aimub luu »a«w. ./

Bksüi number 5 senlt.

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

Postimees

]a Tartu teadete toim. 1-88, kaugekõned 9-86, ärijuhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

Xel e! onidTall i n n a s: Toimetus 30-81, kontor 16-11»
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel sooviL -

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm weeru iaiitses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või
muust mõõda*

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

Postita: 1 kuu 135 s., 2 k. 270 s.. 3 k. 325 s.. iga lisa

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

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135
2 k. 270 s.. 3 k. 370 s„ iga lisakuu 110 s.. 6 kuud 700 s,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wnes: 11 kuu 125 s.
2k. 250 s„ 3k. 320 iga Usakuu 100 s.. 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad. __ a

..Maamees" 30 senti kuus. ..Sädemed" 120 senti aastas, « sen

pooiesaastas, üksiknumber —35 senti; ilmub 4 kord ... ..

«Lasteleht" 10 s. k. .Tervis" 160 s. aastas, 80 a. POol«aastas, üg

number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 20 s.
75. aastakäik.

Tänast lehte 6 lehekülge

tÄ. mail 1931.

Nr. 134

ttPostlaieSie" Ja ta maksuliste lisade tellimishinnad t
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. - 300 s., 3 k. - 370 s., iga üsa

RAHVAMAJA
Kaitseliidu loteriipiletid olid märgitud.

«APOLLO»

Preemia wöitjatel olid paattid taga. Preemiate wälja
» ' matsmiae lbpetatakfe.

19. maist alates ja edasi.

>•

--' Neil päewil sai kaitseliidu keskjuhatusele olid nullid, puudus see punkt. Kontrolliti läbi
teatamaks, et kaitseliidu loteriipiletite trükki kõik müügiks saatmata piletid ja selgus, et
misel on need piletid, mis eneseS stsaldawad kõik preemia piletid olid märgitud. Sellest
rahalisi preemiaid, osaliselt ära märgitud. wõiS järeldada, et siin on tegemist kuritahtliku
Seda arwesse wõtteS otsustas kaitseliidu kesk piletite märkimisega.

juhatus juurdlust kriminaalpolitsei kätte anda
ja ühtlasi lõpetada 19. maist s. a. keskjuhatuse

loteriipiletite omanikkudele rahaliste pree
miate wäljamaksmise.

Preemiatele märgitud summa loositakse
lõpploosimisel kõikide piletite omanikkude wa
hel. UmbeS Paar-kolm nädalat tagäsi tulid
müügile kaitseliidu loteristnletid, mille loosi
mine on detsembris. Piletite hulgas oli iga
1069 pileti kohta üks preemia pilet, mille
omanikule kaitseliidu staabist kohe wõidetud
summa wälja maksetakse. Piletid on kirjaku
juliselt kinni kleebitud, nii et keegi -ei teo oS
tes, kas sel on preemia number wõi ei. -Neil
päewil hakkasid aga liikuma jutud, et osa
kaitseliidu loterii piletitest on märgitud ja just
nech, millega wõib wõita preemia. Jutud
ulatusid ka loterii korraldajate kõrwu, kuS ast
lähemale selgitamisele woeti. Pileteid üks
teisega wõrreldes selguS, et osa piletitel oli
peastaabi ülema kol. Maide allkirja taga
punkt. Kuna neil piletitel, kuS numbri asemes

Piletid on trükitud Tartus Laakmanni
trükikojas ja arwatawasti olid seal juba

Punane

Esietendus Tartus. Jttrje*
kordne suurfilm» mida vaa*
tarna tuleb kogu Tartu!
Kaasakiskuv Ja põnev sisu!
Ülihuvitav eeskava lisa.

kahesugused klischeed selleks olemas. Preemia

piletid trükiti eraldi ja pandi siis raamatuke Pääsetähtede hinnad: H. koht 15 sentT

10 osas. Film on linastatud Ameerika kaunimates kohtades. Kogu see nõiduslik
elu manatakse hereda joana ekraanile. Kogu selle põneva sündmustiku keskkohaks
on kuulus filmitäht
ROD LA ROCQUE j- ilusaim naine LILIAN RICH.

sesse teiste wahele. mille järele neile järjekorra I. koht 20 senti, rõdu 30 senti, loosh 40 s.

number peale trükiti. Nähtawasti trükiti Algus äripäevadel kell 6, pühap. kell 2.

See suurfilm on sünnitanud kogu maailmas suurt sensatsiooni. Keegi ei jäta juhust
kasutamata, et näha seda meisterteost!

preemiatega piletid enne punktiga klischedega.

ja kustutati selle järele punkt maha, kui ilma
wõitudeta pileteid trükkima hakati.

Asjaolude selgumise! ei jäänud kaitseliidu
keskjuhatusel muud üle kui tuli asuda seisu
kohale, et; mingil tingimusel ei saa wälja
maksta preemiateks määratud summasid,
waid need loositakse loosimise päewal kõikide
piletiomanikkude wahel.

Kogu see asi on antud kriminaalpolitsei
lahendada, kelle ülesandeks jääb selgitada, kes

ja kus märgiti piletid. Preemiatena on seni
juba wälja makstud 80 krooni, nende hulgas
ka üks 50 kr. preemia. Väljamakstud rahasid
tagasi ei nõuta.
. .. ( JA

Streigirahutused Rootsis
kestawad.
Sõjawäge tuuakse ftreigipiirkonnast ära.
Moskwalaste meeleawal
dused Stokholmis.
Stokho lm r st, 17. mail. Sundswalli
tõöstusraioonis on umbes 12.000 töölist strei
kima hakanud,,-tõstes protesti selle wastu, et
Odaleni tööstusmhutuste mahasurumiseks
sõjawäge on tarwitarud. Ametiühisused sele
tawad, et töö algab alles siis, kui sõjawägi
Odallenist ära on > kutsutud. Loodetakse, et
streik lõpeb. Kuberner otsustas sõjamäed
Odalenist ära saata, sest töösturid lubawad
siis korra jalulhoiidmise eest ise wastutada.

! LaUipäewa õhtul pandi Ämdswallis ja
Söderhamis suurem rongikäik toime. Oli
kokkupõrkeid politseiga. Täna oli suuremaid
meeleawaAusi linnades ja alewites. Korda
ei rikutud, ainult Stokhollmis oli kokkupõrkeid
kommunistide koosoleku pupul. Täiendawalt
teatatakse, et uneeleawaldusest Stokholmis on

umbes 60.000 isikut osa wotnud. Eraldi oma
ette owaldasid meelt moDvameelsed kõmmu
nisttd. Politsei asus paljaste mõõkadega ron
l gikäiku laiali ajama. Umves 10 osawõtjat
M kergesti haäwata.
Rootsi walitsus nimetas pühapäewal era
?oÄ>sel koosolekul erikomisjoni Odaleni ra
hutuste põhjuste uurimiseks. Komisjoni saa
. dawad Ika tööandjad ja tööwõtjad kumbki pool
l ühe esitaja.

Esimesi üleswõtteid Madriidi kloostri rünnakuist.
Pahemal: Rahwahulga poolt põlemasüü-I mal: rüüstatud nunnakool, mille kogu sisse
datud klooster Santa Teresa de JesuS; pare-j sead tänawal ära põletati.

Naiskodukaitse keskkogu koosolek.
Eestis 340 uaiskodukaitse ofatouba 10.090 liikmega.
Pühapaewal peeti Tallinnas .. kaitseliidu
peastaabi ruumides naiskodukaitse keskkogu
koosolekut. Koosolekust wõtsid osa 36 saadi
kut üle maa. Juhatajaks waliti Tartumaa
ringkonna esinaine pr. E. Saral, protokolli
jaks Harjumaa ringkonna esinaine pr. Arak
ja pr. Otsing.
Sellele järgnes keskjuhatuse aruanne,
mille ette kandis keskjuhatuse esinaine pr.
Raamot. Aruandest selgus, et möödunud
tegewusaasta jooksul on peetud 18 keskjuha
tuse koosolelut. Naiskodukaitse liikmete hul
gas on korraldatud terwe rida. mitmesuguseid
kursusi nii majapidamise kui ka käsitöö cckadel.

Kursustel omandatud teadmisi, on Püütud
rakendada tegeliku elu teenistusse. Nii on
warustatud kaitseliitu mitmesuguse warus
tuse ja riidega, tui ka toiduga laagrites ja
manööwrite ajal. Propaganda alal on nai
sed toime pannud rea pidusid ja aktust. Ka

on naiskodukaitse organisatsioon elawalt osa
wõtnud waestelaste toitmise korraldamisest,
andes, neile prii lõunaid ja korjates selleks
seltskonnalt raha. Poola presidendi Eestis
külaskäigu puhul esines naiskodukaitse ka Tal
linnas kõrvaldatud paraadil.
Tutewiku töökawas on ette nähtud korjan
dus gaasikaitse arendamiseks eriti kodudes ja
suwised kursused liikmetele 29. juunist kuni
4. juulini Jäneda mõisas. Kursuste lõpuks
sõidawad Eestisse ka Soome naiskodukaitse
liikmed, arwult 30 inimest. Nad jõua/wad
Jänkule 4. juulil ja sõidawad selle järele
üheks päewaks N.-Jõesuhu. Sealt tagasi wl
les tehakse külaskäik kindral Laidonerile tema
Lübeck "Baltimere-aasta" tähe all
kodus Wiimsi mõisas.
Naiskodukaitse keffjuhatusse walitakse
Taewaminemisepühal Lübeckis kokku astu
prouad: Raamot, naiskodukaitse esinaiseks, ja nud Saksa, Balti ja Skandinaawia ajakirja
liikmeteks Juhani, Saral, Tool, Tõrwand, nikkude konwerentsi puhul ehtis wana waba
Arak ja Oskar.
linn end pidulikku lipurüüdi. Konwercnts oli
osaks „Baltimere aasta" Pidustustele, millest
teatasime neil päewil lähemalt.

Asumaade suurnäitus.
6. mail awati Parii
sis rahwuswaheline
asumaade näitus. Pil
dil pahemal Annami
keiser ametitressis. pa
hemal pawiljongi eest
n oöda marssiwad
Araabia sõjawäelased.
—' Näitusele on saabil
nud pärismaalasi kõi
gilt Prantsuse asu
mailt.

M Esietendus! Grandioosne enneolemata edu! Viimased päevad
alandatud hindadega. Rutake kõik vaatama. Tartus ei kordu 1
Kaks inimest
Helltragttödia 14 jaos. Kuulsa Saksa kirjaniku RIGHABD
VOSS'i ülemaailma tuntud romaani „ZWEK MENSCHEN14 jfirele.
Peaosades: GUSTAV FROELICH ja CHARLOTTE SUSA.
Selles helifilmis laulab maailmakuulus Slkstlnl kapelli koor.
Peale selle huvitav lisapala* Seansside algus ärip. kl. 6, 8 ja 10.

Saksa-Austria küsimus kohtu otsustada.
Rahwasteliidu uõukogu arutab tolliliidu Leerdküstmuft.
Prantsusmaa terawad etteheited.
Gen f i st, 18. mail. Rahwasteliidu
nõukogu astus esmaspäewal kell 11 kokku ja
haWib kohe Briti wälissekretär Hendersoni
ettepaneku kohaselt Saksy-Austria tolliunioo
ui Projekti arutama. Nimelt tahetakse selgu
sele jõuda, kas see projekt seisab kooskõlas
1922. a. protokolliga, mis nõudis Austria
majandusliku iseseiswuse alalhoidmist.
Prantsuse walismiinister Briand esitas
rahwasteliidu peasekretärile
nõukogu jaoks Mr memorandumi, milles
selgitatakse Prantsuse walitsuse seisukohta
SÄ?sa-Austria tolliuniooni kawa asjus. Me
movandumis seletatakse, et Austriol pole oi
gust oma iseseiswust hädaohtu saajla, kawat
setud tolliunioon aga ähwardab tõsiselt Aust
ria majanduslikku iseseiswust.

Prantsuse memorandum vaidleb SaksaAustriia kavale esijoones vastu juriidiliselt
seisukohalt ja ütleb edasi, et Saksa-Austria
teguviis asetada teilsi riike sündinud fakti
«ttc, pidades- eelläbirääkimisi salajas on
hädaohtlik rahule. See on vastolus Euroopa
koostöö ja rahvasteliidu vaimuga.
Rahvasteliidu nõukogu pidas alul poole
tunnilise kinnise koosoleku. Kui koosolek kuu
lutati avalikuks, esines Inglise välisasjade
sekretär Henderson ettepanekuga, pangu rah
vastelt idu nõukogu rahvusvaheliselt kohtu
kojalt Haagis seisukohta, kas Saksa-Austria
tolliliidu kava on kooskõlas varemate lepin
gutega.

Riigi maatagawarad arwes
Ungarlaste protestimeele
tamisele.
awaldused
rahulepingu wastu.
Teatawasti wõttis põllutööministeerium
hiljuti rewideerimisele kõik riigi tagawaras
Ametlikult poolt lükatakse ümber lehte
olewad maareserwid, et jõuda lõplikele selgu des ilmunud kuuldused, nagu oleks lähemal
sele nerrde maade otstarbe ja kasutamiswn ajal oodata senise Stokholmi saadiku dr. Akeli
side üle. Selle tulemusena, nagu teada, kus nimetamist saadikuks Riiga. Riia saadiku
futati muu hulgas ka põllutöökoolide wõrgust koha täitmise küsimust ei ole wõidudki arutada,
26 asupaika ja wõe takse selgitamisele kõik aju juba seepärast, et see koht ei ole teatawasti
tiste rendilepingute alustel kasutatawate sugugi waba.
maade tagawarad. Omawalvtsuse seaduse
Asjata kuuldused wälissaadi
clluwiimiftga, milline määrus praegu põllu
kute kohta.
tööministeeriumis lõppkoostamisel, asutakse
samuti ka omawalitlsuste käes kasutada ole
Bud a p e st, 18. mail. Kogu Ungaris
wate maade korraldamisele. Määrustega nor pandi toime suuri meeleawaldusi Trianoni
meeritakse omavalitsuste ja nende asutuste rahulepingu muutmise kasuks. Budapestis
ülalpidamiseks jäetawate maade tegelik tar wöttis meeleawaldustest osa 200.000 inimest.
loidus. Teatawasti on Praegu omawalitsuste Vabadusplatsil peeti miitinguid ja wõeti
käes 30.009 ha ümber maad.
wastu resolutsioone, milles nõutakse, et rah
wasteliit wõimalikult pea samme astuks ra
Poola politikamees tuleb
hulepingu muutmiseks. Samasuguseid mee
Eestisse.
leawaldusi peeti kõigis Ungari linnades.
Täna ennelõunat saabub lennukil Helsin
Kiirrongi õnnetus Wilno
pift Tallinna tuntud poola politikamees ja
juures.
l eltskonnategelane Aleksander Led
Warssawist, 17. mail. Eile õhtul
nick i, kes on Paneuroopa poola sektsiooni
esimees. Härra Lednicki tahab oma külas jooksis Riia kiirrong Berdany jaamas, Wilno
käiku kasutada seks, et tänada oma walimise lähedal, kaubarongile otsa. Raskem kotast,
eest Eesti-Ameerika wahekohtu komisjoni. Ta roos jäi tulemata, sest kiirrong sõitis sel sil.
esineb oma siinwiibimisel Tallinna. Centumi mapilgul wähema kiirusega. Wedur ja mitu
Klubis referaadiga praegusaja rahwuswahc wagunit põrkasid siiski rööbastelt. 6 raudtee,
teenijat sai wigastada, kaks neist raskesti.
lise Politika üle.
Pidew tendents Saksa wõi
turul.
~Vossi'che Zeitung" kirjutab oma 17. mai
numbris seisukorra kohta Saksa wõiturul muu

seas: Rojarnkidest lähtunud kõwenemise ten
dents andis end wõiturul tunda. Kuna see
ühte langes wähe rikkalikuma nõudmisega ja
teatawa nappusega juureweos wäljamaalt, siis

oli tõusutendentsi tunda ka siinsel htral. Ber
liin tõstis oma noteeringu 16. mail kolme
marga wörra tsentneri oesr. Daam ja Rootsi
hoidusid sellest liikumisest weel eemale, notee

rides 13. mail endiselt. Tulewal nädalal ar

parim poonimiswaha

westatakse samuti pidewa turuga.

Suurmüügi hinnad 16. mail olid: 1. sort
1,43—1,48, 2. sort 1,37—1,39, Daam wõi
.1,47—1,52. ,

Esitus: Firma «Karu» Tallinnas.

Tartu ladu: Rohukaubaladu «CENTRAL»,
Suurturg nr. 8.
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Jaapani linnad põlewad.

8-tunnilise tööpäewa seadus.

Uusi kohutavaid tuleSnnetusi.

troiÖ a|a «mmibego seotud ei ole, ja wahid,
Riigikogu käeSolew istungjärk ei lõpe tõrjujad
Mag säärased uHehoibjad, tel kogu aja et
mitte juwisteks, nagu arwati. Enne suwe pea töötama.
waheajale minekut tuleb riigikogul oma sõna
letHtTßiiJJõd, mida wÄb teha ametasu
öelda muu hulgas kolme kaugeleulatawa kü tuselt luba küzümata. on pitraüw tdo tun
simuse kohta. Need on: 1) põllutööl oda, mga aa»da» iga töölise kohta 1) seaduses üles
hädalistel juhtudel, kus wastasel korral
L) käitiswanemate ehk tööliswane loetud
saaks halwatud töö, «agu ainete rikkimineku wSi>mate seadus ja 3) tööaja pikkus ehk nvluse korral, maiinate parandamisel, õnnetuste
8-tunmline tööpäew tööStuseS. Nendest wii
jne. ja 2) hooaja- ja tväiketööstus
mane, nimelt „Seadus tööaja kohta tööstuS tikkudes käitiÄeS. Selle jmrreg on aga tarwilik
likkudes käitistes", on juba riigikogu sotsiaal kokkulepe töölisega. Missugused tood loetakse hod
tööks, selle kohta annab wälja nimekirja ha
komisjonis arutusel, kuna pSllutöökoja ja käi* aja
riduse- ja sotsiaalminister kokkuleppel majandus
tiswanemate seadused jõuawad riigikogusse ministriga.
Muudel juhtudel ei ole UetmmWod
neil päewil.

