Tlimib ülew,

Klkiik number 5 senti*

Toimetus Jt peakontor Tartus, Jaan! 11,
Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telef o n i d Tart u s: f egewtoimetaja 2-86, siaeriigi

b W -

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

\ TelefonidTallinnas;Toimetus30-81,kontor 16-11,
/ Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowiL

«Postimehe" Ja ta maksuliste lisade tellimishinnad t
P o Sll ga< 1 kuu 150 s., 2k. 300 s., 3k. 370 s., iga iisa
kuu 120 s.. 6 kuud 725 s., 12 kuud 1400 senti.

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

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135 s.,
2 k. 270 s.. 3 k. 370 s., iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wnes: 1 kuu 125 s„
2k. 250 s., 3k, 320 iga lisakuu 100 s.. 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti. .....
Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad. ..

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

..Maamees" 30 senti kuus. ..Sädemed" 120 senti aasws 60 senti

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

poolesaastas, üksiknumber —35 senti; ilmub 4 korda - .
«Lasteleht" 10 s. k. «Tervis" 160 s. aastas. 80 s. poolesaastas üksik

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

malust mõõda.

Nr. 128

Tänast lehte 10 lehekülge 75. aastakäik.

Pühapäewal, 10. mail 1931.
Eesti Turistide Ühing

Emadepäewaks.

korraldab järgmised ekskursioonid:

HELSINGI
Kui oskame hinnata ema, oskame hinnata elu ennast.

neltpühiks aurikul .DAGMAR*.

TEADAANNE.

Väljasõit Tallinnast pühade laupäeval kl. 18.00.
Tagasi Helsingist viimase püha õhtul.
Sõiduhinnad 6—7 krooni.

STOCKHOLMI
nelipühiks aurikul .KALEVIPOEG". .
Väljasõit Tallinnast pühade laupäeval kl. 18.00.

Ostetakse tfilestl terveid (ilma kehaliste vigadeta), valgeid

» Tagasi Stockholmist 27. mail.

noori suguemiseid

Sõiduhinnad ühes ühispassl,
viisa ja ühiskorteriga 23—50 kr.

Varssavi, Budapesti,
Viini, Praaga

tõu peale vaatamata eluskaaluga 80—180 kg.
Suguemiste vastuvõtmise kohad ja päevad on järgmised:

Väljasõit Tallinnast 14. juunil.
Tagasi jõutakse 30. juunil.
Sõiduhind ühes ühispassi ja viisadega Kr. 110.—

Teateid antakse ja osavõtjaid registreeritakse
Eesti Turistide Ühingus, Tallinnas, Viru t. 26,

tel. 17-19.

Originaal
Rüötsi priimused.
Kanalate võrkaeda.
K.-m.
Venn. Prüüs
Kaubahoov 20/21, tel. 12 92.

Uued helitööd
Uni Uis-iiDlI

' Meie pole tundmuste rcchwaS. Kui teine
kord pakitsebki südames sooja ning werewat,
fiiS ei söanda meie seda tihti awalikkuse ette
kanda, hoiame eneses wõi katsume kaudselt
oma tundmusile wäljendusworme leida. See

rele, wõrsuwale inimesele jõudu ning usku
oma olemasolusse. Wiletsamaiski olukorris.
Ja see on wõimalik, kui oskame käsi ulatada
sellele waewanägijale ja murekandjale, Hoolit
sejale ja südamesoojale, kes tawaliselt pere

tõttu walitseb meie perekonnas tihtigi külmem -ustz vl aliuuajo uüoj: quuuquahnct uo ojoauoj
wshekord wendade., õdede ja wanemate wahel, gega cma l e.
kui see wast tõeliselt on.
Ema on perekonna sisu, aga ka kogu elu

Olgu see tagasihoidlikkus meile wooru
seks. Suurtes shestides ja kõmisewais sõnus
polegi teinekord see õige sisu. Kuid päris
zäisdo ei taha me siiski olla, mõningal mää
ral oma otsemate tunnete awaldus on ikkagi
wajaline, wähemalt aruharwagi.
Seda eriti perekonnas. Praegune aeg
pole eriti soodus inimese üllamate loomu
joonte arendamiseks, elu argipäew on selleks
liig maiselt jooksew, tegelikud askeldused ki
puwad matma kõike, mis inimeses suuremat
ja pühamat. Seda juba maast-madalast.
On seepärast hädapärast wajaline luua wõi
tyalusi eriti no õrtel e —, kus nad wei

tuum. Teda ei - tõuka waewanägemisele

1) Suusamees, soololaul klaveri s.
2) Kutse koju, soololaul klaveri s.
Laula, kullake, naiskvartett.
3) Kolm duetti, klavDs s.
.4) Suve Ohtu, s.
5) Sinilillekesed, duett klaveri s. ja
viiuli s.
6) Eesti eleegia, duett klaveri s. ja
viiuli s.

nid, waid elu ise, tulewiku kaugemad perspek
tiiwid, Suure Looduse igawesed käsklused.

Ligemal ajal ilmub soololaul
.Tuhat tervist*.

seisukohast hinnata, siis awarduwad meile
selged waatepiirid ka kogu elule. Siis oska
me ka igapäewastest murehädadest ü! e waa
data, puude taga ka metsa näha, kodu Polegi
siis enam hädaorg, waid piud, kus ühes. koos
ja ühise jõuga wõideldakse, kannatatakse ja

n
iL

17.45

Tallinna-Helsingl ja Helsingi-Stok
holmi Tähel on lennuühendus avatud,
arrates 5. maist, järgmise lennu
plaani järele:
1. maist kuni
30. septembrini

1. okt.
31, okt.

1. maist
31. maini

HdlDOfl . A

13.45

Turu

Turu

10.00
y Stokholm
Smk. 880.—
Turu Stokholm
edasi-tagasi
. 1560.Stokholm Tallinn
. 290.
edasi-tagasi
. 510.-

16.45

Helsingi Stokholm
edasi-tagasi

Helsingi —_ Turu
edasi-tagasi

Lennujaam Ülemiste järvel

Tel. 306-05. Telegr. „AERO".

hooajaks

on riidekaubaladu

ffi

1. oktob.
31. oktob.

1. juuni

1. okt

30. sept

31. okt.

14.00
13.00
12.45
10.00

13.15

9.30

Smk.

590.-

1050.Rkr.

105.50

201.-

AERO* 0.-ü. Soome-Öhusõidu selts»

Tschernov, Luksep & Ko.
Tartus, Kaubahoov nr. 6/7.

KAUBAyMAJA
W.HANSON

Eesti Turistide Ühing flhes Rahvusvahelise
Magamisvagunite Seltsiga

„Erika" - Venn. Tõnisson'l seeranekauplused

korraldab ekskursiooni

Tartus, Suurturg 2. telel. 7-79; abikauplus Söögiturul, Auvärava majas.
Viljandis, Tallinna tän. 6, telel. 2-30. Pärnus, Jänesselja 5, tel. 104.

Miili kii

Sõiduhind flhes passi ja viisadega Kr. 155.
Teateid antakse ja osavõtjaid registreeritakse
Eesti Turistide Ühingus, Tallinnas, Viru tn. 26
ja Wagons-Llts/Cook, Tallinnas, Mündi tän. l.

O

Kell on leerilaste

M

palawamaid soove.

E

Soovitab suures valikus

Helsingi
Tallinn

15.00

Kewade

JO£KS£NDIU~I

peseb pesu pimestavalt valgeks ilma tööta.

13.40
12.40 17.40
13.00
12.00 17.00
Helsingi—Tallinn Smk. 275. Edasi-tagasi Bmk. 450.
Kaup Smk. 5 pro kg. minimum-taks 2 kg. Pakid üle 10 kg. Smk. 5 pro kg.

16.00

riidekaupade sisseostu koht

Vask kardinahoidjad

Väljasõit Tallinnast 15. juunil.
Tagasi jõutakse 30. juunil.

1. juuni
30. sept.
16.00
17.00
17.30
18.30

pidage meeles, et suurim, parim ja odavam

Alum.]a email kööainõud

Magister Wieckmannl uudis!
Isetöötsv s e e h i r i k a s pesupulber
LUMOL

Kodu peab soojendama ja pakkuma noo-

1. maist
31. maini

KAUBATARVITAJAD!

kõigist tõkkeist rõõmsalt osatakse üle saada.

raske, mujaltki rõõmu ning selgust otsida.

10.00
10.40

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

Rootsi priimused

silmisse waadata, tema tööd ja iegewust õigest

teid tekiks. Süda wabaneb ja
saab onm algtõuked ikkagi kodust ja kui see
ei wõimalda awaramot elujaatust, siis on

15.30 10.00
16.10 10.40

Ühisus Estonia Eksport tapamajad",
Tallinna, 8. Tartu m. 79, postkast 33, tel. 309-53 ja 305-51.

Müügil Tiitso noodiäris Tartus.

Kui oskame ema õieti näha, talle siiralt

ustu, siis on waewalt loota, et paremaid waa>

1. oktob.
31. oktob.

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

mitte maised hüwed ega tegelikud kalkulatsioo

Õppigem armastama ema, siis õpime ar
mastama
elu ennast. See armastus ei
dikenegi maisest maakamarast kõrgemale tõs
pruugigi
wäljenduda
suurtes liigutustes, pea
tetakse, neisse piiridesse, kus süda hakkab asi, kui meie seda tunneme
ja tagasihoidli
kõnelema, tunded wahetumalt ja wabalt wõikultki awaldame. : Olgu tänane emadepäew
Wad tiibu kergitada.
kõigile noortele selleks Päewaks, kus nad oma
. Jga-aastane emadepäew pakub just ema südamesse tasameeli waatawad ja selle
seS mõttes rikkalikke wõimalusi. Päewast südamega otset juttu kõnelewad.
päewa kanduwad hädad ja wiletsused teewad
kodu südame ees langetagem täna
meie tüdrukule ja poisile kodu sageli wae omaOma
mured
ja tuiskawad pead.
psaseks hädaoruks, kus enam ühtki hüwet ei
osata näha. Ja kui kodus on kõik uppunud

1. maist Irani
30. septembrini

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

G
Ä

W. HIRŠOWITZ

Soovitame hästi Idanevald, sordlpuhtaid
P6llult«liM'
AtavMla
|a MicOma puukoolist sordiehtsaid jakQlmakindlaid
Anna-, pirni- Ja ploomipuid. MarJapAAsald Ja llapuid.
Müügikoht Tartus, Viljandi tän. 7. Nöudkehinnakirju.

Geolin

la M QOnilCf/l ja kõiksugu *S
E I\ddUUMU hooaja
kauna
Z
hooaja
kaupa
suures valikus, kõige odavamate hinda

dega ostate ainult minu pudu- ja pesu
kauplusest.

Tartus, Uusturg 16
Telefon 12-65 Telefon 12-65

Iparim metallipuhastajal

KQAni t. tt

<rPo*timcttsl"
krCÄni annab kin
gadele ilusa läike.

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

wftib tellida igast kuu
paewast iga kuu lõpuni*

Nr. 126
2

„P O S T I M E E 8"

lO. **lf M 1..».

ÄlLskutse Eesti kultuuriloo
materjalide koondamiseLs.
EeSii Kultuuriloolise Arhiiwi (EKLA> esma

Briand ~ 13 president?
Teisipiizwal astub Prantsuse rahivnskogu kokku walimis
koosotttuks.

Suitsetajad, pidage meeles, et

järgnliie tählsusegn ülesandeks ou kogi,da woi
nmliku.r lõigi eessi- awalikusclus lähsiuiiouwnud

isikute ju eraaiutiste arhiwaale kirju, 'tetfi

BAIKAL

kirju, memuaare, prorolollc j.m. dokumente, Seni
wõib president oina kogemuste tõttu omanda- ! o» arlniwi koondunud juua umbes pool miljonit

Teistpäewal, 13. mail walitakse Prantsuse
wabariigi uus president. Walitsuswõimu kõr-. . ba walitsuse koosolswtel suurt mõju. Tugew
gema kandja kohal on seisnud Prantsuse wa-!!ja mõjuwõimas isik ei ole seega presidendi
ThierS (1871—73), marssal Mac-!! kohal „kuldseS puuriS" ega „po!itililw eunuk".
Mahon (1873—79), Jules Grevy (1879 Sellest on annud küllaldase tõenduse praegu
87), Sadi Carnot (1887—94), Casimir-Perier selegi iniMpülwele poincare..
Lõpuks tõendab presidendiameti tähtsust ka
(1894—99), Emile Loubet (1899—1906),
Armand Falliöres (1906—13), Raymond see ägedus, millega praegu Prantsusmaal te
Poincare (1913—20), Paul Deschanel (1920), ma ümber wõideldaksc. Et ära hoida isiklikke
Alexandre Millerand (1920—24) ja nüüd kallaletunge oma kandidaatidele, ei anna era
Gaston Doumergue (1924—31). Teisipäe konnad oma kandidaatide nimesid teada enne,
val walitaw, kelle nime aset täidab alles kü kui üheteistkümnendal tunnil. Oletatawaid
simusmärk, on arwult kolmasteistkümnes. Et \| kandidaate on kõne all juba ammu terwe rida.
ka tema walimine langeb 13. kuupäewale, qn-!! Nende nimesid on loetletud juba waremates
nab mõnelegi ebausklikule prantslasele põh-!! kirjutistes. Nüüd on neist esikohale kerkinud
just paljuütlewalt pead wangutada: lähema Briand, kelle nõusolekus warem kaheldi. Oma
7 aasta kestel ootab isamaad suur õnnetus sõprade pealekäimisel on praegune „elukutsewõi suur õnn. Politilises elus ei hoolita Ime" wäliSminister nähtawasti nõus oma
aga palju ebausust ja Pariisis keeb kibe wõit lemmikala wahetanm presidendi ameti wastu.
Tema waStased haistsid juba ammu hädaohtu
lus Jaotusliku" presidendiameti päralt.
1875. a. seaduse alusel
ja arendasid ägcdgt sõjakäiku. Lõhnaõlide
suse wabariigi president absoluutse häälteena wabrikant Coth on läinud isegi niikaugele, et
musega saadikutekoja ja senati poolt, kes pea ta on lasknud kõik Pariisi tänawanurgad ära
wad rahwuskoguna ühise koosoleku. Presi kliisterdada riigiwärwides müürilehtedega,
dendi ametiaeg on 7 aastat. Walida wõib milles Briandi tõrwatakse kentsakalt mõjuwa
igat täieõigusmku Prantsuse wabariigi meeS ägedusega. Talle on nõutud isegi surmanuht
kodanikku, kes 2l a. wana. Ain
lust „riigi äraandjana." Mida ägedam on
saks kitsenduseks on IW6. a. täiendus, mille kallaletung paremalt, seda truimalt toetatakse
põhjal ei wõi presidendiks saada end. kuninga aga Briandi pahemalt: sotsialistide ja rah
suguwõsade liikmed. See täiendus põhjenes wussotsialistide leerist, kus teda warematel
asjaolule, et 1375. a. seaduse maksmapanekul juhuStel on loetud weriwaenlajeks .
olid tema poolt ka kuningriiklused, nähes pre
' Briand on walimiste eel kasutanud wõi
sidendiametis ainult ülemineku astet tagasi imalust teha oma wastastega puhta arwe.
teel kumngawõimu juure. Ajalugu on niigi j! Mastates kaheksamale arupärimisele, on ta
nende arwamise ümber lükanud: praegu on!-parlamendi kõnetoolilt oma wälispolitikat
rida riike, kus presidendiamet 'on tagatiseks hiilgawalt kaitsnud. Kas on kindlustatud, et
demokraatia kaitsele.
see tähendab tema tulekut Gaston Doumer
Tõepoolest: kui alul nähti presidendis rii gue'i järeltulija kohale. Praegu, mil Euroo
gihoidjat, keda warustati küllaldase wõimuga, pa jälle kord üle elab kriitilisi aegu, oleks sel
et senati toetusel saadikutekojast üle olla, on lel.kindlasti suur mõju, esialgu meeleolule,
see aja kestel muutunud. Kui sõdur Mac- eriti Saksamaal, peatselt aga wist ka sünd
Mahon 1877. a. senati nõusolekul oli saadi mustele.
Missugused on hääletuse tulemused teisi
kutekoja laiali saatnud, näidates kõwa kätt,
kuid sellega riigielu arengut ei suutnud mää päewal kokkuastuwas rahwuskogus, on siiski
ratud raiast juhtida, muutus hin alles wõimata ette näha. 1924. a. kukutasid
nang. Sel kombel ei ole kõwa kätt enam ka pahempoolsed president Millerandi,' arwestcrti
sutanud ükski president. On isegi tekkinud üldiselt, et tema järeltulijaks saab pahenrpool
arwamisi, et Prantsuse wabariigi president on sete kandidaat Painleve. Kuid walituks osu
politiliselt null, „Elysee wang" ja „riigi tus parempoolsete esitaja Doumergue ja isegi
õiguslik eunuk, kes kütib kodujäneseid, kuid ei suure enamusega: 515 häälega 309 wastu.
walitse".
Prantsuse parlamendi ärivnkate keskrühmade
Prantsuse wabariigi presidentide mõju kaldumist ühe wõi teise kandidaadi poose on
tvõimu nõrgestab asjaolu, et nende walijaks raske ette näha, kuni hääled loetud: hääletus
vn parlament. See muudab neid teatawal on salajane, läbirääkimist kandidaatide kohta
määral moraalselt ärarippuwaiks. Millerand ei peeta. Esialgu on Briandi wõistlejaks 74
pidigi parlamendi surwel enneaegu lahkuma. aastane Doumer, kelle poolt räägib muuseas
Kulukusest ja teistest wastuwäidetest hooli see, et ta on senati president, wäga autoriteetne
mata tuleks sellepärast otstarbekohasemaks! amet, ja sõjas kaotanud neli poega. Seega
pidada, et presidenti waliks rahwas otsekohe- jääb huwitatuil neid on kogu Euroopas
selt wõi kaudselt, kuid Uma hariliku seadus ainult jagada põnewust, millega walimiste
andliku kogu wahetalituseta nagu Soomes. tulemusi ootab Prantsusmaa.
Siiski on ka Prantsusmaal asjaolusid, mis
annawad presidendiametile suurt kaalu. Pre
sident on korral uue walitstvse
Tellise jo ostke
juhi ametissekutsujaks. Rühmade rohkuse
juures Prantsuse saadikutekojas annab see
wõimaluse isikute wahekordi ära kasutada ja
naiste Ja meeste Yalmlsrlided
suurt mõju awaldada walitsuSte koosseisude ainult kOige suuremast Lesti riide ja valmisriiete
kauplusest
kujundamisele, kuigi nende kinnitajaks on
Kfllrf
AllQl
Tartus,
Kaubahoov 8.
saadikutebida. Teiseks on president minist-.
rite nõukogu koosolekute eesistujaks. Küna
ministrid wõiwad iga kuu. tagant langeda
Jeronilif ieen on lSigs mranü
kriiside ohwriks, preswent aga püsib 7 aastat,

lchie säärast materjali. Siin lciduwad -peaaegu
kõigi meie nüiid juba su.iuio icgeladtc ja sikwi
deeriimib crreiüõtctc kirjakogud, mida iile? leida

15 tükki 15 senti.
on ainus eht vene tubakast valmistatud
- Kes kord proovib, see teisi paberosse enam ei s
Tubskatehas A-S. ••SIRENA •

ja säilitada oli ja on arhiiwi, esimesi ülesan

deid. Nende kogude täiendamiseks palub arhiiw

saata talle kirju, mälestusi j.m, materjali, eriti
järgmistest tegelastest: Arnandus ja Jaan Adam

sonid, Jaan Bergman, Aleks. ja Wiih. Eiseni
schmidt'id. Aadu Grenzstein. K. A. Hermann,
Jakob Hurt. C. R. Jakobson. J. W. Jcmnsen.
Jaan Jung, Jaak Järw, Jaan Jögewer, Rudolf
Kallas, Koidula, Fr. R. Kreutzwald, Johan Kur
r!k. Johan Köler, Jakob Kõrw. Martin Lipp.'
Juhan Luiga, C. H. Niggol, Jaan Poska, Jakob
Pärn, Peeter Põld, Jaan Raamot, Willem Rei-j
man, Aadu Neinwald, Lilli Suburg, Jakob Tamm,

Moraalitsensuur kirjandusele!

Hugo Treffner. Paul Undritz. Mihkel Weske.
August Weizenberg. August Wiera. Jüri Wilms.

Datvid Wirkhaus. Hans Wühner j.t. Ka wäjak
sid täiendamist E. Aleksandrikooli. E. Kirjameesie

Seltsi, E. Kmibalaewa Selts „Linda* j.t. eesti

Rahwusluse ühingu märgukiri riigikogule, walitsusele i'a haridusmimstecrinmilc.
Kui mitte tsensuur, fits wähemalt kontroll raamatu
kogude Me.

rahwa warasemate üldisema tähtsusega ürituste

materjalid. Wiiga soowitawad arhiitvile on üht
lasi rohkem kohalise tahtlusega tegelaste ja ette

wötete materjalid, esijoones muidugi kohalise
kultuuriloo, kuid sellega koos meie üldise kultuu
rielu pildi walgustcnniscks, - samu ii .ka praegu
elawate ja teotsewate tegelaste, eraasutiste ja

E. RcchwuSlufe ühingu stchawS palub
meid awalbada ärakirja märgukirjast, nulle
ühing saatnud riigikogule, wabar. walitsusele
ja haridusministeeriumile. Märgukiri käib

ettewötete arhiwaalid. mille koondamisele arhiiw
nüüdiest peale saab rohkem tähelepanu pöörda.
EKLA-l on kasutada tulekindlad hoiuruumid, järgmiselt:
Kirjandusel on kahtlemata mõju rahwa waa
mis tagab kirjakogude kaitse kõigi tvõimolikkude
kahjude wastu. Kokkulepvel arhiwaalide üleand teisse, hingeelusse, ta käsitustele ja arusaami
satega on arhiiwi juhatule! wõimalik artvestada sesse heast ja kurjast, moraalsest ning «bamoraak
ka nende soowe materjalide korraldamine. ja ka

laseb oma enese rahadega mürgitada sa risuda,
alawääriStada ja allapoole wiia seda rahwast. c i
hüwangu eest ta hoolitsema peaks ja kelle eluzouft
tublidusest oleneb ka walitsuse olemasolu. Seega

osutub kahjuks nii, et riik toetades nii mõndagi
kirjanikku, toetab ühes sellega ebakõlblust. sa rnk
toetades raamatukogusid, hoolitseb selle eest, et )ee

ebakõlblus kõigile kergel teel oleks kättesaadaw.

Sellest kurwast seisukorrast walusaSti aru saa
sutamise juures: nii wõib arhiwaalid e,'talul sa
deS.
julgeb Eesti Rahwusluse ühing Teie tõsist tS
wustele
ja
tegudele
wõi
neist
ka
tagasi
hoida.
lajasekS jätta, need alles. hiljemini hoiuleandja
helepanu juhtida sellele praeguse kirjanduse rah
wõi annetaja soowjle wastawalt uurimisele awa
Ilukirjanduse romaanide, nowellide, luule
des j.m. Iga isiku ja asutise kogu hoitakse oma tuste, näidendite peamiseks aineks on enamasti vuslikult kahjulikule ja mürgitavale nwftcke. mida
niku nime all eraldi alal. Materjale wõib ar
see atvaldab meie rahwasse. eriti noorsoosse ja
hiivile annetada wõi ajutiselt hoiule anda; wäär armastus, erootika ja üldse sugupoolte wahelised
lawub ühtlasi oma soowi, et Teie abinõusid tarwil
suhted.
Kirjandus
wõib
siin
wäga
palju
mõjuda
tuSlikke arhiwaale, kui omanikul neid teisiti loo»-

sest. Kirjandus wõib õhutada teatawaile kaldu

wutada ei ole wõimalik, wõib arhiiw ka osta.
ühes wõi teises suunas, seda mööda, kuidas ta
Lahket kaasabi eesti kultuuriloo uurimise töös heda kõike kujutab.

loodab

Eesti Kultuuriloolise Arbiiwi Kolleegium

(aadr. E. R. Muuseum, Aia 42, Tartu).
Lumeseen mä«i«da« rukki.

Suguelu psüühikal ja moraalil on määratu
tähtsus rahwa kõlblijes elus, ta tubliduses, ta elui
wõimelisuses ja kõlblikkuses eluwõitluseks. Sugu

tusele wõtaks selle pahelise nähtuse tõleõtamisekS.

