Hmub Iga pSew.

üksik number 5 senti*

'Toimetus Ja peakontor Tartus, Jaani 11,
Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1, ...
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siseriigi

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

Postimees

t, Telefonid Tallinnas: Toimetus 30-81, kontor 10-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowiL iüSb

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või
malust mõõda. ~ ...
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kuu 120 s.. 6 kuud 725 s„ 12 kuud 1400 senti.

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

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 1 kuu 135 s.,
2 k. 270 s, 3 k. - 370 s.. iga lisakuu 110 s.. 6 kuud 700 s..
12 kuuct 1350 senti. Talitusest ära wnes: 1 kuu s.,
2 k. 250 s. 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

Wälismaaie 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aasras.

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

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

Tänast lehte 8 lehekülge

R Reedel, 8. matt 1931.

Täna maetakse lennuõnnetuse ohwreid.

wFoitlmeheu |a ta maksulist® lisad® tellimishinnad i
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s.. 3 k. 370 s., iga üsa

Kinniswarade maksustamine
uuele alusele.

Matasepaigats kaitsewäe kalmistu.
wäe osad ja saatjad. Angaarides peab ära
Leunuönuetuse ohwrid saa
saate teenistuse praost G. Rutopõld, mille
järele puusärgid kantakse kalmistule. Leina
buftd Tartu.
rongikäik liigub angaride juurest Maarja kal
Lennuõnnetuse ohwrite major Söödi ja mistu juurde, kuna kaitsewäe kalmistule min
Weltweebel Sepa laibad jõudsid neljapäewa nakse nimetatud kalmistu kaudu. Rahwas
hommikul kella %7 Tarür jaama, kus jäid pääseb kaitsewäe kalmistule Puiestee tänawalt
esiolul wagunisse. Kella 8 kogusid jaama kõr Põllu tänawa kaudu. McrtusetalituS sünnib
gemad sõjawäelased eesotsas 2. diwiisi üle sõjawäeliste auawaldustega. Matusetalituse
maga kindral N. Reegiga, aukompann, orkes haual peab praost G. Rutopõld. Matustele
chyc. hukkunud lendurite omaksed ja rohkesti sõidawad ka Tallinna ja Rakwere lennuwäe
rahwast. Auawalduste saatel toodi puusär üksuste esitajad.
gid Magunist ja asetati kahele surnuwankrile,
mille järgi hakkas leinarong liichttna läbi Riia
Kaastunde telegrammid meie
Promenaadi, Küüni, Rüütli, Wene tänawa
leuaawaele.
Raadi wäljale lennu angaari juure, mis on
sisseseatud Zeinamdjpna.
Hiljuti Tallinnas aset leidnud lennuõn
Kogu teel oli rohkesti leinarongi jälgimat netuse
puhul on Soomest saabunud Meie täit
rahwast.
sewäe juhtidele järgmised telegrammid.
J MatuS on reedel.
Soome kaitsewäe ülemalt kindral-leitnant
A.
Schwolt
meie kaitsewägede staabi ülemale
TLna lennuwve lewapaew
kindral-major Tõrwandile: „Palun Teid,
. Mõlemate hukkunute omaksete wahel on härra kindral, wastu wõtta minu ja Soome
syawutatud kokkulepe, mille järele nii major kaitsewäe sügawamad kaastunde awaldused
Sööti, kui ka weltweebel Seppa põrm sängi Eesti lennuwäes juhtunud õnnewse puhul."
tatakse Tartu Kaitsewäe kalmistule Wa
Õhujõudude ülemalt kol. Wuorilt õhu
bäduse Risti Wendade platsile. Õnnetusohw kaitse ülemale kol. Tombergile: „Palun wastu
rite kalmud on kõrwuti.
wõtta Soome õhujõudude sügawa kaastunde
awalduse Tallinnas aset leidnud lennuõnne
Leinamajast lennuwäe angaaridest
ärasaatmine on täpsalt kell 3 p. l. Enne nime tuse puhul."
tetud kella aega koguwad aerodroomile kaitse-

Eile oli põllutööministeeriumis finnis

TEIMIHHE.

warade hindamise peakomitee koosolek, millest

osa wõtsid ka nmama litsuste esindajad. Wii
mased seletasid, et.sem ei ole sölge, millised
wead on hindamiste jtmres tehtud. Seks on
tarwilik kõik esitatud Protestid üksikult läbi
Maadata, et selgusele jõuda hindamisel tehtud

Ostetakse tfitestl terveid (ilma kehaliste vigadeta), valgeid

Migade üle. Nõupidamine otsustas, et kin

nooti su&uemiseid

niswavade maksustamine praegu maksma kin
niswara hindämisseaduse alusel seisma tuleb

tõu peale vaatamata eluskaaluga 80—130 kg.

panna ja kmniswamsid maksustada endiste
hindamiste põhjal, seni kui uus seadus wälxa
töötatakse. Uue seaduse Mälsatöötamine on
tehtud ülesandeks majandusministeeriumile.

Suguemiste vastuvõtmise kohad ja päevad on järgmised:

Lohakus ja kuritarwitus
Tallinna merikoolis.
Süüdlane teadmata kadunud.

Nevl päewil asusid Tallinna merikooli as
jaajamist rewideerima riigikmurolli esitajad.
Juba' algudes selgus, et asjaajamine on äär
miselt korraldamata. Asutuses ei ole kaua
peetud sellekohast kassaraamatut ja dokumen

did on sisse kandmata/ Koolijuhataja hra
Russow oli asjaajamise ja raamatupidamise
usaldanud täielikult tunniandja J. Treiburgi
hooleks, makstes wiimasole oma isiklistest
summadest tasu. Rewisjoni ajal Treiburg
lahürs kooli ruumidest, kus ta korteris oli, ja
on seni kadunud. Seni kindlaks tehtud and
imete järgi puudub kassas umbes 1000 krooni

ja peale selle on arwestatnd summasid kulu
deks, ntiS ei kuulu merikooli arwele. Samuti
puudub mõni kassadoknment. Kuritarwituse
kogusumma wõib ulatuda kuni 1500 kr. As
jast on teatatud- kohtuwõimule.

Lennuõnnetuse ohwrite
wiimne teekond.

Ohwitserid kanna
wad raudteejaamast
major Söödi puusärki.
Täna maetakse mõle
mad ohwrid Tartu
garnisoni kalmistule.

Asunikkude maa ostuwõla ja
liidetud laenude tasumine rii
gikassa pantkirjadega.
Asunikud, kes riigiMaade põliseks tarwi
tamiseks ja omandamiseks andmise seaduse
alusel on omandanud maad wõi kellel riikli
knd laenud on liidetud, wõiwad oma maa os
tuwõ-la ja liidetud laenu Eesti Maapangale
wälja maksta wöõrand-atud maade eest tasu
maksmiseks wäljaantawate riigikassa pant
kirjadega. Arusaamatuste ärahoidmiseks tn
leb tähele panna, et riigikassa pantkirjadega

Nfirkosedi 1) Et suguemiste vastuvõtmine kestab 7 nädalat ia ostmine
sünnib piiramata arvul, siis palutakse sigade müüjaid põllumehi suguemiste kok

kulöömisega mitte üleliiga rutata.
2) Suguemiste vastuvõtmist ja edasisaatmist kohtadel toimetavad kõik peekon
sigade vastuvõtjad. Arved kirjutatakse välja eksporttapamajade poolt igale müüjaje
seakasvatajale eraldi. Emised, mis ei kõlba sugusigadeks, võetakse eksporttapa
majade poolt vastu tapamajade pSevahindadega.
3) Ostetavate suguemiste eest maksetakse puhtas rahas, kusjuures väljamaksetav
hind on tunduvalt kõrgem tapasigade päevahindadest

Ühisus „Estotiia Eksporttapamajad",
Tallinna, S. Tartu m, 79, postkast 33, tel. 309-53 ja 305-51.

Eesti Seakasvatajate Selts,
Tallinna, Pikal tänaval nr. 40, tel. (2) 13-17.

saab enne tähtaega tasuda maa ostuwõla wõi

Enesetapmine elektriga.
Tundmata mees ühendas eud kõrgepinge liiniga ja sai stlma
pilkselt fnrma.
. Kolmapäev» õhtul kella 8 paiku leiti ja liini pealt ärawõtmist anti uuesti walgus
Rakwerest umbes 1 km eemal asuwa Rode tust. nii et tundmatu surm kujunes kogu Rak
walja mõisa Koplist surnult lamamas tund werele lcinaawaldusena umbes 10 Minutiks.
Surnu ülewaatusele asudes selgus, et
mata meesterahwas. Lähemal järelwaatusel
selgus, et meesterahval oli ümber pahema maas lamas umbes 30—35 aastane, korra
käe Peo seotud peenike traat, mille teine ots liku wälimusega meesterahwas. Taskus lei
ulatas üle kõrgepinge traatide, mis samast dus ajaleht ~Waba Maa" 6. skp. number, kust
koplist üle läksid. 15.000 voldiline elektri osa oli wäljarebitud, wõti, tikud, 59 senti
kõrgepinge wool oli mehe silmapilkselt surma raha, uur, mis weel käis ja rinnataskust nais
nud.
terahwa pilt, mille pöördele kirjutatud ,Hr.
; • .-lV •
Paju". Mingisuguseid muid dokumente surm:
Sama päewa õhtupoolikul nägi Rode juures et leidunud. Pahema käe pihu ümber
wälja mõisa walitsoja, et keegi meesterahwas oli seotud peenike raudtraat, mille üks ots
sammub mõisa lähedal asuwast karjakoplist ulatas üle 6 meetri kõrguse kõrgepinge liini
läbi ja midagi nagu ülesse pillub. Arwates, teisele poole maha. Raskuseks tetses otsas oli
et tuleja puu otsast wareseid loobib, ei pööra raudtee liipri polt. Surnukeha oli söekarwa
nud wcrlitseja sellele tähelepanu ja töötas liseks muutunud, käsi, kuhu ümber traat seo
edasi. Wähe hiljem koplist läbiminejad töö tud. oli luuni läbipõlenud. Tugew wao! oli
lised naised panid tähele, et maas miski asi surnu täiesti kangeks teinud. Seni puudu
põleb ja sellest wähe maad lamab meesterah wad andmed enesetapja isiku kohta, kuid wõib
vas. Nähes, et traat üle liini ulatab lamaja arwata, et ta Ahtuse rongiga Rakwerre saabus
Zätte, teatati juhtumisest kohe Rakwerre, kust ja siis tulles kõrgpinge liini mööda, mada
ametiwõimud kohale sõitsid. Samal ajal jõu lama koha walis, kust korda läks traati üle
diS ka kohale Rakwere elektriwõrgu juhataja, wisata ja sellega saawutada silmapilkset sur
kuid surnukehale läheneda oli wõimata, sest ma. Teatawasti on see Eestis teine juhus,
iga wähemgi puudutus oleks surmaw olnud. kus enesetapmine sünnib elektriga. Aastaid
Wõeti kohe ühendus Kunda elektrijaamaga ja tagasi oli niisugune juhtumine Ellamaal.
Laip paigutati Rakwere linna haigemaja
paluti tvooluandmist mõneks minutiks katkes
toda. Katkestamise ajal oli kustunud elekter surnukuuri ja isiku selgitamiseks kestab juurd
lus. *
kogu Rakweres ja isegi kinod olid sunnitud
waheaega pidama. Peale traadi läbilõikamist

lndetud laenu algwõlga. Tähtajaliste mak
sude ja tähtaja maksu wõlgade tasumiseks
Eesti Maapank riigikassa pantkirju wastu ei
wöta, waid need tulewad tasuda rahas.

Odaheite uus ilmarekord naistele
Püstitati neil päiwil Budapesti rahwuswahe
listel wõistlustel naiste spordipeol. Rekordi
wiskajaks oli sakslanna Elisabet Schumann
Essenist. Ta heitis oda 40,9? m. Tähelepa
nuwäärt on, et rekordsaawutuse püstitaja

Suwel kohtamine põhjanabal.
„Na«tiluse" ja „Zept" polaarsöit juulis.
Mün6) e n i st, 7. mail. (Trj.) Siin tawad osa nelja maa esitajad: Saksa, Inglis
kirjutan wäikses hotellitoas alla kokkuleppele, maa, Ameerika Uhisriigid ja Nõukogude Wc
mille alusel peab sündima eelseiswal suwel nemaa. Meeskond koosneb 45 mehest ja ühest
põhjanabal kohtamine allweelaew „Nauti naisest. Naise isikut hoitakse esialgu saladuses,
luse" ja õhulacw „Graf Zcppelini" wahel. arwatakse aga, et see on lady Halg-Drum
Dr. Eckener, kes kirjutas kokkuleppele Zep mond. Meesionna hulgas on 10 teadlast,
pelini ühingu poolt alla, andis pärast alla keda wälja walib Aero-Aritika selts, kelle kor
kirjutamist ajakirjanikkudele seletusi, rõhuta raldusel kogu cttewõte sünnib. Kuuldawasti
des ettcwõtte teaduslikku iseloomu. Eckener saadetakse kutse ekspeditsioonist osatvõtmiscks
märkis, et kohtamine peab sündima osana ka professor Behounekile, kes oli üks wähes
teaduslikust polaarekspeditsioonist, mis ühtlasi test eluga pääsenutest Nobeli õnnetul polaar
peab andma lõpliku selguse, kas öhulaew lennul.
on kohane teaduslikkude uurimuste ettewot
Päew, mil peab sir Hubert Wilkinsi
miseks polaarmaadel. Peab selguma rida „Nautilusc" ja „Graf Zeppelini" kohtamine
küsimusi, näiteks: kas saab õhulaetvalt maa põhjanabal sündima, on alles lähemalt kind
pinnale saata ja uuesti pardale wotta inimesi, laks määramata. Kuna õhulaew liigub hoo
kui selleks puudub wastaw abiandmine maa pis kiiremini, kui allweelaew, siis kawatseb
pinnalt.
„Graf Zeppclini" juht õhulaewa kinnitada
Dr. Eckener märkis, et ekspeditsiooni suu Franz Joosepi maal püstitatud ankrumas
res wõetakse tarwitusele kõik ettewaahise tile ja lendu Põhjanabale alustada alles siis.
abinõud üllatuste ärahoidmiseks. Meeskond kui „Nautilus" on umbes kahe päewa teckon
warustatakse põhjaliku polaar-riietusega, rel na kaugusel nabast. Artoatawasti sünnib
wadega, paatidega jne. Ekspeditsioonist wõ- lend põhjanabale juuli keskpaigas.

Schumann on wasakukäcline.

Kohvik „Salve"
Reedel, 8. mail

MSivertf lo prl.L. AtM
suurtükipaugud ja sõjawäe orkestrite terwitus
Asumaade suurnäitus awati
Pariisist, 7. mail. (Trj.) Vincennesi helid. Näituse peakomissariks on marssal
metsas awati ammuoodatud asumaade näitus. Lianthey, keda. loetakse oma aja suuremaks
Awajaks oli Prantsuse wabariigi president asumaade administraatoriks ja kelle teenete
Doumergue, kelle awasõnade peale kostsid hulka kuulub Prantsuse-Marokko wäljaaren
damine. LiaMhey pidas kõne, milles ta mär
; Õhukest, täiesti valget, üheltpoolt sile kis, et „Prantsusmaa tulewik asub üle mere".
Ta rõhutas wajadust kinnipidada õigest ja
dat pakkimise paberit
ülesehitawast asumaade politikast.

tanMltü
Algus kell 8. — Laudade ettetellimine kuni kl. 4.
Alates 7. maist muusika ka päeva! kl. 12—l!i2

Näituse awamisest wõtstd wälisriikide
poolt osa Itaalia würst di Scalea, Annami j
kuningas ja kogu diplomaatlik korpus, Prant-1
süse walitsus eesotsas peaminister Lavaliga
soovitame suurel ja väiksel viisi!, palli, oli peaaegu täies koosseisus esitatud. Kõigis1
kõnedes rõhutati Euroopa tarwidust leida
kilo ja poogna viisi
ühist keelt teiste mandrite '
Awamise pidustus peeti asumaade muuseumi >
JPostimehe" raamatukpls.
Sulfiiti

hoones, mis pe<ck ka pärast sügiseni kestwat!

Tartus, Suurturg 16.

näitust jääma püsima alalisena. >.»

Moodsama lennusadama awamisel.

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

Neil päiwil awati pidulikult uuS Mün on ruumi kuni 6300 tuutntcetrit. Sinna
cheni lennuwäli, mis oma praktiliste seadel tt?om>öb marju minna kuni 60 m tiibade laiu»
duste ja asetuse poolest on moodsamaid len leem lennukid. Pildil on üldwaade uuest len
uuwäljasid. Hiiglasuures lennukite angaaris nusadamast awamise ajal.

2
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Mis sünnib Soome-Ugri kultuurkongressil.

Eesti-Läti ühistöö wõikaubanduses.
Välisminister 3f. Tõnissoni RiiaS toii
fetmtfc ajal tõsteti seal peetub läbirääkimistel
üles üks küsimus, mis oma uudsuse ja prakti

riik ise peaks muretsema mõne kiirsöttja auriku Ehe»

jahutusruumidega, miS wõiks meie wöid. peekonit
ja teisi «väärtuslikke kaupu wodada otseteed Londo
lise wäärtuse poolest erilist tähelepanu äratas. ni (Saksa turg pärast wõitolli körgendamist saab
Nimelt otsustati asuda küsimuse kaalumisele, meile niihästi kui suletud olema). Sarnane aurik ei
kas oleks wöimalik Eesti-Läti ühise laewalii tarwitse olla sugugi suur: aitab 1000 laadungi ton
ni loomine mõlemi maa wõi eksporteerimiseks nistki. lOOiMonrnli laetu 4000-hobusejöulise diesel
Balti mere sadamatest Lääne-Euroopa tar mootoriga sõidaks kiirusega 20 sõlme tunnis. Riia
toitajatesse maadesse. Tõsi küll, see küsimus ja Londoni tvahe sõidaks ta ära Kieli kanali kaudu
moodustas ainult ühe osa suuremast ja laia 58 tunniga, tehes igal nädalal ühe reisi, tarwitadeS

ulatuslisemast probleemist, nimelt Eesti-Läti teel ära 60 tonni öli 6000 lati wäärtuse». Kogu
jõupingutuste koordineerimisest põllumajan sarnase laetva ülalpidamine, kaasa arwatud kõik sa
dufe saaduste wäljaweo arendamisel, kuid sel damamaksud, ei läheks üle 1 miljoni lati aaStaS
ae on, et kooStöö suudab täit kasu anda alles (laewa hind 1%—2 milj. latti). Isegi fiiS, kui
stiS, kui temaga kaasas käiwad puhtplastilised see raha tuleks korstnasse kirjutada, oleks kasu rii
gile ja majandusele erakovdselt suur: Daani wöi
sammud.
Mõlemad naabermaad.on oma iseseiswuse eest maksetakse Londoni turul ikka

aastatel teinud suuri edusamme põllumajan
duse alal. Eriti tähelepanuwäärt on aga
nende edusammud karjapidamise saaduste
wäljaweos, missugusel alal nad on suutnud
enesele wõita koha maailmaturul wan-mate
ekSporteerijate kõrtoal. üheks suuremaks pa
heks Balti maade karjapidamisele, mis neid
takistab ära kasutamast kõiki turuwõimalusi
on modern ühendusabinõude puudus. Suure
mad nagu Daani, Rootsi ja
Soome, on korralise ja ajakohase ühenduse
tarwidusest juba ammu aru saanud ja selle
pärast suutnud enesele luua tiheda kontakti
turuga. Hilisemad juuretulejad, nende seas
ka Eesti ja Läti, on seni püüdnud igaüks
omaette, omal jõul tegutseda. Näiteks ekspor
teerib kumbki maa wõid Inglise turule nii
kuidas saab ega ole suutnud omale soetada
erilisi weoabinõusid, kuigi mõlemi ees seisab
lahtine meri, mille turjal näeme liiklemas
toaga häid eeskujusid. Põhjus on lihtne: ku
lud lähewad liiga kalliks.
Aga see, mis ühele kättesaamata, toõib
ühisel jõul täiesti realiseeritaw olla. Nii on
ka siin.

Kui mõni aeg tagasi EeStiS tõsiselt asuti
mõtte juure ellu kutsuda Eesti-Jnglise lae
toaliin, mis oleks muude ülesannete kõrwal
enese peale tootnud ka Eesti toõiekspordi hu
toide teenimise, siis leidis see katoatsus Eestis

weel 140 shill. centnerilt, mi» teeb
wSlja 545 latti kilolt. Nii siis peaaegu
sama raha, mida tõotab maaliit wöi
hindade stabiliseerimisega. Ja seda

wöiks saawutada, ohwerdadeS mitte 12—20, waid

ainult 1 miljon latti aastas. See on Läti riigile
täiesti wöimalik. Ja ei oleks sugugi tarwis oh
werdada täit miljonit, sest sarnane laew saaks kõr
gewäärtuslist laadungit kojuteel, näit. riist, suhk
rut, manufattuurkaupa jne. WõikS ka smnasöidul
kaasa wötta kövwallaadungina linu. Samuti oleks
tulu reisijate weost, sest kiivaurikuga sõidawad hea
meelega ka reisijad.

Srnased kiirsõitjad laetoad pole sugugi mõni
fantaasta, waid need liiguwad Inglismaa sa Daam,
samuti ka Inglismaa ja Rootsi wahel."

Wahepeal on Läti professori poolt ette
toodud hinnad tunduwalt muutunud, kuid te
ma poolt allakriipsutatud ratsionaalse
wõiekspordi tähtsus kiirsõitjate laewade abil
on aina tõusnud.
Kui laew peab teenima mõlema riigi hu
wisid, siis muutuwad nõudmised, mida tuleb
üles seada laewale, muidugi tunduwalt. Ta
peab olema suurem, et peale wõtta suuremat
laadungit, ka kiirus wajab parandust. Kõik
need asjaolud mõjutawad loomulikult laewa
hinna kõrgust. Siiski paistab, et tehnika
meile siin soodsaid wõimalusi pakub ja et pa
raja mahuga laewa otsimisel wististi küll
tuleb eelistada prof. Balodise eeskujul mo
dern mootorlaewa. Hinna wahe on olemas,
kuid seda kaaluwad nüüd wõi warsti üles tei
sed paremused. Eesti-Läti laewa käimapa

üldist poolehoidu. Kahjuks on aga takistu
sed osutunud suuremaks, kui arwata toõidi ja
Eesti-Jnglise laetoaliini küsimus püsib endi
selt surnud punktil. Missuguse kuju toõtab
see katoatsus wletoikus, on teadmata, kuid nek oleneb aga eestkätt sellest, kas on wõimali?
meie majandusliste huwide seisukohalt omab laewla, kasutamist korraldada nii, et see mõle
kiiruS suure tähtsuse.
maid pooli täiesti rahuldab. Siin tekib üles
Ei ole teada, kas Eesti poolt on kunagi rida asjaolusid, mis lähemat kaalumist wa
tehtud tõsiselt katset otsida lähemat kokkupuu jawad. üheks tõsiseks raskuseks osutub näi
tumist, „Anschluh" Soome laetoaliinidega, teks mõlemi riigi wäljaweo sadamate kaugus
kuid paistab, et Soomes toaetoalt toõidakse üksteisest. Kuid teatawa mooduse leidmine
sügatoamat hutoi tunda sarnasest laetoanduse peaks wististi wõimalik olema, sest iga la
koostööst, mis Soomele otsekohest kasu ei anna. hendus oleks ikkagi -tunduw edusamm praegu

Lätiga on lugu sellepoolest parem, et siin
hutoi erineb kindlasti kahepoolseks. Saksa
turg, kuhu Läti seni on eksporteerinud lõtoi
osa oma toõitoodangust, kipub toiimaste sünd
muste tagajärjel alatasa toähenema ja Läti
on tõsiselt sunnitud pilku pöörama teistele,
kaugematele turgudele. Siin aga peatoad
meie naabrid konstateerima sedasama puu
dust, mida meie eneste juures toäga hästi
tunneme. Anname sõna tuntud Läti majan
dusteadlasele, hiljuti surnud prof. K. Ba
lodis'e!e, kes umbeS aaõta tagasi ühe
Riia lehe toeergudel muu seas järgmisi mõt
teid esile tõi:
„©len juba korduwalt üleStõstnud küsimuse, et

Rabindranath Tagore 70-aastane.
Kuulus India luuletaja ja filosoof Ra
bindranath Tagore, 1913. aaSta 3!obeli kir
jandusauhinna laureaat, sai 6. mail 70-aas
taseks. Tema lauludest on kogu „Gitanjali"
kõige tuntum, samuti on lewinenud kirjaniku
romaanid ja filosoofilised tööd üle kogu hari
tud ilma.

se olukorraga wõrreldes.

Niihästi Eestis kui ka Lätis annab riik
otsekoheste toetuste näol majanduse mitmesu

gustele harudeks suuri summasid. Kõige mõ
juwam toetus aga, mida riik üldse majandu
sele wõib anda, on soodsate tingi
mus te loomine loowaks tööks. Just turus
tamise olude parandamisega, missugusel alal
meie teistest maadest olema järel, on riigil
wõimalik oma toetusega Palju suuremat ef
fekti saawutada, kui rahasummade wälja
maksmise läbi otseselt produtseerijatele. Kui
kawatsused ühislaewa küsimuse kaalumisel sil
mas peetakse seda toetuse-iseloomu ja mitte ei

wõeta lähtekohaks harilikku kommertsiaalset

Hertsogi-protsess Lätis.
Alam kohus atmeta» Mti kodaniku hertsogi»,
mida kõrgem kõhus peab tühistama.

