üksiknumber 5 senti

Slmiib laa päev
Toimetus Ja peakontor Tartus, Ülikoolit 21,
Toimetus Ja kontor Tallinnas, Vene 1.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siseriigi

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

Postimees

Telefonid Tallinnas; Toimetus 436—81, kon

tor 436-11.
Käsikirjad hoitakse aial ainult sellekohasel soovil.

Kuulutuste hinnad: a) kuulutuste kirjaga: kuulu

tuste küljel 5 senti, teksti ees 10 senti, teksti sees 12 senti;

b) teksti kirjaga: teksti ees ja tekstis 15 senti mm veeru

laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hinnaga. Kuulutuste
koha valiku soove täidetakse ainult võimalust mõõda.

Kuulutusi järgmise päeva lehe jaoks võetakse vastu
kella 1-ni päeval, laupäeviti kella 12-ni päeval
„Postimehe" raamatukaupluses, Suurturg 16 ja kontoris,

76. aastakäik

ÜUkooH tän. 21/23.
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Ja ta maksuliste lisade tellimishinnad <
Postiga: 1 kini 150 s.. 2 k. 300 s, 3k. - 370 s.. iga
järgnev kuu 120 s., 6 kuud 725 8., 12 kuud 1400 senti.
P osti ta: 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 8.,
kuud 1350 senti. Talitusest ära viies: 1 kuu 125 s., 12
kuud 1200 snt V ä 1 i s m a a le 4 kr. k., Lätimaale 150 s. kuus.

2 k. 270 s.. 3 k. 370 8., iga järgnev kuu 110 s., 6 kuud 700 8.. 12
..Lasteleht" 10 s. k. „Tervis" 1 kuu 20 snt 12 kuud 240 senti.

Aadressi muutmine 25 8.

„Nädala Postimees" igal esmaspäeval ühes ..Sädemetega" —•
20 snt kuus. ..Postimehe" tellijaile esmaspäevase lehe asemel hinnata.

HMaamees" 1 kord nädalas (reede) 1 kuu 20 s., 2 kuud
40 s., 3 kuud 55 s.. 6 kuud 105 s.. 12 kuud 190 s.
„Maamees" 2 korda nädalas 1 kuu 40 senti, 2 kuud 80
s* 3 kuud 110 s., 6 kuud 210 s., 12 kuud 380 senti.
Tänast lehte 6 lehekülge

Neljapäewal, 29. septembril 1932

Helifilm, millist Igaüks näha soovibl Kino Athena repert. iärjekordne magneetl
ifllliiuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllilllltlinillllliriii<tii<
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Pikantne, teravmeelne Ja Intrigeeriv sisu* Elegantne algusest kuni lõpuni ja läbipõimitud unusta*
matust ja võluvast muusikast.

rkaadla prints

Kuulsa komponisti Robert Stolzi
£fmiLvuritaplub2nkrnemZrd Willy Forst, Liane Haid. MUUM
kuulaja kunagi ei unusta. Robert Stolz on hiigla menu osaliseks saanud operettide .Oas Lied ist aus ja „Ein Lied, ein Kuss, ein
Mädel" komponistina. Juba homme räägib kogu linn Arkaadla printsist. Eeskava noorsoole vaatamiseks lubatud.
BiiiiiiiiimiiiiiiniimiiiiiiiiifliiHiffliiiuiiiiiüiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiim^

niiatnQ ppcWva ncs.lrs. tAutit ÜMKnnr. .va stnn. AASTA JUUBELIPIDUSTUSED. Akadeemik Kooperatiivi väljaanne.

Porto Rico pealinn häwitatud.

APOLLO

Kohutaw tornaado, mis häwitas San Jaani linna, läheneb Haitile. Baltani poolsaart
tabas raske maawärisemsne.
Inimohwrite arw tõuseb üle tuhande.
San Juanist, 28. sept. Üle 200 ini
mese on surma saanud, whanded on haava
tud ja wtgastatud, sadanded perekonnad pea
varjuta, puuvilla- ja kohvilõikus on häwita
tud, arvutult hooneid on purustatud, kõik
ühendused katkestatud kohutavast tornaadost,

mis möllas Porto Rico saarel ja saare pealin
uas San Juanis.
San Jnani linn pakud õudset vilti. Linu
on ilma veeta ja valgustuseta. Kõik laevad
ja paadid sadamas on purustatud ning põhja
aetud. Majadel on katused ara viidud. Kaup
lused ja kaubalaod on lõhutud. Meteoroloo
giajaamast torm viiS ära teaduslikud instru
mendid.

Organiseeritakse abiandmist. Koolid ja ki
rikud ou hospitalideks ja abiandmise paika
deks muudetud. Ameerika Puuaue Rist saa
dab sõjalaewadega kohale jahu, riideid ja ars
tirohte. Ühisriikide maa- ja merewae osad
wõtawad osa PäöstetSödest. Wangid on Pout
seile appi käsutatud uulitsaid ja teid rusudest
puhastama.

Tormiga käis kaasas upuwSlik wihmawa
ling, mis häwitustööd Meelgi täiendas.
Ka teistes tähtsamates keskkohtades saarel

on hävitus suur. Areeibo, Fajardo ja iseara
uis Haiaro ja Carolina vahelisel maa-alal on
hävitus suur olnud, kus näivad kõik linnad
maatasa olevat tehtud.
Kuberneri käsul avatakse kõik valitsuse

Hävitavad orkaanid ei ole saarel sugugi
harulduseks.

Samal aial BalkaaU.
Belgradist, 28. sept. Öösel wastu
asutised juba kesknädalal uuesti, nagu ei oleks
kolmapäewa tabas Balkani poolsaart raske
midagi juhtunud. Kuberneri arvates ei tohi maawärisemine, mis nõudis immohwreid ja
maad anda meeleäraheitmisele.
tekitas kabuhirmu Bulgaarias, Jugoslaawias
Samal ajal teatatakse Santo Domingost, ja Greekamaal.
et orkaan on nüüd ida poolt lähenemas Haiti
arwatakse surmasaa
saartele. Sant Petro ja Makorise linnad on nuidPõhja-Greekamaal
olewat 100—150 inimest.
tormis juba kannatada saanud. Santo Do
Maawärisemife keskkoht asus Chalcidici
mingo pealinnas võeti tarvitusele ettewaa
poolsaarel. Sellel poolsaarel asuwad külad,
wse abinõusid tormi vastu.
eriti Stawriniki, Neochori, Zjersse, Neorodose
Porto Rico saar on Suurte Antillide ida ja Staghira on pea taielikult häwinenud.
poolsem. Ameerika Uhisriikidele kuuluw saar Õnnetuse kohta saadeti Salonikist sõjawäe
osad kohale. Ka Salonikis oli tugewaid maa
ligi miljoni elanikuga.
Saar on Haitist, läänepoolsest suuremast aluseid tõukeid tunda, mis aga õnneks nime
saarest, eraldatud 115 k»l laiuse Mona Pas tamiswüärilist kahju ei tekitanud.
sage wäinaga.
Ka ookean ei pea wastu.
Rahwastik tegeleb suhkrupillivoo kaswata
Inglise seismograafid märkisid kolma
misega, samuti kohwi, maisi, puuwilla, koo
kuspähklite ja lõunamaiste puuwiljade kaswa päewal maawäringu, mille kesttohaks oli Pöh
tamisega. Saar leiti üles 15. nowembril ja-Atlandi ookean.
1493. a. Kolumbuse teisel Ameerika-reisil.

Kultuurinädal otsustatud
K»ltm»r»rgaaisatst»o«id majaudusringidega ühte wäermda.
Millal korraldada kultuuri nädal?

Raudtee kraawist leiti surnu
keha.
Kaarepere raudteejaama korraldaja leidis
kolmapäewa warahommikul jaama lähedalt
raudtee kraawi kaldalt Karl Kolli surnukeha.
Kolli alaline elukoht oli Kuremaa wallas
Posti talus. Ta oli sõitnud teifipäewal ron
giga Tartu ja õhtul nähtawasti tagasi. Wä
giwalla wndemärke surnu juurest ei leitud.
Arsti arwates on tulnud surm südameraban
duse tagajärjel. Laip saadeti Tartu lahka

Teisipäewa õhtul olid kooS mitmesuguste et kooStõö on täiel määral wõimalik ja sooTartu kultuurorganisatsioonide esindajad, et witaw.
Kirjanikkude Liidu algatusel arutada kultuuri
Millal kultuurinädal korraldada? Tartus
nädala korraldamise küsimust. Vvkemate kõ wõiks kõne alla tulla majandusliku „Eesti
nelusteta otsustati küsimus jaatawalt.
nädala" korraldamise aeg, mis pealegi ühte
Milline oleks kultuurinädala programm, langeb Tartu näitusega. Kuna aga kultuuri misele.
see peab üksikasjus selguma lähemal ajal, nädal on mõeldud ülemaalisena, siis wõiwad
kõnealusel koosolekul räägiti sellest esialgu mõjrcka weel mitmesugused muudki kaalutlu
ainult üldjoontes. Kirjandus, kujutan? .kunst, sed. Kui kultuurinädal korraldada näit. sep
muusika, teater ja teadus mitmesuguste ala tembrikuu alul, siis on küsitaw, kas kõik need,
dega peawad sel nädalal paKuma oma kõige kes peaks kaasa tõmbama, on pärast sttwe
paremat. Kultuurinädalal on ju esmajärgu waheaega küllalt „N?ormis" ja kas linnaelu
MMIM
liseks sihiks pakkuda rahwale tõesti kõrgewäär hooaja alul üldse wõimalik on midagi laia
tuslikku, ühtlasi püüdes massidele lähemale ulatuslikumat teostada.
wiia kultuuri saawutusi. Selle sihi saawuta
Aja küsimus jäeti lahtiseks. Kujundati soovitame järgmisi Õpperaamatuid:
mise teedena märgiti koosolekul kirjanduse- kultuurinädala ajutine korraldan» komitee, kes
Praegu ilmunud s
Shwid, kunstinäitus teatrietendust, ajakirjan töötab wälja esialgsed kawad ja kaalub läbi
ka aja küsimuse. Komiteesse waliti esindajad E. Markus A.Parts: Maateaduse õppe»
duse eriwäljaandeid jne.
raamat* Algkooli VI klassile. Hind 1 kr.
Majandusorganisatsioonidega luuakse ühine kirjanduse, kunsti, muusika, ajakirjanduse, tea
40 s., köites 1 kr. 60 senti.
wäerilch. Kaub.-tööstuskoja esindaja kinnitas, duse, majanduse jne. aladelt.
Varem ilmunud:
J. Ainelo: Näiteid Ja harjutusi I. Hind
pesemise teel on wõrdlemisi raske. Loodetakse

Otsitakse paremat klaasi
liiwa.
Paremasordilise klaasi walmistamine seismas.
Majandusministeeriumi mäeamet lõpetas
neil päewil Petserimaal raudtee ümbruses
klaasiliiwa lademete otsimise ja on nüüd asu
nud uurimistöödele Soome lahe rannikul
Pakrist Luni Narwani.
Petseri ümbruses leidub wSrdlemisi head
klaasiliiwa, tuid tihti esineb see õhukeste kihti
dena ja muude minevaalollustega segatult.
Liiwa puhastamise ja pesemise puhul on aga
sellest siiski wõimalik walmistada Krgemasor
vilist klaasi. Liiwaproowid on Petseri ümb
rusest wiidud Tallinna laboratoorsetele kat
fetele.

Klaasiliiwa lademeid leidub rohkesti ka
rannikul, tuid siin on ta rohkem segunenud
raua ja teiste olustega, milliste eraldamine

Neljapäeval, 29. sept. alates ja edasi. Suurepärane esietendus Tartus.
Põnev! Kaasakiskuv! Närvepingutav! Suurteos, mille
sarnast näeb kord paljude aastate Jooksul.

köites 75 s.

(PAAstke meie
Peaosades suurnäitlejad: GEORGE BANCROFT, WILLIAM
BOYD ja JESSIE BOYCE.
Kes tahab näha tõsist, kaasaelamisele sundivat meisterteost, külastab Apollot!
ÜLIHUVITAV EESKAVA LISA. Algus kell 5, pühap. kell 2.

TIVOLB «KALEVA»

JAlgige reklaami!

rahwaste käes oleks ainult kaitse wahend.

Papeni wastus Herriot'le
Teised riigid ei täitwat oma
peale wõetud kohustust.
Berliinist, 28. septembril. Saksa rii
gikantsler don Papen wõttis kolmapäewa
õhtul jutule „Wolfft" agentuuri esindaja,
kellele andis pikemaid seletusi wastustks
Prantsuse peaminister Herriot wiimastle kõ
nele Gramatis.
Riigikantsler awaldas kahetsust, et tema
Herriot sõnades ei wõi näha samme wäewä
hendust sihis, küll aga praeguste raskuste
suurenemist ja Prantsuse märgukirjas 11.
septembrist ette toodud täiesti negatiiwsete
seisukohtade kinnitamist. Kõne ei olewat
mitte Saksamaa relwastumisep, waid sellest
et teised riigid ei täida enese peale wõetud
kohustusi wäewähenduse küsimuses. Saksa
maa ei wõiwat lubada taganemist wiimase
10 aasta tendentsist, mis wiisid rahwuswa
heliste suhete normaliseerimise poole.

Mis puutub Briti ja Prantsusmaa märAukirjadesse, siis leidis riigikantsler nende
sisu olewat põhjendamatu. Prantsusmaa
unustawat ära, et tema ise praktiseerib suures

ulatuses noorsoo militariseerimist, sest noor
soo sõjawäeline ettewalmistus moodustawat
Prantsuse sõjawäe reformi tähtsa osa, kuna
Saksa noorsoo kehaline kaswatus kuidagi wiisi
sõjawäelist iseloomu ei kandwat.

Lõpuks toonitas riigikantsler weel kord,
et kõne on rahwaste põhiõigustest ja tõrjus
kategooriliselt tagasi Herriot wäited, nagu
wõlgneks Saksamaa tänu Prantsusmaale.
Sule ja Feldmann jõudsid
tagasi.
Tartu suursportlased Gust. Sule ja Nik.
Feldmanu pidid jõudma tagasi oma wõidu
kalt wrneelt kolmapäewa õhtuse rongiga,
mis Tallinnast kella 10 paigu Tartu jõuab.
Kalew palub oma liikmeid selleks ajaks roh
kel arwul jaamas olla. Wastuwõttu kor*
raldab wastaw komisjon.
Paide wangla mässulised
riigikohtus.
Kolmapäewal oli riigikohtus arutusel
Paide wangide mässu asi. Kohus tühistas
kohitrrpalati otsuse ja saatis asja uueks otsus

Mis puutub etteheidetesse, nagu oleks
Saksamaa oma Üheõiguslust nõudmisega esi
küllalt head klaasiliiwa ja kwartsi siSseweoks ei
J. Ainelo: Näiteid ja harjutusi 111. Hind nenud ebasoodsal silmapilgul, siis ütles von
peakS enam wajadust olema.
köites 1 kr. 75 s.
Papen, et mitte Saksamaa ei ole seda silma
Praegu on aga meie klaasitööstustes pee E Asson |a A. Möller: Eesti ajalugu ühes pilku walinud, waid wäewähenduse konwe
üldajalooga* Algkooli V klassi kursus. rents, kes Saksamaa sovwide wastastlt wõttis
nema ja kõrgemasordilise klaasi walmistamine
Hind 1 kr. 60 s., köites 1 kr. 80 s.
wastu sarnased resolutsioonid, mis Saksamaa
seismas, kuna waluuta puudusel ei ole enam
A
Möller
ja E. Asson: Eesti ajalugu ühes üheõiguslust küsimust terawalt üles tõstsid. tamiseks tagasi.
wõilnali? wälismaalt purustatud kwartsi ja
üldajalooga ja kodanikuõpetus. Alg
teisi kemikaale sisse wedada. Praegu walmis
Saksa riigikaitse ministri poolt awaldatud
kooli VI klassi kursus. Hind 1 kr. 80 snt.,
tatakse waid lihtsamaid klaasisorte kodumaa
köites 2 kr.
Sunduslikud
nõudmised ei ole mitte tema isiklikud nõudmi
klaasiliiwast.
E. Markus: Maateaduse õpperaamat alg» sed, waid neid toetawat kogu walitsus ja need
kooli V klassile* Hind 1 kr., köites järgnowat otseteed rahwa enesekaitse õigusest.
1 kr. 20 s.
Prof. A. Paldrock - Upsala
määrused
Saksamaa pooldab igat wäewähendust tingi
A.
Parts:
Maateaduse õppe» ja tõõraa» musega, et see maks. on kõikide riigide kohta ja
ülik. audoktoriks.
mat algkooli IV klassile* Hind 1 kr., mis puutub Saksamaasse, siis ei ole temale
köites 1 kr. 20 s.
leiva, saia, küpsiste ja kondiitri'
Rootsi ülikool UpsalaS on walinud Tartu
ükski wäewähenduse konwentsioon liiga radi
Mikooli prof. A. Paldrocki oma audoktoriks. J. Lang j. t Välke looduse sõber* I jagu
kauba valmistamise, hoiu ning
kaalne. Kuid Gramatis peetud kõne näitawat
1 kr., II j. 1 kr. 25 s., 111 j. 1 kr. 25 s.
Pidulik audoktori promotsioon on 5. nowemb
müügi kohta Tartus.
Papeni
arwates
uuesti,
et
tahetakse
tarwitada
j. t. Juhatusi õpetajaile* «Väikese
ril, mis ajaks audoktor arwatawasti kohale J. Lang
looduse sõbra» käsitlemiseks 1, 11, 111 h 30 s. ühesugust erinewat mõõdupuud. IroniseeriSaadaval
sõidab.
Walt küsis riigikantsler, kuidas wõib wäike
NOOR EESTI KIRJASTUS
arwuline ~Reichswehr" Saksamaa käes olla ~ Postimehe " raamatukaupluses
Tartus, Rüütli tän. 4.
kallaletungi abinõu, kuna sama sõjawägi teiste
Tartus, Suurturg 16, telefon 2-50.
aga siiski, et kodumaalt on wõimalik saada

J. Ainelo: Niitteid ja harjutusi li, Hind
köites 1 kr. 50 s.
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Rootsi wabakaubanduse teel.

Päewast

Wäljarännanud tulewad tagasi.