Kuna ei ole ette näha ega loota, et kirjanikud
ja kirjastajad omal algatusel loobuksid kirjutamast
ja awaldamast säärast rikkuwat kirjandusi (test see

on ju nende rahasaamise wahend), siis e- aita

eluline lodetvuS mõjub kahtlemata rikkuwalt ja siin muu asi selle aagasiho.dmiseks kui surwea. inõud.
Et läinud talwel oli sügaw lumi, mis ketvadel allakiskuvalt rahwasse. Nimelt selles esinebki lö Seepärast oleks tarwiline, et Eestis Ival emalt
sulas waid päewa nrõjul aeglaselt, siis ei saanud bukultuuri suurem Pahe ja häwitawus. See sugul esialgu, mõneks aastaks pandaks maksma mo --

rukkipõllud kunagi wabaks lumest. Ning läbi lume
- lodetvuS ja löbukultuur on mõnegi rahwa
Mõjus soojus maa peale, nii et tekkis hall kate rukki
le niinimetatud lumeseen—, mis omakord mään klassid ja terwed rahtvad wiinud langusele ja hä
dama hakkas rukist. Lume sulades oli ka lumeseen tõttamisele (näit. muinaSgreeklased ja roomlaed).
juba oma töö teinud, ning metsaligiduses, madala Sest rahwaarwu kastvamisele ei mõju suguline lo
tes ja põhjakallaklisis kohtades häwitas see seen pea
dewus sugugi mitte edendawalt, waid wastupidi,
aegu kõik rukkitaimed, on waid järgi jäänud üksikud.
Nii on Otepää mägismail rukkiorased enam wähendawalt ja tagurpidiwiiwalt.
wahem mustad ja suurt saaki Pole loota, samuti Ur-

Meil Eestis on ka tvnmaseil aastakümneil ?o
Waste ümbruses. Kuna Restus ja Sangastes pais hurawalt maad wõtmid sugueluline lodewuS. Nii

tab kohati olewatki hõredaid oraseid, kuid-sealgi on
mõnedegi muude pahede kõrwal on seda lodewust
lumeseen teinud oma töö. Kuna
ka on halwad rukkid, osaliselt siiski on Karulas mõ« edendanud ka meie senine uuem ilukirjandus, nii
nes kohas haljendawaid põlde, mis tänawu Lõuna- algupärane kui ka tõlkeline. oma sugueluliste jul

Eestis haruldus. WöruS, Tsoorus ja Sännas

gustustega ja kõditawustega. Nii kirjanikud kui

paistab olewat pisut paremaid põlde, isegi Tsooru
kirjastajad katsuwad just nendega lugejaid wõita
ja Sänna ümbruses on paremad ja kuivemad teed.
Kuna Haanja mägismail jällegi pole loota rukki ja raamatuile ostjaid meelitada. Nad spekuleerk

wad seega rahwa madalama! l instinktidel. Eriti
üldiselt on tänawu aasta Lõuna-Eestis rukki noorsoosse mõjub see kahjuStawelt: labastab ja
orased kannatanud süaatva lume Pärast, tekkis lu toorestab noori hingi ja edendab neis sugulist lo
mefeen, mis suüreltAzaolt orased LiwitaS, nii et

saaki, hädawaewalt seeme kätte, ehk ka sugu söögiks.

põllud, tulewad. seevttndada. sutviwiljadega.. Kuigi

dewust ja lõbukultuuri kalduwusi. Kirjandus la

lumeseen on enamasti waid osaliselt rukist rikku gaStaw mõju on põhjustanud ühenduleS sellega
nud, jääwad tänawn rukkid kõik hõredaks ja põllu üldist moraali langust ja praegusele niikuinii wak
pidajatel leiwawiljast sissetulekut pole loota.
mueluwaesele elule annud weel rohkem hoogu ja
jõudu allamäge weeremijeks (kergemeelne elu, priis
kamine, joomakultus, ametialali'ed eksimused jne.).

Fram-Josefi
allikavesi
korraldab seedimist

Arsttdepooli soovitatud*

Et meie kirjandus ilmub Viimase 10 aasta ferS
peaaegu täiesti riigi ja ühiskonna kulul (kirjan?kud saatvad riiklikku palka ja toetust, kirjastused
riiklikku laenu, owalikud raamatukogud peetake

raa millele peab alluma kogu meie
ilmuw ilukirjandus, nii algupärane kui ka tõk
kesine.

Kõike eelpooltoodut silmas pidades PVrdub
Eesti RahwuSluse ühing ka Teie poole palwega,
wöimaldada oma kaasabi, et ebakõlblise kirjanduse

tvastu wöitlemiseks pandaks maksma järgmised
sundtvahendid:

1. Moraaltsensuur kirjandusele. 2. PrnÄt 1.
tähendatud tvahendi teostamattuse korral seatagu
sisse kontroll raamatukogude üle, mille järele toa
litsust rahadega ülalpeetatvad raamatukogud wõsIvad omandada raamatuid tvaid hariduSministee
riumilt saadetud sellekohase raamatute mmiStu jK
rele. Atvalikest era-lacnuraamatukogudest kõrtvaZ
datagu raamatud, mis tunnistatakse sellekohase?
tsensoerimistoimkonna poolt kahjulikeks. 3. Miua,
anda riiklikke laene ja toetust neile osutusile, mis

wälja annatvad kölbliselt kahjulikku kirjandust..
4. järta igasuguse riikliku toetuseta need suj<&.
nikud, kelle teosed leitakse kõlblises suhtes kahjult

kult mõjulvat. 5. Näidendite aMalik latvastamine
teatris ja awalikes kohtades ('elisimajadeS, kool?-.

deS jne.s waib sündida ainult hariduSmimstee
riumi sellekohasel loal.

tlkak riiklikkude ja ühiskondlikkude summadega), siis

tuleb imestada selle walitsuse üle. kes rahulikult

aa KankuiliidM loteriipileti eest Qkt milioit, ku! ?. juunil s« a. ci loost Pea
vali k.150.000. Preemiateks maia - lalukokt - auto* T«tm.
„Mis sa mõtled sellega?" ületas Barõschko teda
kõrge kurguhäälega.

Põgenemine Kremlist.
Sven Adelovi romaan.
Tõlkinud M. P. 20
„See ometi on Gromowi enda asi, kuidaS ta end
nimetab ja kellega tä abiellub. Mis läheb mul tema
kodune elu korda?"

Marusja naeris talle põlastawalt wastu.
„AH nii, sinule ei lähe korda Gromowi kodune elu,"
ütles ta. „Aga miks õieti pidasid siis waewa wäärt
waletada oma naisele? Kas wahest ehk ainult selleks,
et warjata ühe wõõra mehe kodust elu?" . .
Sellel silmapilgul olin Marusjaga evckorräliselt
rahul. Mind peaaegu kiusas usk mõtete-ülekandmisest.
Oleksin ma ise usutelnud Baröschkot, oleksin teda küsit

lenud samuti nagu Marusja.
Barõschko oli siiski puupäine sokk ja nähtawasti
kindlasti otsustanud kogu süü weeretada Gromowile.
Ta algas: „Ma warjasin Gromowi."
„Wolkowiparandas teda Marusja salwawalt,
kuid wäljakutsuw toon näis Baröschkot ärritawat, kes
näis olewat julgemaks muutunud.
„Kui Wolkow tahab ennast nimetada Gro.mowiks,
siis peab teda ka Gromowiks hüüdma," hüüdis ta käs
kiwalt. „Waikisin nimede wahetusest, sest et Gromow
seda palus. Pean ju silnras pidama oma ärilisi side
meid."

„Teil neid ärilisi sidemeid oli teineteisega wististi
juba 1918. aastal?" küsis Marusja.
Kui oleksin julgenud, oleksin talle selle küsimuse
eest awalikult kiitust awaldanud.

Barõschko ei annud sellele küsimusele nähtawaSti
kuigi suurt tähtsust.

„Seda tead sa ise wäga häSti," ütleS ta erutatult,
„ütlesin sulle seda juba snS, kui ta elas meie juures."
„Ja kas sa teadsid samuti tema ühendusest proua
Weraga?"
MaruSja hääl wäriseS erutusest.
Barõschko wastaS talle siiski täiesti rahulikult ja
külmalt:
> „Mind ei. huwita teiste inimeste armulood."
\": Marusja waStuS tabas teda nagu piksehoop.
Mi.sind huwitas ainylt raha. Proua eest hoo
'ffife* juba

„Mõtlen," ütles Marusja äkki täiesti rahulikult
ja jäikkülma häälega, „mõtlen, et saime rikkaks umbes
ajal, kui Boris Sorin arreteeriti. See juhtus ligikaudu
nädal pärast seda, kui jutustas sulle ja Wolkowile Tat
jana oma lolluses Sorini teemantidelt, mida W tahtis
wälismaale toimetada. Mõtlen —" hüüdis ta siis äges
tunult, „et te mõlemad saatsite tshekasse nimetu kirja,
mille tagajärjel Boris Sorin arreteeriti, ja et te pärast
jckgasite ta waranduse ja ära puutu mind," hüüdis
ta, „muidu hüüan appi."
Kuulsin Baröschkot äkki küsiwat:
„Kuidas sa tead sellest nimetust kirjast?"
Ootasin suure ärewusega Marusja wastust. Olin
ju ise talle jutustanud, et mind on arreteeritud ühe nii
suguse tshekale saadetud kirja pärast. Wõibolla tahtis
erutatud Marusja oma mehele kõnelda minu kodu käi
misest tol õhtul, kui põgenesin tshekast.

Marusja waid wastas:
„OH, n:a märkasin tookord Wolkowi ja sinu kõ
nelustest mõndagi iseäralikku, ja kui ma nüüd waatan
neid pilte, siis saan aru neist sidemetest."
Barõschko wiiwitas wastusega. Kuulsin teda kõn
diwat toas cdasi-tagasi. Äkki jäi ta seisma.
,Mõik, mis sa kõnelch, on puhas kujutelm," ütles
ta külmalt, „ja kui see olekski nii. mis läheks see sinule
korda? Mis sa tõepoolest tahad?"
Marusja ei wastanud kohe. Wõibolla ta mõtles
sellel silmapilgul minust. Ta ei wõinud ju teada, kus
maailmas wiibin. Ta ei teadnud samuti, kas ma üldse
olen elawate hulgas. Kui me teineteist tollel õhtul
wiimselt nägime, olin tagaotsitaw, ja tsheka ju wõis
mind kuskilt üles otsida.
Lõpuks wastas Marusja:
„Tahan minna Wera Sorini juure. Tahan talle
jutustada kõik. Ta peab teadma, millise mehega ta
elab, ja siis ta wõib ise otsustada, mis peab saama
edasi."

Äkki hakkas Barõschko naerma. See oli tige naer.
, „Jah, tee nii, mine Wera juure," hüüdis ta, „siis
ta jutustab sulle wõibolla, kes kirjutas kirja tshekale.
Marusja, sa oled rumal loom! Sa arwad, et kõik nai
sed olid Sõrmist nii wõlutud nagu sina. Üks oli wä
heinalt see, kes waid otsis wöimalust, kuidas saada
temast lahti."

27.

Wera.
Ma ei tea, mis Marusja wastas. Mul ei olnud
ka tarwis seda enam teada.
Kõik näis mulle äkki halastamatult selge. Kaas
süüdlased ise olid ära annud Wera.
Kui ma warsti pärast seda astusin hotelli trepist
alla, wärisesin nagu palawikus. Kõik oli mähkunud
nagu punasesse uttu. On silmapilke, mil inimene
tunneb enese puuripandud rööwloomana.

All eessaalis pidas mind uksehoidja kapi juures
kinni. Ta ulatas mulle telegrammi, mille awasin
täiesti hajameelselt.

Harvey Davis teatas:
„Pangaassistent Wolkow kõrwaldas 1918.
aasta sügisel raha ja kadus Kiiewist. Edas
pidine elukäik teadmatu. Terwitusi, Har
vey Davis."
Pigistasin paberi pihku. Sellele mehele Wera oli
toonud mind nii ohwrM!
Ta ise oli mulle praegu peaaegu ükskõikne. Aru
saadaw, et Wolkow peab saama oma karistuse. Samuti
ka tema käsilane Barõschko. Kuid kõige enam niisugusel

korral wihatakse seda, keda on armastatud. Mõtlesin
sellel silmapilgul waid Werast. Kui olin pistnud tele
grammi tasku, pundutas mind mingi külm ja kõwa asi:
rewolwriraud. Mõtlesin hiljem sagedasti sellest, kui
das elu oleks maailmas, kui otsustawatel silmapilkel
poleks olnud rewolwer haaratawas läheduses. Mees
erutub, kui ta kas jalgitaw roimar, wõi kui teda on
sügawasti haawatud. Igatahes tal pole ühendus mõtte
ja teo wahel korras; Ta olemus on moonutatud sasi
tud närwidekimbuks, ta on tujude tahtetu relw ja alis
tub äkki oma palja rewolwriraua tasasele, sosistawale
käsule.

Hotelli eeS wõtsin auto, lasin ta peatada Fland
rini bulwaril otse Wera maja eeS, tasusin sõiduraha ja
lasin tal sõita edasi.
Helistasin. Sellel silmapilgul mul puudusid iga
sugused kawatsused. Mind waldas waid ainus waigis
tamatu soow, seista silm silma wastu Weraga, nõuda
temalt aru ja karistada teda.
Teenijatüdruk awas ukse.

Minu küsimusele ta wastas kohe, et proua pole
waba. . Wastasin häälel, mille käskiwat tooni ma ise
imestasin, ct tulin wäga erakorraliste asjade pärast. Tüdruk raputas pead.
„On täiesti wõimatu, et armuline proua wõib
teid wastu mõtto," wastas ta suure kindlusega. „Ta
on spiritistlikul istungil. Dr. Matkowsky on tema
juures. Kas ta wõiks teatada, mida soowin."
Kõhklesin.

Silmapilguks mõtlesin, et torman wägiwaQselt
sisse; kuid siis loobusin kohe oma mõttest. Katse, tun
gida wägiwaldselt maija, annaks tüdrukule Põhjust
tõsta kisa, ning siis jookseks kokku kogu teenijaskond,
sellel teel ma ei saawutaks eesmärki.
Pomisesin segaselt, et tulen warsti tagasi. Seisin
nüüd pimedas aias wihmawalingu käes. Waatasin
maja poole, mille aknast paistis warjatud Mälgust.
Mõtlesin sellest, kuidas Wera ilme selliste istun
gite eel oli alati lapselikult ärem. Selline ilme tal oli
kindlast: samuti praegu. Wõisin kõike seda kujutleda
Maga selgesti. Ka kujutlesin seda meest, kes istus tema
luures Joas. Mäletasin ta tortsttlisi
J?"? na,tlc,a,uukie,d, nagu neib olin näinud ühelt
ft1'".1* oli luulus poola spiritist dr. Mat.
kelle istungid kuulusid Pariisis suuremate
paewaiundmuste hulka. Wera oli jälle harrastama
hakanud oma endist lemmiksporti. Kõik oli samuti
nagu kimme aasta eest, wnmasel õhtul meie kodus. '
... ol korral olin Maadelnud ta osawõtule niikuau.
asiust nagu täiskaswanu waatab lapse mängule.
fii• "rv tu,lm minBile "üttele. Kui ma nüüd
L» sa tr ÄfaT
Kut b a § julges Wera otsida
dcga ühendust, tui ta oli süüdlanT?
iloellatuslu heiteks ja mõtlclin.
Et Wera ujub jurnute Maimude
keskel ei kahelnud ma silmapilkugi. Olin n?inud

?PJ.a§ rci ta tundma niisuguste istun
gite ees kõige suuremat hirmu?
(Järgneb.)

Jp. v S T I MEES" -

Kaks

10. tn«n 1931. a.
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wärsket hauaküngast.
Lendurite wiimfel puhkepaigal.

maeti wiimase iennuSnnewse
vhwrid major Sööi ja weltweebel Sepp
kaitsewäe kalmetule, Wabadusristi wendade
platsile. Matuserong, koosnedes omaksetest,
garnisoni ohwitseridest, kaaslastest Tallinnast
ning Rakverest ja kõikide wäeüksuste kolonii
dest, kujunes ääretu pikaks. Aerodroomilt
vhtu tõusnud lennukid saatsid kurba rongi
?äiku wahetpidamata tiireldes õhus ja ei lasInnud alla ta siis, tui matusetalituse ajal
hakkas sadama küllalt tihedat wihma. Peal?
matuserongist osawõtjate oli õnnetusohwreid
saatmas ääretu rahwahulk, kes püsis kohal
kuni matusetalituse lõpuni. Matusetalituse
pidas haual praost G. Rutopõld. Lahkunud
kaaslastele öeldi jumalaga jätmise sõnu ja
asetati pärgi omaksete, diwiisi, õhukaitse üle
ma, diwisjoni ja kõigi wäeosade poolt. Kaks
kõrwu seiswat hauaküngast kattusid elawate
lillede ja pärgadega. Kaks lennuki propellerit
asetati risti asemele. Saatjate ring tõmbas
Meel korraks end kalmuküngaste juure koo

VAADELGE ;
FORD DE LUXE MUDELITE
VÄLJAPANEKUID

male, langetas waikselt pead ja waikne kewad-

Shtu rahu kattis ümbrust. Need kaks jäid
suma lahntamata osana, kaks kaaslast ühiselt
ametisõidult. ühise saatuse kandjana.

Lenduxite hauad. Tagaplaanil Löuna-EeSti
< wabastajate mälestusmärk.
Auto- & sõidukite näitusel
SÕIDUAUTOD - VEOAUTOD - TRAKTORID

avatud 9. -12. mai 1931 a.
äripäevadel 9—19 kell
Dühaoäeval 10—20 -

Neid mudeleid vaadata tasub end ära.

Leinarong aerodroomilt lahkudes.

LINCOLN Fordsoix

Tartu ülikooli koguduse Eesti

LENNUKEID

Pihtkonna juubel.
ülikooli koguduse eeSki pihtkond pü Kirik oli saksa koguduse käe?, eesti kogudust ei

hitseb 10. skp. pihtkonna 10. aastapäewa. olnud. Kuid H. B. Rahamäe eesttvöttel tvöeti
Gel puhul on ülikooli kirikus pidulikud' ju ülikooli nõukogus eestikeelsete jumalateenistuste
malateenistused. Tähtpäewa mälektujeks on küsimus päewakorrale ja ülikool saab ka üliõpi
pihtkonna õpetaja prof. H. B. Rahamäe poolt lastelt kirja, kus palutakse akadeemilisi eestikeek
toimetatud üle 70-leheküljeline ülewaade
seid jumalateenistusi ülikooli kirikus, ülikool
konna asutamisest, tegewusest ja praegusest pooldab seda. Jumalateenismste korraldamine
olukorrast, kust leiame täieliku ülcwante. jääb H. B. Rahamäe korraldusse. Alul peetakse
luubelipäswast wõtaü osa ka piiskop J. Kukk eestikeelseid jumalateenistusi kaks korda kuus, kuid

H&itsfke oma (kopse

1921. a. 19. apr. alates korraldatakse neid igal
pühapäewal.
Samal aastal korraldatakse ka ar«
Kuna ülikooli koguduse eesti Pihtkonna
asutamine langeb meie iseseiswuseaega, siis on mulaud ja leeriõpetus. Nendest, kes käisid eesti

ja kutsutud wõõrad.

huwitaw tähele panna, kuidas nii liilia wõis
Tarws toime tulla pihtkond, kes nüüd mõne
aaSta kestel on kaswanud küllaldaselt kogu

keelsetel jumalateenistustel, kujuneski eesti pih W

kaks koguduseks ja ühiseks pereks.

olnud tveel korraldatud pihtkond, sest enne tMd
kõrvaldada tvahekorrad ülikooli kogudusega, mis
sugusie tvahekordade lahendamisel ülikooli juhti

MALTA

kond. .

Kuid jumalateenistuste korraldamisega ei

Jumalateenistustest kaswas wölja kogudus.
1919. Ä. kõneldi sellest, d ülikooli kirik tvõikS
kasutamisele tulla mõne instituudi ruumina. Kuid del küllalt tööd tuli teha. 1. mail 1821. a.
fqmal ajal tärkas rahwuStunne ka kirikuküsimuSte kutsuti kokku pihtkonna esimene koosolek ja sellest
alal ja sellepärast leiti, et kirik jäägu ikkagi Itrv> aj ait loetaksegi pihtkonna asutamist.
kuks, kuid seal tuleb pidada ka eeStikeeleid ju
Pihtkonna ajut. komiteesse lvalitakse: esime'mglateenistusi, kuna need tvarem aset ei leidnud. heks rektor prof. H. Koppel. laekahoidjakS dr. A.

Schulz-nberg. kirjatoimetajaks prof. O. Sild,
kandidaatides õp. J. Warik ja stud. G. Ruto
Praost J. Auuwerdti haua
sammas

Tarvitades peenemaitselisi tubakaid
KASULIK või EKSTRA
FOTO

Vähesed teavad, missugust vaeva ja asja
tundmist nõuab nende valmistamine.
Kauaaegse kogemuse ja heade sidemete
tõttu tubaka istandusmaadel, on meil kasu
tada väljavalituid ja parimaid lehttubakaid
mitmesugustest sortidest. Sellepärast ongi
meie tubakasaaduste ühesugune kõrgeväär
tusline segu kindlustatud.

aparaadid, plaadid
filmid - paberid
kõik fototarbed

põld. Pihtkond leiab kõikjal tunnustust ja kinni
tust.

Sellest ajast alates on pihtkond kastvanud jar
jekindlalt, ning on enda ümber koondanud oktiiw
sete liikmee sõbraliku pere. ühtlasi on pihtkond
kõigiti kaasa aidanud kiriku sisustamvele ja kau

K-m.Venn.Prtitis
Tartus» Kaubahoov 20/21» tel. 12-92.
oma

nistamisele. Praegu on pihtkonna liikmete arw
üle 888.
Pihtkonna juures tegutseb lauluselts „Caniate
Domino", kellel on laulukoor ja kelle juures töö

Hitler oma süütusest.

tab osakonnana lastekoor. Pihtkonna juure on
asutatud ka hoolekandering, kes wõimaldab abi

Saksa rahwussotsialism ei olewat rewolutsi
ooniline ega tarwitawat relwa.
nendele koguduse liikmetele, kes seda tvajatvad.
Kärarikas protsess Berliinis.
Pihtkonna õpetajaks on algusest tänini olnud
Berliinist, 9. mail. (Trj.) Mitte kee
prof. H. B. Rahamägi, ülikooli koguduse' nõu
kokku kuuluwad prof. M. J. Eisen, õp. M. Kamp gi muu, kui erakonna juht Adolf Hitler ise
mann, prl. J. Leidig, kol, S. Pinding, õp. H. B. deklareeris tunnistajana kohtu ees, et rahwus
Rahamägi, prof. J. Uluots ja dir. W. Tubin. sotsialistlik erakond „ei kauna rcwolutsioonili
Koguduse juhatuses: J. Uluots (esimees), õp. se liikumise ilmet".
Hitler oli kutsutud tunnistajana seletusi and
H. B. Rahamägi ja S. Pinding. Pihtkonna ko>mitees: dekaan M. J. Ainfon. prof. M. J. Eren, ma protsessi puhul, kus süüdistatakse rida rahtvus
00. M. Kampmann, dr. E. Lukk. pr. E. Oldekop.

kol. S. Pinding, õp. prof. H. B. Rahamägi, dr.
A. Schultzenberg, w. adw. H. Sumbcrg, pr. A.
Tamm. õp. J. Tauts, H. Tiedt. dir. W. Tubin.
Pihtkonna juhatuies: W. Tubin (esimees). S.
Pinding. H. B. Rahamägi. J. Tauts. H. Tiedt.
M. Kamvmann.

Tartus Jaani koguduse uuel kalmistul.
Samba awamine teostus laupäewal kell Vzl
õhtul. Seks puhuks saabus Tartu ka piiskop
J. Kukk, kes sammast pühitses. Awamise
kawas oli meel terwitusi ja aruanne ning
lõppsõna. ..

..Paberilipakas".
Lootused merelepingut täiendada nurjuttud?
Pari i s i st, 9. mail. (Trj.) Prantsuse
ajalehed on weendunud, et Londoni uuesti
alustatud Prantsuse-Jtaalia Inglise läbirää
kimised merejõudude asjus on nüüd lõplikult
nurjunud. Kuigi Inglise wälisamet awal
das teadaande, milles awaldatakse lootust, et
läbirääkimised wõiwad jattuda pärast rah
wasteliidu nõukogu istangjärku, leiab enamus
prantsuse ajalehti, et nüüd jääb merelepingu
küsimus paratamata lahtiseks kuni lulewal

sotsialiste sõjariistus rahutuste tekitamises ja kal
laletungimistes kommunistidele. Hitler pidi tun
nistuse andma selle kohta, kaZ on andnud erakond
seesuguseid juhtnööre, millede põhjal wõisid kaebc
alused oma seaduswastast tegewust arendada.

bcrriiklikku Weimari põhiseadust ja leiab, et see on
tviletz ja köikuw saawutus. Kuid püsin seisukohal,
et katse seda põhiseadust wägiwavaga kõrwaldada,

Doumer-BriandL wastu
tavdidaat.
Pariisist,
9. mail. (Trj.) Esimese
peab lõppema katastroosilise nurjaminekuga."
Hitleri sõnu saatsid kärarikaste elagu «hüüetega kandidaadina presidendi walimisteks, niis pee
tema poolehoidjad, kes olid kohturuumi tviimase ko takse teisipäewal, püstitati ametlikult Prant
hani wallutanud. Kohtu eesistuja oli sunnitud suse senati president Doumer. Sellega wõib
korduwalt ähtvardama, et ta laseb pealtkuulajad lugeda walimiswõistlust ametlikult awatuks.
kõrwaldada, kui meelawaldused jatkuwad.
Rahwuswaheliue piimandus
Põnetvat huwi äratas Hitleri tvastaste
kongress Kopenhagenis.