Siunapääsemise wõimalused.
16.—18. juunink korraldatakse Helsingis üfefõibutfTTb Kr. 3.50, mis tuleb tasuda
4. Sovme-Ugri kultuurkongress, millest peale Eesti toimkonnale, Tallmn, Lat tan.l (ttt.
soomlaste wõtawad osa umb. 1000 eestlast ja 212—15 ja 230—74) hiljemalt 1- luumks.
Nende laelvadega sõidawad Helsingisser
500 ungarlast.
Kongressi eelõhtul korraldab Estonia orkestrid ja mutri) tegelased mng ultõjnWsCD
muusika osakond arwatvwasti kontserdi ja õpilased. Sanml päewal kell 9 wõil
hmnmikul asuwad teele Helsmg'sse
Helsingi ooperi ruumides.
Järgmisel päewal, 16. juunil, algab kon „Ebba Munk", „Viola" ja „Bure 1. . mille
dega sõidatvad kõik ülejäänul) kongressist osa
?ress
piduliku
jumalateeniStu
ega
Johannesse
kirikus,
Eesti, Ungari ja wõtjad j«a kongressi Eesti toimkonna luhatus.
Soome keeles. Kongressi üldkoosolek Aesõidn hind Kr. 5.50, mis samuti tuleb tn
algab kell 12 päewal Soome Kaardi manee suda hiljemalt 1. juunit 8 kongressi
fhis, kus Eesti poolt esinewad referaatidega Eesti toimkonnale. Kuna kongressist osumot
prof. J. Uluots, prof. J. Mägiste ja jad ei sõida tagasi kõrvaga, siis tagasisõit ton«
gressilt toimub mitmes rühma*. Sõiduks
prof. J. Kõpp.
Sellele järgneb töö 15. harraStuS Eesti raudteedel on hangitud wabariigi wa«
ringis, mis jätkub ka kogu järgmise päewa litsuselt 50 prots. hinnaalandus, kusjuures
sõiduhind wäljasoidu sihtjaamast Tallinnasse
ja 18. juuni hommikupooliku.
17. juunil esinewad eestlased arloatawasti (enne kongressi) tasutakse täiel määral, »tua
pärast lõunat Johannese kirikus A. Kapp'i tagasisõidul esitatakse Tallinna jaamades Kon«
ovltooriumi „Hiob'iga . Õhtul on kolme gressi Eesti Toimkonna poolt wäljaantud
HSimurahwa solistide kontsert. Sa tunnistused, mispeale kongressilt tulijale an
ma! päewal korraldab ka waimulikkude har takse tasuta pilet, wastawasse sihtjaama,
rasiusring piduliku jumalatenistuse Johan wälja arwatild esimest 50 km, mks tulewad
tasuda.

nese kirikus.

Wiimvsel kongressi päewal, 18. juunil, on
jälle Soome kaardi maneeshis üld - l õ pu
kstii ast, 6. wuil. Ltibawi kohtu otsusega koosolek, kus tulewad wastuwõtmisele
tõsteti läti kodanik Launiz hertsogi iseisuSse. Koh tähtsama iseloomuga resolutsioonid. Sealsa
tus arutati läti kodaniku Igor Schmidt von der mas korraldatakse selle järele suurejooneline
Launiz-Komnin-Paleologi kaabust Alma Launizi hõimu-lõpupidu, millele pääs on kõi
(kaebaja naine) wastu, kes ei taha mehe õigusi -1 aile waba.

Rida ekswrsioone.
Kongressi päewadel korwldatmse OTJ
odawahinnalisi ekskursioone, kust kongressist
osawõtjad erimaksu eest osa saawad wotta.
Ekskursionoide maksutingimuste ja suuruse
üle saab teateid toimkonnalt.
Kõik, kes kongressile tahawad sßta, pea

tunnustada. Küsimust läbi arutades kuulutas Sõiduks kongressile on hangitud ierwe rida wad täitma sellekohase kaardi ja selle
tagasi hiljemalt 15 .juuniks, juute lisades
aurikuid,
kohus otsuse: et parun Igor Schmidt
von der Launizile kuuluwad Feodoro linnad ja kusjuures „Suomi" ja „Express" lähewad 1 kr. registreerimismaksu. Ilma maksu saat
kogu Gotia hertsogi tiitel sa keelata Alma Lau>- Tallinnast teele 15. juuni hommikul kell 4. mata ei registreerita ühtegi.
nizal tõendamast, nagu oleks ta nimetatud tiitlid
seadusevastaselt omandanud".

Poolastamise kartus Lätis.
Küsimust selgitab parlamendi uurimisko
passiosakonda teha märkus tema passi, et ta on
misjon.
tõesti hertsog.
Riiast, 7. mail. Saeima eelarweko
See kohtuotsus sünnitab Lätis suurt Srewust. misjonis puhkesid wvidlused lätlaste Poolas
Lätis on seisused kaotatud, kuid kohtuotsus on tamise küsimuse kohta Latgalis. Pikem aru
ametlikult wälja kuulutatud ja seaduslikus jõus. anne oli esitatud Jlukste maawalitsuse poolt.
Kõrgemal kohtul senatil on nüüd raske Poola koolides kaswawtawat lapsi „Poola ja
pähkel purustada. On tehtud ettepanek, otsus Pilsudski waimus". Kooliõpetajad olewat
muuta järelwalwe korras. Arwestatakse seda. et ainult abijõud, peategelased aga katoliku mai
senat, kes jälgib kohtute tegewust. tühistab Liibu mulitud. Poola erakoolidesse wõetawat lät
wi kohtu otsuse ja hertsog Igor Schmidt von der lasi, leedulasi ja walge-wenelasi. Õpetus sün
diwat Poolast saadetud raamatute järele, kus
Launiz jääb lihtsaks LaunizakS.
Düüna asemel Wisla, Riia asemel
Warssawi ja Läti presidendi asemel mars
Mängupõrgud Saksa kuur
sal Pilsudski.
ortidesse.
Selle aruande puhul seletas Läti haridus
Berliinist, 6. mail. (Trj.) Praegu kesta minister Seemelis, et Poola koolides tarwita
tvad läbirääkimised Baden-Badeni. Wiesbadeni ja
takse tõesti Poolast toodud raamatuid, samuti
Aacheni supellinnade ja walitsuswöimude esitajate
kinnitas ta teateid poolastamise kohta. Waa
wahel, et lubada Saksa kuurortides mängupõrgutel
tamata ägedatele waidlustele, otsustati Poola
uuesti tegewust alustada. Olewat soodsaid wälja
erakoolidele anda toetuseks 4000 latti. Pä
tvaateid, et nimetatud kuurordid mängupõrgute
rast seda otsustati poolastamise küsimuse sel
awamiseks luba saatvad, kuna sel teel wüõraste juu
gitamiseks walida parlamendi uurimiskomis
retõmbamisega tahetakse parandada linnade rahalist
jon, mis häälte enamusega wastu wõeti. Ree
olukorda, mis on õige paha. Kuigi käimasoletvad
del Wlewad poolastamise asjad saeima üld
läbirääkimised peaksid oodatud tagajärgi andma, ei
koosolekul arutusele. Sel puhul oodatakse
saa mängupõrgud oma tegewust siiski enne sügist eriti „kuuma" päewa saeimas.
alata.
Ei mingisugust edasilükkamist
Londonist, 6. mail. Ametlikult poolt
lükatakse ümber wiimasel ajal liikunud kuul
tasuwust, mis esiotsa wõib olla tulemata jääb, dused, nagu oleks wõimalusi wäewähcnduse
siis ei ole hea tahtmise juures wististi mitte konwerentsi edasilükkamiseks. Toonitatakse, et
raske küsimusele lahendust leida.
Inglise walitsus on täielikult konwerentsi
Pärast kohtuotsuse kuulutamist

ja omale ärakirja ja palus siseministeeriumi

Brüning siiski wõitja.
Sotsialistid toetawad Saksa walitsust.
Berliinist, 7. mail. (Trj.) Saksa
riigipäewa wanematetogus lükati tagasi kom
munistide nõudmine, et riigipäew erakorrali
selt kokku kutsutaks. Rahwussotsialistid ja
rahwuslased jäid koosolekust eemale, kuid sot
sialistid hääletasid ühes walitsuserakondadega
kommunistide wastu. Seda loetakse walitsu
sele suureks edusammuks ja eriti suurt täht
sust antakse hääletusele sellepärast, et sotsia
listid wiimasel ajal toiduainete tollide tõsi
mise pärast walitsuse tegewust terawalt arMustasid. Nähtawasti tahawad aga sotsia
listid siiski Brüningi walitsust toetada.
Saksamaa tahab moratoo
riumi.
Berl i i n i st, 7. mail. (Trj.) Saksa
häälekandjad wõtawad sõ
na kuulduste puhul, mis wälismail lewine
nud, ja mis kõnelewad, nagu oleks Saksa
walitsuscl kawatsus lähemal ajal nõuda mo
ratooriumi Joungi kawas määratud repa
ratsioonimaksude tasumisel. Walitsuse aja
kirjandus ei lükka neid kuuldusi ümber ega
ka ei kinnita neid, kuid märgib paljuütlewalt,
et Saksamaa raske majanduslik seisukord ja
eriti kulud, mida nõuab töötatööliste toeta
mine, sunniwad warem wõi hiljem seesuguse
sammu astumisele. Kuuldawasti ei ole aga
Saksa walitsuses weel mingisugust otsust teh
tud. Walitsuse ajakirjandus oletab, et seesu
guse sammu aswmine wõiks sündida alleS
pärast seda, kui riigimehed kokku on saanud
Genfis ja Chequersis on peetud Satsa-Jnglise
konwerents.

edasilükkamise wastu.

AAA i ~SSla Nehatn Rahvamaja loteriipiletiga, kui mõne
3U.UUU Koraa Kergem on võita «wiägawag-—«-»- ->
hollandlane õieti et wõinud kõnelda mette keelt! Et see
kohmikcmpleja raske keele ära õppis ainult harrastusest,

Põgenemine Kremlist
Sven Adeloni romaan.
Zölkinxd M. <p, 27
Kuna nüüd ise olin taganetud mees, loobusin too
kord lähemate juurdluste nõudmistest. Täna, kümme
aastat pärast toimepandud märgust, pidi niisugune
juurdlus jääma tagajärjetuks. Aeg oli kustutanud
kõik jäljed.

Sellest ajast oli aga samuti saanud minu liitlane.
Kümme möödunud aastat pidid olema uinutanud süüd
lase ettemaatuse, seda enam, et kurjategija arwata
waöti pidas mind surnuks. Minul oli paremusi seega,
et mõisin oma tähelepanekuid teha, ilma et kahtlusta
taw sellest midagi aimas. Olin nagu kütt, kes oma
redupaigast metsaäärel jälgib tähelepanelikult muretult
üle «lagendiku sammuwat saaki.

Kuiski nüüd oleks, pidin olema rahul, et Puht
juhus minu kohtumisest Silberschwangiga eelmisel õh
tul ei lasknud saada asja, ja et ma täna, enne kui andsin

ennast Werale tunda, olin awastanud, kes Gromow
õieti oli.
Olin seega endale kindlustanud ühe tähtsama pa
remuse. Ma mõisin jälgida, ilma et oleks jälgitud
mind ennast.

Samal ajal mul oli kakS tõendust: üleswõtted sa
krahwinna Schuwalowa peawõru.
Lähtudes sellest kahest punktist, pidin jatkama oma

juurdlusi, ja nimelt esialgu kahel ennemal teel. Kui
need teed eraldusid teineteisest ikka enam ja enam, siis

Weral ja Gromowil igatahes ei olnud pearnõruga wä
hematki tegemist. Kui aga nüüd need teed kohtusid?
Olin kindlasti otsustanud leida tõelist lahendust, kui
kibe mulle olekski tõde.

Km tulin tagasi wõõraS-temaija, ulataS mulle
minu uksehoidja ühe telegrammi.
See oli waStuS Ha ase ja Co'lt, Amsterdamist. Ta
Va»:
„Hugo van den Bosch, suuresti lugupeetud ja
täieSti kindla kohrnifisserneomaja van den Boschi ja
Zoon omanik. Wenemaal wiibimine teadmatu."
Seisin ja wahtisin üksisilmi teate wiimasele latt
sele: „Wenemaal wiibimine teadmatu." Kuid siis see

oli ometi Voctfhe tõenäoline. Seega siis pidi olema emb
kumb: kas kaks Hugo van den Boschi, wõi Silber
schwang oli hotellis „Continental" üles otsinud ühe
teise mehe.

Igatahes oli kindel, et mina telefoni juures olin
kõnelnud wene keelt ja pannud ta uskuma, et ta kõne
leb peawõru müüjaga.
Silmapilk pärast seda seisin telefonikapis ja lasin
enda ühendada hotell „Continentaliga", tuba 192.
Hollandlane oli nüüd kodu. Kui aga alustasin wene
sõnade walinguga, katkestas ta mind kohe äärmiselt pa
hural häälel: „Ma ei mõista sõnagi, minu härra!"
Ja kohe pärast seda pandi kuulaja pikema jututa käest.
See sügaw kurguhääl oli hollandlasele iseloomus
taw ja ta prantsuse hääldamine nii halb kui wõimalik.
Hiljem ma kohtasin härra van den Boschi sageli, kui ta
wäärika rahuga ja alati tossutades paksu sigarit
oma wägewat keha kõnnitas läbi hotelli waibastatud
käikude. Kuid kõnelnud ma olen temaga waid see ai
nus kord telefoni kaudu. Tema mustusest ma kuulsin
siis ka kohe, et Silberschwang eelmisel õhtul hotell
„Continentalist" ei olnud otsimtd seda meest.
Asi wõis olla seletatam maailma kõige lihtsamal
miisil: pidin olema kuulnud toanumbri walesti, kui
ma eelmisel päewal kuulasin Silberschwangi kõnelust

Pariisis mingil juhul mitte nimetada minu nime.
Kardan, et ma eine aegu ei olnud just kõige tähe
lepanelikum wõõrustaja. Mõtlesin pidewalt kogu oma
muutunud seisundist pärast seda, kui olin telefonis ära
tunnud Marusja hääle.
Kui mu külalised olid lahkunud, läksin jälle ta
gasi kaugekõnekappi ja tegin traadi abil uusi awastisi.
Nii sain teada, et Marusja oma mehe Barõschkoga
elas „Continentalis", ja et Barõschkol oli kaunis tähtis
koht Nõukogude saatkonna kaubandusosakonnas.

Weel samal pärastlõunal ma telegrafeerisin oma
sõbrale Harvey Davies'ile, ühele Ameerika kirjasaatjale
Moskwas järgmise järelpärimise:
„Harvey Davies, Savoy hotell. Moskwa.
Palun teateid Jwan Wolkowist, 1918. ame
tis Kiiewi kaubanduspangas. Millised tun
nistused sealt. Millal wälja rännanud? Ma
janduslik seisukord ära reisides? Pärige minu
firma nimel. Telegrafeerige- Terwitusi So
rin. Nõudmiseni Panis.".
Arwutasin seega, et Harvey isiklikult kui ajakirjan
duse esindaja läbi käis nii enamlastega kui wana korra
meestega. Sellepärast telegrafeerisin meelsasti temale
kui mõnele oma wene tuttawale. Peal selle Harvey
Davies saab teada kõik, mis ta tahab.
Tollel õhtul asusin elama hotelli „Contincntal".

uksehoidjaga.

Pärast seda, kui ühendtts van den Boschiga oli
katkestatud, jäin kaugekõnekappi hetkeks mõtlikult ja
kõheldes seisma. Siis mulle meenus kõige lihtsam
wäljapääsutee. Haarasin uuesti kuulaja, palusin uuesti
ühenduse hotelliga ~Continental" ja katsetasin numb
ritega, mida wõimalikult mõis mahetada 192 :ga. Proo
misin niisiis 182. Poisikese hääl wastas pesuehtsas
jänki keeles: „Hallo." Jälle riputasin ära. Nüüd
Nüüd proowisin 292.
Seekord mulle wastas daami hääl prantsuse keeli,
kuid selge wene hääldamisega.

Tundsin häält. See oli Marusja. Riputasin otse
kohe ära.

Kui oma kaugekõnekapist wäljusm kaunis sega
sena, kohtasin eessaalis pealik Jarowitzkit ja ta naist,
kes mind ootasid. Alles nüüd mulle meenus, et olin
nad palunud einele. Ma ei jutustanud aga neile ikka
meel oma kohtumisest Weraga ega oma uuest awastisest,

waid ütlesin ainult, et ma oma juurdlust teemantide
pärast jatkan ja sellepärast neid mcc! kord palun, siin
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Tuba 293
Tulin hotelli „Continental" kui mr. Harrison
Detroitist. Olin enda walge paruka ja wähekese mingi
abil teinud tundmatuks, ja omasin nüüd selle wärske,
karastatud wälimuse, mis on omane nii paljudele ang
losaksi tõugu wanematele ameeriklastele. Peale selle
ma kandsin alati oma suuri sarwprille. Nii pidasin end
igasugu äratundmise wastu küllaldaselt kaitstuks.
Esimesel õhtul ma sain toa kolmandal korral, ko
lisin aga juba järgmisel päewal teisele korrale, kus Ma
rusjal ja ta mehel olid wäikesed, saalist, magamis- ja
wannitoast koosnewad eraruumid. Wäike kolisew lah
kus uksehoidjale, ja see näitas mulle kätte mu toa 293,
mis asetses otse Barõschko elutoa kõrwal.

Oma toa rõiwakapi taha ma puurisin weinipudeli
korgi läbimõõduga augu, tehes seda nii hoolikalt, et ta--

pct teisel küljel jäi kahjustamata. Kui tahisin wabalt

liikuda, tarwitses mul waid kork pista auku, et fsr*
waltuppa ei tungiks ühtki kahtlaselt tugewat häält.
Kuid igakord kui tahtsin kuulata, lukutasin ukse, lük
kasin rõiwakapi kõrwale ja wõtsin korgi wälja. Sulest
silmapilgu jooksul loodud kuuldepostist ma wõisin kõ
nelust Barõschko saalis järgida üsna kergelt.
Juba pärast minu ülekolimist tuppa 293 esimesel
pärastlõuna! seadsin selle kuulamisposti sisse. SiiS
algasin seda, mida inglased nimetawad „ootamise man
guks". Ootasin nagu kütt. et saak tuleb minu laske
joonele.

Mõnikord Marusja Hk ta mees kohtasid härra
Harrisoni esikus, ilma et nad kunagi oleksid ära tun
nud ehk kahtlase leidnud walgejuukselise wäärika amee
riklase, kes neist mööda libises tasa ja suursuguselt.,
Barõschko oli kohanud mind warem waid üsna harwa'
Marusja juures ma pidasin silmas, et ta meie
Ilkuldel kohtumistel esikus ja eessaalis minu näole ei
saanud heita kunagi rohkem kui waid ühe põgusa pilgu
Nii moodus mitu Päewa, ilma et oleks midagi
juhtunud, Millel oleks olnud wähematki tähtsust Ena
toas.ja igakord kui kuulsin, et Ba
tojchfol oh külalisi, asusin oma kuuldeposti.
Korwal liikus kõikwõimalikke inimesi, tawaliselt
prantsuse ärimehi, kes tahtsid ühendusse astuda Nõu
kogude ajutlstega, Barõschko oma ametkaaslasi kaubon
dusojakonnast ja lõpuks hulk noid wäbesümpaatseid kon
junktuuri huaane, kes kõikjal kokku jooksewad eal kuS
nad halstawad ari. '
Ent Barõschko kõnelustel nende inimestena boTmtk
mingit tähtsust. Wõib küsida, mida siis
Wastns sellele on liialt keeruline ja
Tahaksin .a lihsiustada ja tüfiba. te b a oo.aiin
wwodus peaaegu nädal, enne kui ta tuli '<*«;*
raumafs iifjel päcraal hii ma parast fööfi istusin LM
oma hoiell.kamhr.s pärastlõuna tol,rai juures ja tfim.!
TOim mõnda ajalehte, lm.lsiu 'õrraalloas hääli mi»
la|tb margata, et Barõschlole oli tulnud külaline Lu.
kutom lalamatd ufjc ja laksin oma harj.inud kt.ulä
Nüüd tundsin külalise hääle ära. Co" '
Jwan Gromow. vce 011
.Kui nuiid seal seisin ja kuulasin nende kahe m«b.
kon lust tarka- mmui järsku üks pilt möödunud vT
wilt. Ma napin iseennast kümne aasta eest isturaS
Marus>a mazaz seinakapis ja kuularaat kõnvaltoaS la
made meeste samu hääli. '"uranoas jQ.
(Järgneb.)
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Muinasleidude ja muististe
hoidmisele.
Sagedasti kuuldub teateid nminasleidude
nud mitte Kink, waid keegi härra, keS lähedal ühele
teisele mune eksporteeriwale ärile ja ka mitte wäga ja muististe häwitamisest, millest wõib jävel
jöabfc, et muinaswarade kaitse seadusest ja
kaugel tööerakonna ringkondadest.
Sellel härral pole üldse mingit litsentsi ei kaitse wajadusest laiemais ringkonnis weel
uut ega wana müüa, sellega on ka seletatav, et ta wähe teatakse. Sellega woiwad häwineda
kuni tänaseni ei ole „R. S." talituses .küsimaski paljudki äärmiselt suure teadusliku ja rah
käinud, kas teda vahest «Waba Maa" poolt walja

3

Prowokatsioon kuulutuse kaudu?

Neil päewil andis walitsus munade wäl
loa ka E. Kinkile ,?es kuulus sotsialis
nde hulka rnglkogus. E . Kink asus ärialale
.astus tagasi ka riigikogust. Kanamuna
waljaweo loa andmine E. Kinkile ei ole oma
mõju awaldamata jätnud tööerakonna meeste
miljoniline loteriipiletita wõit ees ei
peale. Tööerakonna lehes ilmusid mitme kuulutatud
oota.
sugused tagamõtetega kirjutused sel puhul.
nüüd aga silvmS peame, et et ühelgi teisel
Mõni päew peale litsentsi saamist ilmus lehelKui
peale „WaVa Maa" polnud pistmist tolle härra
„Rahwa Sõnas" kuulutus, kus keegi K. K. kuulutusega ja et just „Waba Maa" selle puhkus
pakub müüa kanamuna waljaweo litsentsi. üles esmajärgulise tähtsusega sündmuseks, mille
Kohe Peale selle kuulutuse ilmumist il paigutas esimesele leheküljele esimesele kohale, siis
tõuseb paratamatu kahtlus, IKS kogu selles loos pole
mus „Waba Maas" kirjutus pealkirjade all: mängus
„Wava Maa" provokatsiooniline käsi? KaS
„Matiwõtjad munadelt". „Litsentside wälja tõelikult polnud asi nn, et «Wapa Maa" kurikuulus
pakkumine „Rahwa Sõna" kaudu", „Miljo «äriline geeniuS" ja ta lähem sõber pankrotti
mlme wõit ilma loteriipiletita". Pealkirjade jäänud töõcrakondlik kirjastaja, ~ke? juba aaState

tusmärgid, kui ajaloolised dokumendid meie
maa oma aja elu ja töö kohta. Walismail,
eriti Soomes, on saawutatüd häid tagajärgi
muististe kaitse selgitamise teel koolides.
Meilgi on seniste kogemuste järgi näha, et
.koolide kaudu wastaw selgitustöö wõib anda
paremaid tagajärgi muinsuskaitse populari
seerimiseks. Sellepärast otsustas hariduse- ja
sotsiaalministeerium paluda kooliwalitsusi

na" kuulutus räägib uuesti wäljaantud lit teid ning ühtlasi lüüa jalad alt E. Kinkis. Et ise
jääda, tõugati siis ette ühe munaäri agent,
sentsi edasiandmisest, ei jää suurt arusaama marjule
kes tõi „Rahwa Sõna" talitusele täiesti siktiiwse
tust, kes see pakkuja wõiks olla, kes oma mat kuulutuse, wida siis „Waba Maa" ruttas kohe oma
tt tahab munade waljaweo pealt wõtta."
sihtide saavutamiseks ärakasutama. Tähendab, sihi
Selle kirjutuse puhul wõtab sõna „Rah kikult Avaldatud pettuse kuulutus wõeti tööerakond
liku «Waba Maa" poolt aluseks suurele politilisele
wa Sõna" ja kirjutab muu seas järgmist:
kallaletungile.

wõimalikke uusi muinasleide ja hädaohus ole
waid muistiseid, millest tuleks kohe hariduse
ja sotsiaalministeeriumile edasi teatada, leid
asju leidolekus alal hoides kuni wastawa
korralduseni, wõi leidasjad kohe edasi saata
hariduse- ja sotsiaalministeeriumile.

Kuidas nimetada seesugust talitamiswiisi?
Politiliselt on see kõige tüübiliseni prowokatsi

Balti riikide juristide kong
ress Kaunases.
Leedu juristide ja Leedu kohtuministee
riumi algatusel peetakse 1. Balti riikide juris
tide kongress tänawu 21.—23. maini Kauna
ses. Päewalwrras on wastastikune informat
sioon Balti riikide senise seadusandluse alal.