Rootsi sotsialistliku walltsuse sts-ia willispvlitika. - Toetus
Maailm on mõttes wii
mine. Maid wähemalt niiwõrt laialdasel ku
wO jflCtlti
päewa.
maÄei aastatel jäänud õige kitsaks. Pea kõik jul ajaloos täiesti uuelaadse nähte taga
riigid nii Euroopas kui ka mäljaSpool seda on si rända mise esilekutsumine.
Walimiste wlemused wiisid RooH parla ministri poolt paberile tviimase pooletunni
wnmaste aastate jooksul maksma pannud rea
Tartu
Tähe
tänawal
asub
uks
tähelepanu
mendi tunduwalt waremale, Sotsialistide jooksul enne kuninga suure minekut nagu
Juba mõnda aastat kestab massiline ta
kitsendusi, mis takistawad sisserändamist nen gasirändamine, miS on mitu korda suurem köitew maja. Alumisel korral raiskawad 14 kohaline wõit andis neile koos kommunis tähendab ükS Rootsi leht. Töökamas rõhuta
desse maadesse. Kuid mitte üksi uustulnukaid äärmiselt kokkukuiwanud
„kraade>poisid" laupäewa õhtuti omi nädala tidega peaaegu absoluutse enamuse, millest takse eeskätt majanduselu terwendamise tar
wet pannes pearõhku vabakaubanduse eden
ei lasta Hale, Maid ka juba warem aastate Suured rahwamassid rändawad oma uutelt jooksul teenitud troone, keskmisel korral la puudu jäi ainult mõni koht.
eest sisserännanud teise riigi kodanikelt wõe kodumaadelt, kust neid kas töõmõimaluste wastawad töötute juhid sotsialistide sõima
Walitsuse moodustamine anti sellejärele damsiele. Kuid seejuures ei unusmta ka
takse ära tööload ja sünnitase neid maalt lah puudumine wõi sunduslik wäljasaatmine on mise koosolekuid ja ülemisel Korral elawad loomulikult sotsialistidele, kui suurema era sisse- ja wAjaweo tasakaalustamist. Walitsus
kuma. Warematel aastatel paljud maad püüd sundinud lahkuma, endistele asupaikadele ta sotsialistid oma nõukoguga, nähes õnnift und konna kätte.
deklareerib tollimüüride lõhkumise tarwidust.
sid kõiksuguste soodustuste kaudu tõmmata gasi ja riikide walitsused murrawad päid, mitme koha pidamise mõnusatest tagajär
kuid „wõimaluste kohaselt" ja käsikäes teiste
Alul walitses Rootsi poliitilistes ringkon riikidega.
juure uusi tööwõimelisi kodanikke, et sel teel kuidas neile elamiswõimalusi muretseda.
gedest jne.
intensiiwsustada oma majanduslikku ja kui
Alumisel korral tipsutawate „?raadepois dades arwamine, et sotsialistid katsuwad s.el
Tähtsama sisepoliitilise ülesandena peab
Kõik
need
kitsendused
pole
oma
mõju
awal
tuurilist elu. Eriti agarad asustamispolitika
tega", kui nad liigsesse „waimustusse" saw lest kohustusest mööda hiilida, sest sotsialistide walitsus abinõude leidmist kriisi ohwrüe aita
oli küllalt kohti, millega miseks. Siin rõhutatakse kõigepealt toopuu
toetajad olid ookeanitagused maad, eesotsas damata jätnud ka meie kodanike ülepiiri liik wad, on kerge Malmis saada: Politsei wahitoas
lemisele.
Wiimases
statistika
kuukirjas
too
ei
oleks
saanud
ühtida
ükski kodanline era duse wastu wõitlemist uute töövõimaluste
Lõuna- ja Põhja-Ameerikaga, kes majasid
jatdck ruumi kõigile waewatuile ja koorma
oma tõuswale põllumajandusele ja tööstusele dud ülemastest Eestist mäljarändamise kohta tuile. Aga keskmisel korral tegutsewad teist kond ja ühe niisuguse wäljapanemine oleks leidmise ja loomise kaudu riigiwõimu toetu
rohkesti tööjõudu. .Et seda Euroopas oli kül-! möödunud aastal selgub, et see on Lige tunta- liiki „kraadepoisid", punased lipsud ees, wor tähendanud walitsuse kujundamise wõimatuks
sel Wõlgadesse sattunud tahe
laldaselt, siis loomulikult algas suurewiisiline Walt tagasi läinud. Kui 1929. aastal oli weel mimütsid peas, ja kukutawadwaba riiki. Need tegemist, sest ka puhtsotsialistlik walitsus wa taise aidata. Kiige sellejuures t°-mt°t-ii
rahwasterändamine nimetatud maadesse. 1439 mäljarändajat, siis langeb nende arw on kindla sissetulekuga noorhärrad, kelle üles jab Rootsis praegusel silmapilgul mõne ko kõlva kokkuhoiu wajadust, kurd mitte nende
Selle tagajärjena wõisime tähele panna ooke 1931. a. juba 644-le. Kuid samal ajal on andeks tööta töölisi „juhtida", mis seisab üks danlise erakonna kas wõi heatahtlikkugi toe wäljaminekute alal, .uis puudutawad kapi
anitaguste maade rahwaarwu harukordselt kii tagasiwool olnud palju suurem. Wiimase 4 teise prowvkaatoriks tembeldamises, nõnda wst. Sotsialistid näitasid aga endid seekord
vet kaswu. Kümne aasta jooksul 1920—30-ni aasta jooksul on Eesti kodanikke tagasi tulnud et lõpuks enam keegi aru ei jaa, kes neist „juh kainete olupoliitikutena. Waatamata sellele, toowaid ja tootwoid alasid ning rahwaterwis
ia haridusala. _
suurenes Brasiilias elanike arw 35,4 prots. 1463 rohkem kuiwälja läinud. Eriti tunta iidest" mitte prowokaawr pole. Kui Laes et neil wõimalik polnud moodustada enamus hoidu
Seda rohkem kärbitakie aga laewastitu
toõra, Argentiinas 30,8 prots. mõrra, Aust walt on kahanenud wäljarändamine Mana tegutsema hakkas, siis olid temagi meelest walitsust, wõtsid nad siiski ettepaneku wastu, ja sõjawäe
kulusid. Wälispoliitiliste üles
raalias 19,7 prots. Mõrra, Uus-Meremaal desse tuntud wäljarännu maadesse, nagu tõik „kaasjuhid" prowokaatorid, nüüd on aga mille tulemusena wõidi möödunud nädala
annetena
rõhutatakse
aktiiwset oiawõiu tar
tema
ise
selleks
kõige
mustemaks
prowokaato
prots. mõrra, Kagu-Aasias koguni 32,3 Ameerikasse ja Austraaliasse. Möödunud aas
lõpul ametisse kinnitada puhtsotsialistlik wa wet käimasolewatest ultsioomdest
reliouoM'e
prots. Mõrra, Taga-Jndias 27 prots. mõrra, tol on Ameerikasse rännanud riigi statistika riks kuulutatud, kellest hullemat enam üldse ei litsus peatoimetaja Per Albin Hanssoniga
ja
nwjand
.
slise
koostöö
aml.
olewat.
Briti-Jndias 10,7 prots. Mõrra, Tseilonil büroo andmetel kõigest 55 kodanikku, kuna
eesotsas, kellel parlamendis peale 104 mehe
Nii walitsuse töökawa esialgsetes üldjoon
17,9 prots. Mõrra, Hawaii saarestikus 43,9 weel 1929. aastal see arw tõusis 379-le. Wäl
Et sotsialistlik ametiühingute nõukogu Ae lise sotsialistide rühma seljataaa weel kommu
prots. Mõrra, Kanadas 18 prots. mõrra, Am. jarändamine Austraaliasse, mis 1927. a. tõu misel korral keskmise korra meelest üks sots nistide heatahtlik toetus. Seejuures loode tes. Hilisemad päewad wõiwad muidugi sel
llhendriigeS 16,1 prots. Mõrra, Meksikos 16
ja kodanluse ilalakkujate pesa on, takse, et kodanliste erakondade pabem tiib lesse üksikuid muudatusi ja täiendusi tuua.
641-le, on möödunud aastal langenud ?o fascistide
prots. Mõrra ja Lääne-Jndia saarestikus 18,6 sis
sellest
wõib
aru saada. Aga et nende sõimle üksikute küsimuste arutamisel sotsialiste toe Kokkuwõttes wõiks tähendada, et ametisse
astunud Rootsi sotsialistliku walitsuse töö
prots. Mõrra. Pole käepärast andmeid selle guni 6-le. Ka Euroopa riikidesse mäljarän lewate kraadepoiste eest Tartu kodanlus omast tüb
kawa on „wõimalikkuse poliitika", muidugi
kohta, palju sellest juurekaswust langeb loo nanute arw, mis 1926. a. ulatus 1715-le, on piskust iga aasta 250.000 jnt. üüri peab
Sotsialistid
on
teadlikud,
et
sarnases
sei
mulikule juurekaswule ja palju sisserändamise möödunud aastal langenud juba 563.
maksma, sellest enam küll aru ei suuda saada.
sukorras neil wõimalik ei ole oma program tunduwa punase wärwinguga. Kodanlised
arwele, kuid wiimasel on igatahes kaalukas
Wäljarändamise wähesuses ei peitu meile Nemad murrawad kodanlust ja kodanlased mist pooltki teostada, kuid sellele waatamata ringkonnad asuwad selle suhtes ootawal seisu
osa minetatud maade rahwaarwu suurenemi mingit riiklikku ja rahwuslikku hädaohtu, na hoolitsegu selle eest, et murdjail oleks koht. asusid nad walitsema. Ja seda just selleks, kohal, sest teada on, et sotsialisõd täiesti ilma
sel. Seda kinnitawad osalt ka wastawad ar gu paljudes tiheda rahwa arwuga riikides, kus nad omad doppeltnelsonid sooritada wõiks! et.mitte lasta walitsemist minna parempooste nende nõusolekuta midagi teha ei saa. Kuid,
wud Euroopa kohta, kus waatamata sõjaaas- kus wÄjarändamine rahwa arwu ja elamis Et üks Kriisemani taoline komsomolkus weel tiiwa kätte, kes oleks kahtlemata ka asunud et osa sotsialistide nõudmisi nina kawatsusi
Wle järgnewale loomulikule nähtele, pole rah»
wõimaluste reguleerimisel paratamatuks wa kellelegi hädaohtlikuks ei saa, on selge; aga oma programmi teostama. Muuseas kartsid ühtub mõningatel aladel (näiteks wabakau
waarw mitte tunduwalt suurenenud. Kõne
on siiski niisugust ussikest põues sotsialistid tollimüüride kõrgendamiit parem banduse küsimuses ja osalt ka relwastuse wä
waid waswpidi, wäljarändamiskit mõistmatu
all olewa kümne aasta jooksul on rahwaarw jaduseks,
soendada. Tartus on see siiski wõimalik ol poole walitsuse Poolt, mille all oleks muidugi hendamisele), kodanliste ringkondade omade
sendused on meie seisukohalt teatamas mõttes
Euroopa riikides, kui me kõrwale jätame Idanud päewast-päewa ja aastast-aastasse.
dega, siis on alust loota, et sotsialistlik
kannatanud sotsialistide walijaskond.
Kroonik.
Euroopa põllumajanduslikud maad, eesotsas isegi tarwilised. Wäljarändajad on tawaliselt
walitsus mõneks ajaks wõib püsima jääda ja
Walitsuse
poolt
esitatud
töökawa
on
selle
aaState jooksul olnud 24,7 prots., näidanud ikka energilisem ja ettewõtlikum osa rahwast,
osa oma kawadest teostada.
pärast
ka
täiel
määral
„poole
muna
polii
Wenega ,kus rahwastiku juurekasw on nimet. keS läheb heaS lootuses oma energiale laie
tika". See on seatud kokku üldsõnades,
wõrdlemisi aeglast juurekaswu ja tõusnud maid tegewuswõimalusi otsima ja wiib ene
ilma üksikasjadesse laskumata ja wisatud peaWiljandis 3 "Stradiwariust"
kõigest, näit. Saksamaal 7,8 prots., Inglis sega peale energia ka suurema wõi wähema
maal 4,7 prots., Prantsusmaal (sisserända hulga kogutud kapitali wälja. Wäljarändamise
NÄHtawasti kõik järele tehtud»
mise abil) 6,7 prots., Rootsis 4 prots., Aust wähenemisel jääb see osa energiat ja kapitali
Nagu selgunud, on WiljandiS praegu
Täna saabub Soome kaitse
rias 8,2 prots., Kesk- ja Lääne-Euroopa rii paratamatult kodumaale ning peab siin ene
laewastik.
kibe rahwaarwu juurekaswu on tunduwalt sele tegewust otsima. Teisest küljest peaksid kolmel isikul Stradiwariuse wiiulit wõhe
pidurdanud ühest küljest hoogne wäljarända wäljarändamiskitsendused paratamatult tõst malt on kõigil kolmel seespool Põhjal paber
Neljapaewa hommikul kell 10 saabub
mine ja teiselt poolt isegi kullalt suur rahwa ma patriotismitunne ja häwitama kosmopo silt Stradiwariuse signatuuriga. Tekst on
Eesti kaitselaewastikule külla Soome sõjalaejärgmine:
„Antonius
Stradiwarms
Cremo
tihedus, mis paratamatult wajab „abiwen- liitilist mõttesuunda, sest tänapäewase olukor
Masti?, mMe koosseisus 3 allweelaewa, 1 all
nenisis. Faciebat Anno 17.mille kõrwal
Mi" wäljarändamise näol.
weelaewade depvolaew :a 2 suurtükilaewa.
wäike
sõõr,
selles
ülalpool
rist
ning
selle
all
ra
juureS
on
inimesele
tõeliselt
jäänud
ainult
Nüüd on nii Euroopa kui La ookeanitagu
see osa maailmast, mida ta nimetab isamaaks, tähed „A. S." Üks wiiulitest kuulud linna kümne aaSta kestwusel katsetatud ja imetletud I Külläsaabuwad laewad on kõik kolm uued sa
sed maad raskete aegade paratamatul sunnil
alles möödunud aastal Soome tehastest wälja
A. Maramaale ning kannab aastaarwu
ette wõtnud põhjaline ümberhindamist asus ainukeseks kohaks weel, kus ta wõib oma ener peale
lastud.
1730,
teine
jaamaülemale
Kosenkvaaniusele
ostnud
ühest
wanaaSjadekaupilusest,
giat
tegewusse
rakendada
ja
äraelamist
leida.
tamispolitikas ja sisserändamise määrama
aastaarwuga 1713, kuna kolmanda omanikuks kuna Jänes on oma wiiuli ostnud mõne aja
Küllasoitwat laewastikku juhib meremäe
- tuks ajaks sulgend. Mõned on isegi kaugemale Muu maailm ei waja seda ja ei lase seda ka
on Tartu tän. 66 elutsew 77-aostane wäike eest kelleltki WÄjandi elanikult, kes muusika kapten Jkonen. Laewastik jääb Tallinna
läinud ja hakanud warem kas otsekoheselt wõi mitte kasutada. Kui riik ja ühiskond jõuawad
maja-amanik Andres Jänes. Wiimase wiiul riista omakord oswud Wiljandi näituselt.
kuni esmaspäewa hoiumikuni, mil alusta
kaudselt stssemeelitatud rahwast wälja saatma. omalt poolt kaswatada optimismi, ja hoolit
takse tagasisõitu.
on aga ilmselt järele tehtud, sest kannab aas
Riigimaade
ametil
kaks
seda
selle
eest,
et
olude
sunnil
kodumaale
jää
Siin pole igakord arwestatud mitte parata
taarwu 1756, kuna aga kuullts wimlimeister
jaoskonda.
Lennukite sügispuhkus.
matu riikliku ja majandusliku wajadusega, ma sunnitud kodanik saaks tõeliselt patrioot suri aastal 1737 ja tema poeg Frvnvesco juba
waid kitsenduste maksmapanemise laine on likuks ning heatahtelisekS ühiskonna liikmeks 1725. a. alates oma ehitatud wriuleid hakkas
Uute koosseisudega, mis pollutõõministee
Peale Tallinna-Helsingi liini lõpetab sa
lewinenud taudina ühelt maalt teise. See on ega langeks wäljarändamise asemel mitte pas märkima oma eesnimega.
rmmiS maksma pannakse tulewa aasta algu mai ajal (39. sept. korralise lennuühenduse
olnud küll osalt põhjustawd tarbest tagasisaa siiwsesse pessimismi, siiS wõime sellest kriisi
Ka teise kahe wiiuli ehtsus ei ole kind sest, wõeti teatawasti ette ametkondade koon
detud oma maa kodanikele laiemaid tööwõi aja nähtest omariikluse seisukohalt ainult kasu laks tehtud, kuna kuulsa meistri signatuuri damisi. Selle tagajärjel jääb riigimaade ka "Soola lennuliin „Lot" Tallinna-Warssawi
wabel. Lennuvvst madetakse seetõttu Poola,
mälust muretseda, kuid tihti ka lihtsalt kätte
wäga paljud wabrikud tarwitawad kurjasti. ametil, kes seni tegelnud peamiselt riigirendi TschehoslowaMasse ja Türgimaale alates 39.
saada. E. S.
maksu akt.
Linnapea on wiiuli wahetmmd üle 20 a. eest üksuste MvÄatsiovniiga, senise 4 allüksuse skp. Berliini kaudu.
Kõige sellelaadilise politika tagajärjeks
Tõrwas ühe teise waStu, jaamaülem selle saa asemel 2 jaoskonda Lõuna-Eesti ja Põhjapole mitte üksi wäljarändamise täielik soikunud 40 a. eest kingitustes emalt, kes wiiuli Eestr jaoskonnad.
«Estonia» Ktoploosfmiite laupäeval
Viimased piletid miiiiqil: mUliqlautodes, BiMm |a postkontorites.
külas. . Mina mõtlesin alguses, et isa käid tüdrukute
juures, aga sina käid kihutustööl."
sa tead, et -ma kihutustööd teen, wõib-vlla
käin just tudrukute juures?" küsis poiss märgatawa

MÄSSU VAIM

pilkega.

Weldas sähwataS hetkeks kiiwuse leek. Ta wiskuS
poisile sülle, põimis oma käed -talle Ümber kaela ning

Arno Raag

sosistas:
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„Pvle häda praeguselgi elul," naeratas Heino
korraga endise julgusega. „Ega mind nii kergesti ei
saa tabada. Wana lõmi juba tunneb püünise mulle
ja teab, Hrst wälja pugeda. Huwitaw ning seillusrikas
on Mine elu weel pealegi, ja mistarwis asjatult abi
alluda see tähendaks endale kammitsaid jalgu
panna."
«Aga kui mõnd naist armastad?" osatas Welda.
«Armastad," kordas Heino irooniliselt «Armas
tada wõib niigi, peab siis selleks kohe abielluma.
Tead sa, Welda, mis ütleb üks wene luuletaja: abielu
on armastuse.surm."
Welda ei wastanud midagi, ta peaS liikusid mit
mesugused segased mõtted, ilma et ta oleks suutnud
neid kohe korraldada ja seisukohta lvõtta. Weniwa
pausi kõrwaldamijeks sosistas perenaine uuele .teemale
siirdudes:

«Heino, miks tulid sa talu sulaseks, sul oleks ol
nud ju kinnas palju kergem töö, ükskõik kas kuski wab
rikus Mvi kantseleis."
«Miks tulin maale," kordas Heino kuiwalt, talle
öll see järelepärimine wastumeelne. Ta pidi juba
üKetna: Luba, et praegu sellest waikin, kui
St see oleks rops õli Welda naiselikku uudishimu-,tulle;
seepärast wastas: «Linnas oleksin olnud rohkem häda
ohus, mind oleks wõidud hõlpsamini tabada. Siin on
elu kindlam."
,Kui sa siin nüüd waükselt elaksid ja end jälle
hädaohtu ei asetaks; aga tui sina nüüd seda saad,"
sonaS Welda nukral etteheitel.
„Mis hädaohtu mul siin nüüd on, sina mind ei
veeda...
„Ole julge, Heino, mina seda ei tee iialgi," sasisWS perenaine tuliselt ja pigistas kõwasti Heino kätt.
keegi .muu midagi ei.tea."
„Nojah, siis Muidugi ei teaks, kui sa ei kõneleks.
Aga sa teed.ju tihutustööd. Jlmastilma käid seepärast

„Ei. .Sa armastad su mind. Ah, nm poiss!.. .*
WäljaS isüweneS huissuMe öö, tähed muutusid
suurenewa pimeduse tõttu Meel roljfeM n ahtamaks.
Mõned tasased tuuleiilid liigutasid aias puude lehti
Ning pisut eemalt kostis tumeda potsakuna paari wal
minud õuna kukkumine. Seinakell tagus kaksteistküm
mend ragisewat pauku. <
8.