Hitler püüdis selgeks teha, et rahwussotüalist su" juht rahvussotsialistide leeris ©tcnnef, kes
lik liikumine püsib täielikult seaduslikkuse piirides, oli samuti kohtu ette kutsutud tunnistajana. Sten
ja et n. n. „löögirühmad" ei ole sõjariistadega wa nes tegi näo. nagu ei näeks ta ega kuuleks Hitleri,
rustatud. Kui prokurör Hitlerile ristküsimusi esi toetas aga Hitleri seletusi selles mõttes, et ka tema
tas, seletas wiimane, et ta „ei ole teinud Saksa wa- kinnitas, rahwussotsialistide löögirühmadel ei ole
wat relwu.

Rahwussotsialistid püüdsid kohtuhoone eti

RahwuSwaheune ptimanduskongress peetakse

Kopenhagenis 13.—17. juunini. Sonini ajnl pee»
takse ka piimanduse näitus ,ku? amanetk tnõimalus
tutwuneda Taani piimasaaduste, oiunmun/inate ja

muude abinõudega. Kongressi komitee korraldab
rea ek-kursioone Taani põllumajanduse ja piiman»
dusega tutwurnisekA. Isikud, kes on lähemalt huini
tatud kongressist. wõitoad lähemaid teateid saada

aastal, peetawa rahwuswahelise wäewähen

korraldada meeleawaldusi Hitleri sealoleku puhul.

põllutööminiSteeriumi põllumajanduse osa konn aü

duse konwerentsini.

Politsei oli sunnitud korduwalt tänawaid liikumi

102-nnskaue tvanake Pärnus
suri.
Pärnus suri Pärnu wanem kodanik 102
aastane Jaan Jaani p. Kokk. J. Kokk on
osa wõtnud Wene-Türgi iõjaft ja oli tormi ie
juures kuni surmani. Ainult kuulmine ja

Roomast teatatakse, et ka Itaalia lehed ei
looda enam kokkuleppe peale. Sealmises tun
giwad fascistlikud lehed wäga terawalt kal
lale Prantsusmaale. „Lavore üt
leb, et Prantsuse-Itaalia kokkuleppest, mida
Hendcrson arwas saawutanud olewat, ei ole
muud järele jäänud kui paberilipakas.

sele wabastama.

Saksa ajalehed märgiwad Hitleri seletuste
puhul, et need on ilmselt wastoluS tõsiasjadega, ku
na on kindlaks tehtud, et rahwussotsialistide löögi
rühmad peawad oma õppusi täies relwasiuses.

nägemine olid nõrgenenud.

Nr. 12ö.
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PühapSewal, 10. mail 1931. a.

lür 19,3.0/31. m. aastal 6 Prots. enam kui 1929/
60. m. aastal, kuid siSseweos oli kestmine hind

wähem kui 1929/Zo.m.aaStal; Heeringate tarwi

WSli/stimbandüs IS3O/Zl. Majandusaastal.
Eesli wäliskmibandust on waadeldub senini
tatvotifelt kalendri aastate kaupa, kuid kalendri

oaSta ei ole sugugi loomulikuks üksuseks ma
janduselus. Sellest wälja minnes meie riigi
majapidamises on wõetud arwestusüksuseks ma

jandusuasta 1. aprillist kuni 1. aprillini. Pu
rema üldvaate saamiseks meie wäliskauban
duse kujunemisest on soowitaw ka siin wõtta
arwestamisüksuscks majandlisaaska, sest koos

tamise wähenemist tuleb Oletada liha tarwitmnise
prots. Lina wäljaweo wähenemise suurenemisega madalate lihahindade tõttu. Wähe
põhjuseks tuleb pidada küll wene lina wõistlust, menud on tundutvalt Üdiselt köigi teiste toiduainete

dllses elawnemine tawaliselt aprillikuul, siis
suureneb kuust kuusse ja on
aasta teisel poolel eriti elaw, aasta lõpu!
aga wäheneb tünduwolt ning
on talwekuudel üldiftlt waikne. Kuna sellaselt
majandusaasta on loomulikuks üksuseks meie

wäliskaubanduies, siis Majandllsaasta kaupa
wäliskaubanduse waatlemisel tulewad esile ka
kõige selgemini wäliskaubanduse alal sündinud
muudatused.

Maj anduSaaßtal 1. aprillist 1930
kuni 1. aprillini 1931 tveeti Eestist wälja
kaupasid 886.330 tn. 89.534.000 kr. wäärtuses,
samal ajal Eestisse tveeti sisse kaupasid 462.800
tn. 86.956.000 kr. wäärtuses. WõrreldeS eelmise
majandusaastaga wäljawedn oli wähem kaalult 14
prois. ning wäärtuselt 25 prots. ja siSsewedu oli
wähem kaalult 10 prots. ning wäärtuelt 31 prots.
Sellest näeme, et
üldiselt wäljawedu kaalult wähene» enam kui
stSewedu,

kuid sisseweetawad laubad muutusid odawamatekS

Wäljaweo alal möödunud majandusaastal and

Kolmandal lugemisel wõeti wastu „eksport
krediidi kindlustamiseks riikliku garantii and
pmlwilla sissewedu ligi 42 prots. wSrra, kuna mise seadus". Asunikud hääletasid selle sea

nad meie tväliSkauban du/eS kõige suuremat lan
guft, sest km meie tväliskaubanduseS keskmiselt
1930/31. m. aastal wõrreldes 1929/30. majand,
aastaga wöi hind oli langenud 22 prots., munade

teiste tekstiiltööstuse tooresainete sissewedu on pü«

duse wastu.

sinud pea endises suuruses. Puuwilla sissewedu
on wähenenud seetõttu, et meie puuwillatööstuS
müügiraskuste tõttu wälisturgudel on olnud
nitnd wähendama oma tootmist. TekStiiltöö?tus>-

mürgiste wõi sarnlewate gaa
side ja bakterioloogiliste wahendite sõjaS tarwita

prots. ja toareSnahka.de keskmine hind 89 prots.,
siis lina keskmine hind oli. langenud 47 prots. ja

saaduste sissewedu on püsinud pea endises suuril»

takistada gaasi targutamist sõjas. Eesti kinnnab
protokolli kahe reserwarsiooniga. Nimelt, et keeld

kartulita hind 50 prots. Ettetoodud põllumajan

tarwitamiseS sisemaal ei ole olnud erilisi muu

duSsaaduSte kogui'« osalise wähenemise ja hindade

datrrsi.

languse tõttu meie tväliskaubanduseS 1980/81. m.
aastal wõrreldes 1929/30. m. aastaga sissetulekud

Wahenenud on tunduwalt tooreSnaha sissewe
du. See näitab küll tootmise wahenemist meie na
hatööstuses, kuid sellest ei peaks siiski järeldama
ka nahakauba tarwitamise wähenenrist. sest tarwi

loetletud pöllumajandussaadustest olid wähemad
18.283.000 kr. ehk 25 protsendi Wörra.

1930/31. m. aastal wõrreldes 1929/30. m.
aastaga on
wähmenud 30 protsendi wõrra meie kalakaupade
wäljaweo koguS

ja kalakaupade keskmine hind wäljaweo? on lan
genud 40 prots. wõrva ning sclletõttik sissetulekud

kalakaupade wäljaweoft on wähcnenud umbes
1.000.000 kr. ehk 62 protsendi wõrra.

Metsasaaduste wäljaweo kogus näitab
wähenemist 17 protx wõrra, keemine hind lvälset
weos 20 prots. wõrra ning selle tulemusena sisse
tulekud osututvad wähemateks 4.673.000 kr. ehk 87

protsendi wõrra.

Tekstiiltööstuse tooresainete alal on wZhenenud

ses, mis laseb oletada, et tekstiiltööStussaadnSte

tamisele on tulnud eestkätt endised tagawarad.

Wähcnenud on 28 prots. wõrra wietiSamete
siSsewedu.

SiSseweoS on suuremateks muudatusteks:

seega 30 pvots.. meie- tväliSkaubanduse üldläbikäi

Saksamaa kõigiti saanud meile wäliskaubanduSli
kult kõige tähtsamaks riigil».

saadust, kuid kaugeltki mitte nii tunduwalt meie
tööStuSsaadust.

P ölluma jandu S saaduste st näitas möödunud ma

janduSaaStal wõrreldes oelmi.'e majandusaastaga
wõi, munade, lihgkauba ja tooreS nahka de wälja
wedu suurenemist;

Toiduainete alal
weeti fisse rukist 1929/30. m. aaStal 82.550 tn.
keskmise hinnaga m. aasta kohta 132 kr. per tn.

detakse lõaastaliseks laenuks 2 prots. aastas, wõeti
tvaStu esimesel lugemisel.
Avalikkude algkoolide seaduS

tuli teisele lugemisele. Waidlusi tekkis kü-nmuse juu
res, kui wana eani peawad õpilased õppima algkoo

hinnaga 184 kr. per tn.; nisujahu weeti sisse
1929/80. m. aaStrrl 6274 tn. ja 1930/31. m.
aaStal 6264 tn. Rukli suur sissewedu eelmisel

nimelt suurenes wSi wäljawedu 7 protsendi WöH
ra. munade wäljawedu 18 prots. wõrra, lihakanba majandusaastal ja selle järsk wähenemine mõödit-koguS wäljaweos 88 prots. wõrra, toovesnahkade nud majandusaastal on tingitud mõlemad rukki
wäljawedu 23 prots. wõrra. Hindade langemise monopoli maksmapanemisest. Nim sissewedu ön
tõttu oli siiski tulu nonde kaupade wäljaweost wähenenud 1930. a. lõpul maksmapandud kõrgen
tväiksem kui eelmisel majandusaastal. Tunduwalt datud nisutolli tõttu. Tolli kõrgendused ei ole jät
wäheneS lina ja kartulite wäljawedu, nimelt lina nud mõju awaldamata ka nisujahu sisseweole.

Kogu paragrahiv anti taga,: komtsionl uuekS

"mSimb pm-s-°swid ttW lus-.
misel hjalht. . . . ,

Pedagoogiumide seaduS
wöetakse wastu teisel lugemisel.
WeksliseadnS
wöetakse samuti teisel lugemisel waStu.

Ja siis tuli käsile
riigimaade põliseks omanduseks andmise seaduse
muutmise seadnS.

-elle juures, nagu see eelmistel öhwtel kuiunsS
heaks kombeks, puhkes lahti ka kntgt
inal määral kui enne. Waidlun tekitas A

kistuseks ja perekonnainimest ei wõi kiskuda üksteise ettepanek, et kinnitamise pulast kost asunikkude w

juurest ära kooli.

J. Westholm: Seaduse Peawad

Ainuke
tAoatl kuu kull on
BOREL FILS & Cfi
Jalgade higistamine on tervisele kahjulik

lad liidetaks osn,Hinna kiilge. e

hisipulber „SEC"

Wenega, sest kui 1929/30. m. aastal Wenele tarvitamine. MQÜgil apteekides ja
rohukauplustes.

langes osaks. 4 prots. meie tväliSkaubanduse üld

läbikäigust, siis 1930/31. m. aastal Wenele lan
ges osaks 8 prots. meie wäliskaubanduse üldläbi
käigust, siis 1930/81. m. aastal Wenele langes
osaks 8 prots. meie tväliSkaubanduse üldläbikäigust.

nega nii meie Mäljawedu, kui meie sissetvedu,

wähenemine on tingitud peamiselt meie
kartulite, elusloomade ja loomaliha tväljaweo tvä
henemisest, mis on teatawasti Soome sellesihilise
kaubanduspolitka otsekohene tagajärg. Tasakaalus
kalt on suurenenud meie kaubawahetus PvanttmS
maaga ja Belgiaga; rõõmustama nähtena Möime

meie sissetvedu siiski märksa enam kui meie Mäl
jawedu. Tähelepanu wäärib
tunduw vähenemine Eesti wäljaweo» LätzSse.
See on tingitud eestkätt Eesti tekstiiltööstuS

märkida, et nendesse maadesse on hakanud leidma
teed järjest suuremal määral meie põllumajanduse

saaduste wäljaweo tvähenemisest Lätisse, mille põh
ju seks , tekStiiltöästuse hoogne suurendamine Lätis.

jandusaasta wäliskaubanduses läbikäigu wähe

Meie wäljatveo wähenemise tõttu Lätisse on muu
tunud passntvseks meie penini aktiiwne kauban
dusebilansS Lätiga. Wähenemise teudenisi näitab

Kairos püstitatakse traat
tõkkeid.
Egiptuse pealinnal lahingneewe ilme.
Kairost, 9. mail. (Trj) Seisukord
Eqipwse pealinnas on muutunud weelgr tera
wamaks. Pealinn sarnaneb sõjalaagrrle.
Kuninga palee ümbruses on igasugune lnku
mine keelatud ja mitmed tänawad on Inkumi

ebamugav ja eemaletõukav pahe, mida kõrval sele suletud okastraadist tõketega. Tähtsamatel
dab 1 karbi
strateegilistel punktidel on üles seatud tuge

Tundutvalton suurenenud meie MäliskaubanduS

Sellega on. Venemaa tõusnud kolman>ja 1930/31. m. aastal 88.314 tn. keskmee hin dale kohale meie wäliskaubandu
naga 84 kr. per tn.; nisu weeti sisse 1929/ ses. Suurenenud on meie kaubatvahetufe» Wc
30. m. aastal 24.608 tn. keskmise hinnaga 196 kr.
per tn. ja 1930/31. m. aastal 19.618 tn. keskmise

Ä. Westholmi ettepanekut toetab ka T. Schurbm^

Kalakauba wäljaweo kontrolle seadu»
millega hiljuti Piirisaarel tuleõnnetust kannataja
tele Tartu maawalitsuse kaudu antud laenud muu wõeti wastu teisel lugemisel.

TööStuS saadustest on wähenenud wäl MääriMad asjaolud. On wahenenud tun
duwalt Inglismaa osatähtisu» meie

sisseweos meie tekstiil- ja nahatööstusele ning

meie põllumajandussaadusi, raSkelt ka meie metsa

Piirisaaro tuleõnnetute laena seadus.

jatveoS teksniltööstussaaduSte kogus 21 prots., puu>-

WäetiSainete sissvweos, suurenemine paberipuude
stsseweoS meie tsellulooõtööstusele. Sisseweos on
langenud keskmine hind toiduainete ja meie tef®*
tiil-, naha-, tselluloostööstusele wajalikkude toores
ainete alal keskmiselt umbes 28 prots., teiste kau
pade alal keskmiselt umbes 12 prots.

nult ligi 2 prots. Hindade langus tabas kõiki

sellest keelust kinni ei pea.

w 14 eluaastaga. Seeparast icetnn ttteparwv,
haraar 9 wötta „16" aasta asemele *l5 .

wastas. et teist Mõlgu wõib korraldada Maapanga
tiikidega
käima koolis alaealised kuni 16 eluaastani, kui nad kaudu. Seadus wöeti wastu ja looc-olek lopetatr.
1930/81. nt. aastal toõrrelbes 192*9/80. m. aas enne ei suuda lõpetada Aassi kursust. On aga tea
taga tuletvad «sile mitmed meie täit tähelepanu da. et õpilaste hulgas on terwe rida niisuguseid, kes
wäga raÄeSti suudawad jälgida õpetust ja seepä-

tnruStamiSraskused meie metsamajandusele ja meie
põllumajandusele.

meie wäljaweo kaupasid, kõige raskemalt siiski

on maksew ainult keeluga ühinenud riikide suhtes ja
kaotab oma mcrkswuse ka nende riikide suhtes, kes

sewcdu. Teiste kmipade sisfowedu on püsinud ül«
diselt pea endisel tasapinnal. Ainult metsamater
jali, nimelt peamiselt paberipuid, on weetud siB'e
1930/31. m. aosral 67.123 tn., kuna 1929/30. m.
aastal weeti sisse 22.191 tn. „

sid eitd eriti tunda

jandussaaduste wäljawedu ligi 16 prots., kuna
tööstussaaduste wäljawedu wähems koguselt ai

mid oma alguse rahvasteliidust ja sellega tahetakse

liS. Eelnõus on ette nähtud 16 aastat. Sots. Her

gust, on

WSrveldoS eelmise majandusaastaga wäheneS

waid teatud aja järkudel. N!N'ugnft
tvõeti wastu esimesel lugemisel. Protokoll on saa mise jõupingntuiega wmmalik oppekun lr

man teeb ettepaneku wötta seadusse lõige suure,
mille põhjal õpilane wõib kohe lahkuda koolist, kui
ta on saanud 16 a. wanaks. Herman põhjendab et
tepanekut sellega, et 16-aastased on meil juba abi
ellumiSküpsed ja kool ei wõiks abiellumisele olla ta

Eesti kaubanduslikkude suhete kujunemises üksikute

... „ - Ifi «raetafelt algkooli lõpetada ei
rast tvmb-olla ka 16 aaer ainult seepa
suuda. Äõib olla laim* neU cncsJnel
rait, et koolisundus nctb _ . wanemad waa«
leks tahun?st ei ole tekib kii
lamad sellele kui s""dusepe. koolis
sinms. kurwart otstarb?ek tal^taJvab
mtfugmeib op ila. tlw fta- ft fln 4õttžtmb tou
ja iie tood teha ei taha. vool soo
masel ajal õpetaiate ring IQ elit
wiawaldiis. et koolunndu.. .. tcefftrt ka sel
aastani, toaid 15 ehtaaestam. !i> j
lckohase ettepaneku. mirtc iga aaV
luti fiiö fui õpilau tvoetakse wa-stu mure rga .

mise keela kohta käima protokolli kinnitamise seaduS"

Wähcnenud on weidi metallitõõStuSsaaduSte si?-

wäheuemine toiduainete sisseweos, tooresmaterjali

koguselt meie metsasaaduste, kui ka meie põlluma

neljapäewal pooleli jäänud seaduste lugemist.

sissewedu.

tunduwalt suuremal määral, kui wäljaweetawad tööstussaaduste koguS 29 prots., kuna tselluloosi wäljaweos, wähenedes 38 protsendilt 1929/30. m.
kaubad. Selle wiimase asjaolu tõttu oli ka 1930/ koguS on suurenenud 17. prot'. ning paberitööstus aastal 31 protsendile 1930/81 m. aastal Ing
81. m. a. wäliskaubandus 2.788.000 krooniga ak saaduste kogus jäänud samaseks. Hindade langus lismaa, kes senini oli esimesel kohal meie wälja
tiiwne, kuna eelmisel majandusaastal wäliskau on tabanud tunduwalt ainult tekstiiltööstuSsaadust, meoS, on pidanud andma selle koha Saksamaale.
bandus oli passiiwne 8.883.000 krooniga. WaS kuna nende keskmine hind wäljaweos näitab tvä Saksamaa, kes senini oli esimesel kohal meie sisse
taimiks eelmisele majandusaastale oli 1930/31. henemist 17 protsendi wörra; teiste tööstussaa'- meos, on tõusnud nüüd.esimesele kohale ka meie
m. a. seega soodne meie maksubilansile, nrog ei duste keskmises hinnas ei ole tulnud ilmsiks erilist MaljaMeos. Saades endale 82 prots. meie wälja
* peitu ka «väliskaubanduses hädaohtu meie raha langust.
weost ja 28 prots. meie sisseweost ning omades
kursile.

Riigikogu koosolek 8. mail.
Reedeõhtusel riigikogu koosolekul jatkati

tuna kartulite tväljaweole ei ole jäänud mõjuta
tollikörgendus Soomes. Kõikidest põllumajandus
saadustest näitawad ka sust lina ja kartulite hin

kõlas meie majanduselule üldiselt omase se hind 21 prots., lihakauba keskmine hind 41
soonilise kõikuwusega algab meie wäliskaubcm

Seaduste weskf jabwatab waiksclt

aasta kohta nt- aastal 21 prots. mada
lam kui. 192g/Zy m aastal. Heeringaid
weeti siSse 198.0/81..-sn. vaStal 35 prots.

KkZti «OM Wükll MM.

saadused.

Kui seega kokkuwõtteS meie 1930/31. ma
nemine näitab selgelt üldise majanduskriisi
mõju meie majandusele, siis sama majandus
aasta wäliskauabnduse aktiiwne saldo laseb ole
toda. et Eesti majandus üldiselt on kohanemas

meie tväljawedu Soome, kuna Soome osa wäljakujunenud olukorrale. H. P.

wäljawedu 89 prots. ja kartulite wäljawedu 36 Teistest tähtsamatest toiduainetest weeti sisse suh?- meie sissetveoS pigemini suureneb. Meie wäljatveo

wad politsei patrullid. Nendeks ettewaatuse
abinõuks on nähtawasti põhjust andnud
Wasdi erakonna liikmete kawatsus kutsuda
laialisaadetud parlamenti erakorraliselt kokku.
Küll oleks seesugusel kokkukutsumisel ainult
meeleawalduslik mõju, kuid sellega ühenduses
wõiks Egiptuses lekkida tõsiseid rahutust.
Wafdi erakond awaldas neil päewil üleskutse,
milles mälestatakse hiljutistel rahutuste! sur
masaanud poolehoidjaid ja kutsutakse kõiki
egiptlasi üles boikoteerima eelseiswaid wa
limisi.
Läti sulemehed Leedu».
Riiast, 9. mail. Täna hommikul
sõitis Leedusse Läti kirjanikkude ja ajakirja
nikkude delegatsioon, kuhu kuuluwad lugupee
tawamad kirjanikud. Kaunasesse saadab neid
Leedu ajakirjanduse esitaja Kemeschis. Kü
lastamine sündiwat puht kultuurilise sihiga
ja lätlased ei taha Leedu kolleege tõmmata
oma sisemistesse tülidesse, mis ühe osa kirsa
nikkude ja ajakirjanikkudega lahkumise kirja
nikkude seltsist päewakorrale kerkisid.

&Ajltl(A tSHA Mehatu Rahvamaja loterii kupongid ara. Esimene
Veed MIICI eelioosimlne tuleval laupäeval.
upuwad külad suurwette ning siis leedulane
elab nagu Weneetsias ja ujudes külagondliga
Ceednsl< ja tagati.
naabri akna alla, laulab oma barcarollasid.
Suipel külad upuwad jälle, kuid seekord juba
J. Jk.
rohelusse ja lilledesse. Leedu küla on siis kui
primadonna buduaar pärast tuluõhtut lil
Leedu maastik
lesid igat wärwi ja liiki, lõhnu terwe sümfoo
Jonischkis peetakse parajasti laata ja kõi nia, odawaid ja kalleid, puudritolmu muidugi
kidelt teedelt woolab rahwast kokku nagi: pul üle kõige. Waewalt see mööda ,tuleb teine
ma. Selle juures wõib märgata, et kui wank uputus kirsside, ploomide ja õunte uputus.
ris istub üks inimene, siis ka wankri ees on Leedulane sarnaneb siis jaapanlasele, kes kan
üks hobune. Kui istub wankris kaks inimest, nab alati päikesewarju. Ilma katuseta kõndi
siis on ka kaks hobust wedamas. See on sele mine on neil ajul hädaohtlik, sest kunagi ei
tataw sellega, et Leedu on wäga rikkaliku wõi teada, kunas wõid saada wastu lagipead
rukki ja nisusaagiga maa, mille all kannata kõige wägewama ladwapirni, kunas trobi
wad hobused, kuna leiwarohkus ei jäta awal kond kirsse ei wõi kukkuda sulle krae wahele ja
langew ploom lüüa silmaalused siniseks. Sü
damata oma mõju peremehe kehakaalule.
Leedu on usklik maa. Ja mitte pealis gisel aga tuleb pormputus. Üldse leedulane
kaudselt ega silmakirjalikult, waid usk on seal peab alati wahtima uputussurmale suhu.
seotud eluga täies laiuses ja hoolsa järjekind Elawad kui kraateri jalal.
lusega. Ma ei räägi siin sellest, et leedulased
Toonekured.
iga kõrgema künka otsa ja käidawa tee äärde
Leedu on toonekurgede maa. Teadlased ra
püstitawad riste krutsifiksidega, waid muust.
putawad
pead küsimuse juures, keda on Lee
Nende ristitööstuse tehnika erineb põhjalikult
dus rohkem ,kas toonekurgi wõi inimesi. Uhed
meie omast, kuna nendel walitseb arwamine, teadlased siiski kalduwad arwamisele, et toone
et mida kõrgem rist, seda parem, meil aga ar
watakse, et kui kalmistul risti tipp ulatab kurgi on rohkem, teised jälle punniwad wastu,
lillede wahelt wälja, siis on hea küll. Kõige et inimesi on rohkem. Mina leian sellele kü
selgemalt ilmneb leedulase usklikkus nende kü simusele jesuiitliku wastuse, et neid on mõle
lade üldpildist. Kuna pühakirja kaudu ja ka maid rohkem. Wanasti jesuiidid, kui neile
tegeliku elu kogemustest on teada, et maa tuli peale tuline lust kimbutada ketserit, pa
pealne elu on ajutine ja üürike, siis seepärast nid talle ette küsimuse, kumb prohwet on suu
leedu talumajad ja muud elamud on ehitatud rem, kas Mooses wõi Elias? Kui õnnetu ket
ka kõige ajutisemad. Pole mõtet ehitada suuri ser wastas, et Mooses, siis üteldi talle, et see
ja korralikke elamuid, kui pole siia jäämist. on waleõpetus. Kuidas wõib Elias olla suu
Pealegi weel on teada, et mida- suuremas rem Moosesest, kui Jumal rääkis Moosesega
alanduses siin maailmas elad, seda suuremas palest palesse, Eliasega aga ei rääkinud. Ja
ülenduses tuleb pidutseda pärast surma. Kuna ketser läks tuliriidale. .Kui aga ketser wastas,
aga taewas on elu igawene, siis on kirikud et Elias on suurem, siis üteldi, et see on jõle
ehitatud ka igawesed. Kirikuid on rohkesti, waleõpetus, sest Jumal ju sõidutas Eliase tu
igas külas wähemalt üks ja suuruselt nad ei liste wankritega elusalt taewasse, Moosese
anna järgi meie linnakirikutele. Nii seisawad kondid aga mädanewad kõrbes. Ja see ketser
külades hiiglakirikud wiletsate* talumajade pe läks kah tuliriidale. Kes aga taipas wastata,
Mooses ja Elias on mõlemad teineteisest
res. See annab Leedu maastikule Mingi ka et
suuremad, selle nupuka mehe peale ei raisatud
toliikliku wälimuse, mis eraldab seda Eesti
puid ja ta wõis jääda ootama oma loomulikku
ja Läti omast.
Leedu külad on alalises hädaohus. Ma ei surma. Nii siis kurgede ja leedulaste arwu
räägi siin tulekahju hädaohust, mis tulekahju tüliküsimuses oleks see üleminekuwormel kõi
pubul wõtaksid söödaks kogu küla, waid tule g« rahuldawam.
Kui leedulastel oleks oma Otepää Wulf
kahju hädaohust suurem on alaline uputuse
hädaohte Leedu külad upuwad alati. Talwel ja kui see Wulf tahaks kirjutada leedulaste
upuwad nad lumme ja leedulane elab siis na „Õrna ööpikut", siis ta kindlasti algaks selle
gu polaarmaa uurija lumeonnis, kewadel sõnadega: „Õm toonekurg, kus tõttad saa..