Politilisest seisukohast wõtteS on kõik need lina lubatud. Tinutt ercrkordadel, kas tööstuse hu«
kolm seadust üf&ictf>ga seotud praeguse koalit wid seda tõsiselt nSuawad, wõib töökaitse direktor
lubada teha aaStaS illini 100 ület-undi iga töölise

siooni töökawa fmilw. Wõib öelda, et walit
suse deklaratsioonis oli neil oluline tähtsus,
ilma milleta ei oleks teostunud koalitsioa n
kokkulepe ja riigielus halwawalt mõju o wa
litsuskriis oleks wõinud wenida teadmata aja
peale. Seda ei soowinud meie parlamendi
suuremad rühmad, keS kokku mooduskmvad
enamuse. Kuid uus koalitsioon wõrsub loo

kohta skusjimros eelpool tähendatud ületunde selle
ülemmäära hulka -ei arwata.)
ühe LöpSewa jooksul on keelatud teha fftetuft
nitööd üle 2 trmm, wälja arwatud teatud erandid,
ületunnitööde «st tuleb mattta währmalt S 0 prots.

rohkem, wälja arwatud ületunnid hooaja- ja wäk
keiööstuSliKudeS käitistes, millede kohta peab töö
andjal olema iga kord kokkulepe töölisega.
Selle seaduse rikkumise eest on käitise juhata
mulrbllt neist wahe- ja o»ukordadest, mis kuju j ale wöi tema asemikule ette nähtud arest mitte
üle 8 bm wõi rahatrahw mitte üle 600 kroom.

nenud eelmise walitsuse tcgewuse tagata
See tingib paratamatult ka uue koalitsiooni
Nagu tähendatud, fikseerib kõnesolew sea
töökawa, seda tuleb pidada silmas, kutasu-duS
tegelikult makSwa 8-wnnilise tööpäewa
takse nende kolme küsimuse hindamisele 4a
tööstuses.
Sellega ei too tema meie tööstu
lahendusele.
sele üldiselt suuri raskusi. Küll aga annab
piiramine end tunda mõnes harus,
GeaduS tööaja kohta tõöStuÄiKudeZ käi ületundide
eriti kus tuleb wõistelda tellimiste alal maa
tistes, mis riigikogu sotsiaalkomisjonis juba dega, kuB lubatud rohkem ületunde. Selle ta
arutusel, ei too sisuliselt nutte ptlju
uut. Seni puudus küll üldine tööaja Pikkust gajärjel wõib meil mõnigi töö ära jääda ja
määraw seadus. Kuid juba 1918. a. kiideti töokriis suureneda. Samuti toob ületundide
Maanõukogu poolt heaks deklaratsioon, et ~8 kitsendus tööstusele teatud raskusi seal, kus
tunniline tööpäew tööstuses ja kaubanduses tööde läbiwiimiseks tuleb tööstusel ühel wõi
hakkab maksma" ja 1921. a. määras põllutöö teisel puhul tööliste arwu täiendada.
Teisest., küljest paistab aga, et käeSolew
liste tööaja ja palgaolude korraldamise sea
seadus
aStub teatawasammu tõötatöö
duS, et ~keskmine põllutööliste töö
päewa prkkus ei wõi olla üle 9 tunni". Te liStekasukS, keda meil mitte wähe ei
gelikult ongi seni selle järele käidud, kas ole. Ja see aitab selle seadusega leppida.
piiramine ja ületundide kitsendus au
tööandjate ja tööliste omawahelisel wabal Tööaja
nab end tunda ka töölistele, kelle töötasu selle
kokkuleppel, wõi tööinspektorite näpunäidetel tagajärjel wõib wähenÄa. Kuid see sünnib
tööstuste.sisekorra määruste kinnitamise juu nende kasuks, kellel üldse tööd ei ole, kes aga
res. Sellega siis uus tööaja kestuse seadus
annab eestkätt seadusliku kuju 8-tunni!isele siis tööd wõiwad leida, kui tööstus areneb ja
tööpäewale tööstuses, nagu see tegelikult juba töö hulk kaswab, nõnda et waja on ühes wõi
wälja kujunenud, kuna kaubanduse kohta ka teises harus töölisi juure wõtta.
Samast püüdest appi tulla tööta
watsetakse anda eriseadus. Praegune walit
sus ei pidanud mitte wõimalikuks uut seadust töölistele kõnelewad ka need osad käes*
kooskõlastada Washingtoni konwentsiooniga olelvas seaduses, kus ette nähtud wabariigi
8-tmmilise tõõpäewa kohta, kuna wiimane walitsuse sammud. Wabariigi walitsus wõib
meie oludele raske, tööstuse mõiSte selles tööpuuduse wastu wõitlemise otstarbel kee
liialt lai ja ületundide tegemine wäga pii lata ületunnitöö tegemise hooaja- ja wäike
tööstuslikkudes käitistes ja teatud hooajal wõj
ratud.
Ms puutud uue seadus» MlSse. sit» kõige pealt lühema aja jooksul üldse wõi teatud tööstus
nähakse ette, missugused tööstuslikud käitised harudes. Samuti on wabariigi walitsnsel õi
kuuluwad selle tööaja seaduse alla. (KättiSwanÄ» gus majandusliku kriisi tagajärjel wõi mõnel
mate seaduseelnõu teeb tvabet .kKttse" ja .ette- muul Põhjusel tekkinud suurema tööpuuduse
Mõtte" wahel. Käitise all mõistetakse igasugust ajal määrata lühemat normaaltöö
isikuliste, aindltisfce ja tvaimliste (ebaajnelistie) abi
nõude kogumit ühe SigusejnbjeM WR ühiselt mitme päewa wõi wähendada tõöpäewade arwu
Simlsesubjekti poolt ülesseatud tehnilise «Smärgi nädala» üksikutes tööstusharudes wõi terweS

T o k i o s t, 18. mail. (Trj.) Jaapanis kes
tavad edaji linnapõlemised, mis lewinewad
nagu häwttaw taud. Katastroofiliste tule
kahjude ohvriks on Viimase 10 päeva keStel
langenud juba tuhandeid hooneid, nende hul-'
gas võõrastemaju, teatreid, kinosid. Laupae
wal oli jälle neli suurt tuleõnnetust mitmes
Jaapani linnas. Kaks neist on nõudnud 14
ohvrit surnutena ja 200 vigastatutena.

wMmmAtAM. I. nlaato* lalutnakeppo, kkokotte, port
grammofone Ja plaate, jii«»w»-rr-» babemeneflo Jne.
lelle, « lMflrkefp®»
JOHANN ROOSIPUU t
Tartos, Suurturg nr. 14. wnrwa.
Lutsi Nirsa wald eesti tähe all.

Kanamatschi linnas, mis on kuulus oma sii
Põlda walla loobusilu.
dituruga. Seal puhkes tuli kinoteatri apa
Sõitke Suwisteks Lutsi!
raadiruumis. Pealtvaatajate hulgas puhkes
hirmus paanika. Uste juures tallati inimest
o»i« «raitamt. Jf-d-l »n
üle mõn« aja külastasin Lutsi Kirsa walla
jalge alla, ja mahatallatud jäeti põlevasse
« roaaftel wSlja tweb. Tai-taN- tmdag,
„maavahwast" <eesllasi).
hoonesse. 14 inimest sai kabuhirmu tagajär
noifoMift i-dttb-i-stMn-', Seäfunt.
AStun Nirsa jaamast 6 km põhjapool olewcrsse
jel tulesurma.
Ok ©reegi küla annaks üksinda eesti kosk jaoks 25
eesti Mägise (BarisuS) külla, kuS on 4 kl. aUgkool,
õpilast. kolmest tvöi neljast naabrikülast saaks usa
Nõukogude karmid määrused
milles õpib mnbeS 25 õpilast, neist ligi 20 eesti"
wälismaa laewade kohta.
saost. 15 eMi soost õpilase perekonnanimi on Bul ?ama palju.
Sdasi soowiti ka Sttrsa wolkda asutada EestiRiiast, 18. mail. Läti saatkond Mosk (BulS). Kirsa ja naabri Briigi walla eestlastest Läti haridusselts, millega algust tehti juba Põlda
was teatab, et nõuk. walitsus awaldas uued on üle 500 isiku sellise perekonnanimega. Mär wallas.
määrused, mis makswad Wene territoriaal gise küla algkooli õpetajaks on Jaan Wolema,
Lptla-te nimestiku ametlik koostamine, palwe<wetes wiibiwate wälismaa laewade kohta. pärit Pölda walla eesti Loodzi (Locischi) külast. kirjade allakirjutamised ja haridusseltsi korral,
Temaga
olin
tuttaw
juba
gümnaasiumipolweS.
Raadwteadete üleandmise pärast ilma nõuk.
daonne jäeti sutviÄepühadekS. milliseks ajaks jöua>walitsuse loata karistatakse 2 aastase türmiga Nüüd andsin, esimene asi, talle eesti keele öpperaa

ja 20.000 rublaga. Raadioteateid wõib üle
anda ainult sel juhul, kui laew hädaohus wõi
peab abi andma teistele hädaohus olewatele
laewadele.

matu, sootvideS et sügisel hakkaks eesti keelt koolis

õpetama. Loodgi küla on keeleliselt täiesti waija
surnud. Paari aasta eest suri umbes 105-aastane

Mad riid ist, 18. mail. (Trj.) Hispaa
nia walitsus teatab, et endise kuninga Al?
svnso waranduste ülewõtmine on esialgu sün
dinud selleks, et kaista neid warandusi, kuni
tehakse lõpuotsus nende tulewase saatuse kohta.

Otsuse eel on käimas uurimine. On arwata»
et endise kuninga warandused riigistatakse.
Nimelt süüdistatakse Alfonsot peseta kursi kah

justamises sellega, et endine kuningas on
ammu enne riigipööret oma raha paigutanud
Londoni ja Zürichi pankadesse. See kõigutas
usaldust Hispaania rahanduse wastu. Lõpp
otsuse kuninga waranduse kohta teeb peatselt
kokukutsutaw rahwuskogu.

töötajad, samutt töötajad töödel, mi» oma iseloo-

ametlikku iseloomu.

wad Lutsilnaale mõned eeSti õpetlased ja harida
tegelased.

Praegu pakub tseävanis Pölda wald. kuS on
1S järwekest. huwstawat elu tvähi- ja kalapüügiga.

Jaan Puntsul, kes weel „nKMwärfi" mõistis. Kii
et hra Woleina kuulis puhast alleS Muidu on loodus Põlda walla» wäga ilu». Wii

Nõukogude kaubad Lätis.
Mägise MaS. Kool on Tepu Puuna majas. Tepu
Ri i a st, 18. mail. Nõuk. Wmemaalt on ema, Punga An-S, laulis 1893. a. dr. Kallasele
aprillikuu jooksul Lätisse toodud suur taga mõne tähtsa maalairlugi. Tepu lätisoost naine on
wara igasuguseid kaupu, eriti suhkrut (1776 aga perekonnast eeSti waimu HSwitanud. Kui 1925.
tonni), üldse toodi aprillis Riiga kaupu a. hakkasime naabri Greeki külla eesti kooli atvama,
700.000 lati wäärtuses (üle 50 milj. E. sendi), tegi Tepu poeg waga kihutustööd selle tvaStu, kar
mis tunduwalt suurem teiste kuude sisseweost. teS, et Mägise kool siis wletakse. Naabrimees
Jgnat oli samuti tvastu, kartes et õpetaja tema
Leedu juba õites.
juurest korterist ära läheb. Nüüd, kuna Pun on
Kaunasest. 18. mail. Siin on õitseaeg muretsenud õpetajale ka korteri, on Jgnat wäga
täies hoos. Aiad on walgetes õites ja parki rõõmu? mind nähe?, kõneleb ladusasti maakeelt,
des lõhnawad toomingad. Ka põllutöö on uhkustades õpetaja ees, et nüüd hakkab wnmasele
täies hoos ja külw juba alanud.
eeSti keele õpetajaks.
Taewaminemisepühal 'kogus Greeki küla rahwast
Alfonso waranduste konfis
Aleksander
Bulli poole, kuhu olin jäänud peatuma.
keerimine.
Ilusa
ilma
tõttu
istuti haljale murule ja hakati
End. kuningas kahjustas Peseta kurssi.

mõne muu tartviduse rauldamise sihi läbitviimiseks

tööstuses.

Leeripäevaks ostate 10-20% odavamalt

Kõige rängem laupäevastest tulekahjudest oli

Ühine mure põhjustab kokku
tulekut.
Nisukonwerents Londonis.
Londonist, 18. mail. (Trj.). CSmaS
päewal wlid Londonis kokku 16 delegaati nisu

kesttvaks saawutamisekS; kma tvastawat kogumit

rfr. IM.

„P. O S T X M E E S"

IriftlrtMl, lt. «all 19SL « "

masest asjaolust on tingitud muu sea» nähtu-. et
Pölda wallas on palju poola mõisnikke. keS oma
kohad on tvalinud kaunimate järwede ja küngaste

piirkonda. Airsa walla- aga pole kuuldagi poola
kätest. Peale poolakate leidub Pölda ümbruse
eestlaste körwal lätlasi (kõik roomakatoliku u«hi),

2 liiki venelasi, juute, leedulasi, mustlasi, mõni
tatarlane. Kuu seas könnitvad praegu Lutsi lin
nas mõned araablased PSHja.Aafrikast, müütadcZ
isesugused tekke.

Eesti vthtvusstkv itlamfft mStteS tm tvSga
tähtis, ei CtfHi .maarahwast" (eestlasi) külastaksid
iseäranis nüüd mõnedki teadlikumad eestlased, sest
see paneks enam eesti asjade peale mõtlema nii
.maavahtvast" ennast, kui kooli- ja wallatvalit usi.

P. Woolaine.

Leedu riigiteater kurja käe
Eesti laastudel turgu
ohwer?
Ameerikas.
Kahtlustatakse kättemaksus wallandatud
Muude kaubaartiklite hulgas on Amee
lawategelasi.
rika turg huwitama hakanud ka meie pinna
Kaunasest teatatakse: Leedu riigiteatri põ
puudest ja laastudest, mis kwaliteedilt on va lemise kohta on käimas hoolas juurdlus, kuigi
remad kui Ameerika walge kuuse oinad, üks esialgu pole weel saadud midagi kindlaks teha.
Pärnu saeweskisai suurema tellimise kodu
maa laastude peale ja kuuldawasti on sama Arwatakse, et tuli tekkis hooletusest, kuid mit
suguseid tellimisi saanud ka teised kodumaa med kriminaalpolitsei poolt awastatud and
med kõnelewad teiste põhjuste poolt. Osa
metsaümbertöõtamise ettewõtted.
Nii wõiks meie laastud ja pinnapuud Kaunase ajakirjandust awaldab arwamist, et
leib» Ameerikas pidewa turu, kui nende eks teatripölemine wõiS sündida süütamise taga
järjel kurja käe läbi. Wähe aega enne teatri
porteerimisele panna tarwilikku rõhku.
põlemist oli teatriteeniStusest wallandatud osa
Daani linnapea tuleb
näitlejaid ja balleti liikmeid. Mõned wallau
Eestisse.
datutest olewat ähwardanud. Seda arwamust
ole seni ei ametlikult ega kä poolametlikult
Neljapäewa õhtul saabub Tallinna Sto ei
kinnitada saadud.
penhaageni kauaaegne 1. linnapea ja DaamToatripõlemisega tekkinud kahju arwatakse
Eesti Ühingu esimees dr. Ernst Kaper, et tut
ulatumat
11) miljonile litile. Kümne aasta
wudä Eesti oludega ja astuda kontakti Eesti
tegelastega. Teel Tallinna esineb dr. Kaper jooksul kogutud kultuuriwarad on täielikult

Muidugi, samaseid määrusi ei wõi waba
riigi
walitjuS teha kergel käel, waid ainult
nimobcrtakse ettewötteks.)
wäga
tõsistel ja järelekaalutud asjaoludel, kus
TööliFe normaalne tööaeg ei tohi
olla pikem kui 8 tundi ööpäetoa jooksul ehk 48 seda nõuab suur häda ja ühiskondlik huwi ja
tundi nädalas. Kui ühel päetval nädala jooksul kus selge on, et see mitte ei wii tööstuse hä eksporteeeriwatest maadest: Am. Ühisriikidest,
töötatakse rohkem, siis ei tohi kunagi tõöpäetva ptk witamisele, kapitali ärapõletamisele ja ette*
Argentiinast, Austraaliast, Kanadast, Unga
kuS ulatuda üle S tunni. Töölisteks selle seaduse
tootlikkuse halwamisele.
rist, Indiast, Poolast, Rumeeniast, Nõuk.
mõttes ei loeta tööandjat ja tema perckonnai
Wenemaalt, Jugoslaawiast ja Bulgaariast.
liikmeid, kuna „«i ole karta ,et tööandja eksplim
teeriks ennast WSi enese perekonnaliikmeid üleliialt".
Konwerentsi on põhjustanud kurblooline loengutega Lübeckis, kus ta wiibib Läänemere häwitatud.
Samuti ei loeta töölisteks direktoreid, ärijuhte ja
seisukord, et nisukaswatajad maad on sunni nädala awamise puhul ja Danzigis ning
Teater oli kindlustatud riiklikus kindlus
töö juhatajaid, kuna nendele .tuleb waadata roh
tud wilja wälismaale müüma hinnaga, mis Riias. Tallinna jääb külaline kuni esmas tusseltsis ja sealt edast mõnedes wäliSmoa
1 Jttoniln'MW)oiiniiße põnnil! 1
kem kui tööandjatele, mitte aga kui töölistele".
ei tasu tootmiskulusid. Konwerents ei kanna päewani. Tallinnas esineb dd. Kaper raekoja kindlustusseltsides.
Edasi ei ole tööliste hulka arwatud omas kodus
mõne kindlaksmäävatud Kasusaamise, üldkasuliku wöi

saalis saksakeelse loenguga.

I#AM|.a .«!!! J. . m. 1 Hlllen Iga Karskusliidu loteriipileti aust. kui 1. Juunil
BCarSKUSIIICiII s. a. ai loosita. Kõik piletid, mis mMratud tatitpäeImOI vlmUvlllamap laQlilllll IH HRm» vaks pale taaasi saadetud, loetakse müüduks
«——auas——B—P—l^M tulevad rahas tasuda. hmkiuuit, Tartus.
järsku kuulsin nõrka kahinat. Ruum oli jälle
täiesti walge.
Ukse zuureS nägi Gromow oma teisikut ja lasi.
MeeS prantsatas ette poole, korises ja jäi põrandale

Põgenemine Kremlist

lebama.

Sven Adeloui romaa».
««Mm» «. P.
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Sekundid olid kallid. Wõisin iga silmapilk tvm
mata rewolwri kukke, ja meie kõnelus oli igaweseks
katkestatud.

Korraga tegi Gromow ootamatu wõtte.
„Ma saan aru, et te teate liialt palju," ütleS ta,
salgamine ei aita siin midagi. Kuid on ülekohus, et
ainult mina pean kandma karistust kõige selle eeest,
kuna meid ometi oli kolm, keS saatsid tshekale kirja."
,<Kolm?" küsisin.

,Hah, ma tean, teie arweState waid mind ja Ba
rõschkot, tuid seal oli weel keegi tolmaS. Tean samuti,
et teie minu sõnu ei usu, kuid mul ei ole wõimalik oma
wäiteid tõestada. TõestuS on-ükS wana kiri."
,La nüüd te tahate muidugi, et lasen teid koju
minna kirja tooma?" küsisin pilkawalt.
„Ei mingil tingimusel," waStaS Gromow, „flt!
on siin selles laekas: Kui te lubate?"
Kesteab, kui ma ei oleks teadnud, et ta rewolwer
on laekas, oleks Gromow wõibolla mu trumbanud weel
kord üle.

Kuid nüüd ma nägin ta läbi.
Sain aru, et kiri ja too kolmas oli waid ettekääne,
et kätte saada rewolwrit. Kuid tegin, nagu usuksin teda.

Gromow kummardus ette poole ja pistis wõtme
laekasse.

„Hüwa," ütlesin, ~n aidake mulle kirja." Samal
silmapilgul wajutasin wäikesele elektrilauakellale. Proua

Jarowitzki oli enne minu saabumist hoolitsenud selle
eest, et ta Gromowi kohalt oli nii kaugel kui wõimalik
paberite all.
Gromow tõmbas laeka wälja.
Samal silmapilgu! kuStuS walguS ja ruumi täitis
fügaw pimedus. Silmapilk olin ukse juures. Kuu
lastn pinewalt ja tajusin nõrka kahisewat häält. Gro
mow oli rewolwri laekast paberite alt leidnud. Möö
duS kaks kuni kolm minutit, Gromow oli, rewolwer
käeS, liikumatult istunud ja seiraS minu wähematli
liigutust, walmis minust oma laenguga ette jõudma.

Gromow tuli oma kirjutuslaua tagant wälja, läks
surnu juure ja kummardus ta kohale. Ta tõstis ta
üles. kuid juba järgmisel silmapilgule ta lasi kuulda
wale hirmsa hüüatuse. Ta seisis, käes must kunstlik
habe, ja wahtis üksisilmi Barõschtole silmi.
Ta oli maha lasknud Barõschko.
Siis ta kuulis juba ka eestoas raskeid, kärmeid
kamme. Uksele ilmus politseikomissar, kellele järgnesid
salapolitseimkud.

„Suur jumal," hüüdis politseikomissar hirmu
nult. „Ei, pea! Newolwer käest!"
Oli liiga hilja. Wälgukiirusega ruttas Gromow
tagasi, surus endale rewolwri wastu otsmikku ja waju
taS. Ta waarus paar sammu ette poole ja langes siis
Barõschko kõrwale maha.

Kui poliis eiarst mõne silmapilgu pärast sisse as
tuS, wõis ta waid kinnitada mõlemate surma."
84

SeletuS.

Sorin tegi oma jutuStisele wäikese waheaja ja
waatas äraootawalt minule. Ta pidi olema minu pii*
gust lugenud tumma küsimust, sest ta järgmised sõnad
stsaldasw wastuse sellele.