«Tõepoolest „Waba Maa" kirjutise piirgi on

Kink, kes tahab ilma loteriipiletita oma litsentsi oon ja nurjntuS, mida seni harrastanud ükSneS
müügist saada miljon senti."

«Nagu talituselt järelPärideS, selgub pole

litsentsi müügi kuulutust «Rahva Sõnas" avalda-

tööerakondlased.

äriliselt kutsutakse seesuguseid toiminguid pet
tuseks ja kõlvatuks võistluseks."

Naaber süütas kahe talu hooned.
Süütajale weaelasele 12 a. suamtööd.
ÕA wastu S. maid l. a. põlesid maha juba täitsa riietatud ning ämbrit käes hoides
Narwa wallas Korostelli külas Peeter War oma maja juures seisis ja põlewa maja poole
showski ja Aleksander Krõlowi elumajad ühes waatas. Paar minutit hiljem aga juba oma
kõrwalhoonetega, kusjuures ka pea kõik nende maja katusele ämbrist wett kallas, kuigi maja
wdllaswara ja elus inwentar jäid päästmatu. kahelt realt kaswawate puude läbi põlemis
Warschawski hindas oma kahju 7600 kr. ja kohast eraldatud oli. Pealegi ei olnud tuul
A. Krõlow 3500 kr. ja tema majas elutsenud sugugi Jakowlewi maja sihis.
PLewal enne tulekahju tekkimist oli Ja
Natalie Krõlow 3800 kr. ümber. Kõigest
sellest warandusest olid ainult W. hooned kowlew wedanud oma majast kraami % km
1.900 kr. eest tule wastu kindlustatud, kuna eemal asuwale krundile, kus tal juba hoow
ülejäänud lviarandused olid kindlustamata.
pli walmis ehitatud. Peale selle oli teisi as
Tuli oli alanud Warschawski majade jaolusid, mis kahtlust N. Jakowlewi wastu
juurest. Wiimase perekond ärkas magamast aina suurendasid.
alles siis, kui elumaja juba poolenisti tules
Tugewa tuule mõjul haaras tuli wäga kii
oli. Inimesed päästsid end akna kaudu. Ma resti kõik hooned oma wõimusesse ja kandus
jast wäljudes paistis, et tuli oli saanud alguse ka üle umbes 15 sammu kaugusel poolwiltu
lauda juurest. Lauda katuse att olnud õled alla tuult olewa Krõlowite ühisele elumajale,
ja katuse ning seina wahel olewa prao läbi mis ühes kõrwalhoonetega maha põles, kus
saanud neid ka wäljastpoolt süüdata. Kuna juures põlewatest hoonetest pea midagi Pääs
kõikide ruumide uksed seestpoolt olid suletud ta ei saadud.
Nik. Jakowlew süüdi ei tunnistanud ja
ning nendesse wäljast waba sissepääsu ei ol
nud, siis tuli Peeter Warshawski kindlale ar- eitas oma halba tvahekorda P. Warshawskiga
Wamisele, et on tegemist süütamisega. Süü ning püüdis seletada, et tuli tekkinud Peeter
-wjana kahtlustas ta oma naabrit Nikifor Warshawski ema Pelageja läbi, kes ööM käi
Jakowlewi. Wiimane kannud Warshawski nud tulega laudas. N. Jakowlew kuulub N.
peale wiha juba 1924. a. alates, kord vhwar Wene kodakondsusse.
Rakwere-paide rahukogu mõistis Jakow
danud Warshawskit ning 1930. a. kewadel
letvi, 43 a. wana, 12 aastaks sunnitööle.
isegi löönud W.-le paadi aeruga pähe.
Kui Warshawskid põlewast majast wälja Selle otsuse kinnitasid kohtupalat ja riigikohus.
hüppasid, nägid nad, et naaber Jakowlew oli
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wuslifu tähtsusega muistsed esemed ja mäles

teatada koolidele, et ajaloo ja koduloo õpetajad
all tekstis teatatakse, et litsentsi on saanud sot jooksul peab jahti munade litsentsidele, kellele aga ta
ebasoliidsuse tõttu ükski põllutõõminister pole söan igal kewadel wähemalt ühel tunnil selgitaks
sialist E. Kink ja et seesuguse litsentsi eest mak danud luba anda, pidasid omavahel nõu, kuidas
õpilastele muinaswarade kaitse mõtet ja et
setakse miljon ja lõpetab:, Kurni „Rahwa Sõ diskrediteerida «Rahva Sõna" ja sotsialistlikku par õpetajad paluksid õpilasi neile teatawaks teha

nfl selge, kuigi ta pole kohtuliku karistuse kartnseil
jvlenud panna täppi i-le peale: see peab olema E.

Kuulsad Itaalia paberossid

25 tk. 25 senti lab^,eh"
on oma headuse ja aroomi poolest Cmm^
vftljaspool võistlust •/» IH/HlI

Wäikeliidu ühine wäerind.
Bukarestist, 6. mail. (Trj.) Wahe
peal teatud killunemist näidanild wäikeliidu
ühine wäerind näib uuesti jaluleseatud ole
wat wäikeliidu wälisministrite konwerentsiga,
mis teisipäewal Bukarestis lõppes. Ametlik
teadaanne ütleb, et konwerenisil on walitse
nud kõigis küsimustes täielik üksmeel, samuti
ka kõne all olnud Saksa-Austria tolliuniooni
kawa ja Prantsusmaa wastu-ettepanekute
kohta.

Wäikeliidu wälismimstrid on otsustanud
kõnesolewate küsimuste arutamisel Genfis esi
neda ühiste seisukohtadega.
Karol plaanitseb Rumeenias dik.atun.i?
Esmaspäetval oli ootamatult Rumeenia ja Ju

Referaate peetakse tsiwiilõiguse, konkursõigu goslaawia luutuga kokkusaamine, nähtatvasti ühen

se, weksliõiguse jne. alal. Kongressi eeltöö duses wälisministrite konweremsil arutusele tulnud
dest käis osa wõtmas ka meie sise- ja kohtu ! tollide küsimusega. Kuningale kokkusaamine on
ministeeriumi nõunik hra Selters.
äratanud politilisles ringkondades suurt tähelepa
Lootusringide kewadpüha
uu. Artvatakse, et kohtamine on ühenduses seis
mid etteivalmistustega diktatuuri nlaksmapanekuks
9. mail.
Rumeenias, kui Jorga walirsus kvalimistel enamust
j Lootusringide Püha puhul on laupäewal
ei saa. Siis olewat oodata kindlasti dikicvtuuri
kaks minnast tundi määratud lootusringide maksmapanekut.
'töö korraldamiseks, süwendamiseks ja üle
waate tegemiseks. Sama päewa õhtul ja järg
Daamide käekotte,
newal pühapäewa! esinewad lapsed ja õpeta
Wäikeliidu wälisministnd
jad pidulikul koosolekul wanematele lootus
portfelle,
rahakotte
kohtamisel Bukarestis. Pahemalt paremale:
ringide töö korraldamiseks.
la reisikohvreid
Rumeenia wälisminister würit Gbika. Tscheh*
Riigi turbatööstuselt nõuti
soovitab K«m. Johann Roosipuu Tartus, Ho-Slowakkia wälismiu. Vcnesch. Jugoslaawia
wälisminister Marinkowitsch.
3 miljonit.
Suurturg 14, tel. 85. Narvas, Suur tän. 24, tel. 51.
Riigikohtus oli neljapäewal arutusel JoHannes Randi kolme miljoniline nõudmine
Riigi turbatööstuse wastu.
"Don Alfonso" - demokraat.
Rand seletas, et 1924. a. olnud tal kasu
tada Einmanni turbatööstus. Olnud wälja
waateid suurema hulga turba müügiks kaitse
Endine kuningas keelab oma sõpradel mässu õhutada.
wäeasutustele. Need wäljawaated aga luhtu
Loodab walimtstega tagasi troonile tulla?
nud, sest riigi turbatööstus on saatnud tema
turba asemel kaitsewäeasutustele proowiks
Madr i i d i st, 7. mail. Hispaania leht troonist lõpulikult lahti öelnud. See wõiwat
enda halwasti walmistatud turwast. See
sündida ainult seaduslikult walitud parla
proowiks saadetud turpas tunnistatud kõlb „ABC" awaldab oma kaastöölise jutuajamise mendi ees. Kui Hispaania monarhistid wa
endise
kuninga
Assonsoga.
Londonis
wiibiw
mataks. Riigi turbatööstuse tegewuse pärast
limiste eel tahawad tegcwad olla, tehku nad
saanud ta suuri kahjusid ja tal olnud wõimata ekskuningas seletas, ta olewat paljudele oh seda awalikult ja seaduslikkuse piirides. Argu
oma turba tagawara realiseerida. Selle tule witseridele ise nõu annud, et nad wabariikli oldagu wacnulik wabariiklekule walitsusele,
museks olnud, et ta kaotanud krediidi usalduse kule walitsusele truudust wannuks. Tema
waid toetatagu teda kõiges, mis wajalik korra
Eesti Pangas ja ühtlasi jäänud ilma oma olewat kodumaalt lahkunud, et ära hoida ko kaitseks ja isamaa tcrtvikluscks.
warandusest. Sellepärast nõudis ta 30.099 kr. dusõda, ja ei lubawat, et kuningriiklased ka
Ohwitserid tõrguwad siiski.
Rahukogu ja kohtupalat leidsid, et ei ole nüüd tema nimel mässu õhutawad. Juba
Hispaania
walitsus otsustas liikwele lasta
läinud
aastal
olewat
ta
awalikult
öelnud,
et
millegagi tõendatud, nagu oleks wõtnud Riigi
weel 200 miljoni peseeta eest raha. Sellega suu
Hispaania
ise
peab
kõrgemal
seisma
kui
tema
Turbatööstus enese peale kohustuse, toime
reneb liikwelolewa raha hulk Hispaanias 5,2 mil
tada kaitsewäe warustuse walitsusele Randi riigikord; seda wõiwat ta nüüd ainult korrata. jardi peseeta peale, gec on aga siiski 800 milj.
Ta
ei
wõiwat
kunagi
nõus
olla,
et
rahwast
walmistatud turwast. Ei ole ka tõendatud,
wähem kui seaduses eite nähtud ülemmäär. Kuul
et keegi oleks annud tellimisi millalgi Randi üles ässitatakse wabariigi walitsuse wastu. dawasti läheb osa sellest rahast palgamaksmiseks
Kuningriik
on
Hispaanias
lõpu
leidnud
wa
turba peale. Sellepärast jätsid kohtupalat ja
limiste läbi, kui ta ükskord peaks jalule sea neile ohwirscridcle, kes on loobunud wabariigi põ
riigikohus J. Randi nõudmise tagajärjeta.
taina, siis samuti ainult rahwa tahtmisel. hiseadusele truudust Mandumast ja sellepärast pärast
Monarhia ei tohi end püssidega kaitsta rah palga wäljamaksmist erusse arwatakse. Teine osa
liikwele lastud raha kulutatakse parlamendi wali
wa hääleõiguse wastu.
miste
ettewalmistamisele.
Lõpuks ütles Alfonso siiski, ta ei olewat
Jalutuskeppe
Läti delegatsioon hilineb.
Delegatsiooni juht haigestus.
tele!. 51.
Ri i a st, 7. mail. Nagu teada, pidi Läti
delegatsioon reedeks Tallinna sõitma, et jat
kata seal läbirääkimisi Eesti-Läti kaubaleping
Kaub.-tööstuskoja direktor
gu täiendamise asjus. Kolmapäewal on aga
sõidab Lübecki.
delegatsiooni juht äkki haigestunud ja ei ole
Wabalinna Lübecki senat saatis kaub.- oma ametkonda rahaministeeriumi ilmunud.
tööstuskojale kutse osa wötta 14. ja 15. mail Kui haigus wcnib pikale, siis tuleb temale
korraldatawast idamere aastapäewast. Koja wististi asetäitja määrata.
*
nõukogu otsustas saata oma esindajana dir.
Riiast, 7. mail. Majanduslepingute
Hurt'i, kes ühtlasi külastab ka Kiilis ärapee
tawat Põhjamaade ja liiklemiswahendite näi komisjon wälisministeeriumi juures pidas
tust. Kuuldawasti sõidab dir. Hurt ka Ham peaminister Ulmanise juhatusel koosolekut,
burgi, et pidada läbirääkimisi sealsete kindlus kus asutati eelseiswaid läbirääkimisi Eestiga.
„Jaun. Sin." teatel algab Läti delegat
tusseltsidega Tallinna ja Baltiski sadamate
jääklauseli küsimuste kohta. Teatawasti ase sioon pühapäcwa õhtul teekonda Tallinna.
talvad wäliskinnituse firmad need sadamad
Snowden läheb erusse?
ühele astmele Helsingi ja Riia sadamaga, mis
Londonist,
7. mail. „Daily Tele
aga ebaõiglane ja põhjendamatult riiwab meie
graph"
kuuleb
warakantsler
Snowdenilc wäga
laewasõitu. Selle wastu on koda mitmel pu
lühidal
seiswatest
ringkondadest,
Snowden
hul kirjalikku protesti awaldanud, kuid taga
kawatsewat tõsiselt ametist lahkuda. Lahku
järjeta.
mine sünniks aasta lõpupoole. Olewat aga
Kaub.-tööstuskoja peakoos
wõimalik, et Snowden juba warem politilisest
olek 11. mail.
elust tagasi tõmbub. See olenewat täiesti
Esmaspäewal kell 4 P- l. astub kokku Tal sellest, kilidas eelartve waidlused ja arrüamine
linnas börsisaalis kaub.-tööstuskoja peakoos tema terwise peale mõjuwad. Teatawasti oli
warakantsler Snowden enne eelarwe esita
olek, mille tähtsamaks päewakorra punktiks on
mist tõsiselt haige.
koja möödunud tegewusaasta aruande kinni
Järelandmine flamlastele.
tamine, mil puhul koja esimees J. Puhk esi
Brüsselist, 7. mail. Belgia walitsus
neb ülewaatega meie majanduslikust seisu
korrast praegu ja koja tegewusest möödunud wõttis wastu otsuse, millega flaami keel saab
aasta jooksul. Sama päewa hommikupoolikul ametlikuks keeleks prowintsides, kus elawad
korraldawad mitmed koja sektsioonid oma flaamlased. Arwatakse, et see otsus flaami
täiskogu koosolekut, kus arutusele wõetakse käremeelseid, kes wiimasel ajal suurt ägedust
Peakoosolekuks ülesseatud küsimused.
üles näitasid, wähemalt esialul rahuldab.
ostate odavalt K«m. Johann Roosipuu Tar

tus, Suurturg 14, telef. 85. Narvas, Suur tän. 24,

Majamürakad
Maailma suuremaks pilwelõhkujaks on inimest. Awamine sündis president Hooveri
nüüd New-lorgis Empire State ehitus, mis poolt Washingtonist. President surus was
neil päewil awati. Pilwelöhkuja on 415 m tawale nupule, mille järele pilwelöhkuja pea
kõrge Maja 86 korral leiab peawarju 25.000 uksed awanesid ja tuled põlema süttisid.
"Wäike merekonwerents"
jätkub.
Prantsusmaa teeb järelandmisi lepitusele
Itaaliaga?
Pariisist, 7. mail. (Trj.) Neiljapäe
wal peab sündima katse Jnglise-Prantsuse
Itaalia läbirääkimisi merejõudude asjus
miesti liikuma panna. Prantsusmaa peadele
aaat Massigli sõitis kesknädalal uuest: Lon
doni ja ütles, et tema sõidu eesmarglks on
idule seada kontakti Inglismaa ja Itaalia
esitajatega". Enne ärasõitu oli Massiglil

pikem jutuajamine wälisminister Briandiga,
mereminister Dumontiga ja peaminister
Lavaliga.
Ametlikult ei teatatud midagi juhtnööri
dest, mis Massiglile Londoni kaasa anti.
Kuuldawasti on aga Prantsuse wailitsus nõus
tegema teatud järeleandmisi manade laewade
asetamise kohta.

Prantsuse ajakirjandus kõneleb läbirääki
miste jätkamisest optimistlikult. „Le Matin"
awaldab lootust, et Massiglil korda läheb Lon
donis wähemalt nii palju saawutada, et
Genfis rahwasteliidu nõukogu istungjärgu

Tellise ja ostke
naiste ja meeste valmisriided

ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
kauplusest

KdPl Abd Tartus, Kaubahoov 8.
Leedu-Wene lepingu pikendus
Kaunasest, 7. mail. Leedu telegraafi
agentuur teatab, et Nõukogude Wene wälis
komissar Litwinow ja Leedu saadik Baltru
schaitis kirjutasid kesknädalal Moskwas alla
protokollile, millega 28. sept. 1926. a. Leedu
ja Nõukogude Venemaa wahel sõlmitud mit
tekallaletungi ja erapooletuse lepingut piken
datakse 5 aastaks.

Õiglasem maamaks Inglis
maal.
ümberhindamise seadus teostub.

Londonist, 7. mail. Inglise alam
koda wöttis wastn uue maamaju seaduse.
Vabameelsed toetasid walitsust. Wanameel
sed olid aga ägedalt seaduse wastu.

Läti sügisesed walimised.
Riiast, 7. mail. Valimiste keskkomitee
määras uued Läti parlamendi walimised
lindlaks 3.—4. oktoobriks.
Rekordlendur suri.
Londonist, 7. mail. Kuulus Schneideri ka
rika wõitja inglise lendur Waghorn, kes paari päewa
eest lennuõnnetusel sai raskesti wigastada, suri nel
sapäewa hommikul haatvadesse.

ajal wõidakse riigimeeste peres kokkulepet so

nip «ksi narini |nmeravirahend, mis
naha sametpehmeks teeb, vaid.ka aahnavlMbend, sest et ta kaotab vistrikud ja naha

kareduse, tungides sflgavastt nahasse

bitada. Genfis kohtawad Henderson, Briand
ja Grandi.
„Echo de Paris" juhtkirjanik Pertinax
teab öelda, et Inglismaa poolt on näidatud
siiski teatawat kaldumist wähematele järele
andmistele. Loodetakse kompromissi saawu
tada.

Y©fVfiflilC ©IU¥fÜ3 wöimaldab rohkem mönutunnet ja
haa terwise! Elage koffeilnita! Jooge head, koffeiinita oakohvi, aga ainult
koffellnita, ISlesti kahjutut ||

KOHWII
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Pargid wajawad korraldust.

Eksportkrediidi kindlustamise seadus riigikogus.

Igaaastane hüüdsõna, mis itta jäänud hüüdjaks hääleks.
Endised mõisapargid, miS kuuluwad praegu
mitmesuguste afutisre, nagu koolide, ühingute ja ka
eraisikute ivaldanmeie, kipnlvad muutuma metsikule
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ptk! ja keeruline protseduur, mida ei taheta ette wSt-ta nii kergesti.

Ajajooksul aga koguneb niisuguseid wigaseid
puid terwe hulk ja nende koristamine läheb juba
raskeks ning kulukaks. Kui aga iga murdunud puu

Kooperatiiwühisuste ja nende liitude seadust muudetakse.
tvat äärmine raamistadu?, millist wavem Polcwat tvedada ja põllumajandune saadut tvoib nn paiju
Riigikogu koosolek S. mail.
nähtud. Olcwat täielikul: jäetud lt>alit[use mää loctooa, uis olcf? mi juba forra-?. _ Kinurag- ere*
sele wälisfaubandust ette, fui mtiugmc lenukoya
Kooöostk algab kcll 17.20. Juhatab
rata, kellele ja mis otstarbeks krediiti ancakse. Ka toõtafnme omaks! ürLcnic, et meil boLh3*
mees K. Einbuud. Riigikogust on tagasi astu« olctvat 7õi>-protstttdiline garaukii liig kõrge. kiud majanduslikke tehinguid teha Nõukogude a>enega.
nud sotsialistide rühmast Td. Kink ja kutse on luStuse kestus liig pikk. Polewat selge, kuidas Meie teame wäga häsu, et Nõukogude ou
saadetud Maksim Uttfilc Pärnumaa nimekirja mõeldak.st kontrollida firmade soliidsust, kellele kiud iie praegu põllumajanduse ja seame Jtou-o*

metsaks ja seda seepärast, et nad kuuluwad met
satpalüsusc korraidu-sc samadel tingimustel nagu saaks koristatud otsekohe peale murdumist, siis sün
Muugi meis.
niks see kõik nagu nägematult ja iseenesest. Ja pea
järele.
Park ja meis on, ivähemalt meie oludeS, ikkagi a'i, par! oleks alati korras!
Äooperntiiwühisnste jn nende liitude seadvS.
kak» eriasja. Mees kaswab ise, seal kuS selleks
Ka mädaneb praeguse korralduse juures kasu
olemas soodsad looduslikud tingimused teatawa tult hulk puid. Tuul murrab maha mõnikord suure
Esimesena tuleb arutusele kooperatiiwühi-'
metsa kaZwaniisekS. Pargid aga on istutatud kunst papli, mis annaks rohkem kui sülla puid, olg«gi susst. ja nende liitude staduse muutmise seadus
kikult ja kui inimesed nende eest ei hoolitse, siis su wähetväartuslikke. Kui aga see pappel on wedelrnid (2. lugemisel). Muudatus seisab lühidalt selrewad nad wälja. Pargi puudcköki on suuremalt paar-kolm aastat maaS, siis on ta muutunud täiesti Ic?, et ühistegeliste laenasntiste ja wastasti'jaolt niisugused puud, mis meil metsikult Palju ei wäärtusetukS wettinud NotikS, mis ei kõlba kuhugi. kaste kindlustnsühingnte (wäljaarwatud walla
kaswa. nagu jalakad, lvahtrad, paplid, läröstd
Esialul tasuks puud koristamise, nüüd kui tahetaks kindluStnsühingnd) asutamine wõib sündida
üiS weel tanimcd, saared, pärnad rääkimata iga teda koristada, siis peab maksana lisa. Ka kuiwa ainult in ajan d u sm inist r i loal, senise
sugu haruldasnnaist puudest, milliseid leidub nii nud jalakaS wöi waher kõlbab sagedasti weel tarbe registreerimise korra asemel, ja edasi on ette
mitmeski pargis. Julgesti üle 90 protsendi pargi puuks, kui ta aegsasti maha raiutakse. Seisab ta nähtud ka wõimalns ühingute ühinemi
puudest on niisugused, et nad iseenesest looduslikel aga mõne aasta tuulekuiwana kännul täidetud, ala sek s, mida senine seadus ette ei näinud.
tingimusil nendel kohtadel ei kasivaks. Nende eest tasa kapilaarweega, siis on ta warsti mädanenud ja Muudatust eesmärgiks cm terwendust tuim ja
peab hoolitsema.

kõdunenud.

piiri panna ühingute liigrohkusele.
M. Juhkam (tööcr.): ühistegeliste raha

luStus antakse.

Pikkadele kõnedele wastasrinna ridadelt iva-?-

tab majandusminister M. Pung, kelle seletu?
kujuneb sõbralikuks õpetuseks eelkõnelejatele.

Majandusministri seletused.
Meie tähtsam ja suurem ülesanne on prac-guiel
korra», see. er wõintalikuit edendada meie wälja

wcdu. Ja selleks, ct tväljamedu edendada, peak
stme köi: abinõud ära kasutama. Praegu on ett
wõitlu? käimas turgude pärni: ja kui meie nende
turgude pärast niine üldistu wõ-.stlusest oja et !võ

R. Pe n u 0 (asun.): Ma ei saa nõus olla ette

j panekuga, ct keelatud oleks mitmes ühistegelises
! rahaasutuses liige olla. See ei takista loeel ühele
; isikule mitmest rahaasutusest laenu andmist, küll
aga raskendab ühistegeliste asutuste seisukorda:

tuse juurelisamisel kerkiks meie bensiini hind 4
sendi wõrra liitrilt.

haasutust liikmeks siis, kui tahetakse laenu saada.

setest on selgunud, ei bensiini tvõib segada alko

Rahwamajanduse seisukohal: on bensiinisse pii
rituse segamine kasulik, just sellega saaks kokku
hoida teotatv osa bensiini eeit tväljaantawat wa

jonis. Sellele usuliselt palju wastu ei waicldud,

Nad ci ole mitte üksi laenu andmiseks, wast ka
summade kokkutoojad on liikmed,

sutvad meil wälisfirmad beusiiuihindu alla su i M. Juhkam: Liikmeid hoiusummade oma
ruda, kuid hiljem need hinnad tõuseioad. Piiri ! nikke ott wäga wähc. Harilikult astutakse meil ree

torite tüüpe. Igasse mootorisse ei kõlba üho luutat. Referendi arlvates saaks nõnda kokku
sugune segu.
hoida aastas umbes 800.000 krooni. Pealegi
Saksamaal, kus piiritus odaw. segu hind ei soodustaks see kodumaa bensiinilööstnst. sest kodu

üks nendest abinõudest, kuidawiiii wälsawed:'.
edendada, on see abinõn. mis kaesolewas seadu?-

wäljalaskcgaasi halb lehk. mis tugetv eriti meie

laialdast koosolekute wabadust.

s?<uu sea? toodi siin eite. et kui Nõukogude

siis nende wekeäiicga tegema paikame. Loonnilikitt

on siin wahekord niisugune, cr meie ise oma jou
dudega tvaewalt suudame siin kohapeal ära ma»
huiada ja selleks on mul inflifmt andmed, ci seda
ka in eit eksp ori öörid teha ci katva iie ta :c-? niitu*
ics. Cn olemas teatud allikad tvalismaai, kn? on
wõimalik Nõukogude Wene Liidu nnlelc-d mahu
mda ia sellega, et meie eksportööridel iee woima
lus alvancb, tähendab see meile seda, r> meil on
wõimalik otsekohe nende tvekslire ees: wal.ewaluu
:at iieie tuua.