Sest toonekurg on Leedus suur rahwamees ja
armastab elutseda just talupoja maja katusel
ja pühal pärnapuul. Maja on küll leedulase
oma, kuid majahari kure oma. Pärnapuu on
ka talumehe oma, kuid pärna latw on kure
oma, nii nagu umbes lauldakse ühes laulus.
Päris häbi on, et eestlased ei armasta seda

ilusat lindu. Kewadeti neid lendab mõni siit
üle aga pesitsemispaiku ei leia kõik ja nad len
dawad Leedusse tagasi. Leedulastele aga kurg

on püha lind, wiljakuse ja sigiwuse sümbol ja

Tont ka teab, mis wäärtus neil seeS,
Maatika toodang.
Hoia Ronk.
(Muusika sihtkapital ostab tnuuffl*
kameestelt iga aasta kompositsioone

ja paneb nad awaldamaia arhiiwi).

Ei tea, miS nad jälle peaks urisema,

kui muusikamehed panewad wurisema
seepärast nende wili kaswabki parem kui meil. oma loomingwokid?

Ka meiegi peremehele ja rahwamajandusele
tuleks odawam ehitada kurepesi, kui wedada
sisse kallist kunstrammu, mille mõju on ome
tigi wäiksem kui toonekure Mõju. Nüüd olu
kord on niisugune, et weame sisse kunstram
mu ja wilja. Leedulased aga weawad wilja
wälja ja kurg lendab igal kewadel oma tiiba
de rammu ja raswa kulutusega koju. Selles
seisab üks Leedu riigi rikkuse saladus.
Ja nii näeb neid kurgi igas külas, igal
põllul ning waestel konnadel on walupäewad.

Mis sa nokid,
wa, kodanik maine,

kui geenius nagu laine
mühab üle eestlaste maa!

Toriftmata ei saa
kunagi olla profanum vulguS,
wahib oma pimeduse mulgus

ja ajab wälja suust
mitte millestgi muust.
Kui äkki muusikast juttu,

kutsub wälja läbi naeru nutu

Toonekured oma peredega lisawad maastikule omas tölplase meeles;
erilise elu, kuna maastik muidu on õige me taha raskemat ütelda üsna maakeeles.

üksluine, lage ja tasane. Telefoniposte on
Tõsi ju on, et muusika mehed
waid raudtee ääres, alewites ja maanteede teewad. nagu teatawad lehed
ääres neid ei näe. Harwa siin seal satub silma palju oratooriume ja kantaate
mõni wabrikukorsten, kus pan mõisnik pruu wiiuli ja klaweri ja laulu sonaate
lis wanasti õlut ja keetis wiina enese ja pere ja kõike seda, mida muusika nõuab
konna jaoks. Paiguti on ka künklikku maas nõnda palju kui nüüd igamees jõuab,
tikku, kuid domineeriwad ikka laiad põllud ja laseb enesele selle eest raha anda
hallid õlgkatustega madalad külamajad, mille ja looming siis ära arhiiwi kanda.
de wahelt kergib taewa poole massiiwne kirik.
Tehtakse niipalju kui keegi jaksab
ja kultuurkapital siis selle eest maksab
KaunaS.
Kaunas on muinasjutuline linn. On maa
keral igasuguseid linnu. Mõned on orus, mõ
ned mäe otsas, kuid nendele kõigile saab juu
re harilikke teid mööda. Kaunasesse aga ei
pääse muidu sisse, kui Peab oma weerand
tundi kolistama rongiga maa-alustcs käiku
des, pimedates labürintides ja kui siis üks
kord jälle näed päewawalgust, siis ei julge
pead anda selle eest, kas see päike on sama
päike, mis paistis enne wõi oleme sattunud
kuhugile allilma wõi teisele planeedile. Kuna
see küsimus mulle praegugi tahab näida tu
me, siis ma siin oma otsust ei langeta, waid
olen rahul sellega, et olen Kaunases päral.
Kuna kodumaal oli weel lund ja lutsud
kudenesid jää all, siis Kaunases kased olid juba
kollakas-rohclised ja sirelitel paisusid samme-

selle järele, kuidas sihtkapitalis
muusikameeskond need normid walis,

ühele rohkem teisele wähem,
suurelt sellele, kes kõige lähem.

Tõsi ju on, et kogu need tööd
Peawad nautima arhiiwi ööd,
peawad seisma ja käärima
ennekui hakkawad wäärima
Päewawalguse nägemist
ja helideks ümber tegemist.

sest kui leiduks õige see mees,

kes nad hindaks ja klassifitseeriks,
läbitöötuks ja informeeriks,
mis neis on ja mida neist puuduS,
kas on seal üldse sees mõni uudus
wõi on mahakirjutatud waid
tähtis on ainult, et arhiiwi said.
! Sest arhiiw on niiingune koht,
kus puudub uuduse bädaoht.
Kui sinna miskit sisse panna,
eks see siis ajaga aru anna.
Ja kuigi ta oleks laula Maht,
siiski on arhiiwil kõhukas maht,
lellest wõib wäga selgesti näha,
kui palju wõidi ajaga sõnnikut teha,
selles, mu kallis kodanik Hrnm,
peegeldub ju aja waim.
Aga kui leiab tulew sugu
sealt arhiiwist kulla teri,
küll ta siis juubeldab, peab lugu
ja on wäga asjaga peri.
Seismine teebki mõnd aZja beakS
Kes toonast weinist lugu ei peaks,
wana juust on toredam toit,
saagu siis noodid ka alal hoit
Kui saab aja paatina peale,
sns anna musu igale reale,
siis alles kääriinad wäiksed' mmed
la on hiljem rahwule imed!
Mtflrit wõib aga jällegi näha.
et ei tahagi suureks teha
praegused meiilrid knd praegusel aial
meie eettlaste Piiratud rajal,
wrnji neil on woorust tagasi hoida,
et kuuliuse tuled liig wara ei loida.
Mitu miljonit maeti maha?
Sellell nüüd õieti rääki ei taha
'e,t ku: on raha. raha on waha'
raha jaab wmmiete buwide taha.'
Lase siis uinuwad meie talendid
orhiwaalldeks teinud endid
meie maestrod ja komponistid.

Bachi tuped ja tulewiku fiiiatiV
tcuguit liblikas hiljem tekib,
kimliui veale, mrma õilsamalt mekib
tised pungad. Lõunamaa. Tänawatel jaluta
nad kupwwad. las' nad r• s.
sid kaamelid, seebrad, elewandid ja muud nii kuni nad kindlast! kraanini WArwad
sugused loomad. Oli näha ka boamadu, lõ tai. kraana, kui neid. mis und said
wisid ja tiigreid.
la nttHcfs muusikmmagatsiait.
Sest tsirkus sõitis parajasti sisse.
(Järgneb.)
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Pommid ja kiittditamine Soomes.

Ramm asundus tules.
Häwiues sepikoda, kaaplas ja kahe asuniku hooned.
TABLETID

Tuli ShwardaS kogu asundust häwitada!
Laupäeval umbes kell 1 lõuna ajal pää
ses Rannu asunduses lahti tuli. LühÄefc
aja kestel hävines tules sepikoda ja sellega
ühe kawse all asuv kauplus, ühe katus ja
kohe asuniku hooned, ümbruskonna tule
tõrje oli kohal, kuid tuul soodustas tule laiali

mootorprits. Kuid enne kui kõike jõudu sai
kustutustöödele pühendada, oli tules täielikult

hävinenud sepikoda sa kauplus. Puhus suur
tuul ja tuli kandus edasi valitseja päralt ole
vale rehele. Rehe katus põles kümnekonna
minuti kestel ära. Järele jätd ainult kivi
lagunemist.
varemed. Suure tuule tõttu lendasid rehe
Kella 3 suudeti tule edasiminekule piir katusest põlevad laastud alltuule asuwotesse
asunikkude hoonetesse. Vaatamata kaitse
Panna ja hädaohus olevad hooned päästa.
Keskpäeval, mil asunduse elanikud oma ja ettewaatusc abinõudele, süttisid ka asuniku
igapäevase töö juures olid, märgati järsku hooned ja tuul kandis tule ikka edasi. Ka kõr
paksu suitsu ja tuld asunduse südames. Kau wal olewa asuniku hooned kannatasid tule
gemal olewad asunduse elanikud ja asunikud läbi. Hädaoht kujunes üldiseks. Tuli äh
nuiasid kohale. Juba olid esimest abi aunud wardas kogu ümbruskonda. Pölewad laastud
õnnetmelohal olijad, kuid tuli lagunes ime ja sädemed lendasid õhus mitmesaja meetri
kiiresti edasi. Põles asunduse sepikoda. Sepi kaitstusele. Kord kadus juba ui'k alltuule
kojaga ühe katuse all asus ka kauplus. Näh-- olevate hoonete päästmiseks. Kuid rahwast tuli
ta masti sai tuli alguse sepikojast. Seni kui kustutustöödele järjest juurde. Nii saadi mit
suurdermanud inimesed sumbutasid sepikojas metunnise töö järele tulele siiski piir panna.
mld, aidati wälja kanda kaupmehe kraami. Juba kella J ajal wmdi öelda, et tuli enam
Inimesed jagunesid seega kahte tööpiirkonda, edasi ei saa minna, kuid pölewad hooned lec
gitsesid ikka tulemerena.
fmd tulele ei suudetud piiri panna.
See oli suurem tuleõnnetus, mis Ran
Kohe teatati tuleõnnetusest Rannu waba
tahtlikule tuletõrjele, kes tuletõrje kokku kogus nus wiimastel aegadel üldse ette tulnud.
Arwatokie. et tuli sai alguse sepikojast.
ja kustutustööd algas. Sama teade saadeti
kiirelt ka E I w a ja Walguta tuletõrjele, Politsei asus õnnetuse põhjusi selgitama.
lust ka abi kohale jõudis. Elvast toodi wälja

öha ja kähisuse vastu.
Saadaval igas apteegis.

Kuul»»» rustkamee» Talliuoa».

seks tema 25-aaStase Politilise karjääri kestel.
Peetakse wäga tõenäoliseks, et see oli ka tema

wiimane kõne wälisministrina, kuna üldiselt
orwatakse, et Briand walitakse teisipäewal
Prantsuse wabariigi presidendiks. Välismi
nister wastas kaheksalt arupärimisele, mis
olid saadikutekojas esitatud Prantsuse wälis
politika kohta.

Üldine mulje oli, et Briandil on korda
läinud tagasi tõrjuda ägedaid arwustusi tema
sammude puhul ja waikima panna ka kõige
ägedamaid wastaseid. Välisministri pelilt
lised sõbrad wotsid ta kõne kestwate kiiduawal

dustega wastu ja wahelhüüded mõlemalt tiiWalt, milledega äärmuslased wahetewahel
püüdsid kõnet segada, uppusid igakord järgne
wate poolehoiuawalduste tormi. Saadikuteko
*jc rõdud olid Briandi kõne puhul wiimase ko
hani täidetud ja kõnet kuulati hinge kinni
pidades.
Välisminister kõnele? ligi tund aegu ja näitas
inecl kord oma suurt oraatorlist andi. Briand andi?
«ma kõnes ületvaate Prantsuse wälispolitikast ala
ics sõja lõpust. Ta iseloomustas seda kui

sett trükkima halata sots.-dem. lehte, wisatud

turneel.
üliõpilaste austnSawalduK professorile.
de, et üle anda oma terwirusi. TertvituStes tooni
tati head lontalti õpetaja ja õpilaste tvahel ning
anti professorile mälestrsteks üle Höbelarila-S ja
naisüliõpilaste poolt roose.

Ättitb.-fööfifttsfobo ei poolda
rahwuswahelise konweutsiooni
ratifitseerimist
lsewade laadimis- ja loissimistöödc alal.
Masandusministeerinnti poolt arwaunw
awaldamiseks saadetud kouwentsiooni ratisn
seerimisc kohta asus koja sadama- ja mere
'kaubanduse komisjon ja laewasõidn sektsioon

ftinsftörtUns

hekorda Saksa rahtvaga."
Briand kutsus saadikutekoda ülesse toetama te -

ma wälispolitikat, „mis on ainukene tee Prantsus
maa julgeoleku kindlustamiseks ja rohwusliku prr-•

Prantsuse wälisntinister läbi Euroopq, taetvalik

Pärast Briandi kõnet lõpetati saadikutekoja

tiishi kaitseks."

koosolek. Kell 10 pidi kokkuasiuma järgmine koos
Briand seletas, et ta ' on öelnud Saksa ''riigi olek ja seal sündis hääletus.
Reede õhtusel saadikutekoja koosolekul esi
meestele, et nad on tema arlvates teinud tõsise pv
naeratus huultel, kuid paljaste kätega."

litilisc ja psühholoogilise tvea, kuid „samal ajal

pean hoiaimua oma kaasmaalasi
mitte sattuda paanikasse.

aega kogu energia rakendanud põhjalikkudele

Nädalakroowikat.
Muna on tihti targem kui kana ja saadab
korda suuri asju. Nii on ta meil (kuigi wi
letsamais oludes) peekonile palju peawalu
leinnd ja teeb edasdipidi. Wast raputab mõne
cksporttapamajagi kokku warijema, kui asuni
kud pole küllalt malwsad aatelippu hoidma.
Viimastel päewadel on aga too munasangar
bakkama saanud hoopis hullu tembuga: on
wedauud muidu päris rahulikud kodanikud
prowokatsiooni libedale pinnale ja keegi ei
tea, missugused narrimad asjad weel järgne
ivad. Politiline opositsioon on kord säärane

kõnelustele eesti kooli wiletsnste üle. Tule
museb ou wäga naijafab: 1) jõuti üksmeelsele
otsusele, et eeSti lapsed on peamiselt loobub
hoopis muudele ülesandeile, kui koolis õppi

hakata.

lised wõsukescd.

Mõnda elektritoolist.
Uks hirmsamaid hetki ..surmamaja'' elanikele
- surmamõistetut le, kes ootama d otsuse täitmist,
on see, kui nende kongide walgusiuL äkki tväheneb
ja rohelise ukse tagant on kuulda mootori monotoon

set surinat. See tähendab, et elektritool on tegew
kas nüüd kontrollitakse tema töötamist wõi on
elektrimees oma lingi majutanud selleks, et lasta
Moolu ehk „mahla", nagu seda uimetawad mängid,
misele, 2) et keskkool on seepärast nõrk, et alg läbi tooli külge kinnitatud inimkeha...
Surmamõistetud Ameerikas nimekamad elekrri

kool on wilctsawöitu, üliõpilased seepärast
madala tasapinnaga, et keskkool ei walmista
küllalt põhjalikult ette ja meie kool üldiselt
ci anna seepärast mõõtu Mälja, et ülikoolist
tulcwad nõrgad õpetajad. Ülikool ci saa aga
paremaid pedagooge anda, sest keskkool on
nõrk jne. ,3) et olukorda kuidagi päästa, on
waja sisse seada eksamid ja kutsuda lastewa
osi, et kui teda kanamunadega ühendusse wiia, nemad laSlearendamise kursustele. Sel ju
siis wõib kogu lugu wäga räbalaSii weerema hul tuleks algkooli juba hoopis teise kaliibri
Kui selle küsimuse üle wcel paar semestrit
Cit siiski kuulda, et siin on prowokatsioon
üoopis laiaulatuslikum: litsentside MÕltskuu kõneldakse mida on loota —, siis pääseb
lutuste kaudu olewat tahetud kaudsetel teedel meie kool kindlasti ummikust ja üks päris
mõjutada just peamiselt kanu, neid provot patt on jälle eesti rahwal wähcm.
seerida rohkemale munemisele. Nii oletvatki
Wiimaste uurimuste järele on selgunud,
uks tibutoug minorkad —, kes üldiselt
tuntud edewamatena ja kebjakamatena kana et eestlased ei kuulu kaugeltki soome-ugri tõu
liikide hulgas, lasknud end alt wedada ja asu hulka, nagu senini arwatud. Libeda keele ja
nub toppclt portsioonide walmistamisele. ikawala meele kaudu on eestlased enese soku
Mis see majanduslikult tähendab, wõib juba • tanud wõõrasse perekonda ja lasknud enesel
arwata. Kui lood nii, siis on käesolewal seal hea maitseda. Nüüd on sel afääril lõpp.
korral opositsioon igatahes ühe positiiwse
sammuga hakkama saanud ja teda tuleb kiita. I perega
ja asuda
tagasi
oma liistudejajuure.
Tuleb jätta
jumalaga
hõimuwercga
soome
Wcel rohkemgi: on lõplikult selgunud, et
Muidu olewat teisel opositsionääril asu eesti rähmas polegi eesti rahwas, waid
mkkudel weidi kurwemad tunnid. Oma i hoopis midagi muud. See on ainult Marju
aegset l walltsemise päewil olewat tehtud nen «nimi ja pettuse teel saadud ühelt wöoralt
de poolt nii napilt wigu, et nüüd tulewat suguharult, kelle asukohta praegu wecl kind
wastasrmnategcmisel põud kätte, marsti ei i lasti ei teata. Nii pole ka eesti kirjandus
iaa koalitsiooni enam milleski süüdistada. j enam eesti kirjandus ja edaspidi pole meil
Seisukorda päästwat siiski see ,et moningadki tarwis tema pärast enam nutta. Woorad
samme, mis omal ajal positiiwsena möetud asjad ei puutu ju meisse.
ja nüüdki nii wõetakse, kamatsetawat tembel ( Ja Meelgi rohkem: meie ise ka üksikult
dada eksitcglldeks. Sedasi laamat suurel mää pole enam kaugeltki meie ise. Pahlbärk pole
ral uut materjali tõsiseks riiklikuks tööks.
sugugi Pahlbärk, Maid hoopis teine saks ja

CREME MOUSON seep
anna I) vasinud naole l»OOr«,
vttrske väljanägemise.

jõudude asjus, ei ole ka see katva tveel lõplikult

..Anschlus.n" küsimus ei ole praegu politilise seisu
korra keskkohaks. „Austria.Saksa majauduslepingul
ei ole poliiilijt tähendust, kuid ta on ka majandus
liftilt kahsatsetaw katva, mille tekkimise põhjusi lõp
pude lõpuks tuled orsida artvamistes. nagu kõnniks

Eesti kes Kool näib olewat nmmašic energi
liste famniubc fanbu lõplikult päästetud.
Keskkooliõpetajate kongress Tallinnas arutas
toda piinlikku küsimust kolm pöewa ja Kul
tuursöprabe Koondis Tartus on juba pikemat

CREMEMOUSON

nõukogusse, lisades juurde: ..Nagu kokkulepe mere

ettepanekuga.

tooli m. j. ka .kesköö nooleks", täpsamalt „kesköö
ekstvarongiks" (midn-ighi spicial); harilikult wiiakse
electrocution" täide kella üheteistkümne ümber õh-

Weueaegseke algkooliõpeta
latt ivtseeksamid edasi lükatud
Wencaegse kutsega wcue õppekeelega alg
koolide õpetajate täiendus- sa kutseeksamid ou

B. Linde polegi Linde, waid sootuks muu te
gelane. Nii pole Kirjanikkude Liidul waja
temaga enam detektiiwi sõda pidada ja wõib päetva surmaotsust fsthucciifa:Protokolliraamatud rahuliselt kinni lükata.
gol> nädal esmaspäewaga.« Kolme eit mest nädala,
Nii könelewad uuemad uurimused. Mõ päewa peale ei taheta eksekutiiootii meeldid: utoo:,
nelt poolt on need äratanud siiski proteste ja ta seepärast, ei umidu wolks kergesti teffstn
wastuwaidlusi. Et kindral Põder uuema tntgtt tafjctaf* tuiata inimest ..Põlctamistaa".
teaduse walguse! pole enam nwngol nagu
Järjekordne tmmamõstmu, kellel enne usta
seni oldi kindlal weendumusel waid pu kukal ja parem säär paljast aehid -et muie n>oo
has idabalrlane, sellega weel lepitakse, kuid lu asjata takistada ttutafst ..lantsufaaii" ta vau.
et Juhan Simm, wana tõuline mulk, on wist nakie elf fi rtioolilc istuma. Kolm loa emm nta!,uu
dud samuti idabaltlaseks mingisuguste al -- ril finnitaimb tema fcfia rihmadega friie fui.te.
insugem e t e g a, see juba ärritab. 2ist tmumifst ii st kontakt paremale säärele st ;e
Olgu siis weel lihtsalt idabaltlane. aga mis -i:e kuklale, kuna naole iurutafst foolioette kastetud
jaoks neid narrikaid suge m e i d on kulge nahkmask. 0;;-> aunad toangluiUcm, münt trine
ttlbfe iekitawad pahameelt need sugemed

OH faiimtfciub ka eesti laewadc nõukogu sisse

seada, paewaomanikkttde ühing sa kanb.
löosiuskoja laewasöidu sektsioon on selle la
waliuse wastn awaldanud protesti, toonita
des. et iaewadcle nõukogu kuidagi ei sobi.
nõukogud olid sisse seatud ainult
Nõukogude Weneinaal, kuid ka seal likwidee
viti need ntõne asa särele.
Siseturul munahind langeb.
Munade hindamiskomtsson noteeris et Jr
eksportmuuade pinnaks, nulle kaal üle 50 gr
30 ienti, 50—60 gr 3l senti kümme,
sa siseueru tunitad iile 50 gr 33 senti, kuni
50 gr - -J6 senti kümme. Nagu sellest nalja,
lougewad eriti munade hinnad, mis oma kaa
!u poolest ei pääse nmli?turulc, wüid tulewad
mimailc siietttrns.

nr-:-, ci see on iVavtiHK- ent:icm puulauomecs Sirm
i«ii Vnoiõciy, oi rr. mana. yaal-cv;,» «:b'.?:ala cl.-1"

;;av.v. in-;> restoran; *e2i;. XMõiunj on üle 2r>

"0--M mõni ovi nciüit Ir.hiu uiinnd
uuõeferra iivuud ;'iar;r>«r: clutuit o M?-3ü, !c..c

õrn !.i eneiciauoe

ÕP: tui. y. ci; ->,

;fi !'ma r.arc juurest v miimd ja rin:.:
!C.irnnd olekus. uiu., kah 'sp. cd.:':, e: T.u.

lniua iõiia. kuä u:'. pidi ;a:da v.afcj o.fnv,. "?laj •
1.1UM;:: !>!!! n>:a JNafiWr.V '..>!! V.I Mi ili I, C

cncm.iipci iccvtodu. U! nt :.Vo *cnmp jume.-,

i.i, '.•>•• arunuyiuv.iifs, ii:;w- sundis leia irtiii-t;
ioir.nu! a-stunta. v. õde mvi N.armas 3. »fu. ;a v

••c hirm faiuhino. mi, isadest ircfinudid 'Jarm:

rn:rnnn.uiumi-c. kae ,'ce ei ,'isülda iniirziiamiie tun.

-niici'. v. oi; õe mar.u:dure ö'ir;ja, kel Narma <
:o, >*:iic;ia ka iDirandipriiclr kindlusi,liud. 6n
mia rcaif ic iurirn: fntn::Tirertr*.ii"» ?ortcri-:-ie itlir

min:! sa iainuii õe nuru f asat S-fi õinastea:
kiu; mi kelkinud, il!> uvuinci arivainine. ei L-'i

haridus- ja sotsiaalmmisteriuun poolt Venenoor iv ,I> niisk: ?<r: 'ndamr-1 ob, nr*
Õpetajate Liidu pahvel edasi lükatud ning te Xi riiud civ ;c. õp mi ic ee mii:-.
peetakse Rorwas Zvene gümnaasiunn ruumi,
Kirjvvit Aivo Kallas teel
des 20.—22. aug.
Eesti.
Veneaegsed algkooli kutsega eesti keelega
Kel\ i u g t ft, 0. mail. Reede õhtul
algkoolide õpetajate tcneudawnd ja kutseelul
iõudis Londonist Berliini ja kau
mid ou endiselt 17.—20. juunini ja peetotw
du glurlu firjauif Aino Kallas, kes sõidab
Tallinna pedagoogiumi ruumides.
Eoome kaudu Eestisse puhkusele. Kirjanik
on seletanud, et temal on käimas eeltööd
tul. Päcwana on peaaegu iradinwoniliicks iaannd
uneks romaaniks 1700 aastail sündmuslikuga.
neljapäeM. Kohru poole määratakse kindlal-- ainud
Romaani tcqewuskohaks olewat Hiiumaa ja

nädal, mille jooksul wacne pai uue pead ..voiemi".
kuna päetv jääd Wasrawa Mauglaulema määrani.
Neljavaciv on inalinib selleks, ei kui mrd.rgi peaks
Mahele tulema, mõni rike wõi miiit, jääks inc".