Rammusaave-Loksu piimaühisuse juhatuse kooS
olek. Piima-talituse hoone teisel korral asetsemas
juhatusetoaS on õhk koosolijate paberossisuitsust sina
kas. Laual, mille ümber istuwad juhatuse liikmed, on
portselanist tuhatoos, mis kujutab suurt tammelehte,
konisid kuhjaga täis ning neid tuleb järjest juurde, sest
mehed on MaWushoos ning suitsetawad seejuures roh
kesti. Piimaühisuse esimehel Paju Taawetil on koos
oleku juhatajana rohkesti tööd, et kõnelejaid maos
hoida, sest jutt keerleb ühisuse tegewuse laiendamise
ning parema wõi-eksportäri leidmise ümber, mistõttu
kipub estle juhatusliikmete partei-politiline meelsus.
«Sõna on järjekorras härra Metsapuullausub
Paju Taawet, aeg-ajalt enese märkamata oma pahe
mat wurmotsa näpu wahel keerutades.
mehed," algab kõnet LagenSmme pere
mees. «Waadakem kõigepealt, kuidas töötawad LääneEuroopa Manad karjamajandus-riigid Taani ja
Shweits, ja siis leiame peagi, milles peitub meie Miga.
Seal saab põllumees oma wõi, munade ja peekoni eest
säherdust hinda, millist meie siin ei näe uneski."
«Seal ei ole majandus-ettewõtteis parteipolitikat
nagu meil," pistis wahele rewisjonikomisjoni esi
moes Näksu Elmar.
„See on Vrwaline asi, aga waat*, peaasi seisneb
selles, et sealsed saadused on kõrge tväärtusega. Sea?
walmistatakse ja ekspott>itaffe ainult esimese järgu
kaupa, ja loomulik,' et siis sellest kõige kõrgemat hinda
saadakse ning põllumoeski rohkem teenib. Meiegi peame

hakkama paremat wõid walmistama..

«Mis meie möil Miga on?" küsib habemik Suru

Peet.

«Meile endile on ta muidugi hea küll, aga mälis
maa sakstele mitte. Seepärast süüdistate asjatult meie
eksportööri; kust ta saab meile nii kallist hinda
maksta, kui siin enne rewisjonikomisjoni esimees
arwas.
«Wõtku wähem wahekasu," hüüdis Näksu Elmar.
„Sul on hea siin lõmpsida küll oma tarku sõnu,
aga kui ise oleksid eksportöör, kull siis näeksid. Meie
eksport-äri on ju ühistegeline asutis, sul on tema eel
arwed ja aruanded kõik käes, eks sa näe. et keegi seal
pole mingit ülekohut teinud. Muidugi Taanis on
eksportkulud wäiksemad. Kuid wõtke arwesse, kui
palju Mõid ekspordiwad nood riigid ja kui palju meie.
Nende wõi on igal pool nõutaw, meie peame oma
kaupa alles tutwustama ja pakkuma. Seepärast peame
kõik jõud tööle rakendama, et oma wõi määrwst tõsta.
Siis leiaks meie kaup rohkem turgu, sellega wäheneks
ka vksportkulude protsent ja põllupidajad saaksid
kõrgemat hinda. Ja nii-siis, nüüd peab olema meie
püüd oma Mõi määrwst tõsta nii, et meie wõi ei oleks
Inglise wrul enam teise sordina, maid taani mõi
wäärne ja sama hinnaline."
«Kuidas sa tõstad?" hüüahtas Suru Peet.
«Selleks tuleb kõik abinõud tarwiwsele wõtta ja,
mis peaasi meie peame endile uue wabriku-sisse
seade muretsema. See on esimene nõue. Ka uue meieri

peame wõtma, kes on asjatundlikum. Kui meil on
uus ajakohane sisseseade ja hea asjatundja, siis on ka
wõi kõrge Wäärws kindlustatud ja eksportöör wõib
selle eest saada paremat hinda ning meilegi paremini
maksta. Seepärast on minu ettepanek asuda wab
riku uuendamisele. Selleks muretseme endile krediiti
kiires korras ja hakkame ehitama. Kõigepealt tuleks
nüüd juhatuse esimehel asuda asjatundjatega ühendusse,
lasta koostada eelarwe, ja siis peame peakoosoleku kokku

kutsuma ning asja kiiresti ära otsustama."
on sõna rewisjonikomisjoni esi
mehel."

,Zugupeetawad piimaühisuse juhatuse liikmed."
algas Nätsu Elmar. „Täna on ftitt rohkesti waieldud
küsimuse üle, kuidas saaksime oma tvõi eest kõrgemat
hinda. Ü?S on selge, et me ei saa ühtegi haigust ars
tida ega puudust kõrtvaldada, kui me ei wnne selle
tõelisi põhjusi. Kui need on lewck ja kõrwal
datud, siis kaob nähws iseendast. Nii on lnqu ftmqi
Sim on katsutud küll meie wõi madala hinna Põhjusi

leida seda igaüks oma arusaamise sersukolialt —,
kuid nagu need arusaamised ei ole õiged, nii ei ole ka
õiged need põhjused. Kogu kurbloolus peitub esiteks
selles, et meil on liiga palju wõieksportöbre. kes suu
ves omawahelises wõistluses iga hinna eest karsuwad
wõid wälisturule saata. Selline suur waheltkaupleMe kaader on rahtoamajanduse seisukohalt täiesti luba
matu, sest wähese eksporditud wõihulga tõttu tõuseb
kõrgele eksportööride poolt wõetud wahekasu protsent.
Igaüks, kes WÕi eksportimisküsimust jälginud, teab, et
meie ekspordi kulud on peaaegu kolm korda suuremad
kui Taanis. Iga wähegi majandusteadust tundjal isi
tul on selge, et meile piisaks ühest, kõige rohkem kahest

eksportöörist. Kuid meil sigib neid nagu jeeni sügi
sesel wchma-ajal ja seda tänu meie parteipolitikuile,
, ..7 osanud kanda politikat meie majandus-ellu ja
ka uhistegewusse. Nüüd peaaegu iga erakond tahab
rahwa majanduslike huwide eest wõidclda ia asutab
majadus-ettewõtteid rahwa kasuks muidugi aga
tegelikult Maetakse rahwa taskust, makstakse'oma'põli-,

tilistele onupoegadele kõrget palka. Ma ütlen, ware
mmi Mvi hiljemini lõpeb niisugune majanduspolitika
krahhiga. Wabnk wabriku seljas, äri äri turjal, just
fir tagamaaks mõni looduswaraderikas ning
asustamata Siber. Meid on siin üks milson ja meie
maad waewalt uks kubermang, mis me laiutame! On
majandusteaduslik tõde: mida wähem ette
woneid ja mida rohkem neil tööd, seda paremini tasub
end ettewõttesse Paigutatud kapital. Kiiid ineil kipub
igasuguseid wabrikuid ja tööstust saama kaugelt rohkem

j"' Loomulik, et siis toöstussaadused tulewad
kallid ja raske on neile leida turgu. Iga teadlik äri
immene uurib kõigepealt turuwõünalusi ja kui ta leiab,
et turg on olemas, siis alles hakkab ta wastawaid
artikleid walmistama. Meil aga asutatakse kõigepealt
tööstus ja alles siis hakatakse waatama, kuhu kaupa
mahutada.

Sellepärast ei saa mina küll kuidagi nõus olla
nende mõtetega, mis härra Metsapuu täna siin kor
duwalt on awaldanud, ja nimelt wabriku uue sisse
seade muretsemisega, sest sellest ei tule praegu, ma
ütlen, just praegu, ühisusele mingit kasu. küll aõa 'saaks

ühisus uue suure wõla kaela, ning selle tasumine sa
Protsentide maksmine tooks ühisuse liikmeile rohkem
kulu, kui on sellest tulu. Ma olen Päris kindel, et iee
tulu wõrdub nullile."... J ' 7
(Järgneb.)

Nr. 228.

Ncljapäewal, 29. septembril 1932. a.
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Eballusa nahavärvi
Ei jõutud edasi!

Rukki kokkuost algab.

Walitsuse komitee arutab ...
Tallinnast, 28. sept. Eile õhtul tuli
Wastuwötte puattid ja aeg eiadlaks määratud.
uuesti foffn wabariigi walitsuse majandus
ZLalifiule poolt on kindlak, määratud Sangastes 17. ncw. Keenis 18., 19. ja 21. now. komitee. Kuid ka seekord ei jõutud weel poo
rntti wastuwötte kohad ja aeg. Allpool too PukaS 5., 6., 7. 8 , 10., 11., 12., 13. 14., 15. leli olewates küsimustes sefsillohta wötta,
16. 17. ja 18. okt. PaluperaS 22v 28., 24., 25. nii et walitsuse komitee pidi weel uuesti
me need Lõuna- ja Kesk-Eesti kohta,
ja '26. now. Nõos 28., 29. ja 30. now. Tabl kokku astuma kolmapäeva õhtul.
bluffi kokkuostmine sünnib:
toeres 6., 7. 8. ja 10. ott. Kaareperes 11., 12..
Täna hommikul kell 11 tuli kokku rah
Tartus 3., 4., 5., 6., 7.. 8.. 10., 11. 12. 18., 14. ja 15. ott. MustweeS 14.. 15.. 16. la
wusliku keskerakonna riigikogu rühm. Rüh
*>'• c 1 •• J*" 11 - 18 ' 19-> 20.. ' 21.; 17. now. Sürgaweres 17. ja 18. qtt.
Z// 24.. 25., 26., 27.. 28., 29.. 81. okt. weres 19. ja 20. ott. Wõhmas 21. 22., 24.. ma koosolek kestis weel toimetuse töö lõpul
ffiltoöS 2. 8. 4., ö., 7.. Š., S.. 10., 11., 12. ja 25 26 ja 27. okt. Käreweres 28 vkj» Türil edasi. Koosolek arutas praegust .politllöst
14. now. Jögewal 16., 17., 18., 19., 21., 22., 26., 29.' ja 81. ott. Paides 1. 2.. 3.. 4.. ja 5.
24 25.. 26.. 28. 29. ja 80. noh», ja 1. ja 2. now ESnaS 7., 8., S., 10. jcr 11. now. Järwa- seisukorda, kuid otsust teha ei saadud, sest
dets- Viljandis 80. sept.. 1., 8., 4.. 6., Jaanis 12. 14., 15.. 16., 17. ja 13. now. Wa ei olnud weel lõplikult teada walitsuse ja
6. ja 7. 8. 10., 11., 12.. 18., 14. ja 16. rtt. janaul 19.'nowentbril. Kärus 21. now. Loodis walitsuse komitee otsused. Nagu sellest näha,
P.arnuS 28., 29., 81. okt. ja 1., 2. now. 10 11. 12. ja 13. ott. Hallistes 14., 15., 17., ei toonud ka eilne Päew weel selgust.
Ristil 4. ja 5. oft. Riisiperes 6. oft. Rebasel 10. 18 'ja 19. ott. AbjaS 20., 21., 22., 24. ja 25.
fa 11. okt. W.-KuuSteS 12., 18., 14. ja 16. okt. ott. Mõisakülas 26. ja 27. ott. WoltwetiS 28.
Õlletrusti monopol
ja 29. ott. Toril 81. okt. WilutvereS 1. now.
PöltoaS 17., 18., lg. ja 20. okt. Werioral LI.. 28.WändraS 2. ja 3. nowembril.
22. ja 24. okt. Lepasaares 26. okt. WöruS
lõhkeb?
Irboska, Petscri, Kuresaare, Taaliku ja
26. 27.. 28. ja 29. okt. Sõmerpalus 81. okt. ja Kärdla
wastuwõtupunttide tähtpäewad selguwad
1. now. Antsla? 2., 8., 4.. 6., 7. ja 8. now.
Maksude valitsus on kauemat aega otsi
Karulas 9. now. W algaS 10. 11. ja 12. hiljem.
nud abinõusid, kuidas sundida õllewabrikuid
now. MõnisteS 14. now. KoikülaS <l5. now.
õlle kwaliteedi tõstmisele ja ühtlasi hinna

ning käte- ja nSopunetitse wastu tarwitatakse kõige paremini lumi
walget Leodor-kreemi (Lrems l.eoäor). Ka kare nahk kaob, kui järje
kindlalt tarwitatakse Leodor-kreemi. Wiimaft määritakse nahale pä
rest pesemist wähesel mSSdul. Leodor-treemi eriline paremus seisab
selleS, et see matt kreem imehäSti jahutab sügelewat, ärritatud näo
nahka, olles ühtlast eelistatawaks aluseks puudrile.

Tartumaa õpetajad mures.
Kongresst tulipunktiks wõitlus palgakärpimise wastu.
Kolmapäeval astuS TartuS kokku Tartu
niaa Õpetajate Liidu üldkoosolek, mis läheb
Tartumaa õpetajate kongressi nime all. Kong

wade küsimuS, õpperaamatute sa
kuiimus.

ress kestab kaks päewa.

minsteeriumi tähelepanu nendele asjaoludele,

Esimesel päetval oli ilmunud kaugelt üle mis kohtadel end kõige walusamini tunda an
nawad, nagu puudused koolimajade juures,
Miandmise keltsi ruumes. Kongressi avas ka>lioöriistade wähesusc jne. alal.
Kongressi haripunktiks näib a*a kujune
Liidu esimees K. Neumann, kes rõhutas seda

saja õpetaja. Kongress peetakse E. Käsitööliste

rasket meeleolu, mis õpetajate kestel walitseb wat

alandamisele. See on osutunud raskeks, kuna

käesoleval sügisel koolitöö alguse puhul.

enamik õllewabrikuid on trustiga seotud. Neil
Rahwasteliidu peasekretäri
Terror Kuba saarel.
päevil esitati maksude valitsusele kahe isiku
tool tühi.
Pttramisseifutord panbi
poolt palwe uue õllevabriku awam.iseks Tal
Warwitud waidlused täiskogus.
linnas. Juhul, kui neile luba antakse, mis
mats raa.
Gensift, 28. septembril. Rahwasteliidu tõenäoline, siis on wõimalik arwatalvasti ka
Rida atentaate politikategelaSte wastu.
Hava n n a st, 28. sept. Kuba senati esi nõukogu oma kolmapäewasel kinnisel koosale teisi sundida õllehinda rewideerimisele wõtma
mees, rahwuswabameelsete erakonna juht kul wõttis wastu Rahwasteliidu peasekretäri ja Kvaliteeti tõstma.
Wasquez Bello, langeS atentaadi ohwriks. sir Eric Drummondi lahkumise palwe, milline
Uus õigusteaduse doktor.
Tema sai rewolwrikuulist raskesti haawata otsus astub jõusse 30. juunil 1933. aastal.
Uue peasekretäri walimine sünnib Rah
ja suri hiljem hospidalis. Tundmatu laskja
wastcliidu erakorralisel istungjärgul nowembpõgenes.
Samasuguseid atentaadikatseid pandi ka
Rahwasteliidu täiskogu koosolekul algasid
teiste PolitikategelaSte wastu toime. Nende
atentaatide tagajärjel on Havannas kuuluta waidlused nõukogu aasta-aruande üle Hiina
delegaat Klvotaitscho kõnega. Hoidudes Pimtud wälja piiramisscisukord.
Ukult puutumast oma maa konflikti Äaapa
Titulescu lahkub.
niga, piirdus Hiina delegaat sellega, et kriip
Ei Poolda mittekallaletungi lepingut Wene sutas alla Hiina soowi pooldada wäewähenda
mist ja julgeolekut. Hiina olewat waba iga
maaga Praegusel kuzul.
33u!atestift, 28. sept. Rumeenia sugusest militarismist ja sel põhjusel # palu
saadik Londonis Titulescu, esitas walit watki ta Rahwasteliidu abi oma isesetswuse
kaitseks. ...... , ,
snsele lahkumisepalwe.
Austraalia delegaat Hughes kivseldas sot
Kuuldawasti lahkub ta selleparast, et ei
poolda mittekallaletungi lepingu sõlmimist siaalset kaost ja kommunismi idude tekkimist
Wenemaaga. sel kujul nagu tahab seda Ru kui praeguse aja hädade ürgpõhjust.
India delegaat Agha Han toonitas Hn>
meenia walitsus. Mittekallaletungi lepingu
sõlmimist Rumeenia ja Wenemaa mahe! na-Jaapani tüliküsimuse lahendamise tar
widust. . ....
olewat oodata lähemal ajal.
Waidlused lõppesid Paraguai delegaadi sõ
ühtlasi panewat Titulescu maha Rumee
nawõtuga, kes kinnitas, et Paraguai on nõus
nia esituse rahwasteliidus.
Titulescust peetakse Rumeenias suurt lu iga sammuga, mis aitab lahendada lema
Artur-Tõelid Kliimann.
gu, sellepärast äratab ka tema lahkumine konflikti Boliiwiaga, olles tarwiduse korral
walmis
andma
tiilikiisimuse
lahendamist
rah
suurt tähelepanu. Ei ole tvõimata, yt Titu'
Kolmapaewal kaitds ülikooli aulas mag.
lescu samm toob tõsiseid sisepolitilP taga wuswahelise wahekohtu kätte.
A. T. Kliimann oma doktori-wäitekirja
Sädetelegraaf märgib.
järgi. Mõne aja eest Titulescu oli teaiÄ»
„Administratiiwakti teooria". Ametlikeks
wasti Rumeenia wälisministriks.
PlahwatuS fõjalaewal. Prantsuse aMvee oponentideks olid pvf. A. Piip ja prof.
laew ...Perssel" oli proowisõidul Lamanche'il bn
Papen riigipäewa komis
selmootori plahwaws. üks insener sai surma, S N. Maim.
KlHmann sündis 16. jaan.
joni ees.
isikut- baawata. Allweelaew toodi Cherbourgi 1899Artur-Töeleid
4£t Wõrumaal .Peipsi ääres Meerapalu
Berliinist, 28. septembril. Riigi
lülas. nyeNa-aastaseni. õppis talwe koyatUus
sadamasse. r
WoldemaraS kohtuS. Kaunasest. Snn algas tvallakoolis Pedassaares, astus siis Räpina ki
kantsler von Papen ja siseminister Gayl rl
esimene kolmest kohwpr otsesest endise pea- sa wä helkonnakooli, mille kolm aastat hiljem lõpetas.
musid riigipäewa uurimiskomisjoni ette sele liSminisier dr. Woldemarase wastu. Teda süü
edasi Räpina Kkgemas Algkoolis kolm
tusi andma sündmuse kohta riigipäewa laia distatakse 50.000 daani krooni riigi raha rais Õppis
aastat. Wiibis maailmsöja päetvil sõjakoolis.
lisaatmise koosolekul. Kantsler seletas, et ta kamises
Küpsuseksami andis waädussöja sõdurina 191 g.
Itaalia kuninga sõit Aafrikasse.. Itaalia w a. Lõpetas eesti söjadli ja astus kohe Tartu
on õigel ajal sõna palunud. Ära nähes, et
alustas esma-päeinal teekonda Eretreasse. ülikooli õignsteaduskondi kus eriti ftudeerw
riigipäewa esimees ei reageeri, läinud ta esi ningas
See on esimene kord, kus Itaalia monarh Mas riigi ja administratiiwõmst, politilist ökonoomiat
mehe puldi juurde ja pannud laialisaatmise tab seda asumaad.
ja õiguse üldõpetust. Hpetas ülikooli 1. järgu
dekreedi lauale. Riigisekretär kinnitas seda
diplomiga 1923. a.