Seaduse eneie kohia ei ole nttie balin sona

wöerud, igatahes mirre niiiuguscid põhjendun ette
toodud, mis oleks ära näidanud, er kurdagrmomt

ieda ao sa oleks saanud paremini kur
selles seadnies eite näluud. Kui rkl. 'ärra Kun»

ütte? muu iseaz seda. cr ta on lugenu, ttda
tuskaja ja sealt leidnud, et seni on e'Spo.t?icmt
ainult kahe? riigis tisse seatud, iii? tuina ci tea.
kuidas ta seda luges, kas eestpoolt tahapoole wm.

tagantpoolt ettepoole. Seal on 14 riiki iu's Uf*
tud ja neist 14 riig-st loen mina. c: ü r.igrs on

riiklik eksportkrediir nsje seatud, aga mine mbe??!ii et kee näitab ka, kuidatvivi seadun katurtafse

artvusiada. Cli palju tein i<?

Kõiki seletusi, mis riigikogu? antud sa kõiki
tvastutvaidluii arwesse wõrtcs an, ci tõnseid
Hääletusel wõeti ekkportkrediidi

tame ielle küsimuse fõrimle.
mise seadus 1. lugemisel waotu. M. Laar«
Nüüd öeldakse selle teadust kobia w.cl seda, et mani ettepanekul otsustatakse pidada järgmine
kindlustust antakse nimigusie tehingute e<it. mille
riigikogu koosolek ueljapäewal kell 5 p. L.
objektiks on tööstuse sa põllumajanduse seadused.

Aga. ürlewad oponendid, waadakc, ste on wähe. Päcwakorras seaduseelnõud.
Peab inlentn nii, et tööstussaadust lvõib nii palju

J. Kle? me n t (sots.): See ettepanek, mil

lest rkl. Juhkam kõneleb, oli kaalumistl üldkomis--

Eesti-Ingeris seltside koondamine päewakorral.

locit ebanormaalseks olukord, kus üks isik on niit

me ühispanga liige. Kuid ühe paragrahwiga ei

Mitmekesiseid arwamifi keele asjus.

saa seda küsimust lahendada, tva-id see küsimus tn

leb täie? ulatuses wörta lahendamisele uues kre
dntstadusts.

Seadps wõcti 2. lugemisel wastu üldko

Eesti lügeri haridustaotlusist on meie lehe tõendab, et 7a rahtvuStunde arendamine iväga hästi
tveergudel toaremgi jurru olnud. On nimetatud, et mahub haridusseltsi tegetvuk-ringi, yzis aga proto
nümiase! ajal tähtsaniaik? hmvikejkmek-? saanud ko foftcffc puutub, siis lubab kõneleja need. seni kui te

tSufe. Segamine on ette nähtud seaduse alusel. maa bensiin tuleks jätta segamiswabaks.
miZjoni poolt iesiwwd kujul.
hapealsete haridusorgauisat.noouide uhendami-skiisr
Läbirääkimistel wõeti elawalt sõna segamise
Roobis ei ole segamise sundust, kuid siin tehakse
Eksporikredndi kindlustuseks riiklik garantii.
mu-?. Oatna peidusäde puhke? laufatccgif? möödu
seda tvabatahtlikult segu paremuse tõttu, olgugi poolt ja lvastu. Arwati, et enne peaks weel
Wmdluscd jatkuwad 1. lugemi'el. As. koonduse nud pühapäewal ärapeetud Ingcri-Eesti Haridus
et segu tuleb pisut kallim kui puhas bensiin. Pa tublisti katsetama, et saaks kindel selgu?, kas esitaja R. Pcnno ütleb, et üldiselt pooldab nende seltsi peakoosolekul Kalliwere koolimaja?.
remusena on tähele pandud segu suuremat kom segu mootori wastnpanuwõimele halwasti ei rühm cksportkrcdiidi kindlustamiseks riikliku ga
Kuulati ära möödunud aasta kassa- ja tege
pressioomkindlust ja wäljalaskegaaiid on lõhnata mõju. Wuidu wõiks kujuneda olukord, ei see. rantii andmist, kuid käceolew seadus olewat kohati wusearuanded. Viimane pidi olema üsna tagan
ning kahjulikkude lisandusteta. Näiteks wingir mis kokku hoitakse bensiini arwcl, tuleb mootorite Puudulik. See olewat aimtlt raami- seadus. Kre lwidlik: kuna selml puudub oina ulualune, muunka
ja uäitelatva tarbed, siis endaitmõistetawalt wõi
gaas puudub. Et segu tarwitades tekiksid erili eest tvälja anda, tvõi koguni rohkemgi weel.
diids tähtaeg (9 kuud) olewat liig pilk. Polewat matu saawuiada midagi erakordset. Kuid tööd tehn
sed mootorile halwasti mõjuivad ühendid, seda
lawa, missugustele majandusaladele seda anda ta niipalju, kui see antud olude? üldse wõimalik alt.
lärgiicwalt toimetati iuhaniie iäiendaivad lua
ei ole märgata.
hetaksc, laS põllumajandusele wõi tööstusele, ja
Leedus algas omawalitsuse
lknnsed, ku? uuel? esilnebeks loa!iii kohaliku Piin
Ka meil on tehtud katseid bensiini ja piiri
kui
Palju.
walimiswõitlus.
tolline ülem kapten Kukeinsman.
tuse segamiseks ning kat>'ete tulemused on olnud
£}. Ka s? (töõerak.). ?es rahaasjanduse komis
ühendamise küsimus.
Kaunasest,
7.
mail.
Leedus
algas
kaunis head. Katseid on tehtud nii oma kui wä
sonis
seda
seadust
pooldas,
kõneleb
nüüd
wastu.
Ait
tuli
see.
niida põnowamalt oodatud. Jn
kihutustöö omawalitsuse walimisteks. Opo
iiSbensiiniga. Kuid neid katseid tuleb tveel jat
sitsioon sotsiaaldemokraadid, rahwussot Ei usu kaubawahetu.'e wõimaluStesse Wenemaaga. geri EeliS Kullalt oli saatnud kirja, milles enle
kata, et saada asjast põhjalikku ulewaadet. On
Peab soowiiawaks, et eksporikredndi wekSleid ei tõ?ieiud kaks ühinemise Pcatittgimust nende poolt:

sialistid ja wähemusrahlvused kawatseb
selgunud, er meie pölewkiwibensiin on küllalt wolimisi boikoteerida. Sõjaministeeriumis
kontperesnoonikindel, selles -suhtes ei oleks piiri
arutati walimiseelsete koosolekute lubamise
tuse sekkascgamisel erilist tähtsust, küll agi kaoks
küsimust ja otsustati lubada hwimalifnu

takse?

wäiteid kelle seaduseelnõu tvasiu ette toodud ei ole.

läbi wiia ja täiia.

Referent tõi ette rea segamise karjeid wälis
maalt, nimelr Saklast ja Rootsist. Nendest kat

holiga ja segu tarwibada plahwatusmootorite

sellest toimest aru ei saanud, mida nimelt peame
regi nr ee rima, kaS neid tellimisi. niis m.",lc an

sed, kui nii öelda wõinte, wastu wõctud. nagu te
rawilja kaiistieadns ja administratsiooni seadus.
Ka? teate, niisugune raaiuiieadu? prercgune küll ei
ole, kui need olid. iilüahelhüüe.) Sellepärast jä

bensiinil.

külteks, kuid sellesuures tuleb wõtta arwcsse moo

registreerida (C. Kas?). Ma pean ütlema, et ma

põhjendamata näiteid, ku.d kõigile nendele ci jõua
wastntväiteid tuna.

Tevipäetva õhtul Akadeemilise Keemia Seltsi
ettekandekoosolekul esines maksudetvalitsuse ins
pekwr keemik M. Nõu ettekandega «Bensiin-alka
holi segud jõuatnena plahwatuSmootorite kütteks".

Nüüd, mil segamise küsimus päewakorra-l. kat

Siin räägiti weel mingimguest tarwidu'est

'elle järele, et tulek? 51 MI kogude 33?nc tellimrn

asub mei e ühistc g e w us e seaduse
ole. Meie mäleranie ka seda, ct eelmise wa
! ümbertöötamisele üldse. Sel puhul in ci
litsuse aial said uiiäigustd äärmiicd raannseadu
[ Ie& see küsimus kaalumisele, ja siis leitakse wi?«
tisti teid ja abiuõuiid. kuidas stda nõuet täielikul:

Sel teel saawat kokkuhoidu 300.000 krooni aastas.

Aga fui Wenemaa neid ei tvõta? boakpme

siis selle kiuste oma töösrussaadusie muugin feel
dmna? Niisugune tuleks oponcuudc loogika, kuid
see oleks rumalus.

ta, siis jääme meie maha. Seda aga meie en Wene annab siin oma weksl.d walja. mis meie
dale lubada ci wõi.

eelnõus cric nähind, fee on eksportkrediidi kind
Hoolitsemine on praegu raskendatud. Pargid
Neil raiumiSkitsettduStel on muidugi ka omad
lustamine.
on muutunud isegi prahi ja risu panipaigaks, kuhu põhjused. Kui anda parkide korraldamine waöaks, asutuste aünaminc oli tehtud liiga kergeks. Siin
Kõige pealt, mis põhimõiielisst wastuwõitle
on
mindud
üle
igasuguse
piiri.
Tuleks
seadusse
weetakse sagedasti igasugu prahti ja hagu mujalt. uis mõnigi „ korraldaks" pargi lühikese ajaga nii
misse puutub, siis need wäned. mis eelnõu maha
Kui puhastatakse kewadel õunapuid kuiwanud oks kaugele, et parki pole enam olemas. Nii tehtigi ise sisse wõna ka nõue, et üks ja sama isik ei wõi matta tahatvad, koguni mitte paika ci pea. Need
olla liikmeks mitmes icvmaliift ühisuses (see uõue
ci ole tunginud selle seaduse siinse, mõttesse, ci
test, .'iis wiiakse kuiwanud oksad parki ära". seiSwuse aastate algpäewil paljude Parkidega. Selle lükati iildfomisjonis tagasi).
ole selle seaduie mõnest aru saanud.
Nketsaski peab raiutud puude oksad põletama, et ei eest tuleb hoiduda, kuid ei tohi sattuda ka teise llde
J. Hünerson: See on muidugi ühistege
Ma pean tähendama, ct nutte garantiidega ei
jääks maha risu. Et parkidesse ei tohi wedada risu, musse, mis wiib pargid samuti kõdunemisele ja hä wuse põhimõtte ('cisukohalt wäga õige nõue ja deab ole meie mangud üsie kukkunud.
seda
igatpidi
pooldama.
Saksamaal
on
niisugune
sellist määrust pole! Sellepärast wectaksegi.
winemisele.
Tähendati selle peale, et see seadus on mõel
nõue järjekindlalt läbi tviidud. Kuid sealses ühis
Ka pargis eneses tekib risu rohkem kui loodus
Olgu tveel mmnitud, et terwete jalakate, waht tegelist? scadusandlust? on olemas ka abinõud, et dud selleks, ct ärioperatüooni teha Nõukogude We
ucga ja et Nõukogude. Pst 1 tel ci ole anda küllal
'.ikus metsas puud kuiwawad ja ködunetvad, tuul rate ja tammede mahawõtmiseks saadakse praegugi
seda nõue: saab läbi wiia. Saksamaa ühistegelises
dasi kindlustust selleks, ei garanteerida selle kiudmurrab sagedasti maha suuri puid ja nende haru lubasid, kellel nende hankimiseks tahet. On parke, seadusandluses on üldpelt ära tähendatud, et was
Ittsmst cot, mi? meie riik onn peale wötab. Siin
tastikkust
w.uslutusega
ühisuse
liikmeks
saab
isik
?id. Nende koristamine aga on raskendatud.
kust üaiukesehaawal raiutakse küll maha kõige ilusa
on tegemist aruistantatustga. Meie poolt antawad
! ainul: sel teel, kui ta kohrus, ühisust registreeri
Pargist ei tohi ilma metsawalitsuse loata kõr maid puid, kuid wiletsaid ja poolkuitvanuid ei puu
garantiid ci olc mitte iifft kindlustatud Wene ko
i mist aimuses, liifntcf3 registreeritalse. Nii et keegi
hustustega, waid kindlustatud ka teiste kohustus
waldada ühtki kuiwanud wöi tuulemurtud puud. Ta w keegi.
| ci saa istet t liige olla, kes kohtus ei ole registree
Loodagu korraldus, et parkide korrashoid oleks | vihid ja keegi ci saa enne lahkuda, kui ra on -ega, nende kohustustega, mida heaks arivab wastu
hab keegi neid kõvwaldada, siis peab ta kutsuma
wõtta see loodaw komitee, kes garann.de
metsaametniku ,kes peab kõigepealt konstateerima, ei lihtne, ilma sekeldusteta, kuid loodagu la kaitse, et lahti registreeritud kohin poolt. Meie ühistcge
misc küiimust otsustab.
linc
seadusandlus
on
aga
algeline
ja
sellepärast
puu on kuiwanud wöi pikali. Peab siis teda mõõt mSni üksik omakasupüüdja ei saaks Parke häwitccha.
Kujutage endale ette maailma? nii sugust sea
oleks selle teostamine ühekorraga raske.
dust, kus oleks kõik küsimustd lahendatud, mis ühel
ma, hindama ja andma raiumisloa, peab peale Praegusajal, kus rewolutsioomline lõhkumiskirg ju
>On teada, et wabariigi w a litsuZ gi inimesel ci tekiks. Niisuguit seadust mm ilmas
raiumist tembeldama kännu. See kõik on wäga ba möödunud, peaks see olema täiesti wõünalik.

Bensiini ja piirituse segu.

gude Wcnele niisuguse nõubiniie cire, tvaai teie
peate meie käest põllumajanduse saadusi o.tma.

mahutatals siiemaal. jjileb ka, et see seadus ole
war raamis seadus.

ma on seltsi sekretär, pidada kahes keeles, ja teeb ka

tvaslawa ettepaneku. Hääletamisel ilmub aga ime
lik nähe: konrpromiss-ettcpaneku poolt hääletatvad
eestlased, ingerlased ise aga tvasiu, tähendab: soo
lvitvad protokolle ainult eesti keele?.
Kuna kord juba ühendamised päewakorras, awal
datakse sooivi kontakti astuda ka Wäiküla wcne ha

ridu'seltsiga. Leitakse siiski, et see ainult tnlewiku
küsimus ja teostamata seni, kui Wäikülas röõtab
wenekeelne rahwakool jagades tsorirelc wcncstui:

Eesti wabariigi rahadega. Piirdutakse sellega, ei
tcbakse uuele juhatusele ülesandeks asruda energi
lift samme, ci teostuks kahe kohavealse fclm liini
mine.

Weel wahetatakse mõtteid oma pasunakoori ellu
uue seltsi pea- ja juhatuse-koosolekud Protokollitagu kutsumisest, milleks lootusi toewst saada Piirimaade
soome keeli, ja põhimõtteks olgu ingerlaste rahwus kultuurkapitalist. Idee näib kõigiti teostatavana.

Kõuclewad weel M. M. Laarman sa

tunde arendamine. Kokkulepet saawutada püüab

R, Kuris. Wiimane toonitab samuti, et see ola-

ühendantismõtte algataja kohalik eeSti õpetaja ,keS

Minnakse laiali lootusrikkas meeleolus. sCn
kord jälle osjad selgeks räägitud.

Ainus maa, keS sajandite kestel alal hoidnud

terlve kultuuri, on Rooni. Ei ole mingit kahtlust

Waraonism Lääne kultuuris.
..Postimehele" kirjutanud prof. W- G. Aletfejeff.

tema teenetes läänele kolmekümneaastases waba
dussõjas, mis kultuuriliselt tõi niipalju head meiegi

Kirjandus.

maale, luues siin aluseid Tartu ülikoolile. Kuid Woldemar Waga: ~Dcnkmäler der Plastik

ei ole wähemad Rootsi teened ka idale: tarwitseb des Klassizi.smus in Estland"-, sama autori: „Das
Schloss Põltsamaa, cin Dcnkmal der Kunst des
waid tuletada meele, et Wcncmaa korrapärane
tema
suure
mälestisega
..Rooma
õiguse
dogmad"
ja
Oma kirjutiste? .Püha Sofia kultus ja ka
18. Jahrhundcrts in Estland". Äratõmbed: „Sitz
riiklik
elu
algas
meile
lähedatest
keskustest
Nowgo
dinlus" ja ..Caesari kummitus crakonnawõitluse rooma caesariSmiga. Kuid kõneluses mitmete
ungsberichte der üelehrten Estnischen Gesell
schaft" wäljaannetest. Tartu 1931.
hauas" * püüdün lahend, mind ju ba ammugi wae uurijatega ja eriti ühe „Berl. Tgbl." kaastöölisega radist ja Irboskast, kui Weuemaad walitsema kut
wanud küsimust: kuidas seletada seda, et Lääne- , , dr. Harms'iga, ke? uurib kujutisi Rooma katakom suti Njuurik, Siueus ja Truuwor; sellejärele wal
Woldemar ja Alfred Waga tegutsewad tule
Euroopa kultuuris ikka enam ja enam kustub esi- J j bides, selgus mulle tähendatud kaotuse sügawam lutas laroslaw Tark „waräägide" (skandinaaw muslikult me kunstiuuriinuse alal. Mõlemad on
awaldanud teoseid.
põhjus, mis eneses teistkordsete põhjustena sisaldab laste) sõjalväe abil Kiicwi trooni; lõpuks Wene

algse ristiusu oluline element hellenism tema

eelmised. Selgub, et egiptuse tsiwilisatsi
ilu. wabaduse, läbitungiwa sügalvuse ja harmoo- j
nia kultusega, ja tema asemel õitsele pääsetvad oon, mis juba mitmeid sajandeid enne ristiusku oli
omadused . mis on täiesti wõörad neile aariawainm suuresti arenenud, awaldas tngewat mõju Roomale
kõrgematele saawutistele: absolutism, dogmatism, 'ja temas tärganud ristiusule.
kuitv, elutu doktrinarism, wälise hiilguse tagaaja
Dr. Härm? on oma rahivapsühholoogiliste
mine ja alistumine erakonnaeralduse orjusele.
uurimuste põhjal kogu lääne kultuuri suhtes jõud
Wiiwad ju ristiusu kultuuri säärased kallakud nud wäheröönmStawale otsusele: lääne kultuur en
ristiusu põhiideede inimsuse ja üldinimsuse täie i das kuni peensusteni tväljatöötatud waraonismi,
kikule Rad wiiwad meid tagasi Wana- rahlvamasndee orjastumise süsteemi rutiini.

Testamendi raamatutarkade ja wariscride aega

Dr. HarmS püüdis meeleheitel tcrwemaid

nende kärmdespootilistc, ebainimlikkude nõudmis kultuuri aluseid leida põhjas skandinaawlasie
tega, täita kirjatähte, kõlbluse määrusi, nende tväik j juures. Need otsingud, muuseas kuningate haud
laste targutustega inimeste ühiselu wormidest, kambrite bareljeefidel, rahuldasid teda moraalselt
nagu ta seda ise oma kirjutises „Nord/Ost
nende rahwusliku ja koguni kastilise eraldumisega.

HelleniSmiwastane tvool on Lääne-Euroopas gegen Süd/West im Kulturkampf um Europa" *)
süwenenud scelvõrt, et ci ärkamisajaStik ega tvõrd kinnitab.
lemi/i hiline neljakümneaastane (kuni 1870) saksa j Samasugustele otsustele jõuab osaliselt sa

muti tuntud rootsi kirjanik Carl Mothandcr oma
kirjutistes: .Euroopa jätab hooletusse juured" )
maha suruda seda läänes nii püsiwalt juurdunud ja .Demokraatia kui meelsus" **).
.Jgawese" Rooma mõju.
| Ei saa olla kaht arwamist sellest, et WanaKahtlemata peab iga haritud inimest erutama Egiptuse kõrge kultuur kujunes nii tvalju, distfi
koolide hclleniscerimine kolme helleniSmigeeniuse

Goethe, Schilleri ja Herbarti mõjul, ei suutnud

minu poolt üle? tõstetud küsimus mispärast, plineeriwa teguri mõjul, nagu tvägeiva Niiluse
milliste mõjude tõttu kaotas Room ja pärast teda uputr:?. See tegur sundis muidugi Egiptuse ela
kogu Lääne-Euroopa oma aaria waimu kõrgemad nikke juba sajandeid kogu oma elu korraldama äär
wäärtuscd, mis ameti olid nii wälja arendatud mise waljnsega ja alistuma äärmise absolutismi
wana Hellaies ja mis kiiresti lewisid kõikjal, eriti wõimule. NähtawaSti wõlu.'id Rooma Pärast Egip
Palestiinas, ja millised' kõige täiuseni oma eest tuse ärawõitmist see ininiestc suhete raudne kor
kostja -tegcwuses arendas Jeesus Kristus?

Oma ülemalmai uitud kirjutistes .Püha Sofia

kuttuS ja ladinlus" ja .Caesari kummitus era
konnawõitlus: haua?" püüdsin tähendatud kaotuni
seletada Wana roomlase iseloomu dogmaatilisusega,

• Wt. ..Postimees" nr. nr. 113, 182, 1020.

raldus, mis wiiinastes ajajooksirl häwitas igasu
gused wabaduse, inimsuse ja olemiserõõmu jäljed.

•) Wt. ..Dorpater. Ztg." nr. 140, 141, 1029.
*) „Ncuc Badische Ztg." 3. jaanuar 1927.

*) .Revaler Bote" nr. 121, 1929. Samuti

Andreews Needra "minister"
tuli Lätisse.
Peab wastust andma „lvanade pattude"
pärast.