Poogitud.

Laewasöidu ringkonnad laewa
nõukogude wastu.
Uiu- fäitisnmucnuUc seaduseelnõu jarde

KrimLnaalametnik laskis
enesele kuuli pähe.
Üleeile õhtul laskis enesele rcwolwrist
kuuli pähe TaUinna-Haapsalu kummani
politsei assistent Karl Stuppel. Mis põhju
sel enesetapmine sündis, ei ole täiesti kindel.
Arwatakfe, et siili on tegemisi mingisuguse
perekondliku arusaamatusega. 2hippcl oli
Elektriga enesetapja oli
46 v. waua ja juba üle 16 aasta kriminaal
Narwa puutaupmees.
politsei ning üle '2."> aasta riigiteenistuses
> 'sp. !.ik? fõrM i>i;y:aX~ piofnvrc
olnud. Kogu teenistuse ajal on ta ennast kor
mõini fepliš kõrgepinze läbi cnf •
ralikult ülal pidanud. Wiimastel Päcwadcl ttteeeiv.ui-a
imjpmrc iiVl t >ll lcp' i.::;nr müdinat .t :'!ku;. 3r:

nes kõnega ka Prantsuse peaminister Laval.
Peaminister pöördus tulime üleskutsega wa
kitsuse erakonna poole, öeldes muuseas, et
mis wõib tekitada weelgi suuremaid vetlumun kui Prantsusmaa esitajad tahawad Genfis sele
lepituse politikat
Taksa-Austria kawa." iin katkestasid wäliSmi tada, et ärewus Sakfa-Austria majanduskok
ia märkis, ei ta on olnud kogu aja täitsa teadlik nistri kõnet tvaljud ivahelehmidcd paremalt tulvalt. kulcppe ümber ei ole ikka weel wähenenud. palus ta teenistuskohast puhkust, põhjendades
raskustes sa takistustes, samuti ka ettewalmista- Briand ei lasknud ennast segada, tvaid wasta? se Rahwostcliit ei luba Versailles'i ja Saint seda wäsimnsega.
gajatele etteheitega, et tema isiku lvastu on wastas Germani rahulepingute aluseid kõigutada.
Lootside tegewusraioonid ja
Kõige kasulikumalt ostate moodsaid
te poolt tarlvitaiud kõige inetumat ässitustööd ja Meie kutsume Saksamaa ja Austria koos
arw kindlaks määratud.
isegi mindud luni ähwardamiscni tapmisega. Brian meiega teostama Euroopa majandus liitu, mis
naisterahva käekotte,
Tccdemiuister
liu uitas määruse, mille
di nende sõnade peale trampis saadikutekoja enanms meie poolt ettepandud," ütles Laval.
põhjal
lootsiühiugu
kohalikuks tegewusraioo
demonstrattiwselt jalgu, mõistes ässitajaid hukka.
Saadikutekogu kiitis Euroopa liidu
portfelle, rahataskuid,
Zagasipöördudes kõne iccma suurde, seletas tika heaks ja mõistis ühel häälel hukka Saksa niks inääratakse Suuropi raioou, kuna kauge
reisikohvreid jne.
Briand, kuidas ta omaks wõms Inglise wälisasja maa ja Austria ühinemise plaani. Valitsuse lootside arw tõuseb 0. Lootsijaauiu ou ar
de sekretär Hendersoni ettepaneku, mille põhjal politika kiideti heaks hääletusel 430 häälega 52 Mult 6: Suuropi, Vormsi, Virtsu, Pärnu
Küüni tän. 11T XJ K f T¥^rP'l Sadul sepa- Saksa-Austria kawa läheb arutusele rahwasteliidu
ja Nartva-löcsuu. Tähendatud raioonides
Tartus. r A * tööst, ärist
wastu. Vastu hääletasid sotsialistid.
tegutseb umbes 24 lootsi.
9aAlsAc^l

kihutasid temaga mara hommiku hamaruies
minema. Hilja õhtul jõudsid tuüöttciijd
Vapuale. 2cal tõmmati Kimisele pikk, põ!
miut ulatum punane iärf selga ja pandi lõi
(\c torukübar pähe. BcHc peale lasti mehel
mntita. Varsti kogus küüditatu ümber tuur
hulk rahmaü. Arwati, et on tegemist hullu
meeltega. Kohalik politsei mattis narritud
Kiivile oina hoole alla. Asja uuritakse.
Mäletarnasti seletas Kiwinen oma kirju
tuste*, et läinud lumel Laptwl on olnud il
kagi kindel wõtmuhaaramise farnatsus 1 uf
toel. 'Msi jäänud seisma ainult diktaatori ko

rohwahulk.

täiesti eitawale seisukohale, soowitiades ära
oodata, kuni wähemalt suuremad mereriigid
tud olnud pettumustele, mitxr seesugune voltnka pi wälja kujunenud." Briand awaldas lootusi, ei ja Skandinaawia on kouwclltsiooui ratifüsee
di möödapääsematult aeg-ajatt tooma. Briand rõ Prantsusmaa tvastuettepanekud. mis on esitatud rinud. Konivcntsioon tooks iseäranis rauna huta?, temal olnud küllaldaseks tasuks see. et tema kõigile Euroopa riigimeestele , nende hulgas saks sõidit lacwadele juure, hulga uusi kohustusi,
politika on leidnud heakskiitmist niisuguste riigi lastele ja austerlastele, suudawad Saksa ja Aust fixiitftb ja nõuaks uue organisatsiooni loomist
meeste poolt nagu Tardieu, Ladal ja Poincarö. ria esitajad. Euroopa komisjoni- tvna arusaamisele, wastawa järelwalive teostamiseks. Teisest
Poincare nime puhul puhkesid saadikutekojas tor et on kõige otstarbekohasem, km nad ise loobuwad küljest soowitab koda asuda oma mäheuiaula
oma katvast. Kui kokkuleppe saatvutmnine peaks tuSliku seaduse wäljatöotamisele mälissvidu
miliscd kiiduatvaldused.
Pärast neid sissejuhaiawaid sõnu läks Briand olema wõimaiu, esitatakse küsimus
laewade tartvis, ning kui elu näitab, et uit*
rahwuswahelisele kohtnkojale Haagis.
kord meile wastuwõctaw, siis asuda teosta
üld-waidluste tuuma juurde
kui kõrgemale autoriteedile. Kõne lõpul tõrjus misele rahwuswahelise konwcntsiooni Põhjal.
Austrm-Taksa kawa.
Wälisminister märkis, ta pldawat tunnista Briand tagasi kaik sõjakartused ja seletas, et ..sõda Edasi juhib koda tähelepanu asjaolule, et selle
ma, er tema on tvahel küll eksinud politiliste ennus ei wõi olla senikaua, kui inimesed ise tahawad rahu." konwenssiooniga praegusel kujul ci ole rahul
tuste puhul, küll aga ei ole la eksinud seekord, kui Mina tahan alati truuks jääda rahu rajale ega ka suuremad mereriigid. nagu Inglismaa ja
ta hiljuti deklareeris, et n. n. Saksa-Nuftria sootvi terawaid suhteid Saksamaaga ega külma wa Saksanma, ja csinewad omalt poolt muNtmis

Suurpäew Prantsuse parlamendis.
Pax 11 j t st, 9. mail. (Trj.) Briand esi
nes reedel Prantsuse saadikutekojas kõnega,
mida wöib lugeda silmapaistwamaks esmemi

Helsingist, 9. mosl. Lanpäewa hom
miktl kell 8.40 fuitlie Alaosas, Pikal tänatval
wahiposttl olew potttscikvrdnit tugewat plah
watust. Ta alaitmeeris otsekohe salapolitsei.
Nagu selgus, oli endise kommunistliku lehe
„Työn Äoni" trükikotta, kus jumMml kawat

pomm, mis plahwatzas. Läbi aÜra ott triitti.
wisatud
3 Pommi. Pommid olid waknista
Eile õhtupoolel saabus Helsingist aurik
„Ariadnel" Ameerika poksimeister Gene Tun tud kodusel teel umbes 4i> sm pKLadest raud
nen ühes abikaasaga. Sadamasse oli kogu torudest. Ainult üks pomm oli lõhkenud.
nud seks ajaks ajakirjanikke, palju sportlasi sa Ta oi! purustanud tv ei di triikida põrandat
sissess»adet. Nahtawasti trükimasina pu
muud asjast huwitatud rahwast, sest igauks ja
rustamise
sihega oli ÜBS pomm wisatud otse hale sodima isiktl pundttmise pärast.
tahtis oma silmaga näha kuulsat rusikameest.
kohe
trükimasina
kölwalo. püiidlased on Pohtilinc politsei teadis Ttshlbergi küiidita
Tallinnas peatub ta ainult mõni tund ja sõi teadmata. Asja uulrib
mise wwatsnjcst?
energiliselt politsei.
dab kohe edasi Stettim. Poksimeister Tunney
hätvitamiie asi endise
Kiwise kannatustecllond.
loobus poksimisest juba paar aastat tagasi, ja
presidendi
küüditamise
ajast oli
asus enam waimlisele alale. Ta tegutseb wii
Endine „Altuvisti" toimetaja llrbo Kl uuesti arutusel Helsingi raekohtus. tähele
ma se l ajal kirjanduse ja kirjanduse aja 100 alal. wmen, kes awaldas hiljuti ..Turuu panapann äratas reiermlipnik tunnis
Ringreisil mööda Euroopat peab ta loenguid
paar paljastawat kirjutist selle kohta, tus. milles seletatakse. et poltüline politsei
kirjandusajaloo üle.
mida ta Lapual olles oli kuulnud Lapita ülemat. teadnud küüditamise ka
Hclfingist, 9. mail. Endist poksi ilma meestelt sa näinud, sai oma nahal küüdita wntsuiest juba mõnda paema ette.
meistrit Tunnetsd, kes lahkus täna ühes abi mist tunda. Tundmatud mehed panid ta
Kohtuotsus fititfrttataffc mälja il. mail.
kaasaga, oli sadamas saatmas 3000-pealme tenia kodukohas, Knusjoe wallas, autosse ja

mia õppetoolile, logiks kuulajaskond professori juur»

Prantsuse saadikutekosa usaldusawaldus tema
lepituspelitikale.

„Työ« Räni" trükikoda taheti Waasas purustada. Lapua
paljastaja Kiwinen punases särgis ja torukübaras

Tegutsed nüüd kirjandusega.

Prof. C. Weinbergi määramise puhul anatoo

BvtaiMü hiilaaw wõtt.
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selleks õigustajud ametnik usti ülemarst elrftinnc.
hele „sunna.'ignaali" ..Cpectinouer" wajmak, ling:
--- saades ielle eest nt. t. 150 dollaril - foun pealt

peategelaseks mererööwel Ungcr-^ternbcrg.

Moskwa-RLia majandussuhted
Sneinui tagatisi arutamas.
N: i a st. 9. mati. Sacimas' tuli arutu
sek malitunc seaduseelnõu, mi» rahaminis
tccriumile anna!) laa etc-port?vcbitbt taqaüic
andmiseks Läti taadiie-le wäljaweoks Vene
maale. Tagatiste tognsnmm-a mõib alla 10
milj. latti. Seaduseelnõu arutamise! juhm
tähelepanu Wene dumpingule. -Seaduse!
acibt ülemal peale majandusliku tähtsuse
lueet pdittimc tähendus, sest eksporttrediidt
andmine edendab kommttuistlikku majandus
süsteemi, mille järeldttsed wõiwad saada
Laule ebatoowttawaks. Seaduseelnõu kaitse»
sotsiaaldemokraat Zcelens. kes seletas, et ta
teised nutid edendawad oma mäliamebu We
ttetnaaie kreditditagnttste kaudu. Rahami.

Ed. Hubel on uurimuse järele puhas idabalt
ja roimari ..labistatuab iroldtd ta moolststc. ni»ter kaitse-? otnas pikas kõnes Malitsuse jci*
lane, A. Teetsow puhas alpiin, A. Oinas pn
has daalia, J. Hünerson puhas daalia jne. ott mi--. 10 stkttudi tvtrait alatsta.- sukal) ii. (Eelnõu nutt 69 häälega õ wastu
aga G. E. Luiga on daalia sugemetega, A. taffc õOU-attoibtlistst, et iiis jälle tõusta Ustut"-wol inemttiei komisjoni. Andmata 'jäi 5 hääli.
Arder samasuguste sugemetega,'J. Puhk ida dtitstst. Itthtuo, kuigi Itavioa, et teda puustbuust
Tarm fövfemõiftlnfi.
balti sugemetega jne. Oleks olnud palju imeb korrata... Ktti link on uuesti mitl-a lul-tnd.
'£u.-,.:.*a»uvu vcsd äwutmalcmfc-nr ic.: i t-v. •„*
wiisakam need sugemed ära jätta, wähemali toaatab .trst roimari üle ta kuulutab ust uu
pnhastwerd mulkide juures.
r-'!; 'ama nvieeta akrrettfir
miks. 2cfle iärgi beatuab ntrinsttaiao umnuu
fmncaihj mate.vkoiidadele xmftor.
lafifuma.
.nmia r-ea-c. Või-r.us sciial' !0 ftferrert
„Surmamajadc" teeniiaskoud on üldisttt
Muidu on kõik wanamoodi, ainult kewa
immaui:- tmfnr.ic? 100 mecuiir mihtfvi
dele hakkawad manu tekkima suwesugemed ja oma ..erialal" spetsialiseerunud, et tmmamõisiclu
I;'a -t mcdeiine rühm. Eiimice kr
öõpikud seawad Egüptuses end rcisuwalmis. iile elektritöö! kambri läme. asmmiicst kust moolu x'"' 11 '»-U r-üU.uu !!U!l7 jHtlme m.?lcwko<a .
. 111''-'.aur\ nuia. rfctafic jarjekrSiu !u, Omhan Pahlbärk.
sitseluiümstni ci lähe valju ii ic. 10 > ekuui1 : :
ja faitfeatalcta re-.jcl.
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tHingi utndet kodumaa*

Jüww (Fawtu fifllje all.
Kas kodanikud tunnewad iuurwee-pilte?

Laiusel tühjendati kassa.

aasta parast on mmb Xamnnu -i

Sol wasiu reedet, 8. skp. wiidi Laiuse selrft
maja einelaua kassast lira 70 kr. sularaha. Warast

ei ole läinud korda tabada. Einelauapidaja sele

ba nii mõrd suuredetneid pu kalapüüdjate
üldse peab tahendama kalasor
seltS on agaralt tcguticniü> on las
ride soetamiseksTanmmlaS. hamide kunst
rud järwe sudakald. karpe jne oj|

tuse järele kuulnud tema öösel kella 1 ajal tvõtme
lil sigitamine on praegu kMil.
pööramist ja selle järele arglikke samme einelaua mõisasse üles icaiud haw de

ruumis. Sinna rutates näinud ta meest kassast kus praegu hatvikude inctliahautai>iin<, maimu
raha tasku pistmas ja tema ilmudes kohutatuna nädala pärast wõidakse paarkummerrd haio: maemu
wälja jooksnud. Kuna einelauapidaja naisterahlvas,
hüüdnud ta avpi, mille peale naabrid kohale ruta
nud. Seni olnud aga sissetungija kadunud. Kuidas
waras sisse pääsis, on teadmata. Arwatawasti on
ta sinna jäänud juba õhtul, end kuskile peites.

järwe
lasta. a, ~TW. Antslas. Neil
Katseid mtfe juuswllck'dega W.
päcwil alatakse Wana-Aiu sla ri iS1' m-pa jCs
meil seni tundmatutekuid Brin " karselise
winud. Cheddari ja Mrre.
walmistamisega. Zdal mmi une-? te . pii
luste otsimise seisukohas mere järjest

Tartu-Petseri raudteel on alanud liikumine. masaaduste turustamiswonnalm.ae >.. - s. msgj[#
Rongid liiguwad iga päelv Tartu ja Tae o„ mmetmuh ci«l«[c!t k-twn-» m°-l
waskoja wahel, wõttes ka reisijaid kaasa. Seni dud reit teliiriliiic rattmistmitiswoima.i.,-tc n «
tei-Mf, sellega seotud küsimuste laheiidami T

on sõitjaid õige rohkelt.

wiib läbi Piimasaaduste wäljaweo koiirrolllaama ai
garusel piimanduse eriteadlane agr.
kes nimetanid küsimuste alal heljule iua

Ehitustööd Põlwa-Petscri wahel on prae
gu täies hoos. Eriti just Orajõe silla ümbrn
täiendirmas käis. v • f/tr*
ses. Umbes kuu aja jooksul wajnwad muld
Praegusel kitsenewate turgude
kehad tarwilikkuseni ning siis wõiwad rongid nane uute wõimaluste otümnee ia iclgnamrnc
korrapäraselt liikuda juba Tartn ja Põlwa kõigilt tertvitataw algatus. Kttm/th
ivahel.
Aakres põrsad odawad.
ja ümbruskonnas on tänawu kewade fj
Talwel oli ehitustöödes teataw seisak, Nakres
madalad. Makstakse keskmiselt 60 Ktm elurf<wlij
kitib nüüd on asutud uuesti täie hooga tööle. kilost, Teega tulewad 5—6-nadalascd
Töölist on rohkelt juure palgatud.
maksma wiie krooni ümber, aasta iagan porj *

Ehk küll Emajõe sntmoesi tanaini; kõrge
ma woeseisuni 6. mail. 1867. a. ei ulatunud,
kus ta 3,74 m üle Tartu weenaitaja null
punkti Kiwisillal tõusis, ppkub ta weel prae
gr>gi. kus suurivosi juba alanemas, koban
täielist uputuse pilti. (Pildid cm üles wõetud
3.35 m kõrguse weeieisn juures). Linnu uiu
las, kuhu ligioäas ainult lootsikus mõimalik,

sees, alates end. Cantbrinuse õlletehasest luni

linna elektri saamani, on jõgi enam-wähem
kõrgete kallaste wahele suletud, kuid ujutab
siiski üle Kalaturu wiletsad kalamüügiputkad
(pilt l). Alles allpool linna laieneb uputnse
ala järsult, Pilt 4 näitab meile waadet 3.
linnajao idaserwale ning laamamöisa luhale.
Kuid suurem wetewäli awardub allpool Ropka
ulatub mesi akende keikkõrguseni.
mõisat, kuna siia suubub lõuna Poolt lai
Lllbja tänama kubul on uuesti ehitatud Aardla org ja mõlemad orulammid sulawad
kaldatvall sügawa ivee all ja suurwoeü paista siin Ropka sa Haasl-ama wah.l kokku. Suur
wad ainult aiatoiwaste tinud (pilt 2). Linna wee ajal asub' siin järw, mille laius ligi l

Rõngus puudub mälestussammas. üsna palju hind oli 15—18 krooni, seega umbe? 3IH korda kor
kihelkondi on wabadussõja kangelaste mälestuse
gem kui praegu. . . . .
jäädwnstamiseks püstiranud oma kalmistuile Mää
Ehk küll Põllud wcel suuremalt osalt marjad ta
rikaid mälestusmärke. Sarnasele ilusale kawatsuselc ei kanna weel hobust peal, aga siiski on juba kõrge
tuldi ka Rõngus. Algatuse wõtns oma peale suu mad kohad harimiskõlblikud. Zkukkiorased on suure
tui in pikin* ligi 6 km. laiast lucciuüljast rem seltskondlinc organisatsioon Rõngu selts malt jaolt lume all hästi wälja tulnud, kmd t>n
..lHendns". Esialgu näis asi ka hästi edenewat. lapilisi põlde, mille lnmi rikkunud; ei puudu ka ul
ulatumad wälja Jummisaare ja Aardla Palu Pandi
toime rahaline korjandus, mis kuuldawasti
madalad künnised ning Tammiksaar ülenurme kenakese summa tõi sisse, kuna etiewõte leidis kogu sikuid, kellel tuleb põld üles künda ja suwitrntl peate
teha. RiStikred on ilusad ja rikkumata nn wanad
mõisa all (pilt 3).
kihelkonnas elawat poolehoidu. Nüüd aga seisab ea kui uued. Wõhemad wiljapuuaiad .kus lund patju

Oleks soowitaw, et Tartu kodanikud, kes sunnid punktil. Korjandus lõppes juba aastaid 6
tagasi ja peale selle ei ole mälestussamba püsti
küll Reola oru taline- ja suwepilte tunnewad, 7tamiseü
midagi enam kuulda olnnd.
ka tema suurweepilti tundina õpiks. Päikese
Snnetused hobustega. Käesolewal ketradel on
küllase ilmaga jõge mööda wälja sõites on miim.U pool eite tulnud oimetun hobustega. Tu
siin parem wõimalus awara weewälja ja leb ehe' äkilisi hengun, luumurdeid jne. Enne
ketvadist tööd tundub niimgune õnnetus põllumehele
läbipaistwa kauguse täit wõlu nautida.
eriti raskena, lest puudub raha uue ostmiseks.
A. Mieler.
Selles mõttes on hea. kui loomapidaja kusagilt

kokku tuiskas, on oksad murdnud.

Äuqust Usin SV-aastane.
Laupäetval pühitses Wäimela põllutöökooli Ape»

ta ja August Usin oma 50 aasta sünnipäewa. Juu
bilar wõib täie rahuloluga tagasi toaadata oma te
gewusrikkale miuewikule.

August Usin sündis 9. mail 1881. a. WanaPiigaste
mõisas mõisateenija pojana. Kodukohas
natuke toetust saab. üleriiklik põlluvidaiate ühing
..Põllumeeste keskkassa" Tartus on neil päewil sai ta ka alghariduse. Hoolimata wiletsast majan
wälja maksnud terwe rea wetnü oma liikmeicle duslikust seisukorrast wõimaldasid toa nemad pojal
(maksetakse 50 proh. hobuse keskmisest Hinnast). hariduse jätkamist Wõru linnakoolis. Eelle lõpeta
Nõnda sai £>. Parmson Veriora walla? Pindi! mise järele oli A. U. Krootuse algkooli õpetajaks,
175 krooni, A. Rips Aleksandr wallas Võrumaal
150 kr., G. Word Saaluse wällas 80 kr.. A. Lib»- misjärele .'iivdus Pihktvasse, maamõõtjate kooli.

Erxft Jdla wõiml»miseft.

lik Kudinal 40 kr., S. Kruedner Puiatu trallas Hiljem täiendas ta ennast Riia politehnikumiS.
40 kr.. T. Reier Uue-Võidn wallas 40 kr. jne. 1914. a. asus ta Kömnöisa põllutöö
Tööline sõi clawa hiire ära. Mõni päew tagasi

- Ernst Ttbta mmeliied wöimlemis

rühmad ei ole manad nad kutsun
ellu möödunud aasta iiimicl. Tööta-*

kooli õpetajaks, siis Wana-Wõidu põllutöökooli ju
leidsid Kärkna jaamas pnudclaadrmifel töötawad
hatajaks ning 1921. a. Wõrumaale, Wäimela põl
töölised puuriitadest hiire pesa. ühel töölisel. A.

wad praegu 4 rithma: Gesti Panga

ametnikkude rühm, edaeijõntltutc rühm
naiS-meistetnihm. mee--meisterrühm.

*

?

dppetegewust juhiwem E. Jdla ja dr.
A. Weiss.
ArSvcsiadeS järjest röu-Swa HMviga
tvZimlemise wastu>, atvaiakie sügisel

liiak? senistele lasie- ja wõimiemis

lutöökooli õpetajaks.
Juubilar on oma otsekohesuse ja tegetvustähte
ga leidnud laia lugupidamise. Wäsimata töötahte on
kihlweoks liitri wiiua raha wälja panid ja A. K. sõi
ta külge pookinud k<r oma kaswandtkkudele ,keS tun
elusa hiire ära.
netvad Usinat hea sõbra ja nõuandjana.

K., Tartust pärit, tekkis himu kihla wedada selle üle,
et ta elus hiire ära sööb. Leiduski paar töölist, kes

Wõru laulupeol ligi 1000 tegelast.
Laps uppus tiiki.
„Kandle" 50=a. juubelipäew läheneb
Reede lõuna ajal uppus Nasina tvallas Otti
see on 6. ja 7. juunil. Laulupeoks on seni talu aeda tiiki selle talupidaja Jaan Pragi tütar
üles andnud 23 segakoori 779 lauljaga ja 2 Malle Pragi, 2 aastat toana. Laps olla üksinda
meeskoori 6.5 lauljaga. Orkestreid on reZist tväljas mänginud ja wiimaks otsimiste peale lapse
veeritud 8 165 mängijaga.
ema leidis lapse tiigist uppunult. Lapse laip tõm
Üldkoore juhatawad K. Pütsep ja P. Laja. mati kohe tvälja.
Juubelilanlupäewa küwas on peale kontserti
Raafikumees wõitis 75.VW.
de rongikäik, teatrietendused jne. Ka ilmub
Seni oli leidmata Karskusliidu loterii peapree
juubeliks seltsi ajalugu umbes 50 pildiga suu mia, mis asus kinnises, ümbrikutaolistes piletites.

jichtide ZkaSiid ühe? kõrgustifn päikese
ja massaashi kabinettidega.