„Jah, kõik läks nii," ütleS ta mõtlikult. „Gro
mow lasi alul maha Barõschko ja siis iseenda. Kõik
läkS nagu ette nähtud, peaaegu kõik. Ma ei olnud ar
westanÄ», et Gromow tarwitab rewolwrit iseenda
wastu. Olin oodanud, et näen teda Barõschkoga hukka
mõistetuna. Kui lcmgekirwes ühel külmal, hallil hom
mikul oleks alustanud tööd, siis ta pidi pealtwaatajate
hulgas nägema mind. Kuid läks teisiti. Gromow
wõttis otsustamise enda kätte.

Üldiselt sobis minu plaan täielikult. Peamõte oli
muide äärmiselt lihtne ja seisis põhimiselt waid selles,
et otsustawal silmapilgul pidi aset leidma wahetus ja
et Gromow minu asemel maha lasi Barõschko.
Tulin sellele plaanile, kui ma pärast Gromowi
süü täielikku kindlakstegemist alustasin juurdlusi, et ta
praeguses elus awastada mõnd nõrka punkti, millisest
lähtudes ma temale wõisin saada ohtlikuks. Nagu mä-

letate, märkasin peagi, et ta seisund oli riiwamatu,
kuid paljude iseendast ükskõiksete teadete hulgas oli kaks,

ennast nagu metsloom, kelle ümber wõrk tõmbub koo
male.

mis aitasid mul alustada hiljemteostatird plaani: proua
Jarowitzki jutustas mulle pärast üht põhjalikku läbi
otsimist Gromowi äriruumides, milliste kõikide wõtme
test ta oli hankinud endale jäljendid, et Gromowi kir
jutuslaua laekas on laetud rewolwer. Samal ajal, le
hitsedes üht mitmesuguste ühingute nimestikku, mille
liikmete hulka kuulus Gromow. teie näete, ma olin
wäga Põhjalik —, sain teada, et ta oli püstoliteküttide
liige ja et ta ühel laskewõistlusel koguni oli omandanud
esimese auhinna. Seega oli Gromow suurepärane re
wolwrilaskur, ja peale selle tal oli laetud rewolwer lu
kutatud kirjutuslaua laekas. Usun, need kaks tõsiasja

Ja wõibolla, et ta kõrge kiuste ei oleks siiski lajf
nud. Kui nimelt on tegemist roimaga, siis hoidub selUst isegi kõige ettewaatamatum meeS wastukujutluse
eest, seaduse karistuse eest nimelt.
Kuid nimelt karistamatult päaSmiseks su olin
äratanud tal lootust. Ma ju jutustasin talle ise et
mmd juba mitu päewa arwati teel Ameerikasse; ma su
ütlesin talle ise, et keegi ei leiaks mind puudu, kui ura
järsku kaoksin. NäiS, nagu oleksin Gromowile öelnud:
Lase waid, laiba sa zuba wõid koristada teelt. Mind
leitakse puudu alleS mitme nädala pärast, ja sind ei

olidki, mis alul sisendasid mulle selle kawatsuse.
Kuid kuidas sain sepitseda kogu wahetusetenduse?

Wõib-olla Gromow olekS siiski suutnud kiusatusele
wastu panna. Wõibolla, ma usun waewalt. Kuid ma
et Muud talle walikut. Mina ise istusin sea! ja hoid
sin temale suunatud rewolwri. ning wõisin seda tulis
tada tga silmapilk. KuiS Gromow nägigi asjade sei
sundtt, kusimuS seisis tema wõi minu elus tal oli m

Kuidas tuli, et Gromowi! tollel saatuslikul õhtul ta
äris oli kaks teisikut, kaks härrat seega, keS olid riietu
nud täpselt ühte moodi?
Miks oli ka Barõschko kannud Gromowi maSki?
Ja kuidas sai kogu asjakäiku korraldada nii, et otsus
tawal silmapilgul Barõschko asus minu asemele? Kui
das õnnestus mul toast märkamatult lahkuda? Ja
lõppeks: Kuidas sain hoolitseda selle eest, et politsei
ilmus õigel silmapilgul ja Gromowi üllatas Barõschko
tapmisel?

Kõigile neile küsimustele te peate saama wastuse.
Tõeliselt on lahendus üsna lihtne. Minu plaani
üksikasjad kogunewad kõik tolle saatusrikka silmapilgu
ümber, mil Dromow wajutas rewolwrile. Teie mõis
tate nüüd minu läbirääkimise eesmärki Gromowiga.
Kõrk, mis ütlesin, tegin ainult selleks, et kihutada teda
teatud tegewusele, nimelt laskma.
Gromowi niisuguseks sammuks oli olemas küllal
daselt Põhjusi. Niihästi mõte sellest, et ta wõidaks
Wera ees paljastada, kui ka hirm, et teda süüdistataks
walerahategemises, pidid ta ajama meeleheitele.

Kogu walerahalugu oli wäljamõeldis. Ei ole ol
nud walerahapada ta suwilas Sevres'is ega walera
hasid Gromowi kirjutuslaua laekas. Mis ta sealt lei
dis, olid nimelt ehtsad. Olin ise nad selleks otstarbeks
Gromowi rahakapist laenanud. Nagu teate, oli proua
Jarowitzki selleks wõimaluse muretsenud. Gromow ent
ei saanud muud. kui pidi uskuma, et kogu see asi on
Pidi oletama, et tuhandefrangilised, mis
ta nüüd hoidis käes, olid wõltsitud, nagu warasemadli
rahamärgid, mis kibestunud Barõschko mõned päewad
warein oli toonud talle kontorisse. Gromow tundis

kahtlusta keegi.

Gtotnoit) last ja tabas Barõschkot. kelle pealik Ja
rowttzkr olt toonud sisse, et ühes temaga Gromowi kui
waStu otsida süüdistusmaterjali. Batahus kolme whande frangi eest, millega ta ar
end tuSsanud. maksta kätte, ja pealik oli
Barõschkot meelttlenud rtietuma Gromowina, öeldeS et
hadatarwtlik, et uksehoidja laseks ta GromMm
oowpsm sisse, ;a samuti juhuks, kui neid ootamatult koh

taks mõm ametnikest Peale Me teatas pealik Jaro
wltzki et ta on muretsenud tarwilikud wõtmed.
, . c*tn arwanud. et kõnelus Gromowiga kestab ligi
nÄ!' ?? stiili kakskümmend Äi
/ Jarowitzki ja Barõschko tulid tutis nn
juhtniSrc n?ata' fUib aton3^!i täpselt miuu
oli wiinud Barõschko ettetuppa. kuS wal
iäi ta istSht
hääled! TaewaS! Tema on sees!"
{iiteBti -ud-g
-"Õodake snn," ütleS ta, „ja olge waiki nagu hiir."
(Järgneb.)
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Kaotab see - Qhe võidu võimaluse,
k«s unustab sel nädalal omandamast U.E.N.U. loteriipileti. Loosimine laupäeval kell 5 p. i.

Kaubandus ja kaubandusaparaat.

Uuel raudteel Tartust Põlwani.

Gtzüttmai põhjalikum selgitamine tarwiUk.
Omatulude probleem omab majandttSlise. kriisi ruS ei ole igakord weel kasulikkuie koeffirsiendk
aegadel erilise tähtsuse. Eest sel ajajärgul muutub määraja, tvaid et sellejuures tuleb arweSse wõtta
wõisiluS olemasolu pärast eriti teratoaks. Katsest ka teisi asjaolusid, seda näitab kujukalt Saksa kau
nrlewad lvähcma tvaewaga. läbi need ertetvõtted. baniajade liidu poolt tehtud uurimus kaubamajade

mis waSbatvad olukorra tingimustele. Teistel tu» tegetvuse kohta ZO3O. aastal. See Ünnngkonda»
leb kohaneda olukorrale, kui nad mitte ei taha dele iseenesest tuntud tõsiasi ilmneb oma tõelise?
täiesti alla jääda.
ulatuses aga alles siis, kui läheks korda kindl. teba.
Kuid selleks, et otsust teha teatama ertetvõtete kas maksimaalse sagedusega läbikäigud meil on
elujõulisuse kohta, on tvähe sellest, kui konStateeri ühtlasi ka kõige optimcralscniad.köige suurema kasu
me tarwituse olemasolu, mida nimetatud ettewõte ga töötajad. Eitawal kõrval, s. o. kui kaubandus
Püüab rahuldada. Sama tähtis on teada, kuiwöro line wahetaliwse aparaat ebaratsionaalse korral»
bäsri suudab rahuldada olemasolewar tartvitust dnse tundemärke osutab, on ühtlasi antud ka teata

atewötte üks wõi teine kuju, tuleb konstateerida,
kindlaks teha üksikute wormide kasulikkuse koeffitsieni
selleks, et tvördluse teel leida nendest kõige edvkmnat.

Wiimase ülesande jmires pörkamegi otsekohe
kokku omakuludega.

Meie majanduse kaiünvama os<i pölluma

Sügisel awatakse reistjatewedu. Kaubaronge kasutatakse ohtralt.
Pühapäewa hommikul sõitsid Tartust uuele pole seal midagi näha peale kõrgema koha, mi? täi ..täielikult puhastab". laainaboonele on pandud

raudteele teedemimster A. Oinas, tema abi
ins. Jürgenson, peainspektor J. Ulk, raudtee
direktor J. Raudsepp, eksploatatsiooni ameti
juhataja Neiman, majandusministeeriumi
esitaja Reimann, riigikontrollist Ahwcn ja
Tulp, ministeeriumi insenerid j. t., kokku 29
inimest. Ministri ja tema kaaslaste ülesanne
oli selgitada, mis on uuel raudteel weel häda
wajälik tänawu ehitada, sest raudteele auta»

deiud, et millalgi WSikS sinna tekkida hooned. Raha wilndantent ja hoone ebiiatakse sügiiek? inalnti?.

kokkuhoidmise mõttes sinna tänawu ka midagi ei
ehitata, toast ainult katusealune ja lasila. Tee on
ülenurme kohal astuvast soost ehitatud risti üle,
mille tagajärjel käänukoht tekkinud. WaStasel kor
ral oleks tulnud täita maad pikuti sood. Sealt edasi
sõite? näeme ka Reola esimest silda. Reola ise
Rööwlimägede kõrlval äratab tähelepanu oma

TacwaSkojns

Nii hüütakse ka uut jamut jun Xacmnsfiva
jintrcl. Pruugid jaamast, fu? malmiscbiraritd
jaamaametuikkudc maja, kõmbida läbi pubkewa mct

sa. jõesängi mööda otie edasi ja oletegi Taewasko
ja-?. Alul selles wäikeies ja pärast iunrcs Taeiua?

kojedS. Eellele. kes sellele kobale e/iinelena nime on
mäekaetvandusega, sest sealt on masinate abil jnba nimetanud, primg'k-t- kiill ascmda mälceiustalnvel.
wate summadega peab tänawu õige kokkuhoid kõrgelt mäest wälja wöetnd 7000 kantsülda kruusa. sest oled tõceri nagu inaikie.? lrõhtnafinc-?, kui a?tud
wad pidemed praktiliste konseinnentnde tõm lik olema. Raubtcel sõideti kuni Orajõe sil Mullakorrast ja maakamarast tekiwad kaewatud koh mihta Iveega. selge põhjaga jõckaldaid p:dr ja järsku
bamiseks.
lani, kuna sealt edasi enam ei pääse ja reisist tadelc kõrged, koonusetaolised mullahunitud, mille seisad mõõtmatu seina eeS, mt? tvitb wäik'c weeku
Puhttehnilised asjaolud ja osalt ka «teie liiga
osawõtjad jalakäigu tegid Pölwa jaamani. laialilaotamisega saaks kruusaaugu asemele korra lina ja kõuekõmina taciuasc kõrguicni. Kui fccgi
wäikesed olud on äärmiselt raskendatvatekS põhjuS
Teel peatuti iga silla ja iseloomulikuma ehi liku põllumaa asunduSkrundi suuruse?. ReolaS on muu pärait ei paari sõitu ette ltõtta, iii? Taewas
tetS statistiliste uurimiste sissetoomisele kaubandus
tuskoha juures, et selgusele jõuda, kuidas töö esmakordselt näha ka jaamaS ehitust. Puudub kull koja ja ümbruse Par-an tingimata. Li olnttd übiegt
ettetvöttes asetleidtuate protsesside selgitamisel.

on tehtud ja niida weel teha. Pühapäelva

-1 «Untse kohta, on wiimaied aaSwd toonud hulgun Kuid waewali on wõimalik, et meilgi saab tulemata
õhtuks jõuti Tartu tagasi. Esmaöpäew sõi
selgitusandmeid, millest mõnod aasvakünmed tagasi jääda see, mis näiteks Ameerikas ja Saksamaal
deti uuesti wälja. Siis sõidetakse kuni Pet
undki ei wõinud naha. Tänu sellele atvaneb prae heade tagajärgedega kasutamist leiab. Seda enam.
serini, et selgusele jõuda, kui kaugel ollakse
gu wöimalu? wõrdlemisi sügawat pilku heita põllu et sügawam statistiline analüüs lõppude-lõpuks su wahepealsel maa-alal. Kokkuwõtted tehakse tci
majanduse tootmiSoludeSse, nähtustesse, mis sellel gugi ei ole kaupmehe waenlane, millest ta hinge hm
sipäewal, mil minister ja ministeeriumi esi
alal aset leiatvad, nende wahekordadeose ja pro na eest 'peab hoiduma. Maid palju ennem kasulik tajad Tallinna tagasi jõuawad.
duktsiooni ökonoomsusele ühe wöi teise kaitsewormi sõber, kcS teda mõnegi uäpunäite poolest wöib rikas
Uus raudtee wõinialdab rongidel sõita
luures.
tada. Kindlasti aga on Möimalik ülesannet teos kuui Orajõe sillani. Petseri poolt alates on
Tõsi füff, need andmed on saadud ainult ühe tada, siis kui selle ettewötte asutatvad kaubandusele roopaid maha pandud 5 km ulatuses. Seega
oia meie taluma japidamiste uurimisest, kuid uuri enesele lähedalseiStvad organisatsioonid ja kui nw> on katmata weel 49 kilomeetriline maa-alo.
misobjektide maakondlme jaotus ning suuruse de autoriteediga ühineb mctoodi õnnelik'walik (näit. Ka on wahepeal weel osalt tegemata mulla

jaamahoone, mida wast niipea ci saa. kuid töölis
maja ja ametnikkude karterid ott sellepärast jälle
kahekordses majas, millel wõõbaks Rootsi warw.
Rebaste jaama? on ehitanta hakatud ktwtst
jaamahoonet. See saab sügiseks walmis ja on esi
mene jaamahoone Tartust alates.
Laane jaam on omapärane sellepoolest, et see
esmakordselt tuletab meelde wattarmtdtee p:atu§°

lnaSiubäali kuulda, kui müükter algata-? tnõttc - suwiste pühade aial pandagu Zarum Taclvirskoiau'.
rongid käiku, ei inintcscd saaksid IciiHt ihtia koba
waiksek? Puhkuseks kas !oõi ühe päetva kestel.

Uue tee kõrgemal sillal.

Enne Orajõe silda. Lutsu küla all. Lcppoia

juures on tee saanud kõige kõrgema toiic. Sõitob
kui kuristikkude rvirel. Jlnid see p see ongi, et loo
kohta, sest jaamahoone, mida tänawu ei ehitata, kuid
dus ei salli ohjeldan>i,t: fcimtmie suurwesi on :m?
walmisolew kahekordne puust elumaja, on metsa
rohkes ümbruses ja noor kaasik just maa taga.
EstmescS täiSjaamaS.

jõuga tormanud niullan>rllile, kuigi ehitatud on
tised lüüsid, wecjulutmise kraamid, millisctd Ecsns

liigitus garanteeriwad neile siiski küllaldase rõen ankeet jne.), mis ei tee asjasthttwitatud inimesi töid. Need wnakse tõik sügiseks lõpule. Ok
Eewiwl lociud jaainad olid povljaamvd, Vastik- kusagil warem chuund ci ale. Nendega ül.'i on
wõimalik wõidclda kcwadic-tc suurwete wasin, kuna
duse, missugune asjaolu lubab neid wõtia alusek? umbusklikkudeks.
toobris annab ettewõtja raudtee lõplikult üle Kuuste Tarrust Mõttes naa esimene täisjaam.
ineekogtmnne on mitme kilomeetri ulanncs raudtee
Kaubanduse? etendab isikliste ja äri saladuste ja siis awatakse raudtee ka sõiduks.
mitmesuguste järelduste tegemisel. .Kriisi areng
Tiin on juba saama mulje täielik ja paistab,
suuna?.
näitab, missugused käitiswormid meie põllumajan küsimus mõrvatult suuremat osa kui PSllmnajan
Sõit uuel raudteel
duses on suutnud kõige paremini wastu panna mutt* duses, kuid see takistus vn äraMõidetaw, itiipea, kui
tunud oludele, missugused tvähem —> näpunäited, inimestel, kelle Poole pööratakse, on teadmine, et

mis on suure praktilise wäärtusega niihästi tegelik
kudele põllumeestele ftri ka Üldisele majandnspoli
inkale. Kui hakkame midagi sellesarnast otsima ka
reiste majandusalade kohta, ,riis atvaneb hoopis
teistsugune pilt. LndmeStik muutub palju kidrrra
maks ja needki latkendlised kokkutvStted, mi» sim

tema atvaldused wöistlcjatele kasuks ei tule. Välja
maa kogemused tmitawad. et see täiesti Möimalik on.
Mis meie kaubandust rohkem kui keegi muu on

teinud äärmiselt umbusklikuks igasuguse statistika
wastu, see on paljudes ringkondades walitsew ekn
artvamine kaubanduse kui majandusala tarwiduse

seal laialipillatud, fuubatocb waetvalt Mõistelda sa tähtsuse kohta. Aeg on loobuda sMnastest tväär
seisukohtadest. Meie aeg ei saa läbi ilma apurua

põllmnajaudikse alal tehtud tvastawa tööga.

On selge, et põllumajanduse sarnane ettepüüd dita, kõik nad tvalmistus, waheialitus ja tartvi
mine tvölgneb tanu tevtve rea eritingimustele, mida tus on õigustatud ja tarwilikud tegewuSalad. Roh
teiste alade juures igakord pole wöimalik tähele kem waSiastikust usaldust ja arusaamist tuleb kiird

panna, näiteks riigi otsekohest toetust Wastawate laSti kasuks kõigile.
uurimistööde korraldamisel ja andmete läbitöötu
misel. Kuid sellega ei saa weel öelda, nagu puutuks
meil igasugused tvõimalused edasiliikumiseks.

Siinkohal peatume selle majandusellu juure»,
mis teistega wõrreldes nähtawaÄi kõige tvähem
süstemaatilise uurimistöö walgust näinud. See on
kaubandus.

Eeitis on hulk kaubariduslisi ettetvötieid, mille
ülesandeks on nagu mujalgi olla wahemehcks lnal

miStaja ja tarwiwja wahel ja mis oma ehituselt'
näitawad wäga smrrt erinetoust. alates ühe mehe
kauplusest kuni suurte kaubamajadeni, kus teenis
tust leiatvad kümned inimesed. WastawaU sellele
kõigub ta nende ettelvötete läbikäigu amplituud.
üldmajanduSlisest seisukohast tähtsam kui aas
tane läbikäigu summa, on omakulude protsent läbi

käigust. Kui meil seda protsenti wStta kaubandus
ettetvötte kasulikkuse mõõdupuuks ja wastawalt sel
lele tahaksime leida WaStust küsimusele, missuguse
suurusega ettewõtted töötawad meie oludes kõige pa

remate tagajärgedega, siis otsime waStust asjata.

Sel lihtsal Põhjusel, et puudub wahegi usaldus
wääriline läbikäikude pilt ja nende jaotus sageduse
järele.

Et kaubandusettewõtete juures läbikäigu suu-

Joonealune.

