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üksth mmiber 5 senti*

jTolpefus Ja peakontor kartus, Jaan! 11,
, oimetu» ja kontor Tallinnas, Wene 1,
Telefonid Tartua: Tegewtoimetaja 2-86, siseriigl

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

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

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

Postita: I kuu 135 2k. 270s„ 3k. 325 s., iga lisa*

kuu 105 s.. 6 kuud 625 s., 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijatele. -Kojukan d m i s e g a: 1 kyu 135 s„
2 lt. 270 3k, 370 s.» iga lisakuu 110 s.» 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ira viies: 1 kuu 125 s,
2k. 250 s., 3 Ic. 320 iga lisakuu 100 s* o kuud 600 s ,
12 kuud 1200 senti.

Wilismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult wõi
malust mõõda.

Nr. 132

ja |a maksulist 6 lisade tellimlshltiaad i
Postiga: 1 kuu 150 s.. 2 k. 300 s., 3 k. 370 s., iga Hsa

kodumaa hinnad.

„Maamees" 30 senti kuus. .Sädemed" 120 senti aistes, 60 senti

poolesaastas, Üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

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

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

Tänast lehte 10 lehekülge 75. aastakäik.

Pühapäewal, 17. mail 1931.

Jlihadelaud

millel on meie jahudest
sai või küpsised on rõõ
muks perele ja auks igale
perenaisele.
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Harjumaal awati kiwiaegne matusepaik.

SN MMM jl W« ZM.
Kõige rohkem sünnitajaid ZS—29 aastani, abiellumise hari»
puukt A ja 2S eluaasta wahel.
Abielumeeste surewus suur.
Tartu linna statistika, büroo juhataja L. Jso
ta mi poolt Tartu aastaraamatu jaoks koostatud
tabelitest näeme üönq huwitatvat pilti sündidest,

nut, nendest 775 Tartu elanikud. Vanaduse rüh
made järgi näeme, et rinnalapsi suri 85. neist 22

poissi ja 13 tüdrukut. I—s aastani suri 26 last
abiellumisest ja suremusest Tartus möödund aastal. (12 poissi ja 14 tüdrukut), 3—lo a. suri 21 (8
PoiSsi ja 18 i.), 11—20 aastani 27 (12 p. ja
Sünd. «
Nimelt sündis möödunud aastal Tartus 763 15 t.), 21—40 a. surnuid Sl. neist 50 meest ja
last, neist Tartu elanikkude lapsi 709. Abielus 41 naist. Selle grupi juures on surma põhjus'te na esiplaanil nakkushaigused 63 juhuga, millest

sündi» 637 last, neist 824 PoiSsi ja 818 tüdrukut.
Vabaabielus sündis 72 last, neist 35 poissi ja 87
tüdrukut. 'Nüüd selgub, et möödunud aastal oli
Tartus sündimisel poistel ülekaal 9 Mõrra.
Sünnitajate tvanuS kõigub 17 ja 49 aaSta tva

aastane suretvus wördlemisi ühtlaselt, kõikudes 60

tõuseb sündide arm 134 peale. 26—29 aastani on

märtsis.— 85 juhtu, kõige wäiksem notvembvis

39 juhtu langeb kapsutnsikusele. 41—60 eluaas
tani suri 161 isikut. . 91 eluaastast alates on sur
raid 414 isikut. Kuude järgi rühmitab möödunud

hel. Kuni 19 aastani on '9 sündi, a. —7O ümber kuus. Kõige suurem suretvus oli
sündide haripunkt, nimelt 218, siit peale algab 46 juhtu.
.Perekonnaseisu järgi näeme, et suveb kõige roh
jälle järjekindel? sündide artvu alanemine. 80—
64 aastani oli 154 sündi,' 35—39 aastani tuli kem abielumehi. Naistel alates 16 eluaastast ja

90 sündi. Peale 40 aasta 19 sündi.

Isa tvanuS ulatus 18—60 aastani. Fsastd alla

meeStel 13 eluaastast oli suretvus tvallaliste meeste

hülgas 53, tvallaliste naiste hulgas 78. abielus

20 aastat oli kolm, 20—24 aastani 59, 25—29 suri 209 moest ja 87 naist, leskedest suri 48 meest
ja 174 naist. Lahutatud ja perekonnaseis teadma
aastani oli isade arm 176, 80—34 aastani
ta
5 mehel ja 7 naisel.
149, 35—39 aastani 180; 40—44 aastani 57,
Nõnda on siis möödunud aastal Tartus jälle
peele 45 aasta 60. Leitud lapsi oli 8.
WallaSemade wanus oli 13—44 aastani. Alla rohkem surnud kui sündinud. Puudujääk tõu eb

20 a. oli wällaSemasid 6. 20—24 aastani 20,
25—29 aastani 24, 30—34 aastani 12, peale 85
aasta 10.
Rahwuse järgi on sündinud abiellus 580 eest
last, 20 wenelast, 19 sakslast, 9 juuti, 6 muust
rahmuscst, 8 rähmu» on teadmata. WäljaSpool

64 isiku peale. .

oaStani, meestel 18—74 aastani. Abiellujaid oli
kõige enam 20—29 eluaasta tocchel ja nimckt 823
meest ja õ?.6 naist.

SurewuS.
Möödunud aastal registreeriti Tartus 862 sur-

«ATHENA»

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

Rottosöitjntele!
Kas teil kõigil on ka teada,

Kuhu Eestis sammud seada,
Kui Teil head ratast vaja,
Mis on üle Eesti raja
Sõiduks tugev, kerge, hea,
Siis sa seda meeles pea:
Tartu linnas, Suurturg 5,

Kaupleb Relnhold «Eesti mees».
Teipa sulle ratta annab,
Mis ka elevandi kannab.
Hinnad odavad ja soodsad.
Rattad igatpidi moodsad.

Souresrallkus
raudwoodeid.

mõõdukate hindadega

«»«»«»»»»»»»»

K.lvand&Co
Tartus, Riia tän. nr. 69
(hoovimaja).

-IM

maid luid, mida .arwati mõne looma omaks.
Kuid pealuu ja kiwikirwe. ilmumisel .olnud
taluomanikill kohe selge, et siin. on tegemist
muistse matusekohaga. Leidja, Peeter Metsis,

madratseid ja re
form põhju soovitab

Kõige enam sünde on maikuus 76, kõige
vähem novembris 45.
Abiellumine.

luustiku tasemeni, leiti, alguses üksikuid wäike

• aailaifilMlal I«

abielu on sündinud 67 eestlast ja 6 Menellast.

Abiellus möödunud aaSial Tartus 705 paari
Abiellujate tvanus ulatus naistel 16 aastast 64

Iparim metallipuhastajal

3700 aasta eest maetud mehe luustik.
Käesolewa yaZta 7. mail otvastati huwi surma nüüdisaja tvaatepunktilt. Maid nägid selles
toto fibtajd haud Kose kihelk.. Triigi wallas, elu jätkamist teisel kujul, sellepärast maeti suri
Ardu'küla Wäljahansu talu omaniku Metsise mii> mugatvasse asendisse, nagu see omane idas.
põllul kruusaaugust. Ka käeSolewal kewadel s.t. jalad kokkutömmatult iStukil asendi» ja pea
wõttis taluomanik teetäitmiseks kruusa nime nõjatatult kätele. Omaksed panid lahkunule kaasa
tatud kruusaaugust. Jõudes kaewamiscga wöimalikult kõik tarberiistad ja ehted, mida ta

Suure hinnaalandusega
soovitan pühadeks moodsaid naisterahva käe»

taipas, et siin oma mitsiatiiwil pole kasulik
ZkakS matmVewiist. !
edasi kaewata ning tegi leiu teatawaks hari
Seni tuntakse meil kaks eri hauatüüpi: üks
duse- ja solsiaalministeeriumile.. Tuleb ni
on
tatvaliselt seljali maetud, tväljasirutatult, il
metada, et hra Metsis on talitanud «raba
makaarelt suund tvahelduw, sügawuselt kuni 50
jalt ja teadlikult ning. on anuud. sellega wäga
tähelepanuwääriwa eeskuju kõigile, kes tule sm, panustelt waesed. Kõnesoletoaid haudu, mis
wikus juhuslikult satuwad mõnesgusele muis esinetvad peaasjalikult Kolga»Jaam kihelkonnas,
tisele.

Lemkoht wanal saarel.
Leiukoha ümbrus kujutab saart keset suurt
raba, mis tekkinud omaaegsest järwest. Saare
jaotab kaheks -Pirita jõgi, kus see mõni kilomeeter
lõunasse tvõtab oma alguse. Juba tvarem, 1929.
a., leiti saarelt nüüdisest leiukohast umb. 1,5 km

lõuna poole Pirita jõe paremalt kaldalt põllult
degenereerunud tvenekujuline Zitvikirtves.

arwatakse tvanemaks hauatüübiks. Teine hauai
tüüp on külje Peale asetatud tükati, luustikuga.
LuuSnkud on aietatud tawaliselt peaga loodesse

tvõi põhja, 0.5—1 m sügatvusel. Wiimastest
haudadest leitakse sageli wenekujulisi söjakirweid,
mida seotakse Kesk-Eurovpast wäljatunginud JndoEuroopa rahivaStega. EeSlis on see tih.'dailt fcafc

tud Werksel'i alaga. Kükati asetatud luustiiku
dega hauad kuuluwad meil kitviaja lõppu ja ka

pronksaega. Kiwiaja pöletishaudu Eestis seni
KõneSoletva luustiku leiukohi asub tasasel üldse ei tunia. Wäljahansu haua panuste hul

liitvakass pinnal. Luustik asuS 80—39 sm süga gas Pole wenekujMst kitvikirtvest, kuid nagu ws
wal jämeda liitva kihis. Luustik lamas tvasakul rem nimetatud, leiti üks degenereerunud wene
küljel, peaga põhja poole, jalad rtnna alla kokku-

Wrutult, nagu joon. näha. Peale hra Metsise

kujuline kirweS samalt saarelt. Ka hauast lei

tud kirtves räägib selle poolt, et need mõlemad
poolt leitud kiwikirtve, joon. 1., leiti panustena on enam-tvähem üheaegsed, mis tvastak» aasta
tulekitvi laastust nuga tvõi kõõwits ristluude

hal (joon. nr. 8) ja samas lähedal luust nõela
tvõi naaskli ots (joon. nr. 4), rinna kohal leidus
ümmargune pulgcrkujuline luuriist tväikese ham
baga, mida tartvitati rõitvaste kinnitamiseks tvõi
muuks sellesarnaseks otstarbeks (joon. nr. 2).
Kirjeldatud matuse komme

kotte, portfelle, rahataskuid, reisi» on Eestisse tunginud lõunast. Säärast matmise
kobrateid, seljakotte, trakse, kurte jne. tviist tun:i kitviajal Euroopas ja ka mujal, näit.
Egiptuses, kus fee oli palju mitmekesisem. Seal
KARL HAUPT
tvahest isegi jalad ülespoole suure 'awi
Sadulsepatõõstus Ja kauplus Tartus, maeti
katte alla. Kükati. matmine annab end mitmeti

tele umb. 1800 e. Kr., wüi weelgi hilisem.
LuuStik kuulub mehele.

Rahtvatöult kuulub leitud luush? mag. Kleini
määramise järele pikapealise põhja tSu hulka ning
pealuu ehiwse järele tvastob see meessoole.

Prof. öp'?u määratult on kiwikirtves walmiS
tohid peenete-raliseft uralirt-porphüriit kiwiliigist.
mida meil leitakse Keik-Soomest jääga siia rän.'
nanud üksikute rätidkjtuidena. Samuti tvöib leida
Ardu küla ümbruses tulelitvi tväikeSte tükkidena.

Küüni tän. 1.

seletada. Tolleaja inimesed ei kujutanud endale

Pühapäeval kell 12 päeval RAHVAETENDÜS Peale lõunat alates kell 3 p. 1. valgus film
«NOA LAEV» NAINE 3A NUKK

A-S. ROYAL-FILMI KINO

tartvvras oma tatvalises elus. Sama tõendab ka
Wäljcchairsu talu haua mwentar. Mitme? kohas
mujal maeti ka orje ja naisi peremehele kaasa,
nagu weel hiljuti oli kombeks Indias, kus mehele
järgnes tuleriidale tema lesk.

W Lisana „ITAALIA".

Teised lehed-

Mtmsika Tartus ja ülikoolis

Möödunud laupAetvlck

teoSte hindamises.

Pean siinkohal tähendama, et nimetatud
haigus praegu üldine on. Arwatakse suur
tevSte pealkirjade ja heliloojate Kuulsuse läbi
tõmmata. HariiliAllt ei tunne sisu ei juht
ega wäljendajad. Ja selle tagajärg on suur
teoSte profaneerimine. Et kuulajad end nina

Ja mis peab nüüd saama?
Korduma lt olen saksa aega moele wleta
nud, kuidaS sel ajal tvaimlme kui ka muusika
line elu üliikboli õhkkonnas kchaS. Akadee
milises muusiöa-Ähingus oiki nii wana kui
noor tegew. Õppemeister ja õppejünger sei
sid kooris kui ka orkestris Vrwuti, et korra
likkude iluhelide läbi onta kui ka teiste ilu
tundeid ülendada. Puudus omal olukorrane
juht, Kltsuti see wäliSmaalt. Ettewõte ei
tohtinud kannatada. Tulid suurte helitööde
ettekande-päewad, siis olid need pidupäewa
dekS terwele linnale. Aula oli kuulajaid
laeni täis.
Ja nüüd? Nüüd laseme suure suguwen
dade orkestri omale külla, tulla ja jätame or
kestrandid üksi „Wanemuisesse", et nemad
seda tvabamalt saali akustilisi puudusi üles
leiaksid. Kui see kõik häbitunde pärast sün
diS fuguwendadel nii suur üliõpilasorkes
ter, suure kuulsusega laulukovr, siis on asi
wcchegi ondeStataw . Sündis see aga waimu
tuimusest, siis on asi kurb.
Minu siiamaalsed nõuanded Ülikooli muu
sika uuenduse asjus on ohakate sekka lange
nud. Armas see ei ole. Teadmine, et halba
maad vn paremast ikka rohkem, rahustab.
Sellepärast uuendan oma külmi.
Missugune suur eetiline tähtsus muusikal,
olen ka kvrdrvwalt ütelüud. Olen ka ütelnud,
«t selle teostajaks vsaw ja hingeline teostaja
peab olema. Juht, keS heli kui ka sõna Üle
lvalitseb ja keS eeskujulik organisaator. Luua
tuleb üks suur, jõuline üliõpilasköök. See
Peab aja Loobul eliidi kooriks kujunema.
Koor, kes linnas kui ka maal nchtiwat osa

pidi tvedada ei lase, kelle süü siis, et kontserdi ! etendab.

ruumid tühjad.
Koor ja orkester, millega suurteoste ette
kandele asutakse, peab arwuriKaS olema, into
natsioon puhas, fraseerimises wilumuS. Et
Ülalnimetatud kooril kõikides nõudeis palju
tvrgu oli ja suurtöö ettekanne weel distsipliini
suhtes demoraliseeriwalt oli mõjunud, selleks
andsin nõu: Voor peab remonti minema.
Koor ei läinud.
Edu puudub.
Siis asutati LliõpilaSkoor. See alul
läks ja ei läinud ka. Soowiti asjatundjat
juhti. Juht tuli ja hakkas alusmüüri, wun
damenti rajama, mille > peal julgesti edasi
ehitada lvõiks. Igal tvähdgi arusaajal ehi
tvjal on teada, et see osa tööst kõikidest iga
tvam, agg ühtlasi wajalikum on.
wundamenti Meil tarwiS?! Aja
tviide! Tullakse kokku ja lauldakse. See on
EHI" Nõnda ütlesid need, kelle käeS koori
saaws oli. Juhataja loobus niisugusest ehi
tuAviisist. Hakati uue juhi pioolt ehitama.
Nüüd ehitatäffe juba aaslaid, aga ehituS ei
WeKe. SÄnod on wiltu, ei sitwvkawS peale
sünni. AluS on nõrk, ei see seinu forfntf.

Luua tuleb, telsekS, AiSprlas-orkester,
millest ka wilisMsed osa wõtaks.
Luua tuleb, kolmandaks, akadeemiline
suur üldlaulukovr. See E>or koosneks Aü
kooli õppejõududest, nende perekonnaliikme
kest ja paljudest üliõpilasist. Tullakse kord
nädalas kokku ja lauldakse korralikult ühe-,
kahe- ja ka kergeid neljahäälseid laule.
Laul, mida paari aasta eest maipeol
kuullin, ei olnud üliõpilaste wääriline.
Ulikboli wuusKadirekwri Ülesanne on ka
loenguid pidada. Iga kahe nädala tagant
üks teaduMne referaat. Järgnewalt tut
wuStamine teoreetiliste probleemidega ja
muusikaliste aja- ja päewaküsimustega.
Nesanne on suur ja raske. Teostada
suudab ülesannet ainult see isik, kes ise muu
sitast koosneb ja seda ka edasi anda' suudab.
Kui oleme kord niikaugele jõudnud, et ilu
helide lained ülikooli ruumist Taaramäem
ülatuwad, eh? tuleb stvs Vanemuine jällegi
meve lähikonda. Praegu tundub kull nõnda,
kui oleks ta meist jäädawalt lahkunud.

Tkand«al Toseauiui ümberMil aa no st, 16. mail. (Trj.) Siinsed
ajalehed pühendawad suurt tähelchvnu wahe
juhtumisele, mis neljapäewal sündis Bolog
nos. Nimelt M Bologna teatrisse selle awa
mi seks pärast restaureerimi st kutsutud kont
seoti juhatama kuulus helilooja Toseanini.
Enne koMerdi algust tehti ToScanmile oota
matult tingimuseks, et sissejuhatuseks tuleb
peale Itaalia kumngahümni mängida ka faS
ristide hümni. Toseanini keeldus. Selle
peale tungis rühm fasciste heliloojale kallale,
puistas ta üle toorete sõnadega ja lõppeks

lõi M faScist Doscaninit näkku. ToScanini
koobuS selle järele kontserti juhatamast, istus
autosse ja sõitis tagasi Mlaaniosse.
Pärast tema ärasõitu korraldasid fasciS
tid Vologda tänawatell suuri meeleawaldusi.
Hüüti: „Maha Toseanini!"

Põgenemine Kremlist.
Sven Adelont romaan.
TSMnub M. P. ZS
„Wene pankurist Pariisis?"
„Jah, wenelasest, ZeS on nüüd prantsuse alam."
Barõschko warises märgatawalt kokku. Nüüd ta
oli täiesti kindel, et selle pealiku teate ja tuhatfrangi
liste pakikese wahel, mis ikka weel alal hoiti tema ka
pis, oli mingi ühendus. Ta kahwataS lausa pine
wusest.

„Wene pankur Pariisis," kordas ta häälel, mida
ta enam täiesti ei walitsenud. KoS on see—," ta pea
tus, sest kartis, et annab ise endale hoobi.
„Keda mõtlete?" küsis pealik truusüdomliselt.
„Ei kedagi. Kuidas saite neist asjust teada?"
Pealik Jarowitzki naeratas.
„Teie ometi ei wõi oodata, et panen teile kõik kaar
did lauale," ütles ta.
„Jg mida soowitate mulle õieti nüüd?"
„Et seda asja põhjalikult uurime, süüdlased kariS
«me, ja et mina tasuks peale summa sularahas saan
punawäes pealiku seisusega koha."
Barõschko noogutas.

„Wõtan teie ettepaneku waStu," ütleS ta.
„Raha ma wõin teile ise walja maksta, ja ma
soowitan teid sellele kohale, kuid mitte warem, kui
olete oma wäite tõestanud ja kindlustanud hea tule
muse. Kõneleme asjast pikemalt."
Mehed kõnelesid weel mõne aja teineteisega. Kui
pealik Jarowitzki kaubandusosakonnast lahkus, oli tal
maigitud kokkuleppe kohta kirjalik tõestis.
Paar päewa pärast seda külaskäiku andsin ennast
Gromowile tunda.
Nagu nii paljud härrad juhtiwail kohtadel, 01l tal
harjumuseks äris töötada weel hilja õhtuni, pärast seda
kui ametnikud olid juba läinud. Teadsin fcba proua
ja ... ühel yhtul seisin kella seitsme ajal
Gromowi töötoa ees Haussmanni Bulwaril.
82.

Silm silma WaStu.
ärihooneteise!
teise!
Gromowi kontorid olid suure ärihoone
korral.

Benstini asemele pmesLjk.

AilllllW (ÜDltliDß H

«. LStt.
seS olles, küsis isand: „ütelg« ometi, mllleS
peitub wiga, et mdie Tartu laulukoorid jalgu
alla ci sao? Tuletage meelde weel hiljutist
suurteose ettekannet feaiE NrgeS kojas. KaS
nõnda tohib üldse esineda?"
Raske on selle peale otseteA» waStust
anda. Pahe juured ulatuwad kaugele, süga
tvole. On möödunud rohkem kui paarküm
mend aastat Mest, kui meie suurema seltsi
juure muusikaosakond asutati. Töötati huwi
ja armastusega. Edu oli kaunis. Tuli teine
juht, la siis läks alul edasi. Kutid pea algaS
mäest allaweeremine. Ei olnud peatust. Kui
asi juba õige paha Ui, tähendasin suurema
kirjutise lõpul: „Km põlluharija näed, et
tema ühest maatükist jagu ei saa, siis läheb
tema teisale." Harija aga et läinud ja ei
annud ka maad käest ära,
Maa oli oma sisu poolest kaunis, kuid
harija ei osanud harida ja el hoÄinud ka te
mast. Nüüd on maa palju aaStvid ainult
umbrohtu kannud.
Kiriku uuestiloodud pihtkonna juure asu
lati laulukoor. Koor ei suutnud harilikke
laule korralikult ette - kanda, ja juba asuti
suurte helitööde kallale. Ja weea missuguste!
Pealesiindijate kui ka täjtzate Poolt annab see
tunnistust madalast arusaamisest muusika
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Frani-Josefi
allikavesi
korraldab seedimist

Arstldepoolt soovitatud.

«WIU

U«» aparaat» «i« tvõimaldab taadawat kokkuhoidu Kütte
kulutustes.