Riiast, 7. mail. r.iuia jõudis s&ermmit»
Awalowi aegne Andreews )!eedra kabineti
öwptsche. Bermonti awan
tuuri apardunniel põgenes ta Saksanlaalc
astus jeal Saksa kodakondsusesse ja s.i kiriku'
Seekord on lastud wälja Woldemar Waga õpetajaks. Lätis püsis ta tagaoksitawate ja
maa suur reformeerija Peeter 1. ei organiseerinud
poolt koostatud kaks lühikest saksakeelset raa nigl avaandiate nimekirjas. Lätisse jõud s
rootsi eeskujul mitte ainult sõjaaSjaudust, waid
matukest. Mõlemad on eriäratõmbed „Opetatud
Wct i™!lt*..al(a- 2,, a >'»> ,« iio
hakkas koguni kodanlrigi asutisi ümber kujunda Eesti Seltsi" wälja annetest.
mati. clc kuid veab nuud wastust andma oina
Esimeses teosekeses Woldemar Waga loetleb e/diste tegilde eest.
ma materjalide põhjal, mis, nagu uäha prof.
A. R. Cederbergi poolt awaldatud Põltsamaa lossi käsiteldawa aja skulptuurmälestisi, wõttes sa
Krõlenko - kohtuminister.
arhiiwist päritoleioatest dokumentidest, H. von mas küsimuse alla nende loojaid. Teksti on wae
wait wiis lehekülge. Kuid see tekst on kontrol
Fick Rootsist tsaari käsul sisse tõi.
litud, ja näiliselt usaldustnõudlew. Tekstile järg
s)!o(fmaft, 7. mail. Rmiloandc fcff.
Praegu wäljendub rootsi kultuuri wõimsus neb aga kümme kriitpaberlist lehekülge, igal kaks wikiomcif fmmtee wkbaslaz.«rSiciik? nea.
pilti, näiteid käsiteldnwaist mälestistest.
tema rahwaülikoolides, mille tihe wõrk (ligikaudu
?rah.rpT, ametift ja nimeta* tema
Teoses on puudutatud admiral Samtiel Greighi
sada rahwaülikooli) ulatub üle kogu maa ja mil
hauamälestis Tallinna Toomkirikus; wiirst Barc iabefnmintanf?. Jeatamaäti toa; Qrälenin
lcde eesmärk on põllu- ja wabrikutööli.st eite wal lay de Tolly hauamälestis Helme kihelkonnas;
saar —as
mistada maa walitsemiscks sel teel, et nad osa wõ würst Barclay dc Tolly mälestis Tartus; Oie
tawad riigi ja kogukonna omMvalitsustest. Dige wiste kiriku altari reljeef; krahw Ferdinand v.
kaslvatuse tõttu õppeinternaatidcs on klassiwõitlus Tiesenhauseni mälestis Toomkirikus (langes
Austerlitzi lahingus); kralnv Aleksander v. Eer saame ülewaate teatud ajajärcu täht.
maab wäga nõrk, erakondade arw wähenenud kol
sen'i owaaine reijeet-hiist Suure-Jaani kirikus; skulptuarmälestistest. ] 1 rRU tähtsamatest
mcm, neljani, ega ela parlamenditegewus üle parun Reitdiold v. Nolckcn'i mälestis Wõnnu ki
Uas Sc/Uoss /WN-.j/T.T „ .
kriise, nagu peaaegu kõikides teistes, absolutismi rikus (langenud Borodino lahingus); Kristuse
*"nst <*" '* }ahrhumU'rts"in drT
eos on terwiklikum, ja aine käsin! ~T *ee
diktatuurile üleläinud wõi selle waraonismi wor kuulutamise katedraali (Narwa) portaalreljeef.
kum. Mis ka kLm,, ttpliPean kiili tähendama: klassitsistliku aia kõi
tiride juure ülemiuewates maades.
ki plastilisi mälestisi W. Waga oma iilewaates I 0 wilw üle et puudu' mater ai äht
Rootsi rahwaülikoolide kamadest torkab eriti pole haaranud. On puudutatud ainult tähtsamaid loss on tahelepanuwnärseniw t ..' ''''isamaa
silma kaks nende'omadust: esiteks põhjalik usuõpetu selle aja tooteid. \V. Waga pole omistanud tä rokokoo-kiiiisti näiteid Kesti* ' xv'pt'n llhk^.niaid
seandminc, teiseks tunnused, nris ära märgiwad tea helepanu me surnuaedadele üldse mitte. Aga annab lühidalt ülewaate scHe
kirjeldab sisemust. See loss on n nm£r
neis leidub mõndagi skulptuur-alalt. Ja just
talvat helleniseerimist seega, et koolide katvas sei«
kõige rohkem klassitsistliku aja waimus ning ™ia Kipsdekoratsioomde noolest n - ° k"ulus
sol. Erceka ajaloo ja renessansi ajaloo õpetus. Et stiilis. Seda eestkätt seal, kus maetud aadel rokokoo-stiilis Sisede' nt ' ' U,tdud läbi
neid aineid õpetatakse täisealistele töölistele (29 soost isikuid ja wene wõimu esindajaid. Aga krj '"" oli J oh. Michael' Graff k^k,'!'-0 ,ncistriks
kuni 39 aastani) üllatab muidugi iga eurooplast. maa-surntiaedadel wöib leida kõneldawas stiilis nistns l oius XV. stiilis \tmVi "1K ru!!:il'd kau
hauamälestis!. Woldemar Waga teose kaudu sesul suu sama! ajal Welte U tc-~m"c-~m"
Eccga tuleb rlaw, hellenistlikku laadi kultuurilaine
põhjast, et ivöidelda romaniSmiga.
<mirt tahwlit rC- ü>swSe^fkrntpJhcr,! ka
See laine on juba jõudnud Saksamaale, tänu fele cttewõrielc seega, et asulalt niisugune rohtun lossi sisemisist Jjipsdckorats ' Põltsamaa
SÕNE A. W!& &™'OT,NINS
kadunud kuulsale pedagoogile W. Rainile, kes püü ülikool Kunda-?. Mtiidugi ott aga Ee?ltl tarwilik
lühikese,
nsa .asjaliku pddtl il • Snam(* kii!l
des saksa üldkooli suunata õigele ristiusu teele, lnua sääraseid ülikoole tcrwe loõrk selleks, ei wä< nlewa.ite) r,MK™a |n'
Rootsi eeskujul hakkas organiseerima saksa rahwa Hcm harittid maaelatrikkc ette walmisiada töof • ilustuste stulist ja meistri , t. } ' mnR sel!e
aa loss kannatanud nai >nh'uks 0:1 P-Mt
ülikoole.
ühiskonna ja riigi omawalitsnslcs. See olgu itit
-siooni-aei>adel. ' Pa'Ju soja- nin? rcwolut
Meil Eestis pandi- samuti prof. Rahamäe ha põllumeeste kui asunikkude lähem ülc?anne.

mimi kirjutis ..Demokraatia põhijooned" "Postini."
riduSministriks oleku ajal alus sellele tänuwäärnr. 43. 1031.

J. Pert

Nr. 124.

«postimees*
Muudatused wälisministee
riumis.

Keelemurde piirid
Territoriaalue jaotus wSimaUk.
Mad. Emakeele Selrst järjekorralisel ettekande'koosolekul esinesid ettekannetega üliõpil. C. Kukkur

-Märkmeid keeleõpinguist Sorbonne':;" ja prof.
A. Saaresre „Eesti murrete jagunemisest".
üliõpil. £}. Kukkur peatus lühidalt mõningatel
keelemeestel, kellega temal Sorbonne'is wiibideS

oli olnud kokkupuuteid. Huwitaw oli kuulda kõ
neleja isikilkke muljeid meestest, kellega ollakse
enam-wähem tutratv juba keeleteadusliku kirjan
duse kaudu.

Eriliselt tähelepanu wääriw oli prof. A.

Saareste ettekanne

eesti keeleala jaotamiest murreteks.
Juba Wiedemann, keS möödunud sajandi teisel
Poolel on pannud aluse meie murdeuurimisele, on
teinud katset jaotada eesti keele tegelikule keele
tarwitujele wastawalt murdealadeks. W. jaotab
kõrk ee-ti murded kaheks suureks peariihmrks:

Põhiü'-Eesti ja Löuua-EeSri murre. PõhaEesli jaguneb jällegi kaheks suuremaks alaks

murre sa idapoolstd, eriti kirde raudade murded.
Ka kõneleja ise on ennenud umbes ll> aastat
tagasi juba murre:? jaotamise kawaudiga, kuid
wahepcalsed uurimused on wõimaldanud esitadr

praegu juba kaunis kindla jaoiufe, mis wõib
muutuda ainult weel ülsikasjades.

põhjapoolsest otsast ja suundub Halliste ja Saarde

pcaalasid: saarte murded, Läänemaa ja Pärnu
maa murded, kuhu tvöiks juure arwaia ka Kihnu
saart; Harjumaa, lärwamaa ja Lääne-Winimaa
murded, millistega lähedalt seotud on ka PõhjaWiljandimaa ja Põbja-Tartumaa murded; lõpuks
Alutaguse murre, mis on kõige soomcli'em eesti
murre.

muud murded. Edelaumrded jaotata? e: saarte,
Läänemaa-Pärnumaa ja muud murded.

lõuna-cesrilist murderiba, mis asub Emajõest põh

Lõuna-Eesti murretena nimetab W. esiteks

Kõneleja peatus lühidal: ka murd-epiiri mõiste,

Wõru murret, teiseks muid murdeid, mille all on
mõeldud murdeid, mida kõneldakse WLrtSjärwest

iseloomu. põhjuste kui ka tingimuste juures.

japool.

Alati pole murdcpi.r määrataw terawa joonena,

läänepool. Erilise alana Esineb week kolmas waid moodusiab enam-wähem laia piiriwöö.
ielle kahe pearühma körwal: keskmurre, mis ole Meil Ees.is on murdepiiride määramine suhre

Ka prof. Kettunen on katsetanud jaotada eesti
keeli murdealadeks. Temal esineb tuntud jaotus

liselt hõipnS. sest eri keelendite rajad satuwad
kokku looduslikkude piiridega lkuigi mirte aklarij
ja langemad mõnikord mitmekümne kilomeetri
laiusele asustamata alale. Peale looduslikkude
tõkete ttngiwad murdepiire weel lüklcm seolud,

Põbia-EeSti ja Lõuna-EeSti m irreteks. P hjaEesti murre jaotatalse: Wiljnndi murre, Lääne

sotsiaalsed olukorrad kui ka kultuuritsentrid.
Ettekannet illustreeriti wacaawatc keeleliste

Wirumaa ja Põhja-lärwamaa

Saare murre, Pöhja-Eesli keikrühm, Kodawere

Leppik sõidab Kaunasesse kohale laupäewal.

Martin Taras'i kontsert.
„Wanemuise" uus tenor sai rohkeid kiidu
awaldusi.

oodati põnewusega, sai rohkete ja elawote kii--

lihefkonda.de rajalt Läri piirile. Põhia-EeSN duawalduste osaliseks, samuti prof. Lemba.
murrete alal eraldab kõneleja üksteisest järgmisi
Kontserdi kunstilise külje juures peatume

iuuda kinnitada selle joone olemasolu. Kirde weel üht wähernat ala, mis pearniselt piirdub
rühm jaguneb: Aluraguse, Põhja-Tartumaa ja Helme kihelkonnaga. Eraldi nimetada tuleks ka

ühtumiskohal.

H. Laretei asus ametikohuste täitmisele.
Eesti endine saadik Kaunases H. Saretct
asus täna oma uuele khdle wälisminiStee
riumi politilise osakonna juhatajana. Dr.

Prof. Saaveste jaotab Eesti murded kahte
Kesknädala õhtul oli s,Vanemuise" saalis
tuntud pearühma: Lõuna-Eesti ja Pöhja-Ecsii uue tenori Martin Tarani kontsert prof. A.
murded. Piiriks au wahejoon, mis algab Koda Lemba kaastegewusel. Saal oli pealtkuula-were kihelk. lõunaoadeü, läheb läbi Wörtsjarwe jäid tungil täis. Laulja, kelle esinemist

joont mööda, milline algab umbes Tallinnast ja
Lõuna-Eesti jaguneb kah:e pearühmr: ida
suundub enam-wähem otsejoones Põltsamaale. poolsem ja läänepoolsem Lõuna-EeSti. Nende
Kahjuks hilisem ja põhjalikum murdeuurimine ei kabe suure rühma wahel wõik? eraldi nimetada

wat .kõige puhtam" ja mida kõneldakse umbeS

N«del, 8. ma« IZZI.

kaartide proj clrcerimtsega.

üksikasjalikumalt homme.

Goldingeni seminaristide
ühing
pidas Tallinnas oma aastakoosolekut, millest isikli
kult osa tvötsid 16 ühingu liiget.
Koosolekul waadati läbi ja kiideti heaks möö
dunud aasta tegelvuse- ja kassaaruanded, samuti
kinnitati ka tuletvase aasta tegewusekawa ja eelar

tve. Põhikirja paragr. 9 täiendati märkusega, et
ühingu waranduS langeb likwideerimise puhul EeS

ti Lpetajate Liidule. Tulemase aasta tegclvuSka
wa? nähti muu seas ette Balti seminaristide aluta*
naki kokkuseadmine sa iväljaandmise eeltööd. Soo
mirati sütvendada läbikäimist Läti seminaristidega
ja korraldada ekskmrioon Göldingeni ning selleks

aegsasti eeltöid teha. Ühingu juhatusse waliti J.
Reimann. J. Kulbusch (end.) ja J. lürisson (uus).
Peale koosolekut oli ühine teelaud.

Elwa Laenu-Hoiu Ühisus
10-aastane.
Pidulik aktus aastapäeva puhul.

5

Wõi ja peekon weelgi odawamad.
Kartuli wäljawedu pakkub endiselt wõimalust.
Peekoni müügikorraldus nSuab parandamist.
Wõi.
Waikne tendents wörturul kestab edasi.
Saksamaa nõuab wõid tunduwalt wähem.
Samuti ei ole ka Inglismaa netto sissewedu
wäga tunduwalt tõusnud. Õnneks wähen
dab pakkumise pinget see asjaolu, et nõud
mine Prantsusmaal ja Belgias suurenemist
näitab. Kui arwcsse wõtia wõihindade
praegust tasapinda, mis on märksa madalam
möödunud aasta sama aja omast, siis tohiks
küll olla põhjust oodata turu seisukorra teata
wat paranemist tarwituse suurenemise arwcl.
Tegelikult ongi seda märgata mitmel maal,
näiteks Rootsis, kus sisetarwituse tõusu taga
järjel wäljawedu tunduwalt tagasi läinud.
Suure wõikoguga csinewad aga endiselt oo
kcanitagused maad, kes praegu saadawad
teele ligikaudu 50 protsenti enam wõid kui
eelmisel aastal samal ajal. Ka Siberist ja
mõnelt poolt mandrilt on märgata pakkumise
tõusu. Kuid ookeanitagust? maade järgne
wad saadetised maikuu teisel poolel pcawad
end tänawn teisiti tunda andma kui läinud
aastal samal ajal, sest tagawarad ladudes
Inglismaal on nüüd ligikaudu kolm korda
wähemad kui mullu samal momendil. Loo
tusi turu olukorra paranemiseks wõiks anda
eriti maikuu teine Pool ja junni algus. Lon
doni turul langesid asumaade, Argentiina,
Hollandi, Daani ja Eesti wõi hinnad möö
dunud nädala jooksul keskmiselt 2—t shill.
wõrra tsentnerilt.
Wõihinnad Londoni turul 2. mail:

Toda arwesie wõttcS tuleb Eesti peekont
tnüügi korraldamise küsimust tõsiselt kaalumi
sele wötta, sest Eesti peekoni hinna langused
on kahtlemata osalt tingitud ebaratsionaalsest
tuüügiorganisatsioonist.

Peckouihiuuad Londoni turul 2. tnailj

Tamn 73 —BO sh. per clrK; Rooni 63- —7 1 fb
t»er ctpt.; Eek-ii 51 •—.75 <h. per cw " Poola 4fi ?>il), pkr rttM.

Kartul.
Cit loota, et kartulite wäljawedu, mis ap
rillis õige suureks kasivas, mais edasi kestab,
kttigi üksikutel turgudel hinnad wähc langenud

on. Arwatawasti hakkab nüüd wähema! mää
ral ostma ka Toome.
kt), maist hakkab maksma uus kartuli wco

koittrolli määrus, mille järele kõik wäljamec
talvad kartulid kontrollile allinnad. Ühtlast
on tõstetud ka mugulate miinimum iituriift
endile Hõ ja 45 pealt 45 ja 50 mm peale. Üf
siku tel juhustel on woimalik 40 mm läbimõõ
duga kartuleid wälja medada.

Tänawu aasta cfimcfc 4 kuu jooksul oleme
kartuleid eksporteerinud umbes 75.000 frr.
Läinud aastal jamal ajal 46.500 kwint. 1931.
a. aprilli kuu wäljawedu tõusis üle 57.000
tonni, mis on tnnduwalt suurem 1929. ja
1930. aasta sama aja wäljaweos!.

Kanamunad.
Hindades läinud nädalal ci olnud olultsi
Elwa Laenu-Hoiu-ühisus, mis Majaomanik- j
muudatusi, kuid hinnad olid ebakindlad. Saa
kude Panga likwideerimise tõttu on jäänud ainsaks !
Daani 1.20—121 sh. i>tt cnü.; Ilue-Meremra detised Londoni turul ületasid nõudmise, nii
kohalikuks rahaasutijeks, wõib neil päewil tagasi [lOO--—lOB sh. pcr clui.; Uue Meremaa srolamara
et turg mandri kaubale soodne ci olnud.
waadata oma kümne-aa-tasele tegewusele. Nagu 110—lii sh. ver cwi.; Eesn. soolatud 107—108
Kanamunade hinnad Londoni turul 2.
sh. per cwt.; Eesti, soolamata 108 sh. per cwt.; Ti
näha aruannetest, on ühisus selle asa jooksul üsna
mail:
. beri noteeringud puuduwad.
edukalt töötanud ja oma seisukorda aast aastalt
Taani 7/Ü--9/6 tb. pee lj2u rf.; 3?elgii
Kopenhaagenis noteeriti wõid möödunud
kindlustanud.
S/2
sh pec 120 tf.; Ees:: noteeringul:
nädalal ametlikult 195 krooniga, 200 kr. was vn udu!S/6
oad
1. jaanuaril oli ühisirscl 161 liiget, lelle lifa tu eelmisel nädalal.

ivastmuse summa ühisusele oli 16.100 kr. Samal
ajal oli ühisusel kassas ja teistes raha asuti sies
4051 kr., laenund oli antud: omi 81.484 kr., riik
likke 14.384 kr. Omakapitale oli ühisusel 4790 kr.,
hoiusummasid 32.596 kr., wõlgaüd: riiklikke (Pika
laenu Pangast 18.126 kr., muid 12.360 kr. Aasta
bilanss näita? 87.5W3 kr.
Protsentide maksmise suhtes on ühisus alati
püüdnud käia käsikäes Tartu pankadega ja on ühi

Peekon.
Eestlaste "Wabaduse mägi" Lutsimaal
Ka peekontturg oli möödunud nädala! cn
bifclt Itiatfnc. Eriti loid oli nõudmine Balti
KarsSuspüha Lutsis. Wene mõju joomises.
riikide peekoni järele, mille tõttu leidis ajct
järjekordne hinnalangus.
Setumaal on kõikides koolides kõneldud nast mees vlcwat, kui ta sõidab laadalt wii
Eesti peekoni noteering Londonis langes
midagi karskusest. Karskusasjast on kuulnud natilka saamata koju. Kui millcgis muus nenud ka nende wiimase otsusega protsentide alan
5
sh.
cwt'lt ehi 9 kr. kw'lt, Rootsi peekoni no
asjas
lähemased
mehele
laadal
ci
wnne
kaasa,
enam-wähem igas kolgas ka külarahwas, kas
damise kohta. Kuna nüüd kadumas on ebaterwe
teering lõdwenes 5—(J sh. ja Poola 4—7 sh.
otsekohe seltskonnategelaste kõnede kaudu wõi siis napsi asjus kull. Mõnikord korjatakse
wõistlus ja hoiusmmnade juurdemeelltamins kõr
teiste konelemiste edasiandmise teel. Läti
enne linnast koju sõitu meeste wahel wiima gendatnd protsentidega, mis tvahepeal ulatus ka ciötllt. Endiseks jäi Daani peekoni noteeringe
tumaa Latgali, kus ott 565.200 elanikku,' sed santimid kokku ja ostetakse wnnata jäänud „Ebva rahaturule", wõib Laenu-Hoiu-ühisus tõe kuid singi langes lahjema sordi noteering ö
on karskusewangeõliumi kuulutamise suhtes naabrile suutäiekenegi. Kui aga on pühade lise ühispangana tulewikus loota aina soodsamaid sh. wörra cwflt.
Waatamata Daani hoogsale peckolti wäl
palju halwemas seisukorras. I
! wõi muul pidulikul korral kelgi õlle wõi arenenu stingimust.
jaweo tõusule, mis käesolcwa aasta esimesel
Sel poolemiljonilisel massil pole mingi-, brjaschka joomine, sii? on iga peremehe auks,
ühisuse juhatusse knnlulvad praegu: esimees
i weerandil oli ligikaudu -li) protsenti sunrctn
sugust ettekujutust alkoholi kahjulikkusest. Waid et ta külalised ennast jooks põrandale Pikali.
Joh.
Kolberg, liikmed M. KirweS, ja R. ÕiguS, lkni läinud aastal samal ajawahemikul, on
..ksöndz täntäs" kirikus joomise pärast. Kunal Kõik aeg joomise juures muud ei kuulegi, kui nõukogusse:
e.'imees A. Känier, liikmed: A. Kress-Daani peekoni hinnad Londoni turul püsinud
aga praegusel ajal 1a latgallane enam pattu' joogi pakkumist ja sundimist teineteisele.
j
ling,
K.
Kupp,
Tammin ja Peeter Uibo. Asja- rohkem stabiilsetena kui teiste sortide hinnad,
Kõige peale waatamata näis eesti kars-- I ajajaks-raamatrrpidajaks
ja põrgut ci pelga, siis pole ksendzi manitses
on W. Telling.
eriti kahe wiimase nädala jooksul. See näh
misest kasu. KarskUskõnelejaist kui niisuguse kuspüha Lutsi eesti asunduses 3. mail ikkagi
ühisuse kümne-aastase tegewuse mälestuseks
test pole rahwal aimugi. Küll aga liigub kar karskena wälja. Karskuspüha Pilti rikkusid veetakse 8. mail kell 4 p. l. Elwa Tuletõrje SeM tus on eestkätt tingitud paremast nõudmisest
Daani peekoni järele kõrgema kwaliteedi
jadena politilisi agitaatoreid, kelledest mõned waid kärarikkad wenclaste pulmad ja wene
saalis pidulik aktus. Pärast aktust kell 6 p. I. kor tõttu, kuid osalt ka ratsionaalsemast müügi
rähmast just joomisele ahwatlewadki. l > laste salawiinajoomised kisa sa kakelustega raldatakse
samus ruumes kooStoiibimine ühisuse korraldusest.
Lutsimaa, olles Latgalis kõige lähedamal Jaani küla läheduses. Muidu istusid Mei
liikmetele ja kursutud külalistele.
Uueks teguriks peekoniturul on järjest
Venemaale, on fõtjje kurwemas seisukorras. ' ful larosenko pool aga „maamehcd" wäga
suurenew peekoni wäljawcdn Poolast. Seni
Näit., kui küsite lutsilaselt: Mis arwate, kas karskelt koos ja tunnistasid alkoholi igas juh
Sport.
oli Poola suuruselt neljandal kohal peekoni
on Miin kahulik inimese terwisele? siis waa tes kahjulikuks. Ka nende kscndz kõneleb mõ
tab inimene teie kui naljahantba peale, sest nikord kirikus alkoholi tcrwishoidlikust, rah
wäljaweo poolest Inglismaale, kuid käesole
wa aasta esimesel weerandil tõusis ta juba
iseendast mõista peab Miin waid terwiseks ivusmajanduslikust ja teistest külgedest.
Teadmiseks sportlastele.
Kuna oli teada, et üte kogu Eesti mäles
teisele kohale, kuna wälsawedn oli 2j'J korda
miitcma; ilma terwise hüüdsõnata ei wöeta
Spordiwälsu
korraldama
komisjoni
poolt
suurem kui eelmisel aastal samal ajawahc
seda suhugi. Kui küsite: Kas see ja see õpe* tatakse jüriöö wabadusowaldust 1313. a>, siis on maksma pandud järgmine korraldus:
tasa, arst,"politseinik joob wiina? Siis waa tuletati seda meelde ka Lutsi,naal. Kõneldi
üksik iiif wõi organisarstoon, kes kinni ei pea mikul.
tab küsiiaw uuriwalt teie näkku, kas te tema sündmusest pikculalt waba Eesti kultuuri wal tunnikaivast sa teistest korraldusist, kaotab spordi
Neil päewil tõstetud elussigade sisscweo
üle mitte ei naera, sest parem wõiksite kü gustusel. Et ka Lutsimaal jääks muistse wäljaku kasustaniise õiguse.
tolli
tõttu Saksamaal 27 Saksa margalt *l9
Mitteharjutasail sportlmil on harjutuste ajal
sida: Kas see ja see isand joob ka wett? Kcu ' ,Maarahwa" wõitlustest mõni mälestus enam tväljakul
wiibimine täiesti keelatud. Harjutusi wõib Saksa margale kw'lt wõib Poola peekoni noal
.jawcdu Inglismaale meelgi snureinaks kuju
gile on üldiseks tõeks, et iga inimene ihkab meelde, mindi õhtul lippudega Jaani küla jälgida waStawailt istckohtadrlr.
.Harjutada wõib ainult wastawas tf>ordtritetu lNeda kui käesolewa aasta esimesel weerandil.
wiina ja kutdas weel! Sellepärast ei peeta kõrgema mäe oeale, mis on „maarahwa"
wiinaj oomist kellegi juures mingisuguseks eba ' kuulsama Taubfu Jaan Hermani poegade ic? ja -kingis.
j Snhtelisclt Meel suuremat peekoni wälja
On keelatud jooksu- sa büvpcradadel tv?sete
wooruseks. Näit. õpetaja on awalikult. üks Adolfi ja Jaam kruntidel, tehti suur tuli ja
tõusu wõib märkida Leedus, kus wälsa(oda-, kena- ja muud wiskedi harjutamine,
kõik kus, kas täiskaswanute wõi oma õpilaste ristiti seni nimeta mägi „W abaduse jaa
käesolewa aasta esimesel weerandil oli
pais jooksmine, jalgrattal sõitmine.
keskel, purjus, aga rahwal ei tule meeldegi mäeks". 1927. a. sündisid sel kombel
Harjutaja poolt tväljatoodnd ipordiriistad ku ligi kaksküiumendwiis korda suurem kui läi
„Eesn" sa „M.at" mäed.
leb peale tarwiiamisr otsekohe hoiuruttmi tagasi lnud aasta samal ajawahemikul. Kuna eua
seda õpetaja puuduseks arwata.
Vabaduse mäel lubati sest päewast alates wiia wöi järgmisele harjutajale üle «ütet
seda auwäärsem, mida enam ta joob. Sest
mikus peekoni wäljaweomaades kestab edasi
sellest wälja korrapidajale.
igalüluü ei ole wöimalik kalli wcdeltkuga en ikka tähtfamail sündmusil kokku tulla ja tuld teatades
> peekoni wäljaweo tõusu tendents, kuigi nntie
Lõhniud wõi rikuiud spordiriiStade «esi tuleb
I teha.
uast runtalaks teha.
kohe wäljaku korraldajale nende hind ära tasuda, i samas ulatuses kui käesolewa aasta kabe esi
I P. Woolaine.
Häbiwäärt ja rõhutud olekus tunneb en! mese kuu jooksul, oleks warajane eunusiada
wõi wastaw ese «'emele muretseda.
Rämpsu ja jätiste ntahapillamine, suitsetamine, j tunduwat pcekonihindade paranemist lähema!
alkoholiliste jookide tariviramiate ja jalutamine on ! ajal.
spordiwäljal keelatud.