Chicago maksujõuetu.
N e w-N orgist, 18. mail. (Trj.). Amee
rika pangaringkonnad mrirrawad pead, kui-daS päästa Chicago linna rahalisest kriisist.
Lähemal ajal tuleks pooled linna kinniswa
rod oksjonil maha müüa, sest linnawalitsusel
on maksmata kõik maksud 3 kuu kestel. Maksu

wiimne tähtpäew möödus, kuid linn suutis
276 milj. dollari suurusest hädalisest wõlast
tasuda ainult 100 milj.
Juudid-kommunistid Poolas.
Paljastati suurem salaselts.
Wa rssa tv i st, 17. mail. Lehtede teate!
paljastas Ljublim politsei suure kõmmuni st

Kuigi Nõukogude Wenemaal kapitalistliku
maailma moode põlatakse, ei olda seal sellepä

rast moeküsimusest wähem hitwiiawd. Eriti
suurt rõhku pannakse meeste riietusele. Näit.
on Leningradis wälja mõeldud mehe ülikond,
mis koosneb kahest tükist ja peab olema eriti
sooduS wenelaste halwa harjumuse wastu

pükse jalga tõmmata üle mustade saabaste.
Uus moodne ülikond, millega üleriiklikul
moenäitusel wõistlesid ühe wabnku töölised, on

Häälelised tvünned on meie publikule wiimase kont
sendi kaudu juba turtawcvd ja ak-jatundjad on selle
kohta oma sõna öelnud. Möödunud pühapäetva oh

tui oli nüüd soodne wõimaluS jälgida wastse laul
ja lawamängulist külge operetis
Opereti peakangelase esindamine ci ole kaugeltki

kerge ülesanne. Eee nõuab esijoones tugewat la
waharjumust ja mänguksdusust. Kuna M. Taras
on saanud õrge lühikest aega tuttvuda latvaiööga,
siis on päris loomulik, et seekordne esindus wäga

palju joowida jättis. Kogu õhtu tundus rohkem
katselisena ja nränguproowina kui tõelise opereti

esindusena. Aga loodame ja päris süda

wõistluse jim) poolt Heaks kiidetud ja kogu rii dest! fi edaspidine treening siin kõik takistused
gis soojalt soowitawd. Püksisääre otsad nöö wõidab. Ei saa ju keegi enne meistriks kui pole
bitakse ehk nööritakse jalarandmel tugcwasti paratamatud õpilasajad läbi tehtud.
kinni, nõnda et neid tvõimata on üle saabaste
Publikut oli saal täis ja kiiduawaldusi sadas
tõmmata. Põlwedel ja keskkohal on nad laiad peategelase aadressil wäga ohtrasti. RF.
ja tohib neid kanda ainult tvööga,, mitte trak
sidega. Kuub on lühike, ilma kaeluseta ja kä
Orelikontsert Maarja kirikus.
tisteta. et kael on täitsa waba. Taskud puu*
Maarja, kiriku organisti W. Blaubrük'i konr«
duwad täielikult, kuna need arwatakse olewat fert-eeSkawcr leidis meeldima tõlgitsuse, sellepeale
..tõelised" pisikate pesad". Kes taskuid soowib,

«vaatamata, ct Maarja kiriku orel koniseriettekan

wöib neid kanda lahtisel, wöö külge kinnita
kult. Ülikonna üldmulje kontuurides on ligi

deiks iganenud. W. Blanbrük esitas tööd kindla

kaudselt kolmnurga oma.

joon oli üsna paenduw, harmoonia selge, kuigi fon

Teie muidugi teate:
-Et Sha?esv?aro'i ojirl teatristerldused alga*

tehnika ja rütmitundega, hea sisust arusaamisega

ning sobitvalt re/?ii,'eid tarwitades. Meloodiline

teS sellel orelil seda raske saaivutada. Parema
mulje jätsid Bachi ja Mendelssohni tööd, eriti Mn
mase b-d:rr sonaadi teine ja kolmas osa. J. Ren
ners süit ei sobinud ceskatvasse eelmistega küllalt

sib kell kolm pärast lõunat, siis teatrihoonele hästi. Kontsert lõppes M, Regeri wöimsalt kõ
lkni see oli olemas) heisati kirju siidlipp ja lama „Au olgu Junmlale kõrges".
K. L.

pasunad kuulutasid etenduse algust, samuti, et

teatri ülemistel rõdudel joodi õlut ja mängiti
kaarte, kuna põrandal ja alumistes looshides
kanti ainult siidi ja enamasti ka wärwilist
maski.

Et väikaseioojuie tõttu aaStaS maailmame

miin üht laulu), seega 24 taktist igauks maksis

peaaegu 300.000 sh Mingit. ja et Padillol sel
lest miljonilisest warandusest pole enam pen"

redest ligikaudu 660 biljonit tonni wckt ära uigi järel.
crurab.

Et lööklaul ..Valencia" wiie aasta eest tegi
tema looja Jos4 Padiella maailmakuulsaks,
talle sisie tõi seitse miljonit shillingit hiig
lama randme kabeteistkümn o:ninuiilile töö erff).

(kuna Pariisi lauljanna M'Snnguette wajas

nagu oleks ümbruskond ise lvalmiZ koike tegema, et

jaamale anda suure'-jaama elu: siin lõikab jaama
neli maanteeharu, ümber talud ja nielsad. Asuni
kud rm endi taluhooneid hakanud ehitama jaama
suuna?. Keegi ettewõtlik meeS on kohe jaama taga
ehitanud ilusa elamu ja unna sisse pannud tviiua
tused pole suuremad kui wanal titsaroopalisel. karrpluse. Jaamas endas keeb elu ja tegewuS: pea
Muidugi tuleb mugawusest osa kanda aeglase walmissaamisel on suur puurkaem. mille sügatvust
sõidu arwelc, kuna kiire edasiliikumine an puur on mõõtnud 600 jalaga. Uhke kiwiehituS.
naks wast tohe tunda, et sõidad poolwalmil Valminud on ka tööliste elamu, saun, watjakäigu
raudteel. Kuid Tartust W.-Kuusteni wõib kohad. Alus on pandud kaubaaidalegi, kuiv jaaina
arendada isegi kiirust. Siin on muldkeha hoone puudub. Aetakse o.'ialgu ilma läbi.
juba täitsa wajunud ja roopad näelvad silma
W.-Kuustest edasi Maldab reisijaid kahtlemata

legi õiget joont wedawat. Suwepäewa mee!-'
diwus, päikesepaiste, kewadine ümbrus ja pii
hapäewa meeleolu lasewad uuel raudteel sei
sukorda nii ettekujutada, nagu oleks see tee
juba aastakümneid loogelnud läbi metsade
ning põldude. Ei tundu enam nii, et siin
oli org, ojake ja ürgmets meie mõttes, kus
aasta paar tagasi käidi kirwega teed puhasta
mas ja sihtide üle kohapealsete elanikkudega
„maad jagamas". „Wastascd" on saanud
sõpradeks ja leiawad, et raudtee polegi nii
wäike asi, et wõiks minna iga kapsama ta
gant. Kuid siin Tartu pool faitdts ei andwat
wccl mõned inimesed järele, sest raudtee ole
wat lõiganud pooleks majapidamise jne. Küll
needki waibuwad ajapikuselt. Eriti siis, kui
masin ajab wilet ja sõitjad waatlewad wagu
nite akendest lokendawaid wiljapõlde ja töös

„?08timede" lugejad
oa alati kõige uuematest
sündmustest informeeritud.

ESPERANTO.

läbeduSse, kzma praegune kolu oruS ja cdencmtne
raudtee suunas ainukene.

Li«« suwitajate ootel.

iajale. Rand see on Pärim suwise elu tuiksoon

Peetakse Ungari eSperantoliidu 20-aastase juubeli kultuuriks.

19. aprillil s. a. peeti WarssatviS dr. 2. gob

eemale, kuid rahina? arwab, er alew fcmuMih jaama

Pärnus algab elu.

koolides. Esperanto kii.su cnmeheks tvaliri J. Mi
hali?, uuteks auliikmeeks dr. K. Kalacsay ja dr. pääsu tertvislikus sportimises lvabas looduses. i?.p
J. Ta käes.
saks rannale pakub staadion ja tenniSplatsid, kus
BndapsSti näituse ajal (9.—18. mail s. a.) suive läbi keeb tegetvuS, awaraid wõbnalusi keba

PiduM aktus dr. L. Zamenhofi haual

im?!? fõrguici-io. '2cc on kõrgem nld tcrwel teel.

Ehitu?, nagu Ahja üllalgi lihtne, kuid ilu?.
Põlwa jaam on aicianrd alcwiü nalukcne

taks eumeste kuude jooksul Kudjärwe ümbrust ei ole.

sa tema korraldamisele pannakse erilist rõhku. Auk
Kursused Tallinna trammiteenijatele.
Tallinnas algasid 22. aprillil esperanto kursused lised kohad täidetakse, kõrkjastik häwitatakse ja su
trammitevnijatele; osawõkjaid 60. LinnatvalitsuS lviiajate meelelahutuseks luuakse mugawusi järjest
määras kursuste kulude 'katteks omalt poolt 200 kr. juure. Tänawu seatakse üles randa Lääne-Euroopa
Kursusi juhatab hra H. Riland.
kuurortide eeSkuul liumägi ja WSimlennsprlud, palUngari eSperantoiitt
Itspordi wörgud ja ettewötlikud mootorpaadi oma
pidas BudapsStiS 10. aprillil oma üldkoosolekut.
nikud lnbawad teha wahtktawat sõitu lmtatükil, mis
Koosolekust toötftd oja 22 esperamofelm esindak
sat„ riigi handusnöukogu esiirdaja, üleriikliku lasie on juba midagi uärwide jaoks. Hälvitaw torm
tvammate liidu esindaja, riigi poStiwalilsuse dirct sügisel purustas wanad supeloimid ja need aseta
eor jm.; kokku üle 150 osaivötja. Juhtiwate?ooli<- takse tuliuutega. Plääshi ilme muutub kirewamak?
tegelaste poolt rõhutati esperanto keele tähtsust ja täiemaks, kus p a kata tv energia tvõib leida ! välja

pidulik koosolek.

Orajõe iild iie on hadaohutn, sest kõrged

kiuüiamdad iooMad sillakaared sõepinnaii määratu

Juurdepääsu teed on halwad.
Kuna sügisel raudtee üldiseks liikumiseks
awada tahetakse, siis wõib raudtee ainult sel
juhul kasutamist leida, kui olemas on juurde
Ahja jõest üle ehitatud raudbetoon sild: iluS pääsu teed. suuremal ojal jaamadest on see
kõrge wõltv. lihtne, kuid nägus. PeadpööritaM kõr küll ainult ette nähtud. Korralikud, sügisel ja
gns sillalt tveepini«lle...
kckewadcl liikumiskõlbulikud teed aga puudu
Kiidj ä r w t jaam on nagu tööstuse jaam wad. Paad arwama, et maawalitsuscd teede
kunagi: lugematud riidad papitvabrikutele määra asjus ci jää ootama raudtee awamist, waid
tud puid. Suurem saadetis, 400 tvagunit kasepakkc sume kestel, mil mullatoöd parem teha, selle
on juba taltvel ära wiidud. Paistab, nagu tahe» ära teemad. Praegu tegemise jälgi küll näha

Mai kuu on Pärnule ülemineku ajaks unarrr
sest pÄkatalvaSse ellu. Ametlik hooaeg algas küll
10. mail. kuid tegelikult, nagu teisteski kirurortides,
askeldawat rahwast.
weidi hiljem.
Mida Petseri poolt lähemale Tartule,
Jub« esimeste alpikannikeStega alatakse Pär
lifStr noorte organisatsiooni, kus on tegew olnud seda tihedamalt on ette nähtud jaamad ning
uus etteivalmistuStöödega hooajale tvaStu ja esi
peamiselt juudi noorsugu. Organisatsioon tuli peatuskohad: kohaliku rahwa ja suwitajate meSte siuvitajate saabudes on supelraioon malmis
awalikuks julMlilult. Kiri keegi kodanik pere pärast. Sõidad ja sõidad minutit kümme, oma loomiSlvaludega: pargid ja puiesteed korista
öösel ebaharilikul ajckl koju läks, nägi ta, et juba jälle peatuskohi. Nii ongi wist tarwilik, tnb talwisest saastast, teed hööweldatud ja sutvilad
tema korteri aken oli walgustatud. Ta tea z sest Tartu Elwa wahclisel maa-alal on wäik iomnratud üle uue tvöõbaga: piinlik puhtus ja kor
tas asjast kohe politseile, kes tabas korteris ! sed peatuskohad head tähelepani: leidnud.
raarmastus torkab silma looduse õitseajal ja selpalju kommuniste koosolekut pidamas. Koos
Jaamades ja sildadel.
IckS kulutab linn suuri summasid.
Enmene peatusjaam on ülenurmed Praegu
olijate hulgas oli ka korteripcremche poeg.
.. ' Mcrewesi on titnawn haruldaselt madal.
Niigi awar plääsh mi tvöitnud weelgi awarust
juure.
Ruumi jätkub siin mitmele tuhandele suwr
Martin Taras ..Silvas".

une tenori Martin Tarase
Uned moed Wenemaal

Raudtee: ehitusettewötjate poolt wöimal
dati meie lehe esitajal tutwuneda uue raud
teega Tartust Põlwani.
Atugawalt rongiuurka asetatuna ci tunne
sõites end sugugi halwasti. Igatahes rapu

Korterihinnad
Düsttoah mõõdukatena ja paremad on juba

dud. Sisemaalt ootab Pärnu nimekaid suwitajaid
Riigitoanem K. Päts ja Stokholmi iaadik dr. Alel
toeedawad tänatou oma puhkuse Pärnu rannal.

Elatv hutvi Pärnu waStu toalitseb ka tänainu

SoomeZ. Mitmed on i/ikliknlt Pärnu-? käinud u
omale korteri tootnud. Soome iu toita j are auks kr: raldaiakse Eesti-Soome suwepidustused, mis mulin
pidamata jäid.

Pärnu supelaiutits on oma ukked atvanud. Hai
gcile ou mudaratoila selleks kohaks. ku« ratirouaa!selt arstitakse kõikumalöönud terwiit. Mitnresugu
sed muda, jöehappe, mercwec, raba- ja wahuwannio
mille hindu m? tunduwalt alandatud,on haige r<ir<
wiiada. milledega OTT edukalt arstitud kõiksugu rcu>

maatiliu haigusi, närtviloalustd, ishiait, närivipõle
tikku, närtoinõrkuit. seedimisrikkeid, südamehaigu/i.
baltoaiusi jne.

Praegu aga ootab Pärnu iutoiiajaid. omab
oma sa toa li? maalasi, ning Znh Sinuni, kes juha
tab täuaivuit sTUveorke'trit.

Tellise ja ostke
naiste Ja meeste valmisriided

ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
kauplusest

KAPI AbAl Tartus, Kaubahoov 8.

Warajane aeg ei takista snwitajaid waatmna
omale suwekortereid. Nöudnune nende järele on

menhofi haual pidulik aktus esperanto kooSwja 14< claw.
aasrase surmapäewa puhul. Piduliku aktuskõnega

nines Leo Balmont, järgnes rida järelhüüdeid or
ganisatsioonide esindajate poolt ühes pärgade ase
tamisega mäleetatawa hauale.
Esperanto tcateasutiste teenistusse.
Esimcna üteinaailmalirre teadetebüroode, kredii-ditvõime beateasutiöte ja si»senõudebüroode kongress

peeti Wiines 14.—1 i?, dets. 1930. Korraldaioa
roiinkonna kutsel tvõrtiS kongressist osa RahwuSira

helise Esperanto Kefikomitee bircftor hra Robert

Usuteotused We»e«aal.
Warssawi st, 17. mais. ..Illustr. Kur
rist, Zamenhofist, eSvermrto keelest ja bakterioloo
giast. Prof. dr. Buivid külastas Kapenhaogen-it, jer Codziennp" tcaiab Moskivast, et usuwaö
Holbäki, Aarhnsä. Malmör Rooiiimaal ja urnid tane kihutustöö Venemaal on kõtoenemas.
kohti ; tema kõned niihästi esperanto organisatsiork
Uueks sensatsiooniks on nsuwastane näidend
nides ja ba?:eriolongia alun-Stc? kiti ka mhinnna
sades ning ajaiirjanikkude rivides leidsid sinrrc ..Seltsimees Jeesus", mis sumalasalgajate
artvulrse knnlajaSkouna ja ülihea traStinrõnl. Perlc poolt ette kantakse. Näidend olcwat sisuliselt

piduliku trnstuwöru Poola saatkonnas, korraldati
ridakirsamaularuslikke koosviibimisi; daam ajakir
asutiste rahwuswaheliieS tegctvuses. Kongresäit jandus tõi kirjuriü rohkesti esperantost ;a Poola
wõtiid oa 23 riigi tcatsa juriste esindajad, kokku uraast. Kuulsa poola külalise ringreis Taanis ära«
l.gi 4»v inimest. Esperanto tähtsust rõhutasid tveel tas Tamii seltskomraS ja teaduslikkudes ringkond
miimed kongressi juhtiwad tegelased .eriti lvõiks dades rohkesti huws esperanto toasnk sa tõi uut
nimetada Ungari riiginöinrikku dr. L. Raduanpä elawnst ning wärskust daani eeperantlaste rida
Budapesiist. Wöcn waetu järgmine resolutsioon: des>'egi.
Kreuz. esinedes kõnega esperanto tähtsusest

«Kongress, tveenduimd rahtvustvahelise abikoole
esperanto praktilisest tähtsusest ja rakendukivöimeli
susest, näeb ette eepecanto tarwiinsele toõtmist oma

asutistes kõige laiemas ulatuses, teeb ülesandeks
juhatusele astuda kõik sammud selleks ja sootvitab
organisatsioonidel edaspidi nõrrda wõimalust mööda
onra kaastöölistelt ja ametnikkudelt esperanto keele
oskust"..

Rahtvustvahelise Esperantolt idu Keskkomitee di
rektorile anti kcmgrossi korralda jme poolt aumärk
:ec.nete eest.

Bros. dr. Buividi oSperantorciS Taanimaal.

Poola prof. dc. O. Buivid, Pastenri ja Aak

menbofi kuulu.'- järelkäija teosta? hiljuti Taani
esveranwäidn kuuel rein läbi Taan>mar, ridades
:ea lõuend eeperanro sa prontinic keeles' Pasteu-

nii jäsk, et isegi kõige käredamad kommunistid

wastu protcsteeriwat.
Prantslaste jalgpalliwöit
Riias.
Niiast. 17. mail. Suutud prantsuie
jalgpallimeeskonna
„Clnb Franoois" ja
Lühenmid teateid
2?ärmi# algas rahtvaülikooli korraldusel sa õp. ~Vanderersi" wahel peeti jalgpalliwõistlust
E. Mälioni suhamlel esperanto kursus edanjõ'id>n:- mis lõppes Prantslaste wõiduga 3:1. Võist-'
tele; rnawõtjaid 4'). Pärnu linna raamatukogu lust vli waatamas 2000 inimest.
tellis oma lugemiöliiua saoks kolm esperantokeelset

ajakirja.
Nartva? lõppe? esperantokuruvS algaiaiele sa
algas mis kursus edasijõudnutele; lurjuste lufyk*

ta jaks prl. J. Sakk.
Tartus alga» esperantokkursus korporatsioon
..Jndla" liikmetele! osatvõtjaid 25, juhatab swd.
sm. Sel ma Neumann.

Tallinna K. R. M. st. suures täötaw klubi

..Täht" korraldab oma liikmetele esp.nantokunu'«;
oiamõt jaid 21, juh vab hm H. Nika?'!>.
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(Reisijatele

"Tartu Derby".

Abi õigel ajal!

ifts&ursantidele
Kehtvadele abiandmiseks pnndub HSS korralda-.

(Turistidele

Ptew h>wit«waid ratsa- ja rattarwõistlust.

mette, töSd ei Põlga, knd terMet

Mitmel korral on ajakirjanduses sõna WSetud
EESTIMAA KAARTE
waikeSte laSte Pärast ära olla « saa.. ?
selle üle, et seltskondlik hoolekanne ja abiandmine terwed. elurõõmsad, kuid hariunud tgas °wkoö.
LINNADE PLAANE
on meil korraldamata. Ma jätan kõnest wälja tas lcpimad iga olukorraga: rordawad endtd mrabTARTU VAATEID, TARTU JUHTE need organisatsioonid» kes teostawad hoolekannet Ite' poolt anmd kartustrest ja letwapalrckeStest.
TARTU MÄLESTUS TASKUPLOKKE teatud aladel nagu laste, wcmakesie jne. eest. Kuid siiski nii rõõmsad, et ka kõige nukramale aia
wad hea tuju peale. Kuid untmln iouab
Kõnelen ainult sellest, kuidas ühekordselt abiwaja nende termis tänawal öobrdcs tvasru Mstal
j. n. e. pakub
Waadake siin oleks nüüd wrmis aüaM katt
raamatnkanplns jäid aidata ei saa ja kuidas sellel alal abiand'mine liigub tigusammul. Meil on asutatud tveel rohkem kui kuskil mujal; oleks tarwis mu
Tartus, Suurturg nr. 16.