S»h. Sirsch.
|a omakahepaikfust teistele
Tsimetsfele tn tvelfcmtifef» U*m ttef eelpool toodud ftnire 3300nttd
ketud järgettfek «ak tsbamfx poolt, bensiini asemel ole?» auto ara tarnnwnud töt
tulge pookimas.
le» dmldawaSti juba kauemat aega ge rohkem 4200 kilo Mt, V
Ntljapäewane .Waba Maa" leiab kSitiswane
töötab illeSa,rbe kallal, katva» t»»föe» leikawat energiat ira kasutada iimmarguselt tteb 210 kr. Seegi raha ole»
mata eelnõu päevakorrale kerimise puhul paraja
mootorite küttekulude wähmdamiseK. kodumaale jäänud ja mitrnele töölisele \oe*
aja olewat etteheitoid teha vchwaerakonnale ja J.
Tõnissonile selle», et paar aastat tagasi sotsialist
Maailm pöeb terawat majanduslikku kriisi põletamisel teenistust artuulx KoWchotou
lise waliisuse poolt koostatud ja rahwamajandust ja riikide walitsustd pw-gutavad jõudu sekle aleks aga saadud ümmarguselt 900 kroom,
ja seda üheainsa weoauto pealt kahe kuu
sügawalt puudntawate eelnõude puhul .Postime lahendamiseks.
jooksul! ~ .
hes" awaldati artikleid, kus täh. eelnõusid rahwa
MiS puutub EeStiSfe, siis on lugu meil
WStame arwesse kõik meie weoamoö, mosmajandusllste huwide lähtekohalt arwustati. Ka küllalt tõsine. Lehtedest leiad üha artikleid,
poaegu, mtl uue koalitsiooni kokkuleppe tulemusena nagu: tollimüür pilwedeni, wäliskaubandus torwagunid. traktorid, omnibused M teehoow
kodumaa tööstust puuduiawad seaduse-eelnõud
PaSsiiwne. wõi ja peekoni hinnad langewad, lid, jätteS wälja sõiduautod bensiwi-punwse
seguga, sii-S saame summa.
miwad hariduse- ja sotsiaaTmimsteeriumiS ja oma tõötatöäliSte meeleawaldlifed, suured weksli
Peale
selle tekiks sSetöõstuS ja seAe eksport.
lõplikuks wastuwötuks wõi tayasilükZamisoks sSelu!- proteStid läinud kuuS. kust otsida wäljapääsu?
MiS see kõik tähendab riikliku nvajanduSpo
mist wajawad nii walitfuse» kui ka riigikogus. oi jne. jne. Need pealkirjad ei waja seletusi.
ole mv we ergusid sulgenud asjalikkudele arwuStuS
Majanduseelu juhtimine ja kriisi lahenda litika seisukohalt, on igale selge.
Kui wSrrelda puusütt bensiinini», fnf lew*
tele. Kuid muidugi ei ole ste . tööerakonna taktiba, mine on keerulisemaid ja raskemaid problee
ära oodata teiste arwamrst. waid oma arwamist me ning nõuab juhtidelt traditsioone ja ko me, et peale vdawuse on temal Meel mitmed
teistele külge pöökides omatehtud tmckeweSAtega gemufi. Üks on aga selge isegi wõhikule. ja teisedki paremused. Bensiin sisaldab tihti foj
wõidelda, sest muidu oi anna ja tõöevakondlikku see on: kui meie tahame o«a majandust wä foci ja wäawli aineid, miS mootori iga wa
joont wälja.
hegi parandada, siis ei tohi meie rohkem ?u heMxnvad. pe juure# seda ei ole. !Benfun joötb
Kahju sellest energlakulutusest, mida .Waba -lutada kui sisse wõtame, oleme sunnitud pii plahwatuda ja selle läbi Palju sattub'
Maa" kaotab praeguse koMtstooni tülliiajamistkS rama sissewedu hädatarwilikuga. püüdma tada süsi aga mitte kunagi. Bensiinimurgr
ÜSna asjata. ühe» numbris heidetakse sotsialisti produktsiooni suurendada ning äärmiselt kokku tuft hädaoh?on suur, kuna see puusöe
pea täiesti puudub. Wõimaluft puusoegaasi
dele ette, et need oma töörahwa huwide kaitse ka hoidma.
gudele maha sahkerdanud ministri kohtade eest.
Kui küsime, kaS toimime nii, siis Peame bensiini asemÄ tarwitada tunmiStab täiel
määral ka meie Tartu ülikool.
Sealsamas järgneb etteheide koalitsiooni kodanlis kull kahjuks waStamq, et igal alal mitte.
Meie metsade peawalttsuse andmetel wSus
tele rühmadele .et need .mingisuguse punase läät
Nende ridade otötarwe ei ole arutama ha*
meie
metsazatistesi, nagu oksad, ladwad ja
saleeme" eest oma põhimõtetest taganewat.
kata eksisamme, mis tehtud majanduspolitika
Kui .Waba Maal" midagi ette heita on meie alal, waid pöörata tähelepanu ühele pahele, kännud. aastaS kuni 100.000 tonni sütt wal
rahwamajandust ja eriti tööstuse huwide kaitse millest waikideS mööda minnakse, ja näidata mistada.
See söehulk kaloriteks arwatuna annas
puudumises, siis ainult cmm tõöerakondlisele tvck wõimalust selle pahe kõrwaldamisekS. See
energiahulga, mis toõrdub ühele kolmandikule
kitsusele selle sihikiMustta tegutsemist eest. mv» pahe on meeletu bensiini raiskamine.
meie majanduslisa elu korraldamisel eriti halwa
Ainult üks näide: keegi, kes 8-tonnise au Rarwa kose jõust. Rakendades seda jõudu
pärandusena end tunda annab praegusele walit toga webas puid, tarwitas kahe kuu jooksul rahwamajanduse teenistusse, saawvtame toaga
sustle ja riigikogule. Et haridus- ja sotsiaalmimS 3500 liitrit bensiini 1120 krooni
suure kokkuhoiu bensiini alal, jättes sellega
teeriumi poolt koostatawad eelnõud, millised eriti Need 1120 krooni, miK saadud peekoni ja wõi hulga toäliAwaluutat kodumaale, alustades
meie tööstust puuduiawad, oma kcrugeleulatuwate eest, rändawad ühe ainsa weoauto pealt kahe arenemist nii tööstuses, liiklemises kui ka poi*
sihtide poolest nüüd mõnikord istgi tööerakonnale kuu jooksul wõõrsile. Weoautosid on meil lumajanduseS, käima Pannes mootorid ja
liialdusena tundutvad. siis on selles .unustamatu praegu umbes 900, autobusse 130, sõiduau traktorid, mis praegu enamuses kalli bensiini
teened" omaaegsel tööerakondlisel sotsiaalministee tosid 2700 ja peale selle traktorid, techööwlid tõttu seisma ja kõdunema peawad.
Sellest ideest aetuna on nende ridade kir
riumil, kes 'sotsiaalosakonna tsikli se koosseisu koos-- ja muud mootorid, mis bensiini wõi petroole
tannsel sotsialistvistlt mõtlewaid noori inimesi kõr umiga käiwad ja mille tarwiduseks wõõrsilt jutaja muretsenud esimese täielisema aparaadr
getole kohtadele upitas ja kodanlaselt mõtlewaid 7000 tonni bensiini sisse toodi. See summa weoauto tormis, mida lähemal ajai tahab
ametnikke ministeeriumist minema toimetas. Kui peaks iga mehe mõtlema panema, kuidas siin demonstreerida aSjasthuwitatuile.
Eestis on ka warem katseid tehtud sellel
nüüd selle tagajärjel sotsiaalministeeriumi korral kokku hoida.
dnste ja algatuste all tõsiselt kannatab meie noor
alal,
aga need on Äaõnneswnud. Jätte»
Prantslased kütawad oma weoautosid,
töösturkond, siis on ju wäga imposantne esineda busse ja traktoreid puusöegaasiga. Wälis seletamata neid nurjumise Põhjusi, loodan
tööerakondlisel .Waba Maal" kodumaa tööstuse maa praktika tõendab, et 1000—1200 gram kindloSti selgeks teha, et puusoegaasi mootori
kaitsja osas, eriti weel sellepärast, et üks tegewck mi puusütt wastab energia hulga poolest ühe kütteks tarvitamine mitte Paljas idee ei ole,
maid eestwedajaid Praegu tõösdurkonna awalik-õi liitri bensiinile. Puusöe hind oleks 3—6 senti waid läbimõeldud ja proowitud ning wäli»guÄises asutuses WSrdlemist kenakest tasu saab ja kilo ja bensiini liiter 30 senti. Tagasi mm- maal kasutamijst leidnud tõsiasi.
ometi ka midagi oma palga eest tegema peaks, kuigi

erakonna tmrlelipst-poliiika õieti sunniks ka siin
kahepaikset taktikat: ühe artikliga Lritada sotsia

GPU ..lahendab" transpordi
liste, teisega ette heita kodanlisiele rühmadele sün«
kvitst.
nipäras-vid pahesid ja 4slmu?eerutäh
wangiStati 46 raudteeametnMu.
mist. .Waewgtt see tsehakgnud apwokaat meie
Moskwast, 16. mait. GPU vangistas
töösturite peres tööerakonna õiget palet maskeerida
laseb ja tööerakonna senisele politikale midagi po Moskwa suure kaubajaama 46 ametnikku ja
algatas protsessi sama jaama 112 ametniku
sitiiwstt annab.
wastu. Neid süüdistatakse „sabotaashis" ja
Jalgade hlgtstaailne on tervisele kahjulik, kaupade warguseS. 1936. a. wiimasel wee
ebamugav ja eemaletõukav pahe, mida kõrval randil olewat „kaduma" läinud 85 wagunit.
dab 1 karbi
Peale selle süüdistatakse ametnikke weel sel
les, et nad olewat meelega saatnud tühje
waguneid kaugematesse jaamadesse, et sün
ItiMr „SEC"
nitada borratusi transpordis.
Eestt-LSti koostöö film! alal
tarvitamine. Müügil apteekides ja
rohukauplustes.
Teoksil ühiste filmide walmiStamiue.
Riiast, 16. mail. Ühenduses EeSti fil
I JeconitQ" feen ontõiae parem 11 mide „Uu 6 inimene" sa „Wigased pruudid"
linastumisega Riias on kõne alla tulnud

Astusin pikkamisi wormirõiwas uksehoidjast nwöda
ja wõtsin tõstuki teisele korrale. Esikus ootas proua
Jarowitzki. Ta oli pärast tööaega jäänud kohale ja
tegi näiliselt ületunnitööd. Tõeliselt ta teotses minu
ülesandel. Ta wiis mu eestuppa.
„Kõi? ametnikud on läinud," sosistas ja osutas
siiS tagaseinas olewale uksele. „Ta istub üksi seal seeZ."

,Laitva," wastäsin, „teatage mind kohe, ja ärge
unustage, et olen mr. Harrison Detroitist. Mr. Här
rison on parajasti Londoni saabunud. On tegemist
äärmiselt tungiwa äriasjaga."
Proua Jarowitzki läks sisse ja tuli kohe tagasi,
teatades, et Gromow palub mind sisse astuda.
Panin kübara ja mantli ära. Proua Jarowitzki
wõttis mõlemad wastu.
„Wiige kübar ja mantel nagu kokku kõneldud ära
ja oodake minu märguannet," sosistasin.
Proua Jarowitzki noogutas kiirelt. Ta silmitses
mind uuriwalt.
„Hästi tehtud," möönis ta.
Ta mõtles mimt riietust. Kandsin tumedat, joo
nelist ülikonda, lakkingi, wiolett siidsukki ja mu köide
tawas kaelasidemes hiilgas suur briljant. Hiljem

halba. Kuid nüüd seisis see surnu äkki kõige paremas
terwises tema ees, ja sellegipärast Groinowi nägu
ei lasknud aimata midagi.
Jätkasin:
„Teie ametnik teatas mind teile kui mr. Harri
soni. Selle nime wotsin endale Ameerikas. Ka teie.
Jwan Wolkow, ju olete muutnud oma nime pärast
meie wiimast kohtumist. Noh hea, kuid mul oli kawat
sus siin täna õhtul kõnelda pisut millestki muust. Teie
wististi wõite küll aimata minu tuleku põhjust."
Gromow mõtles silmapilgu järele.
„Teie arwatawasti teate, et olen abielus teie endise

naisega," utleS ta kõheldes.
„Tean kõik," wastasin.
Ta ei saanud aru wõi wähemalt teeskles nagu ta
ei saaks aru minu sõnade mõttest. Walitud wiisaku
sega palus ta mind istet wõtta.
Istusime minuti waikides ja oodateS. Pean tõen
dama, et nautisin seda waikust. Teadsin, et iga sekund
teda piinab.

Eesti ja Lati ühiste filmide wailinistamine.
Praegu RiiaS wiibiwaid Eesti filmitegelasr
MärÄat ja peetakse selle alga»
tajaks. Kawatsusel on walmistada
sus tegewus areneks Tallinnas, Riias ja
Saaremaal. Mängijateks oleks Eesti ja Lätr
näitlejad. Hr. Märska peab läbirääkimisi
Läti rahameestega ettewotte finantseerimiseks.

Kroonika asjus jõuti juba kokkuleppele. Üles
mõtteid tehaksv EeAti, Läti, Soome ja Leedu
sündmustest.

Läti aimtiriauittude selts.
Riiast, 1.6. mail. Lahkhelide tulemus
sena Läti KrjcmiKude ja ajakirjemiVude j eit
sis, asutati Lati ajakirjanikkude selts, tes neil
päewil awas tegewuse. Seltsi esimeheks wa
liti J. Druwa, abiks dr. A. Bihlmanis.
Seltsi juhatus otsustas pidada kõige läheurat
ja sõbralikumat ühendust naaberriikide aja
kirjanduse organisatsioonidega.

oma. „Teid süüdistatakse selles, et saatsite 1918. aaSta
sügisel wale ja nimetu süüdistuskirja tshekasse ja Smb
lesite minu kasukasse walepaberid, et äratada minu
wastu kahtlust, nagu oleksin segatud wosturewolut
sioonilisse liikumisse, et mind sel kembel teelt kõr
waldada."
Nõrk puna oli tSuSnud Gromowi näkku, kuid mees
walitseS end täielikult.
- Jätkasin:'
„Pärast seda, kui olite põhjustanud minu arre
teerimise, kasutasite olukord, et ära waratsada minu
kohwrit teemantidega miljon dollari wäärtuses Teie
müüsite hiljem wälismaal need teemandid ära ja asu
tasite selle rahaga oma sirnse pangaäri."
Gromoto kehitas õlgu.
„Niisugust rööwlilugu ei toSta keegi ometi
kuulda!"
„JgataheS tean üht inimest, keS on eriti suurel
msfficra!" *UU)itatU*':" wastasin rahulikult.

Siis ta ei suutnud waikust enam taluda.
„See on tõepoolest üllatus," ütles ta. „Minu
naine ja mina pidasime teid surnuks. See tähendab,

Gromowi silmad läigatasid jonnakalt,
kasutama?" mõUetut kaebust waStu

mõistate nende üksikasjade tähendust.

meie arwasime, et tsheka arreteeris teid ja laskis maha."

Kohe pärast seda seisin Gromowiga tema kontoris
silm silma wastu.
Proua Jarowitzki sulgeS minu järel ukse. Olime

Ma ei wastanud ikka weel ja nägin ilmselt, kuidaS
minu waikimine teda ikka enam erutas.
Siis ta jätkas:
„Mul ci ole midagi selle waStu, kui Wera ja teie

et toom talle jutustada pisukese,
toaga palzuutlewa uksikaHa minu
wasta:n. ,Mlnd arreteeriti Moskwa jaamas pärast,
lõunal, km sõitsin Sorinskojest tagasi."
wlt toaala* uiullle üksisilmi ja pinguta

üksi.

Gromow ei tunnud mind ära.
„Tulete pisut ebatawalisel ajal, mr. Harrison,"
ütles ta inglis keeli, „kuid palun wõtke iStet. Millega
wõin teid teenida?"
Jäin seisma ja waatasin talle otsa.
„Kas teie ei hinne mind?" küsisin wene keeli.
Kuid Gromow, kes mind aastate eest oli näinud
Wera isa mõisas ja siis 1918. a. Moskwas wõibolla
weel kord wõi kaks, ei tuntmd mind ikka weel ära.
~Palun wabandust," ütles ta nähtawalt segaselt,
ja nüüd wene keeli, „kellega on mul au kõnelda?"
Waatasin talle silmi.
„Minu nimi on BoriS Leonidowitsh Sorin,"
waõtasin.

Sügaw kahwatus lendas järsku üle Gromowi näo,
kuid muidu mees walitses end täiesti.
WaStu tahtmist pidin teda sellel hetkel imestlema.
Mõtted ta roimast minu wastu olid aastate jooksul
muidugi kohutanud mõnd ta unenägu ja talle walmis
tanud enam kui ühe unetuma öö, kuid igakord ta ra
hustas end nwttcga, et surnu ei tee enam kellelegi

kohtute heade sõpradena ja et meie kolmekesi kõigest sel

lest kõneleme. Pealeselle tulewad wististi lõpetada mõ
ned wormilikkused."

„Jah nimelt, minu härra," wastasin, „siin on
mõned wormilikkused, millised tahaksin lõpetada koguni

iga silmapilk. Nii näiteks peaksime karistama minu
ulesandjat ja warast Jwan Gromowi."
Gromowi nägu jäi liikumatuks. Ta oli ilmetu
nagu mask. Wõibolla ta eelistas piinarikkale teadma
tusele, et Ütlen talle tõtt näkku.
„Teie olete kas hull wõi mõne hullu eksituse oh
wer," wastas ta rahulikult.
„Teie näitlete suurepäraselt, Jwan Gromow,"
Ütlesin, „kuid see ei aita teil enam midagi."
Gromow kehitas läbematult õlgs.
„Mingem asja juure," ürleS ta kuiwalt. „WaraS
ja ulesandjad on tühjad sõimusõnad. Täiskaswanud
mehelt nõuan wähemalt korralikku ja põhjendatud süü
distust."

„Teie soow peab kohe täidetama," wastasin kül
mait. Mu hääl oli rahulik ja asjalik nagu adwokaadi

juba ennelõunat" jätkasin mõi.
jutuga, et wÄbijite juhult,ult jaamas,
tahtes kohata uht sõpra, ja nägite oma silmaga, kuidas
mmd arreteeriti. Ettekäändel, et tshekasõdurid on teel
!?* U? wvrrm^dž' hirmut-sit- Werat ja sundisit
teda toagiwaldselt ülepeakaela kodust põgenema. Pärast
kasutasite ta äraolekut teemantide röötoimiseks. Alles
ms, km see zuhtunud saatsite nimetu kirja tshekasse.
põhjal arreteeriti mind Sorinskojest
fagaltiötottl jaamas, nagu olite õieti arwanud. Nii
pihtus koi waremmi. Kui jutustasite Werale minu
arreteeremiie t. iswsin weel waba ja muretuma m^
}im wn®i kupees. Tean. et mee
mota«rom°W "ŽtUä la"9Ctalui> ja tZi-iti liiku.
**• 20 miuh
(Järgneb.)

**>l3l,
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IVO.WO kr. jääb talwiseks maaparandustööks.
Neil päewil kinnitas Põllutõõministee tuna 75.000 kr. on määratud iriigi aavel läbi
riuim tänalvu aastase maaparandustööde ka- wijidawate tööde täitmiseks (Wõrumaal Pe
Ma. millega suwiStekK . maapavanduAtöödeL detsi jõe süwenduS õgwenduStööd). Era
põllupidajateele määrati ri-iklryu

maapidajate pveeühmgul said toetust 110.000

duSkrediiti 345.000 krooni ulatuses. Tänawu
on põllutöõmmiSteevimni eelartveS maapa
ratndustööde läbiwiimisekS riioifeg» poM kre
btrlt lubatud 450.000 Kroom. Sellest kre
diidist, nagu tähendatud, on suurem osa su
wisteks kiire iseloomuga maaparandustööde
Wbiwiimiseks !määratud pöllupidajatele wäl
jaandmiseks. Ülejäänud 100.000 kr. wõe
takse kasutamisele sügisel ja tallve hooajal
tööde täideviimiseks. Riikliku toetuse mää
ramisel on pöllutöömmiSteerimn avweStanud

krooni. Sellest summast saab Tartumaal
Kirsast» weeühing 1000 kr., Külajõe-KSren
da 2000 k>r., Koogi-SovffWla 3000 kr., WoldiKoogi 1500 kr.
Alatskiwi-Lahe 300 kr., Kassinurme 900 kr.,
Teedla-MetsMa 1000 kr., ProSsa, 550 kr.,
KuvekAa 1500 kr., Kiwijärwe 1000 kr.,
Meeksi-Koli 1200 kr., Lema-Märasoo 1500
kr., Ehaküla 500 kr., Palaküla 1000 kr., Ra«
sina 800 kr., Rõusrsoo 1200 kr., Ropka-Meeri

töö üldise 'tälh-ts.usoga.

Edasi kawaffeb pAllutööminiSteerium käeS
olewal suwel läbi wiia terwe reai eeltöid maa
paranduse töödeks Tartumaal. Eestkätt «tu
leb ettewalmiStusele Emajõe süwendustöid
Kärewerest Wõ-vtsjävtveni, WõrtSjärwe, Pik
nurme ning Tartu ja AwiMrme metskon

Toetust antakse weejuhtme kaewamiseks
tvesiKonnaga kuni 1000 ha,kuni 25 Proff.,
1000—3000 ha suuruse wesikonnaga ©uni
50 proff. töö hinnast ja 3000—10.000 ha
75 proff, ning üle 10.000 ha kuni 10 prots.
Suwisteks maaparandustööde läbiwiimi
seks riigimõffates on määratud 30.000 kr.,

1500 kr.

dadeS.
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** Wangistamised
Madriidis.

MÜ.OOO Roni WM llflßaFflß&BStÖQfeelS.
i Sellest weeühiügutele umbes lio.ooo kr.

PühapSewal, 17. mail 1981. a.

KörtsiS hanAstati vusVvplaste stapp.
Madriidist, 16. mail. (Trj.) His
paania- pealinnas keStawad edasi parem- ja
pahempoolsete äätmuslaste wangistamised.
Politsei tungis ootamatult koosolekule, mida
ÜheS .VrtsiS pidasid mwunis'tidc juhid.
WangiStati 14 LommunistlGu tegelast ja
konfiskeeriti palju kompromiteerivaid dokivrewoilwreid ja teisi rebwu. Samal
ajal on uusi wangistamisi toime pandud ka
monanchiÄtide rinAondadeS. ühtlasi tvabaS
tati aga wahi aü pühapäewal wangistatud
mvnaHiStid, nimelt ajaleht „ABC" omanik
markii Luca bai Tena ja wennad Hirallesed,
keda süüdistati tneeleawalduZte õhutamises
ja awaliku korra rMumises.
Paawst sotsialismi wastu.
- Roomast, 16. mail. (Trj.) Paawst
pidoS reede pealelõunal raadiokõne, mis ära
tas suurt tähelepanu, kuna Pius 11. enne
olemata terawalt kallale tungis „liialdatud
kapitalismile", samal ajal aga terawalt huk
ka mõistis sotsialismi. Paiawst märkis ära,
et Watikan okewat juba ammu seisukohal,
mida ta ei ole muutnud: kes tahab olla hea
usklik, ei wõi olla sotsialist. Paawst kutsus
kõiki sotsialiste üles täzasi pöörduma kiriku

Haitsfke ema (kepse l

Greeka, Bulgaaria, Vene ja Ameerika. Nende

maade tubakad on oma eriomaduste ja väärtuse

poolest täiesti lahkuminevad. Kuid ka ühe maa
tubakad on mitmesugused, igal lõikusel on oma,
teistele mitte sarnane headus.

Ainult suured ja rikkad tubakavabrikud vvi
vad omale otsekohe istandustest parimaid ja
vajalikumaid tubakaid muretseda.

Meip tuntud paberossid

Man»» I
I Tähtsamad tubakalstanduste maad on Türgi, H|
Lia Orient I
valmistatakse väljavalitud ja kahjulikkudest lisan

dustest pneumaatiliselt PUHASTATUD
tubakast

Ä-S. „LÄFERME". I

rüppe.

Renatöniiefiis Päritu-TaElivina
waheli*el kifsaroopaliad.
Wedmi itt kaks wagunit kraawis kummuli.
Jnimönnetust ei olnud.
sõitnud rongile. Õnnetuskohale sõitsid po
litseiwõimud ja raudteevalitsuse esitajad, et
lähemalt järele vaadata õnnetuse põhjusi.
Tee purustamise tõttu oli uhenduS kogu pqe
va katkestatud ja sõitjad pidid õnnetuskohal
ümber istuma teisele rongile. Kraawikukku
nud wedur oli üks .hiljuti Krulli tehastes
valminud veduritest. ..

Wabakaubanduse kaitseks
MikS Lloyd George toetab sotsialiste.
Londonist, 16. mail. (Trj.) Vaba
meelsete juht Äloyd George esines erakonna
konwerentsil Buxtonis Enega-, milles ta ise
loomuStas wabameeljete praegust politikat:

Haitsfke ema kepse !