Ernst Jdla põhimõtetest on nime
tada: naiste kehalise kasi vai use juhti
mine kuulugu naistele ja meeste

meestele; wõimlemisharjutus peab
loogilise önkumistegurina haarama
kogu lihaskawa; liikumine on wajalik
liikumisest oleneb paindutvuse, jõu
waStupidawuS, mõistuse ja keha koos

köö arenemise itlatatvus ja kiirus,
wöimlemine olgu loomulik.
Eelpooltooduga kõrwuti on kõnni ja

rekaustalise albumina.

Nagu nüüd selgunud, on ka peapreemia 75.000
senti leitud. Nimetatud summa maksti Karskus
Juba nädala alul ilmusid Wõrumaal põldudele liidu poolt Raaiiku ühispanga nõudel ja pileti ette
kündjad, kes ajasid hoolikalt tvagu tvao kõrwalc. näitamisel panka sisse. Seega tuleb wõitjat Raa

Wõrumaal tehti külwiga algust.

jooksuharsillnsed tunni wäärtusliku
mad harjutused. Siseorganeid harju

idb tunni tempoharjutus, raskus ja

kiirus.

E. Jdla ivõimlejate ennemine on

Kunstniku muljed E. Idla naiswõimlciatc tunnilt.

IS. mail kell t4B õht. „Wanemuises".

Prof. Levy-Bruhl Tartus
Tartu teated.

Külalised Soomest.
Tartll jõudsid Soomest end. haridusminis
ter Drjö Loimaranta ja sõjaväe praost
Malin. Külalised võtavad oja ülikooli ko
guduse Eesti pihtkonna juubelist ja korralda
wad Soome-Ugri kultuurkongressiga üheudn
ses olevaid küsimusi.
Uus adtzvoLaat.

Wannutatud advokaatide nõukogu Tartu
osakonna poolt on võetud wannutatud adwo
kaadi abiks wastu õigusteadlane Aleksander
Me kk art. Uue advokaadi patroniks on
Elvas tegelev wann. adw. P. Martinow.
A. Mekkart on praegu riigikogu liige.
Daam päästearmee orkester tuleb Tartu.

Tema ettekande puhirl esmaspäewal 11. mail.

sikult otsida. Pank aga wõitsa nime pole teatanud.
Kohapeal teatakse rääkida, et tvõitja on üks kohalik

asunik, kes wöidusummaga omale uut elumaja
ehitab.

Sunepilet, mille sees oli peapreemia, oli nr.
88556. See pilet oli müügile saadetud O. Seppale
Raasiku. Teatamasti leiti teine suurpreemia

25.000 s. juba Marem mõitjaks osutus Tilsi las

tekodu kaswandik Wõrumaalt.

Karskusliidu loterii lõpploosinnne on juba 7.
rohi kiiresti ja karjad wõiivad juba wäl
Kewud toob Tartusse laialt tuntud ja au* kaswab
juunil, seni on Meel hulk wähemaid preemiaid
jas käia.
leidmata.
wäärt teadusmehe Lueien Levy-Bruh
Rukkioraste seisukord pole just kõige parem.
Juhan Tamm 70-aastane.
Murdtvargad PorkuniS. tol wastu 8. skp. olid
li, Sorbonne'i ülikooli"filosoofia professori ja Möödunud
tali raske lumekorraga lämmatas ora Margad sissetunginud Porkuni tvallas Nurmetu kü
sealse
etnoloogia
muuseumi
direktori.
Ta
on
Täna saab 70 a. vanaks Tartu ühisklubi
seid ja need tulid lume alt laigulistena wälja. Näib
ja Tartu Õigusteadlaste Klubi ühine ökonoom lubanud esineda loenguga ülikoolis esmaspäe* nii, et rukis tänawu kuigi head saaki ei anna. Selle las elutsema Jakob Woibergi talu elumajja. Et
elanikud ise maja teises otsas magasid, ei kuulnud
wal, 11. mail kell 6 p. l. teemal: „Primi
Juhan Tamm.
«ead sissetungimist, mille tõttu neil waba talitusJ. Tamm on sündinud Saadjärvel Saare ta tiiwne mentaliteet". Lomgu korraldajaks on wastu oodatakse aga head suwewiljadest.
Zll.vllv kala Tammulasse
Mõimalus oli. Hommikul ärgates selgus järgmine
lus. Ta seisis 35 aastat Tartu Suur-Gtldi tee'- Tartus asuw Prantsuse teaduslik instituut koos

Neljapäewal laokio Wõru kalapüüdjate selts vilt: kõik toasolew kraam oli segipaisatud, kraam
Akadeemilise Filosoofia Seltsiga.
Tammula järwe 30.000 ihesc maimu, mis toodi
Haruldane kokkupuutumine prantsuse mm* Wana-Antsla kalakacavatuscst, kus neid wälja pauipaikadest toa põrandale loobitud, laekad lahti
murtud ja kapi uksel isegi lukk wälja lõigatud.
tarwis olnud edasi teenida, et toita ennast ja oma lemise esindajaga. Ta ei kõnele mitte otseselt hautati.
Tanmnilasse lastud ihese maimud olid lõpma Tundemärkide järele otsisid sissetungijad nähta
abikaasat. Lapsed on täiskasvanud.
filosoofia iile, waid tabab näidata prantsuse ta wäikcsed,
munarebu kott oli weel waewalt mär wasii raha, kuid seda mitteleides olid lahkunud il
Kõik, kes kokku puutunud ..Uhisklubi" taa mõtlemisele nii iseloomulikku joont: ühe eri
diga", nagu hra Tamme kutsutakse, tunnewud teaduse materjaalse etnoloogia mõttelist gataw. .ituj nüüd küsida, paljud ttcift niaimudest ma midagi kaasa wõtmata. Sissetungimiseks oli
suureks kaswawad ja ellu jääwad, siis peab ütlema,
teda kui sõbralikku ja isalikku inimest. Pikka läbitungimist.
et on hea, fui see 20 prots. ulatuses sünnib. Suur ärakasutatud ööseks lahtijäetud õhuakent, mille kau
iga auga wanakssaanud töömehele!
Tulnud sotsioloog E. Durkheinn koolist ta püüab osa maimudest wõib hukkuda, peamiselt häwttawad du oli Mõimalus akent täiesti awada.
nisruses, olles seal ökonoomiks, ja teenis pensioni

wälja. nagu oli lubatud, kuid vabariigi ajal seda
teenistust ei arlmsrmud ja sellev. on wanmnehel

primUiiwse mõtlemiss probleeme walguStnda sot
„Lasteabi" lõpetas talvise tegevuse.
Neil päevil pidas ..Lasteabi" oma koosolekut sioloogtltselt. WSrdlemisi lühikeste ajawahemikkude
järele ilmutatud teostega: „LcS fonctions mentck

möödunud müvise tegewuse lõpeiamisc puhul, kus

les dcms leZ sooiötes (Loodusrahwast«
15. skp. jõuab Tartll Daani päästearmee wöeti üksmeelselt vastu kõik esitatud aruanded. waimsed funktsioonid) 191?., „£<* mentalite Prr*
Laste
toitlustamine
algas
20.
dets.
ja
lõppes
staabi orkester. Sel puhul korraldatakse
mitive" (Primitiiwne mentaliteet) 1929., „£'ätn«
kontsert-jumalateenistus „Bürgermusse" saa 12. apr. Selleks kulutati üldsummas 3784 kr., primitive" (Primitiiwne hing) 1927. a., on to
lis, kus. orkester esineb.
millelt 3750 kr. oli riigilt saadud. Walmistoitu suutnud näidata, et etnoloogiat paremini kui teisi
anti toitluspunktides keskmiselt 229 lapsele pae
teadusi wõib kasutada kultuuri uurimusteks. Ta
Skautide järipäewv kevadpidu.
tvas. .üldse anti 23.535 lõunat oitu tvalmistoidu
Tartu skautide maleva jüripäeva kevad näol. Toiduaineid anti päevas keskmiselt 135 lap teosed on laialt lewinud Wist küll selle tõttu, et
pidustused algavad täna kl. 10 h. jumalatee sele. üldse anti toiduaineid 13.849 lõuna normi. meid alati huwitab küsimus sellest, miks teised rah,
wad ja grupid teissugusteS mõttekäikudes liiguwad
nistusega Peetri kirikus. Kell %1 l. on rae 500 last sai toidetud eri perekondadest.
kui meie. Huwi primitiiw'e hingeelu waStu on aga
koja ees skautide paraad. Paraadi võtab
Laste toitlustamise tegeliku korraldamise töö
wastu Eesti skautide maleva peastaabi ülem suures on selgunud asjaolud, et toitlustamise punkte weel selle poolest kaswanud, et arwatakse leida
mm. J. Hünerson ühes Tartu skautide ma peaks olema Tartus vähemalt kolm. et lastel wõiwat analoogiaid primitiiwsete mõtlemise ja neu«
rootikute hingeliste nähete wahel.
lewa vanem prof. A. Paldrockiga.
oleks ligem käia lõunastamas. .Puudusid ka ots
Endiste etnoloogide (nagu Spencer, Tahlor ja
Peale paraadi ikautringi käsitööde näitus tarbekohased ruumid. .Kuid üldiselt on sarnane
ja õhtul lõkketuli. Kui ilm h».ilb, peetakse abiandmine toitlustamise näol soovitav. Peale teised) ratsionalistlikke käsitlusi eitades wäidab
Lödst-Bruhl primiiiiw'e möllemise aratsionaliteeti
kewadpidustused taevaminemise päeval.

Nüüd on põllutöö üldiselt alanud ja täies hoos. Ise
gi madalamatel maadel on künd käimas, kõrgema
tel ja kuiwematel kohtadel on aga ka külwiga algust
tehtud. On katsetatud peaasjalikult warajasc wiki
külwiga, aga ka kartuleid on kohati maha pandud.
Mis puutub loomatoidu puudusse, mis ähwar
da§, .siis on sellest üle saadud. Soojade ilmadega

selle lciri otstarbekohasem olevat tulewikus anda

ja käsitab seda kui ..kollektiiwset fenomeeni".
Sport rahvale kättesaadavaks.
toitlustamine Lastekaitse ühingu kätte.
Avp-Bruhli uurimused on toonud suurt
„Lasteabi" poolt kehwematele lastele kehakatte
Reede õhtul oli kooliwalitsuses Tamme
elewust filosoofilisse küsimustikku. Ja ei ole
muretsemieks
on
kulutatud
5598
kr.,
sellest
sum
staadioni ehitamise toimkonna koosolek, kus
kahtlust, et ta loeng rahuldab wäga Paljude
otsustati ehitustöödega kohe alata. Kõige mast on saadud 5550 kr. haridusministeeriumist. suurt huwi sarnaste kiisimuste wastu. A. K.
pealt tehakse walmis 100 meetri jooksurada, Lasrelc on wälja jagatud 1681 kehakatte eset, mil
Ghlwia Tobiase harfikontsert.
mida saab kasutamisele wõtta arwatawasti lest kleite 297, ülikondi 200, palituid 110, saa
Pühapäctval kell 9 õhtul esineb Tartu Kõrgema
paid
191,
pesu
500,
sukki
292
paari,
tekke
8,
toa
juba mõne nädala pärast. Siis seatakse kor
Muusikakooli ruumes helikunsti seltsi liikmeile ja
da hüppe- ja wiskeplatsid. Jalgpalliwäli kü- kingi 83 paari.
nende poolt kaasa toodud külalistele helilooja R. To
..Lasteabi"
komitees
töötas
rida
Tartu
orga
Makse muruga üle.
biase tütar Cyltvia, kes lõpetanud Berliini konscr
nisatsioonide
esitajaid,
eesotsas
pr.
E.
Saraltga.
Et sporti rahwale kättesaadawaks teha,
watooriumis harsiklassi.
Muusikakooli õpilased esinesid.
sekS asutatakse Tamme staadionile neli wõrk
Kontserdi katvas on rida kuulsamate heliloojate
palli Platsi, mis on tasuta kasutada igale soo
Reede õhtul oli „Wanemuises" Tartu palasid.
kujale. Platside korralduse on lubanud oma Kõrgema Muusikakooli õpilaste kontsert, mil
Ratsarügemendi spordipidu.
peale wõtta ülikooli kehalise kaswatuse insti lest üsna elawalt osa wõeti. Publik jäi ette
Ratsarügement korraldab 16. ja 17. mail oma
kannetega rahule, mida tõendas sage ja hoog
tundi õpetaja E. Rosenblatt.
traditsioonilise ratsaspordi peo ja wõistluscd.
ne aplaus.

Nagu seda näeme...
Ja naga seda «üha tahaksime.
Kuiwal ajal, kewadel, suwel ja sügisel, on muptltoefc lämmatawad need lootused ära
Tartu tolmune. Rohkem kui ta seda olla
ja kenad pargid
tohiks. Seda oleme näinud mi kaua kui kee ukn er suuda leisukordaujula
päästa.
gi meist Tartu tänawaid tallanud, seda näe
me ka praegu, mil ilmad püsiwad soojad ja
Km on juba kord jutt tänawal. siis olau
kuiwad.
paar
lona ka nende tegemisest. See on kull
Kui sammud üle Suurturu wõi on sul
te-^nfetc küsimus, milles igal
asjatoimetusi südalinna muudes osades, siis korwalieisial kaa,araakimise
õigust ei olewat
sagedasti tabab sind sarnane tolmupilw, et aga uhes oleme wõinud siiski kindlale
hinge paneb kinni!
Ja siis hakkad mõtlema, et mispärast weendumuiele jõuda, ja see on nimelt see et
Tartu tolmab. Kas ei oleks wõimalik kui tanawate Parandamisega ja uute tegemisega
MMS f*" °Wstki tehtud, kuigi aea
dagi tolmust lahti saada, wähemalt suuremalt elleks
mba üsna sobim. Omajagu süüdi on
osaltki. Sest südalinn on ju weewär elles mmdugi la wolikogu wastasrinnal kes
giga warustatud ja weewärgi juures on täna lmnawalit,u,el ei lubanud maksude arw?l
wate niisutamine lihtne asi. Meil aga mil ummasid awansiks muretseda et enne S 2
legipärast wcewärki tänawakastmise tvöle ei Iflclasic tulemist hädatarwilikke töid Ä
rakendata. Hommikuti näeme linna töömehi
alustada ja ära teba >aats
waadiga siia sinna wett t i l g u t a w a t, näe lised parandustööd oleks wõinud /"^
me kojamehi pritstannudega tolmu ä h w a r
Halb on aga asi sellenonmT Jr1 al.ata'
d a w a t, aga linn tolmab rahulikult edasi. neridel praeguItanLat°smfe'V[l"nQmJc'
Sest kui tahetakse tolmu kinni pritsida, siis nuie kawa puudub. Päris ilm!, n?
peab seda tegema weeojadega, aga mitte til nawate parandamisel Niatt . paanita tagutawate waatide ja kannudega. Optimistli
Wõib olla tutt ' tegutleda -i saa.
kumad meie seast on ehk wahel lootusi helli
arwati chk weel aeqa -üllalt" T'
tanud, et Tartust wõiks saada ka wäikesel lamyeni. Kuid loodud t!„
wiisil suwituslnrn, wähemalt sarnane linn, mida inimene oaron>,r!>, " reeglid,
kus oma kodanikkudel tarwidust ei tekiks su
wituskohti otsima minna. Aga tõuswad tol-

Kt. 125.

„P 05 T I M E E S"

Utteb SohOmiSod.
Riigikohus on nimetanud wanema koh
toometi kandidaadi JuliuS Rohti Petserst
1. jaost, kohw-uuriiaks ja wanema kohtu
ameti kandidaadi Philipp Wertmanni
Paide jaoSk. kohtu-uurijakS.
Kohtuminister Tartus.
Kohtu- ja siseminister J. Hünerson wii
bis laupäewal TartuS, kus ta muuseas tutWuneS riigikohtu ruumidega. Waadati, kas
ei oleks wõimalusi weel mõnd asutust riigi
kohtu maija asetada. Minister jääb ka tä
naseks Tartu.
Näituseplatsi kormlduStSSdeg» tehti algust.

PÄhapZewal, 10. mail 1931. a.

PSrale JSndand HUBQÜARNA, HDMBER, PH&NOMEN, SIMSON,
CORVETTE, ESPERANTO *

WBBIHI

Kes hwdawad tvöStuS- ja majaudusspilaste
tööoskust.

Tartu Hntta tööstus- ja majandusõpilaste tW
oÄust hindamise komisjoni on määratud: Tartu
tööstuskooli wanem meister-instruktor J. gallc*-

6erg, Naisühingu käsitöökooli juhataja A. Jo hanson, linna arhitekt A. MatteuS, ehitus
tehnik E. BuhrmeiSter ja haridusnõunik

jalgrattad

Kiiwet.

Tundmata rnustewhwa laip leiti.

Hüftk Boodsamatol iinghnastel suurel Ja vfiiksel arvul* Suur jalgrattaosade ladu*

Lcmpäewa hommikul kandis tveetvoog Ropka
luhawahi majast pisut allpool kÄdale tundmata
naisterahtva laiba.

moofonatlad

Päralejõudnud „N. S. U.",
„D. K. W", .NEW-HUDSON"

NcMtevcchwas vn 2S—.Ay a. toana, pruunide

silmadega ja tumepruunide juustega. Seljas
on besjhwärwi poeriidest sutvepalitu panek r XiE

Tartu näituftplotfi korraldamisega tehti icltse tvoodriga ja pruun poeritdest kleit. JaleS
neil päewil algust. Põllumeeste seltsi ja ko mustad sukad ja kingad. KaSwult on ta allr
haliku metsaühingu esitajad waatafid übe uue

7

Tartus Kaubahoov nr. 20/21.
Telefon 12-02.

keskmise.

Laiba juurest Lhtkl dokumenti ei leitud, sa
näituseplatsi. Platsil eraldati suurem maa
ala alalise puukooli asutamiseks ning muti polnud märgata tvägstrallatundemärks.
näitlikkude katsete korraldamiseks.
ArSti arwasts on ta wees olnud umbes paar
Lähemail päewil tehakse algust tegelikkude

töödega. Puud ja taimed on prof. Danieli
poolt juba wälja walitud ning Kastre-Pera
wallast teele saadetud.

Korraldatatv puukool jääb näiwseplatfile
alaliseks. Edaspid-i on wõimalik näitlikke

päswa. Last, saadet! anatoomikumi lahkamisele.

Tänna waldus.
Tavtu EeSii Loomakaitse ühing loeb om» meeb
bitvass kohustis atoaldada sellega pr. Tiina Kappe
riie ja ta õpilastele südamlikku tänu ühingu heaks
korraldatud kunsttantsude õhtu test 3. mail.

katse'p> metsanduse alal palju laiemas ulatuses

läbi wiia.
Metsanduse osakonna kõrwal tehakse neil
päewil algust ka taimekaswatuse katsetöödega.

Tartu-Maarsa kirik» laulukoor. F. MendelA

sohni ovat. „Pauluse" harjutused on alganud. Pa

lutakse kõiki lauljaid, kes orat. ..Eliase" ettekandest
osa wötnd, ilmuda järjekorralisele lauluharjutusele
esmaspäetval, 11. skp. kell 8 õhtul.

Teiter la miiusfäa.

„KarSkusc Sõbra" segakoori harjutus esmaÄ

haiuicwal kell 4 p. I. Suurturg 3 Kr. N. N. Ü.
ruumis. Esinemise :sttu palutakse fõitt ilmuda.

Kiriklikud teated.

Wcrbad Pla-tsid fuliiaffe juba kewadel mu Lipp. Põlde, Piller, Waina. Kurg j.t. Piletihin
nad 20—60 senti ühes riidehoiuga.

«t»ka näituse Malme külg midagi soowida ei
Maks.
E. ü. W. Haigekassa kontor
•n 11. skp. alates akxmtd Ma 9—L Psiewa! sa

Teisipäeval teist korda
wangla".
.SurmamSiStetute wangla" on tükk. mi» on
täitsa uudne miljöölt, tväga huwitatv hingeelu
li selt, äärmiselt põnew sündmustikult ja harulda'-

kella >/z6—V3B õhrul. Sein oli kassa kontor c.wa«
tvd ainult kella 9—2, kuid liikmete soowile tvaSW

lahti hoida.
Haigekassa kontor asub Gildi tän. 7—B.

„/

temperatuur nimetatud mail tunduwalt langenud,

Eesti Turistide ühingu Tartu osakonna vea eriti aga Pdhja-Skandinaatvias. Wihmasajud
k»oH»lek 10. mail kell p. I ..Postimehe" kooA Saksas,
Ungaris ja Põhja-Wenes. lumesajud Jää
olekuie saalis Jaaui täu. 11. Päewakorras aru
Tartu Spetajate SeltS. Mag. J. Porti järje ilm. Hommikul oli Inglise- ja Prantsusmaal 6

korraline ettekanne on esmaspäelval kell 5 p. l. ja

tvnmane 21. mail kell S p. l. botaanika audi too 11 kraadi, Hispaanias ja Itaalias 12—16 kraadi.
rhnrtiS.
Saksas 7—14 kraadi, Poolas 13—16 kraadi. 2S«
neS I—l 7 kraadi. Lõuna- ja Kesk-Skandinaatvias
o—lo kraadi. Kesk. ja Lõuita-Soomes I—7 kraadi.

Jahe, öökülma.

ülikooli kirik. ZZühapäetval kell 10 pidulikule
peajmnalateenistusele pääsetvad üliõpilased üli õp?-

laskaardiga. -Lp. H. B. Rahamägi.

Pichapäetval keskmise kiirusega loodepoolseid

ülewaade laupäewal, 9. mail.

ilmad. -

jutas on 12. skp. kell *49 õhtul tütarlaste gümnaa

Madalrõhuala ulatud Jäämerelt üle Wene Bai
Eesti Pimedate Hoolekande Seltsi ..Pimedate kanile. Tema keskkohad Koola poolsaarel, PõhjaAbi" avsta-peakoosolek- on teisiv. kell 8.30 õht. WeneS ja Balkanil. Grööni, körgeröhkkonua jahe
ülikooli silmakliiniku kuuldesaalis, Wallikraatvi t. dad õhumassid tvaldatvad Skandinaavia, Soome,

jandi laulupeo Dioodid.

sed. Koosolekul on wälja pandud ka pimedate Läänemere ühes idakaldaga ja Saksa ning lcwiwad

üli- ja kooliõpilaste piletid maksivad.
„Wanemuise" muusikaosakonna segakoori har«

Päewakorras: töö kokku tv õte, aruanded ja tvalimö

siumis, Riia t. 12. ühes tvõtta 10. üld« ja Wil

Lätis 5—15 kraadi. Eestis B—S kraadi sooja.'

Põhja-Soomes o—6 kraadi külma. Ee Sri sisemaal
tuuli, öösel selge ja madalamatel kohtadel kerge
oli öösel paiguti kuni 1 kraad külma. Läänemere
öökülnC, Päetoal muutlik pilwitus ja jahe.
piirkonda jääwad puuma lähemail päetvil jahedad

Esined, koosolekud Ja pidud*

selt efektne.

talles leiti nüüd wõimalikuks kontori ka Lhtuti

tveelgi lõuna ja ida poole. Wiimasre mõjul on

päewal täpselt kell /?0 õhtul. Kõigil ilmuda.

ivõib kuulata mitu korda järgimööda. Tegetvad
prd StirkiS, Mander, Guworotva, Libene j.t.. brad

eugo. Eriliselt tahetakse kanda hoolt selle eest,

kortomööblid ja käsitööd.

anded. walimised, jookslvaid asju. Osowõtt kõigile merel, Põhja-Skandinaawias ja Põhja-SoomeS.
liikmeile wäga tarwilik.
Muus osas Euroopas suuremalt jaolt selge ja kuitv
Haridusselts «Edu" segakoori harjutus on pu«

täna oh. hind. „Limuika,tp eja".
..Linnukauplejas" on wiiZkümmend protsenti
ilusat muusikut sa wiisküntmend protsenti teksti.

WaStawad katsed wiiakse 'läbi ülikooli põllu Palju nalja ja huwitaw sündmustik. Selle klaA
majandusteaduskonna üliõpilaste poolt õppe silise opereti wiisid on käik nii ilifab, et und
jõudude juhtimisel.

töökooli õpilaste tvalmistatud hardad, korwid,

Wastutaw toimetaja Oskar Maad.
Wäljaandja Eesti KirjaswS-ühifuS
„Postimees".
Trukitud „Postimehe" trükikojas, TartuS.
Noormees

Välja lõigata.

MM

Tarto lilnnaval. Ko
1931.a. suve

müüa ja üürile anda. Gildi tada slt. „Espero".
tn. 7—2, Joh. Vihm.
Aus ja korralik
Hea
raamatutrnki
lamavol vanker

file terve riigi sõidavad saarema raholdnstandega üle 30.000 sõitjat

laevade sõiduplaan
NÄUMÄNN NATI°NAL

Tartu-Kolkja - Mustvee *Vasknarva liin.
A-l. „Taaraw, „Harryu ehk wTormw.
Ärasõit TARTUST kuni KOLKJANI kell 2 lõunal igal

müüa. Karlova tn. 80—6.