„Nesd, kelle lapsi oleme nagu kätel kannud, on

Läti delegatsioon Moskvas.
Mos k w a st, 28. septembril. Läti dele
gatsioon kaubalepingu läbirääkimisteks Nõuk.
Wenemaaga tegi siin ametlikke tvistile. Nõuk.
Wene iooni juhataba Stomonjakow kor
raldas Läti delegatsioonile banketi, millest wõt
sid osa Nõuk. Wene kõrgemad esindajad. Pä
rast ametlikke tvistile algawad kohe läbirääkiTöötate mürgel Londonis.
Londonist, 28. sept. Töötud panid uhes
Londoni eeslinnas toime meeleawalduse. Mee
leawaldajad tahtsid tungida raekotta, kuild Po
litsei lausiav seda. Miw inimest sai politsei
kumminuiadest wigastada. Osa meeleawalda
jäid areteeriti.

Teatame
lugupeetud ostjaskonnale, et meie
kontor ja ladu on
ÜLE VIIDUD
Pikk län. 55
Tallinnas, telefon 443-12
Kõige austusega

EESTI KUMMITÖÖST. 0.-Ü.
«PÕHJALA".

osa oli weedewd napsuklaasi taga, jõudis kätte
säärane moment, kus tuli rahast puudus.

TÄNASED

„Sõidan iisa juure ja toon , on nnoet
TÕIGAD.

Täie õiguse ja uhkusega. Trum
bid olid ju peos! Kliid isa polnud
Nüüd on nii kuri aeg, et isegi poeg tõstab sama käe otsa wõtta. Ette aimates woinra
käe oma isa wastu ja tütar sõdib emaga. Pe likke awantiiüre, oli ta enese lukustanud ma
rekondlikud õilsad traditsioonid kipuwad la aamistuppa ega kõssanudki, kui poeg ukse taga
gunema. Kui öeldakse, et „sa mõtled oma müristas. See lõi noore kangelase!were lok
wanaisa peaga", siis wõetakse seda teatawal kele. Algas kõwa mass ;a moobluohkumme.
määral alahindamisena wõi haawamisenagi. Kisa ja kära muidugi nagu korralikus laym»
Nii polnud see mingi ime, kui möödunud
asi wõib minna kriitiliseks, ni
laupäewal wõi Tartus märgata üht ivaga
hutas
isa
enese
salakesi läbi akna waha, kut
ägedat perekondlikku Mi. Poeg ja isa olid
wõitluses kas wõi elu ja surma peale. Tuli sus tänawalt kordniku \a km Poeg paraiastt
juured ulawwad muidugi kaugemale. Wana asus puhwetikapi kallale, et sellega teha luhr
isa oli walmis teimld testamendi ja selle särele kest lõppu, oligi seadusesilma karm kast turial.

pidi poeg saama kah oma osa, kuid niiwõrt Midagi polnud parata, tull seekord lahing
napi, et noormees ei suutnud kuidagi leppida. jätta pooleli ja koos woimuga marssida
Sellest peale algaski sõda. Poeg, kes suure
et sest trumbist ei tulnud seekord mi
mat ametit ei hoolinud pidada, wõttis kokku
kogu jõu, et isa käest wõimalikuilt ohtralt baai wälia. Aga kisa ja müra oli kogu kwar
mammonatest wälja pigistada. Et kui peale taäl täis. Llci naabritele jätkub juttu nada
isa surma saan nii naeruwäärselt wäikese laks ning paarikski.
summa, siis katsun wähemalt wanamehe elu
ETA
päewil 'wõtta nii palju, kui wõtta on. t
Isa tõkestas seda saamahimu muidngt,
kuidas oskas ja jõudis. Aga sellele waata
mata oli sunnitud poisile mõnigi kord wastu
tulema. Mis sa ikka teed. kui on tegemist
oma lihase wõsuga. Aga see wastutulek oli
poisi meelest siiski nii napp, et a,as wihale.
Ja otsima igasuguseid wahendeid, kuis õiget
pressi peale panna.

Möödunud laup. sattuski poiss oma suu
reks õnneks hea soone peale. Isal oli nimelt

mul hea trump peos", seletas poiss sõpradele.

Katsugu weel ihnustada otsekohe teen
teatamaks!" Ja kui tuli öö. millest suurem

õpetajate palgavõitluse küsimus.

Esimesel päewal oli selles küsimuses ette näh
tud J. Ela n g o ettekanne õpetajate majan
duslikust ja õiguslikust seisukorrast.
Toimetuse töö lõpul olid hoogsad kõnelused
selle küsimuse üle.

Kõne järele pidi Õpetajate Liidu asemikkude
kogu koosolekul eelmisel päewal walitud komis

jon esinema resolutsiooniga, mis sihitud riigi
ettekandest selgub, püüab ministeerium kõiki tüünema wLimase jutuajamise wastu, mis an
neid puudusi, mis koolitöös ja korralduses esile tud ajakirjanikkudele ja mis puudutas õpeta
tulnud, jõudu mööda parandada. Erilisi uucn jäid.
Samuti oli esitatud kongressile resolut
duši. mis puudutaks kooli ümberkorraldamist,
ei ole ette näha, küll aaa tuleb tegemist teha sioone palgaküsimuse asjus, kus kategooriliselt
küsimusega, mis wiimasel ajal päevakorrale wastu seistakse õpetajate palga kärpimisele.
Kongress kestis õhtuni ja jätkub nelsaväe
kerkinud, nagu keskkoolide jaotus vroaümnaa
koolivalitsuse kavatsustest hariduse alal. Nagu

siumideks, maal asuwate keskkoolide õppeka-

toal kell 9 homm. samas kohas.

Kaitseliidu sügismanööwrid
Abja-Hallistes.
Käesolewal sügisel korraldab kaitseliit suu
remad sügismauööwrid L.-Eestis ja nimelt
Abja-Hallistes ja Õisu kihelkonnas. Manööw
ritest wõtawad osa Pärnu- ja Sakalamaa
ning Pärnu ja Walga linna malewkonnad.
Manööwrid peetakse 1. ja 2. oktoobril, üld
juhiks on määrawd kaitseliidu peastaabi ülem
kol.-ltn. J. Maide.
Manööwritel on esitatud kõik kaitseliidu
wäeliigid ja seega korraldatawad sügisma
nööwrid tohiks paÄuda ümmarguse pildi kait
seliidu riigikaitseks walmisolekust. Manööw
ritele kogumine sünnib laupäewal, 1. oktoob
ril, kusjuures kaugemalt jõutakse pärale ron
gidega. Vabariigi walitsus on wõimaldanud
kaitseliitlastele prii sõidu.
Eesti-Poola akadeemiline
sõprusühing.
Üleeile õhwl asutati Tallinnas EestiPoola söprusühina. Asutamiskoosolekust wõt
fib osa need tehnikumi üliõpilased, kes wiibi
sid möödunud suwel Poolas praktikumil, ja

need üliõpilased, kes wiibisid Poolas sume!
kehalise kaSwatuse ülikoolis, kui ka need teh

Tartu kinod

Walt suur menu. mis filmile on osakS saanud wä«
lismail. Waiksest, idüllilisest perekonnaelust, kes
kendatud õrna, ennastsalgawa ema ümber, areneb
hoogne, haaraw draama, mis kohati suudab närwe

nikumi üliõpilased, kes söidawad edasi õppima

Warssawi polütehnikumi. Eile õhtul tuli
kokku asutatawa ühingu teine koosolek, kus
pidi moodustatama juhatus. Poolas on see
sugune sõprusühing mba warem loodud.
Kaks enesetapmist Wiljandi
maal.
86-aastane naine uputaS enese.

Teisipäewal keskpäewal uputas enese LisuS

Uue-MaiSte taluperemehe BS-aaStcme ema
Kadri Muri, umbeS 100 m talust eemal oletvaSse

tiiki. Wanakese kaotsiminekust sai talurahwas

teada umbes f 2 tunni pärast ja kui ta tiigist
wälja toodi, ei läinud enam korda teda ellu
äratada. Kadri Muri oli juba mitu aaStat tõo
tanud. et uputab enese, millise Ähwarduse nüüd
teostaski.

PooS enese pööningul. Viljandis Toome
tän. 4 elutsew Eduard Tmil, 28 a. mana, leiti
26. skp. poonult sama maja pööningult. T.

põdes kauemat aeoa neeru- ja peaajukelme põle

tlkku. Nähtawasti enesetapu põhjuseks oligi
raske haigus.

Sport
Jalgpallivõistlused lõppemaS.
Eesti liiduklassi tänawused jalgpalli-esiwöist
lused on lõppemas ja ees seisab weel ainult üks
mäng „ Spordi" ja „ Puhkekodu" tvahel. Nime«
katud tvõistlus, olgu missuguse tulemusega tahes,
ei muuda esimöistluste turniiritabelis paigutuit ja
seega on tänatvune paremusjärjekord juba selge.

Prof. M. J. Csen usuteadus
konna audoktoriks.
oleks: 1) Tallinna „Sport" 14 punkti.
wumsenigi pingutada. Filmi parem pool haa See
Tallinna ..Puhkekodu" 11 p.. 8) Tallinna
Prof. M. J. Eisep7s aasta sünnipäew rawa ja usutawa sündmustiku kõrwal on näit 2)
..Kalew" 9 p,. 4) Tallinna jalgpalliklubi
leidis meie akadeemilifs ringkondades fitt ka lejate hea mäng. Iseäranis jääb meelde püsima 7 p. ja 5) NarNxr tennis-hokeiklubi 5 punkti.
teistes seltskonna osad: laialdast kajastust.
Nartoa ..Wõitlcja" loobus wiiiuaseit mängust
nii kujult kui mängult liigutawalt iluS ema.
(..Puhkekodu" wastu) ja seetõttu tübistusid kõik
Hommikul käis M. K. S. Tütarlaste
Publik last end sügawaSti liigutada.
tema mängud esiwõistluste sngisringis ühtlasi
gumn. laulukoor, direkr Karro ja inspektriss
Ka waatepilt helifilm lindudest uudne langes „Wõitleja" A klasn, kuna tema asemele
pr. E. Luiga juubilarterwitamas. Nendele ja draamale tväärne lisa.
vääns liiduklasn wastne A klassi meister
Tallinna ..Esronia".
järgnes ülikooli kogude laulukoor „Cantate
Domino", kes suubilaioma auliikmeks wali
Lähemail päewil.
Õnnetused ja kuritööd.
nud. Eesti Kirjandil Seltsi poolt terwitas
EÜS ja Wironia kohtatvad jalgpalli? püha
juubilari seltsi esimeeFr. Tuglas. Ülikooli
„Kratt" . kalmistut. Paul .Polli omaste päetval kell 3 p l. staadionil. Mõlemis meeskon
poolt kärad terwitusi esi andmas rektor prof.
haualt Tartu-Maarja kalmistult on tvaraStatud nas mängib rida tuntud jalgpallimehi. Wironial
J. Kõp p, dekaanid of. Haliste ja H. B. 2 pärga 20 kr. tväärtuseS.
Brenner. Koort j. t.. EüS»il Simpman,
ülikonna warguS. Oskar Nurmelt Turu tän. Elland. Pehap. Riomarid j. t.
Rahamägi ja hulk kolhe-professoreid. Usu
tead: skond on juubilatema 75 a. sünnipäe nr. 4 warastati walewötme abil ülikond, mille
wäärtus 54 kr.
Laiast maailmast.
wa puhul walinud autoriks. K
Wärnitfahimuline waraS. Aug. Möksilt tva
Prantslased pidasid wõistlusi eelseiswa ker«
Terwitamas käisisuubilan weel Eesti rastati aurik ..Laine" pealt tvärnitsa nõu 8 kg
gejõusliku maawõistluse eel Pariisis, kus näi
Üliõpilaste Seltsi, EeEarskusliidu ja teiste tvärnitsaga.
RahawargnS. Elwira Sibulalt Narwa tän. dati rida toredaid tagajärgi, millest wälja tõst
karskusorganisatsioonid Akadeemilise Usu
mist wääriwad Pauli kaugus 7,48 m ja Noeli
teadlaste Seltsi ja palj: teiste organisatsioo nr. 149 warastati 15 kr. raha.
ketas 49,36. Ka Winter sacuvutaZ kertas hea
Kaks
.jalgratta
.wargust.
Jngo
Krauselt
nide esindajad.
Gustaw Adolfi tän. nr. 82 warastati jalgratas tulemuse 48,43, Keller jooksis 800 m —1.54,8
ja Sera Martin 1500 m 4 minutiga. Nõel tõu
Hulk terwitusi saal ka telegraafi teel.
100 kr. wäärtuses.
Teine jalgrattawarguS pandi toime PSetva kas kuuli 14,86 ja Philippon kõrguses üle
tänawal, kust warastati Joh. Aule jalgratas, tas 1,85.
Pärnumaa koolinõuniku ametijuubel.
Rootsi akadeemilistel wõiftluStel Upsakas
mille wäärtus ka 100 kr.
Walewõtmega tungiti korterisse. Jah. Truu saawutati keskpäraseid tulemusi. Kauguses saa,
1. okt. mälestab Alumaa esimese jaos
Göransson 6.81; kettaheites Mannerseldt
konna koolinõunik !han Toõts oma silt Tööstuse tän. nr. 16 warastati korterist mit wutas
43,36: kõrgushüppes AdolfSson 1,85 ja odahei
mesugust
riidekraami
116
kr.
wäörtuseS.
War
40-a. pedagoogilist tecpst.
tes Strömer 58.68.
gad korterisse walewõtmega.
Rootsi wõitiS Leedut jalgpallimaawõistlusel 8:1,
1. okt. 1892. a. ais on ta õpetaja
Riisumine Karlowa tänawal. Esmaspäewa
eMutses tegew olnud, a on töötanud Tar öhtul kella 11 paigu riisuti Elfrivde Järwelt Kar kusjuures poolaeg oli ainult 1:0. Wöistlust jäi
lowa tänawal käekott, mille wäärtus 5 kr. Ru gis 15.000 rootslast.
ws, Wõrus, suurem töö on
Taani-Norra maawõistluse wöittid daanlased
lamanud tema õlul mumaa! eesti kooli sujaks osutusid tundmatud mehed.
2:1, poolaeg 1:v.
Riietcwargus.
Antonie
Tikaselt
Aia
tän.
55
organiseerimisel ja l«sel iseseiswuse alg warastati mitmesugust riidekraami 74 kr. wäär
päewadel ja nüüd, htöö arendamisel ja tuses.
süwendamisel koolinõupra. Ta oli kaheksa
aasta kestel Pärnumäainsaks koolinõuni
kuks, kuid ei jätnud ühtaastal ja aastaajal
Õiendus.
singi, kasusaaja Jtvan Tscrnofsi. Geory Pruuli.
külastamata Pärnumabiali paisatud koole,
Teatame sellega, et hra Känparini eksiandmete
Emilir Reo, Karl kohjuiaoia Erika
Leibbe>.'.i. Aleküinder Kuke. El
andes kõikjal elus kogenud pe tõttu on sattunud meie nimed kontsertmiitingu
Neumanni. Johan Jowi. Mk>.-d Jänese.
dagoogina nõu, kuidasMn paremini kor programmi, miS korraldatakse pühapäewal, 2. okt. mar
Kart Jürgensoni. Jakob Puumana? ?a Karl Adofi
raldada. j
Meie ei esine. H. tZiSnapuu.
kaeluicd Kaetvaiud orkused tiihiÄai! Kasriel ja
Kuigi 40 aaStat koDd turjal, ei ole ta
E. TürZ.
Sara BeSvroÄvanõide. kabsukaaja Aleksander
Ärt-ffnri |a Alcfnrndcr Tuule kaebeaozaPeZ. Õi»
wäsimld, waid jatkab Z noorusliku ener
kuse kuiiilutamiied lükati ednki Julie Pau ja
giaga. Jätkugu tööaH ja tööenergiat!
Voldemar Stciufcldt? süüdistusasjades.
Riigikohtu otsused
Klassiloterii esitööd walmis.
MloffceMi
Attnnkohtu krimmaaloscrkonna kohru istiuig il
' Majandusministeesl on walmis riik
stvr. otsustati tagajärjeta jatta Jtvan Pod
Niu.ti kohin tsitviilohrkoinia awalikul kohtuis
rjätsikowi, Voldemar Kuninga. Karl Setteri, kah
oktoobril tui elva d arntluelc Mart Sei
fufarrfa A.-s. „Linaprodiikti". Arnold Võioderai, bi. Eeoti8.
wabariigi sadamo?eba'ed. )akol' Pärtseli
i seadus riigikogu poolt * wõetud, wõidaksc Julius Uguri. Roman Pusse. Karl Alwki. mak
ttleweiiemaaline tarwitajate fefffi:r Jakob Parti
j kohe riikliku ' klassilotGositähed müügile sudetvalitsuse lAage Blochi siiüdist.), Priidik ieh, Nõukoauee smsiolinlikkude uUxintfibe liidu
Kukermanni.
Voldemar
Luksepa.
Jaan
lasta. . *
enruS EeS:?§. ületvenemyaline
Eduard Laurioni. Ekaterina CfTterttdol Vol kaubandusline
tarSr?tajate Teifl:ir ?a :f fef. n;nmp Andres Mar

liku klassiloterii seaduHu ja see esitatakse

artvatawasti täna riigle. Peale seda kui

wäikesi nõrkusi õrnema svo esindajatega wahe

tewahel jn tn puhumist korraldada ja poiss ta
bas isakese otse sellelt nõrkuselt. „Nüüd on

astunud meie wastu välja."
Kongressi juhatusse waliti K. Neumann,
G. Reial ja ädirss. Sekretariaati Paju, Looga,
Rüütli, Kull ja Parsson.
Esimesena kuulati ära haridusministccriu
mi koolitvalitsuse dir. R. Mägrakeni ettekanne

TöötaS ülikooli stipi diaadina kodu- ja tvä
lismail ja pidaS loengd administratiiw-öiguse
„«l-riaS"
alal. Käesolewal aasta! waliti Rockefeer Foun praegu jookfew film „E ma" on tõepoolest seni
dationi stipendiaadiks.
TartuS joosnuist kõige paremaid. On arusaada-

tunnistust.