Wabameelsete rühm-» alamkojas tahab kaasa
'töötada praeguse walitsusega> ilma et ta siiski

ohwerdaks oma rippumatust. Politilist sei
sukorda OngliAmaal on põhjalikult muuwud
Odaleai sündmusse järelkaja.
asjaolu, et wanameelsete erakond on omaks
wAnud kaitsetollide maksmapaneku politika.
Arupärimised parlameadis. Protestimeeleawaldafed
Selle tõttu peawad wabameelsed koos sotsia
listidega looma ühise wäerinna wabakauban
Otoiholmis.
duse kaitseks.1 Pärast läbirääkimisi lükati
Stokholmist, 16. mail. Odaleni laew jõudis sinna reede hommikuks. Odaleni
Buxtvni konwerentstl suure häälteenamusega
tagasi resolutsioon, milles nõuti, et wabameÄ rahutuste! haawata saanrld isikutest suri üks; ümbruskonnas kuulutasid töölised 24 tunni
Mootorsõidukitelt ei võeta üle Läti Piiri
sete erakond edaspidi peaks täielikku rippu-- nii on surmasaanuid nüüd kokku 5. Kahe lise protesti streigi. - Reedel oli töö kõigis
liikumisel maksu.
matust oma holitikas ja ei seoks ennast prae haawatu elu on ' woel hädaohus, ühenduses Odaleni paberimassi wabrikutes ja saeweski
Eile vahetati välisministri ja Läti saa guse walitsuse tegewnsega.
Odaleni sündmustega on peetud Palju koos tes seismas.
diku vahel noodid, mille järgi kummagile rii
olekuid. Protestiks panid ehitustöölised
Uusi rahutusi enam ei ole olnud.
Adw. M. Wohlfeil f.
Stokholmis töö reedel seisma. Stokholmis
gile kuuluvad autod ja mootor-tsiklid vabas
Stokholmis liikusid meeleawaldajad loo
tatakse teedefondi heaks võetavast maksust 'üle
Reedel suri Tartus wan. adwokaat Max oli meeleawaldusi, millest wõttis osa enam ritud lippudega läbi tänawate ja kogunesid
Wohlfeil. Ta oli saanud pimesoole põle kui 10.660 inimest. Meeleawaldajate poolt awalikule platsile, kuS „Social-Demokrateni"
piiri liikumisel.
tiku. . Kuna lõikus jäänud hiljaks, siis oli saadeti delegatsioon walitsuse juure. Saat peatoimetaja J. Engberg pidas kõne.
arenenud põletik kõhukelme juure, mis hai konda wõttis wastu peaminister Eekmann.
Parlamendis esinesid sotsiaaldemokraadid
gele ta-surma tõi.
Saatkond nõudis, et sõjawäed Odaleni piir arupärimisega • Odaleni sündmuste asjuS.
Kadunu lõpetas Ülikooli wene ajal. Alul konnast tagasi kutsutdkse, streigimurdjad kõr Peaminister Eckman wastas, et üksikasjalik
SMWWtjj MW«W IW.
ltöõtas ta Tartus wannntatlü» adwokaadi waldatafse ja tapetute omakstele. toetust an juurdlils on käimas ja et mirniristleja „Nor
abina, ja 1922. aastast peale kuni surmani takse. Peaminister wastas, et sõjawäed densklöld" on saadetud amult sel
wannutawd
adwokaadina. M. Wohlfeil tuuakse Odalenist ära, alles siis kui seal kord leks, et kindlustada töötahtjatel ärasõitu.
15. mail juba kohal ligi sada suwttuswõörast.
sündis 1889. aastal. Teda jäid leinama abi jalule on seatud. StoHolmist saadeti miini Vaidlused olid wäga elawad. Mitmed kom
15. mail ahwrt wornnlikult Narwa>,JsesuuS su telefon ja postkast. Nii ni tarvita kellegi? mu,m kaasa ja ametiwennad, kes lahkunut kui sõb ristleja „Nordenskiöld" Hernösandi". Sõja- munistid kutsuti korrale.
tvitushooaeg. Paisud aga ei malddckud seda otmet- tvat olemist päikese? katkestada, kui ie£jjb tgrwidu» ralikku jawastutuleliõku kolleegi mälestawad.
Kithi tähtaega oodata ja ajusid juba varakult ma kirja posti viia, VA kusagile tclefonlliSse ühen
EKmese rong svgustgu Wene
hedaid maipäevi Narwck-JSes-uus weetma ning su dusse astuda. Kirjade kirjutamiseks asetatakse
Saarlase kaks abielv.
Üliõpilaste meeleawaldused
«aate.
wLaid ja üksikbube VStma. Selle tulemusena re plaashile lauad ja toolid.
Warssawis.
Paari aasta eest selgus, et Tartus elut
Luiged pargitiiki!
15. slp. lM Üle Wallga Irboska Kaudu
grstreerrti esimesel hooaja algpäeval alevivalitsu
Loengumaksn wastu.
sew
apostliku
õigeusu
usuwnnistuse
liige
N.t-JSastm alevivalitsus on pöördunud riigiwa Wenemaale terwe rong 24 wagunit, igas
ses 81 suvitajat. '
WarS s a w i st. Lehtede teatel pidasid
nem K. .Pätsu poole palvega. et riigiwanem oma wagMis 24 siga, seega 576 sugusiga. See Mihail Wäli on kahes abielus. Wäli oli
StilMi&te arv on kasvanud igal aastal.
Lwowis üliõpilased suuri meeleawaldusi pro
1893.
aastal
Saaremaal
Maasi
wallas
Ööri
ioli
esimene
saadetis
Eestist
ostetud
sigu.
Rong
notvu oga on oodata erilist ckrngi Jöesuhu, sest on talust, kuS tal on luikede kasvatus, loovutaks
ku apostl. õigeusu Koguduse preestri poolt sea testiks loengutemaiksu kõrgendamise wastu.
lewinud teade, et selleks hooajaks pakub kuurort kuurordile paar luike pargitiigi ilustamiseks ja sigadega pidi sama päewa õhtuks Pihkwa
suursugustamiseks.
jõudma, Kus wenÄaste poM oli nende lõplik duslikku abiellu laulatatud Anna Suudlaga. Korraldati rongikäik plakaatidega. üliöpilas
meile mõndagi uut ja suurejoonelist.
wastuwõtmine
ja edasisjaatmike Keff-Wene Paarikümne-aastase kooselamise järele oli te rongikäiguga ühinesid ka teised meeleawal
Mõnusat puhkust 100.
Nii algab tegetvust moodne rcmnakohtvik, or
mees asunud Riiga elama. Kuna naine jää dajad. ülikooli eeS asws politsei meeleawal
maale.
kestsid mängivad peaaegu päeva läbi plaashil,
Kuna eelmisel aastal tundus puudus rannal
nud Saaremaale. 1916. a. sõitnud ta Now dajatele wastu. Pilkeks wõeti politsei owatsi
villa »Capr:ccio'S" läheb valla kirev elu ja ühen rcnmatoolest, siis alewiwalitsus tellis WigaStatud
Lähematel päewadel awa
goradi. Arwates, et naine on wahepeal sur oonidega wastu. Wiimaks andis politsei jä
duse pidamine wäliSmaaÄmaga ning suwitajaK» Sõjameeste- ühmgu töökojalt 10 suurt punutud,
takse turismi «Litus.
nud, lasknud ta end Nowgorvdi lähedal Tse rele, konfiskeeriti ainult mõned plakaadid.
konna igapäevaste tarvete eest muretsemine on warjurikast tooli, milliseid wSib nagu Mäikseid su
Kujutawate kunstide sihtkapitali walitsu repowitst küla preestril uuesti laulatada lese üliõpilased wõisid ülikooli ruumides koosale
pelmaju kasutada. Samuti muretseti juure lama
Jjdjirfi paranenud.
pidada, mispeale nad rahulikult laiali
sel
on kawatsus korraldada ka tänawu turis Marie Smirnowaga. Eesti ajal asunud ku
mistoole, milliste koguarw tõuseb sel hooajal sa
laksid.
Wäli
ühes
naisega
Tartu
elama,
kus
1929.
j Rannale toõrf- ja pesapaN platsid.
mi näitust, kuhu WÄja pannakse umbes 150
jani. >
Paremaid suwitajate arwanMst ja soome arRookst kuningas awas leuna
kunstitööd. Tööd on mõeldud peamiselt a. tema perekonnakirjade korraldamisel sel
Otseühendus
Tallinnaga.
MeSsp Mõttes on N.'«Jössuu alewiwalitsus asutanud
gus, et Wälrl elab ka esimene naine, miSpä
uäitufe.
müügiks
Eestisse
sõitjatele
turistidele,
kuid
Lähemail päetvil algab otseühenduse pidamine
rannale neli Mörhpalli ja kaks peapalli platsi, mi?
rast juurdlust alati.
neid
wõiwad
soodsatel
tingimustel
omandada
Stokholmist.
15. mail. RahwuSwa
ühes MaStaMate mahenditega, wõrkndega jne. sei Narwa-Jöe-suu Tallinn Ncrrwa«Jöe.'uu. Liin
Süüdistusasi oli reedel rahukogu? arutu helme õhusõidunäitus awati reedel Stokholmi»
ka omad inimesed, sest tööde hinnad on mää
seisab
omnibuseliinide
pidaja
Eegi
käes,
kes
liinile
satvad suplejate käsutuses. Nii on terwislik sport
sel. Kohus mõistis M. WAi 2 kuuks aresti. kuninga ja kuningliku perekonna lükmete juu*
ratudwöMemisi ooawad.
toodud otse kaldale. kuS mõib supeltrikoodez latn liiklema paneb uue, wördlemisi ruumika, 38-istme
Wäli peab ülal mõlemast abielust sündinud resolekul. Wäljapandud lennukite hulgas wt
NäituS
awakakse
lähematel
päewadel
Tal
lise aurabuse. Mootor katab maa umbes kiirrongi
test «otse mänguplatsile jooksta.
lapsi, teda arwult on seitse.
linnas
kujutawate
kunstide
sihtkapitali
wa
ka autogiro lennuk. Awamisel wiibiS ka par*
Et rannalrimal oleks tvSimaNkult kõik eseuied, ajaga ning sõiduhind arMataMaSti tuleb isegi ma litsuse ruumides.
lamendi, walitsuje ja diplomaatliku korpuse
Haapsalu
..Kuogla"
3S-aa«k.
dalam
kui
praegune
raudtee
tariif
rongipiletist
milliSte järele suwitajad Mäiwad wajadust tunda,
liikmeid.
Paneuroopa
päewa
pidamine
siis )on sel hooajal seal kasutada suplejail automaa?- nõuab.
Haapsalu wanem selts „Kungla" pühitseb
Reformid, mis tagurpidi
Talliuaas.
pühapäewal 35. aastapäewa. Sel puhul on
wiiwad.
üleeuroopalise Paneuroopa päewa puhul etts nähtud pidulik aktus. „Kungla" vn
WarS
s
a
w
i
st. 16. mail. Poola tele
Korraldatakse täna Paneuroopa Eesti Ühingu Haapsalu eesti seltskonna häll ja warjupaik,
Põllumajandussaaduste
Hädaabitööde lõpp.
graafi
agentuur
teatad
Moskwast: Nõukogude
kus
kõik
mõtted
leidsid
wastukaja
ning
poolt pidulik aastopeakoosolek Tallinnas
wttmafed hinnad s«nr«üü»tl.
walitsus awaldaS hiljuti dekreedi ülikoolide rc
täitmist.
„SeltKondlikus
majas."
Koosolek
algab
päe
Osa töölistele pikendati tööd
formi kohta. Tagajärg oli see, et ülikoolide
WUi. Eesti nisu 18—21 kr., uudiseks sutvk
wal kell 1. Awasõna ütleb Paneuroopa Eesti
km»i pühadeni.
Spordi hooaja awamine TammiStuK. 14. mail teaduslik tasapind langes katastroofiliselt. Nüüd
nisu külmi jaoks 27 kr., eeSti ja wene ühingu abiesimees Mari Raud. Selle järele
Teedeministeeriumi summadega korralda rukki segu 16.25—16,75 kr., eeSti ja wene kae
oli korraldatud Tammistus spordiringi juhataja olewa L kommunistliku erakonna keskkomitee
tud hädaabitööd tööta töölistele lõppesid 15. rad 10—10,50 kr., poola ölleodrad 19,50—20 kr., kõneleb seks puhuks Eestisse sõitnud Pan R. RaSsi poolt spordihooaja awamisepaew. Jl>- saatnud akadeemiate direktoritele juhatuse, mil
16—17 ft., wene tvalged hamed 15 kr., , euroopa Läti sektsiooni esimees hra P. Ber mwmld oli rohkesti sportlasi. Tehti teaiawakS
mait. Et aga paljud perekonnad tööde lõp toiduodrad
les kästakse wana programmi juurde tagan
Mene rohelised herned 17 kr., hollandi tvalged her gis nmg hra Mrchelson.
eelolewal hooajal tegutsemise katva. Sellele tulla
pemisel raskesse seisukorda wõiwad sattuda, ned 19—20 kr., uudiseks trükid 17 kr. 100 kilo eest.
ja pikendada kursust kahe aasta pealt kol
järgnesid
1500
m
jooks
maanteel
kõigile
sport
Wavadusfõjalased ei loobu
siis'tegi teedeminister korralduse, et Tartus
Ristikheinaseeme. Punane Siberi ristikhein 175
lasile ja wSrkpalliwõistkuS meeskondade tvahel. me peale. Arwatawasti tchokse teiste ülikoo
oma nSudmisteft.
Eelolewal hooajal on Tammistu noorte osakonna lidega samuti.
ja Tallinnas pikendatakse töid neile tööta töö —lBO kr. 100 kilo eest.
Kartulid 2,80v—2,50 kr. 100 kilo.
Reede õhtul pidas wabadussõjalaste liidu algatusel mõeldud korraldada 11 seltsiga naaber
listele naistele, kellel suured perekonnad ja kes
Weel nädal läbirääkimist?
Piimasaadused. Eksport wõi 1,75—1,80 kr.. mhatuS oma koosolekut. Kõne all oli riigi waldadest koos ühine spordipäew augusti alul.
wäikeste laste wõi nõrga terwise tõttu wälis Schweitsi
milleks kutsed wälja saadetud. Nagu kuulda, on
juust 1,80—1,90 kr. eelmisel nädalal 1,80
Riiast,
16. mail. Läti majanduSdelegat
kogule esitatud walimise ja rahwahääletuse mitmed spordiosa konnad päewa korraldamisega
töödele miwra ei saa, kuni pühadeni.
—2 kr.)) kilo eest.
stooni
juht
Salts sõidab laupäewal tagasi Tal
nõus. , i
Kanamunad, eksport 1. sort 13—18;90 kr. kast seaduse muutmise eelnõu. Koosolekul jõnti
Suri lukustatud ukse taha
linna. Lehtede teatel arwatakse Riia informee*
860 tükki ehk 10—10,60 s. paar.
otsusele, et wabadussõjalaste liit ei loobu
ritud ringkondades, et läbirääkimised wõiwad
Liha. Sealiha 40—55 s., loomaliha 85—60 s. mingil tingimusel esitatud .nõudmistest, waid
Reede phtul leiti mehaanrkatöökoja oma
Raud tuuakse tapiga Eestisse
keZta weel nädala ümber.
nik Willem Lappin oma lukustatud korterist kilogramm.
Helsingist, 16. mail. Eesti noorlirja
Linad. Petseri ja WSru linad 518,50—549 kr.. juhtumisel, kui riigikogu nende poolt esita
Tiigu tän. nr. 90 surnult. Lappinrt oli näh Tartu
Järjest linnapölemised Jaa
{<r> Liimi linad 488—518,50 kr. 1000 kilo tud seaduseelnõu sellel kujul nagu see esita nik Mart Raua arreteerimisest teatab „Hels.
tüd toiimati kolmapäewal. Reedel läks pe eest, franko saatejaam. Linaioemneid ei olnud tud, wastu ei wõta, siis otsustati see panna Sanom." lähemalt, et Eesti politseiwõimud
pani».
renaine talle wiima kirja, mis kirjakandja müügil.
; rahvahääletusele. Selleks waliti allkirjade olid Soome kriminaalpolitseid palunud teda
Toklost,
16.
mail. Tuli häwitas M
eeünchel pästval toonud. Lappinil oli uks
kogumise komitee, .kellele ülesandM tehti kii tabada sellepärast, et Raud, olleS Eestis, toi tasis, Põhja-Jaapanis, 600 maja. Tule le
Palgasekeldused uue raudtee
luSus ja wSti seespool. ' Koputamise peale
reS korras koguda allkirju rahwahääletuse metas mitmesuguseid weksliwõltsimisi. Nagu winemist soodustas wul. On karta et
ehitustöödel.
keegi awama. ei tulnud,' mispärast politsei
' nõudmise algatamiseks tarwilikul määral.
leht kuuleb, hoitakse Rauda Porwos, kus ta tules on palju inimest hukkunud. Lähemad
juure-Meikul uks wäljastpool-t lahti wõeti.
Teedeminister tegi korralduse Tartu-Pet
! Edasi arutati organisee
arreteeriti, Helsingi politsei korraldusel kinni, teated puuduwad.
Kortei:iomanik leiti woodist aluspesu wäel ja seri raudteed ehitawale firmale, et wiimane rimise kawa. Praegu käib kohtadel organisee kuni
Eesti politseinikud temale järgi ilmuwad.
See on nädala jooksul neljas suurem tule*
surnullt. Laiba juures mingisuguseid wägi kiires korras wälja maksaks töölistele maks rimise töö. On asutati mitmed uued orga
kahju Jaapanis.
walla tundemärke ei leidunud. Lappi mata palgad.
Prof. Snvlahti jääb kants
nisa-tsioonid, keS keskliidu liikmeks aswnud.
Kujutawa tuusti sthtkapitat
ne n elas ko-rteriS üksinda. Ta oli 60 a.
Nimelt andis firma jaamades ehitatawate
leriks.
Tallinna poiste spordiliit
ostab kunstitöid.
wana., Laip saadeti anatoomikumi lahka hoonete ehituse wälja kellegile Tammele. Wii
Helsingist, 16. mail. Helsingi üki
4 aastane.
mane ei maksa aga ehitustöölistele palkasid
misele. „. «_ ,
- i. ttšhiiul ostab ka tänawu ht*
eelartve korva,
wälja. Töölised on korduwalt käinud kaeba
80. mail pühitseb Tallinna poiste spordi kooli kantsleriks waliti uuesti prof. H.
Ehtt «s«aterjaUd- htud pisut
kunstnikkudelt kunstitöid. KäeSoletval aastal oSte«
Suolahti. a v
maS kõikides ametiasutustes ja on kaebustega liit oma 4. aaStapäewa. Selle aja jooksul
langenud.
•
takse ne:d umbes BQOO kr. waärwseS. Sibtkavitali
>°lub kõiki kes soomü^d
EhichtÄAviide ja tvärtvide hind on pisut langes, jõudnud koguni ministeeriumini. Et aga vn ta wõrsunud suuremaks poiste organisat
Pühapäewal demonstreeritakse uues üli oma tord sihtkapitalile müüa. esitada need kuni IS.
firma wäljaantud tööde korraliku ehituse kui swonikS Eestis. Poiste spordiliit on asutatud
mud (ejndrsed hmmad ftomdrttes):
Telliskitvid (47,50—00) kr., Mkaat- ka töölistele maksetawa tasu eest waswtab, peale Tallinna weel Pärnus, Tartus, Nar õpilasmajas Helsingis asuwaS kinoteater juunmi waStatvale jurv'le tvaStuwõtmirekS Ware
RtoLb m—4o (40) kr. 1000 tüfft.
siiS tegi teedeminister korralduse firmale töö was, Walgas, WõruS, Tõnvas ja Viljandis. Bio Bios eesti kultuurfilmi „Kas wnned matel aastatel ostis sihtkapitali tvalitsuS töid aa««
Tsmkwalge tvärtv 65 (70—75) hrtotoaige listele palgad wälja maksta. Maksmata pal Kõik nimetatud liidud kuuluwad ülemaali maad!" Etendust saadaload muusikalised et tanaituselt. Kuid iänawu tahetakse o?ta teosed juba
82 (80—85) s., ooker 17,25—21.05 (17—23) s.
warem kuna need hiljem aastanäitusele tvälja
tekanded.
kade kogusumma ulatab mõne saja tuhandeni. sesse eesti poiste spordilntu.
pannast e. 1
lüo. '
.Eile kella Vii paiku hom. juhtus PärnuTallinna kitsaroopalisel Kõnnu- ja Wiluwere
jaamade vahel 97 km Pärnust Tallinna poo
le tuleva kiirrong m. 2-ga õnnetus; nimelt
jooksis pakkwagun rööbastest wälja ja kukkus
kummuli. Rongijuht ei märganud kohe õu
neiust ja selle tõttu liikus rong peale seda
veel mõnikümmend meetrit edasi. KuL juht
järsku õnnetust märkas ja rongi Peatas,
jooksis rööbastest wälja ka vedur ja järgnew
klassiwagun. Wedur ja 2 wagunit kukkusid
kraawi kummuli. Tee sai õnnetuse tõttu, pu
rustatud 190 m ulatuses. Abironaid töõlis
tega sõitsid kohale. Reisijad õnne» vigas
tada ei saanud ja paigutati Tallinnast waStu-
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Dresdeni terwisholunLitns.
Anwitawaid WSljapanekuid näitliku
terwiShoiuõpetnse alalt.

MM kl limo WMOIU tlilist?

Dresdenis atvatud terwishoiunäitusel on nagu

töö ftisab kõrgemal igasugustest wahe juhtumistest".

läinud aastal wälja pandud palju lint ja huwi

Eurpopa-komisjovi auawaldnsed oma loojale.

tatvat. Näituse külastajate erilist tähelepanu käi
dab söekaewandus, mis on walmistatud kSiqi teh
nika ja terwishoiu seaduste järele kuue meetri sü

Genfist, 16. mail (Trj.). Euroopa
komisjoni istungjärgu nõukogu kokkuastumise
eel on Genfis ametlikkude koosolekute kõrwal

gawuseS. Näituse peowäljapcmelu moodustab DreS

deni terwishoiu mmrseunr. Ja muuseum on ter,
wishoiuliste teadmiste le toita ja mitte ainult Sak

tähtsaks kõneaineks

SakZa-Aust-rw tottMit.
Peetakse eraläbirääkimisi, et ärahoida kooS
olekutel awalikke Prantsusmaa
ning Saksamaa ning mõlemate poolehoidjate
wahel. Kogu reedene päew kulus erawiisilis
tele kokkusaamistele riigimeeste wahel, kus
juures arutati kompromissi saawutamise wõi
malusi. Erilist tähtsust antakse kohtamisele
Hendersoni, Briandi, Curtiuse ja Grandi wa
del. See kohtamine sündis Hendersoni hotelli
toas, kusjuures arutati Saksa-Austria tolli
liidu kawa.
Euroopa-komisjoni koosolekul esines
Briand kõnega.
milles ta eriti rõhutas, kuiwõrd tahtis on
luua Euroopa rahwuswahelist põllmnajan
duse krediteerimise organisatsiooni. Briand
märkis ära, et tähtsamaks aluseks läbirääki
mistel Euroopa majanduse kohta on Saksa
wälisminister Cnrtiufe' ettepanek, milles

Tfr. TS*
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samaal, tvcnd kogu maailmas.

Wäga tähtsad tegurid tertvishoiuliste teadmiste
lewitamisel on näitlikud Sppewahendid, millistest
Dresdeni muuseum pakub eriti rikkalikku tvalihit.
Muuseum toalmiötab uutele õppemeetoditele wasta

tvaid seinapilte ja trrhtoleid, mis oma odatvufe

poolest on kättesaadatvad kõigile. Praegu on
näitlisel niisuguseid tabeleid wälja pandud üle
kolme saja. Palju tähelepanu on pööratud heade
plakatite tväljaandmisekS kookidele, toabrikudele ja

kasarmutele, kus terwishoiunöuatega tutwuSta
mine inimestele eriti tähtis. Õppeasutistee, pea!miselt eriteaduslikkudele, walmistataike häid plaSMsi esemeid, näit. tvahast ja gipsist inimese srse

el-undeid tertvel ja haigestimud kujul. Kuna nii

Ärist ide Briand,
weidi süngena.

sugused esemed tvahast on waga kallid ja kergesti

Eestis ligi 250.000 palgalist
Ennesõjaaegsega WSrrePeS töõstustöMSte arw langenud 20 wh. iooffitl
rohkem pallgaKst tööjõudu on Harju-, Wiru- te Tartumaal.^Wlnnase f
wähenenud nahatööliiSte arw 40 ja metiallitööswses 25 prots. worra, kaewa
arw tõusnud kolmandiku wõrra.
Wtimases statistika kuukirjas antakse Ae

korra üle. Nagu sellest katkuwöttest oli

toitma'< rahtoalugemise järele töö suhtes 612.370
aktntosest elanikust, so. tegelikult tööst osatoõtjale

inleht?», Tantse? siMtrtooštutf» tugcim L*

arwust, palgalisi töölisi ja teenijaid 198.656 ehl
32,4 prots. ning ametnikke 80.986 ehk 5,1 prati.

j «.te artv umdes 20 tits- «otra. tu •
gitud asjaoludest, et metallitööstus, -}, , t

lele artoule juure artoata ka töötajate perekonnaKiknied, siis toõib konstateerida, et
Ü?S kolmandik kogu rahwalt elatad ennast palga

1913 a. wõrrckdes wahenenud f eit lm*, J
tõöttSte arm 45 »ro:f. tnomr

Sellega tõusis palgaliste üldarw üunnargusolt ! rent «sikoÄal. langes oma te«ew'tse
toöcra. Sedasama juhtus ka .
230 tuih. in. peale, mis annab töö suhtes okiiw
sest vahtoaStikust ümmarguselt 83 prots. Km sc?- tustega. KokWvöttes on tööstuslik
lrsest tSSst.

AmetniKudest on toaldato osa tegawuses ühis

kondlikul tööalal, nagu riigi- ja omatoal. teenis
tuS. rahtoa tertoisboid. haridus, usk jne. (53,2

Wnmase seitsme aasia pofful on *o°"™ j

tfoetmtg viNinud mam*tt>aVm ühesugusel
pinnal ehkki üksikud tööstusharud on oma u.att *

selt muutunud. Nn on murimdcS la

te? töötajare arw tSuSnud 1923. a wmr,
prots.), tööstuses tegetvaid 16,6 prots., kaubandti 1/F Mõrra. Metallitöostuies on selle wastu axpa
ses 14.8 prots. ja põllumajanduses 4,8 prots. ' töötajate artv wähenenud ligi 23 p?ot. wörra.