PRIIMUS

esmaspäeval, teisipäevad, kolmapäeval, neljapäeval, ree
djel ja laupäevad.

ROYÄL

m

SUHL

JUNO
M

igal laupäeval.

Ärasõit MUSTVEEST—VASKNARVA kell 5 komm. igal

vormiga

Ärasõit KOLKJAST—TARTUSSE kell 3 Komm Igat es
maspäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel
ja laupäevad.
Ärasõit MUSTVEEST—TARTUSSE kell 0,05 ööse* igal

Ja teistel meie ratastel.
Need on oma käigus kerged, ehituses tugevad, välimuses nägusad ja alati leidnud laial
dase lugupidamise. Soodsad maksutingimused!

esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Ärasõit VASKNARVAST—TARTUSSE (Mustvee kaudu)
kell 4 p. 1. igal pühapäeval.

Kautsjoni võimeline poiss

{ lii

aateai

kohta.
Kuduja
ükskõik mis alal (võib ka
osanik olla mõnes kasutoo siidi töö peale, leiab teenis
vas äris). Kirjad siit. J. K. tust. Tähe tn. 61—4. Tulla
450 all.

päeval ja laupäeval.

Ärasõit VÕÕPSUST—VÄRSKASSE kedl 6 õhtul igal tei

Parimad Rootsi ja Inglise
KUIXL.I4GRID

sipäeval ja laupäeval.

Bsnnso
KÕIKIDES MÕÕTUDES ALATI LAOS
TÖÖSTURITELE SOODSAD °/o°/o
TERASKUUUD FORTUNA MÄNGULE
A/S. A. ROSENWALD & Co
TARTUS
Suurturg 8 a Telef. 300

Ärasõidu puhul juhuslikult

müüa naisterahva must inglis

Scesfiiiim
keskm. kasvule, suvepalitu ja

jalanõusid. Tulla pühapäev,
kl. 10—12, Vabaduse puies
tik 6—-1.

Tulekindel

Soovitan:
Petseri männl
tõrva,
kivitõrva,
mineraal-pappi,
naelu, kriiti ja
tisleri liimi.

on odavasti müüa. Kastani
tn. 165—1.

Müüa uus neljavedruiga

Tähtvere riigimõis müüb seni koi tagavarad jätkuvad

fiOMltt.

kaeraseemet

V

„Kehra varane" 14 «nt, kilo.

Marja tn. 16—5.

neljatahuline oder

Ühtlasi soovitame kor
ralikke katusetöölisi

esitajat

tamisega

Teated saata ühes elulookirjeldusega alt. „Energiline töö
mees" all. • ! . '
Parim kodumaa saapaläike määre

KINGAUN
teeb naha pehmeks, veekindlaks ja annab toreda läike.
Ndudke kõikjalt „KLNGALINI".
VStan oma peale majade värvimisi ja Igasugu

maalritöld
Tartus, Pnomenadi tän. S, fcrt. IL telef. 12-31.

Maaler A. PRAHL.

tn. 93, kübaratööstus. G

Õmbleja
vajab vilunud töölist mantli
naisüliõpilast
ja kleidi töö peale. Tähe to.
soovivad suveks (1. juunist 74—2, II kord.
kuni 1. seipt.) mingit teenis
tust, kas laste juure, järelai
talitajal
tajaks või m. m. Võimalik
ka algõpetuse andmine kla
verimänges. Nõus ärasõiduks. tarvis. Maarjamõisa t. 19—J.
Teat. kuni 20. skp. slt.
Vajan
„Stud." all.
mm tn
Mikse

puukontsa tööle. Tulla püha
päeval e. 1. Kaluri tn, 28—1.

Maiad
m tt tt

t

südalinnas: 3-kordne kivima

ja, kaka 2-kordset puumaja
Tahe tn., kaka 2-kords. puu

igas värvis. Värv veekindel,
ühtlane, püsiv, nahale kah
juta. Tööde vastuvõtmine: esimese obligatsiooni vastu
Jaama tn. 30—1 ja Jakobi 3000 kr., kõrge protsent.
Kirjad slt. „KÕrge protsent".
tn. AS, rohukaupl.
Noormees soovib

Ilusad ruumid

õpilaseks
Kautsjon Kr. 3000—5000. Kaujpa teeb A. T. Ü. juhatus müüa ehk 2-istmelise spordi maja, mis kannavad 12—15
koht) ära anda. Piima ja toi
16. mail «. a. kell 17 ühingu ruumes Antslas. Isiklik ilmu auto vastu vahetada. Tal prots. Küsida A. Petti'lt, pagari juure. Kirj. „Posti duainete kauplus leivatoa ja
Vana
tn.
8.
mine soovitav. JUHATUS.
linna tn. 3.
mehe" rmtkpl. ..õpipoiss" all. elutoaga. Pärna tn. 13, ma
ELVAS, tura lähedal Uus tän. 1, ehituskrundi kasu

kellel laiem tutvusringkond elukindlusituse alal, Tartu linmä.

on tarvis. Plekisepa tööstus,
Riia tn. 83.

felle ja kõiki muid nahk asju

tän. 15.

„Fiat"

värvin

plekiseppa

jalanõusid, käekotte, port

odavasti uus kappidega kir
Antsla Tarvitajate ühing vajab kautsjonivõimeliöt jutuslaud,
toolid, sohvalaud,
vastutajat
riidekapp, kummut jne. Kuu
5-istmeline

vormin ja

Vilunud

Holmi tän. 5, tel. 553

Müüa:

kassapidajat

11. skp.

ölg- ja viltkübaraid

Seals. tarvis õpilast. Narva

katuse pappi,

l« IMW

väljasõitu.

Suurem kindlustusselts vajab energilist

Tööpakkumised

mees soovib

päeval ja laupäeval.

„Odenwaldi sinine" 3,5 snt. kilo.
MÕISAVALITSUS.

tarvis. Aleksandri tn. 8.

telliskiva
ehitustöid. Puiestee t. 41—2.

TARTU OSAKONDt Raatuse tfln. nr. 3,

Ärasõit VÕÕPSUST—TARTUSSE kell S Komm. igal kol
mapäeval ja reedel ja kell 12 lõunal igal pühapäeval
Ärasõit TARTUST—VÄRSKASSE kelt 9 Komm. igal teisi

kartuleid

võtab veel pühadeks vastu

töid. Seal on ka käealust

tsement

Tartus ja väljaspool Tartut.
Teen igasugus. tsement- ja

KRfl Tallinna. Estonia pnlestee nr. 27.

Tartn-Võõpsn jaI.VI—3I.VIII Värska liin
A-I. „KunglaM, nHarry*4 ehk ttLuiku.
Ärasõit TARTUST kel) 9 Komm. Igal teisipäeval, nelja

Rätsep

Valmistan odavalt oma

pühapäeval.

»,Jõgeva 019" 18 snit. kilo.

õpilane
soovib vastavat kohta trüki
kotta. Olen töötanud I*4 a.
Tunnistus ja soovitus olem.
Teatada kuni 1. juunini Tar
tu, Herne tn. 20—3, ~R. õ."

Tööotsimised

Ärasõit TARTUST kuni MUSTVEENI kell 2 lõunal Igal
teisipäeval, neljapäeval ja laupäevad.
Ärasõit TARTUST kuni VASKNARVANI kell 2 lõunal

Ärasõit VARSKAST—TARTUSSE kell 3 Komm. igal kol
v aupäeval ja kell 9 Komm. igal pühapäevad.
Tartu-Kaagvere liin alates 1. juunist
A-l. *Loik", m-1. «Sulev44 ehk a~l. «Eha44.
Ärasõit TARTUST kell 6 õbtul iga päev; peale selle kedl
9 Komm. igal piihap. ja kell 2,30 lõun. igal laupäeval.
Ärasõit*KAAGVEREST kell 7,30 õhtul iga päev; peade
selts 10,30 Komm. igal püihap. ja kell 4 p. 1. igal laup.
UeniioM Jahatns Jfitab omale õiguse seda
tMdajriaaal tarvidust mõõda maata ja ttht laeva
teisega asendada.
Laevandus «Tartu Linnavalitsus 4k Ko44.
JUHATUS: Tartus, Lodja tän. 12, tel ei. 94.
EKSPEDITSIOON: Tartus, Auriku täiu telel. 3-93.
Kaupade vastuvõtmine Tartus lõpeb 1 tund enne laevade

kiire kohanemisvõimega igal,,

alal, soovib mingit tööd. Tea

maja odavasti miiüa

Z maja.

Kesflem. suuruses pooleli olev ehitus, valmis ehitusmaterjali aiaga. Võru tn. 42—2.
ja puukuuriga, ilus korter' elamiseks olemas. Lähem, teateid
Kesklinnas

Riiat* käänuline puhastus
ning

riiete, kangaste Ja lõngade värvimine.
Täiendatud, asjatundlik tööjöudude koosseis ja sisseseade.

Korralik ja kiire töö. Odavad hinnad.

• Vastuvõtu kohad: UUETURU TÄN. 24. Kõnetr. 6-63.
Meltsiveski- tän. 28. Kõnetr. 8-26.

Firma „ÖKONONIA".

jahoidja.

Müüa uued

Müüa

rIMW

Ustav, vanem naisterahvas
soovib

ja kummut. Narva tn. 22,

talitaja

Aued

kohta väiksemasse perekon
da või üksiku juure. Oskan,
keeta. Teat. Võru tn. 19—4.

tisler.

ja plaani saab näha I j&rgu komisjoni kontoris Tartus,
Suurturg nr. 7, h-ra VIRRO'It.

uuesti remonteeritud (nurga

MM NOH
edasi anda, vähese kaubaga.
Soola tn. 24.
Tuntud

katusekhvid
J
on müüa Mäksa mõisas, Re
MMM.
Kummi talus. Kü
iile anda ühes vähese kau heküla»,
Ja frenoloofli
sida
mõisast,
hra Paursoni kes kauemat aega iseseisvalt
baga, elumuutüse pärast. käest, telef. 595-3.
Kirjad saata slt „Är!".
on töötanud metsa alal ning
E. M. Kraft
Juhuslikult müüa vähesõi laua/vabrikus kõikide tööde
V äket a>rv itatud
detud MHuskvarna"
peal, palub tungivalt tööd. Ainuke Oige ettekuuluta1*3
naisterahva
Tunnen masinatega tööta kes saatuse ära ütleb. "
naisterahwa
mist. Nõus vähema palgaga. sõidul peatub ainult
Tunnistus olemas. Juhul ka lühikest aega Tartus,
jalgratas.
jalgratas
litottööle. Kirjad slt. „Praa Puu tänav 17,
Näha Tähe tn. 2—l. kella ker" all.
kort. 2, hoovi*
odavasti müüa. Võru t 136. 3—5 p. 1.
peal majas.
tviiike Sri

Nr. 126

NP O 5 T I 'M B E 5"

8

?,V

WM

/proovige uut, tugevat

cCftevroietti.

V

astupidavaim sõiduk

m

meie teedel. Tugevam

m

raam, tugevamad teljed,
tugevamad helgiviskajad
_

ja ühendusrauad, tuge
vamad kaitseplekid, suu

(kõige uuemates must
rites Kr. 3. alates).
Moodsaid krae
sidemeid, krae
sid ja rinnaesi
seid, sukki, sok
ke. kindaid,
meeste ja naiste
pesu, koetud
jakke ja bluu
sisid, meeste ja
poiste tõöbluu
sisid, naiste ja
laste põllesid.
aluskleite
siidist ja heast pesu
riidest jne., jne. soo
vitab suures valikus
võistlemata odavate
hindadega

remad pidurid ja tugevam

tapab kõik putukad.
SHEU TOX
on inimestele ja loomadele, ka pe
sule või peentele riietele kahjuta.

l.hra

6-silindriline mootor.

Käesoleva aasta CHEVROLET-mudelid on veel

SHELL TOX

moe-, pudu- ja pesu
äri Tartus, Suurturg,
kivisilla juures.

SHEU TOX
on tarvitamisel
mõnus.
tarvit

vastupidavamad rasketele teeoludele. Kõik osad

on tehtud tugevamaks. Pange tähele: 60 HJ
6-silindriline mootor, pikem telgede vahe, katus

terastahvlitega kõvendatud, Juhiseadis uuen
datud.

UUS CHEVROLET SIX
GENERAL MOTORSI VALIKSÕIDUK

J. PUHK 5 POJAD

Teadaanne
kaitsevduaefe pamvitite asjas

Tartu linnavalitsus teatab Ajutise Valitsuse poolt 21. märtsil 1919. a. vastu
võetud ja aama aasta „Riigi Teatajas" nr. 25 avaldatud kaitserõugete panemise
seaduse ning Riigikogu poolt 23. oktoobril 1924. a. vastu võetud ja sama aasta

Müüa kaiks head lüpsjat

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

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

seemnekauplDS
Tartus» SÖBglturg 5

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.

seemneid
Osakonnad esitajad
kõigis alevites.

Keskladu:

Tallinna» Valli tn* 8*

Jalgrattaid

Müük suurel ja väiksel arvul

oniod

TADEETt
Moodsad mustpid kõikide!
waWides,Täielikum walpz 1
garant,häid

Juhuslikult müüa harul

daselt hea

MAALWWÄBME

fotoaparaat

aapmiselt mõõduka hinnaga

|J.A.nEkÄND

IiETTEL

UUETUBU TÄN. N? 1 -TEL.I-U.

(Nettel Kamera mit Schlitz
verschluss) 10 X 15 cm ob
jektiiv Zeiss-Tessar, mo
mendi kiirus 1/2800 sekun
dini. Hind ainult kr. 200.
Näha: Paul Lall'i elektri
äris, Tartus, Promenadi tn.
o

Suurt sorti varaseid

imiilittoii
ja vabarnapõõsaid müüa.

Riigi Keskarhiiv

Meltsiveski tn. 38—7.
Juhuslikult müüa

Tartus, Hetseli t. nr. 1
annab välja Keskarhiivi ruumes 13. mail 1931. a., kell lOhomm.

ja troika. Riia tn. 16, mööb

lilllil WWllMl

litööstus Enog.

M

umbes 600 ruumimeetri küttepuude veo Ropka laduplatsilt
(Ahja jõel) Tartu, ühes lotjadesse ja välja laadimisega, Kesk
arhiivi õuele vedamisega (Hetseli t. nr. 1) ja ülesladumisega
ettevõtja kulul. Lähemad teated antakse R. Keskarhiivi

kantseleis iga tööpäev kl. 9—l.
Pakkujatel tuleb enne kl. 10 hommikul, 13. mail s. a. esi
Juhuslikult heade" tingi
tada komisjonile kinnises ümbrikus tempelmaksustatud (50 s,)
must. müüa täiesti veofcorras
pakkumised, äratähendades 1 ruumimeetri veohinna.
ning muid majapidamise asju.
Pakkumise kindlustuseks tuleb pakkujatel. R. Keskarhiivi
veeauto
10. ja 11. mail 1931, Jaani kassasse kr. 100.— enne pakkumise algust sisse maksta.
firma „Ford". V. Kurvits, tan. 28 3.

Rügl Keskarhiiv.

Pikk tän. 1, Elvas, tel. 26.
I

Kiirpäewapildi

ja meester. jalgratas müüa.
Sõbra tn., 23—6.

A-S. Tartu Metallvabrik

Tuletõrje
ühingud!
Müüa odavasti 2 tuletõrje
käsi pritsi rataste peal, si
lindri mõõt 88 ja 100 mm.
Tallinna, Uus tn. 26, fcõnetr.

27-23, V. Pirkopi mehaanika»tööstus.

(laul ui

Tartus, Tähtvere tn. 34—6, müüb oma ladu tagavaradest alandatud hindadega kõrge

II korral.

IMMkI
müüa. Sõbra tn. 23—7.
Soovitakse osta kanga

väiksel arvul.

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

Müüa täiesti korras
lokomobiil,

füüiriP valmistamise, kaunistamise ja uuel moel laua sh. j. Konguta vald. Kaps
katmise õpetamisega. Kõnetunnid kella 11—12 ja 5—7 ta p. k., J. Lamp.
Riia t* 20» hoovis,

ttoWermaniil
kutsikal!
Juhuslikult odavasti müüa
ilus mustriline

MadratstkudumLse
mast»
ja puu treipink ühes kreis
saega ja rauapuurimise ma
sinaga müüa. ööpiku tn. 27,
Tammeväljal.

Kas leiduks isik
kellel on võimalik mahutada

ii Mii.

Laialtküloimasinaid
2,5 m. (8) laiad, raud ratastega, ühetaolise r' 65.
Hobuse-loorehasid
32 piiga (Veering süsteem). 100.—
Hekslimasinaid
ettevedaja ketiga, hekseldab 4 pikkuses, ise- r- 68.
reguleeritav, käe ja jala ehk mootori jõuga
aetav.

Oesiturbiine
alates Kr. 800.—
kõrgeväärtuslik FRAI
kõrgeväärtuslik
FRANCIS SÜSTEEM, ainult
tellimiste peale.

Meie vabrik valab malmi fcõrgea headuses hi.
dadega 2b seati kg. alates.

11-51 kr.
kapitali vanemasse tulutoo

vasse tööstusse ja kauplusse

(pandur). Soovi korral purje
ja presentriidega. Meltsiveski
tn. 53—1.

puhtaid teri kuni 1000 kg. tunnis.

Näha pühap. kella I—3 Nar
va tän. 4—4, II k.

lootsik

Rehepeksumasinaid kmüso.26" laiuse trumliga, peksuvõimega täiesti

külvi pärast väga otsitavad.

koorpuud.

Tallinma-Harju kriminaal Pakkum. slt. „Käärpuu" all.

Müüa

kalamehe

väärtuslikke oma tööstuse saadusi:

komissaril müüa puhastverd

Telel. 308-87 ja 5-13.

A UI lill
ja vflrskeld sudakald
täna ja edaspidi, suurel ja

G.sH.LEUEP

Weimler,

Vähetarvitatud kattega

Müüme suurt värsket

Karlova tn. 80.

-arvulise maitsvate õhturoogade, maiustuste, küpsiste,

lootsik.

| (abfeeja pintslefd soowtaS

kust ka ligemaid teateid veo tingimuste kohta antakse.

tuleval nädalal algavale «raele keedukursusele

Müüa odavalt korras

ilusa aiasnaaiga. Ro<plka väli,

odavasti müüa. Tallinnas,
Rannavärava 21.

vähempakkumisel välja umbes 500 kntm.

Miine cannbanmi

Tallinna, Merepuiestee 17. Tel. 305-94.

HHI ,»«

müüa. Vene tn. 7—6.

mmmaammammmamaaammmmmmmmmamtam
Tartu linnavalitsuse majandusosakond annab avalikul

Vastuvõtt

DIOIQ

aparaat

Tartus, Suurturg 12. Telefon 44.

nr. 7.

THE SHELL OF ESTHOHIA LTD.

Juhuslikult müüa kattega

T. AUA Ä-S. KAPSI & CO & „PHILIPS" materjalide ladu

TARTU LINNAVALITSUS.

on saadaval igas ROHU' JA
SPETSI AALK AUPLUSES.

Müüa majapidamise lõpeta
mise puhul antiik ja moodsat

müüa. Emajõe tn. 7.

ja Mlkl elektrlmaterjale ostate kõige soodsamatel tingimustel

11. skp. alates kontor avatud kella 9—2 päeval ja
J/26—Va8 õhtul. JUHATUS.

Müüa

Tarvitatuid sõidu- ja veo

kuulsaid «Philips» raadloaparate

a. a. kell 12 päeval Raekojas, majandusosakonna ruumes,

SHEU TOX

Orel

Ja nende osasid suure! ja väiksel viisil ning

Raadi kruusaaugust Tamme linnaossa. Pakkumine 11. mail

annab parimaid tagajärgi kui teda
eriti otstarbekohaselt valmistatud
SHELL TOX udustaiaga tarvi
tada. Teda peab nimelt udus
tarna, ja mitte laiali pritsima.

Rahu tn. 3.

Tartus, 7. mail 1931. a., nr. 2620. Linnapea: K. Luik.
Linnasekretär: A, M ä g i.

Tartus, Gildi tän. nr. 7—3.

Riia maantee 27, tel. 109,

soovitab kõrgeväärtuslisi

SHEU TOX

min vaip

kitse.

Hollandi

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

on praktiline.

Igal arvul pakun palju
odavama hinnaga kui
varem
VllMmWll
DDftlD i
tilli
Dlnioli
{toon
siodiill
Valmis peilituid suuri ja
väikseid sandaale.
Jtnnli 1 - *
reform
too
lo loite
Igat seltsi saapapealiseid

©SOS BEI 13 Sl!

..Riigi Teatajas" nr. 130 avaldatud kaitserõugete panemise seaduse muutmise sea
duse põhjal, et :

E. U. V. Haigekassa

Sl-HSISÄCIISSIS

\f
Tartus, Kauba tän. nr. 17,
telel. 607.

tSJO. a. sundinud lasisSe.

sõelutud kivide veo

SHEU TOX

Wäike maja

kindlustuse vastu? Palk ja

protsent kokkuleppel. Soovit.

poe ja õunapuuaiaga väikse oleks üksik naisterahvas 35
väljamaksuga ja teisi suuri kuni 50 a. Ausaid soovijaid
! maju hüpot. võlaga 15%, palun kiiresti teatada Tartu
, müüa. Tähtvere tn. 64—4, pk. 101, _
kella 9—ll hom.

Kõige suu r em valik
TAPEETE
nr. iO. - Kaupmeestele hinnaalandus!

Nr. I*s

„? O 5 T I M E E s-

9

Tööhobusele!

Melipühiks
Xuututus.

V

Meie Allnimetatud Tahtvere valla talupidajad teatame
1) Et kala- Ja vfihjapüük meie kruntidest läbijooksvast
ojast ning heinamaa tallamine on keelatud.
2) Et Jahipidamine, Jahikoeraga ning püssiga hui
kamine meie kruntidel on keelatud. '
Kala- ja vähjapüügi riistad võetakse ära ning isikud langevad
seadusliku karistuse alla.
Haage Sild
Haage Jaaason
Klrbn Kaupmees
Piiri Raskasov
Silmu Pedajas
Soo Tüht
Kama Puusemp
Tant Kolt.

Kftpla Laurits
Tõuta! Erg
Lüdimuse Kama
Joosepi Vosmi
Madi Adler
Ossn Toote
Kopli Leppik
Mürja Zlrk

Helsingi

ostetakse

A.-l. (suurim liinilaev)

Rootsi saatmiseks ostetakse suuri Ja tugevaid märasid ja ruunasid 3—lo a.
vanad. Ostmine sünnib: Mustvee alevis turuplatsil 13. mail s. a. kella 10 12,
Avinurme raudtee jaama juures samal päeval kella I—2. Tudulinna alevis
samal päeval kella 3—5. Laekvere laadaplatsil 15. mail kella 8 10, Simuna
kiriku juures samal päeval kella 11—12, Rakke raudtee jaama juures samal
päeval kella I—3. Viimane kevadine ostmine.
Ostja on: HILMER ERIK S S O N Rootsist.

Noortemeeste Kristliku Ühingu
Ekskursiooniga.
Eeskujulik korraldus. Kaasas vilunud juhid Unna vaatamis
vllrlliste kohtade külastamiseks. Ühiskorterl, kui ka hotelli

tubade eest on hoolitsetud. Osavõtt Kr. B.—. Gruppis

Pesukoda UlliOIl" AlC2^H,ri

sõitjaile ja organisatsioonidele hinnaalandus kuni Kr. 6.50.
Registreerimine Tartus, NMKÜ. büroos Vallikraavi tän. 23,
telefon 4-02, kella 9—13, kuni neljap, 21 maini. Kavad ja
tingimused postiteel tasuta. Piletid võib tellida kirja teel.

Näht', sagn» |a pile
IfAAtVtillCAlf kõiksuguseid naisterahva
haigused.
11%tIIIllSSIdl kleite, mantleid, ja mees
Kõnet 5—7, pühap. 9—ll.
terahva ülikondi jne.
Naister. 4—5 ärip.
Peseb kardinaid, klants ja lihtpesn korralikult võist Kokkuleppel ka teisel ajaL
lemata hääduses. Hinnad odavad. Palun veenduda Tartus* Uueturu tfln. 4*
ning aadressi tähele panna.
Aleksandri 24-a.
I ttiM
H<l aastat on tehtud teaduslikku ]a praktilist
tööd magister W. WIECKMANN'I pesupulbri
HambaarstSmise
juures, mida tarvitati juba enne maailmasõda miljonites pak
kides. Selle pesupulbri valmistusega alati Peterburis 1908. a.,
kablnett.
teine vabrik asutati Moskvas 1914. a. ja 1923. a. peale val
Suuhaigused.
mistatakse Eestis «LUMiWALG'e» nime all.

Lognp. daamid.
Hooaja elegantseid,
kübaraid

wm&

ostate odavamalt kui mujalt

mm

E» TINNO ärist, Uueturu tänav nr. 5.

Palun, tulge.võrrelge- hindu.

9—l ja 3—7, pühap. 10—12.