Kõne järele wõeti elawalt sõna ja juhiti

G

O

demar Lilletvori'., siakob Ludmiki, Tujust Lut di v. Mansoni icoiauiendi ja Eduard Lao
teini ja kahjusaaja Mihkel SalMi, Robert Me- xmnxxi
kobtuasjad.
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Neljapäeval, 2S. septembril 1932. o.

Tähelepanu võistlusest võib
Tähelepanu wöistlus!

osa võtta igauks,
kui ta omandab enne 14. oktoobrit 1932. a. Rakvere Rahvamaja ja Hariduse Seltsi
loterii pileti ja teatab pileti all servas oleva kupongiga, mitn valget punkti on
ülal toodad mustas sõõris. Aadress: Rakvere, Rahvamaja, pk. 71.
Täiendavalt müügikohtades.

M«« 286tt0 ti>6 iit 125.000 lenÄ.n||||ni|

Arstide sisukad õppetunnid.
Kõrge teadusliku taiapiuaaga ettekanded arstide kongresstl.
Hooiekande-korraldus arwnstuse all.
Noorem arstkond ülikoolile heaks tunnistuseks.
Prof. dr. med. H. Koppel.

Wabameelsete lahkumine ei
kõiguta MacDonaldi.
Londonist, 28. septembril. Järgnegu
Briti walitsuse kolmapäewasele koosolekule
niipalju lahkumise palweid kui tahes, on siiski
kindÄ, et peaminister ja rahwuslik walitsus
jääwad ametisse. Sarnasel korral teeb MacDonald katseid otsekohe leida uusi ministreid,

püüdes selle juures erakondade esindajate
tasakaalu wõimalust mööda alal hoida. Lord
Kongressidele ja näitustele tullakse kokku, jaolt siiski mitmesuguseid arstiteaduslike eri Snowdeni lahkumine näib olewat kindel,
et üksteiselt õppida. Praeguse kriidiaja süsimust. Ei saa siin üksikasjaliselt nende kuid on lootust, et Herbert Samuel ja Sinclair
kongressid ja näitused pealvad aga ka ülewaa kohta sõna võtta, puudutan ainult mõnda. walitsusse jääwad. Sir John Simoni ja
Põlevaks päevaküsimuseks on meil praegu Runcimani lahkumine ei ole tõenäoline.
det andma, kui kaugel oma asjadega oleme.
Kui sellelt seisukohalt möödunud 2. Eesti
hoolekande-küsimus.
arstide kongressile ja sellega ühenduses korral
Eesti Panga kattewara
Kulud,
mis
see
nõuab, kipuvad üle jõu käima
datud tervishoidlikule näitusele tagasi vaa
wahekord kohr.Stusteaa wiimase
data, siis peame ettevõtte tagajärgi õige ra ja tagajärjed ei ole ometi kõigiti rahuldavad. nädala aruande järele oli 42,52, eelmisel nä
Kuidas
siin,
eriti
uooramõistusliste
ja
vai
huldavateks tunnistama.
suhtes parandust tuua võimalik dalal 42,76 proÄ.
Osavõtt kongressist kui ka näitusest oli muhaigete
oleks, selle kohta kõneles prof. Bresovski, kelle
õige elav. Kongressile oli kokku tulnud 197 ettekandele veel elavad läbirääkimised järgne
arsti, meie riigi kohta ilus kogu. Oli selles
arvus küll ka külaliit naabermaadest, Soo sid. Prof. Bresovski arvamise järele võiks
mest, Lätist ja Leedust, kuid võrdlemisi mitte praegu väljakujunenud hoolekandewiisi muut dumaal esitas prof. Schlossmann, sa prof.
suurt tulude kokkuhoidu saavutada, kui Koniik terwe rea nooremate kirurgidega näi
palm. Oli näha arste igast kodumaa uur misel
suuremat rõhku panema bakataks mitmel pool tasid. et kirurgiline abiandmine meie haige
gast ja igasugustelt tegevusaladelt, ja et nad
mitte tühjade kätega tulnud ei olnud, näitab välismail juba heade tagajärgedega tarvita majades juba. asjatundjates kätes on ning
peetud ettekannete hulk. Neljas konoressi osas tavale nõndanimetatud lahtisele hoo noorte eriarstide ettewalmistus sellel alal
peeti kahe päeva kestel kokku 66 ettekannet, leiandele. Umbes pool praegu nõrga head wilja kannab.
ja vaimuhaigete majades üle
milledele veel lühemad või pikemad läbirää mõistuslike
Kui mõnda sõna kongressiga ühenduses
walpeetawatest võiks väga hästi kodudes oma
kimised järgnesid.
olnud näitusest ütelda,
perekondades ära elada, võiks seal jaolt kasu
Ettekannete teaduslik tasapind oli rõõmusta- likudki olla. Haigemajadesse kuuluks ainult |ii§ peab tähendama et ka sellest osawõt
Walt korae.
need, kes ümbrusele hädaohtlikud, või keda mine õige elaw oli; waatajate arw tõusis
Suur hulk neist esitas andmeid eriuuri haigemajades parandada võidaks. Muudele peale 3000. Edaspidi tuleks aga küll eriti
miste ja kutseteaewuses saadud tähelepanekute oleks otse kasulikum, kui uad tervete sekka arstide jaoks määratad näitused üldterwis
ning kogemuste kobta. Ei olnud mitte ainult jääks, sest teiste haigetega koosviibimine aval- hoidlistest näitustest lahus korraldada, ise
tegemist üksikute erialade ülewaadeteaa, waid Vab nende peale halvendavat mõju, nii et nad äranis kui ruumid kisad ja tung suur on,
mõneski küsimuses toodi wäärtuslikku lisa tea pärast ka oma kodudesse enam ei sünni. Meie nagu wiimasel näitisel.
dusele otseselt. Et vraeausel kitsikule aiajär praegused hoolekande-määrused võimaldavad
Kõne all olew näitus oli kaugelt suure
gul ka arstidel majanduslike raskustega wõi meile küll sarnast lahtist hoolekannet, kuid seda malt osalt arstide j<oks määratud. Mit
delda tnleb, siis ei saa hindamata jätta asja tarvitatakse seni kahjuks liig vähe, kahjuks med kodumaa meistrd andsid hea tunnis
olu, et meie arstkond mitte leiwamuredest en riigile ja kahjuks ka haigetele.
tuse, et nemad oma wälismaa ametwenda
nast paelutada ei lase, waid ligidasse üheu
Prof. Miländer näitas, kuidas meil praeW dega töö headuse ja tiielikkuse poolest täiesti
dusse teadusega püüab jääda.
wõistelda wõiwad, nende tööd hindade
veel
Weel peab ära märkima, et ettekandjaid sünnitajate emade surewus ja surnult sündi poolest aga wälismaa omadest tublisti oda
wamad on. Iseäralik huwi äratasid ja tä
peale Tartu, kus ülikooli asutistes ja haige
wate laste arw õige suur on.
helepanu wääriwad ilikooli mehaaniku J.
majades teaduslikud uurimised enam hõlbus
tatud, wõrdlemisi rohkel arwul ka teistest ko ning maal märksa suurem kui linnades. Selle Muuga poolt walmisatud Röntgeni-, dia
dnma linnadest ja maalt pärit oli. See on nähte põhjuseks peab tema sünmtam'scwi termia- ja muud elktrorawimisavaraadid.
tunnistuseks, et haigemajad ja hoolekande puudulikku korraldust, kuna meil arste ;a Tartus on need ülkooli kliinikutes juba
asutused, mis linnades ja maakondades suurte ämmaemandaid igal pool kaunis tihedalt lii üldiselt tarwitusel ja oma hea wime ning
kuludega erru kutsutud, oma ülesandeid täida bub. Prof. Miländer soowitab linnades ja vdawate hindade jvolest tuntud, nagu
maal rasedate emade nõuandekoh kuulda, tellitakse aga »õne linna- wõi maa
wad ja asjatundjate juhatusel töötawad.
e sisseseadmist, kus emad juba aegsasti konna haigemaja jaol niisuguseid aparaate
Oli huwitaw näha, kuidas läbirääkimiste? td
enne sünnitamist juhatust ja nõu wöiksid saada,
Vtvool tns nnb veale» Ma
wanemad ja nooremad ametiwennad, täiesti kuidas olla ja elada ning juhtudel, kui rasken luuta raskuste
weel hinna poolest hästi kai
oma erialade kõrgusel seistes, kõne all ole d»si sünnitamisel ette näha, sünnitamiseks eri limad on kui kodimaal. Edaspidi ei tohi
waid küsimusi oma äranägemiste ja uurimiste
wõiksid minna, kus kogenud aks ei elektriaparaaide, ei arstirnstade tel
alusel mitmest küljest selmtasid m walgusta haigemajadsese
arstide
abi
ja
tarwiliknd
abiandmise abinõud limisel küll enam kuskil kodumaa töökoda
sid. Sündis mulje, et meie arstkond mitte saadawal.
>est mööda minna.
ainult armuliselt edenenud ei ole, waid et ka
Teada on juba. meie riiklik seerumi
Kuidas lapsi tiisikuse eest hoida
tema üldine teaduslik tasapind järjele on tõus
nstituut,
meie ülvoli bakterioloogia ins
nud, mis praegusaja nõuetele tvastab ja teiste ning missugused rawimiswiisid tiisikushai'
lituudi juures tödw laboratoorium ja
maade arstkondade kõrwal wõib ühewäärilisena gete juures kodus, wõi sanatooriumis, kõige
aboratooriumid ka kauesineda.
soowitawamad tarwitada, selle üle rääkisid neie arstirohtllde
nõumisi
rahuldada suu
Suurem osa meie noorematest arstidest on laste ja emade nõuandekohtade ja sanatoo
wwad.
meie eestiaegse ülikooli kaswandikud. Nad on riumide juhatajad. Nahahaiguste osakonnas
üldiselt kokku wsstes peab 2. Eesti Ars
oma õppimiskohtadega ligidasse ühendusse oli ainukeseks aineks pidalitõbi ja selle ra
tide
kongressi Mgi kordaläinuks nime
jäänud ja, nagu igapidi nähtawale tuli, on wimine, eriti prof. Paldrocki söehapulumega
tama ia selle tööd ja waewa
wabekorrad endiste õppijate ja õvetaiate wahel rawimine ja selle tagajärjed. Neuroloogia
kõige paremad. Noorem arstkond on meie sektsioonis esines prof. Puusepp ja tema tänuwääriliseks tuyjistama.
H. Koppel.
õpilased mitmete huwitawate ettekannetega;
ülikoolile ja selle tööle heaks tunnistuseks.
Sisuliselt olid ettekanded osalt meie ter uuemaid andmeid seerumite ja waktsiinide.
wishoidlike korralduste alalt, käisid suuremalt tarwitamisest ja nende walmistamisest fo*|
lift wedelikku. See kuiwab kohe ja ja laseb
Kirjandusest.
end esemest lehena ära tõmmata. Wiimasel on
Alma Thom. ULSANDi LINNURIIK.
sõrmejälg palju selgem kui üles Mõttel. Mee
Joonealune.
K.*tt. nLoodus 1932. 72 Ihk.
todi on wiimasel ajal tarwitusele tootnud ka
51 pilti. Hind 11 1.45.
saksa politsei.
Kes elab Marsil ja Weenusel? Kuna söehape
meie maakera elanikkude eluS on suure tähtsusega

ja tema esinemine on samuti kindlaks teh-tud mar

sil ja weenusel. siiS tekib teadlastel Ma ja uuesti
üles küsimus, kas neil planeetidel on olemas elu.

Tuntud inglise astronom, dr. S. C. Crommelm,
avwab, et on igatahes raske teha mingeid oletusi
weenuse pinna suhtes, kuna teda wahetpidamata
ümbritsewad pilwed. Igatahes on weenus marsi
kövwäl ainus planeet, millel wõiks olla elu. „Mar
kiinimesed" on ka inimeste fantaasiat erutanud

Nohu witamiinipuuduS. Tawaline nohu
olewat ameerika arstide uuemate uurimuste jä
rele wähem iseseisew haigus, kui selle tundemärk,
et nohuhaige keha kannatab witamiinide puudust.

Samuti nagu peawalu tõelikult on waid teatud
haiguste kaasnäht, on ka nohu mandlite ja aju

koopa infektsiooni tunnus. Samal ajal aga
tõendab ta samuti, et keha wastupanujõud wita
miimdepuuduse tagajärjel on nõrgestatud. Kuigi

witamiinid iseendast ei oma infektsiooni takis
tawaid omadusi, nõrgestab WitamiinipuuduS ku

palju rohkem kui weenuse omad. Marsil on at desid sedawört, et infektsioon on kergesti wöima
mosfäär, pilwed. lumi ja weeaur, kuigi mitte lik. Sellewastu kaob nohu, nii pea kui wita
maakeraga wõrreldes palju. Tema temperatuur
ekwaatoril peaks olema talutaw ka maakera ini
meStele. Siiski on palju teisi tingimusi, mis tõen
dawad, et kui marsil on elu, siis hoopis teisel ku

miinipuuduS on kõrwaldatud.

Nikolai 2. Gorktst. Gorki juubeli puhuks
on kommunistid üles otsinud üriku, mida peeti

jül kui maakeral. Hiljuti kinnitas ameerika Pro juba ammugi kadunuks, nimelt Nikolai 2.
fessor Pickering, et ka kuul on elu. Crommelin kiri omaaegsele tõene haridusministrile P. S.
tõrjub niisuguse oletuse kategooriliselt tagasi. Kuul
pole atmosfääri, wõi kui on, siis igatahes nii hõre,
et seal pole wõimalik mingisugune elu.

Wanuotvskile Maksim Gorki Akadeemia liikmeks

valimise puhul. Kiri kõlab järgmiselt:
Teade Gorki akadeemikuks valimisest mõjuZ
minusse nagu kõigisse kaineltmõtilejaisse vene

Majandusteated.
Wõituru elewus waibuuud.

Wäike elewus wõiturgudel, mis tuli ilmsiks lõpuks loodetakse wälja wedada 22 miljonit kana

möödunud nädalal, on jälle waibunud, kuna tarmu muna. Sellega sama Ml ju, kui möödunud aastalgi.
Kuna loodeti kanamunadele juurdemaksu Mee
lajaskond depressiooni ajajärgul wäga tm<cU rea
gcerib wähemalegi hinnatõusule.. Eriti tagasihoid miate sisseseadmist, jäi sel aaStal ekspordi alguS
likuks muutusid wõiostjad Inglismaal, kuna lähe hiljaks. Kuid selle asemel on eksport eriti unimas
mal ajal jõuab timrte asumaade uue hooaja wõi. tel kuudel tunduwalt suurenenud. Praegu tuuakse
Wastandiks. Euroopa wõiwäljaweomaadele, kus mune kokku haruldaselt elawalt. Kuitva ja sooja
wõieksport järjest wäheneb wõrreldes eelmise, suwe puhul sulgisid kanad juba warakult ja praegu
aasta sama ajaga, tuleb meretagustes. maades on munade saak wcel üsna hea. . m

ilmsiks sootu teine tendents. Uus-Mevemaal oli
uue hooaja esimese kuu toodang (s. o. augustis)
16 prots. mõrra suurem kui läinud aasta samal

kuul. Austraalias ulatub tõus isegi 20 prots.
tõotab wõistlns wõiturgudel talwekuudel kujuneda
wecl suuremaks kui praegu.

gasi kodusaarele, «allis sünnipaigas rahulikke
vanadusepäevi veesia kodupinnal surra. Tut
vustatakse lugejat aakriki" (meresaagi) mõis
tega ja jutustataksligutavast andumusest, mil
lega vilsandlased Hilainest randa uhutud me
reohvrite vastu vint austust üles näitavad.

Kujutatakse Hmdi kui „laevade surnu
aeda", kus vanern. aju! maru ja uduga lae
vahukkumised olicfigedad.

algul 946.000. neist üle 70 prots. mehi.

Läti jõudis Eestift ette.
x.L Lt i on meist Inglise wõiturul fissetõõ
tamise mõttes juba ette jõudnud. Weel mõni.

Hoiusummade protsendi alan
damine Itaalias.
1. oktoobrist asiuwad Itaalias jõus-se hoiu

gutada wõid üksikkaubanduses, peamiselt PõhjaJnglises.. Lätis peawad asjaomased ringkonnad

sat sammu rahahinna alandamiseks, millest
oleneb suurel määral töötlemise tõuS riigis,

summade pealt maksetawate prolsentide alanda
2—4 sh. tünnilt wähem kni Eesti wõi eest, kuid tud määrad. Selle järgi on maksimaalseks mäa
praegu saamutab Läti soolatud, mõi eest 2 sh. raks tähtajata hoiusummade pealt 2 —3 prots.
Mõrra kõrgemat hinda kui Eesti.. Läti wõid pee ja tähiajaliste hoiusummade pealt 3—4 prots.
takse Põhja-Jnglises juba tõeliseks mõistlejaks See pankadewahelisel kokkuleppel saawutatud hoiu
Soome ja Rootsi -wõile, kuna see on odawam, protsendi alandus loetakse suurel määral uue
kuid siiski kõrgekmaliteediline. Läti »n wiimas rahaministri Jungi teeneks. Ametlik teadaanne
tel kuudel püüdnud järjest sumamas ulatuses pai kriipsutab alla hoiuproisentide alandamist kui täht
aasta tagasi mnkseti Londonis Läti soolatud wõist

nõupidamisi wöickspordi küsimuste üle, millest ühtlasi juhib ajakirjandus tähelepanu hoiusum
osawõtmiseks kutsuti wälja isegi põllumajanduse made protsendi alandamisele ka teistes tugewa
attasheed Londonist ja Berliinist. Lätlased ka rahandusega maades (Helweeisia j. t.).
watseMad Pöhja-Jnglisc turu wallutamiseks weel
energilisemaid samme astuda.

Möödunud nädalal alandati wõihinna no
teering Tallinnas 2 snt. wõrrm 108 snt. peale
kg. Käesolewa. aasta 25. sept. wecti wälja.
98.036 kw. wõid 110.829 kw. wastn. läinud
aasta samal ajawnhcmiknl. Seega ulatub wõi

ekspordi tagasiminek 11,6 prots. ehk 12.793 kw.

peale.