Tößiskonnast on aga suurew osa tegetouses põl , samuti keemiatööstuses nmg osalt ka hi.etmlooj
lumajanduses (39 prots.) ja tõäStus-eS (28 prots.) hiies. Koguni suur mäheuemine on olnud a?«
Palgaliste jaotus maade järele on ! nahatööstusis (ligi 40 prots.).
kaunis ebaühtlane, mis tiitgitu-d põllumajanduse on töötajate arm punnud Oga enam-Mayem ern
arengust üksikutes maades ja tööstus ettrtoõi ete aül

alistuwad temperatuuri mõjule, siis tehakse neid

kohast. Suhteliselt on kõige rohkem palgalisi

wiimasel ajal wäga otsitud ainest tsellonist,

siin asu toad suuremad töösiuscttetoõlted (Tallinna,

millel on samad omadused kui wahal, miS aga ei
ole pudew ega karda kuumust.
Peale selle on muuseumil peale saja llikutva

- srAsat «"ESB

waade meie tööolude ja palgalise tööjõu seisu

Harju!- ja Wõrumaal, mis seletatato sellega, et

disel tasemel. PuuwSstuS on küll töotn Mabendanud 13 jn 39 prms. Mõrra

selle wastu on linatööstuS laiendanud oma tegO-

Must enam km S 0 prots. Mõrra Kastvanndt*z

põletoliwitööstus Wirumaal ja Nartoa wabrikud). 1 ka töötajate arw jhokolaad?- ja kompwe.ltvabtrku
Kõige rohkem palgalist tSSjõvdu psllnmajan s teS ligi poole Mõrra Viimastel av-statel on
duses tarwitab Tartumaa. Kõige wähem PÄgalisi majandusliku kriisi mõjutusi! tööliste <rrw tõostusis jällegi laugema bakanud. kuid kee lang»
töölisi on Petserimaal.
Wörreldes eelsõjaaegsebe aastatega on tõöS pole jõudnud meel 1924. a. kniMegse languse

Gel puhul märgitakse, et on rahwaSte
liidu sekretariaati esitatud kaks ettepanekut,
põhjalikku läbikaalumist. Briand seletas, et mis kõnelewad wäga sarnaselt. Neist on Jng mudeli. Näituse suurem nudis on wärwiliscd
tegewus langenud tundutoalt. Testi oli tasemeni.
praegune on sümptoomiline Euroopa liSmaa, kui ka Saksamaa nõudnud, et wäe kaardid. Muuseumil on seitsekümmend eeskuju tuslik
lagunemisele. Selle tõttu on lahenduse leid wähenduse konwerentsi eel kõik riigid esitaks lifelt koostatud loengut üh«S 4000 seletawa pil juba enne. ilmasõda arenenud tööstuslikult palju
ametlikult rahwasteliidule oma relwastuste diga terwishoiu õpetamiseks maal ja wähemateS
mine hädatarwilik.
linnade». WiimaSts jaoks on muuseumil samuti
Genfis äratas tähelepanu, et Briand on seisu kohta teateid.
Põnewamaks päewaküstmusekS on see, kes litkutoad näitused. Näitusteks kasutatakse haruV
oma wiimasest Genfis wiibimifest saadik wn
Pull 75 senti ja lehm 60 senti.
duwalt muutunud. Nähtawasti on ta kaotus saab rahwuswahelise wäewähe uduse konwe daselt suuri autosid, millel peale näitustesaali on
presidendi walimis-tel ränka mõju awaldanud. rentsi esimeheks. Tsheho-Slowakkia wälismi weel ruumid näituse personaali jaoks. Wiie
Põllntõöministeerinmi nõudmise wene kroonumõifa
Prantsuse wälisminister on süngelt tõsine; nistet Beneshi kandidatuur on jäänud kõr tunni jooksul wõib auto, mille katusele saab peale
rentniku wastu.
puudub tema naljatlew esinemine. Ka tema wale. Paljud riigid pooldawad nähtatvasti selle weel üleS lüüa eriline talk, muutuda küllalt
Inglise wälisaSjade sekretär Hendersoni kui rikkalikuks ja sellejuures tasuta näituseks. Au
otasufogu fSffof selle nSudmise tagasi. Koh
kõne oli hoopis tõsisem tawälisest.
PSllMLmvniSteerium andi» fime aasta eest
tulewast
konwermtsi
esimeest.
Wene
delegat
tupalat
aga rahuldas nõudmise 3201 tr. suuruse»
Wiljandi-Pärnu
rahukogule
nõudepaltve,
milles
se
tos
ei
puudu
samuti
wõimalus
terwishoiu
filmi
MeeloawalduS Briandi auks.
letati, et omal ajal Rud. Grünbaum kasutanud summa». Riigikohus tühi saa» kohtupalati otsuse,
Kõigile ootamatult tõusis reedese koosoleku sioon Litwinowiga eesotsas tahab aga näh näitamiseks.
Muuseumil on oma kirjastus. Näitusel jaga Wene kvoonumõisat „SöSriku" rendilepingu alusel, leide», et hindamine ei ole olnud õiglane.
lõpul omalt kohalt Henderson märkusega, et tawaSti mõne wäikeriigi wälisministrit kon
werentsi
juhina
näha,
mis
kindlustawat
suu
Teistkordsel aSjci arutamisel kohtupalat määr»»
takse
lastele wäikesi raamätuid, miS sisaldawad mis sõlmitud Wene Balti kroonumaade tvalitsuse'temal on mõned isiklikud mõtteawaldused remat erapooletust.
esimescjärgu tähtsusega juhatusi terwishoiu alal ga. R. Grünbaum annud mõisa kõigi õiguste ja rukki puuda hinna?» 260 senti, odradel ja kaertel
koosoleku juhatajale. Henderson Pidas lühi
Äratab tähelepanu, et Wene delegatsioon lastele arusaadawas pildikeele».
kohustustega Greemle ning lõpuks Jüri Tautsiile. L5O s. puud. Et loomad oli> mõisa rentimisel
kese kõne, milles ta wäljendas jügawat rõõ
ei
ole
asunud
oma
tawalisse
korterisse
Gcn
kes kasutanud Sõõriku mõisat 1. maist 1918. e. kindla hinnaga antud, fiiS leiti, et siin TautS
mu näha Briandi oma endisel kohal. Hender
hitti 1920. aastani. Tema kätte jäänud endist tvastutab. ku-i wõlgnew ostja. Pulli hinna?» on?
Aued helikuustnikud.
son rõhutas, et temal puudub kawatsus en fis, waid on kolinud „Metrovo!i" hotelli, kus
nast segada teise riigi siseasjadesse, kuid ta asuwad ühtlasi Saksa ja Jaapani delegat
Tallinna konserwatooriumi lõpetasid käeSolo Wene kroonu intvcntaari: 1 pull. 26 lehma, 18 määratud omal ajat 50 rubla ja lehma hinnaks
Sellest tehakse mitmesuguseid jä wal õppeaastal: klaweriklassi Anna Gurewitsch, tsetwerikut rukkid, sama palju otre ja 9 tsetw. 40 rbl. Kuna aga rublat enam ei ole ja saksad,
soowib kogu ilma ees rõhutada, et Briand ei sioonid.
reldusi.
Aliae Johanson, Arwid Liedlich, Erika Käppa, kaeru, mida lepingu põhjal olnud kohustatud ta aegse määrase pNhjal tuleb artoata 1 rubla l'/£*
ole mitte ainult suur Prantsuse riigimees,
Angelika Jpsbeog, Margarete Kruus, Delila gasi andma GeSti tvabariigi ajal juba meie Põllu sendik», fiiS pulli hinnaks peab tootma 76 senti jai
waid suur rahwuswaheline politik, kes omab
Pellmann>-Weinert, Eugenie Pitser ja eksternina
MniSteerium palus turuhin lehma hinna?» 60 senti.
Euroopa-komisjoni kõigi liikmete üksmeelset
Läti täiendab juhtnööre.
Leida Kurko ja Olaw Roots, wirmane lõpetas !töömimSteeviumile.
Getda hindamist aluse?» toStcS tnötsü» kohtub
peale klatveri- ka spsts. kompostis.-klassi; keskkooli dade järele need inwentariosad wälja mõista, hiw
usaldust. Henderson . nimetas oma kõne lõ
RLIaS arnkatakfe läbirääkimist Eestiga.
laulu- ja muusikaõpetajate klassi Woldemar ! nateS pulli 130 ja lehma 90 kroonile. Kokku pa pallat J. Tcmtsilt 750 kr. tvälja. Nüüd riizikohuh
puks Briandi rahwasteliidu suurmebeks.
kinnita» selle otsuse.
Riia st,ls. mail. Läti delegatsiooni esi Tomingas, August Pruul, GuStaw Ernesaks, ' luti wälja mõista krooni.
WaStates Hendersoni kõnele, ei suutnund
Eleonore Soots, Heliny Wcvldman, Aleksandra
Vriand marjata meeleliigutust ja tõrjus waik mees saabus Tallinnast Riiga. Ta andis Johanson ja eksternina Dionist Orgusar; laulu
selt tagasi temale osaks saanud Kitust, mida peaministrile Tallinna läbirääkimiste käigust klassi Aino Riomar, Hilda Tauijärw. Marie
ta „ei wääriwat". TordmiliSte Ziiduawal Aru ja nõudis täiendawaid juhtnööre mitme Lang, Wally Hellmann ja Jaan Johanson; wiiuli
juguSteS tähtsates küsimustes. Praegu on ,klassi Ewald Turgan ja Aleksander Lunapuu
Kala- ta wShtapWgi kaalu
tömbe-PüLgtriiStadega, miS niidis walmisw
duStega wöeti waStu Briandi seletus:
(eksternina); spet. —: Eugen
rahaministeeriumis nõupidamine. „Jaun.
wd. Erandeid M tehtud Peipsi ja Pihflrca
aiad.
„Genst töö seisab
Christfried Krause ja eksternina Alfred
jÄZvede stohta.
Sin." teatel tuilebarwatawasti kokku ka wä Kapp,
Karasin
(witmnne
peale
selle
tveel
oreliklassi);
igasugusest wahejuhtumisest Ja fül kõik komis lisministeeriumi majanduslepingute komis
Tarw-Walga prefektuur on rwgkirjaliselt
Eduard KlaK-GlasS; oreliklassi —
33 kouserwatooriumi lLyetajlvt
joni liikmed minu wastu awaldawad sama jon. Ei ole wõimata, et ka walitsuS peab celloklassi
Oskar Walker ja Hilarius Sakaria; kontrabassi-' tähelepanu juhtinud temale alluwatel polit
sugust usaldust kui minu sõber Henderson siis
sei
jaoskondadel
selle
peole,
et
korralikM
saaks
Tänawu kewadel lõpetab 33 isikut Tail
klassi Johannes Kuusemets; flöödiklaSsi
erakorralise koosoleku. .
loodan, et nad nõuS on minuga ka edaspidi
Ewald Brauer ja pasunaklassi Paul Karp. Möo täidetud kala- ja wäljapüügi määrused. Ka linna konservatooriumi. Teiste hulgas lõp»>
dunnd öppeaasia 7. lend sisaldas artvM 33 lö« lapüügi seaduse järele on igasugune wähja tab konservatooriumi eksternina Tartus tun«
kooS töötama."
«Postimehe" lugejad
petcmut.
Teiste küsimuste kõrwal on Gmoopa-ko
Soowime noortele kunstnikkudele suuremat püük keelatud 1. oktoobrist kuni 31. Maini, tud Koorijuht Alfred Karafin. Konserwate-o
misjoni istungjärgu puhul elawalt kõne all
kuna 1. juunist 15. juulini wõib püüda ainult rimni lõpetajate aktus-soMert on „Estonsr"
edu
tulewasel ilusal muusikapõllul.
on alati kõige uuematest
?a eelseisew rahwuswaheline
isaseid Mähki. Samuti on 10. maist 15. jutt kontsertsaalis pühapäewal.
sündmustest informeeritud.
wäewähenduse konwereutS.
nini keelatud järwedes kalapüük igasuguste
soottntatakse Euroopa tollipolitilise seisukorra

UENU 6-klasslllse loterii eelloosimine
laupäeval kell S p. I. Rutake tähtede omandamisega.
„Jlus. Kas sa ise oled kunagi poksinud?"
„Olen küll. Nooremast peast. Aga wiru
Reporteri rlimade
tan nüüdki, kui ette juhtub. Mulle meeldib
!Rin&tküätin&.
säärane noobel wirutamine kui sähwatad
ühe, tvangub jalamaid jalgadel. Sähwatad
Lohusuus oli autoõnnetus. Reisijad taht
teise ongi pikali, groggy. Ainult see tegi
sid
autoga sõita üle silla, aga see et kanna»
Raadiodialoog.
mulle wiha, et soomlased kõiki meie poisse
tanud
masina raskust wälja ja tegi sellest
Tegelased: kaks härrat küpseiS aastais, mõle wõitsid. Mis sa tikud ilmaaegu mehe kal omad järeldused: warises kokku. Autol jäi
lale, kui tead et saad kolki. Näha kohe, et üle ainult üks tee langeda rusude wahele
mad kindlakujulise maailmawaatega.
meie pole puhas Soome tõug alpiini su puruks. 1 Katastroof lõppes „õnneliktüt":
„See on ju kole: jälle on üks surnuks gemed segawad."
löödud!"
ainult 1 inimene sai surma, teine sai wigas
„Sul neid sugemeid wist ei ole?" ' tust, kuna kolmas pääses hoopis kergesti.
„Millega?"
~00 ei! Oleks mul natuke nooremad Ometi oleks wõinud juhtuda, et nad kõik
„Rusikaga."
aastad, jalamaid astuksin poksiringi. Küllap oleks surma saanud.
„Palja rusikaga?^
siis..
Maakonnawali isuses ollakse kindlas ween
„Ei, kinnas oli käes."
„KaS
sa
ise
kunagi
oled
kah
groggy
olnud?"
dumvses,
et süüdi selles õnnetuses on kewa
„Kes lõi?"
„Mina? Miks mina? Minu wästu ei dine suurwesi: eks olnud see ju wesi, mis üle
„Soomlane."
saanud keegi! Kui ühe sähwatasin, teist juba kallas-te ajades lõhkus ära Lohusuu ilusa
„Keda?"
ei oodatud. Mulle meeldib koledasti niisu raudbetoonsilla (mille kohta aga räägitakse,
„Eestlast."
gune sähwatamine. Mis tähendab, et teine et kui poleks teda häwttanud suurwesi, oleks
„Kus?"
wajub
kokku, oigab weidikene. Mees ei saa ta niikuinii sisse langenud, sest tema juures
„Grand-MarinaS.^
nii
õrn
olla. Wõitlus on wõitlus, ega siin olewat tunda olnud Kärewere lõhna). Kui
„Saalis?"
»saa paitada wõi musntada. Ega me Plikade wesi seda kuritegu poleks korda saatnud, ei
„Lawal."
oleks ka waja olnud ehitada mingisugust
wahel pole."
„Wiispärast?"
„hädasilda" ja siis poleks ka tulnud õnnetust.
Jutuajamine
sündis,
kagu
eelpool
on
„Spordi pärast. Poksisid."
„AH soo ! See on iluS asi. PokS on mehe unustatud nimetada, tänawal. Sel hetkel, Sest „HA>asillalt" nõuda, et see enesest igal
laseks wabalt üle sõita, ei wõi. Temal
kõig e mehelikum wäljenduswahend. KiiruS, kui öeldi wiimane ülalmärgitud lause, lon ji reisijal
on
igatahes
õigus mõne reisija all kokku wa
kis
härradest
mööda
waeM
weowoorimees,
jõud, täpsus. Mulle meeldib PokS. Naistele
riseda
ja
reisijat
oma alla matta. Millal ta
meeldib samuti."
kelle hobusesetukaS ei tahtnud kuidagi õiget
seda
just
teha
kawatsÄb
wõi keda ta oma kai
„Naistele wõib meeldida, aga kui su oma wedu wõtta. Woorimees siis ka weidi aitas sutusse ihaldab, seda ei tea ka maakonnatakka
piitsaga...
See
mõjus
sellele
härrale,
nina all inimene ogaraks taotakse, kanderaa
walitsus mAte, mispärast polnud woimalik
mil ära. wiiakse siis on see ikkagi jõledus. kes poksi ülistas, otse jahmatawalt:
wastawat hoiawst wälja panna. Ja mis
Mina keelaksin ära."
„Hei, lontrus, mis sa teed seal?"
jaoks on siis reisijail enestel silmad ja mil
„Sapsutan weidi oma Amaaliet."
„Ahaa! Sa oled wist rahwuSluse
leks auwl laternad? Peawäd ise nägema,
„Sapsutad? Kas sa ei näe, et ka loomal missugune sild ülesõiduks kõlbulik, missugune
ühingu liige kõik keelu alla! Kuid rohusta
oma õrnu närwe auS WõitluS mehelik on hing seeS ja ta wnneb walu? Otse hir mitte. Kui näit. maakonna insener sõidab,
wõitluS pole kunagi jõledus. See wõib ai mus näha, kui halastamatult nad waeste loo siis ta kunagi ei lange sillaga sisse. Tema
nult ilus olla. Mulle meeldib PokS kole madega umbere fäiwad. Hulluks wõid minna! tunneb oma maakonna sildu hästi, kus asi
dasti midagi sangorlikku, üllast, kõrge Tuled jalamaid kaasa olen loomakaitse kahtlaite, sealt ta lihtsalt ei sõida üle, pöö
meelset wäljendub tuksuwais lihaieiS, wälk seltsi liige."
rab kanna pealt tagasi ja teeb ennem suure
Läksid. Teine härra jäi üksinda. Tasa ringi, kui et sõidab üle kahtlase silla. Selle
kiireis löögisähwatusiS..
selt ütles ta omaette:
„Ja weri... oigamine.. *
pärast temal ei juhm kunagi sisselangemisi,
„Lindudel on pesad, aga inimesepojal..
„Sul on õrnad närwid sellepärast
wälja arlvatud juhus Käreweres. Aga seal
Juhan Pahlbärk.
näed neid asju nii. Mina olen normaalne
gi langesid sisse ainult mõned head miljonid
inimene, rikkumatu närwikawaga, wärSke
riigi raha, kuna insener ettewaatuse pärast
terwisega mina waatan asjaoludele hoopis
' end parajas kauguses hoidis. Kohus, kaasa
teisest seisukohast."
arwatud ka kõige kõrgem instants, jõudis sel
„Posfim«si"
Missugusest?"
les asjas küll gvwomisele, et kui insener
vftlb tellida Igast ka»*
„Sportliku ilu, jõu ja terwe muskli sei
päästis Kärewere silla juures oma naha,
pflewast Iga Iran lÕpnnL siis tänutäheks selle cc st tuleks tal ohwcrdada
sukohast."
*

Knalsad Itaalia paberossid
JKtlaano

25 tk. 25 senti
on oma headuse )a aroomi poolest /S-.C
väljaspool võistlust •/» «r BB>wlaVa

oma amet. Nähtawasti on aga Tarw
maawahitsus teistsugusel arwamisel ja inse
ner organiseeris talle wastukasuks „Lohu
suu".
*•
•

Agp insenerl-teädlaStest walitseb Eesti
maal praegu wist küll wäga suur põud. Need,
kes meil ametikohtadel tegutsewad, näiwad
tööga, wäga ülekoormatud olewat. Tartu
linnainseneril näit. ei jätku palju aega,
et pika talwe jooksul, koostada tänawate tege
mise katva. Wististi tuleb heal inseneril
selleks oma suwepuhtus ohwerdada, et selgu
sele jõuda, missuguseid tänawaid parandada,
kus uut teed teha, kus kraawi kaewaka ning
mulda wedada jne. See on iseenesest tülikas
töö, peab natuke linna tundma ja tänawail
kõndima, sellepärast tuleks ehk jätta sügiseks,

kraamist. Tänu Saaremaa siägawate kraa»
wideta teedele, pääsesid reisijad ainult siniste
silmade, kriimustuste ja põrutustega. 55eift.
sugusel teel oleks ka tagajärjed teistsuzguscd
olnud.

Kui krnmuStakud ja põrutatud rchstjad
wõlli murdumise Põhjusi uurima hakknsid,
leidsid nad, et wõllrl on sees wana r<rugu'
mis wõib-olla juba aastaid sees oli. LöptpelS
selle prao kohalt murdu ski.
Oleks meil insenere rohkem, siis olelis ehk
seda wana pragugi tähele pandud, kui eo uni
büste ülewaatust toimetati, ja siis oleks, las
tud kohe ka uus wõll panna. Kui omnMmfe*
retsijate julgeoleku suhtes mitte ei
olda. 5
pokc see kull mitte reporteri ülekanne
nende pragude wastu wõidelda, sest neijZt wõ-b

iu reporterrle ainult head tulla. Kitt bea
oleks natt suwel, mil omnibuste liükumiie
hooaeg;a kuskilgi midagi ei sünni ja -.Väes on
hapukurgi aeg kui hea oleks siis ki -iutada
P°n°wa.i> lugusid auto. ia °mnib::(eõ:-news.
teft 3- ja S-toeeruliZte pealkirjade all J??a
*
nõnda: omntous sõiljateqa kraawiz (Kurn, b
Inseneride üliküllusest ei kõnele ka see
SSrttg*""
asjaolu mitte, et maanteedel kiguwad om
nibused, millel tüüri wõllid katki, mida aga
enne ei märgatud, kui omuibus juba kraawis
oli. Seesugune lugu juhtus nimelt mõne parast iuh:me nmd° tähÄepann neile. wana.
päcwa eest Saaremaal. Tüüri wõll läinud
bele pragudele autode tüüritoõltitjeä, olgugi
maanteel äkki katki ja mõne silmapilgu pä «» (ellega kaotsi w«:b minna mõni stutova
rasi leidsid 23 reisijat end ühes omnibusega fanc onnetusejonmn.

kui ilmad jälle jahedamaks lähewad ja pori
kinni külmab. Ja tänawate tegemisel tuleks
selles mõdtes reform läbi wiia, et ka tal
w e l saaks asfalteerida
ja kiwe maha panna.
••

J*r. Tn
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filinci umtier kodumaa.

iüöörandaiud maadel laenwad mõlad
HKpstsegid loetakse kustunuks. WSlusu«mad t«sub Maapank
lihtsustatud korras.
3Uigi«tat«d ma«del hüpotek«arwi»lga 74.4 milt. rubla.
RngÄoga üldkomisjonis on arutusi maa
seadusega wõõrand'/iud maadel lasuwate hüPoteeiive kustutamise seadus. Selle jousse
astumisel loetakse kustunuks kõik wööranda
tvb maade peale enne 25. oktoobrit 1919. a.
igroSseerittud hüpoteegid ja wastaw nrärkus
kantakse kmnistusregistrisfe 6 kuu jooksul
il.ma poolte akvalduseta ja wõladowmentide
esitamiseta. Kustutatud hüpoteekidega kind
lustatud wAad (mis juba 1925. a. seadusega
tiigi kanda wõetud) talutakse Eesti Maapan
ga poolt asunduskapitali summadest. Et hü
poleekide wöljabmastamist kiirendada, awal
dod Maapank „Riigi Teatajas" järkjärgult
waStawad nimekirjad, millega kuulutatakse
üloSöelduks nimekirjas tähendatud maade
peale ingrosseeritud wolad ja hüpoteekide pi
dajad on kohustatud 6 kuil jooksul, arwates
nimekirja awaldamise päewaft, esitama waS
tawad dokumendid Maapangale wäljaostmi
seds. AlgwAaga koos tasutakse ka aegumata

ffltttt teateid.

Wö»m»« korraldatakse suurem
oSitu».

õpilased il-Stawad kooli ümbrust. VnmaStel
asStatel on EltnaS kenaks kombeks 'laanud ketvadeti

wõla protsendid. Eeltähendatud wiisil ja täht
ajal esitamata jäänud hüpoteekide järele ei

iliZsrada koalrmaja ümbrust. Nii istutati ka ta

nawu metsana dala pnhul kooli ümbrusse rohkesti

puid ja põõsaid ning korraldati kooli aeda. Paar
loeta wõlanõudnnst sisuliselt mitte kustunuks, a-aSiat tagasi iõtutaiird puiestik kooli juure wii toa
tee ääres pakrch juba praegu iif.rrtclc rõõmusta

Ivaid wõla tasumist wõib nõuda wõi kohtu
wat pilti.
deposiidist wastu wõtta 10 a. jooksul.
Noort rpüha jääb pidamata. Eltvas oli batvõT
Käosolewa seaduse eesNrärgiks on wõõ strsel korraldada 17. mail kohaliku ja ümbruskonna
randatud maadel lasuwate HÄjpoteekide kusNt

tamise korda lihtsustada. Kuna neid hüpo
teeke on praegu weel 7100 kogusummas 74,4

Umd väitufeholmed ja katsepöllnd.

