tarvis. Firma Otsing Rüütli

(šaraban). Näha Kivi tän. 11,

Austusega StSIUbOTCJs
Talurahvakauplus Raekoja t 5, Tartus.

li

argipäeviti.

linna lähedale tallu. Olesanda
Küütri I—l,1—1, kella 6—9 p. 1.

sindleid.

ning igasugust muud kaupa odavate hindadega.

lippe ja alaplnde
on müüa Lukke vi., Palava
talus.

aitate iseendid!

rokki õlg
müüa. Lähemaid teateid t
duainete kauplusest, Jaani

MII taii

Täiesti karske, kauaaegse
praktikaga

nuga vastu.

Teatage: Vallikraavi tän. 18, tel. 908, Kloostri tän. 7.

Lugege „Sädemeid"!

kool.

vajan 3 aastaks kaasosanikku kindla**.» .

ärisse. Kapitali püsivus ja vähemalt 14% kindlustatud Soovi

Tervishoiu- ja Hoolekandevalitsus vajab Taheva käs[ WOK aTr Vo"naldatud- 7°-'°» Saai'Tanu,^:
laste sanatooriumi jaoks

ÜkgkMtirjaoakaja ei saa läbi,
kui temal puudub

palgaga 185 kr. kuus ja prii korter. Sooviavaldused
tempelmaksustatult (50 senti ja 10 iga lisa pealt) ühes
lühikese eluloo kirjeldusega saata hiljemalt 28. maiks
s. a. Tervishoiu- ja hoolekandevalitsusele.

tasknraamat

ADAVERE PüMAfiHISUS, VILJANDIMAAL*

Tartus Lembitu 9, Maarja
mõisa haavpkliiniku ees.

müüa. Puiestee ja Roosi tän. nurgal (endine vaugull i puu

IllllllllillillliillilllllllllllllliUs

«UHISABI» toetuseks pange kokku

Paber, kondid, kaltsud, pudelid, metall, vanad rii
ded, saapad, margid, vaskraha jne. võetakse tä

Kardinate pesemine |a raamimine.

ehituskrunte

MW üdi

Odavasti müüa ilus

PALUKESED.

Gildi 7 ja Tähe 70 puhastab ka igasugu riideid

Tööotsimised

Linna lähedal

Aidates teisi

Rügi metsatööstus.
Tuntuim, parim P. LAURSON'i

jalgrataste paranduse peale
nr. 13.

Häid kuusepuu

maid teateid müüdavate materjalide kohta saab Riigi metsa*
tööstuselt ja vastavalt, metsaülemalt.

25 senti, poogitud sireleid 15 senti, marjapöõsaid, maasika kõige korralikumalt ja odavamalt.

Vajatakse suveks noorem.

ja soovitan igasuguseid põllu , heina-, lille-, juur- ja
alavlljaseemneid,
KÄALISOOLÄ 40°/ o
SÜPERFOSFÄATI 18—20%

hinnast oksjoni komisjonile kindlustuseks sissemaksa. Lähe

keemiliselt

Küütri 1-1, kella 6-9 p. 1.

Sealsamas võetakse komis
joni peale müüa ja tehakse

ühes üksuses, alghinnaga 8.50 kr. tihumtr.
Pakkumisest osavõtjail tuleb 10% pakutava üksuse kogu

pesumaja
õunapuid

linna lähedale tallu. Ülesanda

piüüa Riia tän. 10, tööstuses.
ka igasuguseid remonttöid.

seemnete-müögi

Heimtaii riigimõis, Heimtali
posti ag. Mõisavalitsus.
Vajatakse vilunud

suvinisu, kaeru, otri, herneid, übe, pe
luskit, linaseemet, kõlblikud ka külviks.
Olen avanud oma kaupluses,
Baekoja tSn. 5, Tartus

Pakkumised ühes elulookir

Palkide oksjon.

Suusõnalisel enampakkumisel müüakse 22. mail k. a.,
Tartus, Narva tä n. nr. 4, Henningi platsil. kell 13 Riigi metsatööstuses Tallinnas, Falkpargi 4:
a) Aakre metskonnast Puka ja Mägiste r.-jaamadesse
111 A. Sass.
väljaveetud umbes 250 tk. 90 thm. okaspuu palke,

maal vajab kohe
99 | • •

Karl Unfi

mehe» tellimiste vastuvõtjad, kõik postiasutused
üle riigi ja peakontorid Tartus, Jaani tän. 11—13;
Tallinnas, Vene tän. 1.

on kohe vaja Puurmani valda

Keskladu:
Ausi talusse. Jüri Villberg.
Tallinna, Talli tn. 8. Telefon Puurmani 12.
Müük suurel ja väiksel arvul

..Vanemuises".