Poola kartulieksport 1931/32.
aastal.
Poola kartuli eksport 1931. /32. aastail on

olnud kokku 94.913 tonni, eelmisel aastal
92,969 tn., seega umbkaudselt endisel tasemel.
Suuremaks Poola kartulite tarwitajaks on olnud

Prantsusmaa (27,128 tn.), jävgnewad Saksa
Peekoniturg lõdweuenod.
maa (17,795) ja Inglismaa (11,114 tn.), kuna
riikidesse on wälja tveeiud wähem.
Peekoniturul on tendents jälle järsku löd- teistesse
Menenud.. Pakkumise suurenemisega peekoniturul Möödunud sügisel pandi suuri lootusi Inglise
xwt-ilt, mis moodustab 7 protsendilise hinnalan

turule, kuid sellel suuri tagajärgi polnud. Peale
kartuli on 1931./32. a. Poolast tveetud wälja ka
kartulijahu (6,599 tonni).

dalal. Hinnalangust põhjustas peekoni pakkumise
suurenemine septembrikuu teisel poolel..

Leedu hakkab ehitama piima
konserweerimise wabrikuid.

lödwenefid eeskätt rajariikide peekoni hinnad 4 sh.

guse.. Eesti peekoni kõrgem, sort langes Lon
donis 73 sendile kg 79 snt. wastu eelmisel nä

Hindade lõdwencmiscga Londonis tuli alan
dada ka peekonisigade hindu Tallinnas. Käesole
wal nädalal maksetakse seakaswatajaile esimese
sordi peekonsea kg-lt 42 snt. ehk ühes juurdemak

suga 57 snt. Möödunud nädalal tapeti eks
porttapamajades 2.000 siga 1.570. sea wastu
eelmisel nädalal.

Leedu piimaühisuste liit „Pienocentras" ka
tvatseb asutada konserveeritud piima wabriku, kus
hakatakse walmistama kondenseeritud kooritud
Viima ja ka kondenseeritud koorimata piima suhkru

lisandamisega ja ilma.
Alul plaanitsetakse walmistada piimakonsertve
ekspordiks umbes 1.209.099 liitrit. Sellest arwust
suurem osa kooritud piimast, ühtlasi tuleks ehita
misele ka üks piimakonserwide wabrik, mis läheks

Kanamunade eksport ületas
ootused.
maksma umbes 299.999 litti. Selle wabriku
Wiimnsel ajal on kanamunade eksport are juure tahetakse liita ka piimapulbri tööstus.

nenud wõrdlemisi hoogsalt.. Kui kewadel kalkulee-

Ringi ümber kodumaa.
Tartumaalt.

„Kutsariinäel" erilist punast liiwa, nagu seda

tarwitawad metallitööstused wormimiseks. Seda

Maavja-Magdaleena kiriku uuesti pühitsemine liitva tellis proowiks Tallinna metallitööstuse
on 2. okt. kl. 11 h. Samal ajal on ka kirikus a.-s. „Aiwaz", kes leidis liitva wäga hea olewat
löikusepüha jumalateenistus. Kiriku pühitsemist ja nüüd teda tihtipeale osrab linnawalitsuselt
toimetab praosti k. t. A. Habicht. assistceriwad wagunite wiisi, hinnaga 2(5—30 kr. wagun«
õp. R. Walter ja O. Beifeld. Samal päewal Alles neil päewil tellis tööstus jälle kaks wagunit.
peo-õhtu kiriku heaks.
Seni oli niisugust liiwa suuremal hulgal
Jõgewa alewUvnlitsus jääb „kõutsi". Jõ saada ainult Petseris. Nüüd hakkab Viljandi

gewa alewiwalitsusel oli möödunud kewadel ka liiw wõistlema Petseri omage
matsus ümber ehitada praegust alewiwalitsuse
Noor waras laks reisile? Viljandis Mõisa
hoonet, milleks ka projekt ühes eelarwega lasti toel elutsewal Mari Birk'il on korwist ära wa

walmistada. Nagu nüüd selgunud, jääb katvat rastatud 10 kr. ja ta emal kapist 25 kr. raha
sus teostamata wastawate summade puudusel. Kahtlus Marguses langeb Birk'i 14-aastasele
Praegune maja on end. kõrtsihoone.
pojale Sergeile, kes Viljandist kadunud. Arwa
Jõgewa jääb sillata. 1930. a. ketvadine takse, et noor pikanäpumees läks pikemale reisile.
suurwesi wiis Pedja jõelt Jõgewa mõisas asuwa
Petserimaalt.
silla. Silla järgi tunneb suurt wajadust Eesti

me tekkest ja ta sissist elanikest, kes saare puudumine takistab läbikäimist.
kaljupinnale meriadlt mulda soetasid ja kala
Uue silla ehitamisega katvatseti algust teha
püügi kõrval põldt|arima hakkasid. Jutusta möödunud kewadel. Eelarwe järgi oleks sild.
red ja õppinud vqiid keeli, tulevad nad ta

Itaalias töötuid ligi miljon.
Suwisel tööhooajal oli Itaalia töötute arw

tunduwalt langenud, kuid hooajaliste toode
peale. Kui see tendents peaks püsima, jääma, pemisega tõusis see uuesti ja ulatus septembri

Antakse lühike tevaade Vilsandi tulitorni
Sordikaswatuse Selts, mis asub Jõgewa mõisas,
ajaloost, päästejaait asutamisest, Vilsandi ni sest Jõgewa mõis asub kahel pool jõge. ja silla

takse vilsandlaste lust armastusest kehva ko
dusaare vastu. Olljläbi rännanud maailma me

riti, et käesoletval aastal suudame ekSportipa waeWalt 15 miljonit kanamuna, siis eksiti suurelt. Juba
praegu tõuseb kanamunade eksport 17 miljonile ja

Petseri linnatöölikogu lõbus koosolu. Pet

seri linnawolikogu pidas oma järjekorralise koos
oleku esmaspäewa õhtul. Muude wähemtähtsate
küsimuste hulgas tuli koosolekul walimisele ka
ühes weepaisuga, maksma läinud üle 40.000 kr. üks _ õpetaja linna tvene algkoolile. Kuna linna
Ehituse alla minewa kapitali oleks maksnud Jõ walitsusel kindlad seisukohad kandidaatide suhtes
gewa _ sordikaswandus, kuid osa tväljaminekuist puudusid, tekkis koosolekul pikki waidlusi kandidaa
loodeti saada ministeeriumilt krediidina, kuid
nagu nüüd on selgunud, ei leita summasid, mis di Pimkini kohta, kelle poolr esitatud dokumen
oleks tarwis silla ehitamiseks, mille pärast sild tide hulgas puudus riigikeele oskuse tunnistus.
Lõpuks anti asja selgituseks sõna Pimkinile ene
ränawu jälle ehitamata jääb.

Wõrumaalt.

sele, kes publiku hulgas wiibis. Viimane, näh

tawasti erutatult pikkadest waidlustest tema koh

ta, wäljendas linnawolikogu kohta õige haawa
Räpina perenaised õppima. Räpina Pere walt, tähendades, et hariduslikkude küsimuste

naiste Selts korraldab 1. kuni 11. okt. kodumajanSurem osa raftust pühendatakse Vilsandi Me kursuse Nahal L. Johansoni ruumes ja 11.
ja Vaiiksaarte loo<s kirjeldusele. Kujutatakse kuni 22. okt. Räpina täienduskooli ruumes. Kur
Vaikade talvet, klaari ja merd ainult meri süste juhatajaks on instruktor M. Mikk.
kajakad ja aulid Utavad ja maalitakse meile
Restn piimaühifufes hakatakse kaseiini Malmis
kaunis pilt Vaika4evadest, kes rohelise lini tcnna. Et wõihind miimasel ajal pea alatasa näi
kuga karme kruubile katab, õrnu õiesilmi iab languse tendentsi ja rahasaamine piima eest
kaljupragudes avaja merelindude kergetiivu Mäike. siis on arwanud Restu piimaühisuse liik
lisi parvi kaugeiflunamailt tagasi meelitab.
med hakata walmistama kaseiini. Kaseiin Malmis
Antakse üleva sellest, kuidas Vilsandi tatakse külmast piimast mida liikmed jä-tatvad
tulitorni juhataja )A. Thom 1909. p. Vaigas ühtsusse ümbevwalmistamiseks kaseiiniks. Nii loo
tel pesitsevaid lin kaitsma hakkas ja kuidas detakse saada lisatulusid külmast piimast.

arutamine on antud igasuguste pirukategijate ja
kingseppade kätte, kes pole üldse wõimelised otsus-

J?™' Missugune kandidaat laste kaswatajakS
e' - sõnawõtu peale lahkus Pimkin
rT™ oma kandi,
w «>. toalttt 26 kandidaadi seast

fentne Tarlowa algkooli juhataja F. Mordwtnow.

ia tc-fitö§ eriti rohkesti naeru

'seeneseft tähtsusetu ettepanek

tõrjele mõnikümmend krooni

m\§.x tfhrnub elektrtwoolu kasutamisest tu

selle tagajärjel agne väike linnupere aega
--£er Wastupidiselt linnatvalitsuse
mööda suureks lf ja isendi rikkaks linnuselt
limrhc Jf r 1 Ruusmann eriarwamise
Ameerika võitleb kurjategijatega. Omal ajal
Wiljandimaatt.
lastesse vaga rusuvalt. Milliste juhtnööride singuks välja art Ka sellele juhitakse tä
€t tuues mitmeid Põh
said 2Tf Capone'ile tema tabamisel mitu korda saa järele selle valimise puhul lugupeetud walijad helepanu ,et õilsibodu&kaitse tööd toetas es
Põltsamaa linnapea ja politseikomissar kohtuS.
r- f?abe lõbusate waidluste järele
tusljkUks relwad, mis kandsid tvadrikumärki. Mär käisid, sellest ei saa ma aru. Ei Gorki kasv, ega malt Riia Loodust;ate Selts, hiljem aga Tartu Teisipäewal tuli Põltsamaa rahukohtuniku juu ÄX.i! et linnapea wastuseisu on põhPalwe. milles linnapea leidis
kide järele jõuti kurjategijaile jälile. Hiljem hak tema lühikesed jutukesed ei põhjusta kaugeltki ülikool. Mainital lühidalt ka Vilsandi loo res arutusele protsess, milles politseikomissar
dusteadlikku muimi ja rõhutatakse selle süüdistab linnapead ja elektrijaama juhatajat
oma kohta. Tuletõrje
kas allilm kandma ainult niisuguseid reltvi, millest temale niisuguse au osakssaamist. Palju tõ
väärtust neile Vihi külastajaist, kes Vaikade f-eflež, et tleftrtiöoma biinctcttttö fiegüfi tcwibioring*
wabrikumärk oli wilitud tvälja. Nüüd on üks sisem on asjaolu, et Gorki praegu seisab juurd linnustiku ja looega lähemalt tutvuda soo häälingu kuulamist. Postipeawalitsusest kohale
New-Dorgi keemik leiutanud wahendi, miS tvälja luse all. Ja niisugust kahtlast inimest lubab vivad.
saadetud ekspert ..segajatepüünisega" tegi kiud
Järwamaatt.
Vaßtl pesitsevate mere-, tõmmu-, la/f; et wastawate eeskirjade järele blokeeritud
wiilitud tortÄifu numbri ja märgi teeb uuesti Teaduste Akadeemia meie sogasel ajajärgul toa kala-Järgneb
ja naerukfete, tiirude, hahkade, tõm elektridunaamo segab siiski ringhäälingu kuula
AmblaS korraldati lüpsiwöistlus. 25. W.
nähtavaks. See on sama lihtne nagu Kolum lida oma ridadesse.
muvaeraste, tutide, ristlindude, kosklate, m,st kmd mmms ühtlasi, et postiwalitsust pole korraldati Amblas kohaliku põllumeeste seltsi ja
partide,
meriharje,
kivirullijate,
Üivarüütide,
buse muna. Kui nimelt wabrikus numbrid sisse
sellest informeeritud. Rahukohtunik lõpetas siin piimaühingu poolt ühiselt Ambla lähedal lüpsi
Olen äärmiselt hämmastunud ja teen teile
tildrite ja tut!ka»lu-olu üksikasjalisem kirjel süüdistuse, mis on osutunud enneaegseks sest wõistlused. Wõistlesaid oli 7, kellel lüpsta tuli
lüüakse, siis pressitakse kõik selle all olewad terase
ülesandeks, Gorki walimise otsus muuta. Loo dus. Kirjeldusi itavad 51 võrdlemisi hästi wastawa
määruse järgi teeb poststvalitsus' sega 14 lema. Kuna kõigi wõistlejate juures lüpsiosakesed tihedalt kokku. Kui nüüd wastawat koh
dan, et sellega vähemalt saan pisutki kainestada õnnestunud pilti.
mise kmdlaks za kui puudused antud tähtpäewaks Puhtus paljugi sootvida jättis, siis esimest au
ta sekloriidiga põletada, ilmub number nähtawale, akadeemikute asusid.
Ja need kilhsed ise pole mitte kuivad korwaldatud ei ole .siis teatatakse politseile.
hinda üldse wälja ei antud. Määrati ainult 2.
sest sissesööw hape wärwib kokkupressitud terase
osad teistsuguseks kui ümbruse.

Uue meetodi, miS teeb sõrmejälgede pildis
tamise liigseks, on awastauud ja tarwitusele wõt

«Postimeest" loeb igafiks

nud Lyoni politsei. Leiwd sõrmejäljele tõm

kes tahab teadUknlt osa võtta Eesti
pofitilisest, kultuurilisest, majanduslikust,
sotsiaalsest elusti

matakse pehme pintÄiga grafiidi- ehk alumiini
umitolmu ja valatakse siis sellele kollodiumitao-

tõsiasjade loeteltaid sügavalt läbituntud, sü
-Metsaülem omandas metsawahi weksli. Tar
damest tulevad jidameisse minevad ilurikkad
looduselu kujust täis peent loodusmeelt ]a wastu metskonna metsa Maht August Sula awal
õilsat tahet loodemeid kaitsta ja seda aadet das Wchandi kriminaalpolitseile. et end. Tarka lugejaile kat kohuseks teha.
Mastu metsaülem Joanson omandanud tema

ja 3. auhind. Wõistlejad said autasudeks kokku
18 kr. raha.

Tapa linn ööseti Politsei waltve alla. Po

litseinikkude wähesuse tõttu puudus Tapa linuaS
seni öösine politsei walwe, olgugi et selle järele

Alma Thotüikest raamatut võib soovi
lOO kr. suuruses, millise ta annud
tada kõigile, Vastuvõtlikud looduse suuru wormlrnete tasuks. Riideid aga ei oletvat saanud. juba kauemat aega tarwidust tuntud Nüüd mil
politseinikkude vere ühe kordniku mõrrü
sele ja ilule ja kallis looduskaitse kõrge Wilj antus head wormiliiwa kiilluses. Mõni aasta Tava
suurenenud, on otsustatud ka linnas öine politsei
aade. y. Piiper.
m lcttt -oiljaitbi lossimägedes, eriti n. n. walwepo-st sisse seada.

Nt. 238.

jgusxiftssr

Prow. A. Jötfi mawS
on aeyapüvival Nõo kalmistul. Ärasaatmine

Kõned, koosolekud ja pidud
Tartu Naisseltsi liikmete-ohtu neljapäewal

EeSti üliõpilaste Seltsist lell 16. Kirstupanek on

Tartu teated.

TöSd rohkem kui tVAisi.
Kolmapäewal oli esmakordne juhus käes
vlewal aastal tööbörsi tegewuses, millal ei
saamiseks esitatawaid nõudeid
ruyuldalm. Praegu on maal hoogsalt käimas
lartuliwõtmine, kuhu rohkel arwul tegewusse
raiendatakse naisi. Wiimaste päewapalk tõu
sed uhes prii söögiga ühe krooni peale. Mit
mel pool pole weel kartuliwõtmisega alatud
ja seetõttu on mõningaid naisi töötutena ui

Kodumaa tööstused on habeMud.

pidamine.
Tartumaa õpetajate asemikud pidasid oma
peakoosolekut teisipäewal. Aruanded ja eelarwed

kinnitati ühel häälel juhatuse poolt esitatud
kujul. Uude Lp. Liidu juhatusse tvaliti: Neu
mann, Reial, Looga, Adamson, Muska, Lenk,

Remnann, Reial, Looga. Adamson. MuSka ja

laliste nimetustega ja kaunis tväheütlewate emblee

Lenk.

midega.

PSetvakorda wveti ka riigitvauema K. Ein
buttdi atvalik hoiatus ja etteheide õpetajaskonnale,

Samuti ootawad riigimetsad 200 meest
kuulawat oma ülemuse korraldusi.
kuttematerjali ja palkide lõikusele. Peamiselt keS ei
Koosolijate poolt tvöeti selle küsimuse aru
Jõgewa metskonda. Umbes teist niipalju
lväga elawalt sõna. Otsustati ettetoo
mehi on juba tööle asunud linnale lähemal tamisel
dud seisukohad kooskõlastada ja need awaldami
olewaisse metsadesse. Jõgewa metskonda mi
saata kõigile ajalehtedele, et heita õpetajas
nesaid leidub wähesel avwul, waatamata sel seks
konnalt warju, mida riigitvanema sõnad ebatee»
lele, et sealne töö on püsiwama iseloomuga.
Põhjusteks oleksid kaugus linnast ja sõidu nitult sinna on jätnud. VAotiweeritud seisukoh
ning korteri kulud tulewad töölistel omal ta tade tväljatöötamine jäi õpetajate Neumannt,
suda. Kuni 15. oktoobrini oodatakse Tartust Adamsoni, Looga ja Käppa hoolde.
metsatöölist. Kunstis nõutawat tööliste arwu Kuidas kooliõpetajate abielupaar kohast
kätte ei saada, rakendatakse tööle Jõgewa
lahti sai.
ümbruskonna elanikke.

. suuremal määral wähenenud
ehitustööliste nõudmine, kuna chitushooaeg
weel, waatamata sügisele, pole raugenud.
3181 isikut faawad karistada.
Lmnawalitsus on otsustanud karistada
rahwahääletusest mitteosawõtnuid, keda Tar
tus 3181 isikut, õ krooniga. Trahwilehed

Meile kirjutatakse:
Nüüd, kus wäliskaupade sissevedu tunduvalt
piiratud ja osalt takistatudki. peaks kodmnaa töös
tused kasutama juhust oma firmade populariseeri

miseks rahva hulgas. Ei wSi öelda, et sellel alal
palju ära tehakse. Mõned tööstused on kogum nii
Kirss, Alwer ja Lõhmus.
häbelikud, et ei taha oma nimegi artiklile peale
Asemikkudeks õpet. Keskliitu Tallinna tvaliti: trükkida, vaid varustavad oma saadusi tvöörkS

mestikkudes.

kell 8 õhtul.

kolmapäeval kell 20.

-Tartumaa õpetajate asemikkude nõu

Nsaide abielupaar oli Wiljandimaal kooliõpe

5

Nelsapaewal, 29. fePtembrN 1932. tt.