Oli wist kolmandik
Tartut kokku walgunud
piduehtes kasarmute
platsile, et kaasa elada
„Tartu Derby'le": pü-hapäewal jätkusid rat
sarügemendi ratsa- ja
ratturwoistlused. Wõist
luswälja palistab he

palju organisatsioone, on isegi kahekordseid, nagu
linna hoolealuste hoolekande organisatsioon, kes

ledal päiksepaistel rõõm

Wõitjaks tuleb leitnant Eddor lumiwalgel ruunal „tvaltvab selle järele, et linna hoolekande all oli
Bartoliin. See on uhke loom, kes mängides ületab
takistused, mis tehakse temale kõrgemaks kui teistel. jad hoolealused hoolitsust leiaks", wöi midagi sel
Wöitja aeg on 147.4 sek., ttahwipunkte 2. Teise lesarnast, kuud üht keskkohta, kus ära hoitakse
koha Pärib leitnant Lossmann mustal ruunal Dinka, hoolekande alla sattumine, meil ei ole. On küll

sawärwiline tihe inim
müür, kes jälgib põneWalt Tartule paraku ai
nult kord aastas osaks
saatvat pilti nägusast

aeg 154,4 sek., 2 trahwipunkti. Kolmas kapten suured kogudused, kes loewad oma hingede cnrtvu

Jänes süsimustal märäl Burma, aeg kõige parem:
138,6 sek., kuid 4 trahwipunkti, neljas leitn. Sutt
ruunal Hektor.
Järgneb suusk-jalgratturite wõimlemine püs
sidega. Kogu wälja täidawad wõimlejad, kelle täp
sus kutsub esile elawaid knduawaldusi. Dshigitee

ratsaspordist.

Er pealttvaatajad ela

wad kaasa, tõendatvad sa

geli eale puhkewad kiidtl
awaldused. Poolehoiuga
terwitatakse juba atoami
seks esinejaid wöistlejaid

kümnete tuhandetega, kuid abi jagawad
konnale sentidega. Kas oleks see raske, kui hoole

retseda kõigepealt ulualust. Kuid meil ei ole unnt
grsugust organisatsiooni. kes tegeleks nende kust
mustega. Hoolitsetakse Manade eest. Hea! Hoolrt

sttakse MigaSte laste eest. Kah hea! Kwd
nüüd, kuS emal on kindel tahtmine neid terweid
lapsi'üles kaSwatada ja ta ainult wäikest toetust

Majaks, nüüd ei ole aitajat.

®e< on üks näide, kuid missuguserd olurordr

on Möga mitmel, kus kaS wSi ühekordne abi ai

kande alal tegutsewad organisatsioonid kordki taks inimene edasi ja teekS ta terweks eluks toS
kokku tuleks ja abiandmise küsimustes katsuks tväl wõrmelisekS. kes mast millalgi enam abi et Maia.

japää/u leida. Kuiwõrt tarwilik niisugune kesk Talwel oli juhuS, kus ema wiimases hädas on.
Jälle ühtki „ organiseeritud" abipalujat ei olnud.
Wäljale ratsutawad
j Neil päewil töstett Sõbra länawal majast Tuli seda teha teisiti, ja ometi leidus küllaldaselt
' wälja naine kolme lapsega, sest tal oli üür pi inimesi, ks? andsid raha ning toiduaineid ja
sultaniwõitlejad
leitn. Eddore juhatusel sultam-wõitlejad: nagu kema aja kestel maksmata. Majaomanik kanna
naine leidis tööd. Ta ost päästetud. Abi wlr
keskaegsed, rüütlid walgete ja siniste tutwdega tas ja lootis, kuid üürnik ei saanud oma kohus
kiiwritel. Ses lahingus on silmapilke, mis näita tusi täita. Majaomanik, kes pealegi saab wälja õigel ajal ja nüüd hoolitseb ta oma laste eest.
rijad, allohwitserid Sork ja Käfig näitawad oma

wäledust.

eesotsas üldkorvald. major

Bergmanniga: gvlopoeri
wad wäljale ratsanikud,

nende järele ratturid
nöörsirgeis ridades. Nä

gusa tõenduse hobuste

. koht ja sihiseadmine oleks, selleks siin näide,

wad head wehklemise oskust. Pooled on tasawä anda oma wäikesest majakesest mõne toakese, ei Kui oleks tulnud lapsed anda SaswatuSmajadeSse.
gised. siLöpuk? on kõik oma tutud mõõga läbi kao saa siin teist teed käia. Ja nagu kuulda, ei ole sris oleks nende peale aastaid kulutada tulnud.
tanud, wäljal aimllt kaks ratsanikku, kelle mõõgad ükski üürnik selles majas majaomanikule üüri Nüüd aitas ühekordust abist küllalt ja lapsed kaStärisewad wastamisi. Lõpuks läheb weltweeb. Roo maksnud. Korterist lahkuma sunnitud naine asus
ema armastusega.
til korda oma wastasel weltw. Andressoml rapiiri . tänawale, kraam seal, ise ja lapsed seal. Nii md
gas ta oma lastega, kellest üks aastane, teine 2
käest lüüa. Sinine pool tuleb seega wõitjaks.
Nüüd
meil ju töötab ka päästearmee. Kuid
Riwidemonstratsioon annab ilusa pildi meeste, ja kolmas 3s/2-aastane, lausa tänawal mitu ööd.
meie
inimesed
ei asu sellele stgi. Kui ei taheta
Lapsed
asetas
ta
ööseks
kasti
ja
kattis
kasti
kaa
ja hobuste wäljaõppest. Käsklusi täidetakse täpsalt,
nega. Wihmasel ööl oli häda suur.
sinna minna, siis loodagu kõigist nendest üks kesk
read sirged.
Lähemalt järele kuulates selgus, et meeS oli koht, mille kaudu seltskonna abi juhitakse kiirelt.
Lõpuks näitab end. ratsarügement omas naise ühes wäikeste lastega maha jätnud ja ise Selstkond ei ole külm abimajajate Mastu. kui see
ei tea kuhu läinud. Linna olid nad tulnud maalt
elemendis:
sügisel, mehe pealekäimisel. Linna hoolekanne põhjustatud. Seda näitawad waga paljud juhu
sõda!
näeb ette abiandmist nendele, kes aasta linnas sed, kuid tartviS on neid. kes seltskonna abi kor'Lahingudemonstratsioon on tuleproow ka elanud. Tähendab, õiguslikult ei ole wõimaluS raldama ja tarwistkku kohta juhtima hakkaks.

wäljaõppest annad Ungari
post. Weltweebel Andre»-

son juhib suurepäraselt
oma luzniwalge-süsimuSta
hobuserühma. Ratsa wõim

lejad annawad hea tõen
duse moeSte wäledusest.

Jlmuwad wäljale põne
wuscga oodawd
takiötuswöistlnsest

osawStjad: 11 allohwitseri

hobustel, kes warematel
wõistlnstel juba tuleproo

wi läbi teinud. Tingimu

sed on raskemad kui lau
päewaStel wöistluStel: tö
kete kõrgus kuni 110 sm,
lcnuS kmn 140 sm, tv ta-
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siit abi saada. Walda minna naine ei saa,
naispublikule. Wäljal ratsaluurajad, keda ka
sest kolme lap.sega pole fee wöimalik. Noor inr-

Ratsawöistlustelt:
ülal: Ohwitseride takistuswõistluste wõitja leitnant
Eddor lumiwalgel Bartoliinil ületamas rasket tõket:
Wiimne paar „lahinguwäljal" sultan i-wõitluses

ootamatult wõetakse wastase positsioonilt tule

alla. Hobune „langeb", teine ratsanik ruttab
Ustust, 450 meetrilise maa
tagasi. Peatselt ilmuwad ründajad, aseta
jaoks, sealjuures tempo
takse paigale haukuwad rasked kuulipildujad,
SSO mtr. minutis. Esikohale tuteb täitf<t teenitult toon. allohw. Saarlepp line karjäär, tõmbab publikumi ergud pingule. esirinnale tungiwad täksiwad kütid ja tärisew
märal Jonni. Teise koha pärib welttv. Lillakas mä Wõitja meeskonna ratsanik tuiskab läbi finishi. automaatpüss. Kahurid alustawad tegewust.
ral kolmanda tvan. allohw. Wiidermaun Tormilised knduawaldused muutuwad aga järsku Rasked mürsud wapustawad maapinda, õhus
ruunal Susi. Wöitjale jagab rügemendi ülem hirmunud kiljatusteks. Õnnetus! Sihist wõitjana lõhkewad schrapnellid. Wastane kaitseb end
kol.-leitn. Basseu-Spiller auhindu, neist üks anne läbi, komistab n.-allohw. Saarlepa hobune teele
tatud Läti ratsarügemendi instruktorite kogu poolt. jäänud tõkkele, mille ta warem mängides ületanud. ägeda tulega, kuna tormiline ratsarünnak lõ
Hobune tveereb üle pea ja matab oma alla ratsa petab wõidukalt lahingu.
Põnewa huwiga sälgitakse ka
niku, kes kantakse wäljalt ära. Hiljem rechustab
takistuswöistlufi ratastel, ..
Fugaasidest weidi mullaga ülespuistatult
millest osa wötatvad suusk-jalgratturite eskadroni kohkunud pealtnägijaid teadaanne, et se wõistluste
reamehed ja noored. Meestel tuleb oma terasrat ainus õnnetus on möödunud siiski wõrdlemist õnne üksikud kiwid õnneks ei tabanud inimesi, kuid
sudega ületada ränku takistusi: ronida üle aedade, likult: ratsanikul on jalg wigastatud (tvist küll ka rõõmsana ja rahuldatuna walgub rahwas
rattaid talutada purretel, teed leida läbi raiesmiku tugewasti muljuda saanud).
wõistluswäjalt alla linna, poole Oli nägus
Teatesõidu wöitjaks tuleb 1. meeskond ajaga
ja rattale püsima jääda kiikpurretel. Erikohale tuleb
õhtupool,
tänu wõistluste heale kordamine
kapral August, teisele kapr. Daube, kolmandaks rea LO min. 27,6 sek., 16 trahtvipunkiiga. Wöitjale au
kule, ilusale ilmale ja, muuseas, ka tuletõrje
takse üle diwiisiülema rändauhind.
mees Taklai. Wõitjad saatvad auhindu.
lendsalgale, kes oli tolmu wõistluswäljal
Päewa huivitawamaks osaks kujuneb
Teatesõtt
ohwitseride takistuswõistlus
eeskujulikult kinni löönud: mitte tolmukü
asetab wöistlejaile ränke tingimust. Osa WStatvad
mehed vatsa, ratastel ja jala. Tuleb ületada ras hobustel, kes wälis- ja kodumaal eduga tvõistelnud.

betki palamast päewast hoolimata.

keid tõkkeid, wälkkirrelt relwastuda, sammuda gaasi

asetatakse
raskeid
wõistlusmaa
500
torbikus, läbi pugeda publikumi heatahtliku naeru I Siin
meetrit,
takistusi
12 tingimusi:
kõrgusega
kuni 120 sm,
saatel presendi alt. Sõidu lõpp: ratsaniku maru- laiusega kimi 150 sm. tempo 376 mtr. minutis.

(Ratsavõistluse

Autoõnnetus kahe inimohwriga.
Roter««nni auto jooksis Zru meel wastn telefoniposti.
Autojuht ja üks tööline said silmapilkselt surma.
Eile õhtupoolikul kell 5 min. enne kolme
jooksis Rotermanni tehaste weoauto, mis oli
teel Tallinna, umbes 1 km Nehatu wallamaja
juures Jru mäel Mastu telefoniposti ja puru
nes kildudeks. Autojuht ühes töölisega sai
silmapilkselt surma. Arst ja politseiwõimud
sõitsid kohale.

Rotermanni autojuht Lemberg wÄas
sirma autoga kaupa maa Poodidele laiali.
Kaup oli kõik laiali Meetud ja auto pööras
tühjalt tagasi. Nii juht kui ka tööline istusid
ees juhi istmel. Et auto tühi oli, siis pandi
tugew kiirus peale. Maastik on aga Nehatu

ülesvõtted

ümbruses mägine ja tee teeb seal mitu ras

kemat käänakut.

Lähedalolijad paemurru töölised, kes õn
netust juhtusid pealt nägema, jutustawad,
et autol olnud peal wõrdlemisi suur kiirus.
Jõudes parajasti Jru mäele, kus tee teeb
järsu käänaku, lendas auto wastu posti. Post
murdus otsekohe raske koorma tagajärjel ja
auto ühes 2 sõitjaga paisati kummuli. Kuk
kudes tegi ta wcel mitu ringi ja purunes siis
täielikult. Mõni minut peale õnnetust jõu
dis kohale ka kohalik arst, kes konstateeris
silmapilkset surma. Kohale sõitis ka politsei.
Mõlemad surnud toodi Tallinna.

Eestlaste järjekorraline wõit Brünnis.

müügil
„ POSTIMEHE" raamatukaupluses
Tartus, Suurturg nr. 16.
Moskwa. 13 konts. 13.10 kontsi 21 konts.

Motala. 20.80 sol. kawa. 23.10 ajaw. jmms.
Oslo 19 konts. 21.30 Koleerik. 22 cellosoolo.

Akad. S. „Eesti" mees
kond:

23.05 konts.

Pariis. 22.80 konts.
Praaha. 17.80 kammernmus.
Riia. 17.30 aariaid. 20.03 vonts. 21.30 p?pul.
muus.

Warssaw. 18.45 konts. 21.30 muus.

Pahemalt paremale
meeskonna liikmed:
Jõulu, Ahlmann, We
silürd, Kultas, Trm
scldt, Ratassepp, Tults.

Reedel, 22. mail.
Tallinna. 15,30 paewauudisrid. 15,45 aja!-

näitaja õiendus. Kuni 16,30 grammofonimuusikat.
19 teateid ja grammofonimmls, 19,20 päewauud.

19,30 muusika". Muusikalisi jxrlu or-

Jcftri ettekandes. 20 ilmateade ja ajanäitaja õien

dus Tartust. 20,05 dotsent P. Hansen: Kuidas
wöidelda suguhaiguste waztu (ülek. E. TerwiÄ

hoiu Muuseumist Tartust). 20.35 kontsert. Juh.
Õudne plahwatusõnnetus Rio de Janeiro lähedal.
md. A. Krull.
Tartu. 14,45 gvammofonimuus. 15,30 ülek.
Selle rnsudehunniku all lebab üle saja hiljuti kohutaw plahwatus, mille juures surma
sai 150 ja raskesti haawata ligikaudu 300 Tallinnast. 19 teateid ja grammofonimuusikat.
ohwri.
19,20 ülek. Tallinnast. 20 ilmateade ja ajanäit.
Brasiilia merewäe katselaboratooriumis inimest.
õiendus. 20,05 dotsent P. Hansen: kuidas wöi
Nicthrotzs, Rio de Janeiro lähedal, juhtus
delda suguhaiguste wastu (ülek. E. Terwishoiu

Brunni (Tscheho-Slotvakkia) saksa üliõpi
laskonna poolt 11), mail korraldatud kerge
jõustiku wõistlusel tuli organisatsioonide hui
gas esimesele kohale Brünni Akadeemiline
selts „Eesti", saawutades kogusummas 107
punkti. Järgnesid Freischar 93 ja Akad.
Muuseumist). 20,85 ülek. Tallinnast.
84,2 punktiga. Üksikutel aladel
Berliin. 15 ajaw. muus. 17.05 muus. 20.20 Turnverein
langesid eestlastele järgmised paremad kohad:
ajaw. muus. 22.15 ork. konts.
Wiin. 13 aariaid ja laule. 16.20 konts. 21.50
kammernmus. 23 konts. '
Budapest. 10.15 konts. 13.05 salongork. 18.25

Raadiokuulajatele.

konts. 19.30 konts. 20.40 konts.

ChMM** jaamade jaatetawa.
Kolmapäewal, 20. mail.
Tallinna. 15.30 paetvauudiseid. 15,45 aja!näitaja õiendus. Kuni 13,80 grammofonimuusikat.
18,15 teateid ja grammofon imuuf. 18,85 päetva
uudiseid. 18,45 lastetuni). 19,15 põllumajandus
likke teateid. 19,30 rkl. L. Zst>hansan: Tööpuuduse

wastu wõitlemisi. 20 ilmateade ja ajanäit.
du? Tartust. 20,05 kontsert. Kaitseministeeriumi
puhkpillide orkester kaitsetväe orkestrite insp Rederi
juhatusel.

Tartu. 14,45 grammofonimuusikat. 15,30 üle
kanne Tallirmast. 13,15 teateid ja grammofonini.
18,85 ülek. Tallinnast. 20 ilmateade ja ajanäit.
õiendus. 20,05 ülekanne TaMnnast.

Berliin. 15 grammof. I'd. 10 ballaade. 20

Lahti ja Helsingi. 19.40 laulus. 20.30 ork.

Oslo. 20.80 laulusoolo. 21.30 ork. konts.

23.85 tantsumuus.

PariiS. 19 grammof. 23 grammof.
Praaha. 17.05 grammof. 20.05 puhkp. muus.
22.30 wmiWonts.
Riw. 17 ork. konts. 19.80 wanu laule. 20.85
balletimuus. 21.30 solist, konts. 28.20 marsse.
Warssaw. 18.45 ork. konts. 21.30 kerge m.
22.30 konts.

Neljapäewal, 21. mail
Tallinna. 15,80 päetvguudiseid. 15,45 aja

näitaja õiendus. Kuni 16,30 grammofomnmusikat.
19 teateid ja grammofonimuus. 19,20 päetvauudsi»
seid. 19,30 Härms: Ringkäik Tartu ülikooli zooloo

gia muuseumis (ülek. Tartust). 20 ilmateade ja
ajanäitaja õiendus Tartust. 20,05 kontsert. Juh.
Wiin. 12 konks. 13.20 konts. 20.40 laule. md. A. Kvull.
28.10 õhtukonts.
Tartu. 14,45 grammofonimuus. 15,30 ülek.
Budapest. 10.15 grammof. 13.05 konts. 18.40 Tallinnast. 19 tm-teid ja grammofonimuus. 19,20
ajatv. muus.

konts.

Kopenhaagen ja Kallnndtorg. 13.10 pärastl.
konts. 23.45 orj. konts.

Lahti ja Helsingi. 19.40 ork. konts. 20.45

tantsunmus.

ülek. Tallinnast. 19.80 Härms: Ringkäik Tartu

ülikooli zooloogia muuseumist. 20 ilmateade ja aja
näitaja Äendus. 20,05 ülekanne Tallinnast.

Berliin. 17.30 sol. konis. 19.40 laule.

Wiin. 12 grammof. 13 konts. 16.20 klassil,

ktvart. 17 tantsumuu'?. 21.25 konts.
Lmwgrad. 15 konts. 13 konts. 21 konts.
Kopenhaagen ja Kallnndborg. 13.10
London. 18 oreMonts. 15.15 ballaade. 13.15
muus. 19.40 konts. 21.85 ork konts. 22.45 tant laule. 16.30 ork. konn. 23.35 muus.
humuus.

Mofl«a. 7.85 hommikmnuus. 13 konts. 21
ja GtokhslM. !$.30 goammof. 80.05

daani

Lahti ja Helsingi. 19.15 tHellosoolo. 20.05

koorilkonts. 20.15 ork. konts. 20.40 laulus. 21.20
ork. konts.

Leningrad. 15 konts. 20 konts.
London. 14 ork. konts. 13 rähtvuSk. 19.40 konts.

konts.

Leningrad. 15 konts. 17.30 konts.

London. 19.40 ork. konts. 21 kammernmus.
22.15 tantsumurul.
Moflwa. 7.35 hommikukonts.

Motala ja Gtoyolm. 20.30 konis.