Tartu turg.
Hind rukkijahul alane-?, sealihal tõuki?

Turu: nn nende väeivade f-c4 ain "c
mtiic olnud tvahel wniksem, wah?. elawrm. Aol

mapaenni: oli aga ma 'rah.vaü üSna rohte?::

kurul f 1 u&iifema ?. Rohkena fu: eelmine, päewal

ou n:üüg:!e toodud rutt:jahu, kartuleid, kacru,
Nõrd za kanamune. tn lic mõjul ka hinnad mähe
ol>nna:nu.d.

id iha turul tegi sealiha fi--erSt, hind. mi?
eelmisel mid-nlal uturc-õri alane:, sinu hüppe
ülo?, tõustes kuu: 16 senti fi.oir. Kolmaoäe lvml, mil kiili iopeuid agu faiin;? r fife-N; miiir*
ü'-' nnlia on, makse:: N'iüua?:ca .-erine sa pss:«

loomu musi o§tk? 57—6;> i. ?/. 2:ududel iea
libabind ei muumnud. Wwikmib: ma'ä? 25 -

45 s. kg, ilma kondim 50—6«'< >, k- .ambalma

70- 75 s. kg ja loomaliloa 40 —75 *' fa.

Linn n:u r u 1 lao erud ö .-.tedre? 120—125

ja nep-d 40—69 i. liifk.
Kalaturg oli kolmapäcwa! er:i: rikka. :k
liaw-de. iäraede sa ahlvenaic poolea. Hinnad
kaladel weo-gi odamamad kui läinud nädalal.

Hawid ma knd 25—30 s. kg, ahwcnad 15—?>.

1., latikad 30—55 i., särjed 10—12 I*., säinad
25—o(t s., Innud 20 s, sa koornskid 18—20 .
kilo. C;ft kalaturult ffisab endi'cl: Moe?, king:

Mesi inb: hn?:i alanenud.
20 11 iatti r ii T nõudüd maamehed rukkijahu

48 kg peal: 7,50—8 kr., kuid tmiirib 7—7.5 >

kr. eeü. 3ccga on rukkijahu hind maamccZten
0:'e: 48 kg pea.i ZO-.-7N s paari nädala jõoktu.
aua laumd. ütäeõkimohed ja kanpluicd müü>'d

rukki iahu fort Miin 11 kr. koi: (65 k.v. 25äi -

kett lnnnalanann ivõ-? märkida nende pacwade

'ccS ka kaerte juur.:. 2di mündi kelmaoäeN'-.
kaeru 1.45—1,65 kr. 16 kg. ?.i?:e tcrawi.-a--

iaaduolo hinnad endised.

Biimasa n d u -? t e -turul kõwenc? nende

päelonde 'ee? ka wõilund psüu TKuwe-d
65—75 s. 4'-0 gr ja mciere m 6 75—80 s. 4-On

ar. luu::uõind nirul kõigub 'cli' wäänm- 'ä
reie !5 -75 s. umber 400 g: RõeKpiin- 9 6
1., haoupitm 4 --5 kohupiim Id!—2o j ..
ja brpukoor 85—05 5. 1.

Kanamunade paariluud koiku? 7 —lO f umber.
?l iano i l j (ls-rurui makmti tvalgcin kartuli:?'!

1,20 1/75 kr. ja wlnkeiiuiseiir 2 kr. kai:.
3idu.ad ,'lvinu'' - 69 s. mõõt. kuremar-ad
20-25 s. l. ja kcwad-eened 35—40 s l.
Heinaturul on tviima-?'e. nädala:? '-ee

:eau''tnud veamiKli üleömtjad. maainim-n leidub

wähe. Riöiikheime 16 kg hind koiku- 9-'—liI''
ümber.

K ii: : cpnnde bind endine.

Korra ja puhtuse järele spordiwäljakul wal,

toab iga sportlane ise, samuti ka korraldaw ?o
misfon. wäljaku tvaht ja korrapidaja.

Sädetelegraaf märgib:

barjuiawal rühmal olgu oma tamm,

Trotski oodaku. Madriid:st. Hispaaista

wali,''as lükkas cdan orsujetegemne Svc.eft palme

tosra;' ct temale cutctkb luba Hrspaamas.e cm*

gem amet Hispaania sõjamäe?. Kindral Agmlera
oli sitmavaisicw wõiiluscs Primo de Rivera marru.

Suhkrutövstusc kriis. i> sndani st, (Trj.).

üleilmlise mhkrniöö-kuie kriisi wttu cisu-naS Ing
lise walnsud lamaikalc an>r aatiasc mor tooriu
mi sõjawöla taiumiscl. See mdlg cm 00.000 nael

Nööwliromantika. 3? uf« rcS H tt (Xi i. >. S3e?!,.xaab aö tabati hmiv.f- Ruugema raorolu>ain.ede sterlingi suurune.
PaawSti peawikaar suri. Roomast (Tj).
niht Bo.iscnck. Röowlioeatak fe# <w#tate kes-e.l
termcid türfaiifci Rumccnias kabuhirmul hotdnua. Paawo.i peamikaar sa kardinalide kolleegiumi ase

Ä wnmasel ajal luk Mikult rahuliku luutm «

cl.!; Arwatakse. cr röoml.pealtk on end.ne 2>cne

Õ Nabamängijad kaincnewod. Niz? a st (Tri.^.

majandusliku fritu mmu peegeldub 9h«n

mangnvõrgu ca*ta aruande. Eelimie aa ta 245,

irßnndc narfitcrlinfli wasm on kanmo wnmasel
aastal tulu iocnub amuit 178.000.
Kokkupõrge õhus. Londo n tn. luglnc -cm

nnmäc õvpusml M!af So"f> ialn kõrgusel kokku
faf« labingulcnnukit. Mõlemad lendurid BuMjcwib

ait rühma esindajaks ning tvastutab korra

jne. eest.

Wõistlustl sa kursunt wastutab korra eest

neid korraidaw organisatstoon, Wõistlusi! ja kuu

Massiline tünnide põletamine
Biljandimaal Koo wallas 1929. <t. üiptje

Rccdcl, 8. mait
Tallinna. 15,30 päemauudiicid. 15,1.. aja

näitaja öicnpus. Kuni 16,30 grammofoinmnnsik t
10 teateid ja grannnofouimuu'. 19,20 jjäetua: uD.

Labilinna teatejooks.

20 prof. Paldrocki Noorsoo sugueln>t su.rk. o'e-n:

Traditsiooniline läbilinna teatejooks peetafie
Tartus pühapäewol kell 12 päeMal. slooksutee lä
ses. Sellega on 'urma läbi lah'unud juba 13 bistab samu tänamaid, mi? eelmistel aasratelgi.
kardinali, kellele tuleb järcltuli zaid leida. Arlva kuna algus sa lõpp on Tallinna tänatval spordiwäl
ialvasri rulcb poawslj viida kolleegiumi ,älendamine
jal. Meeskondade esimene ja iviiinane mees jook

Kohus.

Raadio ringhäälingu kawa:

susil wajandutoaid spordirnStu wõib ka/utada
waid wäljaku korrapidaja loal.

dekaan kardinal Pcmnilij kuri 08 aasia wtnadu

pealselt väewakorraie.

1?.23 kontv 20.35 nt;:it aso?'. 21.A'.

sewad wälsal. Kogumine meeskondadele on kell 10.43

e. l. Loota on ligi kümne meeskonna osawöttu. Ka
lewi meeskonnal on kaitsta rändauhind, mis kulla

sepp V. Tiido poolt tvälja pandud ja mille mees
fond möödunud aastal wõitis. Fäädalvaks omanda-miiek? tuleb wöita seda kaks korda.

19,30 pool timM ejtcfandeid. Fe. Nikolai (ft.v
wer), Z. Wcdra? (lani) sa K. Kult {flarncis >

Terwislioiu Muuseumist,. 20.3" ilm'teade Tar
tust. 20,35 forttsm. Inb. md. 51. .Kntii.
Tartu. J4,4"> gitrmmofonimun'. 15,3" iilcf.

Tallinnast. 19 iraieid ja grammofonimuus. 1n.20
ülek. Tallinnast. 20 prof. Paldrocki Noorsoo sugi:»

elust (iilcf. E. Tcrmishoiu Mitufcumnij. 2

ilmateade. 2",35 ülekanne Tallinnalt.
Helsingi. 12.05 mnunkai. 18.25 kl nneriunnis.
19.40 munnkar. 20.3" orf. lonrl.

Lahti. 18 suue ja laule lae-tele. 10.30 oop.

Stokholm sa Motala. 18.45 hillip!. 20.23 uh.-

f ;n lyhv:i!{l.

Pariiv. 3.45 ja 13.30 ScOnl. 1-1.05 wana tmniv

21 werrt.
London tn Tnvcnini. 13 BaXv;>: 13.30 orel- Tonti .16 30 knpüfor.ti. 21 fuuii :tr.. 22 30 ksir
tctväe oif. ?on:f. 23.45 tgnnnrna-.!''.

Leningrad. 7.40' fce;ir-i. 15.10 s.'n s lastelt.
li", fo-ti. 17.30 kont. 2-I'. 1" 'Ü:v4. kont'.

Riigikohtu otsuseditfr.,vfoVit öisjniK:irr<iri'ir s,mai
-ni o."':!ölac- jmta taartiSrjeta scfi:n '^cnrfondmf5

,>u!ui-j ttendti::, %cv,i Ticvcrn. Atutn Kafri
.in-.ia ja Mar s Rarela. P?--e7 Äorvm.' J,ori
iVuil):', iPumtu P'.iri, vs«üigaö'e m.iUcw.rttimc j:

Vido Hiüzme fachi cd. .siaewalttd lüri^rar.
-C fi:esrit?olitüi>, Virn nmawa j-tiie. Pirnn
mrramnlirtnc, Jaan Pe!n'.-ri. laä>. la
gu. M:!,ke! Me-baumi ja Acchan L>c.i-ri

nift crte »n>a-?''il:n kktnahtfijade ja füiir.i:?< jüü
waotusl. enek. 20.35 rroin muus. 22 45 o-aw
X.'iibilD(MtiTr!ti'clr kõrtvaldai- Nin?'
lanWiubeaa lennukist wälja \a maanbuitb iami.fi. SUii pole? Kõr.n'?saare ralti asum tai H
Toimetusele saadetud kirjandus. muus.
,vioa:? nndl. Han> ja irls:c; S UN.M t
w gÜmmatui.. Sennufib butuncnb xlbMeks
Eihwil heiuoküün übe? secsokcwaie hcinieaa.
Tslo. 14 gramnioj. 18.30 orf. konti. 21 ora>
ircfithuiAtt, 2.*? u f-Tleiffiaie a.-s. ja 3t
Eduard Settes, Laceord Au stro-Allemand toorium.
..Amtorg" ttfc t-ga. Moskwast Xa,u.c Ral-eslikus süüdati haohunnik. <Bti# bf-Lc? Järi
23.30 kabaree.
loaßaivoijfo.m
fiicnncd. C-tuiic ?unln'om:ne ,ii
lAujtria-Saksa
kokkulepe).
kirjastus.
feararafe WaihingLomit. -t ..STmfotgi fmttfclt
heinaküün, weidi hüjeut B Jbrnse herna
Kallnndborg. 13 keelp. ürf. konn'. 16 konts. for: cdan 8. maile Jaor, ja 15. mv ic
iußt Ljawkin. kelle peatusluba ühisrnkrdeS enam kuhi. Peale selle Hau? Eiiuru heinaküüni Praagas, 1931. Hind 6 Frs.
16.45
wönli
>)olo.
21.1"
op-reti.
23.15
Tairtmenrt.
(s>ii*Ta;o iMitallifu, Ääri 2u:iu ja
Sisaldab Tscheho-Slotvakkia tvälisunnistri köne,
ei pikendata. algas tagaistvnu Nõukogude Bene. juures, mi? täidetud heintepa ja rasust 399 m
Niia. 17 fonn. 2"."3 opereti. 22.3" beliplmm. ?aan Ntibo :•: ja^-j.
mis ette kann 23. aprillil 1931. a. Tscbcho-Slo-kauguicl
aus,
oii
tuhahunnik,
mis
naita-?,
et
ka
C. # 11%, i -*1 • p* fi-lz
Warssaw. 13.10 sa 17.25 gromon.f. 18.15
saadikutekuja tvalisasjade komisjoni? Saksa
Kindra.taplen Agutlera. Kadrt: dist. Vt?- teda küüni oli tahetud süüdata, kuid hoon» ei 01-> inakkia
?>nstria i oiiiunioont lepingu kobra. Übrlan puudu overcnmlms. 2".25 ja 2".55 gramm. Õ 21.3"
Riigikohtu
paama Malitm- trmcraS tunnid kindral Agmlerg und tuld tootnud.
rarakse lähemalt praegust majanduSlist kriisi sa philbarm ork. fonti".
Hispaania mägede kindralkapteniks. See on kõrT-ule kahi ude ajal tabasid kohalikud elan kud lelle lahendainiswöimaluu. Raamat pakub huwi
Bkrliin. 15 Maliiud aiaw. muus. 17.3" sere
Nn:g'/oüm adninnftra:'jm-niakonna
samast lähedusest joobnud mehe Hans Wöfa, kes kõikidele, kes Euroopa majanduspoliiika küsimusi naade. 19.39 helipl. 20.20 pvb'p. ork. koms. 22.25 fnbnr, 22. mai! on arnimel? mii irav.:*
Ja!v . © higistamine on tervisele kahjulik, politseile seletas, et wnnasto.nud oleku? süüdanud jälgimad.
unu hclitöid foorile. 23.15 teateid ja luni 1.30
J- JaliuS Tckn-löaci', Auzu'?
ebamugav ja eemaletõukav pahe, mida kõrval küünid ja 'kuhjad. H. "üõsa oli Oluütvere tvallaü
tanisumuui.
„KaSwatus" nr. 4.
Knrmaini:.
Anna Ormisiani. Jaki. <?"!'. Män
dab 1 karbi
asunik, 55 a. ivana. Hilseut ta hakka- oma
Praaha. 13.25 kont'. 17.05 gramm oi 17.30 l'aa:n, Hinrek Mmntm. Havaid £tr«
Eesti Politsei" nr. 3.
süüd salgama.
Hoidke kodumaa muistseid mäl-stuAmärke. —' konts. 20.05 wiiulikonn. 22 fou-s. 23 2 > faac-Mar: Eiblann. Mariu>'e. Eren,
Wiljandi-Pävnu roffitfogit mõistis tema 1 a Ha ridu-a soisiaalminicäeeriumi Mäljaanne Tar aegiet muunkat.
©n üllal: mi, Timoici Karl l
IIWW „SEC"
4 kuuks Mangi. ühtlast ro.htüdaii tnwiilnSudmiscd tiis 1929 a.
Wmt. 12 helipl. 14.10 h.lipl. 16.2' pärast-, a-'oa ülchi, lp>,n.di? ;tlcri, Ada Kitlouic 'aiianani- lõunakonts. 18.30 etüüde. 21 koomilue ooperi romh: soaldaja Aiz.mst Kalvuse, ?-.'ronini
1026 kr. ulaiujeS. Tsiwitlnõudmiõt: rahulda
Hiis 3. Miük. Taarausuliste ajakiri.
I'llc'i:ndct ST-rrltf- ?ael»ea?'ad
parast andis ta edasikaebused, mis aga
Häire nr. 10. Maikuu number. Tapa gar ettekanne. 22.50 õhi-ukon"
tarvitamine. - Mflügil apteekides ja mtste
kohtupalatis sa riigikohtu-? tagajärjeta jäeti.
nisoni ajakiri.
Budapest.
10.15
kaasuv
o-k.
koni»
10."5
rohu kauplustes.
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Reedel, 8. mail 1931. a.

Teater la muusika-

j Aus teoloogia doktor.
Ringi ümber kodumaa.

Kuidas tettis ..Surmamõis
ittatt waogla".

! Prof. E. Teunmaun kaitses
! eile oma doktori-wäitekirja.

Weebruaris 1929. a. ilmus .American Mercm»

järjel töö piimatalituseS mõned päewad pidi fcU* ta. Wastu ootusi kujune» laat õige rahwarikkak».
Müügile oli toodud rohkesti liha. jahu ja muid toi
ma. kuna aurukatel tvajas remonti.
Siilma torkas Rapla tõowankrite ja Aivi
Tewatnraadi ehwer. S. skp. hommikul leiti duaineid.
WalgaS Waksali puiesteel kitsaroop. depoo ja .suv nurme puunõude rohkus, ristikult oli müügil ka
nuaia wähcliselt iluaiast surnult nõdrameelne Pee mitmesugust käsitööd. Laada teisel päetval arene»
kauplemine hobustega, kelle järele oli suur
ter JnduS, 46 a. wana. Ta juurest leiti denco elaw
turka pudel ja eelmisel Shwl on teda joobnult siin nõudmine kewadise põllutöö alguse tõttu. Laadal
nähtud. Ta oli suur denaturkajooja ja arstid ar müüdi Ae 400 hobuse, kelle hinnad pusi/id elatva

Õunapuu oks wigastas oksasaagijat.
7. skp. hommikul saagis Saare wallas
Kose talus Widrik Päll õunapuu oksi, et õu
napim krooni ühtlaseks teha. Saetud o?S lan
ges saagijale otse pähe ja tekitas wigastuse.
Haigele anti arstiabi.
watvad selle joomist surma põhjuseks.
Õnnetus kiwilohkumisel RoelaS.
Walgas ei ole tööpuudust. Walga tööbörsi and»»
20-aastane Oswald Lepp lõhkus Roelas, metel oli W algas i. mail 88 töötut, teised on
kõik tööd leidnud ühiskondlikel töil ja ka alganud
Tarakwere asunduses .kiwe. Laengu täitmisel pöllutööl.
süttis laeng ja Purus-tas kiwilõhbujal pahema
Kaitseliidu wõtstluS WulgaS. Walga malewu
käe jõrmed. Käe külge jäi ainult wäike korraldusel
peetakse maakondlik kergejõustiku wõist
sõrm. Õnnetu toimetati Tartu haigemaija. luS juunis. 12. mail sõidab Walka kehakaswatuse

ryS" skits .Seadus tvõtab tolli", mis kirjeldas

«lektrisurma mõistetute tviimseid hetki. Selle au
tariks oli koegi Robert Blake, kes hiljem ise hukati
kuski Texase tvanglas.

Samal aaStal oktoobris oli hirmuS mäss Ta
non-City tvanglas Colorados, millest kirjutasid

Eestigi lehed ja see andiski tõuke .Surmamõistv
tute wangla" autorile oma näidendi kirjutamiseks.

nõudmise tõttu kõrgetena: töõhobuStest nõiüi 150—
200 kr., põrsaid alla 5 krooni polnud üldse saada.
Viimaseid ostsid eriti agaralt linnainimesed, makS

Mäss! Wangiwahid pantvangidena! Tapan

sed, ja kui näha oli. et mingit tväljawaadet enam

tes lO—ls kr. põrsast.

ei olnud, mässujuhtide enesetapmine! Mlks za

TindirikaS aaSta. Põrnu jõe» ja lahes on

kuidas? Kedagi see errlisÄt ei hutvitanud, küll aaa

rroort John Wexleyd. Tema oli äärmiselt
huwitatud. MiS tvöiZ küll sündida tvangide wa

alganud iga-aaStane mevetmdi püük. Tindifaak on
tänawu rohke ja kalasadam srrmiseb kalameeste paa

iidest täiÄoorma all. RikKckiku saagi tõttu on ka

hel, millest wöisid nad kõnelda, mida tvõind nad

hinnad õige madalad. Tindi pangest nõutakse LO—
JluStagem Elwat! Eltva ei wöi just nuriseda instruktor Ohaka ,keS teeb wõistlusibS eeltöid ja -40 senti. Kalameeste keskel on organiseerimisel
annab
kergesportlasile
treeningtunde.
onia loodusliku ilu ja kauniduse üle. Kahjuks peab
tindi tväljawedu Poola turule. Poola tvalitsus on
aga konstateerima, et ElwaS jäetakse kogu ilusta
Walga saad suwemuufika. Tänatvusutvised aia meie kalameestele sõbralikult waStu tulnud ja alan
mise töö looduse enese hoolde. Inimese korraldawat kontserdid Walga ~Säde" seW korraldusel alga danud tundutvat muu kalaliikide hulgas tolli eriti

mõtelda?

Canon City mäss juhtus .eluaegsete" tvang

las. Mis siis, kui säärane asi juhtuks surmamõis
tetute seas, inimeste seas. kellel enam ei wõrkS

olla mingit lootust? Sellele küsimusele karsuS noor

kätt pole pea kuskil näha. Eltva kui suwituskoha wad 1. juunil. Seltsi poolt on palgatud mängi meretintide pealt.
buivides nii see enam kesta aga ei wöi. Läheneb ma kohalik sümfoonia orkester R. Kiwimäe juha
Pärnu ei telli WSliSmaalt midagi. Pärnu lin
üleriiklik metsanädal. Mis oleks, kui ElwaS wötaks tusel. Orkestri koosseisu kuuluwad mõned man
nawalitsus saatis allutvatele asutustele, osakondade
mõni organisatsioon, wõib ka alewiwalitsus olla, gijad ka Tartust.
l« ja koolide juhatajatele ringkirja, kuS nõutakse
asja enese hoolde ja korraldaks Eltvas metsanadala

Antsla piimaühisuS oksjonil.
Antsla
piimaühisuses on Antsla jaoskon
dega. Kindlasti ei keeldu alewi elanikud kaasa
na kohtupristawi poolt oks
aiiamast alewi ilustamisele.
Elwa tatg. Kuna teeb üldiselt palju parane jon. Piimaühisuse sisseseade on hinnatud kr.
nud, siis paisus turg õige suureks. Müügile oli too 10.000. ja ehitised kr. 5000.—, millised
dud kõiki aineid külluses. Hinnad püsisid üldiselt warandused müüakse ära ärawedamiseks.
endistena, wäikest alanemist näitasid ainult piima
Ühes piimaühisuse waranduse sunnimüü
saadused. Nii maksis wöi 460 g ss>—6o s., hapu
giga
lähewad oksjonile paljude ümbruse põl
koor I 40—50 s., piima l 10 s., kohupiima l. 15 s.,
munapaar 6—B s. Rukkijahu 16 kg nõuti 2.25 lupidajate hobused, karjad ja muu wara, sest
2.60 kr., nisujahu 16 kg 2,80 kr., kartulite tvakast põllupidajad olid wastutajateks.
1,60 kr. Singi kg maksis 65>—70 f. Rediste ja sa
ülalmainitud sunnimüü? sünnib P.-k.
lati kimp maksis 5 senti, nõudmine nende järele „Estonia" nõude rahuldamiseks.
elaw.

autor tvastust anda oma tragöödias, mis cm wa
puStatoamaid ja huwitawamard, mis kunagi ette

kantud. Tundub, nagu oleks autor ise läbi ela

nud kõik, mida ta kirjeldab, kuigi ta ei ole kunagi
istunud harilikuski tvanglaS, tveel tvähem aga ma

wäljaminekute suhtes äärmist kokkuhoidlikust. Kogu

puhul ilupuude istutamise. Ei WSi ju Elwa uhkel

neS .surmamajas". Sisu kohta ainult lühidalt

1951./S2. a. eelarwe peale keelab linnawalitsuS

dada ilupuude rohkusega ega korraldatud puiestee

niipalju, et esimeses wavtu!'«? tuttvuneme milzoo
ga, mis senises näitekirjandust? absoluutselt uud

igasugused ostud wäliSmaalt ja tellimiste andmised
linnawalitsuse loata. Kõigis osakondades, asutustes,
ettetvõteteS ja koolides on mai- ja juunikuude jook
sul täielikult seisma pandud kõik intventuuri, sisse

ne, teiseS puhkeb mäss ja kolmandas kõn
lootuied kui neid üldse on olnud. Dekoratnoon
on .surmamaja" korridor seitsme kongiga, nns

seade ja materjali ostud ning tellimised linnaisa
litsuse wõi linnanõuniku loata.