Neil päevil oli juhuS, kus ühest kohalikust
pudukauplusest kraesid oMn ning nõudsin kövmnaa
kaupa. Mulle pakuti kraesid, mis olewat ühe eesti
wabriku walmistatud, kuid kannatvad mittemidagi

kodmnaiset ütlewat wõörsõna nimena. Samuti
ei ütle tvabriku märk kuidagi arusaadawalt artMi
päritolu.

Miks ei trükita artiklile wabriku täisnime

Akad. Rootsi- Seltsi peakoosolek on 29.
Ettewalmiswswõi maiustest majateemjaiks. ftp. kell 8 õhtul ülikooli aud. 1. Päewatorras
Ajad on mõõda, mil majateenijaikZ wõidi muuseas waltmised ja mag. P. Ariste ettekanne:
minna täiesti ilma õppimata. Praegusel ajal „Ee?n-Roolsi ja Eesti keelelised suhted".
nõutakse kõikidelt oskust ja teadmisi. Mõned aas

tad tagasi awati Tartus. Naiste Karskusliidu
juures kiireloomulised majateenijate kursused,
mis tõõtawad söögimaja körwal Gustaw Adolfi
tän. 22. Õpilased elawad samas majas, kahes

Kooliaiad kasvatusvahendina.
hclepanu kooliaedade korraldamisele, sest övpe« ja
kaswatustöö edukust soodustab suurel määral hästi

tajaks. Kurikuulsa teenistuskorralduse seaduse tu

korraldatud koolitöö wäline miljöö. Seepärast tu
lelul pidi neist üks tingimata ametist lahkuma. leb wäärilisett õhutada puhtuse, korra, otstarbeka
Kuna nakne parema palga peal oli. siis lahkus
mees õpetaja ametist. Wahepeal aga selgus, et hosuse ja ilunõudeid mitte üksi kooliruumes. waid
tuleb likvideerida Lool, kus oli õpetajaks llsai narne ka kooli ümbruses õues ning aiaS.
ja nii jäi kohata ka teine abielupool. Mihkel Usai
Senisest rohkem tähelepanu väärib kooliaia
andis see peale riigikohtule kaebuse enda tvabas küsimus. Wähe on sellest, et kasvatame kooliaias
tamise pärast.

laieeuistus. Juil. stud. theol. P. Kaulsen.

Pauluse kirikus neljap äewa õhtul kell 6 õhtu-

awaraS toas. Õpperaha ei ole, maksetakse ai
jutlustab Noa-Rootsi õpetaja
nutt ülespidamise ja korteri kuludeks 12 kr. praost Tannebaum teemil: „Mis teeb inimest
kuu, kusjuures kõik, peale isikliku riietuse, on õnnelikuks?"
asutuse poolt. Need mõned aastad, mil maja
Peetri kiriku? reede õhtul, õhtu-jumalakee
teenijate kolmekuulised kursused on töötanud, on

näidanud elulist tarwet nende järele. Paljud

waesemad neiud on sel moel saanud oskuse ja
koha, tväga paljud peretütred omandanud tead
mised ja tviinud need maale oma kodu.
Põhimõttelt õpetatakse nendel kursustel liha

nistus, kus jutlustab praost Tannebaum teemil:
„Jumalakarimata inimese õigeks mõistmine."

Teater ja muusika

toitude körwal ka taimetoitude walmistamist. „Wanemuises" täna ainukordse rahwaeten
dusena „Piinlikult ebaaus".
kõige juures rõhutades äärmise puhtuse pidamist.
Naiste Karskusliidu juures olewad kursused
„Piinlikult ebaausad", nagu ta seda ise üt

on wõimalik igal ajäl, kui on ruumi. Harili
kult on suur tung talwel, kuna warasiigisel ja

leb, on selles naljamängus esinewa maailmakuul
sa tenorilaulja krahw di Nuwo kawatsused selle
tütarlapse Jsabella suhtes, kelle saatus tema jim

Uus klawer „Wanemuisele".

kujuneb hoopis midagi muud üllatuseks nii

töötawad kogu aasta ja õpilaste sisseastumine
suwsl on õpilasi wähem.

tusti?

Tartu limm kooliwalitsuS juhib algkoolide tä«

Kiriklikud teated
ülikooli kirik. Neljap. kl. %7 õ. nädalajuma

te saatnud ööbima. Kuid sama saatus tahab
teiiiii ja kawatsetawast „wäiksest awanrüürist"

Teatawasti ostis „Wanemuise" juhatus Sak
samaatt une Bechsteini klaweri. Nüüd on wastne
muusikariist jõudnud juba Tallinna sadamasse pr
tuuakse neil päewil Tartu.

Klawer on kallihinnaline ja wastab ka kõige
nõudlikemaile soowidele. Siiani oli ..Wanenpnses"

tunda suurt puudust korraliku klaweri järele ja

publikule kui tüki tegelastele endile, kelledele üks

ki asi ei õnnestu nii. nagu nad seda meeleldi

tallaks, kuid kes siiski lõppude lövuks on wäga
õnuelikttd See wäga sarmikas, pikantne, tege-

wuZrikas ja lõbus naljamäng wiib meid ühte

paremale seltskonnale määratud Ncw-lorgi sala
kõrtsi ja pärast tenori korterisse, mis on samas

majas. Tegelasteks romantiline preili wäike
del Tartu wälja just selle puuduse tõttu. Tartu linnast (J. Suworowal, tema isekas ja tülino
seltskonna lahkel ainelisel kaasabil on nüüd sel rija peigmees (H. .Piller), tenor (F. Põder) ja
lest pahest üle saadud.
wana kolltunik, kes wäga hoolitseb tütarlapse eest
Klawer saab oma esimese tuleproovi püha (R. Rarassepp), millest see ise aga kuigi palju
päeva õhtul J. Simmi juubelipeol, fus prof. ei hooli, j. t. Piletihinnad 39, 45, 69 senti.
mitmedki kunstnikud on jätnud oma kontserdireisu

Riigikohtu? haridusministri tvolinik seletas, et ainutt demonstreerimisesemeid looduse õpetuse tar Lemba manab uue muusikariista wäärtused pub
saadetakse kariStatuile politsei kaudu kätte. Kes siin ei saa üldse kaetvata, sest majandusmimstn wiS. Palju suurem on kooliaia tähtsus puhtpeda liku silmade ja kõrwade ette.
on otsuse teinud wabariigi waMsuS, googiliselt kasvatada huwi ja arusaamist tar
Suuremaid sademeid pole
» Tänuavaldus.
otsusega rahul ei ole, wõib 7 päeiva jooksul ettepanekul
kelle otsused aga ei kai riigikohtu kontrolli alla. beaianduse kui põllutöö kõige intensiiwsema haru
rahukohtunikule edasi kaewata.
EeStt
Kirjanduse
Seltsi
25
a.
fegetmtfe
mä
oodata.
Haridusministeeriumi kooliwalits. korraldus, mille
suhtes. ülheS sellega füüsilise töö suhtes üldse.
kestamine ist ilmsiks otsesemaid tunnustussõnu
peale M. Usai kaewanud, oletvat ainult wabarngr
Kes tahawad saada „Noor KotkaStekS".
Neljapäewal öösi ja hommikul kergest kesftni
Sääraste kooliaedade korraldamine ei tohAs seltsi senise tegewuse kohta ja südamlikke õnnesoo
walitsuse otsuse teada-andmine ja ei mingisugune
.Noorte Kotkaste" organisatsioon on korral isesiisew otsuS. Riigikohus jättis kaebuse taga walmistada koolidele raskust, sest enamik meie !ve tuleünkuks. Kõik .neid paljust asutisii ja isi seni, päewal Läänemerel kõwenewaid loodest edo
kuid, kes oma poolehoiuga andsid hoogu edaspidi
danud erirühmad nendele noortele, keS pole õpi järjeta.
lasse pöorduwaid tuuli, öösel selge ja sisemaal
algkoolest on varustatud küllaldaselt maaga. seks, palub tvastu Lvõtta tänu
Wahepeal on saanud aga kaebaja omale uue
lased ja kellel ei ole wöimalik SpilaStt vuymaS koha Tallinnas Kaarli gümnaasiumis, millega ta Koolid, kus wajalik maa-ala puudub, wõiwad saada
wttga jahe. Päewal suurenen, pilwitus ja tempe
Eesti Kirjanduse Selts.
olla. Kõik, kes soowitvad astuda .Noor Kotkaste"
ratnur endine. Merel ja rannikul hommikul udu.
maad linna maatagawarast Karlotvast.
Soowiawaldus ülikoolile.
seisukord on parandatud.
mitteSpilaste rühma, registreerigu end inaletva
Suuremaid sademeid pole oodata.

staabis, Karlowa tn. nr. 24, kolmapäewiti ja
reedeti õhtul kella 7—B. Samadel õhtutel on ka
tõötmtnid uuele rühmale.

RaamatukaPpideS ajalehtedega kauplemiseks
peab olema äriwmustus.
Raudteelaste Hoolekande ühing oli amrnd rii

Jaama hoone awatakfe oktoobri keskpaiga.

Tartu raudteejaama tunneli ehituse töid loo
detakse teatamas ulatuses oktoobri kuu kestpäewa

deks lõpule wiia. Praegu on sissekäigud raudtee
liinilt tunneli Malmis. PaekiMist trepiastmed tvn
wad jaamahoone alusesse tunneli ooteruumi. Tun
neli lagi on ühti. suure ooteruumi põrandaks, mil
line MÄitviti raudtaladel betoonist, nõuab weel nä
dalpäemi aega lõplikuks kiwinemiscks. Iga päetv

gikohtule kaebuse maksudeSvalitsuse otsuse peale,
oodatakse Tallinnast paekimi tahwlite saabumist, et
millega oli nõutud raudteejaamade racrmatukappi
deS ajakirjrniduse müügiks äritunnistuse wõtmist. nendega katta ooteruumi põrandat. Tahwlite ma
hapanek toimub kiiresti, ning siis tvõidakse jaama
Raudteelased seletasid, et nende organisatsioon on
heategav asutuS ja sellepärast ei kai säärase mak hoonet awada reisijatele kasutamiseks.

sustamise alla. MccksuldewalitsuS seletas aga, et
ainult ajutise iseloomuga heatogetvate asutuste
ettewStted on maksust tvabad (näit. loteriid, näite
müügid jne.). Alaliste ettotvõtete kohta aga see
maksetv ei oletvat. Ei olemat ka paragrähtvi, mis
näeb ette, et ajalehtedega kauplemiseks jaamade
raamatukappideS üldse ärttunnistust pole tarMiS.
Riigikohus leidis, et maksudetvalitsuse seisukoht

on õige ja jättis sellepärast raudteelaste kaebuse
tagajärjeta.

MaatüübiliSteS koolides algab õppetöö.

Linna maatüübiliSteS algkoolides Jaama tä

Nn ei saa!

Seltskondlikud organisatsioonid pöõrawad tihti
seltskonna poole karbikorjandnsega. Seltskond on
alati suhtunud heatahtlikult, sest seltskonna oma

abi peab meid päästma.kroonu abist". Selle juu
res ei pane mõned organisatsioonid korjanduse la

saadaw, kui seal esinetvad keskkooli wanemate klaS

side õpilased, kuid päris noorukesi on korjama pan
dud.Nende tvastu ei ole respekti ja kodanik läheb nen.

dest mööda. Teiseks ei oska nad ka seltskonda ko
helda nii. et see oma helde käe abiks ulataks. Ta

eksamid algawad neljapäewal, 29. oktoobril. Uusi

Maatüübilistesse algkoolidesse wõeiakse wastu ai
nutt neid õpilasi, kes majanduslikkusel põhjustel

tootvad. See on kujunenud laste paradiisiks. Et
teeks suurt kulu, kui paarile kolmele kohale pan
nakse paar koormat liitva lastele mängimiseks. See
ei segaks teisi jalutajaid, ei oleks ka kulukas, kuid
lapsi rõõmustaks niisugune asi wäga.

Lühidalt.

bitviinnsel küllaldast rõhku korjajatele. Nimelt:
pannakse korjama koolilapsed. Oleks tveel aru

namal nr. 28 ja Kest tänawal nr. 19 algab gajärg tulitus on tülituS. kuid tagajärg ma
õppetöö esmaspaetoal kl. 9 hommikul. Uute õpi terjaalselt (mille peale õieti ju WÄja minnakse),
laste tvastuwötmine ja endiste õpilaste järel tväike.
õpilasi registreeritakse laupäewani kl. S—l l.

Toomemägi on pea ainsamaks paigaks, kubu
kesklinnas elatvad perekonnad omi lapsi jalutama

Kui seltskonna Ivanemaid liikmeid ei suudeta
mobiliseerida, siis ärgu wöetagu la korjandust ette!

ülewaade kolmapärwal, 28. septembril.

Jäämere madalrõhkkond on süwenenud ja
laieneb uuesti Põhja-Skandinaawiasse. Eilne Lõa
nemere osamiinimum liikus öösel üheS wihmasa

juga ja paigutise äikesega üle Eesti ja Soome
Lääne- ja Loode-Wenesse. Lääne-Euroopa ISE
geröhkkond on tunduwalt tugewnedes tvallutcmud

Riigikontrolli esitajad on praegu riigi koolide
ja koolitvalitsuse rewideerimiskäigul.

Õunte hind on näidanud järsku tõusu: tvakast
maksetakse 4—B kr. Õunad lähetvad peaasjalikult
Pöhja-Eestisse.
Tartus maksawad erarukkiostjad talupidajatele
pea sedasama hinda, mis määratakse riikliku rukki
kokkuostu pubill.

Kino „Athena" rõdu trepid on etenduse aja!

Kesk-Euroopa ja Lõuna-Skandinaawia ning laie
neb homseks Läänemere idarannikule. Lääne-Eu»

roopas ja Skandinaawias tvalitseb endiselt jahe

ilm. milline laienes öösel KeskEuroopasse ja
Läänemere idarannikule. Eestis oli eile päewal
13—19 kraadi, öösel 7—9 kr. ja täna hommikul
9.—11 kr. sooja.

põhjustanud kinoSkäijate kukkumisi.

RahwaülikooliS algab õppetöö 27. skp. Kur

Wastutaw toimetaja OSkar Maud.
Wäljaandja Eesti Kirjasws-ÜhisuS
„PostimeeS".
Trükitud trükikoiaS. Tartut.

suste kantselei asub Karlowa t. 1.
Juhan Simmi 25 a. .Wcrnemuises" muusika
tegelasena wiibünise mäleStus-õhw on pühapäetval.

M. Jänese äri awas wcttmispalitute osakonna.

olid sunnitud suwel maal tviibima.

Tervishoiu- Ja hoolekandevalltsas teatab, et
katsed.
apteeglasslstendi kutse omandamiseks
pestakse algusega 15. detsembril 1932. a. kell 10 hommikul
Tallinnas, Hariduse- ja Sotsiaalministeeriumi ruumides, Tõnis
mägi nr. 11.

(fütka tõttu

Maakoolidele

Katseöiendamiseks võivad soov! avaldada Isikud, kes

laupäeval, 1. oktoobril«. a. on

vastavad Tervishoiupersonaali kutsetegevuse seaduse (RT.

24—1932) § 19 p. 1 ja 2 nõuetele ja on töötanud esimese

järgu apteekides vähemalt selle paragrahvi p. 3 ettenähtud

aja jooksul. Sooviavaldused tulevad esitada tervishoiu- ja

hoolekandevalitsusele Tallinnas, Tõnismägi 11, lisades soovi
avaldusele 50-sendilise tempeimargi. Sooviavalduste vastu
võtmine lõpeb 12. oktoobril 1932. a. kell 15.
Katseöiendamiseks soovi avaldanud apteegiprabtikanti
dest lubatakse katsele, silmaspidades Tervishoiupersonaali

meteütid

kAlk tarvilikud
õpperaamatud.

kutsetegevuse seaduse § 19 esimest lõiget, piiratud arvul
neid, kellel on kõige suurem apteegipraktika. Tervishoiu-ja
hoolekandevalitsus teatab igale isikule, kes on esitanud
tähendatud sooviavalduse, kas temale on lubatud ilmuda
väljakuulutatud katsele või mitte ja juhatab kätte, kust võib
katsele lubatu saada katsete kava.

suletud

Nendel, kes saavad loa katset õiendada, tuleb, peale
krooni. Tasu võetakse kviitungi vastu tervishoiu- ja hoole

9

kirjutustarbed.

loa kättesaamist, tasuda katsete kulude katteks kümme (10)
kandevalitsuse kantseleis vastu.

Tervishoiu* ja hoolekandevalKsus.
Tartu linnavalitsus

koolibrilt
tint

! pealaod.

TMlvlrrld

Kaubaproovid ja hinnakirjad tasuta.

Hangete ja tööde väljaandmise korra juhatuskirja (R. T.
nr. 47—1931. a.) kohaselt annab välja kirjalikul vähempakku
misel Tartus, Annemõisa vanadekodu hoolealuste

B. Genss ja Pojad
Leli. Bakscht ja Pojad

elumaja ehitustööd

D. JVLirvitz ja Pojad

«POSTIMEHE» RAAMATUKAUPLUS

Pakkumised tulevad sisse anda kinnises ümbrikus Unna
valitsuse ehitusosakonda 17. oktoobriks 1932. a. kella 12-ni
päeval, lisades juure 50 s. eest tempel- ja 25 s. eest kantselei
marke ning linnakassa kviitungi kr. 1000.— tagatiseks maks

W. Hirschovitz

mise üle. Lähemaid teateid saab igal tööpäeval ehitusosa
konnas (Raekoda, 111 k.) kella 10—12 päeval.

Ä. Paslemak

Linnavalitsus.

M. Furmanski

ja köögiga, eestoa, veevärgi,

Cstame alaliselt:
J. D. Kahn
vaba.
tungalteri ja
buivatatud vabarnaid.

N. Jassmann
D. Kaplan

A-8. Prov. JULIUS LILL, Narva tän. nr. 6

B. Dobruschkes

Kahetoaline päikesepaistel.

MMdMt

korter
hobuseruumiga ära anda,
Kalmistu tän. 42.

Soe, erasissekäiguga

SAKSA KEEL

Aos, korralik sein soovib
tutvust

möbl. tuba
üürile anda Kailova tän.

nr. 50—12.

4-toa

Kaks möbleerlmata

tuba
ühes välja anda.

elektriv. KORTER, omaette,
alum. korr., sissek. tänavalt
välja üürida Narva tän. 59.

I Mfifimised |

dega ja suure krundiga. Hind
Kr. 16.500, millest pool võlgu

Müüa

MW lill

kaubamaja

kõrvalruumidega, tantsu-kur
susteks, koosolekuteks ja pi

heas ärikohas või linnamaja
vastu vahetada. Küsida Riia

Korter.