Oslo. 19 saksof. konts. 21.05 sol. konts. 28.10

2. Tults, 3. Wesilind; ketas: 1. Kultas; kõr
gus: 3. Tults; kaugus: 2. Wesilind.
Tagajärjed näitasid eelmise aastaga mõr»
reldes tunduwat paranemist, milleks eriti
kaasa mõjusid eestlased, kes tänawu esimest
korda oma organisatsiooni eest wälja astusid.
Eesti üliõpilased jätsid oma esinemisega
Pealtwaatajatesse kõige parema mulje (L°shit
199 m: 2. Jõulu; 1599 m: 2. Jõulu; kuul:
ia eellastest. 1
Budapest. 10.15 ktvartett.

J<£ Jaan Triksbergi, Helene Laksi
Kallundborg ja Kopenhaagen. 16.15 konts. Eduard Rem-Ki
ja Meinhard HansenisüW

17.15 daam laule, konts. 23.50 tantsarmuus.

Lahti ja Helsingi. 17 grammof. 18.30 konts.
19.40 ork. konts.

Leningrad. 8.10 konts. 17.30 kontsi
London. 16.30 konts. 20 ork. konts. 23.35 tanll
sumuus.

Moskwa. 7.36 konts. 21 konts.

Asjaarutamine lükati edasi Ludtvia

°Otsuse kuulutamised lü
katt edasr Jun Weimannr, Mihkel Silma
Henimchsoni, Aleksander Areni, Karl Lalli ia %i*
iob Bergmanni süüdistusasjades 1 30
Riigikohtu administrcttiiw-osakond 15. mai

mS Ä^Ö|r?^tto Aleksander Wer
Motala ja Stokholm. 17 ajaw. muus. 22.40 wallnJakob Mahari. Anton Latsu, Maali Mõtte
Pariis. 19 grammof.
wana tantsumuus.
Jaan Kaan. Eduard Midri. Mari Huuli Anna
Praaha. 17.80 konts. 22 oop. 23.20 muus.
OSlo. 17.15 konts. 19.15 muus.
Riia. 16,30 ork. konts. 20.03 sümf. konts.
Kaasiku Andres
Pariis. 17.30 grammof. 21.45 konts. 22.30
21.30 popul. konts. 23 operetimuus.
?ed Luiga kaebugrammof.

laule.

Warssaw. 18.45 konts. 21.15 sümf. konts.

Laupäewal, 23. mail.
Tallinna. 15,30 päewauudiseid. 15,45 aja

näitaja õiendus. Kuni 16,80 grammofonimuusikat.
13,30 teateid ja grammofonimuus. 18,50 päewat
uudiseid. 19 lasietund. 19,30 dr. Schröppe: über

Behandlungmethoden in der Me!-

dHin. 20 ilmateade ja ajanäit. õiendus Tartust.
20,05 kontsert. Juh. md. Arf. Krull. 21,30 wana
tantsumuusikat. 22 järgnema nädala saate kawa,
22,10 moodsat tantsumuusikat.

Tartu. 14.45 grammofonimuus. 15.30 lllek.

Praaha. 12.45 grammof. 17.80 konts.

WarSsaw. 17.10 muus. 21.30 itaalia muus.
23.15 muus.

Sg
Riigikohtu otsused.
Riigikohru kriminaalosakond 13. mail otsus

tas jätta tagajärjeta Theodor Printsthali. Jaan
Siimanni, Rudolf Jentsi, Johannes Kilgi. Alide
Kõpu, Eduard Tünderi, August Sootsi,' skarl

Schirmeri. Adolf Mathie>''eni, Friedrich Barbitsi.
crasüüdistaja Jaan Kcmberi, Aleksander SftäeC
18,50 ülek. Tallinnast. 20 ilmateade ja ajanäit. kalda. Kata Niileri. Anna Pajntvitsa, Peeter Ree,
õiendus. 20,05 ülekanne Tallinnast. 21.30 wana Karl Prei manni, Leopold Suurwärawa, Elisabeth
tantsumuusikal. 21,50 järguewa nädala saateka Stephani, Jossel Scheini, erasüüdistaja Anna

Tallinnast. 18,80 teateid ja grammofonimuusikat.

wa. 22 moodsat tantsumuusikat.
Krebsi. Anna Talfeldti. Juuli Tomsoni, Anette
Berliin. 15 grammof. 17.05 puhkp. ork. 19.30 Tomsoni. Aleksander Triksvergi, Eduard' Weeli
konts.

Wiin. 12 grammof. 13 Änts. 17.50 Jcnif,

21L0 tonks.

Toimetusele saadetud kirjandus.

Peeter Kikri sa Rudolf Jaanilinnu kaebused'.

Kaewatud otsused tühistati Johannes ja Eduard
Lnbuskite, Aleksander Weedleri ja Johan Naha.

m: KM o4W fa& *

I

juurde. J. Silmet- sLiru <»^fBaitf Meturnala

25T™ "Ä. %%zsr**

TelMa-a!, 19. mail 1931. a.

„P .0 S T I M E E 5-

N*. 134,

Ülikool.

Perekonnaseisu teatad.
Möödunud nädalal on Tartu linna pevekcmna

Ringi ümber kodumaa.

seisuameti? registreeritud järgmised perekonnaseisu
muudatused.

. VmtNMtMti piimaühingu koosolekult. 17. mail I
Leetrid Pärnumaa koolide?. Pärnumaa tooli
peen Puurmanni asund, piimaühingu, erakorralist de» takistasid tänatvu kooli tööd leetrid, mi» ei näita
peakoosolekut, kuhu ett ka piimanduse instruktor raugemist. Terwishoiu jsk. arstide korraldusel su
J. Enrbstk juhatuse poolt palutud ,keS rahtvast,stJ< leti neil päewil terwe rida algkoole. Mõnas alg*»
Situst andis piimalehmade toitntistS. Puurmanni koolis on haigestunud õpilaste protsent õige suur,
keskmeiereil on kalm koorejaama, mi et piimatoo-, Nn näiteks ilmus Tahkuranna Rannametsa alg
jäte arw on eõuS-nud üle 300.
kooli 48 õpilasest ainult 6, teised olid kSik haiges
Tähtsamaks päewakorra punkstiekS oli keskme! e

teile planeeritud kruM tarwis wolimku walimine
oSbu-müügi lepingu sölmnmstks ja kolme liikme
tväljahertmise küsimus. Wallandamise ja ttmljo
heitmise küsinnrsed pandi kinnisele hääletusele. Haa

tunud leetritesse.

Kewadepidtuikused Rakweres
G«tS«r» Wirumaaliue laulupidu.

Pühapäetval peeti RaktvereS Wirumaa latte
leiust tagajärgedest selgus, et ettepanekud ei ,sta
und tarwilikku häälteenamust, jjks nendest, kelle * kaktst ühingu korraldusel 7. Wirumaa noorte lau
kohta wäljaheitmist ettepanek tehti, oli ka? ! lupidu ja Raktvere skauAde 5. aastapüetva pidus

Sündinud: Uuno Pmuki. Lnatoli-Fviedrich
skaudid. Paraadi wöttis wastu ja pidas kõne Arm, Leida Pihu, Siltvia Kiwistik, Heldur Purik,
Wnwe
Liibeou.
1. diw. ülem kindral A. Tõnisson. Linna
Abiellumiseks
soowi atvaldanud: Edgar
walitsuse poolt terwitaS inwaliide linnapea Tamm ja Salme Toim,
Lebereebt Tamm ja L
abi A. Bachmann. Naiskodukaitse poolt an milla Sarapuu, August-Alber: Sasmiu ja Aliidenetati inwaliididele lilli. Paraadile järgnes Johanna Saawo.
Abiellunud: Richnrd-Edluwd Pärn ja
rongikäit läbi linna. Jnwaliidid sõitsid peale
Kübarsepp, Heinrich Aednik ja Hilda
paraadi kaskedega ilustatud autodel „Jlma Eleonoore
Ennus, August Sepp ja Maria Güldenkchw.
rifesse" lõunale. Õhtul oli kontsert Pime
Surnud: Lowiisa Klao? sünd. Parwei 81
aias inwaliidide heaks. Linn oli lipuehtes. a. w., Olga Liiberg sünd. Jürgen? 83 a. w.. Leida
Tänawal karbikorjandus Laidoneri nimelise Pihu 22 tundi w.. Meier-Mendcl Wagenheim 52

Huwttaw mara» TichtwereS. ÕA kvoStu 16. skp. i pidulist, nooremaid ja tvanemcvid õpilast maalt ja
waraSta>ii Tähtweres K. talu omanikult liha. Ras- j
tva ja nutud söögikraami. See on juba miimeS, Linnast tooorima kokku, kull autodel, rongidega.
aasta järgimööda, kus tvarguS toime pannakse j Wõttis ju lauilupeost ligi 1000 lauljat osa.
ajal, mil kohendatakse elektriposst. Kohapealne j
Pidustused awastd päewa kell s/z 2 Laial tä«
tooras tahab sellega nahtatvaSti tähelepanu endalt nawal korraldatud paraadiga skaudid ja gaidid.
ära pöörata. !
Paraadi tvhttis tvaStu maletva tvanem Sivotkin.
Õpilased ««riwad mtnewkkku. Unipiha algkooli
öpilgstd on asunud koguma suulisi mäiestusi ümb-. Seejärele jagati flcmtidele aumärke. Järgnes skau
ruskonna mmewitust. Kogutakse rahtvaluulet, aja!- tibt, gaidide ja hundipoegade ühine jalutuskäik
loolist mälestust ümbruskonna tähtsamaist sündmu läbi linna.
sist jo episoode ükMtte istete mäleStusist. Töö
Waewalt 01-id skaudid oma liikumist linnas 19tulemusist toalmiks aja jooksul teataw ajalooline
maöerjalide kogu, mida täiendatakse järjekindlalt petanud, hakkasid laulupiduststd kogunema kella
igol aastal. Senised töötulemused on ann-ud üksi kolmoks Wabadusplatsile. Siit liiguti lippudega sa
kuid wäartuÄitkv asju.
orkestrist saatel pikoS rongikäigus Rahtvaaeda, kus

ülikooli 300 o. afutamiSmSle»t»ke
pidustuste komisjoni on iifnhib teaduskonnad sm.
esindajad tvalinud ja ru.melt: usuteaduskond

prof H. B. Nahamäe, — prof J.
Uluotsa ia prodekaan do's- Margi, arstiteadus
kond prof. K. Koniku, filoioofiateaduSkond

jirof. G. mcv:.-looduSieaduSkond prof.
P, Kogermanni, loomaarstiteaduskond dots. J.
Ainsoui ja põllumaMldusteaduSkond prof. J.
Mäe.

Kwal. keemia analüüsi praktikumi
hakkab jlihatama farmaatsia üliõpilastele prof. T

Lande s e n.
AsfiStent E. KerleS
on kaheks aastal? kaubateadnse kabineti juure oš•
sistendi-ks edan malmid.

Mag. agr. kraadi wäärilisckS
tunniZeati agr. Martin Gross (töö: „ Täht samad
Marie Laks sünd. Peterson 35 a. iv., Peeter
nik 7 krnid w., Sophie Jürgen? sünd. Koger 83 a. wõid infitieerisad pärmilahedaSic alli

a. tv., Marie Junkur sünd. Tuhnotvski 72 a. iv..

kapitali heaks.

Narwa k. s. „Wöitleja" spordiosakonua 20. a.

lerite kelle kari teist rrigimõisa üle tviidi ja j tusi. SoetStiu kujunes päew elawamaks pid..'piimaühinguga enam sidet ei pea. j päewaks Rakverele. Juba toarakult haKaS laulu

5

tegewuse

puhul cfi pühapäetval sportlaste rongtkäik läbi Un

na ja jalgpallima.ish Tallinna ..Kaletvi" ja .Wõit
leja- meeskondade wähel. Kohtamine tujuncZ
Narmale suursüudmuekS. Pealtmaatajate hulka
MõiS arwatcr peale 2360, mi? haruldane nähe Nar-

Ma kohta. Mäng ise kujunes kSigiile üllatuseks.

w., Malle Laagu? 5 kuud p.. Marie Krunt sünd. kad mõnes kodumaa piimatalsiuse?") sa Aleksander
Hermann 71 a. w.. August Sütt 42 a. w., Liisa Rätt (löö: kõ!v:de ristiku seemnetega").
Kruuse sünd. Luik 65 a. w., Leena Suur 65 a.w.,
Anna Salinski sünd. Vaarmann 82 a. tv, Maks-

Kurt Wohlfeil 42 a. w., Willem Lappin 59 a.
ivana.

\ Tartu kinod.

Esimesel poolajal oli meeskond silma

„Glorias"

SuwenmheajakS wälismaale

sõidatvad teaduslikul ors:arbe! prof. G Lau
desen sa raamatukogu assisteiv O. Frenmuth.
Põllumajandnökonua metaokakonna

lõpetas stird. Adolt. L a u e l.

"" Stud. agr. Johanne? Welbanm
kinnitati maa varanduse ja geodee>ia kabineti ajut
abijõuks edan.

nähtawalt ülekaalu?. Poolaeg lõppeski 0:0. Teisel

jookseb praegu omapärane ia waatamiSMäörne film

poolajal surus „Kal-etv" peale, knd ilma taga?
järjeta. Mängu lõpupoole õnnestu? „Wöitleja"

„Kak? inimesi", mis tvalmistatuo Richard Bosii SMtgo Zirki. Kadr° Hans Aino. Mihkel
samanimelise romaani järgi. Filmi tegewusä' Bergsoni. Imrn Pommcri Kai lüriSkeni. Artur
areneb Tiroolis, Alpid!.'?. Rooma? ning Vetika Allikn, seohun Mide Rankeli. Juhan Pan
nt? ja annab juba oma ilusate ivaatepiltide kenrdu

p. s. Haitiml lüüa püüdmata palli „Kalcwi" tvSrku.
Wimrastel minutitel suru>? ..KaleM" õige jõuli'«lr
peale, tahtes Miigistada mängu, tuid tagajärjeta.

Mäng lõppes „Wõitleja" eduks 1:0. Publik juü

WUjaM keskkoolide aSj»S
algas kell 4 laulupidu. Peale atvamängu orkest beldas, loobiti mütse ja hüüti elagu tvõitja mees
kuuleme täiendavalt, ei trttmeiecxiumi poolt oli riit kuuluta» laulupeo awatuks linnapea Äkonnale.

tõsist naudingut. Sellele tuleb weel lisak? huwi
tatv kurbmäng, mille peal ege la?: eks ar-mastajavaar,
kelle õnnelaetv puruneb lvasitu katoliiklist mukalsut.

gi. Peeter .Hansoni, Mihkel Landmanivi sa August
Tobro kaebcaSiad.

Sport.

Näitlejad oma mängus ei jäta midagi sootvidä.
Hea omapärane film sa sellepärast soowiiataw iga
ühele.

E. Sule he« wvrm odaheiteo

son, üteldes kõigile pidulittest tere tulemast. Järg
Narlvas murti sõjatväc waramta.
Kergejõustiku wõiftlustele oli kogunud ka
Tcatsr ia muusika.
6 Lassi. Küsimus titti htljuri kSne alla linnawa neS W. Kreegi juhatusel ühendatud kooridelt „Kcm
Paar päewa tagasi murti sisse 1. jalgtv. rüg.
pühapäewal pealtwaatajaid rohkesti. Pciewa
kitsuses, kus 3 häälega ühe waStu vastu WSeti nimad laulud^.
töökompanii tvaraaita. Wargus tuli awälikuks lau „Wa»emuiscs" täna eelwiimast korda ~Surmam
tõmbenumbriks kujunes odaheide, kus Gust.
Pidukõnega pidi esinema J. Latti?, kuid kuna päewal. Juurdlusi suudeti kindlaks teha, et o a
latva, et lumagümnaasiamvS tuleb sulgemisele 8
õistetute wangla".
Sule üllatas oma järjekindlate 60 meetri hei
klassi ja seda tingimusega, kui teised kaks iakkooli hjftmatie pidi enne laulupeo algust Rakverest loh warastawd kraami on ära müüdud ühele Narwa
Wexlep ülipõncw näidend, mis on minud palju detega. Oks neist jättis selja taha isegi rekor
koondalvad puudu toad 8 klassi. Liimatvalitsuse ka kuma, esinos pidukõnega õp. Ederberg. Järgnes
kaupmehele. Praegu kestab juurdlus.
kõneainet kõigile, läheb täna juba eelwiimast kor dilipukese, ent uueks rekordiks see ei saanud,
wa ott arutusel llnnawoistkogus, kus aga hääled laulupeo kava täitmine kooride poolt. Laulud kõ
da. Tiiki kohta lähcwad arwomised äärmiselt
peaaegu poolenesid. Kahe hääle ülekaaluga lükati lasid ladusalt. Eriti hästi sai oma lauludega b<rfr Väejooksik, kes elaS Venemaal, tuli Eestisse. lahku, kuna la Iva siust ja mängu üldiselt wäga kii'- sest heitja oli sentimeetri wõrra üle astunud.
Alatakse 100 m jooksuga. Kindlalt wõidab K.
Neljapäewal tabati Narwas tagaotsitud wäe de takse.
linnavalitsuse ettepanek tagasi. Kuna see ettepamik kama keskkoolide segakoor, kel tuki oma laule
11,5 sck., teine Rattus 11,8 sek.,
Piletihinnad 49—110 senti, üliõpilastele 60 Schürz
tagasi lükati, ssiS oleneb nüüd Wiljcrndi keskkoolide kiku nõudel korrata. Laulupidu lõppe? õhiülk kella jooksik Aleksander Sõttow, 2K a. tvana, pärit
kolmas Alilcndcr.
ja õpilastele 40 senti ettepoole, ühes riidehoiuga.
Kettaheites O. Enksonil ei tule pavajat kõrgust
klasside koondamine täielikult haridus- ja sotsiaal 6 paiku kooride ja publiku ühise isamaa hümniga. Skarjatinast.
wälja. Tema parem heide 41,51 nt; teine A.
Neljapäewal „Silva".
Tabatu toeni? 1927. <mstäl 1. jalgw. rügem.
ministeeriumist, kelle o:sust oodatakse .suure hu
Vaatamata ilusale ilmake, oli siiski publikut
«Silida" hra M. Targse kaastegcwnkel (Edarni Niggol 40,13 m ja kolmas JlweS 88,78 nt.
wahem kui eelmistel aastatel, ühes tegelastega sundaega, kust ta samal aastal salaja üte piiri
wiga.
üles seatud nõue koondada kolme keskkooli kohta

Pärn» ootab suvitajaid.
ParnuS on hoos ettevalmistustööd eelole

tõusis laulupeol viibijate arw SöOO peole, kuna NZuk. WeneSse põgene? Teiselpool traataeda wõeti
pileteid oli müüdud pisiit üle 1300, kogusummas Sättotv pmmwäe piiriwaltvurite poolt kinni ja pai
tvaks suwituöhooajaks. Seatakse korda plääsh, 65.000 sendi eest. Puhas sissetulek laulupeost lä gutati eeluurimise wangimaija. Leningradi kohtu
kohendatakse kortereid ja ilustatakse awalikke heb Wirumag lastekaitse ühingule norgarerwi-sliS'e otsuse põhjal mõisteti Sõttow Siberisse sumntööle.
seal tviibiH ta lühikest aega, põgenedes salaja Le

laste toetuseks.

platse.

12-mmvtiline aastakoosolek. Pühapäeval pidas mngrM, kust edasi tahtis Eestisse tagasi tulla,
Eelmiste aastate eeskujul on ka tänawu
Rakvere linna ja Wiru maakonna tiisikuse vastu kuid tabati GPU meeste poolt ja paigutati Lenin
oodata Pärnu nimekaid külalisi. Riigivanem võitlemise selts oma aaStapeakoosoleku t. Päewa
K. Päts on omale juba korteri wõtnud willa korras läinud aasta aruanne ja eeloleva a. gradi üksrktvanglasse 3 kuuks.
Aja ära istudes tuli Sõttow Eesti-Wene pii
..BellevueS", samuti ka Stokholmi saadik dr. eelarve, valimised ja läbirääkimised, kuid vaatco
rile ja põgenes GeSii poole traataeda. Narwas ja
mata
settele
koosolek
kestis
kõigest
12
minutit.
_
Akel ja ri.da teist isikuid diplomaatilisest ring
Aruanne, mis tasakaalus 7.979,40 krooniga, lutas meeS päise päewa ajal linnas ringi ega
konnast. Elaw huwr Pärnu wastu walitseb ka WSeti
wastu. Eelarwe kinnitati 8730 krooniga. Ju
sel aastal Soomes, kust mitmed on isiklikult hatuSfe valiti senised liikmed tagasi. Soega oligi mõtelnudki ennast politseile üles anda.

käinud omale kinnipanemas suwekortereid.