Telefon nr. 1004.

agronoomid, majandusteadlased, tegelikud põllu

ja majapidajad, aednikud, linnu- ja loomakasva
tajad jne. Praegusel algaval kevadisel hooajal,
kus iga põllumees suurte lootustega oma tööle
asub, tahab «MAAMEES» heaks sõbraks ja nõu
andjaks olla igale peremehele ja perenaisele,
perepojale ja peretütrele, sulasele ja tüdrukule.
Iga teadlik põllu* ]a majapidaja tellib
sellepfirast „MAAMEHEU otsekohe.

Ladu:

Tööpakkumised

torukraavi

Soovitan omast laost:

nfida laleht.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti

gav korter» all.

seemneid

Tartos» Kalaturg nr. 1.

ilustatud pÕElumalandusline

Ilmub adv. JOH. VIIK'! tegeval toimetusel.
KAASTÖÖLISTEKS tuntud ülikooli õppejõud,

Mfiiimised

•*

Pääsetähed 25—100 sendini, kooliõpilastele 15 senti, müü
gil muusikakoolis ja kontserdi päeval kella 6 p. 1. alates

MAAMEES

on loetavam erapooletu piltidega

aknakatetest

Vanemuises

lllilüOUülüilllillllllillD

Juhatus.

hr* J* Mandell kauplu"
Ml võetakse nPostimehe*4
ja tellimisi
kolonlaal- Ja piima
vastu ning mQQakse üksik kauplus Tähe ja Onne t
numbreid.

leinab Kressmaaitl perekond*

Kolmapäeval, 20. mail 1931. a. kell 8 õhtul

tab tellimisi ja kuulutusi vastu.

mesti motm

nad odavad.

Tartu Kõrgem Muusikakool.

Kesk tän. nr. b müüb Posti
mehe ja wMaa:ne^etl ük
sikuid numbreid ja võ

hinda panga kasuks ja oksjon loetakse mittekordaiäinuks.

Ehamarus
Surma läbi lahkunud armast õemeest

Jaan Slmonson
Kellel oleks võimalik lae
nata kuni
EKDfIS

Müüa

Eelviimast korda

Iti*. sm ji sisiMi
KoflMeetUau
Vastuvõtmine tU»S ajaL .
fartUt Ummtmam tita. 11 j
20. mail s. a. k. 9 komm. \
müüakse Antsla jaosk. koh
tupristavi poolt Koorasta
vallas Karste asund. ilusate
hoonetega normaaltalu suu
ruse asuniku
koha eesõigus.
Riiklised laenud välja vöt»>
mata. Pakkumine algab um
bes kr. 500.— ,
eilüllllflüllllllllllllilllllHliiin'

Tartu*, Jaani tln. 15, IH kord

suures valikus odavate hindadega soovitavad

Juhan Kiipus

(sissekäik Holmi

Ämmaemand
masseerija

kes ootamata surma läbi lahkunud,

ööl vastu 16. maid uinus igavesele unele

Hmmaemanü-matteeMa
R. RILRR
Tartus, Raekoja tfin. 9

7) Jooksvad asjad. Juhatus.

63. eluaastas minu armas mees ja kallis isa

Tartus, Vana tän. 3 1.

vajab kutseöiguslist

;es omab esimese liigi tun

Müüa pruugitud meester.
-eoauto ehk traktori peale,
mees-meierit
jalgratas ja
funneb remonti täielikult
ling valdab kolm kohalikku
binokkel.
;eeTt. Kirjad slt. «Garandil
Valimine 25. mail 1931. a. kell 13.00 Adavere meiereis, Põlt
'õimeline».
Teateid saab Naistekliiniku'
samaal 8 klm. Isiklik ilmumine soovitav. Juhatus.
kojamehelt. J
listused, soovib kohta takso,

Suu res valikus omast töökojast
soovitab

.POSTIMEHE** raamatnkaunlsi^
Tartus, Suurturg nr. Hi.