Võnnu .Põllumeest» Seltsil ott juba põllmöö
ministeeriumist näirine luba 30. <«rg. peale 'aa
tamud. On lubatud peaaegu kõik osakonnad awa
d.a ning auhindamise alla tvõtta. Kohalisel azro«
noomi! on juba kullalt tegennit tväljapanekute
eeltöödega: heina, tvrlja, juurikate jne. kasmatä*
mise. tväetamise ja barimrse all?l; Põ?umee?te

koolide ühine noorrepäew, kuid mitmesuguste takis
ta Mate asjaolude pärast zaäh tänawune noorte hf* Seltsi omal n«a-alal ZWvatsetaksr mitmesuguseid

wadpidu pidamata, .lliill ko?iald»rb (flma algkool

päewal seltsimajas pcoõhiu. mille puhas siz
miljoni rubla eest, siis tooks kustutamine samal
harilikus toÄjakutse korras kohtutele määratu setule! läheb õppeabinõud: täiendamiseks.
Kirik korraldab end. Tei«l suioistepiihal kor
hulga tööd ja hüpoteekide pidajaile hulga raldab
Eliva kirik tuletõrje selisinrajaZ loient-al
lisakulusid. Eriseadusega maksma pandud legri, mille
sissetulek läbeh kiriku remondi heal?.
kord on lihtsam ja kasulikum mõlemale poo Nime.lt ?awat'<takse tänalmr suiocl kirikus stmrem
ilole. nii riigile kui ka hüpoteekide pidajaile. korraldu.Siöö ette wöixr.
Selle juures arwas üldkomisjon, et see eri
Elwa turg. Et maal kibe töö, siis on turg frf
seadus ei- wõiks riiwata hüpoteegipidajate mine. Hinnad üldiselr endised. Ainult muna
materiaalseid õigusi, wäid nad Peaks oma bimnad näitatvad waikest tõust,. Nn makst? wöi

wõlasummad kätte saama kas hüpoteekide esi

«t» 0 g 50—60 s., hapukoore liiter 75 s., kohupiim
l 13 s., rõõskörim I 10 s-. munapaar 7-- 8 f. Singi

taniisel wõi mitteesitamise korral üldise nõu kg nõuti 75 s. Palju oli ioodtld müügile kolu.

dooiguse aegumistähtaja jooksul.

Lcnika ja ahmcna kg makns 25 s.. hawi kg 3-0 st

Rukkijahu 16 kg 2,50 kr. Värsket ectaMilfa o!i
wäHetoõiru, nõudmine elaw.
Ujulasse seatakse raadio. Neil päetvil seata?'e

korral'!*, heinal, ja wiljasorte kaõtvatada ja seda
oa enaiabs tuälja kujundada, knS üntbrnZkonna
põllumehed saaks alati tvaatamo.z käia mag taga
järg ega tutrnuneda. Katseaed «sub kah» nästmä
aia juures ia selle aasta näitust ?!Ua?lajatel oleks
hea suhu» temaga limalt tutmuaeoa ja sarmi?
wälja walida. Näitusel kawatsctakse ehitada ka
mõned moodiad ja praktilised sea sulud ja kürrad.
Samuti on ka luba saabunud majandnZuinj? •
ieeriumift. et tviima-"tel näituste', tööstuse ja li*
sitöö oakond öieri timrekS paisuks ja ta Meelgi
suureueda lvõiks, stis oki seltst juba tule poolt l 4
maiks erakorraline peakoosolek kokku kutmtud scl
mie ruumide muretsemise asjur, kura senini k'i
iicti leerimaja saalis, mis Märke o.r. Pea'.<o'ol?k

Eltvai ujulasse raadio. Nn et tänarvu suwel ha

fiinttK liinidt toosilt! (ei Mril.

mine alewibe üle iõu käib. Praegu ollakse kö.
üliõpilaskonna edustuse wiimane koos

bedasti ametis ujula ja järweääre korraldamisega.

üliõpilased soowiivad asjaolude ligemat selgitamist

ja loodavad eriti, et Soome kaasvõitlejad meid
jooksvalt informee riivad sündmuste käigust.

Pikemad kõnelused tekkisid 1931./32. tcc
Eesti üliõpilaskonna edustus «valdab selles
fotralife eelarve juuveS. mis oli koostatud tasa mõttes sooja ühistunnet Soome höinmorganisatsi
kaalus 48L0 kr. peale. Juhatuse poolt ettepandud

Saadeti Venemaalt tagasi.
Kolmapäewa oõjcl" iult iile piiri
Klomarowka foubottt suures Joh. Wat r,
a. wana, pärit Saaremaalt. vj. Watt iõitls
Narwa kodukohast märtsikuul s. a. Mehel
oli kõinä usk Wenemaa paradiislikku ellu, sa
mõni päe.w Narwas wiibinud, putkas ta sa
laja N. Wcnesse. Teiselpool traataeda tabat'
ta Wene piiriwalwurite poelt ja paigutas
Kingisepa waugimaija. Peale kahekuulist
kindlustumist toimetati piirijoo-ksi? EestiWene piirile ja aeti Eesusic tagasi. Siin
woeti w meie piiriwalwurite poois kinni ja
anti politsei korraldnsse.
Narwa seltsid woidlewad miljonite pärast.
Neljaväewal pidas Narwa k.s.

mõista? püstitada oma aeda awara ja nägusa

katakse raadiokontserte audrna. kuna orkestri, palka hoone käsitööde jaoks, et waljadanekuid enanr e

Al»a« reedel, lõppes lospäewal.
otek enne juwewaheaega oli reede õhtul.

5

oonide püüetele meie ühiste hõimude seisukorra

jaotus: üliõpilasmaja fondiks 1000 kr., kirjastus kergendamiseks ja vodab. et neil püüetel on edu."

Warv lauluseltsi 5Y a. jmibel.
21. juunil lorraldab Wa-ra Laiüu-Mängu
Selts oma 00. puhul laulupeo
Wara mõisa pargis. Seni on üles annud
üle kolmesaja laulja, ja üle saja nrängija.

pruugiks ükstei'e peale buhjaia.

erakorralist koosolekut. Pslewamaks päew>rkorra

punktiks oli seisukoha wötmiue C. T. ..Ilmarile"

sa loteriist saadud iisstnilekuie jaga»
misel.

Miimeioodted selnide wabelyed
pole semm tülikun musse selgust toonud.

peetud ..Flvrarisc" aastakoosolekul osuti kategoori
liselt seisukohale, et pool loterii itsieht'eh.:st pead
saama „£lnwrine",
..Võitleja" erakorraline koosolek wõrris wastr»

orsuse. mis nõuab summade jagamisel ulmas m
dada wabarngi walitsuse otsust. Kui ..stlmarine"
oma nõude juurde jääb. siis aü anda lahendada
kohtule.

Loteriist on möödunud suda s kuud. Sissetu
Kuigatfis asutatakse rebepeksvstbisu». Huigatst
.vunduses ja selle lähemas ümbruses puudub rehe* lek. mis küünib üle 2 miljoni sendi, seisab pangas
peksmnajrn. See asjaolu on toonud kohalikkudele kasutamata, kuna seltndel oleks raba hädasti
mmividajatele igal sügisel palju sekeldusi. Nüüd iarlr-r-.
taherakse sellest ülesaada sel teel. et asutatakse x*hepeksuühisu-? ja ühisel jõul soetatakse omale rehe
peksu-garninmr.

Teater la muusika*

Kui ööpit laulu loksutab. 13. 'fp. õhtul kuuldi

Uusi ülesandmist wöetakse tveelgi tvasiu neilt, Laiusel käesolewal kelviidel esmakordselt ööpikut.
„2B«tteiaitifes" täna ..Gilva"
wanasõnale: .jkövik toob öö sooja", wõib
kes soowiwad osa wõtka ja laule weel suuda toetudes
loota, et ka ööd nüüd soojaks muutulvad. Wirmascl
M. Tarasega.
juhatuse ja kirjastuStoimkonna ühisele koosolekule, wad ara õppida.
ajal on need kaunis wilud olnud.
Härra Tara». te£ omal ttestnsm-rl kontserdil
kuna kiire aja tõttu ei ole saadud tertve rida esi
Kawalsetakse juubeli puhuks paluda kõi
wäga Ivi?H läkis sõi, efintfi täna ..Stlvat" Edwin:
Naiste soowil margaks. Möödunud reede õh
tatud katvasid tveel läbi töötada ja soodsaid kirjas kide naaberseltside esitajaid. Laulupeo toim tuse poitrongi läbisõidu ajal märgati Puka jaamas oms. T>'?tez peaosades ennclvad prd Stuk?-.
Nander, Lahene, härrad Kull. Vaino. Perrai j. u
tuse võimalusi põhjalikult kaaluda. Sügiseks uute konda juhib hra Kalkun. Kooride üldjuhiks et keegi noormees Mõõtis jaama ooteruumist manal
raamatute väljaandmiseks üliõpilaskonna toimetis on walitud hrad Spirke ja Ritsing. Pasuna* dase tabureti ning läks sellega rongile. Nimetatud LooderawaSti täidab publik ..Wanemuase" saali õige
'uurel arwul peate ju ..Eilva" mooduÄau:a
tena algavad juba eeltööd. Sõlmitud eellepingud foore juhatab hra Wirkhaus Wääipvcrest, tabureti ärawiinnne sai teatamaks ka kohalikule jaa
kõige parema Lleminekn kuiveka. iili- ja koaliõv.»
maülenrale.
<Kmra
rong
pidi
Mälja
sõitma,
ei
kelle orkester ka mõned erinumbrid ette kan saadud tabureti warast Pukas enam tabada. Jaa' laete pilabd matemad.
peab sügisel muidugi edustus sanktsioneerima.
Valimiste päevakorra punkti all valitakse nab. Laulupeol kantakse ette weel wabaõhu maülcm teatas asjast rongijuhile ivastaw. korral
TeisipSewal eel», korda
vahepeal edustusest lahkunud liikmete: £>. LeeS towaStusena ,Kuningas Odipus" hra Sibula dnste tegemiseks. Rongijuht asja jälgides, leidis
..Surmamõistetute
wougla".
rongilt
juhusliselt
sõirwa
kriminaalpolitsei
ometn:menti ja PaSternacki asemele üldtoimkonda kstv! lawastusel.
ku. kelle kaasabil leiti esiteks jaamast warastat. ta pilenhinnad 40—110 šerrit. ©ee mõjuw njihend
Tikenberg ja Levitin. Revisjomtoimkonda täiena
Pikne purustas telefoni poste.
bureit, mis oli pandud tvaguni akna alla. kuna on seni kõili inägs huwitanud, ühele meeldides tur.
dati. nagu see põhikirjas nõutud, kahe liikmega
18. mail läks Wara tvallast üle piksehaog.! süüdlane oli ise lasknud jalga, jättes maha mütsi.
aa. teistele lugugi mirte. LswaStufs ja mäng,,
Umbes kella 15 paiku lohkus pikne Wara tralla ?a lerU järgmisest Magunist ilma müüita. Kui te koh-ta on üldiselt ainult head Lunida. uliZvilaSie
valiti Alzas ja Sarw^

Edustus volitas enne laialiminekut kirjastus
fondiks 2000 kr., haigekassa fondiks 950 kr., val
eellepingute sõlmimise Akadeem. koopevatiitviga üpk.
lasvara muretsemiseks 300 kr. ja ettenägemata hr
ludets 600 kr. võeti vastu. kusjuures ettenägemata
kuludest otsustati määrata Akadeemilisele koop era
tritoile toetust 100 kr. korteribüroo ellukutsumiseks.
Viimase küsimuse ümber keerlesidki vaidlused.

Edustuse töökatva arutannscl hääletasid kor
pouatsioonid Zorteriküsimuse lahendamise maha.
Nu«d üliõpilasseltside rühm, kes korteribüroo asuta
«ise kooperatiivi juures eraviisil algatanud, nõuab
edustuse poolt wähemalt toetust sellele üldtarwili
fwfe ettetvöttele. Kui korporatsioonide rühma liik
meid tõrgub ka seda tegemast, siis läheb sõnavõtt
õige ägedaks ja heidetakse korporatsioonidele ette
kõrvalehoidmist tööst ning isegi teiste töö takista
«ist. Lõppeks ei ole aga ka korporatsioonidel toetuse

.... üliõpitaLkonna esitajad wäliSkongreSfidele.

SELL konverentsile, mis peetakse 3.—7. juu
andmise tvaStu midagi. Määratakse 100 krooni
nini Kaunases, volitatakse ülöpilaskonda esitama:
toetust, et Akadeemiline Kooperatiiv «vaks oma
Paalutan, Tõnisson. Tasso, Marmor, Peri. Tiken
äris alates 1. juulist
berg. Karro. Kuremaa. Eelarve võimaldab smn
korteribüroo.
masid 4. esitajale. Soome-ltgri kultuurpäevadele
vnlle ülesandeks oleks üliõpilastele. eckadeemUtstele
16.—18. juunini Helsingis volitatakse Paalman,
rmgidele ja õppivale noorsoole sobivate korterite
Tasso. Tõnisson, Ränk, Siil. Kaks sõidavad neist
aadresside ja andmestiku koondamine ja ülevast üliõpilaskonna kulul.

kikuks käsutamiseks korraldamine. Büroo korraldaks
ka registreeritud korterites inspektsiooni sobivuse ja

piirkonnas 28 kilomeetril telefoni liini, purustades
traadil) ja lõhkus pilbasteks 5 telefoniposti. Liin
parandati järgmisel päetval. Samal paewal pais
kas pikne Wara kiwiteele teeääres oletvast metsast
hiigla puu. Liikumine teel oli takistatud kuni puu
körwaldati.

malt küsiti, miks ta tabureti jaamast ära tõi, siis

seletas noormees, et teinud seda kellegi naisterahma
sooivil. Nüüd tuleb noormehel selle kergemeelse teo
eest anda iwK-rast. kui raudteel toimepandud märgule
eest, mille eest on nähtud ette kaunis suur karistus.
Metsanadal AakreS. üleriiklise meismrädala pu

hül. mis ka AakrcS leidis kajastusi, Aakre 6 kl. alg'
kool korraldas ühcpäewase wetsaistutamise päcwa

Samal päetval paisati Wara sekretär pikselöö Aakre metskonna ..Päka" mahtkonna?, millest Mõnid
gist põrandale, kui ta tahtis telefoni pikselairset aia kooli kolme. Miimase. klassi õpilased.
lülitada. Põrutus oli kerge.
Puka laat.

pitetih 60 senti, õpilaspiletid ertepaole 40 sent'.

SLolbeinor Blanürüki orelikontsert.
1.7. mail fell 6 õhruL on Maarja firifus oreli»
koittteri. Blaubrük on meile hittmb fui andekam
oreliimrhsooš. Tema iseseiseiv kontsert L. »t. iur
muapühal jäni-z ilusa, ümmargiite nrulze: mai se

rikkalt tmliiab palad, laitmata tehnika j, peen
tõlgitsemine kõik tee hoidis kuulataskonns meel'

kogu aja vingul. Kr ««tkieitetv fonrtert tiViab
meie kunstinandingu: rakkuda

Pääsetähcd on odawühannali. ed. ühet lawnga 7>.
CM kongressile, mis peetakse 9.—22. augus
Karjad karjamaal. Ehkki õöd weel weidr tn?«
15. skp. peeti Puka? laata. Er ilm iI«S ja
tini BukareSris, volitatakse Paälmgn, Tõnisson, lud, on päetvane sooju? siiski suutnud aasad hal põllutöödega üsna jõudsasti edasi jõ-rnud. see on 80 sa 20 temi.
tingimuste niveleerimife mõtte». Korteribüroo ka LeeSment.
Akadeemilise Meeskoori ränane -aav
jendama parma. Laiusel on mitmed takud juba nähtamasti põhjustanud suure laadalist? arwu.
ära. järgmine hariums on so>m>rv. kell t ehi.
sutemine olek» akadeemilistele ringidele tasuta,
Waidlused prchkelvad eelarves seks ...otstarbeks karjad tvärskele lasknud. Artvatawasri KaubitsemiStehingute.? tundus tagasihoidlikkus tva -

i Korteri andjalt aga võetakse väikest tasu inspektsioo

nähtud summade jaotamise ümber, ühelt poolt pool
datakse jaotust, teiselt poolt ollakse selle vastu,

ni j. m. kulude katteks. Büroo esialgsete kulukate
korraldustööde läbiviimiseks paluski Ak. Koopera ükski ettepanek selles küsimuses ei saanud enamust ja
tiiw toetust üliõpilaskonnalt 150 kr.
viimaks mindi päevakorras edasi. Juhatus omalt
poolt on otsustanud hankida mõnesuguseid toetusi
Seisukoht Äugeri küsimuses.
Ilma pikema jututa wõeti selles küsimu ka teise esitaja saatmise võimaldamiseks kontse

seS wasw üliõpilaskonna hõimuesindufe poolt
efiwwd awaldiS, mis saadetakse Soome illi
õpilaskondade kiidule, Akad. Karjala Seltsile
ja Akad. Hõimuklubile Helsingi. Awaldise sõ
nastus on järgmine:
.Eesti üliõpilaskonna edustus on pidanud

andi? seks põhjust ka toidupuudus.

Wõrtsjärwes hea latikafaak. Soojade
dega on WSrtsjärwel hea latikafaak.

UnS ühiSmeierei KoruSteS. Sügisel s-ri

lüsewat. Kauins rohkesti oli müügile toodud
sartvloomi; nende hinnod odawawõitu.

Samal koosolekul määrati kindlaks ka Wöpi

ntäAü Tartu osak. meei< ja 'tegatetor, tcul

ja-d paluirtfic harjutusele tulla cSntaSv.. li. ja

Kawilda esiükeb Kaanadas.
kolma?.. 20. mail Xrcffnm t. 2 (uõsefatf .Kalda
Põllupidajate ühingu tviimasel peakoosolekul i.) Meeskoor kell 8, segakoor .1. 9 õht. Peatse

Rõngus walmis uus meiereihoone. Talwel korral oli teiste ülesannete hulga» kõne all ka osawõtmise
dati siseruume ja asetati kohale üsseseade, kuna küsimus 1932. a. Kaanadas ärapeeiawrit üleilm
praegu meierei töötab juba eeskujulikult. Maja sisest scemneivilja näitusest osawõtmise küsimus.
rentjile, kuna eelarves selleks raha ei jätku. Lõppeks teise? otsaS on poStiasutu-5.
Osalvõtt msuStati jaataivalt. Wäljapanckute icge-'
Asunik wiskaS põrsad jõkke. Hiljuti peeti tikkudeks kõrvaldajateks tvalitt juhatuse poolt M.
ei otsustate midagi, kuna igakordsel hääletusel hää
led pooleks lähevad.

üliõpilasmaprs.

htäljasõtbtt töuu tarwilik fötf:d: :<iuT:a;e etetmõn
hariumlteft.

Tartu Naiskanlu Eelkti s.iv:cTiorrcl*'cr laulu.
Hat titt uted on lõppenud. Teeohtn 30. mail leu

ruumes.
RSnguS laata, kus käis ka Aakre asunik T. Wii Rõigas ja J. Rait». Katsete korraldamiseks on 9 KNMu
„Cantate Tomino" lastekoori harjutus puhav.
mane müütas nruusea? Põrsaid. Põrsaste hinnad saadud odra. nisu ja kaera seemneid Jõgewalt,
olid niiwörd odawad, et. T. ei pidanud wõimalikuks aiawilia- ja loontatoidu juurikate seemneid on kl. 10 e. l. Wallikrsawi i. 23.
ZI.MK.L. segakoori tänasel 2 aaStaväetva
pakutud hinna eest oma põrsaid ära anda. ??ii
ühingule annud kõik Tartu seemnekmipsitted.

laskonna juhatuse suvine koosseis ja toimkondade
jäidki asuniku põrsad realiseerimata. Ta pöördus Käos-alewa aasta tegewuskatoaS on ette nähtud kontsert-õhtul esinetoad laulus prld. ö . Luha ja A.
suvised juhatajad.
Saat, klameril prl. E. miiulil hra
tõsise kurbusega nägema Jngeris asuwate hõimude
Pärast läbirääkimisi lõpetati koosolek lartpäe nendega koduteele. Kuid koju siiski need ei toimud, kursused, õppereind, wäett?, ja MõrdluSkatsete kor o.a Johanson. maisdeklam. bra K. Zdrri inbat. ii
killustamist sotsialistlikkude Nõukogude wabariikide
waid tuiskas elusad põrsad 2 tükki ühe? ko iraldamine. ühing esineb wäljapanekukega natt
va
hommikul.
segakoor hra W. Peerus julvu. silgnS k 5 olnul.
I tuStel.
tiga jõkke.
liidus. Ingerlaste teadlikkude hõimlastena Eesti

„Pallafe" õpilastööde
näitus.

liklassis samuti leidub palju maalimrsoskust, aine
edasiandmise wõimet, nSnda et tväga raske otsuS
tada, kes juuksekarwa wõrra parem, wõi kellest tu

lest suurest tööinnust, mida ka tvaeselapseseisukor

ra» olsmme « ole suutnud lämmatada. Päris
sünge Ämatvaate WSib omandada, kui mõelda, kuhu
meie juurdekaswuta rähtvakene paneb nad kõik, kui

noist aasta nelja-wiie pärast diplomiga kunstnikud

Kindlasti ei järku kõigil küllalt annet ja
jahot n.ö. wabMmstn-ikuna end haljale oksale

ta, ning paljud peatvad alandama oma wöimeid
reaal'e «lu nõuete tasemeni. Ning siin on tvaja
jällegi oSSust ja energiat. £rt tvaja teha natuke
tunSti ja palju käsitööd. Kuid kõige rohkem wast

sckZ ja arendamiseks üksikute näidendi õhtute näol.

kus ülesandesse rakendatud need jõud, kes siiani
lewikus rohkem loota wöib. Igatahes koolitööna toeel mnetilikku ..näirleiaieisusso" vole tõstetud.

Säärane „noore generatsiooni" õhtu oli ka

kõige tugewamini esitatud klass.

KäeSolew naüuS annab jällegi tunnistust sel

nub oma noorema lawageneransiooni wõrsutami

Wabbe ateljeest tuleks nimetada J. Antoni, kes Klabundi komöödia „WZ" esietendus. Näidend
haruldaselt primitiiwse maalimiswiisiga tväga palju kub küllal Äi raskeid ülesandeid noorele lalvainime
ütelda oskab. L. Rulli, keS suurepärase pastellakti jele. kuna kogu tegewus baseerub peamiselt lvarjun
ja mõnede uteeldiwate maalide kõrwal äkki wäga dirohkeile dialoogele ja sõnamängule, mille õige
kriiskawa monstrumi esitab. Ja mõned tema kar« esiletoomine nõuab paendutvat näitlejananiuri ja

kaswarusttkuks wahendtks. Peale moodsa tvounle
mile tuttvnstamise on töö peamiseks sihiks lähen
dada üldküsimusi, milledest oleneb nii koolid kui ka
seltsimõimlemise metoodika arendamine Inastawa!:
uuema aja teaduslikkude uurimuste tulenmsiele ja
organiseerimistöö tehnilistele nõuetele. Sellest jä«

rcldub tariv siuZ koostada wõimlemiSurnoodilisi
Mõtteid üheks ierwikuks ja seda mnakorda kohan
dada eesti naise sa mehe psühofüsioloogülisitele onnt

geliie erinemise nimel. Seepärast kuulugu ka naiste

kehalise kaSlvatuie juhtimine mttotele sa m«*ir --

mitteolemise küstmuS.

õpilaste näitusele hariliku kriitika mõõdtwuuga
higmeda on tväga vaske. Siin on niipalju nimesid
üHesuguSie wõimetega, et ühte wälja iöSte? wõid

teisele ülekohut teha. Muidugi on ateljeedes
praegu kõik tugewamad kui alg- wõi üldklassts.

kuid ainult praegu. Aga juba nüüd l»6ib find
laSri öelda, «t soe wõi teine warsti esirinda tõuleb.
Ja see õigustab wast nende esileiõitnnse teistest
tvanematest, kelle tööhulk ja aeg on siturem.

ateljee nimeStNus. Joonistamises tugew, isegi
tugew, olgu see akt wõi Portree, maali? oma>-

pärase wärwimeelega. Shuline ja looduscsü süwe
aeda mdiStew. EitelvalmiStuslla-ns paistad hea

jaaniStajana silma weel nr. 4.

pinnaliseks, wMsptdisek? osa „mahamängimrcks".

Kuid peab siiski märkima, ee E. Rcinik W.

mõju all. Häid akti joonistusi esitab H. Mets, R. Liud mänguladufuses n. ö. lawatehnikas tundnwalt
Lksermanil on kordaläinud maale, samuti G. Kru edasi oid jõudnud, jääb ainul: soowida. ct

ka sisuline külg tvastotvalt areneks. E. Nü»-

grl.

Heast maalimiSiehnikast annab tumnStust TtU f t f im juba tooremalt näidanud oma tvasttiwaid
H. Hakkeri natüürmort. Weel teisigi töid hakkab lemamid tlliitlejatvõmuid ja tegi seda seekordki,
silma, nagu W. Tanki sirelid, S. Freh harrasiab kuigi tõlgi r'etalv osa ei olnud näitlejale jusi kõige

õuefunstrtifu stiili ja E. Kutsar on endiselt

SÄiia leht Martiv Taraseft.
Häil, lsotufi sa kntwaid ottvfi kavljast
M«rmi Tara ic hiljuifesr debüieerimitkont-

sobitvam.

üksuste tmrid harjutuste iseloomu järgi.

3) Võimlemisharjuius peab tvõimalikuL haa'rama kogu lihaskmva.

VõimlomiStund peab olema tund e!at»tt lii
kuusist. kuna tema esikohal on füsioloogili'ed sihid,

s. o. inimese elawa organismi arendamine liiku

SktrlpruuriS on seekord kõige tugewatnini esi

saatvunnäie ei jääk? stiatama. Maid järjekindlalt
edasi töötaksid eeldusi selleks on igatahes kütt

nriie kaudu.
.?> Wõi m l emisb ar jum se karva ja selle käsitus

Reinänen katsub oma tüsetate soome figuuridega
buumorinärwe kõditada, kmd parem ta töödest on
wast lamaw naine. Lõpuks ei saa weel märkimata

jätta A. Vommi tantsijannat.
Naitus kestab kuni 26. maini ning waatamis
wäärilift on seal ka kunZtiwõhikulcgi küllalt.