Hooaeg algab ametlikult 18. mail» mil
awab oma tegevuse supelasutuZ.

Pärnu sadamas waikus.
Alanud navigatsioon tõi Pärnu sadamasse kd*
gasihoidttku eletmrfe. Vastandiks endistele o<xs*

aastakoosolek läbi.

MnStajõc algkooli 60. aaStupaew.
Pühapäeval pühitses Mustajõe algkool Wirui

maal oma 60-a. juubelit. Päewa puhul oli ak
tus koalümaja ruumes. Juubilari tervitati hulga
wAisküürliSts poolt. Mustajõe algkool on wane

Kordnik Jakobile, kes ülejooksikut tänawal mäd
kaS, paistis mees kahtlane olewat. Prefektuurist
saadud andmetel osutus ta Sõttowiks, kes ka üle
kuulamisel jooksuSolemise üles tunnistas. Arretee
ritu wõeti wahialla.

nt algajatele lvõidab Ernits 7,7 sck.,
osa») loõoti ülihästi wastu. Uus tegelane ja teine60Alilender
7,8 sek, kolmas Feofanow.
kuulsa opereti igiwärsked witsid meeldisid kõigile.
Tegewad prd S tukis, Nandcr. Libene, hrad Taras.

Kaugushüppe? saawutab L-abent 6.50 m, teine

6,20 m ja kolmas E. Kink 5,89 m.
Kull, Wrrino, Pettäi j. t. Piletihinnad 40—110 Rattus
Teiwashüppes on märgatawalr täienenud A.
senti. Ült sa kooli õvi laste piletid ma õe load. Nende
Niggol 3,30 m, teine H. Micheljon 8,20 m,
hindadega operett: läheb lõpuni.
kolmas E, Kink 3,10 nt.
5000 m jooksu algab 5 meest. Kohe alul asub
KoStUS.
wedama M. Prost. kuna K Laas püüab tema kan
nul olla. lärgnewad Waldner, Malleus ja Laur
„El« peab olema, kui surm ei tule".

son. Wiimane jääb teistest hulka maha ja lõpetab

Läinud suwel ühel ööl wiibis Atvi nurme wab poole maa peal. Prosti tempo on K. Laasile liiga
la§ Pärniku algkooli maja juures salkkond noor tilgelv ja 6. ringil jääb ta ProStist maba ning
mehi. Aleksander Pihkwa oli täitsa joobnud ning warsti lõpetab ooksu. M. Proit wõidab ojaga 18

-kaigast käes hoide? hüüdis mitu korda „elu peab

min. 09,5 sek,, olles kolmweeraud ringi järgmiselt

olema". Selle peale wasras temale Richard Era ees. Teine on Waldner —l6 min. 89 sek., kolmas
pari «muidugi peab elu olema, kui surm ei tule".

See wihaStas Pühkivat ja ta tungis Eraparnle

Malleus 16.40,4.

Teatejooksu jooksewad kolm Kalewi meeskonda.

kallale, kusjuures nende wahel rüselemine tekkis. Wõidab meeskond koosseisu? Koidu, Rattti-s, SÄüts
Rüselemise ajal wõttis Johannes Erapart Pihkwa.it ja Labent 8.37,8, mis on Tartumaa norm. teise
kaika ning lõi sellega wiimakt mitu korda.
meeskonna aeg 3.18,3 ja kolmandal 4.82.
Peale nende lahutamist teiste isikute poolt tuli
Odaheites on G. Sule heited järjekindlalt üle
koolimaja nurga tagant sündmuse kohale ka Aug. 60 meetri, parem neist 62.10 m, teine O. Erikson
Rarwa jöe ülemjooksul tehti algust kalechüügiga.
Kütt, keS hüüdis: „Kes lõi, kes lõi?" Warsti tek
53.90 mt kolmas — 52,55 nt ja nelja?
Kalurid sõidawad jõele öösiti, püüdes hawi-sid ahirV
kis ka Kütil Rich. Erapartiga rüselemine, kusjuu Niggol 49,80 nt.
gutega tulewalgel. Saak rahuldaw,
res Erapart lõi Kütile noaga nälku ja wasakuS-«
Koolinoorte kergejõustiku wõistlused.
Metsanädala puhul korraldas Hageri algkool

mütsi Alutagusel. .
Jnwaliididepaew ZkarwaS.
külge haatvad. Weel samal ööl toimetati Kütt
gikS propse. Asjaomastest ringkondadest kuuldub, et
Pühapäewal peeti NarwaS inwaliidide- metsapäetva, et tutwustada õpilasi, ligemalt Alvinurme. jaoskonnaarsti juure, kus selgus, et
Tartu koolinoorsoo kergejõustiku wõiitlnsed on
navigatsioon kujuneb keskpäraseks ja väiksemaks Päewa. Hommikul oli raekoja ja Aleksandri metsa tekkimise ja kastvu tingimustega ja äratada uina juurel ja parema silmaal.use piirkonnas lei
reedel ja kmtkietoal. Wõistlemas on ligi sada
kui läinud aaStah, mille põhjustab Pärnu mõlema !mfu tornides 1. diw. orkestri kontsert. Kell huwi noortes metsa wastu ja kodumaa kaunista dušid 2 noahaawa. Peale seda oli rinna peal pikk, koolinoori, knsjuures iikiikud koolid on edustatnd
aadet. Ilusa ilma puhul õnnestus õpilas kopsuulatuw haaw. Asjatundja dr. G. Nooksi ar wäga ingetralr. Nänek-> Trcffaeri gümnaasium 27
tähtsama eksportaine metsa ja Ene väljaveo j/212 päewal Peetri platsil paraad, millest mise
tel teostada metsaZüllvi ja isiutustöid kohalikkude wates oli tviimane haaw rasket liiki.
ja realgümnaasium 20 poisiga. Reedel on eeliookse
langus.
osa wõtsid kaitsewägi, kaitseliit, wletõrje ja metameeste juhtimisel Sutlema metsas.
Wastutnselewõetud Rich. Eravari seletas, et ja kuulitõuge, kaugushüpe, 1500 m. teate

tatele on sadamas praegu waikpS. Mrmli paar

aurikut strsatvad kai ääreS ja vöwväd laadun

kiwiga. Ta wehkinud enesekaitseks, kuna aga Kütt

iooksud inc. Reedel algawad wöistluied kell 5 ja
laupäcwal kell 3 £>. I. Tartu-Tallinna

liikunud .siis sattunud miga talle rinna peale.

wõistlus koolinooric tvahel kergejõustikus oli mõel

enesekaitses, mispärast ta mõisteti 2 nädala!?

dud pidada 13. ja 14. juunil, peale õppetöö lõp
pu. Vahepeal on aga selgunud, et neil paetvs/

areSti.

pol-e Tartu svordiwäli wada.

Kütt tunginud talle kallale ja löönud mitu korda

Kohus leidis, et Erapart on süüdi liialdatud

Tartu teated.

Kaletvi ping-pongi meistrid.

Jäljed wüsid õigesse kohta.
ksoliikka jöndwad lapsed
talewad registreerida.
Kõik Tartu linna piirkonnas asuwad las
tewanemad wõi hooldajad, kelle lapsed wõi
hoolealused saawad 1. augustiks 8-aastaseks
(sündinud 1. aug. 1922. a. kuni 1. aug.
1923. a.) ja ei käi koolis, on kohustatud oma
lapsi wõi hoolealuseid registreerima' kuni 7.
juunini argipäewiti kella 12—13 oma eluko
hale lähemas algkoolis. Registreerimise juu
res tuleb esitada tunnistused lapse wanuse,
rahwuse ja rõugepanemise kohta.

Samuti tuleb registreerida kuni 7. juunini
kõik Tartusse asuwad koolikohustuslikud lap
feb B—l 6 a. toonuseni, kes käeSolewal talwel
Tartus koolis ei käinud.
Need lapsed, kes asuwad elama Tartu
linna piirkonda pärast 7. juunit ja kuuluwad
koolikohustuse alla, milline kohustus kestab
kuni 16 a. wanuseni wõi algkooli 6-nda kl.
lõpetamiseni, tuleb hiljemalt 3 päewa enne
sügisest õppetöö algust, s. o. laup. 29. aug.,
teisip. 1. sept. registreerida lähemas algkoons.

Registreerimist peawad toimetama lapse wa
nemad, hooldajad wõi isikud, kelle juureS laps
elab. .
Kui kooliealine lapS asub Tartust mudale
elama, siis on kohustatud lapse wanemad
wõi hooldajad sellest hiljemalt 7 päewa look*
sul teatama koolile, kui see toimub õppetöö
ajal. ja kooliwalitsusele, kui õpilane lahkub
Tartust õppetöö waheajal, kusjuures tuleb
ülesanda lapse täpne uus elukoht.
Paviljon vanadele.
Annemõisa kawatseb linnavalitsus hoole
aluste mahutamiseks uut hoonet ehitada, mil
leks ka ehitusosakonna poolt on vastav pro
jekt wälja töötatud. Hoone oleks pawiljoni
süsteemis ja mahutaks hoolealuste eluruumid,
kuna mõisa peahoone mahutaks üldköögi, söö

gisaali ning mõisavalitseja eluruumid. Kuna
Annemõisa wanadekodusse paigutatakse need,

feS ise endid suudavad weel teenida ja osalt

Juwalitdidepiett önaestus.
Raha saadi rohkem kui möödunud aastal.
Pühapäewal peetud inwaliidide-päew on
aineliselt kõigiti õnnestunud. Karbikorjandus
andis üldsummas 1281 kr. 71 senti. Sellest
Naisseltsi korjanduSpunkti kaudu 406 kr. 27
senti. Naisühingu korjanduSpunkti kaudu kau--

du 173 kr. 97 s, Eesti Üliõpilaste Seltsi
korjanduSpunkti kaudu 179 kr. 84 s., tuletõrje
korjanduSpunkti kaudu 401 kr. 96 senti, ratsa
rügemendi korjanduSpunkti kaudu 119 kr.
67 senti.

Hästi õnnestus ka Toome kontsert ja ra
haline loterii. Rahaline loterii tõi sisse 136
kr. 88 s. Paraadi ja Toome kontserdi pääse
-tähtedest saadi 202 kr. 28 senti.

Möödunud aastal oli inwaliidide-päewa
tulud märksa wähemad. Karbikorjandus au
dis siis 1070 kr.
Lehtedega korjandus jätkub weel pankades,

ärides ja tööstustes. Nagu kuulda, oldawat
seal korjajate wastu üsna heldekäelised.

Öösel tvastu 11. saan. waraZtati Torma

la». Koimula külas, Haniu-Atardi talu eluruu
Klaastwabrik walmib sügiseks
midega ühe katuse all asulvast lukustatud rehe
Nagu teada kawatseb üks Riia eesti soost eoast Otto Liisi päralt olcwaid linaseemneid 11Z2
ärhtteos Tartu asutada kla-asiwabrikut. Eel puuda ning 4>,2 puuda ristilgi nuieentnciö, logu»
160 Jr. Wargad olid luku laljti murd
töödega on juba niikaugele jõutud, st lähe tbäarruses
nud ja eCamfFube wälMuleku talustugefc ukse
mail päewil tuleb linnawalitsuse ja ettewõtja tväljaspoolt haaki pannud. Jälgede järele o: süs
wahel. sõlmimisele lepmg wabriku krundi os tades olid pandud truid lähedalseislvaie reele za
jus.' Kuuldawasti antakse sovwijake krunt lellega sõidetud Mustwee-Jõgewa postmaanteele
Ropka linna osas eksporttapamaja kõrlval. ning nimetatud maanteed mööda Laiuse waüas
elurselva Wikt. Piigatsi õue. Siin ree peatuo
Ettewötja on ka juba mõned wagunid ehitus tohast
wiisid jäljed aida juure. Hiljem oli
materjali kohale toonud. Kuuldavasti loo Piigarsi õuest
hobusega Mai ja sõidetud tagasi
dab ettewõtja wabriku ehitusega lõpule jõuda tuldud teed Koimula küla sihns. Jäljed kadusid
juba ifügiis,eks ja tööd alata, esialul 70 töö äiataru asunduies tuisusse.
Läbiotsinnsel leiti Mktor Piigatsi aidast 20
lisega.
—25 puuda linaseemneld ja 3—4 puuda ristik,
Pvrgiwahid jhakkawad kariötoura.
heinaseenmeid. Wõrdlemisel olid ristikheina
Linnawalitsus annab pargiwahtidele wäl seemned täiesti saruasto tahjusaaja Otto viii
Witt. Piigats ja wumase naine Al
ja sellekohased trahwiraamatud, nn et pargi omadega.
wüne seletasid, et öösel tvastu li. jaanuarit ko
wahid wõiwad pargis korra rikkujaid kohe puratud nende elumaja uksele. Wõõrast sisse pole
administratiiwsel teel karistada ja trahwi lastud, hääi« järele mndnud nad ära Otto Arte
sisse nõuda. Trahwi ülemmäär, mis pargi ri sti. Wiinrane tunnistas enese süüdi ja sele
tas, et warguse pannud toime koos Aleksander
wahid wõiwad määrata, on 1 kroon.
Pärnaga, kes ka enese süüdi tunnistas.
Hangetje wäljaandmise kord kinnitatud.

Rahukogu mõistis Otto Kikcristi, 24 a. wana.
1 aastaks 6 kuuks wangiroodu ja Aleks. Pärna,

Kalctvi psnxk-pongi meisterwõftluked lõppeüd neil

Päetvil. A klassi 8 oiawõtiast tuli esimeseks W.
Nbtven, teiseks E. Kink ja kolmandaks A Ind. V
klassi 7 osawõnast omandas m"istrikoha F. Mara

uik, teine oli Prett ja kolmas Traks. Paarismän

gus meestele esimeseks E. Leetsp ja E Kink. tei

.'eks A. Ind ja Lrett. kolmandaks Songisevp ja
Traks.

Jalgpalliklubi meeskonnad wiktamisi.
Pühaväetval kohtasid Tamme wälja staadionil

Jalgpalliklubi esimene ja kolmas meeÄond. Või
tis esimene 2:1, poolaeg 2:0. Jolmas meeskond
saawutas oma auwärawa wiimastel minutitel.

Seismajäänud kirjad.
Tartu postkontorisse on seisma jäänud 8.—15.

maini järgmised kirjad: hra Kusta Kurwits. Na

deshda Veirowna. Ferdinand Chirsch, W. Semjot

noiva, Õlide Põld, P. B. Entman, prl. A Hääl,
hra P. Lenemann, prl. Roun. pr. M. Klein, hra

Oskar Kruumberg. J. Mnderstet.

Tagasuuluud kirjad: prl. Adp Wiljandist,
btl. E. Veir Rakwercst. hra M. Plak Tal
linnast, A. Benjadzki Riiait, hra A. Babin
Knwa-stn>t, prl. Liida Jenske Laiu. elt, hra
Jaan Jaigo tväljamaalt, prl. Selma Panks:p
Unipihast.

Kohati wihma, wähe
LinnawoliVogu poolt wastu wõetud han 26 a. wana, 1 aasiaks lvangi.jahedam.
Pühapäewal puhkesid Tartus puiel esime gete ja tööde iwAjaandmi.se kord vn .sise- ja
Riigikohtu
sed õienupud lahti. Nimelt lõid mitmel pool kohtimnmisteeriumi poolt kinnitatud.
Teiiipäewa öösel merel paiguti kõtvad, päetval
Riigikohtu krimtnaal-osakonna aivalikul kohtiäF üldisel! feffmife kiirusega lõuna- ja edelaiuuled,
aedadeS walendama kreegipuud, mis kattu Metodistid tahawad Raadi tee äärest maad.
nud tänawu harukordselt paljude õiekobara
Metodistide kogudus palus omale kalmistu jaoks tungil 27. mail on arutusele määratud Mihkel muullik pilwitus, kohan wihma, temperatuur täna
Auira Serbakowi, Nikolai Nuudi. Arnold
tega. Ka toomingatel ja sirelitel on õiepun maad. LinnatvaliifuS lubas neile seda Anuemõ?- Buumi,
sest wähe madalam.
Pruuli. MiHail Atorlnranm, Oslar Raadiku,
gad wäljalöönud ning nende lahtipuhkemist sast 2000 ruutsülda. Kuid koguduse juhatus ei Langfeldii. Marta Allitjoni. Liisa Plaamuse. Ernst
üldvaade eSmaspäcwal. 18. mail.
wõib oodata juba lähematel päewadel. Õhtul ole sellega rahul. Annemõisa oletvat liig kauge Promissoui. Anna Pällo, Eduard Otsmanni, Alina i Eilne Inglise kanali madalrõhkkond sütvene
hilja ja hommikul wara tänawail jalutades kalnnstu korrashoiuks. Koguduse juhatus palub Kutsari, Peeter Jlluse, Oskar PeetSmanni. Eduard . des liikunud Norra lõunarannale ning suundub siit
on tunda igalpool tärkawa looduse magusaid anda maad Naadi tee äärest Jaani ja Tartu- Birkholrsi ja teiste. Gustaw Perli. Emilie Rci .Põhjatähele. Tema tvihmapiirkond haarab kogu
manni. Eduard Kaaweri ja Jaa>t Pildi (.Pilt) süu>lõhnu.
Maarja koguduse kalmistu körwalt.
S kandi naawia. Madalrõhkkonna äärcmiinimum näib
distusasjad.
Riigikohtu isitviil-osÄontxr atvalikal kohtuiStun ! juundutvat Poolasr ja Jda.Preisimaalt ühes äi«
Hüpoteegi panga hoone nurgakivi panek.
Realgümn. ekskurseerib.
«il 29. mail iulewad arutusele Anik Titti. Singer j kese ja hoowihmaga Läänemere idakaldale. Ida
EeSti Hüpoteegi panga uue hoone pidulik
Realgümn. 8. klass läks eile ekskursioonile Wil Ceving Ntachine Compauy, Wövit ühispanga, Gla
walitseb hommikul endiselt selgewõitu ja
nurgakiwi panek leiab aset teisipäeval kell K jandi ja Pärnu õpetaja T. Perli juhatusel. Nel fira Semjenowa, Henrione ja Ed. Brandti. Gus ji Euroopas
paiguti wäga soe ilm. Temperatuur Atlandi jahe
p. l. Promenaadi tänaval nr. 5 ehitusplat jas klass on ekskursioonil Narwas, põhjarannikul raw Eeitoni, Meyer Ind ei kini. Jaan Liimanni,
Kaljanski, Kustas ja August Reintammi, Au > dare õhumasside mõjul on Lääne-Euroopa. Ke k
sil. Tegelikud ehitustööd algasid juba vara ja Kohrlaz, õpetaja A. Waga juhatu.'el. Lppe Ilja
gust Weltmanni, Ewgenia Shlcpuihkina, firma > Euroopa lääneosas ja Ekandinaatvias langenud.
kevadel.
Esimesed õied puhkenud.

rersid kestawad paar päewa.

Skautide kiirkoondumine.
Pühapäeval korralda» Tartu skautide maletva
jicht H. Michelson skautide kiirkoonduse. Kahe timm

Waras tühjendas kapi.
Elisabeth Undrirzelt Soola tän. nr. 16 wck
rastati ööl tvaStu esmaspä-etva koridorist kapist lu--

kergemaid töidki teha, siis on sÄlega ka vasta- jooksul oli 80 protsenti poisse kohtul ning alga» kumurdmise teel toiduaineid 13 kr. 18 s. tväärtuses.

„Schenker sa Eo.", Aiacl Reimauni pär. t.. Kons

tantin Peetzi, Hans Turski, Aleksander Tumnielehe.