m. s. walmisiatud rauast.
.Surmamõistetute tvangla" esimene waatus

LaskewõistluS Pärnus. Maikuus tuleb Pärnus
pidamisele järjekorraline Sakalamaa ja Pärnu ma«
. leivate ivahelme laSketvöistlus. See on juba kol'-

põhjeneb peajoontes R. Blake skitnl. Scda
arwesi>« tvõtteS maksab John Wexlen Blanve t

emale ühe kolmandiku oma autoritasust. nnda saav

mas ivöistluS. Kaks eelmist tvõistlust andsid tvöidu
Wiljandile, kelle laskuritel on kaitsta lorimast aas
tat kallihinnalist karikat.
Rakweres ehitatakse o«ui buSse. RaktvereS asu

ettekannete eest. .
j Tartu ülikooli wõrdlewa usuteaduse profeS«
Tegetvad on hrad Türk. Põder. Sunne W<tt
ssor Eduard Tennmann kaitses eile oma no, Lipp. Piller, Kull, Kurg. Putft, Lätteks Nau,
"'doktori wäitekirja Teichmülleri Kriswse Änilane, E. Kruuda, E. Berg. O. Mart!n'on i«
Räpina põllumehed on warnStatud turvaga. Rä<- toas A. Bachmanni ÄötoaS walmis uus omnibus,
Algkool kogub raha reisiks. 10. mail kell S õh
filosoofia". Seks puhuks oli ülikooli aulasse SS. Lind. Dekoratsioon W. Haasilt, lawoStus Zv.
tul Krüüdneri walla ..Krüüdneri" 6-kI. algkool kor pina Põllumeeste Selts sai lisaks senisele „Tuura mis ehitati Ford autole. Ehituse juures on pcm
Mettuselt. . . ,
ilmunud arwukas kogu asfahuwilisi, peami"
raldab veo-õhtu, puhas sissewlek läheb wcmemate pera" turbarabale ..Mudälombi" raba, mis on um dud erlliselt rühku ehituse elastsusele ja kogukaalu
üli- ja kooliõprlaSte piletid makstvad.
beS
75
riiatvakamaa
suurune
ja
neil
paewil
wälja
selt
ülikooli
õppejõude,
üliõpilasi
ja
kirikutege
äärmisele ivähendamisele, mis ei koorma asjatult
klasside õpilaste õppereisi toetuseks.
mõõdeti ja tarwitajatele kätte attti. Peakraawi masinat.
!lasi. Ametlikkude opponentidena esinesid prof. Pühapäewal „Linmlkaupleja" od. hind. Pile
Noorte koosolekud Laiusel. Kohaliku ew., lut kaewamine, mis läheb maksma 200 krooni, tvõtsid
tihinnad 20—-60 senti.
Sõiduk,
milles
lahedasti
ruumi
16
inimese
kog. korraldusel peetakse Laiusel igcÄ laupäewal
40 kasutajat ühiselt kanda. Selle uue turbara jaoks, on mõeldud peaasjalikult kaugemaa sõitude H. B. Rahamägi, dr. W. Freymann
Zelleri
tviisirikaS
operett on meeldinud Wb
noorte koosolekuid. Koosolekutel vefereeriwad õp. baga on Räpina turbaga taarus tatud küllaldaselt.
maaliinide jaoks ja näeb nägus ja nmgaw -sa prof. O. Seesemann.
gile
ja
igal
pool.
nii
.Wanemuisegi"
ettekandel.
bra lärwe, koolijuh. Reial j. t. ning noored ise. 40 tükki on weel wäljawõtmata. Turbaosakonna ja
Wastne
usuteaduse
doktor
Ed.
Tennmann
on
wälja. Töö on tehtud kauaaegse praktikaga meis
Referaatide teemad on wöctud mitmelt alalt. Noor
Piletihinnad 20—60 senti.
sündinu 29. juulil 1878. a., õppis Tartu ülifoi*
te hulgas on ilus algatus leidnud rohkesti poole tegewmt juhiwad J. Ritsland, S. Häidrits ja D. ter A. Bachmcmni juhatuse all, kes ammutanud lii usuteadust 1905.—1910. a., oli proowiaastal
Kiudorf.
Ernst Jdla wõimlemisrühmade esinemine „Wa
sellekohaseid kogemusi Helsingis, Riias ja Stok
hoidu.
i Viljandi linnakoguduses 1910.—1911. a., ordi
Wald riikliku metsatööstuse waStu. Orajõe wal holmis.
nemuises".
Maal kari waljaS. Mitmel pool kesaiväljadel lawolÄoguS oli hsijuii kõne all riiklik metsatöös'Omnibus saadetakse neljapäewal Tallinna ja j Tteeriti Audru 1911. a. Peale lelle oli Pärnu
i
13.
mail
on
.Wancmuise"
teatris erikordne
ja heinamaadel on märgata noort rohu kaSwu. tuS, mille wastu ilmnes rahulolematus. Leiti, et pannakse siin wälja autonäitusel.
j koguduses abiõpetajaks, andes ühilaii koolide? ulu»
Põllumehed, kel lovmatoit otsakorral lasetvad juba

karjal wäljas käia. Esimestel karja wäljalaSke

riiklik metsatööstus ei seisa oma ülesande kõrgusel

ja et see tuleks hoopis likvideerida. Wastaw mär
päcwil oli küll piimasaak wäiksem, kuid kotmaudal
gukiri otsustati saata wabariigt walitswele.
ja neljandal päewal oli suurenemist märgata.

KanawarguS NeolaS. Wana-Kuuste tvallas

Reola asunduses elutsewal Altide Kingult warasta
ti ööl tvastu kolniapäewa laudast akna purustamise
teel 8 kana ja 1 fnff. Kahju 18 krooni.
Kägu kuuldud. Möödunud kolmapaewal kuuldi
Aakrcs käo kukkumist Puhaste küla lähedal oletvaS
metsas, mis iänawn kewadel siin esmakordne juhus.

Kukulind oli küllalt tvarajane, eriti sellepoolest, et
weel ei ole igaltpoolt metsadest kadunud lumi.

Aakre kindluStuSseltS uuele alusele. Genise
..Aakre tulekahju kordadel waStaStikku abiandmise
selts", mis asutatud tõene tvalitsuse ajal sundusliku
organisatsioonina, muutis oma nime, wõttes omale
uneks nimetuseks „Aakre Tulekindlustuse Selts".

Wastawalt sellele on ka seltsi põhikiri põhjalikult
muudetud. Senise abiandmise asemel ,miS seisis
peamiselt materjaalse toetuse ja tööjõu andrnises,
on nähtud ette kahjutasu maksmine rahas, nagu
teistelgi kinnitusseltsidel. Seetõttu on ka seltsi poIsi/id ühcöiguslised teiste seltsidega. Nimelt wõib
nüüd ka selles seltsis kindlustatud hooneid pantida
rahaasutustes. Suuremad hooned on ka edasikin

nitatud sesiii poolt kindlustusselts ..Eestis".

Surmateade Pudelis.

Rakweres pole tööpuudust. Kuna talwekuudel
wöttis tööpuudus Rakweres juba terawama iseloo
mu, on nüüd see kadunud peaaegu täiesti. Paari

päewa eest oli tööbörsil registreeritud weel 80
töötu ümber, kuid iga päew tuleb rohkesti nõudmisi

Teedeministeeriumi korraldusele waStasid lii > Talupidajad kurdawad paljud, et kartuleid on
nipidajad tõrkumisega. Korralduse jõusse astumise j talwisest tarwidusest jäänud palju üle ja nüüd ei

päewal ei ilmunud uuele seisukohale ühtegi liini I ole neid kuhugi panna. Lõpetanud on oma tege
L unetus Aakre ühispiimatalituseS. Hiljuti juh autot, waid kõik jäid rahulikult seisma wanal kohal. tmrse ka ümbruskonna piiritufewabrikud, mis olid
tus Aakre >'hisvi'matalituie aurukatla juures önno
RahwarikaS Jürilaat PärnuS. Teisipäewal ja j suuremad kartulitarwitajad.
tus, nimelt lõhkes töö ajal üks toru. mille taga- kolmapaewal peeti PärnuS traditsioonilist Jürilaa-

Õpetatud Eesti Seltsi järjekordne koosolek

kandis ette seltsi rahalise aruande ja eelarwe,

mis esitatud kujul heaks kiideti. Aruandest
on näha, et seltsi rahaline läbikäik on tõusnud
eelmiste aastatega wõrreldes mitmekordseks.

Aruanne oli tasakaalustatud 14.500 kroonil.
Ettekannete osas kuulati mag. A. Anni
referaati Kalcwipoja ainestike algupära
kohta. Referent tähendas, et Eestis kalewite
kohta tuntud muistendid sarnanewad oma

Luuaga pühitud tee Tartust
Wladiwostvtki.
30 aastast teenistust samal kohal Mõis
eile mälestada H. Treffneri gümnaasiumi
majahoidja Daniel Eh r! i ch.
Hoolsat ja ausat teenistust hinnati nii
kooli ülewalpidaja kui ka koolijuhataja ning
teiste kooli juures ametis olewate isikute
poolt kingitustega ja tänukirjaga.
Kui kokku wõtta kogu maa pikkus, mis D.
Ehrlich on pidanud pühkima ja korras hoidma
nende 30 aasta kestel, siis teeb see wälja ligi

Aust..maatvõlureid".
Aiandus-mesinduõkool aedlinna teenistusse.

mised.

Munga ning Jaani tänawasse.

Wanema potsepmeistri kahe»
kordse juubel.

saadusi „efile tvöluda" ,mida ta tvastawal silma
pilgul ka tulusalt saab realiseerida. Kui warsti la

Keda karistati aprillikuus.
Avnlliknn joosiul on Tartu linna tertvichoiu
politici kounõsari protokollide põhjal rahukohtuni'-,
knd lralsivinud:

Politsei loata kauplemise pärast 27 isikut, ala-

N'äär!uslise ja musta piima müümise pärast 2
iiikut, arulisest järelwaatusest kõrwalhoidmise pä
rait 2 isikul, turutundidel toiduainete ülesostmise
pärast 5 isikut, keelatud tviisil saiadega kauplemise
pärast 2 isikut, hooivi ja tväljakäigukoha mustuse
pärast 2 isikut.

Haiglast omavolilist lahkumist pärast trahwiti
1 isik. alawäärtuslist tvöi müümist pävast 3 isikut,

looma piinamist pärast 3 isikut, keelatud kohal

ga tööinimesi. Ja maarüpes ootatvad tveel lade
mikud warandusi...

Neid edasiruhkitva elu nõudeid on Tartu linna
tvalitsuS
wäärikalt hinnanud, kui ta kolm aastat
8. mail pühitseb Tarm tvanem potisepmeister
tagast atvas linna aianduS-mesinduSkooli, mille

Arnold Kreutzberg oma 70. sünnipäetva ja
luubclipäewaks ilmub prof. H. B. Raha 60 a. ameti juubelil. Juubilar sündis 8. mail
mäe kirjutatud pihtkonna ajalugu 4V* trüki- 1861. a. Suure-Rõngus Astatvere koolimajas,

Poogna suuruses hulga piltidega.

tust ta juba kümneaastasena linna asuS ametit
õppima. -Õpitud amet huwitas teda niiwõct, et
ta sellel alal ,'uurte sammudega edasi jõudis. Ta
on jäänud oma ametile truuks tänini. Oma töö
ala tvaStu on ta huwi äratanud ka kahes pojas,
keS juba tvarakult isa kaaslastena töötama hak

ülesandeks esmajoones just algkoolest ellu astutvate

noorte juhtimine praktilisele ja tulusale tööalale.

Oma tväheStel arenemisaastatel on nim kool
püüdnud haarata kõiki linlaste ja tväikemaaoma
nikkudele aktuaalseid maatulunduse harusid. Aian
duse ja mesinduse harude körtval on antud tväärikas
koht kodulindude kaSwatmmse õpetamisele.

kupuutumisi olnud, hindatvad tema tööd ja ött
oskuste rakendamisele.
nitletvad juubilari.

Suwekoloniile 7000 kroom.

Suurem öpilaskontsert.

dustc täitmata jäimise pärast 3 isikut. Nendele
määratud trahwi üldsumma tõuseb 523 kroonini.
Admmistratnwses korras on karistatud terwis
hoiu määruste rikkumise pärast 34 isi kui 22 6 kroo

Haridusministeeriumi poolt on määra
tud laste suwekolonii korraldamiseks 7000
krooni. Summa lähem kasutamine ja jaota
mine on jäetud linnawalitsuse hooleks.

Reede õhtul kell 8 korraldatakse «Vanemuises"
Tartu kõrgema muusikakooli õpilaste kontsert, kus
esinetvad A. Brosse klatveriklassi, A. Mahotina ja
L. Reumani lauluklassi, R. Peenemaa tviiuliklassi,

niga.

on piima, tvöi ja koore prootve tvõetud SB, nen
deit olid alalväärtuslised 22.

gikohtule kaebuse ja selle Põhjal on riigikohus

nüüd korraldawal koosolekul ministri otsuse
Tartu kinod.
täitmise esialgult seisma pannud, nn et eks
„Centralis"
pressid wõiwad oma mütsi edasi kanda.
jookseb kolmanda ankeet-filmina heliovereu ..MonteÕpilastele kontrolltööks
Carlo", mille peaosades tuntud filmidiiwa Jeanette
3 tundi aega.
Macdonald ja tema partneriks Jack Buchanon.
jail
ti kontrolltöö kirjutamiseks õpilastele 5 tundi gi. Krahwinna |?ea& abielluma kellegi kerg
aega, kuid tänawu on haridusministeeriumi lase ja ebasümpaatse krahwiga, kuid põgeneb just
laulatusele minekut peigmehe majalt vesu
poolt tehtud korraldus, et kontrolltöö tuleb enne
wäel ja jookseb rongile ning sõidab Monte Car«
kirjutada kolme tunni jooksul.
losie. Siin kaotab mängupõrgus oma miimaie
raha. kuid leiab hea moe stipita iva. kellega ara
Engelhardti maalide näitus pikendatud.
neb seiklusromaan kuni neilt saab õnnelik paar.
N. Engelhardti maalide näituse aega on piken
Selle filmi «riive tvoorusena peab mainima
meisterlikke situatsioone, milles palju terawrueel
set huumorit. Ka osaliste mana <i jäta motv-da.
Peale wälitawat päew.atööd on kõne all olew film
heaks meelelahutuseks.

Tagasitulnud kirjad.

prl. Ella Hummel Riiast, hra Elmar Lii
KÕned, koosolekud Ja pidud.
wak Londonist, hra Jaan Andsip Rakverest,
Akadeemilise Ajaloo Seltsi aastakoosolek on pü P. A. Aleksejetva Leningradist, hra Ed. Som
mer Tallinnast, prl. Betlem Tallinnast, hra
hapäewal kell 4 p. l. ülikooli aud. 1. Päewakor Rainik
Tallinnast. Arnold Hawist Rakverest,
ras kõne N. Treumutilt: ..Poola-Rootsi tvaherahu
läbirääkimistest Gtlsiaw Lldolfi ajal. Aruanded. L. K. Sibbini Leningradist. Karl Teimann
Rosendaelist. pr. M. Karu Jõgewalt, hra A.
Eelarwe. Valimised.
Loodusuurijate Seltsis kõnelewad neljapäetva! Rootberg Võhmast, prl. Ida Mäekala Mär
jamaalt. hra A. Himma Tallinnast, hra L.
kell 20 Aia tän. 4ti ass. H. Mühlberg: Täienda Tamm
Kuressaarest, pr. Regiina Loots Pet
tvaid andmeid Saaremaa levidopterite faunale.
Prof. dr. T. Lippmaa: Assotsiatsiooni fragmentide serist. hra Jaan Warik Antslast, hra Archur
tähtsusest taimekaties. Toetussummade jagamine. Malmkwist Stokholnnst. hra B. Hallap Tal
li mi ast, prl. Selma Koosapoeg Võrast, Johann
Jookswaid asju.
Akadeemilise Matemaatika Seltsi üldkoosolek on Anderson Londonist, pr. Toots Otepääst.
8. naril kell 5 p. I. ülikooli matemaatika insti'tuudis. Päetvakorras on dots. H. Perlitz'i ette
Hoowihma wõimalus.
kanne: ..Lähemate naabcraatomite kaugusi kuubi
kises ja heksagonaalses tihed.nnas paiguiatnises".
aruandeid, eelarwe ja walhmsed.
Tartu Taimetoitlaste ijliingu kõnekoosolek on

reedel. 8. mail kell 8 õhtul Karskusliidus (Ja
kobi 8). Kõneleb Bulgaaria gümn. õp. ja aja
kirjanik P. Pamporow: ja taime
toitline liikumine Bulgaarias. Kõne tõlgitakse

Reede öösel kes?on'e kiirusega läänekaarte tuuli,
päewal keskmise kiirusega kagupoolseid tuuli, fuu.
rerteto pilwituS. Pärast lõunat hootoihma
luS. Temperatuur suurema muutuseta.

Mewaade neljapSewal, 7. mall.
Ei saa märkimata jätta ka kooli õnnelikku asu «esperanto keelest eesti keelde. Cfatoõtt kõigile
Eilne Skandinaatoia nõrk madalrõhkkond kõtoe
kohta. Jaama mõisa suured ja mitmekesiste kultuu tvaba.
kasid.
mbtS
liikunud Walgemerele ja suundub siit üle
ridega
aiad
ning
kaswuhooned
on
noortele
aednik
Oma otsekohese tööala kõrwal on Sl. Kreutz
Kiriklikud teated.
Pohj -Wene idapoole. Tema toihmapiirkond haa.
kudele
heaks
praktiseerimise
ja
õppimiskohaks.
bergil hutvi ja tahtmist jätkunud üle 86 a. kaasa
Maarja kirik. Pühapäetval kell 10 t. I. jumeo rab Atlandi madalrõhkkonna Viskaja
KäeSoletval kewadel saatis kool ellu juba teise
tööiadia E. Käsitööliste Seltsis ja Tartu Peetri
tohel asunud ääremiinimum kõtoenedes siirdunud
lateenistus
armulauaga. Lp. R. Funcke.
koguduse nõukogus.
lennu noori jõude. Enamik lõpetajaist asuS sutvi
Kell
1
p.
l.
lastejumalateenistus
laulu
lehte
Saksas,e ja laieneb siit Läänemerele. Läänemere
Need, kellega juubilaril pika eluea keste! kok prckktrkale kodumaa parimaisse aiaäridesse ja puu
dega. Lv. A. Wöhrmann.
ia Zkandinaamia kõrgerõhkkond liigub Põhja smr.
koolesse, osa aga katvatseb kohe asuda kodus oma

hobusega sõitmise pärast 1 isik, tapamaja korral'--

Aprillikuu jooksul on tehtud 39 protokolli, üle!waaiusi toimetatud 1267 korda. Aprillikuu jooksul

1 rühmad wõlmlemise pedagoogika uute põhimö:ete

Teaduslikku tegewust alustas E. T. Tallinna j alusel töötamiseks. Kehaline terwiS koos plasti
rahwaülikoolis 1917. et. mõtteteaduse lektorina, lu j lise iluga, joone saledaga, rühmade esinemine
gedes Greeka filosoofia, loogika, gnaeolooaia ja • kunstiliselt kauni joontemänguga.
eetika üle. 1919. a. peale töötab Tartu ülikooli ! Siin on ühendatud terwishoidlik 'port Labani

Vajadus oskuste järele maalapikese intensiiw datud kuni 14. maini. Näitus awatud Saksa gümn.
seks ja kõigekülgseks ärakasutamiseks on linnades ruumides iga Päew kl. 12—6 p. l.
tungitvam kui kuskil mujal, ühelt poolt kannustab
Palituwargns.
selleks kõrge maarent ning teiselt poolt kastvatv
ööl lvastu neljapäewa warastati Riia maan
wõistluS turgudel. Siis peaks iga aia omanik olema teel nr. 97 Pormcistri korterist kolm naisterahwa
ühtlasi ka aednik, et osata mullarüpest just selliseid valiiut ja 1 sall. Kahju 144 kr.

henowa koolitöö lõpu puhul rida algkoolest elluastu
tvaid noori seisab teelahkmel ja küsib: kuhu nüüd?,
kaudu tee pikkuse Tartust Wladiwostokki, sest siis tvast wahem pettuks küll need, kes oma noorus
enamikus skandinaawia, saksa, soome, wene, D. Ehrlichi hoole alla kuuluwad tänawa osad jõust tultvil lihaksed sirutawad ..emakese maamulla"
nlatawad terwelt nelja, nimelt Rüütli, Lutsu, teenistusse. Meie aeg nõuab kutsealaliste oskuste
läti Ka teiste rahwaste saagadega.

ülikooli koguduse Eesti pihtkonna juubel.
Ülikooli koguduse Eesti pihtkond pühitseb
10. skp. pihtkonna 10. aastapäewa. Sel pu
hul on pidulik jumalateenistus ja kooswiibi

Magdaleena koguduse õpetajana.

Hra E. Jdla on orgamieerinud nais- ja mee»-

ülidstlt on see film tüübiline operett kõige selle
Nagu teada, on tänawu keskkoolide lõpeta büwede ja pahedega. TegewuStik wiib meid kmkontrolltöö esimeses wõõrkeeles. Seni an Istigi Lõuna-Euroopa aristokraatide, kruhwide rin

Tartu teated.

peeti kolmapäcwa õhtuil üsna wähese artou
liikmete osawõtul. Kassapidaja F. Leinbock

guduse õpetajana ja 1923. a. peale siiani Maarja-

Keegi koolipoiss leidis Pärnumaal, Uulu- põllutööliste, teenijate ja karjapoiste peale. Kuio
Surju asunduses, kinnikorgitud pudeli, mille linna tööbörsil pole töölisi maale saata, kuna töö usuteaduskonna wõrdleiva usuteaduse õppetoolil, ' ja teis:e moodsate pstlstikaõpetajaõc lihaste wäb
põhjas lebas mingisugune sedel. Leidja wiis tud ei taha maale minna. Nii walitseb praegu , 1926. a. peale professori k. t.
j jendusmänguga. Hra Jdla usub. et meie noor
pölwe sportlik liikumine ja ühtlasi kunstiliie pla«pudeli meiereisse, kus ta lahtikorgiti ja sedel Rakweres mitte töö, waid tööliste puudus.
j Omalt erialalt on E. awaldanud terwe rea ! rika
harrastamine koos kõige terwikulisema lootvad
teoseid
sa
hulga
artikleid
ajalehis
ning
aiakiriuS.
j
Järjekorraline
okSjonipäew
RakwereS.
Rakwc
wälja wõeti. Sedel osutus tundmatu surma
' res pseti järjekorralist oksjonipäewa. kus tulid On wiibinud mitmel wälisma'reisil. m. s. Eesti : selleks, et kaswatada elurõõmu, saledust peenmain
teateks, kes teatas, et on elust tüdinenud ja i müügile kümmekond kinniswara Rakweres, Narwas kiriku esindajana maailmaliidu rahtvu»- ! set ja termist.
I NaiS- ja meesrühmade enne mine õhtul sunnib
laipa wõib otsida „Peedu" talu ümbruses. !ja maakonnas. Muuseas müüdi ära ka Rakweres i wahclise sõpruse edendamiseks" kongressidel.
kindla pedagoogilise katva järele ja seeriti peaks
Kuna kohapeal ei teata ühegi inimese kadu \ Vaestemaja tärt. nr. 18 asuw 1. kroomnahawab
huwitama kõiki, kes spordiliikumises tahutvad olla
i
rtf,
mis
on
olnud
müügil
juba
mitmel
korral,
mist, ei ole mingit selgust surmateate autori
teadlikud. Rühmad on riietatud nii. et lihaste
j Vabriku ostis 8500 kroom eest Pikalaenu Panga
isiku kohta.
plastiline tegewus kõigiti on näbtatv.
;tn õlini! Sepp. Teatawasti tõusewad aga wabriku
'
Siseminister
ia
Tartu
Pääsetahed eelmüügil teatri kassas kella 11—
Pärnu autoliinidepidajad .sõjajalal .teedemi kohustused Pikalaenu Panga wastu kaugelt kör
nisteeriumiga. Ommbuste liikumise ühtlustami . gemale.
i ekspressid.
1 c. I. ja s—B p. I.
sek? määras teedeministeerium liiniautodele ühise
Akadeemilise meeskoori lauluharjuius on reedel
Kohilt- ja siseminister keelas möödunud
wäljasõidukoha Puutimil. Et nimetawd koht asub \ Wirumaal rohkesti kartuleid. Vaatamata hili
südalinnast eemal ja hommikuti on puukoormaid sele kewadele, on Virumaa põllupidajatel, eriti kuul Tartu ekspresside ühingu ..Ekspressi" liik" kell Vi 7 öhiul üliõpilasmajas.
Miina Hermani lauluseltsi koori harjutu? ja
täi?, awaldasid liimpidajad teedeministeeriumi Rakwere ümbruskonnas rohkesti kartuleid. Seda metel walise tunnusmärgi, punase wormi
üldkoosolek on reedel kell 3 õhtul Lai tän. nr. 28.
korralduse wastu protesti, mida toetab ka linnawa ; tõendab asjaolu, et ulesostjatele tuuakse Rakwere
miitsi kandmise. Ekspressid on esitanud rii
t jaama 180 sendi eest tünder kartuleid wooriwnsi.
litsu?.

Senini ei o!c seltsil olnud ühtki tuleõnnetust.

Õpetatud Eesti Seltst koos
olekult.

õhtu: ei esineta näidendiga, waid tvõimlennsega.

!ja keelteõpetust. 1919.—1923. a. töötas Jüri ko

M- Slatkini celloklaSsi ja P. Toomi koosmängu

Kaltsernalewa teatad.

nai. Temperatuur Käsk-Euroovas tõusnud. Põhja.

WaiaduSristi Wendade ühenduse Tartu osa
konna juhatus palub oma liikmeid 8. aprillil s. a.
kell 14.45 koguda lennutväljale angaaride juurde
lahkunud ühendusliikme major J. Sööt': põrmu Sm

Skandrnaatoias ja ja Põhja.Soomes tveelgi lan.
genud. Hommikul oli Lääne-Euroopas 8 14
kraadi Kesk-Euroopas 17-21 kraadi. Skandina»
totos o—l 3 kraadi. Wen-es s—lB kraadi Latis
kraadi ja Eestis s_lg kraadi ' soo a

saatmiseks.

2 kraadi külma.