Marienburgl (Aluksne-Lätls) Eesti kõrgem algkool vajab oma
koolile kutseõiguslist mees-

on väheste aastate jooksul turgu võitnud ja praegusel ajal kõige
rohkem ostetav ja kindlam mootorratas maailmas.
Hinnad Kr. 545.00-Kr. 1-450-00
Kõik uued mudelid kohale jõudnud. Enne ostu soovitame
nendega tutvuneda.

Suurturg nr. 3.

«LUMIWALG»

M-ittiit
kes vilunud laulukoori juhtimises ja seltskonna tegevuses; soovi
tav ka lätikeele oskus. Koha soovijad esitagu koolihoolekogule
dokumendid ühes elulookirjeldusega. Dokumentidest on nõuetav:
kutse- ja arsti tunnistus. Palk maksetakse h.-ministeeriumi poolt.
Kandidaatide Ülesseadmine on 20. mail s. a. hoolekogu poolt.
Aadress: Jgaunu pamatskola Aluksne, Latvija (Piis leia 44).

7. V. 1931. Hoolekogu esimees: A. Kokamägi

K-ra.K.Tammann & S. Traustel

kimlil!

puhastab

f peseb pesu väga odavasti ja kergesti
jl Ä puhtaks, ühtlasi hoides pesu. Samuti
11 peseb imestamisväärt ker
pftnr— gesti puhtaks rasvased käed, taldrikud,
RM tassid, klaasid, noad, kahvlid, kastrulid, van
•2T-V nid, lauad, põrandad, marmori jne.
Nimi ja märk on seaduslikult kaitstud.

Tartu Linnavalitsuse Maianduseosakond
müüb enampakkumise teel linnatöödele

FJlil

kõlbmata hobuse.

Neeru-* põie-* sugu- |a
naistehaigused.

VdllClllaUj korralikult ja odavalt riie

Kõnet. B—l 2 ja 5—7, pühap.

mmmmmmm—mmmmmmm—JZSZ tada tellivad khK OStSVSd

Müük on 11. mail s. a. kell 10 homm. Tartus Pritsi

maja juures.

mantleid, ülikondi,
kleite ja kübaraid
ainult laste valmisriiete ärist

TARTU LINNAVALITSUS.

kella 9-11.

Tartus, Riia 22-a. Telel. 7-33

Di. t DoinKkei

E. NEEDRA

Kaubahoov nr. 20-21. Telel. 12-92.

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

TEADAANNE.

kes omi lapsi soovivad hSstl,

VENN. PRODS

Naha- fa suguhaigu
sed. Kosmeetika.

Tartus* Rüütli t. 25-4
j (Vastu Jaani kirikut).

Tallinna» Kentmanni 5. Tel. 11-25.

D. K. W. mootorrataste ainnesltns Tartus

Dr.A.LENZNER

Maha- |u suguhaigused
Kella 9—ll ja 5—7.

SuveMr

Tartos, Aleksandri 1. TÖÖ eest täielik vastutus.

Naisterahvastele kella 4—5.

Ehras* 4 tuba, köök, klaasveranda, päiksepaisteline, üürile Tartus, Rüütli Uu. 24
anda Pargi tän. nr. 5. Teateid Tartus, Suurturg 12, krt. 5. (Laia t&n. nurk) teL 11-22

(Tallinna põttumajanduse näitus
tmmam neetakse 20.-25. juunini s. a. võtmine I.lnnnini».n.
Ühetoaline

IM IM
WSIiMMM

1»toal. korter,
looduse poolest ilusa* koltas,
«rasissekäiguga, köögi, elek

trivalg. j. m. mugavustega,
uuesti remonteeritult välja

korter
Korter

keedutfcohajga, täielik, uuesti

r ©monteeritud, välja anda
puhtale üürnikule. VäikeViljandi tn. 4. Küsida ma

jahoidjalt.

Välja üürida 2-toal. väike
korter

Korter,

üürile anda. Teateid saab
6me tn. 37, poest. Sealsa
üürida. Lootuse tän.
mas müüa hundikoera kutsi välja
nr. 2-—3.
kaid ja noor õuekoer.

2-toaline

korter,

korter*
remont, päikesepaistel. Kü
sida Roosi tn. 24-a, aiaärist.

2 tuba,

tn. 15—1.

(«[Otid,

Korter,
5 tuba, veranda, kõrvalruu
midega üürile anda. Küsida
Kastani tn, 87—1.
Kahetoaline

korter
on ära anda. Vladimiri tän.
nr. 28.

Ühetaoline

korter,
täielik, uuesti remont., välja
üürida. Puiestee ääres, Liiva
tn. 36—S.

Korter,
uuesti renoveeritud, 3 tuba,
köök, veevärk, Riia t. 14—3.

on ära anda vähese tasu eest.
VÕru tn. 106.

ära anda lasteta perekonnale.

Aleksandri tn. 120.

Müütilised

4 tuba palkoniga ühes mööbli
Tuba
ja sööginõudega välja üürida.
Teateid saab iga päev Rüütli saada. Aia tn. 59, Tartus.
tn. 22, 111 kord; kl. 5—6.
Päikesepaisteline 5.t0a1.

Korter,

korter
tuba köögiga üürile anda.
ülbes köögi, eestoa, teenija õnne tn. 32. Küsida hoovis,
toa ja elektrivalgust, üürile perenaiselt.

tuba
välja üürida. Kastani t. 139.
fuba
üürile anda. Herne tn. 59—3,
sissekäik hoovi kaudu.
Otsitakse mööblita

tuba

W, tuba keedu või maiusega
suveks. Võimalikult Tähe tn.
jjra anda. Soola tn. 9—4.
raiooni. Teat. ®lt. „Tähe tn.'*

11 liin

peale. Kaupa tehakse 11. skp.

kella 9—ll e. 1. Lootuse

keemia katsejaamas, Raadil.
Odavaisti müüa head

kiires korras. Kambja-Maid
la postijaam 49.

Müüa vähekantud naister.

suwimantel
ja meeeter. sinine ülikond,
väiksemale kasvule. Herne
Müüa

väike maja
talliga ja ilusa viljapuuaiaga.
Purde tn. 35.

Müüa suured

»+

kartuleid

Vajatakse maale

Me

trenilüt iflurulut
ehk mõnda muusse tulutoo
Kaupa tehakse Vabriku tän. vasse ärilisse ettevõttesse.
14, pühapäeval kl. 7—9 hom. Pakkum. slt. „Kapital ole
mas" all.

õmbleja tarvitab

Käealust.

mmm

Meltsiveski tn. 49—1.

Õpipoissi

õnnesoovi kaardid ja laulu
erasissek. ametiskäijale noor mekaardid leerilastele alan
mehele üürile anda. Aia tn. datud hinnaga: enne 1 kr.
nr. 55—11.
nüüd 60 senti 100 tükki.
„Teadus", Rüütli tn. 5.

raamatud suures valikus. Ni

tööstus, Tartus, Lodja tn. 19.

Ölg- Ja vilt
kübaraid

Päevapiltnik vajab

Vajatakse vilunud

1• t .»

IM
-

pandor
lootsik. Raekoja tn. 86—10.
Näha iga päev kella 10—12

Tulla Tartu, Raekoja tn. 14.

ja 3—6.

Õmbleja

Maalt tulnud neiu soovib
teenijaks
maale kas perenaise abiks
ehk ükskõik mis alale. Võru
tn. 110——6.

Daam keskmistes aastates,
kes kolm kohal, keelt valdab

ja muusikat tunneb (klaver)
soovib kohta

Müüa:

kes ühtlasi ka vilunud karja

lapsevanker, 2000 raamatut, ravitseja. Palk kokkuleppel.
vasktraati, kohviveski, kanae Sooviavaldused esitada ühi
suse juhatusele, Tõstamaa
ma ja, kingsepa laud jne. Te kaudu,
20. maiks 1931. a.
3000 vanaaegset

katusekivi
odavasti müüa. Sealsamas
rendile anda maad (3 va
kani.). Vladimiri tn. 12—7.
Müüa ehk meester. jalg

«R m.

majade värvimist, tu
bade tapeetimist, akende
klaasimist ja ka peegli hõ
betamise töid. Töö odav. K.
MUUSIK, maalri- ja peegli

1931. a.

Müüa odavasti sõidukorras

müüa. Taanmev., Räni t. 28, ratta vastu vahetada 5-lamb
poodi vastu, ehituse juures.

Leerilastele

(oma SM,

meeste, naister. puhastatakse
õpilast
ja värvitakse igas värvis ja
Rõngu alevikku. Soovijail vormitakse ümber. Töö kor
Tõstamaa kontroll-ühisua, teatada Rõngu pk, 4. ehk il ralik, kiire ja odav. Tartu»,
Roosi tnr. 7—3.
Pärnumaal, vajab 1. juunist muda isiklikult.

Vabaduse tn. 2—3.

guri tn. 8, hoovis, II korral.

ja eestikeelsed raamatud. Oa
tän. 7—3.

Tööpakkumised!

võimel. meesterahvas otsib

tän. 12—3.

tarvis vedrutööstusse. Lao

odavasti müüa. Agrikultuur

Müüa

Väikseid punaseid

üürile anda. erasissek., elek
ter. Sealsamas on müüa 10
h. j. mootor, täiesti käigu
korras. Põik tn. 7.

Noor, korralik, kautsjoni

teenijat
tüdrukut koduste talituste

Nühkaja.

Loomatoidu

anda. Tähe tn, 113—1.

Üksik

kus 21 jalast kuni 42 jalani.
Lähemaid teateid saab kirja
likult, 10 s. mark juure lisa
des, Kastre-Võrmu postk., J.

Vajatakse maale tallu

tän. 2-a.

tän. 15—4.

Remonteeritud

korter.

Korter

seismas umbes 20 aastat, pik

ära anda. Peetri tn. 4—l.

Korter,
2 päikesepaistel, tuba, mööb

Müüa kuivi
palke,

Tuba

midega, 111 korral, 15 krooni

kuus, välja üürida. Tähtvere

garaažist, kella 12—2-ni.

üürile anda. Meloni t. 12—1,

köök, eielktiriv, ja kõrvalruu

tän. 13.

Sillamäel (Perjafcsis)

kirjal. Karlova tn. 16, auto

korter

2 tuba, köök ja 1 tuba mööb
erasissek., intelligent preilile liga, elektriv., päikesepaist.,
või härrale ära anda. Holani ära anda. Kesk-Kaar 22.

S tuba, köök, elektriv., uuesti

ülikonda, hall ja visiit (väik
semale kasvule). Aia 63—6.
Müüa täiesti sõidukorras

reformmadratsiga, ka lastele, 5-isfcmeline
elektri sisseseade, õnne tän. 2-toal. ära anda. Kastani 70.
suures valikus.
25—3. Küsida majaoman.
auto.
Ühetoaline
Teada saab suusõnaliselt ehk

Korter,
liga ehk ilma, köök tarvi
J tuha, eestuba ja köök, rõduga ja keeduvõimalusega tada. Puiestee tn. 64—3.
täiesti omapäralt sissekäik, välja üürida. Jakobi tn. 30.
täiesti uuelt remonteeritud.
Puiestee tn. 55—5, maja
Korter,
omanik.
«. totra,
Üürile anda

Sealsamas ka 2 meesterahva

Korter,

4 tuba, köök, kõrvalruumi
dega, hästi resnonteeritud,

ära anda. Kartuli

11. tnm

tuba ja tzöök, päikesepoolne,

freeserid.

ära anda. Tähe tn. 115—1.

elektri va!?. Sealsamas mööb

anda. Liiva tn. 21—5. Küsida liga tuba
tän. 5.
majahoidjalt.

Müüa peenmehaanika tööde
jaoks

•1.
Roosi tn. 45-a, krt. 11.

vajab õpilast. Lao tn. 10—8.

laste juurde
ehk üksiteenijaks. Oskan kee

Tööotsimised

ta, oman tunnistused. Pakk.
slt. ..Usaldav 20" all.

Õmbleja
võtab veel pühadeks tööd
käealust.
vastu kleitide, mantlite ja
Kautsjoni võimeline I liigi laste
riiete peale. Töö kiire
Tulla õnne tn. 16—8.
ja hinnad odavad. Narva tän.
autojuht
47—5, hoQvipeal.
soovib kohta taksole ehk
veoautole. Tartu, Vabaduse Teen igasugu
tütarlast, linna lähed.. Kau tn. 23—6, E. P„ kl. B—lo h.
traatvõrk
pa tehakse pühapäeval, 10.
Soovin kohta
mail kell 10 hom„ Kastani
aia
tn. 123, poes.
Rätsep vajab töötundjat

Tarvis töötundjat

õpilast
mantli tööde peale. Holmi
tän. I—2.

kudumise töid tellija kui ka

tunnen meierei töösid, maja omast traadist. Hinnad võist
teenijaks ehk perenaise abiks

kodustele töödele. Kirjad

lemata odavad. Eriti koame

odava hinnaga kana ja kana
saata Tamsalu ühisuse poodi poegade aedu. Tartus, El isa
„Anny".
beti tn. 2.

St. 126

„E O 8 X l M B E S" V

10

õl Mil liii
Naba* Ja suguhalgowd.
Tartu, Kloostri tän. 5, krt L
Kella 9—lo e. 1. Ja 6—B ö.
Pühapäevale] kl. 9—lo e. L

SalwalfaM

Pika raske haiguse Järele lahkus vaikselt meie keskelt 9. mail s. a. kell 1.45 p.
meie armas ema, vanaema ja ämm
Lovisa Jaani t. Klaos

Hambaarst

kuulsamatest vabrikutest: Rootsi Huskvarna,
Taani Coventrl, Lfitl Latvello, Inglise Hum
ber ja B. 8. A>, Saksa Colnmbia ja teised
suuremas valikus odavamad hinnad.

\ (sünd. Parvel) sünd. 18. veebr. 1850. a.

L. Kedar
Plombeerimine, kunsthambad.
Tartus, Raekoja 13.

Puusärkäpanek 11. mail s. a. kell 7 õhtul. Ärasaatmine leinamajast, Gildi t. 9.
12. mail s. a. kell 5 p. 1. Tartu Maarja kalmistule.
Palume sugulasi ja tuttavaid osavõtma tulla.
. _ \ . Leinajad tütred perekondadega.

Firma G. F. Liblik

Ämmaemand

JALGRATAS Tartus, Suurturg nr. 10.
Telefon 6-30.

Tartus. Vana tän. 3—l.
Masseerija

Sood®, tingimustel ara anda

.VANEMUISE" teatris

t

kolmapäeval, 13. mail kl. VJB Ö.

Lasteta abielupaar vajab

pagariäri.

L.Eskusson

Jaama tn. 65, Raekoja ja

kosmeetika (iluravi).
Veetaimed.
Lokkimine, kulmude ja rips
mete värvimine, maniküür
ja pediküür. Daa aa id e
iußkael6ikn».vähes«
tasu eest Vastuvõtt ige
päev kl. Bh. kurn 7 o«
Väike-Põik tn. 3—l, Virk
hau»i kõrval. l

Jaama täin. nurgal.

2—3 fcoalist

Ernst Idla

korterit
köögiga, nüüd dhlk edaspidi.
Pakkum. slt. ~955".

Intelligent vanem lasteta
abielupaar vajab 1. junniks

- Sünd. 1. sept. 1888.
* -• Surn. 7. mail 1931.
\'*
Ärasaatmine viimsele puhkepaigale 10. mail kl. 3 p. 1. Tartu
vana Jaani kalmistu Kabelist.
OMAKSED.

korterit,
2 tuba köögiga või keedu
võimalusega. Pakkum. alt.
~X. Y. Z." all.
Vajatakse

välja rentida. Teateid saab
Rõngu v., Koruste külast, K.
Tiks.
võimlemisrühmade
Terve ilus tütarlaps
esinemine.
kasulapseks
anda.
Teatada slt. S. S.
Esinemise puhul ilmub brošüür .E. IDLA Töö
PÕHIMÕTTED". Müügil esinemise puhul .Vane
Toiduainete
muises". Pääsetähed eelmüügil teatri kassas.
kauplus
ühea elukorteri ja leivaah

I—2 möbleerit.

juga ära anda. Mäe tn. 12.

tuba,
erasissek., köögiga või köö

Tartus, Tähe tän. nr. 29. Pühapäeval, 10. mail s. a.

7X7 all. Sealsamas vaja

Kinnine

Majaomanikkude Seltsi saalis.

gitarvitaimisega. Teatada slt.
välivoodeid.

Pika raske haiguse järele lahkus siit ilmast meie armas vend ja poeg

Ostmised

Kavas orkestri kontsert. Lõpuks TANTS. Mängib puhk
pillide orkester. Algus kell 9 õhtu.

Sünd. 21. novembril 1906. a., surn. 8. mail 1931. a.

Maja

«Vanemuise» teater

(Teie .

25 vakamaad

W (ÕlUllD.

HiromaitS
R. Maido. .
Näitan vee sees selle ini
mese kuju, keda soovite nä
ha, ka asju. Ütlen täpse elu
loo. Kaluri tän. 12—3, IH
kord, hoovist läbi.

tükis ehk osade kaupa. Kü
sida Tartus, Tolstoi t. 3—l,
kl. B—lo h. ja 2—5 p. I.

Vajan alalist
giWiilil
Soovitan ennem kuulmata
odavate hindadega

poodi, Aleksandri tn. 113.

Teisipäeval, 12. mail kl. Bõ.

orawanahaft
kasukat
ehk rotundet. Kirj. slt. A. J.

Meie pakume suurimat valikut
Tele nõuate vastupidavust
Meie anname ainult kõigeparemat
Teie tahaksite meeleldi uudiseid
Meie pakume viimaseid moode
Tele nõuate jalale parajat mugavust
Meie oleme just selle meistrid.
Teie soovite asjatundlikult lahket teenimist
Meil on ainult vilunud müiijaskond
Tele tahate proovida ja võrrelda
Meie ei tunne ostusundi

Soovin osta
•-«

Pakkuan. slt. „M. A.'

__ >•

Ostetakse

John Wexley näidend 3 vaat.

Üli- ja kooliõpilaste pääse
tähed maksvad.

Ernst Johannes MK

raudseid käru
rattaid.
Lai tn. I—2.

Meie hinnad on alandatud ja kõige odavamad
Ji. Josset
Suurim ja vanem jalanõude äri Tartus, Küüni tän. 4

Sügavas kurbuses Helma.

Elwas

MnittiM

teti

1

JDA KtIMTI

töö või kontori tarvis. Maar

jamõisa tn. 25—4.

mann.

Pääsetähed 20, 30, 40, 50 ja
bO senti ühes riidehoiuga.

Ootamatult lahkunud kauaaegset toetajat liiget

(sissekäik Holmi tän. 1).

„ajate

Lapsevankrit
soovin osta, nelja rattaga,
Odawahiiwal. etendus* pruugitud, võib ka rikkes
olla. Raekoja t. 58—3, Zups

R. Zelleri operett 3 vaatuses.

Raske haiguse järele lahkus siit ilmast
minu parim sõber

Tartus. Raekoja tän. 9

ruumid

slt. nr. 6276.

Soovitakse osta hästi hoit.

naiskodukaitse Uderna jaoskond.

flmmacmand-masswija
E. EUER

restorani

Pühapäeval, 10, mail kl. Bõ.

n

mälestab vaikses leinas

Tartus, Tfthe t. •••

1 km linna piirist, soodsatel

aiaga soovin osta kohemak
setava raha eest; hinnaga
kuni 12.000 kr. Pakkumised

•• *

W. Arwi.

tingimust, rendile anda, ühes

Leinavad ema ]a vennad.

Surma läbi lahkunud jaoskonna liiget

Zlmmaememd

Endised

välja üürida söögisaaliks eh!k

kontsertõhtu
Ernst (puusid

Saekaater

võtab nPoitimeheH ja
a a m e h e" tellimisi ja
kuulutusi vastu ja müüb üksi

Latvello
Hudonl
Llvonla

kuid numbreid

B. ORLO, Kesk tfin. 34.

Wlttler

Victoria

jalgratta raame ja kõiksugu
osi. Müük üksikult ja suurel
arvul.

Hoidke val€
prohveti
eest!
Täiuslik saa
tuseõnne

!l

11 Hiili Ilm.
Valli t. 4. tel. 30-66.

Reelas
võtavad «POSTIMEHE» telli
misi ja kuulutusi vastu hrad
ARNOLD SIREL ja HUGO
MARTINSON.

j PEEP
| (Selgeltn.
Astro Hiri
Ostke mm
raamat.

Uueturu 2
(Välja
lõigata).

Äri on asutatud 1895. aastal

Möbl. tuba,
erasissek., elektriv., klaveriga

ehk ilma, välja üürida. Ja

Kostvaid

Cfcsjon

kobi tn. 46—1.

MAAMEES

mälestab sügavas leinas

Bftplna Vab. Tuletõrje Ühing.

..Vanemuises"
Pühapäeval, 10. mail 1931. a. kl. V2II h.
fuur

Tartu Linna Laeuukassas, Auriku tän. 1, on
10. juunil 1931. a. kell 11 päeval. Müügile tulevad
2 tuba keedu võim., veranda,
kõik oktoobris 1930. a. ja enne seda panditud as
elefktriv., aia sees, ära anda.
jad, mille tähtpäevad olid aprilli kuul 1931. a>, kuid
Küsida Tuule tn. 3 ehk aia
rentniku juures m. 5, krt. 5. lille- ja aedvilja taimi müüa. °/o°/o tasumata. Viimane %°/0 maksmise tähtpäev
Sealsamas müüa saalimööbcl,
O. Lanrltie alandas. oksjonile määratud asjade pealt on 6. juuni 1931 a.
väike tammepuust raamatu Tartus,
Tähe 128, tel. 12-58. Peale selle %% tähtaja pikendamiseks vastu ei võeta,
kapp, kummut.
vaid asjad tulevad välja lunastada ning kuld ja hõbe
Teatan, et on veel haudu asjade pealt proovikulud tasuda. Oksjoni päeval
miseks ära anda
muid operatsioone ei tehta. Laenukassa juhatus.
Korter,

võib tulla ametiskäija mees
kõnekoosolek
Kõnelevad:
End. riigivanem O. STRkNDMANN.
Rkl. Pärnu linnapea O. KASK.
Sisseminek kõigile vaba.
TÖÖERAKONNA TARTUMAA
KOMITEE.

terahvas. Raekoja tn. 37—4.
Päikesepaisteline

tuba,
elektrivalg. ja erasissek. ük
sikule inimesele ära anda.

Räni tn. 9—l.

Päikesepoolne 1-toaline

korter,
remont., erasissek. ära anda.

Kivi tn. 41—3, Tartus.

Saksa teatri raames.
Pühapäeval. 10. mall kell 5 p. 1. H. Treffnerl gttm*
aasiuml algkooli õpilaskoori ettekandel Fr. Abti
lasteooper

LUMINEITSIKE
Kaastegevad solistid ja gümnaasiumi sümfoonia-orkes

ter. iSovad pildid. Pääsetähed ä 100—25 senti
saadaval kella 4-st Saksa teatri kassas.

lilleni

Faasani rae
ja mõned kuked. Võru tän.
132—1> telef. 440.

Majad mfltta
hüpoteegi võlaga, keset lin
na, kaupluste ja aedadega,
sissetulek 18%, kiires kor
ras, I. järgu komisjoni kon
tor Tartu®, Suurturg 7, kella

9—2, p. 1. Narva tn. 81t, K.

Virro.

Korter,

Müüa vedtumadratsiga

2 ilusat päikesepaistel tuba,
ühes köögitarvitam., elekter,

MUU

veevärk, keskküte, on ära
anda Aleksandri tn. 70—4.
Rääkida Toflstoi tn. 3—l, te
les. 178, kella B—lo ja 2—5.

Vaadake minu vaateakent
ja külastage mind!
Rohu ja lõhnaõlide kauplus

on loetavam erapooletu niitidena
ilustatud pÖllumalandusline
lllllllltlll!lll!Hllllllilllll||!l|||||||lllll||||||||||||tl|||||||U|t|||||l||||!!||||||||||||||||||||;;j|||||||||||||||||||||

nflda 1 aleht.
Ilmub adv. JOH. VIIK'I tegeval toimetusel.
KAASTÖÖLISTEKS tuntud filikooli õppejõud

agronoomid, majandusteadlased, tegelikud pö £

ja majapidajad, aednikud, linnu- ja loomakasva
tajad jne. Praegusel algaval kevadisel hooaial
kus iga põllumees suurte lootustega oma takiä
asub .ahah .MAAMEES, heaks ,X,k,Ta nöÜ
andjaks olla igale peremehele ja perenaisele
perepojale ja peretütrele, sulasele ja tüdrukule!
PS"U; J" «-"II.

Tartus, Promenadi tän. 9.
Tartu Peetri koguduse
surnuaia volli koht
on ära antud.

Roosi tn. 12—9.

Müüa 2 suurt

?ä!s: «IDEAL» W'?.'.
puust kohwrit,
Korter
soodsad talverõivastede ja ja
keemiline Iriik- kui ka lihtpesu sa kardinad
auto ruumiga välja üürida. laga riidevarn. Herne tän. Igasugune
leiavad hea, korraliku ia võimalikult odava töö.
40—1, näha kl. õ—B õ.
Raekoja tn. 97. Tartus.

mehe. tellimiste k?k *Pos,i'
«• riigi ja Peakontorid Tir.uskto„nim!T-13d
Tallinnas, Vene tän. 1.