R. r.

„YXS".
Klabimdi komõodia ? waatuseS. Esietendu sel
„Wanemuises". samastaja W. MettnS.
Noor järelekcriw meie näitle j asp erole mi tväga
lv:sa icCftmrt. Mi? selle pShjuseZs, on rasle öelda,

laldasel määral. NI.

Ernst Zdla wõimlemis
rühmade esinemine
„Wanemuifes".
Ecnst Jdla nimelised wbimlemiõrühmad, nagu
sellekohasest tuttvuÄenniSwihust näha, fimu/i efiu
möödunud aaSta sügise! sihiga, Kwimaldada ne-ile
wSimlemist harrastawaile rmgkannile, kes huwira
tud E. Id la meerodist ja tvarein teana juhatuse all
töötanud, onrandada kursuste juhataja põhimõtete

miiz tuleb siduda tegeliku eluga selle mõiste kõige
laiema? ulatuses.
y) Võimleimse. üheks lähisavmks ttleSandekS ou
Spvtada inimesi õieti sa otstarbekohaselt hingama

füüsilisel tööl sa liikumisel, mitte aga senakuil
mõi tcgewnseta olckuil.

Musterrübmade esinemme oli iaitsa õnnestu
mrd. nii et õhtust jäi käige patent mulje. Kawa ei
huwirannd antult, maid kiskus ka kaasa, mi ei ke
haline kaslvatuS selle tõttu on kindlasti kaarud

toredatele meestele, kes täitsid oma harjutu-skaiva

l)U>t>iuima. SeS mõte es on kõigiti hinnatavad need

lanmasiutt. Oli lust Maad aia neid suurepäraselt
läbitreneerirud (icie kõna paremas mõtre?) kebi
töönnnas, näitamas ühtlasi jõudu ja kergust (liht

kan'eõ, m;-:- ..Wanemnine" tviimastel aegadel tei-

kujuneda laiadele hulkadele käi!ei.mdatv.rmak.- keha-

salt suureoarascd büptcd) ia ründa oma ene'e kehas

on õieli probleemiks, mis trtefc teatrit iõiiftlt prof;

iasmn, tväljaartvatnkd nr. 6. On iestpäraseid alte.
Milles ka õpetaja katt wähe märgata ei ole. &?col

kohaselt kehcrlist kaSwstuit wõimlennsa fondu.

stlt kohe alul lauldud Cavaradoöst aariaga
(.Pucemi oop. ..T.uua"^.
Selle 'uureulamsega tenori melalli.-e sara kui
ka ivoolaw kaunisköia instd iiin kuulda male iv.-.
ÄdidiifeiV, c: peaaegu N,?is u-.".-:äada w?«l tä:,»!i

nrtr;r: wnja-l-pool küjimu".. er wõib saan?'.:rada
palju. Nimel: aga iellcvärast. ei stin man
Ms ieifab erakorralist, näib kõigepealt tarm I-k
äärmine hääle säästmine. Tartu kontserdi talv'

oli li-ga nõudlik. Ta wä siras lauljat See iln".
ne? läpitpoolel märgocawast kahtlase st detsnceriMNkst.

On oodata. e+ Taras esineb ter-Srt kenstVr*
nimelt <t end tmivmiiaNt linnade-* ' na>r

Talli::na ja Riia. Siiski iohb küll V-.fa V
Kfct ei sünni enne. Tiri härra Srodtbera Liallw.
luba boolcga on koolitanud. Nagu ka tn,
ülivl lauljale, ei tohi riwo ella ük-ki teine trõud

mme. sui waid õppnuiiie ia eneseharimine T»e
uuutde maailma, mi? tal äuletvikus
erl iermb. !võ?b, kui icda liiast tvara olnsmtakst

taada amust saamSl-ikuks. ' '

Mar.in Tara 2 on praegu Sl?
kabutema. ei kümme neist aadm-.st on lan?u?un«-

nle kaduma läinud. Ktt-d tohib füfl 'P,

praegu ta iseloom on seda krndlrZtarmn i;.t>nk
gu-ste iõkeSiuÄe tva-tstu.

juure nii mõnegi poolehoidja ja loodetalvasti
ka toetaja. Mehena tundsin isiklikult kaasa Jdla

Härra Id la 100 tihiks on arendada toõimlein st
üldiselt kui üht keha?uliuurr olatvorun. mid ivõitZ

üldklaSiiS tvalitseb enam--tväbem iihekörgune

ttt sJviti -j, nim. lebeõ 'ätgtmjt:
..Sain ettepanek» sellest kontserdist Tartu? -sa
!võtj?a ta laulja kohra oina artvamust atvaldada

koolitamam hääle puudused. mõned häälelie
andumusega lauldud eec-ri rah:valaulud awalda.
2) Tmittiplaans koostamisel tuleb tvõtta ar 'id tuZelvat maju. kruiisi peole ie'ff Plf
ivesie, et tunniplaani ei koostataks iirünessi lihas "«ane erakorraline mu ir" taline meel, st:.2 lV

Tahaks loota, et noored edasipüüdjad senistele

tatud E. Jõesaar. Kui mi edasi läheb, siis on
tvarSti üks meister skulptuuri alal juures. J,

Richard Ci+o Gün.th>.rr, fc4 koniserdils 51 riiust Ta:»

meestele.

kuidagi liig pealeiüNw oma weripunase wärwiga.

EttewalvnStusklassiS on stlmapaisttvam A. Luik

man, keS esineb ühtlasi ka üldklassis ja graanka

kistud. JR- t.

Pean tunnustama, et Tarasc hääl mind äärrnv,

sel. N. Ilurmaml on maalija talenti, kuid seni jäte wöimod Iveel iäiemääraselt, palju säi liig

narlt maalitööga ei lepitaks. Meie päewil peab

MS pakuiaivaKst mäga 'oojast, olles Lige pea kama.

tööd, Stevanowal meisterlik natüürmorte, A. Tui enavt-tvähem tuttatvad E. Reinik ja V. halise ja hingelise omapäraga.
sul kordaläinud akt, sanmii L. Nirgil.
Oma ülesande teostamisel E. jUsia lähtub järg»
Lind „Banemuise" latvalt ning E. Nüs s i k
Triigi ateljee- on tugewamaid E. Leps, kelle Tartu töölisteatrist. Käesoletvast ettekandest wüib . mtfift põhimõtteist:
töödes tuustilme kulg tugewaä arenemist näitab. järeldada, et sääraseks ülesandeks, nagu Klabundi
1) Võimlemise metoodikat lulcb karunlr eriS
Tema kompositsioon on silmapaiftwam töö näiiü komöödia paikapidatv tõlgitsus, ei küüni osakond jada kabte liik: ja seda sugupoolis kehalike ja btttt

Näidendi osakandjad oi, meie publikule juba

pole tal loeel midagi omapärast tvälja kujunenud.
Ta lööd on Areni, Jan seni ja Ormissoni otsekohese

kunstnik rahwa hulka minema, mitte rahivas kuult
niku juurde. Ja selles seiab wiimasc olemise lv äi

Härra Idla mi ullc rbiiiga igatahes r>b.ilnõüeile teinud ülthea propaganda. Publik juä-

Ürdist ktrjutab ..Rch. Rimdsch." «uustkaarwuSta.m

igakülgset osasütvenemist.

itktensiiwselt suudetakse propageerida laiemale publi

WÄkese osa. Meie nooremal kunstnikkudevõlwel sei
sab suur ülesanne ee?, rahrva kuns-Ulist maitset sel
määra! arendada, et ka igapäewaseis pisiasju? ai'-

uub muusika.

päradele, arendada ja kohandada selle aine metoo»
dikat kõigile neile iscäraldusile, milledega erineme
wõõraote süsteemide loojaist oma oludega, oma ka

rikatuurid graafikaateljees on jälle Äge tähele
panuwäär'ed. M. TrautmanM on paar küpset

kunsti alcck oleneb tööpõllu ulatus sellest, kuiwörd

kul« kunsti wajälikkust. s:jt kultuurkapital ci
jõua enam. Ebk kui jõuab, iii? ifla ainult loaga

nende uhiseisinemiste fu:?Uu rütmi, tn d i e: tera*

Kergejõustiku wõistlused jatkuwad
Kergejõustiku wõistlused satkuwad puhacae.
wal kell 4 Tallinna osawölsaist oli louoäewal juba
fop<tl f\ Lauri on ja J. Suuk. Tänase-; kama-? on

ketas, oda, reiwa?. kaugus sa Zyo, ning 5000 rr

jooksud. Auhindade waljaiagamine on Kalow

lunmide?. f;. 9 of»ml, c-cilelc järgneb koo? mine
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EmadepZew MarlaStegSvm.
Pühapäetval kell 5 f. L korraldab Tartu linna
tütarlastegümn. õpilaskond koolt ruumes Karlowa

Tartu teated.

SittQ austame iuwaliide.
Tänane päew on pühendatud kangelas
tele, nendele, kelle «nnastsalhawate tegude
tagajärjel meil wõimalus aVvanenud Äada
rakkus oma kodudes. Oleme endi elu korral
damisega niiwõrd ametis, et waewalt wõi
malik on suuremal osal kodanikkudest Mõtel
da möödunnd aegadele ja ajajärgu loojatele.
Jäägu ükski päew siis aastas selleks. See
oit tänane.
Täna austatakse üle maa iuwaliide ning
püütakse .koguda aindlist wara kindral Lai
doneri nimelise inwaliidide-kapitali heaks.
Tardus pühitsetakse sedä päewa juba
wälsakujunenüd traditsiooniga: hommikul an
nawad kirikute kellad.teada inwaliidide-päe
wa algusest; rahtvas kogub raekojaplatsile,
kus mängib orkester jä kus õnnerattast on
wõimalik leida dmai õnne. Rahwas wõib
nüvaliide austada paraadi ajal, mis aset
leiatb kell 1 päewal. Paraadile pääseb 10sendilise 'pääsetähega, mida saab tänawa käi
kudelt. Paraadil austab sÄtskond sinna
Kogunud iuwaliide lilledega ja paraadist osa
wötwad wäeosad annawad au.
Teine suurem wõimalus kapitali kogu
miseks ja wahepalaks on Wabadusristi Wen
dade malewkonna orkestri kontsert Toomel
kl. 17—19. Kõigest üle ulatub siiski karbi
korjandus, mis kestab terwe päew. Waewalt
keegi leidub, kelle rinnal puuduks märk wäi
kese toetuse tunnusmärgina!

Professorid ja kirjanikud
ehttawad.
Rida ülikooli õppejõude hakkab omale maja
ehitama. Prof. J. Uluots on omale ostnud
Õpetaja tänawale maja, millds tahab eelole
wa'l suwel ette wõtta põhjalikuma ümber
chitu.se.

ffe R Fachlmanm mälss-wsc säadw. komÄee

Keskkoolide koondamiskawa
liuuawolikogu kinnitada.
Tartu linna haridusnõukogu poolt wali
tud Kolmeliikmeline delegatsioon esitas reedel

haridus-fotsiaalministrile märgukirja Tartu
kesMoolide koondamise latva asjus. Härra
minister on lubanud haridusnõlckogu sooVolle wastu tulla niipalju kui wõimalik.
Lcmpäewal oli keskkoolide koondamise ka
wa arutusel linnawalitsuses. Kuuldawasti
ühineb lm nawa litsus põhimõttelikult hari

Aedlinna «ajaomaniknd
paluwad kinnistamist.
Tartu Aed?inna MajaoinaUikkude Selts
on saatnud teedeministrile palme, et wõimaXifult kiiresti saaks Mi wiidud nende ehi
tiste kinnistamised. Praegune olukord, Sus
need majaomanikud dokumentaalsed ei saa
tõestada oma warandnslist seisukorda, ras
keiü)ab eralaenu saamist ehituste lõpulewii
miselks. Mõnegi maja juure on eralaen
aga hädatarwilik, sest riiklikku laenu enam

dusnõukogu seisukohaga ja esitab selle esmas selleks otstarbeks ei jagata.

tän. nr. 1, emade päetva. Katvas pr. A. Suitsu

kontserdil cidtt M& wörsid »oa'cie,[ pa.ifemoTO

kõne, terwitused emadele, deklamatsioonid, wöimle

wastuwsru-üleScnÄ>e.

mine ja muusikalised ettekanded, õpilaskond loo

Kaitiemalcwa teated.

dab rohket emade osatvõttu.

Naiskodukaitse spordiringil on k^-

Kohtusse mineku asemel satws aresti.
Eile pidi rahukogus arutusele tulema Hans
Hundi süüdistusasi tapmise katses ,mis pidi olema

kauplusse fuiti kolmapäewani. _

aset leidnud Turu tänatval. Asja arutamine tuli

2. malewkonna naiskodukaitse Inkmnd paku

takse ilmuda pühapäewal Nai sicli n . .
2, tnl*aliiWbej)ä*tTJa forjmtdinnt _
NaisseltS palub oma liikmed
nr. 2 inwaliididepäewa korjandusele k i

aga edasi lükata, sest kahjusaaja Jaan Mustmets,
kelle pihta hml oli läinud, ei olnud kohtusse ilmu
nud. Politsei andmetel toiibis J. Mustmets samal
ajal joobnult ja meelemärkuseta olekus politsei tva
hitoas, kuhu ta juba eelmisel öhtul oli paigutatud.
Kohus leidis, et tal oli teada kohtusse minek
juba eelmisel päetval, mispärast ta oleks pidanud
täisjoomise eest hoiduma ning sellega tema wiinas
tanud olek ei wabanda kohtusse mitteilmumist.
Mustmetsa tvahwiti 10 krooniga, ühtlasi tuleb tal
kanda asja arutamise edasilükkamisest tekkinud

mi seks.

KM, koeioleknd Jn pidud.
päewal iinnawolikogule wastuwõtmiseks.
Ratsawõistkused lahjngdemonstratsiooniga.
Tarw Naisühingu liikmeid Pjjjfa*-.
Riigi rinnalaste kodu walmL» sügiseks.
16. skp. ilmuda rohkel arwul Tahe t. 25
RatsawõMused,
mis
eile
algasid
Lem
Tartus riigi rinnalaste kodu hoone ehi
kirse Sõbra" ruumides asuwasse punktiga wonna
korjandusest kindr. Laidoneri nimel:,e kaprrat:
tustööd, millega algust tvhti juba paari aasta bitu kasarmu platsil, jatwtvad täna kell 15.
hgaks.
eest ja mis Mahe peal seisid jätlkutvad tänawu Täna on katvas peaasjalikult wõistlused
Lõppeks on riwi kulud.
Tartu Õpetajate Seltsi loodus ja maateaduse
suwel. Hoone seinad on katusse alla wiidud, jaenamkogenenud
lahingdemvnstratsioon.
sektsioon korraldab pühapäewal ekskur,room W<r
„PalukeSte
Panga"
korjandus
tegemata on weel sisemised ehitustööd, nagu
prof. J. Piiperi ja dr. G. Xbilberat iu*
Waba päew algkoolides.
weewärk, keskküte, külmetusruum, kiivkuiwa-„Palukeste panga" juhataja poolt on läbi sulasse
hatusek. Koguda kell 7 hom. Maarja surnuaia
!
käidud
Tähe
tän.
ja
iga
majasse
jäetud
üleskutse
tamise sisseseade jne.
Algkoolide juhatajate soowi kohaselt on esmaspäetvaks, 18. maiks kokku koguda kõik maja tvärawaS.
Wcihem pakkumisel on fptsiaalnnnistee koo>liwalitsus otsustanud 8. juunil algkoolides ! pidamise
Tartu liunateenijate ühingu juhatus palub
ülejäägid. Nimetatuid päewal algab ka
rium need tööd wälja annud kahele ettewot õppetöö ära jätta, kui sel päewal Spilästöö korjandus. 2—3 meest hobusega liiguwad tänatva kõiki omi liikmeid pühapäewal. 17- skp. nnor. Uit*
algusest kuni lõpuni, wõttes tänuga waStu kõik doneri nim. kap. karbikorjandusest osa woiia. ilmu
jale, kes tööd peawad lõpule wiima 15. sept. de näitusi korraldatakse.
annetused „ühisabi" heaks. Kui esimene katse peaks des elukohale lähemaisse korjanduspunkndc-ie. ehr
Tööinspektor
läheb
wöimupiirest
üle.
Tamme linna osas hakatakse weewärki
häid tagajärgi andma, siis käraks nõnda linn läbi.
raekotta.. FuhamS.
ehitama.
Wiiniasel ajal on tööinspektorid hakanud la
Tarw
EeSperanto Seltsis 17. mail kella 6—u
Suurem pesuwargus.
kooswiibimine Viva gazeto ja seltskondliku ojaga.
Tamme linnaosas on olnud algusest peale hendama ka sarnaseid kodanikkude wahelisi wahe
terawamaks küsimuseiktz wee saamine. Mõned kordi, millised üksneS kohtnwöimude kompetentsi i Adele Wolfilt Kastarn tän. nr. 43 on tvarasta
tud pööningult tvale wõtme abil pesu ja muud
Kohati hoowihma.
majaperemehed on lasknud omale kaewu ehi kuuluwad. Nii on üks töäinspoltor saatnud neil j kraanri
177 kr. wäärtuses.
päewrl
üheta
eraisikule
(s.
o.
mitte
töösturile)
tada, teised on püüdnud Me Naabritega,
, PühapSewal kestmise kiirusega lõuna- ja edcla
lellel kaew, kokkuleppida wee saamises, kuna ametliku kirja, kus tema nõuab koduteenijale min!Tartu kinod.
tuuli. muuM pilwituS, kohati hoowihma. teinperct
wähegi kastawa kaewu ehitamine tuleb üsna gi summa wäljamakS-mist teatud tähtajaks waba
tuur endina.
Metsafilmi
„Soome
Puutõöstus"
kallis 600—700 krooni. Nüüd on kuulda tahtlikult ja ilma sundsissenõudmiseta. Kuna meie
ülewaade laupäewal lk. mall.
demonstreerijaks,e
kino
järgmisebi:
17.
wasti salkkonnal majaomanikkude! kawatsus teada pole tööinspektorite tvöinnlpiire tsiwnbnvud mail ainult üks seanss, mille algus kell 12. 18.
Schotimevo madalrõhkkond laienedes Skcuidinaa
asuda weewärgi ehitamisele. Nimelt asub miste lahendamise suhtes awardatud, siis tundub mail kaks seanssi, nulle algus kell 18,30 ja 15.
Tamme puiestee otsas allikas, mida tahetakse sarnane talitamine tööinspeklori poolt küll toõfenu1- Muudatused on cücMõeiub 17. mail elektriwoolu wiaKse liikunud keskkohaga N-orramerele. Tema
eilne Läänemere äaremiinimum siirdunud Keskkasutada weesaamiskohana ja sinna pump liialdusena, teiseltpoolt on fee aga kodanikkude lu katkestamise pärast.
Wenesfe. Wiimase tõttu sadas Eestis eile Pärast
ehitada. Esialul olewat asjast huwitatud um bamatu hrnftl tülitamine ja nende õiguslisse sfääri
KSrfktllMKl taatad.
ja öösel tvihma. Daanist ja
bes 40 majavmanikku, allika ümbruskonnas. tungimine. KUuldatvasti ongi tülitatud isik tvas
sist liigub homseks Läänemere piirkonda uus ääre
Esialgsete kalkulatsioonide järgi tulewat wee tatva kaebusega tööinspesstovoid ametisse määrawa
Pauluse kirik. Pühapäewal kl. 10 e. l. juma miinimum ühes tvihmaadudega. Kõrger õhkkond
wäigi ehitamine odawam kui igaüks halaks ülemuse poole Pöördunud.
lateenrstuz armulauaga. Lp. G. Knüpffer.

Peetri kirik. Pühapäewal kl. 10 homm. laste waldab Kesk- ja Lõunck-Euroopa. Tema hari haa
omale kaewu ehitama.
Soome keele kursuslaste registreerimine.
jumalateenistus leerisaalis. Kell 5 p. l. jumala rab hommikul Läänemere idakalda. Kogu Euroo
MiõPilnSekekursioon Riiga.
Pühapäewal kella 4—5 p. l. registreeritakse teenistus armulauaga kirikus. Nelipüha teisel pü
pas walttseb endiselt soe ilm. Eeslis oli eile kesk
Läti rahlvusliku laulupeo puhul, mis peetakse Karlowa ja Lina tänawa nurgal 5. algkoolis soome
linnaosast krundi, kuhu hakkab maja ehitama.
ha lkl. 10 homm. surnuaia-püha Tallinna teeäärs.
Riias 19.—22. juunini, kõrvaldab Eesti üliõpilas keele kursustest osawõtjaid nii algajaid kui ka edasi kabelis.
päetval
12—21 kraadi, öösel 6—ll kraadi ja täna
Töö on juba alanud. Prof. H. Koppel teata

Meteoroloogia vbserwatooriumi juhataja
dr. Frisch on omandanud enesele Tähtwere

wasti ehltab enesele kahe suurema korteriga
elamu Kitsasse tänawasse. Pvof. A. Tam
mekänd on ka omandanud Tähtwere linna
osast krundi, kuhu püstitab omale elamu.
Kirjanik Aug. Gailit kawatiseb omale maja
ehitada Botaanika tänatvale Toome küljele.

kond sinna ekskursiooni. Ekskursioon kestab 4 pae jõudnuid.
tva, kusjuures reis, kogu ülalpidamine, pääsed ette
Õpilaste paadisõit.
kannetele ja yiuuseumitesse, tväljasõit randa jne.,
läheb maksma umbes 49 krooni.
Linnakooliwalitsus teatab, et koolijuhatajad
Läti üliõpilaskond on koostanud wastnwõtukatva wõiwad oma äranägemise järgi lubada õpilasil paa
ning ütleb teretulnud kõigile Eesti üliõpilastele. diga sõita Emajõel, kuid sildade alt läbisõidu eest
KaaswSitlejad, kes sõita soowitvad, registreerigu end
üliõpilaskonna wälistoimkonnas kuni 5. juunini. peaks wcelgi hoiatatama.

Euweleer algab 3. juunil. Lp. Rutopõld.

teenistus armulauaga. Lp. A. Wöhrmann.
Katoliku kirik. Pühapäewal kell 9 püha pihti

WaStutaw toimetaja Oskar Mänd.
Wäljaandja Eesti Kirjasws tthisuS

(ülempreester Tallinnast); kell 6 õhtupalwe (poo>la keeles).

Trükitud „Postimehe" trükikojas. TartuS.

mine kell 10 püha missa poolakeelse jutlusega

MOE-, PUDU- & PESUÄRI

lalintlaM

16. mail uinus vaikselt igavesele unele raske haiguse järele
minu armas abikaas ja hea isake »
Hendrik Sirel

hommikul B—l 4 kraadi sooja.

Maarja kirik. Pühapäewal kell 10 e.l. jumala

Venn. Lepp

kuulsamatest vabrikutest: RootsiHuskvarna,
Toani Coventrl, Liti LatveUo, Inglise Hnm
ber ja B. S. Saksa Colnmbla |a teised

Kirstupanek pühapäeval, 17. mail kell 8 õhtul. Ärasaat
mine leinamajast, Puiestee 54, esmaspäeval, 18. mail kell 6 p. 1.
Maarja surnuaiale.

suuremas valikus odavamad hinnad.

Valusas leinas abikaasa, poeg Ja omaksed.

KAUBAHOOV 2
PROMENADI 2

Firma G. F. Liblik

Et meie

Telefon 6-30.

laiematele ostjate ring
kondadele võimaldada,
oleme alandanud oma

mõdu hinda alates es

mõdu

kahe krooni (Kr. 2.—)
peale kasti eest (20
pooleliitrilist pudelit).

kes iseseisvalt mõistab leiba,
vas kohas

saia ja peenleiva teha. Tea
tada tingimused s>lt. „L ei vakiipsetaja" all.

MMM
üürile anda. Teateid kirjali
kult ehlh suusõnal. Dr. M.

Rimsha, Laius-Tähkvere pos
tiagentuur.

Vilunud

auto

Karjust,
Kaupa tehakse 18. mail,
Riia tärn. nr. 91 „Liivimaa"
hoovis, kella B—lo komm.

ibatunrijat.
Tulla kell B—lo h, ja 4—6
õhtupoolel. Küsida Kastani

4 tuba, eestuba, veranda,
köök, teenijatuba ära anda.
koorejaama
Tähe tn. 79, küsida krt 1.
meierit,
2 tuba,
kes mootoriga on töötanud.
Lähemaid teateid saab Gildi teine mööbliga, erasissekfii
guga, ära anda. Vladimiri
tn. 14, Keskpiimaärist.
tn. 2—4.

juht

suuremat tütarlast, on tarvis.