Soovitame inglis kontoriliimi

Emajõe toeepind on langenud 21 sm toõrra.

klassi õpilased.

„MMa"leevnnMMmü

I Eeskawas on meie kodumaa kui ka wälismaa

„ODOR"

nimekamate heliloojate tööd.

klaaspurkides kontoritele, valitsusasutustele ta

o Sevapiltnikkudele. A-s. „ODORu.

Waswtaw toimetaja Oskar Mand
Walzaandja Eesti sdirjastusüdisus
* -r. v m "PoStimees".
Xrutttub „Postimehe" trükikoja?. Tartus.

Nr. 124

OSTIM E E SM
"'\ MK •'

7

;"1 •
Eesti Painaa nSdala aruanne 50* aprillil 1951

6, mall lahkus pikaldase haiguse Järele

Aktiva
5.000.000.
Põhikapital TiSrrXXTo*
Tagavarakapital4.394.o24.Bo

Kattevara:
kuldrahas ja 'kangides
välisraha .

<5*517.211.45

17.257.508.60

Vahetusraha .
Sisevekslid:
kaubavekslid.
põllumajandusl
metsatööstusl.

Sünd. 18. IX. 1892. a.

Jooksvad kohustused:

1.850.842.13

a) pangatähed liikvel . . .

9.504.565.34
1.280.605.87
12.550.70

valitsuse . . . 8.559.629.97
pankade...» 5.787.043.54
teised

10.806.721.91

, . . 1.620.160.26 15.966.833.77

Muud passivad 4.997.180.60

Laenud:
5.000.000.-

valitsusele ,

teistele *).«»••»•••••

Kirstupanek neljapäeval, 7. mail kell 7 6. Kalda tän. 22. Matmine
reedel, 8. mail kell 4 Maarja kalmistule.

35.535.696.

b) jooksvad arved:

11.001.986.54

Kinnis- ja vallasvara
Muud aktivad . . . >

1.687.299.53
11.772.165.01

Palume sugulasi ja tuttavaid ärasaatma tulla.

65.893.735.17

65.893.735.17

Kattevara vahekord jooksvate kohustustega: 46,16%

Leinaiad omaksed.

*) Selles summas Vab. Vai. poolt garanteeritud laene Kr. 5.148.617.06. JUHATUS.

jfeg on jõudnud
et Teie oma sõidukit hooajaks uute kummidega
varastate. Enne ostu tutvuge meie uute
Lühikese kannatuse järele lahkus 5. mail kell 11
oniinentali

Ha Keeni

Reedel, 8. mail #. a. kell 5
p. 1. müüakse linna oksjoni
pidaja poolt enampakkumi
sel: tisleri pink, igasuguseid
tööriistu ja muud maja
kraami Tartus, Kastani tän.

auto-, mootor-, jalgratta kummidega ja nende

Joiu JostofSl

Vabriku ladus

tarvetega.

Vastab meie teeoludele oma tugeva konstrukt
siooni tõttu, mispärast saate nendega rahul olema.

maja nr. 127 õuel. Asju võib
näha enne oksjonit sealsam.

raamatupidamise & masin
kirja kursused, Riia tän. 8.
Uue kursuse algus. Soovi
järgi ülevaatlik õige lühi
aegne õpetus või põhjalik
pikemaajaline. Üles anda

Sflnd. WÖsoberg.
Sündinud 18. augustil 1871. a.

ML TAMMANN $ TRAUSTEL
Tallinna, Kentmannl 5, tel. (2)31*25.

kantseleis.

Ärasaatmine leinamajast 8. mail Räpina surnuaiale.

Vähepruugitud meester.

Auto V—l 64
sõidab

Sügavas valus
mees, aed Ja vennad.

Md!

Viljandi

ROELA ÜHISPANK

9. V. 31, kes soovivad kaasa

sõita, palun teatada Kivi tn. müüa. Elisabeti tn. 18—5.
8, Eestimaa võõrastemai ja
Väljasõit hommikul kell 8. Müüa väheldane täiesti sõi
dukorras naisterahva

I««.
Tööotsimised

ftriseis 31. dets. 1930. a.
Ikltr.

Paailv.

Lossi tn. 7—3.

Ootamata surma läbi lahkus meie keskelt igavese rahu
unele kallis unustamata tütreke
Vanem naisterahvas soo

vib maale

karja.

tammepuust ameerika kirju
tuslaud, tammepuust söögi
toa puhvetid, suur hiina vaas,
kuld meesterahva taskukell
(Omega) ühes ketiga ja pal
ju teisi asju. Kalaturg nr.
5-a, J. Zirna.

Tööstuse tn. 14—4.

Kaks energilist
Sünd. 15. VI. 1929.. surn. 6. V. 1931.

noormeest

Palume sugulasi ja tuttavaid ärasaatmisele tulla. Matmine
9. mail kell 4 p. 1. Näituse tän. 2 Peetri kalmistule.

soovivad kohta linna ehk
maale. Pakk. alt. „Nr. §148".

Sflgavas leinas vanemad.

Müüa korralik kattega
WMrin

Korralik, kaine

Kulade Ja tulude arve.

Debef*

. » . 665.56

Ärikulud

Tartus, Tähtvere tn. 34—6, 'Makstud %% ja komis j. . . 5.222.44
11. korral.
1930. a. puhaskasu . . . . . 1.198.42

maapoils
soovib maale kohta. Raekoja

tn. 28. Küsida hoovi poi silt.

Mütimised

Müüa

ristilMoMti.

Puhtakasu Jaotus.

Tartus, Veeriku tän. nr. 11,

Korralisel aasta-peakoosolekul 21. apr. 1931. a. on 1930.
aasta puhaskasu 1.198 kr. 42 senti jaotatud:

Schulmann.

Tagavarakapitaliks 20% 330 kr. snt.
Osakasuks 6% 250 ..

Kahjutasu kapitaliks 318 „ 42 „
Kingitusteks 300 „

2-hobuse
kaleska

Müüme suurt värsket

tM H-lOIS

ja värskeid sudakaid
täna ja edaspidi, suurel ja

11.—13. maini Kodijärve v..
Laari t.. Ligem raudteejaam
Nõo. Omanik Herman Torn.

väiksel arvul.

„Eesti-Kala"
Gildi tän. 14. Telefon 11-71.

Juhtumisi müüa punaseks

poleeritud kahe uksega

riide-kapp.
Näha võib Uueturu t. 16—3.
JäU «müüjatel mitte tulla.

E. M. Kraft

Juhuslikult headel tingi

Ainuke Oige ettekuulutuse, must. müüa. täiesti veokorras

kes saatuse ära Qtleb. Läbi
sõidul peatub ainult

Sünd 5. nov. 1899., surn. 6. mail 1931.
Matmine 10. mail kell 3 p. 1. Pauluse kalmistule.

Sügavas leinas tüdid.

Unnusulgi
ümbertöötamiseks Ja
desinfitseerimiseks,

lühikest aega Tartus.

Puu tünar 17,
kõrt* 2, hoovid
peal majas*

veo-auto
firma „Ford". V. Kurvits,
Pikk tn. 1, Elvas, tel. 26,

Teadaanne
Müüa 8 vähepruugitud

O6

Kohe väga odavasti müüa
1 kahehobuse

kaifsevöuaete panemise asias

detslmaal

1930. a. sündinud lastele.
konlu
ühes vihtidega. Järele kü
sida Tartus, Riia tn. 77 kon
toris, telef. 125.

Müüa paremat sorti
maasika, tomati
10. mail ». a. kell 10 hom.
Kohe müüa l'/z tonnine
priitahtlik oksjon Tähtvere sõidukorras
taimi,
vall. Sooveäki, 5 kilom. lin
noori õunapuid ja talvelille
nast,
juuri. Tartus, Rebase tn. 1.
vec-auto
Talu
oksjon.
rendile
anda
omaniku hai
detsimaal kaal 250 kg ja
Müügile tuleb lüpsi- ja lüps lauakaal 10 kg. Näha Vaksali j guse pärast, El ist vere val
las, Igavere külas. Põldu 24
masaamata lehmad, hobused, tän. 25.
vkm., heinamaad 12 vkm.
vankrid, põllutööriistad,
Teateid saab kohapeal. V.
seemnekartulid ja muu in
Varblane.
ventar. Oman. Jüri Rata
sepp.

nuti ktti ka vanu võetaJkae vastu.

JUHATUS.

firma „Fischer" patent,

9

Ja frenoloog

1.198 kr. 42 snt.

kerge ja korras. Teateid saaib

29

Pika raske kannatuse järele lahkus siit ilmast
meie armas Õepoeg

8.291.42

8.291.42

Rutuliselt müüa

Tuntud

Kredlt.

. . . 1.205. Saadud %% ja komisjon . . 8.291.42

Palgad ...«•»

Tartu linnavalitsus teatab Ajutise Valitsuse poolt 21. märtsil 1919. a. vastu
võetud ja sama aasta „Riigi Teatajas" nr. 25 avaldatud kaitserõugete panemise
seaduse ning Riigikogu poolt 23. oktoobril 1924. a. vastu võetud ja sama aasta
..Riigi Teatajas" nr. 130 avaldatud kaitserõugete panemise seaduse muutmise sea
duse põhjal, et :

1) igale lapsele peab kaitserõugeid panema järgmisel kalendri-aastal peale

sündimise aasta, kui laps selle aja sees läbi põdenud ei ole loomulikke rõugeid, mis
peab olema tõendatud arstitunnistusega;

2) kaitserõugete panemine 1930. aastal sündinud ja Tartus elutsevatele las

tele on linna emade ja laste arstlikus nõuande-punktis, Jaani tän. nr. 10, 11., 12., ja
13. mail 1931. a. ning rõugepanemise tagajärgede ülevaatus sealsamas 18. 19. 20.

ja 21. mail 1931. a. kella 10—1 e. 1. ja 4—5 p. 1. '

Linnavalitsus kohustab lastevanemaid oma ja kasuvanemaid ning eestkostjaid
nende hoole all olevaid 1930. aastal sündinud ja Tartus elutsevaid lapsi linna emade
ja laste arstlikku nõuande-punkti. Jaani tän. nr. 10, tooma kaitserõugete panemisele
ja tagajärgede järelvaatusele ülaltoodud tähtaegadel.

Tartus, 7. mail 1931. a., nr. 2620. Linnapea: K, Luik.
Linnasekretär: A. Mägi.
Laevas
JMorraldajat

võtab «POSTIMEHE» ja «MAA

MEHE» tellimisi ja kunlutusi
vastu kr. Jak. Kütt

tarvis. Tulla Veski tän. 67, kella 14—16.

Hitina atalt
Tartus» Uueturu tn. 1, pr. J. JOGIOJA.
kaleska
Savltöösf93s
I
ja kahehobuse
antakse 30 vkm. head poldi
Maitsvad, toitvad liha- ja taimetoidu
ja 20 vkm. heinamaad. Kau
sarapait
kodused lõunad
on välja üürida (hind 3 patenttelgedega ja täitsa kor pa võib teha pühapäeval 10 pikemaks ajaks rendile anda. Tööstus asub suure veetee j
kl. 3—5 p. 1. Riia res Mares ja omab tööstuse juures hea savi. Ligemat Kroonu
gtrtdna odavasti Varna tan. nr. s—l, kohal ja koju krooni kuus). Näha Tähe tn. ras, vähe tarvitatud. Näha mail
aia tan. 48, telef. 13-77. |
to ränis.
11—3.
Küsida
Lille
tn.
15.
Tiigi
tai.
32.
iimiaeks.

£ Täiuslik saatuseönne

TÕEPRQRVET PEEP
(Selgeltn. Astro Hiro)

:Ä UUETURU 25.
(Yäljalöigata).

Nr. 124

O S X IM E E S*

8

S uvitamise

«Vanemuise» teater
Laupäeval, 9. mail kl. 8 Õhtul

ESIETENMJSi
SraaMistetits

otstarbeks

Tartu Kõrgem Muusikakool

kasutada anda Emajõe ääres,

Tartust umbes 6 km kaugu

TEATAN FOTO AMATÖÖRIDELE*
et olen oma JalanõudeflriJuures hfisti sisseseatud

Reedel, 8. mail s. a kell 8 õhtul

„ Vanemuises"

sel, igapäevaate korralik lae
vaiihcrtdus,

l ilsa! i 3

yangla.
John Wexley näidend 3 vaat
Näitejuht: W. METTUS.
Dekoraator: W. HAAS.
üli- ja kooliõpilaste pääse
tähed maksvad.

Pühapäeval, 10. mail kl. Bö.

Odawahinnal. etendus*

õpilaskontsert

verandaga
viljapuuaias. Väga kohane
ärimeestele ja ametnikele.

Esinevad: A. Brosse, A, Mahotina, L. NeumanM, H.
Peenemaa, M. Slatkin'i ja P. Toom'l klassi õpilased.

Lähemaid teateid saab Maar

jamõisa tn. 13—9, kl. 5—6
peale lõunat.

Pääsetahed 50—25 sendini, kooliõpilastele 15 senti, müügil
' kontserdi päeval kl. 6 p. 1, alates Vanemuises.

JAOSKONNA

Mödl. tuba

avanud

on üliõpilasele ehk ametni
kule välja üürida. Tähtvere

HEAD PIMIKUD maksuta tarvitamiseks
LUGEMISLAUD kohaste ajalehtedega
KAPIKESED, lukuskäidavad, üürile andmiseks
ja hästi assorteeritud
FOTOTARVETE- ja APARAATIDF^ADU
ILMU TUSTÖÖDE VASTUVÕTT.

5 tuba ja köök, elektrivalg.,
aiaga, kesklinnas välja üüri
da. Jaani tn. 12—2.

Palun külastage minu ettevõtet ja tarvitage minu suurtes ruumides
hlsti sisseseatud FOTOJAOSKONDA.

"Tui

Hiili liinil aü

«Vanemuise» teater
Kolmapäeval, 13. mail kl. 80.

võimlemisrühmade
esinemine.
Pääsetähed eelmüügil teatri
kassas.

WMMU
Ettekandele tuleb (Tartus esmakordselt) Fr. Abti las
teooper „LUMINEITSIKE". Kaastegevad õpet. A. Virk
haus'i juhatusel: solistid pr. R. Jõgioja ( Lumine itsike), pr.
J. Riomar (kuninganna), algkooli õpilaškoor ( 100
lauljat), gümnaasiumi sümfooniaorkester. ELAVAD PIL
DID. ...

Korter

Austusega CHR* SCHODER TARTUS
Kütini ttin. nr. 6.

'1

Näitus.

Korter
Salavallald

2-toaline, kuiv ja soe, välja
üürida. Aleksandri tn. 95.

Akvarell- ja pastellmaalid
Dr* R. v. Engelhardt. Tartus, Jaani tän. 14. Avatud
kella 12-6 iga päev kuni 14. maini. Sissepääs 25 senti.
Olen oma daamide,
rade ja teatri juuksetõös
tuse äri üle viinud

W m

kuulsamatest vabrikutest: Rootsi Huskvarna*
Taani Uoventri, LSti Latvello. Inglise Hum«
faer ja B. S. A., Saksa Columbia ja teised
suuremas valikus odavamad hinnad.

a

MV

Karske, ausate elukommete
ga maa noormees palub min
gisugust tööd linna. Hobuse

Rüütli tn. 15

i

Firma 0. F. Liblik

tisler
Mli

kes kärneri juures tööl ol
nud ja kes aiatööd hästi tun
neb, leiab tööd. Lähemat
välja üürida. Riia tn. 2. Jä Hermanni triikik., Narva t. 3.
rele küsida Kastani tn. 32,
krt. 2. kella s—B.
Ullll lillil illi llllllllllllltll il!ll'il
Tartu jaama juuksetöösfcit»

poisiks ehk ärisulaseks. Le
pin kõigega. Teatada slt.

vajab vilunud

„Karske noormees".

Munga tän. nurgale.

m

Austusega

soovib kohta; . võib kodunt
käia ehk ärasõiduks, Soovi
itised olemas. Teatada slt.

Jt. JKurro
juuksetööstuse mfelšt&r,

~500" all.

iilllllllllllüllüilllllllllitllliliil
Vajatakse 4—5 toalist

tTeatan

oma lugupeetud töötarvita
jatele, et minu

võtab korralikult retnontee
rimiseks igasugu valis- ja

Dva

eisetöid enda peale. Töö eest

täielik garantii. Teadetega
Laenu-Hoiu-ühisus
ühineb protsendi maksmises
Tartu pankade kokkuleppena

Vajatakse 3—5-toalist

korterit
Hollandi
mnekauplus
Tartus, SSdgiturg K
soovitab kõrgeväärtuslisi

ELVA LAENU-HOIU-ÜHISUS
J. LUKSEP.

Vajatakse

2 lokkijat,
üks kes veelaineid ja mani
küüri oskab. A. Murro juuk
seitööstus, Rüütli tn. 15.

mwmmwma
Vilunud

OIM
alati leiavad kohti. Teenij.
vahetal. büroo F. Nottbeck,
Tallinna, Lai tn. 28.
AWWWWiIIIWWW"
Kompvekitööstus vajab

Omnibuse ühendas
Tartu - Võru
algab 9* mail s. a. Väljasõit Tartust igal äripäeval Riia
tän. jaama platsilt, kell 16 ja Võrust kell 5.30 «Aleksander*
võõrastemaja eest. Lilnlpldaja.

seemneid

(Ranna'
tennis- ja

Pedjo-Laoslioone-Rfiika liinil
hakkab ligemal ajal ühendust

pidama m-p. AINO. Reisijatel

Maale tarvis

lapsehoidjat.
Teatada slt. sõna lapse
hoidja" all.
Väike betoon- ja puu
ehitus
välja anda. Teateid saab
Holmi tao. 9. A. Paulsoni

tuleb Ped!a jõesuus ai. SALME
pealt ümber istuda, mis võima

odavate hindadega

Võtan oma peale majade värvimist ja igasuguseid

maalritöid.
Mõõdukad hinnad. Tartus, Promenadi tän. 6, krt 11, telefon

12-31, maaler A. Prahi.

Mriiütls

ja erasissekäiguga

•M

maia
koheonaksetava raha eest
hind ehk väljamaks 5000 ku
ni 6000 kr. Paikkum. slt.
„Maja".

tÜM-IBÕiÕI
poodi, Aleksandri tn. 113.

Korter
3 tuba, köögi ja elektrivalg.

Töö kiire ja korralik.
«.Tartu pesukoda"

J. PUHK & POJAD, Tartus, Riia tän. 60.

Uueturu tSn. 1.

hiromant

Kadunud

erasissek. ja elektrivalg. ära

anda. Karlova tn. 22—6.

Kaotatud
•*up.. 2. mail pärlitest kae
Mihhf tuua õnne tn. 27 5,

Müümised

Häid välismaa

« Ü W lM

Sissesõitnud

laehte osa. Leidjat palut. eha

ära anda. Teat. saab Kloostri
tn. 10, kl. 3—5 p. 1.

Ostame kasvamata, kuiva

ülll!llill!ll|l!!li||||!!!li!i|||||j|i

Soovitakse osta

korter

kondadega nimetatud patentide ekspluateerimise, müümise üürile anda.
ehk litsentsi andmise otstarbel.
Tartus, Raekoja 35—2.
Teateid annab S. Ahven, Tallinna, Kreutzwaldi tn. 11—6.

•

pr. L. Lauri.

Vajan alalist
Suur neljatoaline elektriv.

omas pesukojas avanud

müüb

grafoloog.
Vastuvõtnu iga päev kella
11—7. Raekoja tn. 51. Sisse
käik läbi äri.

Piima" ]a toidu
ainete kauplus
vähese kauba, leivatoa ja

UIM

runitega varustamiseks" omanik soovib ühendust huviring

Xirepi
poes

Hästi käidavas kohas ära

Eesli Patentide

K-m. T. Novikov Tartus, Promenadi tän. 14

UIIIIIIIIIIIIIII!l!H!IIIIIIIH!l!llia

vähe-se mööbliga, kesklinna.
Teat. saata slt. „Tuba 15" all.

anda

Suvitajatele!

nr. 626 „Automaatpüss tagasiandva rauaga", nr. 642 „Uuen
dused kuulipildujas", nr. 707 „Seadis automaatpüsside pad

kes vähe saiki&a või ver.e
keelt ja ka keeta mõistab,

tuba

tuba

Lodja tän. 12. Telef. 2-11.

sisseostu hinnaga. Sellepärast kasutage juhust

Ajutiselt vajatakse

Meesüliõpilane vajab era

Laeva&rl Maanldt & Ko. Tartus,

maia- ja kMgltarbeid

kes igapäev oma kodust käib,

leiab koha. Maarjaipõisa taru
Co laevade kontor, Lodja tn. B—2.8—2. Rääkida kella 12—2
12, telef. 2-11.

sissekäiguga möbleeritud

hoonel. Sõidu algust saab teatatud.

Täieliku äri lõpetamise puhul müün

Passija,

«Maamehe44 üksiku
Tallinna, Valli tn. 8. soovib üksiku naisterahva numbreid ja võtab ku
juure
ametiskäija
naister.
Müük suurel ja väiksel arvul
lutusi ja tellimisi vas
Kirjad slt. nr. ~6192".

luse järele kuni Rõika vabri elutoaga. Teateid Kaubahoo
kuni sõidab peatusega Laus vis 16, Hermannilt.

CBR. BCHRÖDER Tartus, Küüni tän. 6.

müüjat

Tarvis maale
kärneri
oskusega isikut. Võib ka pe
rekonnaga olla. Kaupa te
hakse Tartus, Lõuna tn.
11—4, 8. mail kl. 2—4.

Keskladu":

kuni 1. juunini. Maanidi &

Tartus, Suurturg nr. 16, telefon 302 «Postimehe» raamatu Tartu linna piiri lähedal,
kaupluse kõrval. Nõudke tasuta hinnakirju.
Tähtvere mõisast planeeri Peetri kiriku ümbrusesse.
Sealsamas on ka suurem valik tapeete. Hinnad odavad. tud krunt, umbes 10 vakam. Teatada slt. „Tuba suveks".
wga hea põllumaaga. Teat.
slt. sõna „Juhus" all.

suvekingi

Agenti ehk

vajatakse kohe hooaja ar
tikli jaoks. Jakobi tn. 56—2.

kõigis alevites.

soovitab väiksel ja suurel arvul

TRETORN ja teistest vabrikutest soovitab
aasta. Pakk. slt. „Konvpvek".

Osakonnad esitajad

W. Wanaialu seemneäri

poissi,
Öüj. kehaehit., mitte alla 17

seemneid

SfIHHHKSUHMaBBaBBBHBaHBBHnBMaHiaHBnUfIBB
Vürskeld sordiehtsaid

Väiike-Tähe tn. 13—5.

ümbruses. Teat. slt. „Arst'
all, kuni 20. maini s. a.

on linna sundmääruste kohaselt 1. maist peale hom.
kella 8-st kuni õhtul kella 6-ni avatud.

Austusega

ärist.

kesklinnas ehk selle lahemaa

tuse ärid Jfiiüni t. 3 |o 3'oani i 3

Ttttt headus v&ljaspool
võistlust» sest äris töötavad
I järgu diplomeeritud tööjõud.
Eeskujulik puhtus.

õmbleja vajab
abilist.

daomide ia Ikärraiie

Maaler!

tn. I—4. ehk sbt. „Maaler
B. R." all.

WMU

LQRAT
JALGRATAS Tartu», Suurturg nr. 10.
Telefon fi-30.

Keeda

palun pöörata Tartu, Rebase

E. ELLER

Tartus, Raekoja tSu. 9
I 2 tuba ja köök välja üürida, | (sissekäik Holmi tän. 1).
lal. korral, omaette, elektriv.
Kaluri tn. 25.

Pääsetähed k 1, 0.75, 0.50 ja 0.25 kr. müügil gümnaasiumi
kantseleis igapäev kella 9—2 ja etenduse päeval kella 4-st
Saksa teatri kassas.

ärimehed!

Tartus, Vana tän. 3—l.

Korter

pn

töösturid

Tartus, Tähe t. 69*

ära anda. Meltsiveski õ— 1. Ammaemanü-masseelijs

ALGUS KELL 5 P. L.

TOQotsimised

Naha"» augu- Ju ualutu
hi
laigiued.
Kella 9—ll ja S—7.
T.HM, "

tän. 2.

pühapäeval, 10. mail k. a.

Pääsetähed 20, 30, 40, 50 ja
00 senti ühes riidehoiugä.

ErnstJdla

Naister. 4—5 ftrip.

Kokkuleppel ka teisel ajaL
Tartus, Uueturu tfin» 4»

ja köögi tarvitaim. Maja asub

Saksa teatri ruumes,
R. Zelleri operett 3 vaatuses.

Naha-, sugu- |a pöi®*
haigused.
Kõnet. 5-7, pühap. 9—ll.

Kaotatud k mail ümmargune
broshe
Püevap,Kiiga, tulles 2 diviisi
laatsaretist
1 tanavasse.
t...
j - L,in'
e.itada
voi'uua
ära v..*!»
.
z
.
ara
Kesk
1". 43. A. Vuks.

To«n,ie mees
teiahva kollased
kaeru
nahk-kindad.
on muus J. L,ru v^ur
luses. Turu tn. 2. teleton Ausat leidjat palutakse äri
10-47, laitus.
tuua Va»-t ni. 2. di. Vogel.