2 MftlJstl W

dudeks välja QQrida. Vaja
takse ka ettekandjat prel<*
llt* Teateid slt «Kodu» all

2-toaline, elektrivalgus., päi
kesekflllane, täiesti omaette,
flhes kõrvalruumidega välja

flflrida 1. okt. k. a. Meltsi ja

Lubja tän. nurgal, nr. 82.

Küsida Botaanika tän. 12—3.
alga|atele Ja Jd^JSeviEüis^eksaniitele.
Dmi utti
teoor., praktika( kirjalikud tood, ette naev karske, hingelise mehega, kel Korralik 3-toaline
Soodtad maksnnngliniwed. Vastuvõtmine ga paev kindel teenist. ja keda huvi
Üürile
anda
3-toaline
korter
kella 3-4 la 7-8 Vesk" tan. nr. 57, krt. 1. Oppetoo aigaD tab tõsine abielu. Van. 35
välja üürida, soovitav kes
esmaspäeval, 3. oktoobril.
tahab meestööd õppida.
korter.
45 a. Flirtijaid palun mitte köögi ja eestoaga 111 korral
Rüütli 19, juuksetööstus.
ära anda. Küsida Lootuse
EL. SELL
tülitada. Kirjad saata slt.
Lepiku 12—9; näha kl. 3-6 p.i.
vaatega" all.
tän. 2, krt. 1,
Treffneri Gümnaasiumi saksa k. õpet

lolli DIDfiO
südalinnas, tööstuse-ruumi

tän. 27, Onni mööbliärist,
kella 9—lo ja 3—4.
VALGAS kesklinnas

müüa. Üks puu-, teine kivi
maja. Puumajas asub võõ
rastemaja. Järele küsida:
Valga, Kesk tn. 18.

jääb. P. S. talud linna lähe
dal müüa. Ligemalt Poe 9—l.
Oskar Ktthle*
Miiiia:
head inglistõugu sugulam
bad |a oinad, hea kar
jakoer ja kaks noort hoo
vikoera (Leonberger)s kuud
vanad. Tähtvere ~ Erikal".
Hüpnoosi
abil vabastan hin

gelistest raskustest
ja kuulut tulevikku.

Kui ei ütle täpselt
Hästihoitud, ilusakõlaline sinu minevikku ja vendade
raudplatega
õdede nimed ja vanadused.
siis maksan sinule 7 krooni.
Kes ei usu, see tulgu kind
WelllM
lasti ja proovigu. Müüa fa
kohe müüa, Riia tän. 64—4.

kiiri-trikkide õpperaamat, 30 s.

tükk. Tarn tn. nr. 4.

Nr. 228.

JOSXI M E E S"
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Biiaiai isi lü 15] Piiga
Tagas! tulnud.

EELTEADE.
«Vanemuise» einelauas

Proviisor

Tänan

DL nt illi

kõiki, kes minu tööstuse 30-a. juubelit
õnnesoovide ja kingitustega austasid.

DMaignste eriarst.

alates 2. oktoobrist igal pühapäeval

kella 5 tee tants
Ausust Jõksi

Mängib tantsuorkester B* MIOBELLI juhat

Albert Lõoke.

Lauakate & 75 senti ja 1 kroon.

Kõnetunnid B—9 ja 4—6.

Rttfitll tänav nr. 19*
BBBBIEIBBBB

pArmu Ärasaatmine EÜS-ist, Viljandi tiin. 1, on
neljap., 29. sept. kell 12 e. 1. Matmine Nõo sur
nuaial samal päeval kell 4 p. 1.
LolnaJad omaksad.

kl

Soovin osta vähemat

Moetantsukursused

sl

ROOD-PETERSON

Teatada Gaiiiti äris, Söögi
turg, Kivisilla juures.

Tartos, Ülikooli tän. nr. 34, kohvik
„SALVE" mugavais ruumes.

Soovitakse osta

Kavas: Tango, Ouick-Step. Inglis-valss,
Rumba, New - Blues ja Charles - Step.

A

25. sept kell 11 õhtul lahkus meilt pika raske haiguse jfirele minu

Pakkumised slt. „Korras" all.

Soovin osta mõõduka

Riia tän. 77 algavad S. ja 3. ohloobril

unustamatu abikaas ja meie armas isa

dipi. tantsukunsti ülemõpetaja

KARL HELMER'I
ruumikas saalis uued plaatiha~, mamuvhtt" ja me#*
tanisukursused.

Johannes Visser
Sünd. 15. XD 1871. a. Sum. 25. IX 1932. a.

Viimsele puhkepaigale s&ngitamine 1. oktoobril Maaria'Magdaleena
kalmistut

hinnaga

magamistoa
sisseseadet.
Pakkum. saata «Postim.» raa
matukaupl. <A, T.» ali.

Ts3otstmised

Inglise valss, Rumba, Charles-step, New-Blues ja Quick-valss jne.
Eratunnid pidu-, karakter- ja kunsttantseks iga päev.

soovib kohta, soovitus ole
mas, räägib 3 kohalikku
keelt. Teatada slt. korralik

VANEMUINE
Esmaspäeval, 3. oktoobril kell 8 õhtul

Neljapäeval, 29. sept. kell 8 õ.

RAHVAETENDUS.

Laupäeval, 1. okt. kell 8 0.
5. korda

Kolm musketflQrl.
R. Benatzky operett 3 vaat.
15 pildis. Seatud A. Dumas'

nr. B—l.

ihese tasu eest. Kirjad slt.
99".

Korralik neiu palub kohta
dmbleia käe
aluseks
Olen maal iseseisvalt tööta

Tartu Naisühingu Kfisttödkooll
heaks pühaptteval, 2. oktoobril
Kaluri tfin. 12 Kell 11 ptteval

V. OTSUS.

Pääsetähed Kr. 1.85—60 senti
ühes riidehoiuga.

ÜL- ja kooliõpilaste pääsetä

Kõnetunnid iga päev 10—12

Sõbra 25.

e. Lja 5—7. pühapäeval 10—12.

Vilunud

SoovikorraJ ka teisel kella

Mrilot
Tartus, Räiitfi t. 25—4.
(Vastu Jaani kirikut).
tarvis tantsuks* Teatada

kohe Suurturg 2, kl. 12—1 ja
6—B Oht J. Adamtau'le.

IllMt

kohe tarvis. Kaubeld. koha Naha», sugu- fa sise
peal. H. Hermann, Keilas. halgused. Kosmeetika.
Vastuvõtmine igal ajal.

Tunnid
ii. i m
eesti, saksa, vene
keele ja järeleaitamistunde

kõigis aineis õpilastele; seal
samas annab

KLAVERITUNDE
prof. Th. Lemba end. õpi
lane. Kitsas tän 2—2.

Sflnnitusabi.

9—ll ja 4-6.
Tähe 63 (vastu Karlova

nud. Palun teat. slt. »»Mets"
all.

apteeki).

ffmnatmand

kell 3 p. 1.
Z korda
LASTEETENDUS.

)

aU.

»K. S.* juhatus.

Loosimisele tuleb hulk väärtuslikke asju:
Süld puid, türgi diivan, voodi vaip, hulk
käsitöid, nahktõid jne.
Loosihind 5 senti. Sisseminek 10 senti,
õhtul kell 9 sealsamas ruumes

Pääsetähed 20, 30, 45 ja 60 s.
ühes riidehoiuga.

Pühapäeval, 2. okt. kell 8 õ.
JilaSimi

L LiibusK

soovib kohta. Teatada slt.
kuni 7. okt. ..Karjaravitseja"

ALLEGRI

M. Mülleri muinasjutt 4 vaat
6 pildis.

Korralik, töökas

NISU ostame majanduseminist. poolt kindlaks määra
palub tööd. Teat. slt.
____ tud hindadega, väiksel kui ka suurel arvul. „Kümme
päeva" all.
Rukkeid ja otri ostame päevahindadega.
Vastuvõtmine UNIVERI veskis Meltsiveski tän. 40/42.

Raekeja (Raatuse)
Ülikooli (Jaani) tn. 66, krt. 6 Tartus,tän.
nr. 10
Müüa kahe ratta

jdaiiitMitf-Miiiwlia
Teateid saab Kaubahoov
nr. 16.

Müüa uus, punase puu

alla, hästi poleeritud

K.-m. L. Selmanovitsch ja Poeg.

puhvet.
Sissepääs 35 senti.

25-aasta «Vanemuises»
muusikategelasena vii
bimise mSlestus - õhtu.
Kavas:

«Vanemuise» näitlejaskonna,

Muusika osakonna, Tartu

Meeslaulu Seltsi, .solistide ja
orkestri kaastegevusel.

Välissolistid pr. TiedeborgTorokoff (sopran), prof.
Th. Lemba (klaver).

T. E. KfisltöOl. Abiand
mise Selts*
Laupäeva), 1. oktoobril s. a.
Perekonna
Ohtu.

!

Haritud, Intell. ja vilunud
kasvatajannat
50
hob.-jõulist,
TANTSUKURSUSED H
priima soovitustega vajatak
se 10-lc. lapse juurde. Tulla
täiesti korralikku, soovitakse osta; üles anda Raekoja t. 14, k. 4, kl. 2—4.
uT
ARB
Tartu „Kaja" abitalitusesse sõna „50" all.
Noorem aednik,
kellel
sellekohased tunnistu
Vastu tulles avaldatud soovile, et võimal
sed on, et aiatööd täiesti
dada kõigil soovijatel minu kursustest osa
tunneb, leiab linna ligidal
võttu, korraldan odavahlnnallse
KOHVIKULE
kuuviisi teenistust. Teat.
TANTS UKURSUSE.
saab 2. okt. Aia tän. 8, maja
L Edasijõudnutele neljap., 29* sept* KOHASEID RUUME SOOVIN MIDA KESKLINNAS, hoidja juures kell 12 p.
kell 20 (8) omas saalis, Ülikooli tn. 30
(end. nr. 12). Tasu kr. 2.75.
ALUMISEL KORRAL. Teatada palun alt. „r uum i d" all.
Kuulutuse
IL Segagrupile reedel, 30. sept. kl.
21 (9) «Kalevi» saalis. Lille tn. 20, sisse
korjajaid
pääs omaette. Tasu kr- 2.50.
ja lehe müütajaid vajab
Kava: Charlestep, Tap-Trot, New-Blues,
„UUDSE LINNA" talitus,
Quickstep, Tango, Inglise valss, Rumba,
KoMM
One-step (marss-tants), kogu Euroopas vas

Ed. Wiide komöödia 3 vaat
TANTS.
Puhkpillide orkester*
Algus kell 9 õhtul.

Soovitakse üürida väikest

Pääsmed: Seltsiliikme

klaveri vabrik Tartus, Karlova tän. 69
telef. 12-98, soovitab ilusakõlalisi
pianiinosid ja tiibklawereid.
Ka on juhuslikult häid pruugitud pianii
nosid ja tiibklavereid müüa odav. hindad.

Toomemäe ümbr. Üür B—lo
kr. Pakk. slt. „Kindel".
Naisametnik vajab I—2-

toalist

korterit.

juurelõikuse, õmbluse ja käsitöö
KURSUS

IKoftirieaUsed!

algab 3. oktoobril. Õpetust juurelõikuses antakse kp rgesti Bra
õpltava meetodi järele: mantlid, kostüümid, kleidid, pesu jne.,
kaaitõõs kõik moodsad tehnikad. Lõpetajad saavad tunnistuse.

Tartus, Tahe t. 62, k. 4. Kursuste juhataja
Marta Raag.

Soe, päikeserikas

korter,

Mtf SOO • 6 tuba, aia sees, üürile anda.

maja
Tartu või Elva. Teadustada
ühes hinnaga slt. Tallinna
kontori „ Puhtas rahas".

kaktuseid.
Kivi tän. 16—5, Laidoner.

(Sissekäik Hoimi tän. I).

Wmmaemand

.Pistel!"

Vajatakse

Filosofi tän. 14—1.

n
A* Nleländer, V. L. Orkest
ri juht P. S. Edaspidine re soodsatel tingimustel või rendile anda. Slt »kohvik" all.
ära anda. Pikk tän. 34, kü
gistreerimine staabis, Suur
sida poest

kasvatajannat
5-aastase lapse juurde. Tea
tada slt. ..Intelligent kasva

• «Il

MM
osta* Küsida Maarjamõisa

tita. 29.

„ErlkalM.

perekonnamõis
Veski tän. 42. 9 tuba, vanni
tarbe- ja iluaed vanade puu
dega. Näha Veski tän. 42,
kella 2—4.

PALAISEL,
müüakse «Postimehe» ük
sikuid numbreid ningvõe

Kodijärve Pruulil, Peeter

Vajatakse vilunud intelli

1. detsembrist üürile anda

elekter ja kõik moodsad

Tulla Näituse aeda, kella
gent

Soola tän. 10, kort. 1.

mugavused. 2000 m 2 suurune

iõrlftttt.
B—l 6. A. Tuvikene.

A. Hurt.

tuba, veevärk, keskküte, gaas,

tellimisi Ja kaalutus!
võtavad vastu:

Brlljante,
kulda, hõbedat, plaatinat, ta j anna" all.
kuld- ja hõberaha, persia
vaipu, antiikasju ja pandi Vajatakse
teenijat,
kviitungeid ostab kõrge
hinnaga J. Blumfeldt, Suur kes keeta oskab ja majapida
turg nr. 9 (hra Schoppe mistöödes vilunud. Isikli
kaupluses).
kud soovitused tarvilikud.
Pakkum. slt. kv. „nr. 9586"
vastu.
Sepa ääsi
Tarvis vanemat
(Feldschmiede) soovitakse
talitajat,
osta. üles anda Ülikooli t. 3,
majahoidjale.
kel hea soovitus, Elva t. 5,
tulla ainult hoovi poolt,
II kord.
Soovitakse

kes veel registreerinud ei ole,
ilmuda ühes mänguriistadega.

turg 7, telel. 12-34.

Ruumipuudusel müüa mit

JM*

vaikset möbl.

Teatada slt. „M." all.

Tartu linna koolivalitsuses registreeritud

Seltsis, Veye tänav.

Tartus, Raekoja tfin. 9.

mesuguseid

Riia tän. 55, headel tingimus

Soovin osta korras väikest

tuba
OSKAR HEINE

peale ja remonteerin ka vana
mööblit odava hinnaga.

tel. Tulla kella 11—1 p.
Vajatakse vilunud nais

tuvõetud viisil (õpitud isiklikult Berliinis
Tartus. Ülikooli t. 80 (end. Jaani 12),
Raekoja lähedal. Kõnet. kl. 14-16; 18-20.

Pisuhänd.

Orkestrantidel, ka nendel,

Võtan tellimisi uute tööde

tän. hooaja algul).

Eeskavas:

B. HIIR

Maarjamõisa tn. 19—3, tisler.

Aurukatel! -

Juhan Simmi teosed

Vabadussõjalaste Liidu
ORKESTRI
l-ne proov
on neljapäeval, kell 8 õhtul
E. Käsitööliste Abiandmise

Dr. Ms Särg;

LOTERII

Pühapäeval, 2. oktoobril

Juhatus*

Sisehalgused.
Aleksandri t. 25, tel. 7-37.
Kõnet, kella 9—12, 4—6.

Naiste- ja lastehaigused

hed maksvad.

tele 25 s., võõrastele 50 s.

Dl. 1. LEHZIIER
Naha- |a suguhaigu
sed. Kosmeetika.

Annan odavasti

iovib väiksesse perekonda
5i üksiku juurde teenistust

müügil teatri kassju ja K-m. «Teater & Muusika», Küüni 1 6.

kuulsa samanimelise romaani
ainetel.
Soolotantsudes esineb prL

Vajan kingsepa
teelist ia

Tartus, Raatuse täa. 12

KONTSERT.
Kavas: Bach-Busoni, Scarlatti, Chopini, Albenizi, Liszti ja t.
helitööd. Pääsetähed Kr. 2.10—60 sendini (õpilastele õpi
laskaardi ettenäitamisel h 35 senti) ühes riidehoiuga eel

Naistehaigused.
Vastuvõtm. 10—12; 4—6.
Tähe tän. 39.

ja naiskSeaiost* Herne t

veskitöid. Tartus, Marja tän.

(«Vanemuise» uus Bechsteini kontsert klaver)

fliurliw.

nr. 30—4.

feetraja-kraasija
soovib kohta. Tunneb ka

Aleksander Uninsky

Pääsetähed: 30, 45 ja 60 senti
ühes riidehoiuga.

õpipoissi

võitsid järgmised piletid:

PiinlM ebaaus
P. Sturges'i komöödia 3 v.

Vajan rütsepa

teenija" all.

CHOPINI KONKURSI ESIMESE LAUREAADI
KLAVERIKUNSTNIKU

VIIMAST KORDA

mine. Holmi tn, I—l,1—1, kella
10—5 p. I.

Osavat

Tantsuõpetajaks valmistatakse ette laialdase ja põhjaliku
oskusega. Soovijad andku üles kuni 5. oktoobrini.
«Vanemuise» teater

Dr. Mi

ajal kokkuleppe järele.

Üles anda RIIA TÄN. 77, kella 3-5. Moodsate kursuste
kavas mõõduandva! moel: Quick-Step, Viini valss, Tango,

Vaikses leinas abikaasa Ja lapsed.

preilit
perekonda, õpilasele saksa
vitav ka ingliskeele tund

keele bonversatsiooniks. Soo

MlliMt.

Vastuv. iga päev kella 6—B. õpetus
üksikult ja gruppides välismaa tantsu
kooli meetodil.

Vajatakse

takse tellimisi ja kuulu
tusi vastu

lm. Hammerl kpl

ViiL

Märjamaa Päärdul, M. Prii
mets.

Mag. nigrae
professor
||k Jae o b y
WIMW Turu tän. 14—17.
Ütlen kõik eluWWWm! luhtumis. päevaMWWWj pealse täpsusega,

Pala ag., Fr. Villemson.
MM lltlen teie laste
Mägiste Vaalul, Henn Sarv.
~ ' arvu ja nimed,
Vana » Kastre seltsimajas, kui ei vasta tõele, siis mak
Lavrentjev.
san igale 5000 senti.
Kudina vallas, Lilo asund., Kes ei usu, tulgu ise proo
vigu. Vaesematele hinnaalan
Osv. Villman.
dus. Elutarkuse käsiraamat
Pedjas, Ara. Anton.
30 snt. tükk.

uiiiHimiiHiiiHUiiniimiiiiinii

Kaotatud Vabaduse- ja

Kivisilla vahel fotoaparaadi

nahast kott
Kirjutusmasina
„Rolleiflex". Ära tuua tasu
omanikud. eest Kaubahoovi nr.3o, naha
Kes üüriks üheks kuuks kaupL Kaltenberg.
kirjutusmasinat, millel saab
nii eesti kui ka vene keelt
kirjutada. Teat. ühes hin

naga „Postim." raamatukaupl.
«Mõõdukas" all.

Talurahva
kauplus
rahvarikkas kohas, vähese

kraamiga ära anda omaniku raha ja dokument. Raha
haiguse pärast. Teat. saab leidjale, dokumendid palun
Raekoja tän. 45, Oolu poest. ära anda Võru tän. 128 I.