Tarvis tubade

torukraavi

WWWaWUfw
Korralik

Noormeest
Korter
õpilaseks
3 tuba, köök» päikesep., uues
tarvitab kellasepp. Riia t. 3. ti remont., I. linnaos. välja
üürida. Küsida Roosi tn.

on kohe vaja Puurmani valda

Ausi taluase. Jüri Villberg.
Telefon Puurmani 12.
' _cp
Vajan iseseisvat ja karsket

iIM.

Vajatakase

leiab kohe teenistust Otepää-

Palupera liinipidaja juures.
öwöSwww

vajab käealust töölist. Narva
tn. 47—5, hoovimajas.

Kaupa tehakse Tartus,
„Tartu" võõrastemajas 19.
mail s. a. kella 11—112 e. L

MMM.

tehakse pühapäev. 17. maal.

Kastani t. IÄ. kelli 9 hanan.

poes.

Sepnpoissi

(eesti k. t.), kuupalgaga. 5 x/i
tundi päeva®, aeg kokkulep

ära a«da põllutöölisele, Rop
ka vallas, Kanda talus, V/2
Remont.

Kortenn

Üürile anda 3-tcäline

möbl. tuba
ära anda. Erasissek. Hind
10 kr., Botaanika tn. 17, II
korral.

Maalt tuur emasse taluase

raja
teenijat tüdrukut
perenaist abilist. Ilmuda
esmaspäeval 18. V kell 2
päeval Aia tän. 99—3.

Lodja I—l, majaomanikult.!

korter.

Vanemat

'i.
on maale juustuvabrikusse
tarvis Riia tn. 63—7.

mil toi,

ära anda, Kivi tn. 77—1.

Korter
välja anda. Jänese tn. 32.

erasissek. elamiseks ehk bü
rooks välja anda, tarbekorral
köögitarvit. Lodja tn. 13—2,

II kord.

Möbl. tuba,
väikeses aiamajas suvekuu keeduvõimal, ja erasissekäi
guga üürile anda. Herne tn.
vajab kudumistööstus „Lin delks odav. ära anda Täh< nr.
52—1.
tfän. 96—1.
da", Narva tn. 40.
Õpilast

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

Korter, I
aknakatetest

2 tuba keeduwõimal., veran
da, elektriv., aia sees ära
anda. Küsida (Narva 143)
Tuule tn. 3, ehk aiarenitni
kult.

6lNt tuilt
ja köök välja üürida, gram

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

mofon müüa. Turu 75—5.

Ilus, suur ja soe
ärklituba

Ladu:
„Postimehea raamatukaupluses
Tartus, Suurturg nr. 16.

ära anda Raekoja tän. 100,
krt,. 6. Näha kella 10—14.
2 koosnevat vähemat

tuba

restoran ..Helsingi",

kes laenab kohe 350—1000

fcr. Teat. alt. „D 2%" aIL

Kariast
tütarlast ja tüdrukut on tar
vis linna lähedale. Kaupa

Korter

Korter,
karjust
pel. Pakkum. slt. «Tudeng".
Uus
remont.
Küsida
Tähe
t.
tütarlast, kes koolis ei käi.
2 suurt tuba, elefctrivalig. ja
Kaupa teha esmaspäeval Is. Vilunud
nr. 7—l.
köögitarvitamisega ära anda.
mail Liiva tn. nr. 23, krt. 2,
ettekandjat
Küsida Riia tn. 111.
kella 10—12 p.
on tarvis. Uusturg nr. 25,
J
Kesklinnas 2 hästi
Iseseisva koha leiab

Korter,
omaette väike tuba ametis->
käivale meesterahvale anda. \

Õmbleja

km Ropika jaamast

nahavabriku
on tarvis. Paju tn. nr. 1.
töölist
kuiva töö peale, fees ka valt Vaja, siin, pikemaks ajaks
simist oskab. Pakkumistega
meesnUSpilast
pöörata Kaubahoov nr. 14.
Vajatakse

2 tuba ja köök elektrivalg.,, j
111 korral odavasti üürile
anda. Tähtvere tän, 15—1. j

24-a, ai aarist.

nr. 99—9.

töölisi

Korter.1

Korter,

Vajatakse maale

Vajan nais- ehk mees-

Maal rahvarilckas ja käida

õpilasi. Kastani tn. 29—2.

vajatakse suuremasse tallu.
Pakk. slt. ~Raasiku" all.
m

Tallinnas, S. Kloostri 10/12. Telef. 17-48, 32-86.

IMM

möbl. tuba
üürida. Samas vajatakse vi
lunud triikpesu õmblejat ja

Kojusaatmine võib soo-

Mu õlletehas Jt~f.

hooaja kaupu

I—2 ilusat päikesepaistel.

maspäevast, 18-st skp.

vikorral ka poole kasti viisi sündida.

soovitab suures valikus odavate hindadega
kõiksugu

JALGRATAS Tartos, Snurtorg nr. 10.

tarvitamist ka kõige

Korter,
mööbliga odavalt ära anda.
Kevade tän. I—l (kino 2-toaline välja üürida. Soovi
korral ühes aiaga. Seajpida
Ideali taga).
mise võimalus. Uus tn. 32,
Tartus.
Korter,
3 tuba, suur köök, veevärk, Kesklinnas 4-toaline
elekter, alumisel korral, ela
miseks ehk töökojaks kohane
korter.
ja 2 päikesepoolset tuba
köögi tarvitamisega ära anda.

Küsida Tolstoi 3, k. 1, kella remonteeritud ja elektri val
B—ll ja 2—5. Telefon 178. gustus ega ära anda Kaluri
nr. 6/5.

Vajan

Otsitakse 3—4-toa!ist

korterit
paremasse linnaosasse. Pak

Üürile anda

2 tuba,

Korteriotsimiseö

korter,

e räsis sek. paremas majas.

2 tuba keeduvõimalusega Z.
Teat. slt. „Üks meester." all. korral, elekter, veevärk. Riia

t, 39. Küsida ärist.

kumised slt. ~102" all.

Vaike perekond otsib head
pansioni
™etsarikkas kohas.
Teatada slt. „Hea pansioon",

7

,fBIII * ! I P

m. m

Odavasti mflfla vähepruu

gitud meest er.

Tina. 17. mafl kell 1130 päeval TALUHMAS»

IfthcSapaau!

MOBdcH

nisus W ii

jalgratas

Seltskondlikus maia», Ala tfln. nr. 13

igas säärases ja headuses

WMM

ülikond

Müüa sCidtdrooras-meeeter.

igas sauruses ja paksuses

pruugitud

OniinlU

jalgratas

kõigis varres ja suurustes

müüa. JPaju tn. 1.

suurel ja vülksel arvul
lilM

Tiailaasi

MsIU
Tola toi tn. 12—3.

yea kbm

soovitab odavalt

mise juures tuleb esitada tunnistused lapse vanuse, rahvuse
ja rõugepanemise kohta.

Samuti tuleb registreerida kuni 7. juunini e. a. kõik
Tartusse asuvad koolikohustuslikud lapsed B—l 6 a. vanu
seni, kes käesoleval talvel Tartua koolis ei käinud.
§ 2. Lapsed, kes asuvad elama Tartu liuna piirkonda
pärast 7. juunit s. a. ja kuuluvad koolikohustuse alla, mil
line kohustus kestab kuni 16 s. vanuseni või algkooli 6-nda
klassi lõpetamiseni, tuleb hiljemalt 3 päeva enne sügisest
õppetöö algust, a. o. laup. 29. aug. kuni teisip. X sept., re
gistreerida lähemas algkoolis. sää

rasel juhul toimetama lapse vanemad, hooldajad või isikud#

kelle juures elab laps.
§ 3. Kui kooliealine laps asub Tartust mujale elama,
siis on § 1. ja § 2. tähendatud isikud kohustatud sellest hil
jemalt 7 päeva jooksul teatama koolile, kui see toimub
õppetöö ajal, ja koolivalitsusele, kui õpilane lahkub Tartust
õppetöö vaheajal, kusjuures üles anda tuleb lapse täpne
uus elukoht
§ 4. Kõik isikud, kes aella sundmlXruss jätavad täit

peegli- ja klaasi&ri

Tartus, Unetnra 1.11»
telefon 501.

Ehituste klaasimine
J»

äri- ja teiste siltide
valmistamine.
TOO korralik.

linnu iii:
heina- ja viljaniitja, vedru
äke, kuStivaator. reha. kännu

kaaluja, tuulikxnasin, sõidu
vanker. .Narva tn. 31. Tal
Vähepruugitud

naister. ratas
müüa. Kastan? tn. B—3

Vajatakse

klantspesu
triikijat.
Mefteiveoki tn. 26, kontori
Pühapäeval kL 9—lo e. 1. j
3—5 p. 1. sama*, Il korral.

Mineku ajad: Vesijärvelt Ja
Jyväskyläst kl. 14,30.

Põltsamaal, Kuperjancm tn
2. Kui Teie 7 päeva jooks»!
kuulutuse päevast arvates
ocna autokummide järgi ei

Müüa:

müüa. VÕ<ni tn. 154, vastu

Pauluse surnuaeda.

Müüa odavasti suur
KUUIMMN
öme ta 1 1 8.

Ostmised

ginaS prantsuse

turbiin

Soovin oata

tööhobune

Pölelispinüe
ümberkolimise puhul Brg« hiid, kuivi müüa. Riia t. raudtee silla juures. H. Kaal.
vedage tühja kolu kaasa,
vaid teatage ühieahi

keste Pangale", Vallikraavi
tn. 18, teL 908, ehk Kloostri
tn. 7, kus see saab kasnlikuU

tarvitatud. Vanad riided, ja
lanõud, raamatud, ajalehed jj

ajakirjad, pudelid jne. võe

lilaiiioiii
Tärtvere tän. 36, poodi.
Soovitakse kiires korrra»
õeta

sammalt.

f

2—3 tn pikk, soovitakse c05ta. Paftdkumieed saata: Petter

Vissel, Rõuge, Sadra poelrtk.*l

N*m —>»«»

välja rentida. Annemõisa tn

9. Teat. saab Narva tn. 45
krt. 3.
rahuldab ka udud
ükumald tarvitajaid

EItVSS
võtab „PoetlmebeM j,
t»Maamehe* tellimisi j;
kuulutusi vastu )a mOflb üksi

Sprenk-Lfite klaveri vabrik Tartus

kuid numbreid

WOsMW

Rüütli tfln. nr. 25, telef. 13-00.

Esitajad: ESTO-MUUSIKA Tallinnas, Virn tfln. %

Mfifimised

)

Viljandis, Lossi tfln. 15.

J. BRAUN Ptrnus, Kuninga tfln. 4.
A. SCHINMANN Valk. Lal tfln. 13.

{tualettpeegel

põllutorusid ja
telliskive.

tappidega
ja kudumismasin. Tähe tül
lil—lB, hoovimaja.

Aegvi lidus müüa ettur

Müüs tuki ja vaguni viid vabriku binaaga hiid

maia
riiki, metsa all, 1 vakam. i ae
da, sünnis kanade pidaimlsd

ifes.

Järele küsida kohapeal ;pr
Mangus eit. Tartus, Karttuli

Tellimisi voetakse vestu igasse jaama. FR. KARU, Tartus, tn. I—l.
Vaksali tan. 7. Telefon 12-26.

Hoovipealse» majas Uue

turu täil. 20, 4-toaüne

5-istmeline

Naha» fa sngiihalgvi
sed. Kosmeetika*

hlNnb

Kdnet 10—>12 ja 5—7, pQhap.

10—12. Soovikorral ka teisel
kella ajal kokkuleppe järele.

jTartas, UttU t. 21>4
[ (Vastu Jaani kirikut).

Wfr, I»|BWWL
VmMMM Igri

Ämmaemand
LTlloM

MM!.

Tartus, Vana tän. 3—l.

kiibl—tt,
Suuhaigused.
9-1 la 3—7, pQhap. 10-lt
Bnrtur| wr. 9*

Tartos, Haekoja tfts> •
(sissekäik Holrai tän. 1).

välja üttrida. Sealsamas k

Hambaarst

üks tthetoal. korter ära anda

L. Kedar

auto

vanem, rataste ja tammide

Kõnet. B—l 2 ]a 5—7, pflhap.

kella 9—ll.

Tagasitulnud
hambaarst
R. Dobruschkes
Vastuvõtmine Raekoja t. 26.
kella 10—1 ja 4—6.

jUIjWR
Kava 0-11 ja 5—7.
Nalfterahrattela kada 4-4
Tiia Im MMI tftau 14
(Laia tia. nurk) taL 11-23

Miti mm

peale, ka ajakohaste veskite

küljeluud.
Leiust palutaks, teatad

Teie kell külli elu

Neera», ptl««, taga* |a
aalstehalpaMi,

Plombeerimine, kunsthambad.
Tartus, Raekoja 13.

mm

sed. Annan ka head juhatust.
Meltsiveski tn, 84—2.

EM

Tartu», Rita 22 a. Telel 7-33.

Miasjilie

peale, valtsid, kivi valemi

E.EUER

korter

suurel ja väiksel arvul. E.
odava hinnaga kellaaega ja Sõidul jaamast Tööstuse
PÄtki saeveskis, Elvas.
kullasega töösaadused. Riia. Viljandi. MaarjamõisaLosad tänava kaudu Jaani tä
tn. Z. „HOROLOG".
Müüa korras
naivale, kaduma läinud veo

Müüa

jailemüügibs ajakohane valik.
HINNAD SOODSAD.

Ätmfiaemand-masswija

Teateid aaab Piiskopi tn. % võtab viljapuude poofcimist..
Kesk tn. lõpul
Kastani tn. lil—l.
Odavasti müüa kuuse

Kaluri tp. 12—5.

Poatpaber 100 pgn. pakla

B. ORLO, Kesk «Maa. 14

MM Ofllll

MIIMI

mappides, ümbrikkudes, karpides.

Dr.A.LENZNER

UH ait

Tööandjad!
Võimaldage
üksikule poi»»Valk, Pikk w. Kirjalikul
järelpärimisel mark ligi li mehele mingisugune teenis
tus ükskõik mis alal. Lvovi
sada.
korral kautsjon võimalik.
Müüa
Kirjad »lt. „E, R. 250".

soovitab mõõdukate hindadega

Poatpaber la Ümbrikud:

Juurvllla

KQiatftfistas.

raamatuari „Vaht".

Suures vallkua, üksikult ja jSllemüügika.

da. Küsida Riia tn. 50—1
igapäev kella 9—lo e. 1.

mais ja

riideid, saapaid, vann tal
lusmasinaid, lapeevankrei
mööblit jm. Kalaturu t. nr.

Originaal eestlpfirana

Ilupuud

Müüa

Pakkumised saata ett. «Är

ODAV • PRAKTILINE » NISDB

küntud põllumaad rendile ai»

rele kiiaida ins. Orav, Elvas,
Tartus, Kedk-Kaar 71, Pärn.

poeletil

sivdleid,

Pianiinosid

Samat oatatakac puuvlllascld ja lfaaoeld lappe ning konti.
Fa L. D. GOLDBERG,
Meltslveaki tinav nr. 26. Könetr. 8-26.

..Postimehe" raamatukoi.
Tarlua Suurturg nr. 16.

transmtssioonidega müüa. Jä

Saekoja t. nr. 1.

4*

Soovitama omaat laost valgeid ja kfrjaid
pestud masina puhastamise lappe ning
Tanu ehituse lakke.
Müük suarei ja vilkael arvul. Hinnad soodsad.

kirlaplokk

ja tn. 58—3, Zupsmann.

Juhtumisi heas korras ori

Tiibklavereid

Elektrijaama Juhatus

Müüa

vanker nelja rattaga ja de
tektor raadioaparaat. Raeko

Vajan alalist head

Vennad Sepp
PROMENADI NR. JL

Tempelmekauatatiui pakknnwed urne anda Knaa elektrijaama koote
risse koni 19. maini 1931. a. hiljemalt kalla 10 hommiku.

ha. Kummi tööst.. Narva t. 56

Ostan

Buurts valiku* odavat* hindadega toovttaoad

UH! tokil piiKla ii.

takse eeal tänuga vastu.

sopa alas, kruustangid, lapse

aü.

Haattu&id

Tarto lima elektrijaam vajab

tule, müün töötasu eest ma

Aleksandri tn. 36—2.

tarvis. Küsida Tohrtol 1

nima loodusega#

H

Müüa

tööd. Tehakse ja
lihtpesu. Pilu 9s. meeter,
sik-sak 4 s. meeter. Tartus,

tutvuda puhtsoomelise Soo

Päijänne ühendab kõik
Soome tähelepandavamad
huvireisukohad.

sõida puhmi kohe edasi anda.

nakesed ja mitmesugust pesu

IIMIiHI

mega ning Slse-Soome kau

UhakanPlus
ühes twaa elukorteriga bs

daamide moodsad väljrtiki
tud öösärgid, taskurätid, li

võivad lflhlkeaegl sealolu

uimale Järvele ja sedakaudu

toiduainete- ja

Müüa raudrull soontega ja vankri ja riistadega. Tartus välja üürida suveks surnu
aeda. Võib ka aoovikorra
Pikk tn. 48—5.
müüa. Koosi tn. 24-a, aiaäri
Viking
Palun j. L.
veorehad
Maia
wedruwaukrile
heina loovõtmiseks. Näha
järele tulla
vürtsipood sees, hüpo
JEestl Petroli" Siide ladus, müüa,
hiljem. 24. skp., vastase! kor
Tartus. Riia maanteo 1. end. teegi võlgadega."" Teat. saab
Uua tän. 49—8. Sealsamas ral müün vankri töö raiu
Nobeli ladu.
müüa poe klaaskapp ja pa katteks ära. K. KUKK.
tent
Tartu aianduse linnaosae
MQQa:

Tarvfcatakae esimese jäi

ajal teha huvirikka matka

Taftfana ja Nõmme vahel

paremas raioom*

Järvel, Järve tün. nr. J.

linna aisa osõ i duhoo vi s.

gu, täiesti vilunud

Päijänne*le, Soome kau«

vimajas.

pilte maja

gema.

Soome sõitjad

Tartu linnakoolivalitsus.

kauplusest.

karjast,
bi koolist vaba tütarlag
maini a. a. linna XII algkoolis Jaama tn. 2$ ja neid, võl vanem meister. Toll
kes asuvad I ja II linnajao* VII algkooli* Lina tn. 2. pühap., 17. mail, id. 8-—ll e,
Tartus, 16. mall W3L *.
Uut-Savi t 6—l kaqpa tc
" TARTU LINNAKOOLIVALITBUS.

Näha pühapäeval kl. 12—-5.

tammepuust suur puhveti 6 söögitoa tooli, suur
kirjutuslaudu, puhveti-, rij kapjp,
kirjutuslaud,
2 kaardilauda, 2
dekappe ja söögitoa toole.
Aleksandri tn. 8. mÖöblitööst. lapsevoodit, väike riidekapp,
kullatud pildiraamid Ja tei
Jdhtumisi müüa
sed asjad. Riia tn. 16, hoo
vis, aidas. Tulla pühapäeval
MM ML
kl. 10—1 ja teistel päevadel
kl. 10—12.
Teada saab Narva tn. 88.

ja kes elavad 111-daa linnajaos, tuleb registreerida kuni 22.

Nr. 746.

16. mati 1931. U. Nr. 745.

laulupidule

MUII lil J:

L MV

võetakse linnakoolivalitause poolt seaduslikule vastutusele
ja langevad avalikkude algkoolide seaduse § 12. ja § 19.
põhjal rahatrahvi alla kuni 10 kroonini või aresti alla kuni
Märkust Neid lapsi, keda antakse maale karjaseiks

Müüa väga odavalt
saalimöõbel
ja suur mahagoni riidekapp.

müüa. Tallinna t. 57. aednik.

mata, või registreeritavate laste kohta annavad valeteateid,

3 kuuni.

Tari» liroakeolivaüta» vajab Kaagvere laste*
suvekoloniisse

kantselei maksu).

puusepa ja

Jakobi tn. 38—1, hoovis, ki

igas värvis

või -hooldujtd, kell* lapsed võj booleadtuaed «m&d 1. au
gustiks k. a. 8-**ataeek* (sündiaud 1. aug. 1982 a. koni 1.
aug* 1923. a.) j* ei käi loooüe, oa kohustatud oma lapsi või
hoolealuseid registreerima kuni 7. juunini s. a. argipäeviti
kl. 12—13 oma elukohale lähemas algkoolis. Registreeri

Holmi t, S JOH. HUIK* Teief. 5-SZ

Müii« suur, ilus nikeldatud kist.

lauaplatedeks

§ 1. XKUk Tartu Masta ptüfeoema asuvad lastevanemad

Petserl mSnni tõrva, kivisöe tõrva, katuse pappi,
tisleri liimi, kriiti, b aeta, maafais Ja tsillndri õli.
Ühtlasi soovitame vastatavaid ja korralikke
katuse meistreid.

juhatajat,
17. või Is. mail varahommi
kul ja võtab reisijaid kaasa.
(F randa) müüa odavasti, 3 'Teatada
kasvatajaid (5) ja õde-kasvatajat
hotel *Peterbnrg"
tn vee&ukkttmiael: 7 h. j ja Šveits ärile.
5 m v. k. 14,4 h. j. Järele kü
vastava katse ja vilumusega. Üles anda koolivalit
sida Võrus, Kreutzwaldi tn.
susele, Gildi 8. kuni 27. skp., esitades kirjaliku soo»
ODAV
VÄLJASÕIT
nr. Sl. A. Brückel.
vi avaldise ühes tnnnististe või nende Ärakirjadega
ning tempehnaksustatud (50 s. riigi- ja 25 s. iinrtt
Odavasti müüa paremad
Rfiplno

odavasti müüa. Tiigi t. 4—2. Järele küsida Vallikraavi ja pühade ajal. Teat. 17. skp.
Vana tn. nurgal ajalehe kios Sõbra t. 29—5.

OiaM

rimise kohta Tartu linnas.

Jlnta sõidab

nr. 59—8.

tisleri tööriistad

koolikohustuslike laste, registree

papoleumi,

Hea turbiin

pilutamadel

laiu

odavalt müiia. Jaama

tunnist, nr. 27 etten.

Tallima

L«o tn. 43.
Uus

(ilnklaas)

Sundmäärus

John Genundi

Tartus, Narva tn. 3®—2.

PANEUROOPA

PÄEVAKORD.
L Avasõna —M. RAUA poolt
2. Kõned: a) «PaMvraopa |a vSike
riigid* kõneleb Paneuroopa Läti sektsi
ooni esimees härra P. BERGIS; b) «Pan*
euroopa piirid" kõneleb Paneuroopa
Läti sektsiooni juhatuse liine härra
F. MICHELSON.
Sissepääs kõigile vaba Rohket osavõttu palub
Paneuroopa Eesti Ühingu Juhatus

Odavate htadadtega soovitan

ärasõiduks. Oskan iseseisvalt

keeta ja oman tunnistused.
litfc {iii.
Aleksandri tn. 9—2.
ka antakse kitsed kasutami Noormees, kel pultit
Jlobufrfõnnilmt
seks ainult head. oludesse. põllutöö*, soovib
Mettsiveski tn. I—7.
sulaseks.
on suurel arvul müüa. Teat
Kaupa
tegema sõidan kokata.
rähekantud Inglise
saab Ou diiva boovipidajalt, Moodne,
riidest
Kirjad tihe* aadr. alt. isiku
Uoaturg 29.

WI

AKTUS.

Vanam korral*
majateenija
soovib teenistust Xnee võt

„Po9timehe" talitusse J aar
t. 11/13.

Kaotatud

aeg tfipselt õigesti
kuld-käekell
sõiduauto
kui teda parandada lasete
„Horologi" kellade töökojas käevõruga. Palutakse leidja
odavasti müüa. Küsida Suur Riia tn. 3. Kõige parem töö, I vaevat. eest ära tuua Parj
I tärn 15—3,
kõige odavamad hinnad.
turg 20, R. Võsu ärist.

ünttnaemonb
©. Stahlberg.
Erakorter Pargi 13.

Ehamarus
kr* J. Maadel! kaajda*
ses võetakse «Postimehe*4
ja «Maamehe44 tellimisi
vastu ning müüakse üksik
numbreid.

Soovin oata

l HrtiiMiilm!
eesti ja eesti-vene kirjaga,
pakkumised saata aadressi

ja täpse hinnaga alt. MAab"«

Nr. 132

„F O $ T I M E E SMV

8
Tartu Maarja kirik
Pühapäeval, 17. mail s. a. kell 6 õhtul

Mustvee Vastastiku Krediit-Ühisuse
IZKIIHM

W. Blaubrüki oreli
kontsert.

V

Arveteseis 31. detsembril 1930. a.

Aktiva.

Kassi ja jooksvad arved Kr. 14.137.02
Kavas: E. Bossi» J. S. Bach (Fantaasia ja fuuga
G moll), F. Mendelssohn (Sonaat B dur), J. Renner Osamaksud teistes rahaasutustes .« . 1-718.
Laenud 133.169.25
(I süiit), M. Reger. Pääsetähed kavaga ä 75,30 ja 20 s.
Korrespondendid • .«.«'« •• • >• ?•???• P
Vallasvara . . , • '/•
Muud aktivad ?• • . 2.575.88
Liikmete kohustused • > 68.095.-»
- Kr. 226.404.61
Väitmata

Passiva.

Kapitalid . . . . .
.Kr.
Liikmete lisavastutus
Hoiusummad . . ,
Korrespondendid . . I õ »
Laenud teistes rahaasutustes « » •
Muud passivad
«••
Puhaskasu....

Nelipühiks HELSINGI
A.-L. .Suomi'l* (suurimal liinilaeval)
Noorte Meeste Kristliku Ühingu

34.189.35

68.095.

EKSKURSIOONIGA
79.382.20
13.151.59
Lahemaid teateid saab kohalikust N. M. K. C-st, Vallikraavi 23
19.675.89
igal äripäeval kella 9—2.
9.631.32
2.279.26

Kr. 226.404.61

Johan ja Robertine Stafenau'de
Alates 1. maist s. a. maksab Ühisus tähtajaliste hoiusummade pealt 7—8%, jooksvate arvete pealt s—6°/o a. võlausaldajate (k redito r i d e)
Laenudelt võetakse 12°/ o ja lühiajaliste vekslite diskonteerimisel 1 10/ o aastas.
koosolek
JUHATUS.
on 17. mail s. a. kell 9 komm. Kaubandus-Tõõstus
Seltsis
Suurturg 17, Tartus.
Müüa 2 noort
KREDITOR.
>« 0\
t
TUNTUMAID
Müüa
M

vastupidavus on

FORT

F5

Pikk tän. 22—8.

DURKOPP

Müüakse vähe tarvitatud

mööblid.
Näha Riia 22, krt. 2-a, kella
>
.*

10—2.

ppfiiw täiendatud erimudel, varasta*
tnd rõnga» - laagritega Ja ROOTSI
M

te*

müüa Elisabetl t. 18, krt. 5,
II korral.

U»
v»

KUMMID

o a sysTEHA

TEINUD MAAILMAKUULSAKS

Tallinna, Raekoja pl. 5. Telel. 43(9*09*

hobune
müüa Vana-Kuuste Rebaste

MüQtnised

mööbleid ja muid maja tar
beasju. Jaani 28—3.

Müüa kiires korras tamme

rohuteadlast
Müüa juhuslikul* odavasti

PÄRNU LINNAVALITSUS.

ai ii»*?

heeringaid.
ÄUf©

püti, poole ja kiloga. Sprotte, kilu ja skumbriat. Kolonlaal ja
talurahva kaupa suurel Ja väiksel arvul.

ja

traktorite
iiltndrife puarimftf
kõige täpsemate
abinõudega
toimetab odavasti

AKTSIASELTS

A. ROSENWALD & CO
TARTUS, SUURTURG 8 * TELEFON 300

lennls-reheteW

••

inara.

Vesneris, Lubja veskis

ja ta on kaunim, puhastades seda
«Ökonoomias"
Riiete keemiline puhastus ja pesemine. Plekkide kõrvaldamine.
Riiete, kangaste ja lõngade värvimine. Täiendatud asjatundlik
tööjõudude koosseis. Korralik ja kiire töö. Hinnad odavad.
Et aita arsti rohi ega suvepuhkus kui
Te ka kõige päeva värskes õhus olete,

Meie puhastame, desinfltseertme ja teeme Teie padjad mugavaks.

Külastage meie esindajaid

Tartus, Uueturu 1, pr. R. Jõgioja.
Elvas, Pikk tän. 8 hra. K. Raba.

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

Turu tän. 21—8, II korral.

Väga hea, vähepruugitud

Vaike kummirehvidega

sarapan müüa
Näha saab hoovi pidajalt Kauba tän. 7.

Säälsamas ka üks väike pood välja üürida.
Eeskujulik keemiline

pesukoda „I D EAL"
Lodja 11. Suurturg 1. Aia 7.
müüa. Küsida Uueturu 25,
Peseb ja triigib kõiksugu triik- ja -lihtpesu ja puhastab
Jaska pagariärist.
keemiliselt kardinaid, kleite, ülikondi ja mantleid, jälgides
pianiino

selles, andes töö JDEAL'i*.

j uuksef öösfus
Wanu ajalehti,
tsingi ääri,

äri. Teateid saab Jaama tän. nr. 12, k. 1.

Odavalt müüa

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

sõiduauto ja mootorpaat
Näha pühapäeval, Lille t. 1, kl. 10—12. Äripäevadel
küsida Narva t. 42 ärist.

Müüa täiesti korras, raud

Pianiinotööstus

raamiga

tahveSklaver ja
pianiino
üürile anda. Viljandi tn, 5
(Näituse aed).

Müüa:

J. Hermann
Tartus, Uueturu 3.
Soovitab tuntud kõrgeväärtuslikke

pianiinosid

vähetarvit. saarepuu kapp, võistlemata odavate hindadega.
kahe uksega, ja seinakell,
Vajatakse

SUUREMAT SAALI.

Müüa 2 suurt

tuntud kolonial- ja toidukaupmeeskonnale Tartu nnna
jaoks. Pakk. saata .Postimehe* t. nr. 100 all.

Elumuutuse pärast müüa hästi sissetöötatud täielikum .

Tööstuse tn. 16—23, Tartus.

WW

Emajõe tn. 5. Avatud kella 9—16-ni.

Tartu, Uueturu 20, tei. 2-65.

müüa 17. mail kella 17—19.

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

Vajatakse vilunud

8 toaline korter
vll|akuiiratuse plekke*
reste* terasid |a talasid*
võrrelge hindasid ja töö ühes suure ilusa aiaga Karlova tän. nr. 3 väljaöflridau
headust
Teated Tolstoi tän. 1, k. 4. Telefon 2-30.
P. Peterson

' topelt löömisega, juhuslikult

Tallinnas, Vene tän. 27.

parandamine.

TmuSporfflrllstfldeValirik

{a
mootor.
Teateid
annab
L Kubjas
Jakobi
t. 8, Tartus.
Müüa hea kohver
grammofon
ühes plaatidega. Tartus,

(4 tuba) kõrvalhoonetega ja suure (Vh vakani.) ehituskrundiga.
Hinnapakkumised saata: Tõrva J. Lakkis, ehk Tartu, H. Eglon,
Kroonuaia tan. 2—4.

Enne kui lähete ostma

I-ne E. M. Suletööstus

Asjatundlik reketite keelestamine ja

lere

Põllumehed {

Tutvunege meie töö, kauba ja tingimustega.

reketite raame ]a presse!

elumaja

tööandjate erisoote. Töö kiire, tasu märksa alandatud. Veenduge

traktor, rehepeksu masin ja katel ja katusekivi vorm. Ligemaid
teateid saab Elva, Kesk tän. 6, J. Slmonson ehk Elva telefon 7.

aga öö hingate jälle oma
patjadest mürgitud õhku.

Soovitame äärmiselt mõõduka hinnaga'
suures valikus I

Müüa tiine

MQQa

Meltsi veski 28. Uueturu 24.
mis kindlustab vähemalt 100 prots* kapitali
otsekohest suurenemist. Lähemat sli sõna
.Kindlustus* all.

137—14. Näha kella B—l4-ni.

Uus tn. 29, Beckmann.

Hiide iga pikeneb,

mahutuse võimalus

odavasti müüa Kastani täin.

Kaubahoov 32, A. Peedel.

puhastatakse kaera ja odra seemet vikist ja peluskist
niisama ka otradest kaerad välja. Masinaga tangude
ja kruupide tegemine igal ajal. Töö hea.
A. Jakobson.

Suurema kapitali

Soovitame pühiks tuntud headuses suitsusinke
ja igat sorti vorste. Samas saadaval väga oda
valt puljongi konte ja seepi.
Tõrva lfnna tsentrumis, Tartu tän., kohcmaksetava raha eest
rutuliselt müüa surnud Rudolf Ader'i

jalgratas.
Uus t. 6—4.
Väike kahetaktiline 2J£ HP,
MUMM

Soovitan pahadeks viga hiid Shoti MatfulH, Mailise

„Delikafess"

puust suure
meester.

Palk 140 kr. kuus. Sooviavaldused tulevad saata

Vorstitööstus

H. Treffneri t. 9, telefon 13-58.

klawer,

linnavalitsusele hiljemalt 22. maiks 1931. a.

,Steyer". Venn. Lepp, Kaubahoov 2.

tõttu. Joh. Woitk.
Esmasp., 18. V k. 10 homm.
peale müüa

Parun linnavalitsus vajab linna apteegile
kõrgema eriharidusega

sõiduauto

«Postil» majapidam. lõpetam.

0

Kai varastate oma autod, mootorrat
tad ja jalprattad DUNLOP kammidega,
sõidate tuhandeid kilomeetreid rohkem

Erg

Odavasti müüa tarvitatud 6 istmeline

Hea sOidu- ja töö

Jalgrattaid, millistega varustatuid
rootsi kaitsevägi esitab *

Peaesindajad
J. PUHK & POJAD

Vähe tarvitatud meester.

jalgratas

%
DUNLOP

6 head lüpsilehma Kastre-Võnnu vallas, Alasuitsa
talus on ka" kontroll andmeid näidata.

bobwcrt,

Toiduainete- ja
piimapood
j ühes elukorteri ja leivaküp
setusahjuga üürile anda
Aleksandri tän. 113. Sealsa
mas on hobusemehe korter
ära anda.

Võtan teha kõiksugu

Maalritöid.
MaJavärvimisl ja sisemisi remonte, mõõdukate hindadega

Koloniaal-talurahva

pikad kardinali istud ja muu<

kraami. Kitsas tän. 13.

soovitav
kesktänav
linna ehk
selle läheduses
Vöm
38-1.
Pakkumised saata

Maalermeister K. Kattel, Rüa 23.
Igas värvis ~ "

värvitakse kingi, käekotte la
kõiki nahkasju.
/ärv ühtlane, vastupidav, veekindel nahal* .
ühes piimapoe ja korteriga rõtmine Jaama tän. 30, krt. 1 ' hale kah]utu- vastuomaniku haiguse pärast välja
üürida. Võru t 57.
kauplus

Suvltuskorterit
osasid Ja kumme

Vähetarvltatud naisterahv,
«

eri+l odavate hindadega. Jalgrataste emaillmlne Ja suurele perekonnale vajatakse maale, loodusrikkasse
pWTnffrf«»tt«lne. Soovitab
kuiva kohta, järve- ehk jõekaldale, kus ka toiduained
Elwas
Firma Otslnp Rüütli tän. 13, telef. 3-82. saadaval. Teatada suusõnal ehk kirj. Vallikraavi 10, odavasti müüa. Näha kella Joh* Sepa rohu* Ja vflr*
10 ftiates. Võru t 136.
Tartus. _ Suvitaja.
vikaapl. müügil „Postl*
mehe- Üksiknumbrid*

Lu§ege «Sädemeid"!

fir. 138

9

Lü|ükes| raske haiguse ]&re|& uinus 14. mail Igavesele unele minu armas, unustamata abikaas, poeg, vend, väimees ja sugulane

Matmine Tartu Maarja surnuaia Gnnistušmajast pöhapleval, 17. mail kell S p. I.
Sügavas leinas naine, ema, õde, ämm Ja omaksed.

WILLYS
VEOAUTOD AUTOBUSED TULETÕRJEAUTOD

5

Tõrva notar

H
Lubage endale esitada WILLYS uuemat veo
autot mudel 1931. Selles mudelis kehastuvad

teem, mäftrdekanalid ka väntvõllis, milline aseta

tud NELJALE RAAMLAAGRILE; roolimis-sisse

omaduied ning edusammud tehnilisel kui ka öko

sead on varustatud TIMKEN RULL-laagritega.
Need on vaid mõningaid põhjusi, miks eelista

noomsuse alal, milliseid Teie ei vöi jätta tähele
panemata: TÄIESTI KOORMAMATA POOLTEL
JED; kõik teljed on asetatud kahekordseile, re
guleeri tavaile TIMKEN RULL-laagreile ülemaa
ilmliku kuulsusega 6-tsilindrilise 13/65 h.-j. WIL
LYS-raootoril on TAISSURVEMAARIMISE süs

Netod Mölder

takse WILLYS veoautot, kuid järele vaadanud

teisi tehnilisi üksikasju, Teie leiate peale SUURE

VASTUPIDAVUSE, TUGEVA EHITUSE ja

VÕRRATU ÖKONOOMSUSE veel palju paremusi,

mille poolest WILLYS veoautod on ületamatud.

OSKAR ALT
Talllaaat Narva

taa aur* IS. Tefofaa M 3-44.

WILLYS VEO-, SÕIDU- JA OMNIBUSAUTOD.

Tass

Rclallatale
«rin»—eklaMllhe rdri*
Jateaau-lk

eineks on see,

SUOMI

mis annab perenaisele löö
du päevaseid raskusi ja
murest kanda.
Tartu-Võru Rahukogu

SadiWl HftMw «Kiim»!

ringkonna notarid.

Tmßtam: Hfjrn tte.it D
Karra aaat O
Tarto: Kompoti I

algab korrapäraste reisudega
TALLINN A-HELSINCU

i* rohukaophut**.

vahel järgmise söidukava järgi :

NUii ASi aßfbag»

Tllfsitlt TaUioMitt Vftl|asdlt HeUlagtot i
igal teisipäeval ] igal esmaspäeval 1
.. neljapäeval kl. 11 e.l. „ kesknädalal } kl. 10t.l
.. laupäeval j .. reedel J

DrA.WANMER A.-Q.BEIW,SCHWEIZ

OVOMfILThü: tõhiüCAcbl ka leldl

Peale selle suvekuil

igal esmasp. kell 3 homm. igal laupäeval kl. 17 {5 p. 1.)
Esimene välfasOit Tallinnast on

19-dal mail kell 11 enne lõunat.
..VANEMUINE"
Esmaipfieval, 18. mail s a.
EgIUTRd Vene mlrmlanlnde ettekandjad õed

Soovin rentida ühte ise

Veoauto nr. 220 Igasugu

wedudeks ja

kes oma autoturneel
Umber Euroopa (Prabast Prahasse)*
Klaveril F. E. NIKOLAI. Algus kell 8 õhtul.
PäSsetähed eelmüügil teatri kassas kella 11-1 e. 1. fa 5—7
õhtul ning K-ro. «Teater ja Muusika Rüütli tta. nt. 8.

Aleksandri 39—1. EL Pribkel.

SanpaKreem

A-S. TALLINNA LAEVAÜHISÜS

ÕLGKÜBARAID

mitte alla 6 hob. jõulist.
Pakkumised saata ühes fen
dihinna ja firma teatega:
'Voldi, Kukulinna asundus,
£d. Meos.

S. Karja 18, telefon: 426-90 (4 liini).

bordesld, lillesid, paeln, bandosi jne. pakub
odavasti suures valikus kodumaa ja välismaa
päritolust

Firma PARK Ja KV, Tallinna,
V. Karja 5, U. korral, tele!. 9-62

ira anda Lootuse tän. 10.
Lähemaid teateid saab sa

NtfOMUM G. POCK
Tartus, Lossi tfln. nr. 12, tele!. 7-41.
Omanik J, Sadde.

Hlromant
R. Maido.
Näitan vee sees selle ini
mese kuju, keda soovite na
ha, ka asju. Ütlen täpse elu
loo. Kaluri tän. 12—Z, 111
kord, hoovist läbL

Ruumipuuduse! odavasti müüa: moodsad

mast pikn&poest.

on k6iflo parem

SADULSEPA- JA POLSTERMÖOBLITÖOSTUS
JOH. BUSCH

Mmopowl

Kõige suurem valik
M TAPEETI
15 sendist alates rull. Paberllri
nKOOUMAAH Tartus. Aleksandri 1
vNT f nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.

Lähemaid teateid annab ja pileteid müüb

lokomoMlli,

lõbusõitudeks
M.i.A.Weijewkinid

sõitsvat

maga mis- ja söögitoa sisseseaded, tamme-,
saare- ja kasepuust, saaiimööbel «Napoleon»,

«Modern», kabinettmööbel, Türgi diivanid
ja kuschetid, mitmesug. kappe, kummuteid,

laudu, tamme- ja kasepuust toole, viini
toole jne. Tellimised täidetakse täpselt

Laos saadaval: kõiksugu rei
mapid, meedsad aalsto*
rahva Mfekotld, koolilaste
_________ raamatu hoidjad, traksid, vööd
j. n. e. Tellimiste! valmistaASUTATUD takse korralikult kõiksugu
1894. AAST. naha-, polster- ja dekorat

sitarbeasjad. rahataskud, akti

--------------- sioonitöid.

Narva Kalevi Manufaktuur ja Sindi kalevivabrik valmistavad
meeste- ja naisterahva manffiriideid, kõiki vormiriideid, ülikonna-, fraki- ja püksiriideid, daamide kostüümi- ja Ideidiriideid, õpiiastekaievit, piijardikalevdt, Saneile, vaipa, suurritäkuid, villaseid kangaid
tehnittajsks otstaiheks; kõik parimas vastupidavas headuses ja uuemates mustrites. Kõigis paremates rtldefirldes |a rätsepatelt saadaval.

sestue

Ztüstge raudteelastelt. kas KruM wedartd paremad kat praatfafe. küstge lenuawSe.ohwitseridelt.
kas Narwa riie parem kat wiiltsmaa oma ja mõlemad wastawad ja!
Ärge ostke wälismaa kaupa, waid ostke kodumaa kaupa! Olgem isamaalased!

rfr. 132

.POSTIMEES" v
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Ootamatu surma läbi lahkunud nõukogu liiget
Surma läbi lahkunud
notar
vann. adv.
Richard MMil

Jttax UJohlfeiti

mälestab

mälestab vannutatud advokaatide nõukogu ja
vannut. advokaatide nõukogu Tartu osakond.

Tõrva Ühispanga nõukogu
Juhatus Ja ametkond.

Südamlikku tänu
16. mail s. a. surma läbi lahkunud kaasteenijat, Tartu postkontor! ametnikku
ütleme kõigile, kes minu kalli abikaasa ja armsa isa
šhf* lendur-vellvee6el
Jlwtfhm-Joftannes "Seppa

Mendttk firefit

surma puhul ja maamulda sängitamisel nii rohkel arvul meie kurbusest oa
osa võtnud.
leinas a6iftoasa Ja tüfar.

mälestavad
Tartu posti-telegraafi-telefoni teenijad.

IV. Ja 17. mall s. a. korraldab
Ratsarttgemendl ratsaspordirlng Lembitu kasarmute platsil
(Puiestee tän.)

Kewadised

PahDStnsDlne

SIDOL
Lühikese raske haiguse järele lahkus minu armas mees
m

laanl, klvinõu
daid jne. hiil
sid, kivipõran

Hnx Kurt Wohlfeil

ratsa- ja ratturwvistlased

puhastab kõiki
metalle, akna
klaase, ports e

gava tagajär

jega. \
M*H.firaf£E. Jürgeni,!
I Tallinnas.

Sünd. 24. 11. 89. Surn. 15. V. 31.

Usupäevsl, lk. meil s. a.
kell 15.30

Pääsetähed: 25 senti,
kooliõpilased 10 senti.

Kavas: Concours hippi
que, teatesöit, võimle
mine, vohižeerimine, la
hingsisulised demonst

Pühapäeval, 17. mail s. a.
kell 15.00

Pääsetähed: Istekohad:

I koht 1 kr., II koht 50 s.,
seisukohad 25 s.

ratsioonid jne.

MARKUS: Kui 17. mail ilm vihmane, peetakse võistlused 24. ja 25. mail.

J

Puusärkipanek pühapäeval, 17. mail kell V#B leinamajas, Rüütli tän. 3. Matmine
sealtsamast esmaspäeval 18. mail kell 4 Tartu vanale Jaani kalmistule.
mm

Sügavas leinas lesk.

niks sumitan Haopsolus?

Puhas, 3—4-toalme

korter

«Vanemuise» teater
Pühapäeval, 17. mail kl. 80.

M+Taras'l

Lflhikese haiguse järele uinus vaikselt minu armas unustamata poeg

kaastegevusel

Leinama jääb sügavas kurbuses

Silva
E. Kalmani operett 3 vaatuses

~ Kaiks koosnev, hästi möbl.

Üll- ja kooliõpilaste pääse

ema ja kaugel viibiv feniL

tähed maksvad.

tuba,

Teisipäeval, 19. mail kl. 80.

vaiksele pikemas,ja üürnikule
välja anda. Näha kella 11—2

Eelviimast korda
Illllllllilllfe.

m
Eht Rootsi „RADIUStt

JA UTEPIIM
eriti tugeva valgusega, alates 300 küünlast
ja vähese petrooleumi tarvitusega. KOibuiised
iga ilma, koha ja töö jaoks. Iseäranis otstar
bekohased kalapüügil, kanalates, lautades, töö
kodades, äriruumides, seltsimajades j. n. e.

N«l

Müük suurel ja väiksel

arvul. Hinnad
eriti soodsad.

Soinaioistetiite

Br.F.Raudkepp
Närvihaiguste |a
hingelise ravi
eriarst.
Vastuvõtmine iga päev kella
B—9 homm. ja 4-5l/« p. 1.
Uueturu uul. nr. 4
(Muul ajal närvikliinik, kõne
traat 4-74). 57

ja 4—6 Pepleri, tän. nr. 15,
krt. 2.
Kahetoaline

DOjö<e

üürile anda Jaama 63.
John Wexley näidend 3 vaat
Pääsetähed 40, 50, 00, 85 jr
110 senti ühes riidehoiuga

Möbl. tuba
üürile anda erasissekäigtiga.

Üii- ja kooliõpilaste pääse Raekoja tän. 24. krt. 7. Leal
tähed maksvad.

Majaomanikkude Selts

smas müüa suur kummipuu,
oleander ja palm.
2 kahetoalist

korterit
Pühapäeval, 17. mail s. a mööbliga ehk ilma. Jakobi
t. 30. Küsida krt. 6.
Tähe tän. 29

fl-S ~D. MIBWiTZ 5 Pg"
Tartus, Raekoja L 6. Tallinnas, S. Tartu mnt 13.

Sest et Haapsalu oma idüllilise loodusega suudab pak
kuda puhkust, tervist, mugavust Ja naudingut nii ihule
kui hingele; elu aga odavam kui mujal. Pealegi antakse
riigi- Ja omavalltsasametnlkele vannide tarvitamisel
hinnaalandust hooaja plgul Ja lõpul (kuni 20. Juunini
Ja alates IS. augustist) kuni 30 protsenti.

korter

.i

WddCSAMBIP
f

Ilus, suur päikesepaisteline

tuba mööbliga,
elektrivalgust, ja eraisisse
käiguga ära anda Tähe tän.
nr. 9, krt. 3, II korral.

./fllglfSf ftitt
Ärasaatmine pühapäeval, 17. mail kell 3 p. 1. Haavakliiniku surnukambrist
Pauluse surnuaiale.

kõrvalruumidega üürile anda.
Küsida Lepiku t. 44—3.

MI. tuba
Män u i b T. E. K. A. Selts
puhkpillide orkester.

on saada Kesk tän. nr. 7.

TANTS

Ühetoalised

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

vahetpidamata kahe orkestr
saatel.

korterid

Algus kell 9 õhtu.

Pääsetähed ä 25 senti.

Dr. l kelm
Sugu-, naha- ja
slsehaigused.
Vastuvõtmine : ärip. kl. 9—lo

ia 5—7, pühap. kl. 10—11.

välja üürida Meloni t. 26.

Jalgrattaid

Meie hinnad on alandatud Ja kõige odavamad

Naha-, sugu- Ja põie
haigused.
Kõnet 5-7, pühap. 9—IL
Naister. 4—5 ärip.
Kokkuleppel ka teisel ajaL
Tartus, Uueturu tän. 4.

Ji. Jossei

Kokkuleppel ka teisel ajal.
Rüütli tün. 4, korter S.

Ühetoaline

la nende esasld suurel ja väiksel viisil ning
kuulsaid «Philips» raadloaparate
ja Mlkl elektrlmaterlale ostate kõige soodsamatel tingimustel
T. AUA A-S. KAPSI & CO & „PHILIPS« materjalide ladu
Tartus, Suurturg 12. Telefon 44. .

korter

Moodsad- m6stp'd;b
waWicles ,"TaT<e I fatjm tfafjh

garant, häijj.

üürile anda Meloni t. 12—1.

Suurim Ja vanem jalanõude äri Tartus, Küüni tän. 4
Ari on asutatud 1895. aastal

Vajatakse
fabfecja pmtslefd jbowftaß
äärmiselt mõõdufe^pnnaga

1-2 tiiba,
mööbliga või ilma, kohe või
j edaspidi. Teat. slt. „A. A.'
*

Lugege „Terwist"

tõõtab loomutruult
korralikult.
Mambateäm. kauaaei
praktikaga
Mackiewicz.
Tartus. Lodja uul. s—4* k
kida kella 10—l ja a
Tartus.