Walt pawiljoni kawandis arvestatud. Pavil mäng, mis seisis selle», et uö leer poisse pidi tatis
HakkiUoaid haigust
jon mahutab 45 hoolealust, millist arwu hä ltama teiste ülepääsu üle Emajõe Lubja ja Goola
Riigikohiu administratiitit-osakonna atvalikul koh
tänawa
vahelises
piirkonna».
Ent
poisid,
kelle
registreeriti:
sarlak
8 juhtu, kurguhaigusi 2 j. ja
dakorral wõib suurendada 6l)-ni. Peale selle
tuistuugil 5. junnil on arittufele nWiärtrtud Tartn
leiab aset pawiljonis 2-toaline korter järel ülesandeks oli läbi tungida vastasleerist, tarvita suguhaigust 11 juhtu. Kokku 16 haigusjuhtu.
töösturite ametnikkude kcskühisuse „Eksvreis'i- liik
walwe personaalile. Paviljon läheks maks sid väga mitmesuguseid kavalusi ja wöitsid,
mc te Karl Rosembali ja teiste, Eduard Trnuman
Samal päetval oli hulk skaute ka rohelisse
ma 17457 kr. . *
m, Bernbard Silla ja Jaan Sisaski, MaarjäTefanefasele snadetnd klrjaitdas. Migdalccna
läinud.
cw. lur. usu koguduse. August Kiru,
„Eesti Loomaarstlik Ningwaade" kolmas wihk.

lärgndoatel päcivadcl on ka Läänemere piirkonnas

Karl Jnglandi, Bernhard Nõu, Karl Proimieni, ! ajutine ilmade jahenemine tõenäolik. Eestis o!i
Johan Ardeli, surnud Johan Lipu pärijate, Huoo kile ke.?päe!val 8—22 kraadi, ööiel 6—ll kraad'
Teearu, surnud Jakob Pulli pärijale. August Rüü l ja täna hommikul 10—21 kraadi sooja.
se, August Käki, Wene-Balii Laewaehituse ja Me'Emajõe weesoojuS
haanika aktsia seltsi, Anton Tõngjase. Jaan Ehini,
esmaspäclva lõunaajal 17.1 kraadi. Samal.
Elfriedc Heinwarsi ja Elisabeth Jaansoni nõude
asjad.
>ajal oli ujulas õhusoojus 22.6 kraadi.

Eduard Weski, Peeter Zirki, .Peeter Engelbäri^

Wastutaw toimetaja Oskar Mand.
Wäljaandja Eesti Kirjastus-Ühisus
„PoStimees".
Trukitud „Postimehe" trükikojas, Tartus.

Nr. 134

„P 0 S T I M E E S"

6

Pika raske haiguse järele lahkus vaikselt meie keskeltl6. mail sJa. kell 6 hom.
meie armas emake, vanaema ja ämm * \

MililiiiiüllLWllllMWll

Dr. A. LENZNER

Müüa

Naba- 1» snnubaJoa
sed. Kosmeetika.
Kõnet 10-12 ja 5-7 pühap
10—12. Soovikorral ka teisel
kella ajal kokkuleppe järele.
Tartos, Rüütli t. 25-4
j (Vastu Jaani kirikut).

Napoleon sooli
kornituur,

suures valikus odavate hindadega soovitavad

kaks ameerika kirjutus
lauda, puhveti kapid ja
illiS
söögi lauad tammepuust,
õlivärvi maalid, kuld
meesterahva taskukell ja Kaka* ia aogohaigoaed
palju teisi asju. Tartus,
Kella 9—ll ja 5—7.
Naisterahvastele kella 4—S.
Kalaturg nr. 5-a.
J. Zirna. Tartaa, Rüütli
(Laia tän. nurk) tel. 11-42
HlllllllflliaUlHHlWllHH miim
Xmmaamand
masseerija
Kartuli
E. Kamsen,
teeme!
Tartus, Jaani tln. 15. M kord

Vennad Sepp
PROMENADI NR. 2.

n

(sünd. Laari) sünd. 14. veebr. 1857. a.
Ärasaatmine viimsele puhkepaigale 23. mail kell 3 p. I. Maarja kalmistule.
Palume sugulasi ja tuttavaid osa võtma tulla.
Trööstimata leinas lapsed.
(Ranna"
tennis- ja
«Vanemuise» teater
Teisipäeval, 19. mail kl. 80.

Eelviimast korda

suvekingi

Perenaine

TRETORN ja teistest vabrikutest soovitab

soovib kohta linna või maale,

võib ka üksiku juure minna.

«kõige varasema kollase»
müüa Tartus, Hetseli tän. 1,
120 senti vakk (16 kilogr.).

odavate hindadega

MOE-, PUDU-& PESUÄRI

Vabaduse 28—6.

CHR. SCHRÖHESR Tartus, Küüni tän. 6.

H. Luht.

Snnoisme
Tööpakkumised
John Wexley näidend 3 vaat.

Venli. Lepp

tähed maksvad.

Vajatakse igasse linna ja

Neljapäeval, 21. mail kl. 8 0.

M* Taras'!
kaastegevusel

Silva

mees- ja nais

; KAUBAHOOV 2 j
PROMENADI 2 f

esitajaid
ja agente, võib ka kõrval

teenistusena olla, elukoht ja
elukutse ei ole tähtis. Kirjad

ühes 30 sendi markidega

Tartu, «Postimehe» raamatu

juukselõika
mise äri

Tartu linna elektrijaama juhatus
teatab, et teisipäeval, 19. mail 1931. a
kella 5 kuni kella 6 hommikul Tartus
nii alalis- kui ka keerdvooluvõrgu piir
konnas liini remondi pärast

Pääsetähed 40, 50, 60," 85 ja valda energilist
110 senti flhes riidehoiuga.

üli- ja kooliõpilaste pääse

müüa elu muutumise pärast.
Järele küsida Aleksandri tän.
nr. 42—12, Tartus.

Odavasti müüa pruugitud
vineerkastid

viWini kiHata.

Kaubahoov 9. 9
Suur ühepoolega

Aqenl

karjust

maale 5 kuu peale. Kaupa
tegema tulla Eesti Panga ette
üli- ja kooliõpilaste pääse 19. mail kell 8 hommikul.
senti ühes riidehoiuga.

KONE
Karskusliidus
Jakobi tän. 8
teisipäeval, 19. mail kl. 7 õ.
Te em:
peigu
Kõneleb Hr* W. H* Baxtor
Londonist.

Sissepääs maksuta.
Korjanduseta.

pagari mm
Jakobi tn. 20. Tulla 19. mail

kl. 12—2. Soovitav, kes vähe
tööd tunneb.

50 kr.
sellele, kes soovitab kom
mertsgümn. haridusega noor

mehele koha panka, prakt.
kantseleisse kirjut. või ap
teeki õpilaseks. Teat. slt.
»Korrekt + soljid» all.

Täiesti ustav ja korralik

vanem

tupidavamad, mida tõendab see, et terves maa

JKorfcr,

kes oskab küpsetada leiba ja
saia, vajatakse Liiva tän. 46,
Reichmanni koloniaalkaupi.

kes sooja ja külma kööki
tunneb ja oma alal täiesti
vilunud, on kohe tarvis res

Meripalkiised

Intelligent abielupaar vajab

2—3-toalist

I. JÄRK.
„Asutis Nehatu Rahvamaja46 loterii I. Järgu
rahaliste preemiate loosimise nimekiri
16. mail 1931. a.
Võit: 500 kr., pilet nr. 6163.
Võit: 250 kr., pilet nr. 28421. j
Võit: 100 kr., pilet nr, 24860.
Võit: 50 kr., pilet nr. 2621.
Võidud ä 10 kr.: nr. nr. 3984, 14272, 38393.
Võidud ä 5 kr.: nr. nr. 3961, 7690, 8301, 8779, 10021,
10709, 39578, 48258, 49324, 49494. ,
Võidudäl kroon. *
1022, 1283, 3568, 3962, 4201, 4216, 4590, 6137, 6308,
7389, 9514, 9555, 9793, 10072, 10469, 11007, 11104, 1)231,

saadame.

kohta, olen sel alal teeninud, ülesanda Poe tän. 2.
soovitav oleks maale. Kaupa
Härra otsib hästi eestikeelt
tegema võib tulla kuni 21. rääkijat
maini Kastani t. 49 - 4, hoovi
majas, teisel korral.

ASUTIS NEHATU RAHVAMAJA
(loteriitoimkond.)

II järgu (preemiate loosimine on 5. septembril 1931. a.

nüüd ehk 15. juuniks. Teat.
kirjalikult üld. ajak. kontor
Rüütli 11 «J. S.» all.

kaks tuba ja köök, elektri
varustusega ära anda. Tar
tus, Pikk tän. 11, krt. 1, kella
6-est peale lõunat.

«MM

Tartus, Raekoja (Raatuse) tän.

nr. 12, ID korraL

Ostmised

ruumid
ära anda Jaama 65—2 Rae

talu
Tartu läheduses. Talukirjel
dus ja müügitingimused saa
ta slt. «kviit. nr. 6683 ette

tani tän. 137—14.

Odavasti müüa täiesti uus
meester.

Tartus, Raekoja tänav 19
ostan kulda, hõbedat
j eas olekus ja vanu kelli.
kellade äris

Vahetan vanu uute vastu üm

ber. Müügil seina, laua, käe
ja tasku kellasid, vastutan iga
müüdud kella eest 2 aastat.
kõiksugu kulla- ja kella
(ingl. firma). Tartus, Elisa Teen
sepa tõid, töö Kiire ja korralik.
beti tän. nr. 18—3.
K. Kriisa.
jolplii

Soovin osta pruugitud

ja timutit
ftIUMIM
Pakkumised
ühes hinnaga,
on aiand, hinnaga müüa
saata slt. «lapsevanker» all.
Mehikoorma köstri juures.

Vajatakse

Head kodumaa

ristikheina

»
2 toa ja köögiga. Teatada

seemet
müüa. Võru tän. 132, telef.

Korter*

välja üürida. Tarvitada klaver,
telefon, köök. Promenadi 3—3.

Soovitakse osta

näitajale».

odavasti müüa. Tartus, Kas

slt. «47» all.

Tartu linnavalitsus teatab, et end. Karlova mõisa
koja tän. nurgal.
Sissesõitnud viisakas kaut
viljapuuaed on rendile anda.
sionivöimeline ja keelivaldaja
Lähemaid teateid annab kinnisvara- ja korteri*
praktikaks. Pakkumis. ühes
MMI
vanaduse ja aadr. saksa ehk osakond Gildi t. 8, tuba 4, tööpäeviti kl. 9—12 p.
kelner
vene keeles slt. <A. B. C.» all.
ära anda käidavas kohas.
Tartu linnavalitsus.
Järele küšida Tartus, Narva
soovib kohta Tartu ehk Tartu
tän. 70.
ümbrusse suvituskohta. Kirjal,
Teenijat
teadustada slt. <320» all.
Välja üürida
Täiesti kaine poissmees
kes pesu peseb ja lehma
lüpsa mõistab, on kohe tarvis
3-toal. korter
restoran «Jänese».
tilllHttStttilt
MMil
soovib kohta suurem, tallu,
Üksiteenija,
ühes kõrvalruumidega, elekter ja veevärk. Sealsamas välja
oman tunnistused endises,
kohast Kirjad slt. «Nr. 180» all.
kes hästi keeta oskab ja üürida ärimaani. Järele pärida majaomanikult, Rüütli 24. ja pajfaritöSstus kõige
kellel tunnistused on, leiab
sisseseadetega kohe üürile
Korralik neiu soovib
Väike
teenistust. Poodi tän. nr. 3,
anda suure ühispiimatalituse
kompvekitööstus «Kosmos».
kohtan
vastu, kiriku, apteegi ja raud
tee jaama läheduses. Samas
linna ehk ärasõiduks. Omab Tarvis lukusepa
jalgrattatööstus ja äri
majas asub ka postkontor.
tunnistused ja oskab keeta.
Lähemaid teateid saab Nõo
Soovitavam oleks laste juure,
õpipoissi.
Tartus käidavas tän. elumuutmise tõttu soodsatel tingimistel postkontorist ehk telefoni
sest armastan neid vaga. Puiestee 29,
kaudu, Nõo kj. nr. 4.
kohe edasi anda. Kirjad õit. «B. S. A.» aü.
Turu tän. 5-1. ~
daami

E. Liibusfe

WIUM

Ristikheinu

Korter

Pagariäri
iTeadaanne.

Varajast, suurt sorti

korterit

Võitude väljamaksmine algab 18. maist 1931. a. ja kes üürile anda. Kastani t. 33—2.
3£atsust,
tab üks kuu, s. o. 18. juunini 1931. a.
Võidud, mis selle aja jooksul pole välja võetud, jäävad Jlus suur, päiksepaisteline
suuremat tütarlast ehk täis „Asutis
Nehatu Rahvamaja" kasuks.
ealist, tarvis Tartus, Narva 10,
Võitudelt arvatakse maha seaduslikud protsendid.
möSbl. tuba
19. mail kell 9.
Võidud maksetakse välja „Asutis Nehatu Rahvamaja"
loterii-büroost
Tallinnas,
V.-Karja
3—2
iga
päev
kella
Vajatakse kautsjonivõimel.
ära anda. erasissekäik, elektr.
10—-15-ni loteriipileti ettenäitajale, kas isiklikult, postiteel valg.
Tartus, Tähe tän. nr.
või panga kaudu.
autojuhti
Kui võitja on väljaspool Tallinnat, siis tuleb saata võit 74-6, 11. kord.
nud loteriipilet ühes täielise nime ja aadressiga Tallinna,
«Fordi» auto peale. Lootuse „Asutis Nehatu Rahvamaja" loterii toimkonnale V.-Karja
2 Ml. tuba
tän. nr. s—l, tulla kl. 6—9 õ. 3—2 postk. 341, mille ühes võidetud summaga tagasi

naisteenija
kes hästi keeta oskab ja head
soovib iseseisvat perenaise tunnistused on, võib ennast

Elwas
suveks üürile anda mSbl*
korter 3 tuba, köök ja
veranda, Jaama ja männi
metsa ligidal. Küsida Elvas,
Otepää, tän. 17.

11764, 12560, 13336, 13846, 15655, 15675, 15678, 16653, 16823,
17217, 18006, 18048, 18163, 18305, 19230, 20581, 21224, 21454, 3 tuba ja köök, üürile anda.
21517, 23274. 23822, 24834, 24943, 25232, 26002, 26007, 26055, Jaama tän. nr. 12.
26835, 27317, 28076, 28262, 28402, 28438, 30300, 30335, 31466,
5 toaline
31761, 31813, 32626, 33785, 34608, 34607, 34830, 34849. 35086,
35129, 25236, 37467, 38394, 38462 38469, 38592, 38597, 38769,
korter,
(lasteta) vaja Vabaduse t. 15. 39019, 40311, 40342, 40557, 42163, 42985, 43012, 43018, 43234,
43277, 45438, 46498, 47274, 47784, 47968.
köögi, teenijatoa ja verandaga

üksiteenija

(sissekäik Holmi tän. 1).

10, korter 3.

7 tuba, palkon ja teenijatuba kõigi majapidamise mõnusus
tega üürile anda. Lähemat Vabaduse puiestik (Lihapoe tn.)
2—3, kella 10 homm. kuni kella 6 Õhtul. Redlin.

kem «GOODYEAR» kummidel.

Kohalik esitus ja ladu:
Paul Lall Tartus,
Promenadi tän. 7. Telefon 4-79.

odavasti müüa. Tartus, Kesk
tän. nr. 18, krt. 4.

Väike, kahetaktiline, 21!» HP.

ilmas, niisama ka Eestis, sõidetakse kõige roh

noisttniitt,

toran «Jänese»..

HOiiiIIIIIIimiNIIIHKHIIHIHI

MM||FMW Sellepärast, et «GOODYEAR»
I*l IKS m kummid on kõige paremad ja vas

Ustavat keskealist

Tartos, Raekoja tän. 9

seemneks ehk toiduks on
müüa. Tartus, Kuu tän. nr.

KUMMIDEGA.

soovitav suurem tütarlaps'
Kaupa tehakse Lepiku s—l,5—1,
IIi»!I!lil!I>iI!Sii.!lI!II!!I!!IlM k. 10-12.
Täiesti karske, kauaaegse
praktikaga
HWU

vOimeljne».

andmetega senise tegevuse kohta slt. «Agent
maale» all.

Goodyear

Tarvis

karjast.

kes omab esimese liigi tun
nistused, soovib kohta takso,
veoauto ehk traktori peale.
Tunneb remonti täielikult
ning valdab kolm kohalikku
keelt. Kirjad slt. «Garandii

tarvilik. Tasu provisjoni näol. Teat. kirj. ühes

Teie valik on kerge! Varastage
oma sõidukeid ainult Ameerika

saata slt. «Nr. 6689» all.

E. EUER

masinate müügiks Tartumaal. Masinate tundmine

Autoomanikud

lapsehoidjat
väikse ja rinnalapse juurde
ja nporemat ttkslteenljat,
kes hästi keedab. Pakkum.

Vajatakse

MI.

Suuräri vajab vilunud agenti põllutööriistade ja

|

Tarvis keskealist intelligent
saksakeeli rääkijat

Atnttiaemand'tnasseerija

riidekapp

Pääsetähed 40, 50,60,85 ja 110

tähed maksvad.

ja rosnskld.

Elektrijaama juhatus.

hooaja kaupu

Vajan nais

Tartos, Peplorl tla. 2,
tel. 13-30, vastu Maarja kirikut

Xmmaamand

soovitab suures valikus odavate hindadega
kõiksugu

kaupl. Suurturg 16, «Nr. 6684»
all.

E. Kannani operett 3 vaatuses.

S.Rmon

Vana sissetöötatud

Yangla.

Ämmaemand

nr. 440.

Müütilised

(ehk pooleterale)hea talu ette

nägemata juhuse tõttu Tartu

lähedal umb. 70 vak. põlluga.

Ligemalt Poe tän. 9—l. Telel.
13-24. O. Kühle.

Veoauto sõidab I pfthal

Müüa 2 meester.

PSlwa.
MM!.
Kauba t. 15, 111 kord, kort. 8.

Võtab sõita soovijaid kaasa
Pikk tän. 33.

Hea
müün 2000 eksempl., 450 seltsi
isesugust raamatut ä 16—1300

M

lehekülge ä 5 500 senti.

tööhobune

Üldine ajalugu

müüa. Meltsiveski tän. 49, 6.

Lindequist,
I ja II jagu 312 pildiga 1380
leheklg., 10 kr. asemel 6 kr.
II jagu üksi 225 senti ühes
kojusaatmisega.

A, TAISO raamatu

Ja *lriutu«matarfall

Juhuslikult odav

linnukoer
müüa. Uus tänav 24—2.
Müüa kiires korras väikene

kauplus Tartus, Pro

menadl TE.

talukoht

Müüa ilusaid

suure viljapuuaiaga. Teateid

saab Oa tänav 10--2, iga päev
kella 12 alates.
'9

söögilaudu, türgi diivdne,

Müüa angleri tõugu

riidekappe, lapsekäru, õmblus
masinaid ja ärikassa. Riia 27.
Onni äris.

MAAD

wasikas
(lehm). Vana lehm annab
18 Itr. piima. Rebase tn. 13.
Välja anda

würtsipood
muua
soodsatel tingimustel, Võru ühes pagariäriga. Tööstuse
jaamast 5 klm., 20 vkm. põldu tänav 16.
ühes vastava heinamaa ja Müüa
metsaga. Küsida Poe tän. 9.
krt. 1, tele!. 13-24. O. Kühle.

Leerilastele
kiriku lauluraamatuid, pildi

albumid, õnnesoovikaarte jne.
kõige paremas valikus soovitab

A. Tasso raamatu
ta kirjutusmaterjali
kaupl. Promenadi 16

aia- la
kabelipinke.
Puiestee 29. A. Pärn.
Vanem

tööhobune
on müüa Soinaste tän. nr. 7,
Tamme linnaosa.

ekskursioonidele ehk seltsi
dele igal ajal välja üürida.
Ruumi 25 isiku jaoks. Tartus
Vallikraavi 12, II kord.
PALVEKIRJADE.
ttalnsure. edaslkao
kasta l. n. e. masinal
QmaarklrJutusa i»õd
(ka vana kealas). Roa tän. 9. kl.
Leitud väikene naisterahva
rahatask
vähese rahaga. Kätte või
saada Aia t. 41, 3 kella 3
[Kuulsaim
iiiromont
Ainult paar
I pfieva.
Turu tän. 75—4.
Täiuslik saatuseõnne

MMM PEEP
(Selgeltn. Astro Hiro)

UUETURU 25.
(4 päeva veel!)

Keelas
võtavad «POSTIMEHE» te
kuulutusi vastu hi
ARNOLD SIREL ja HU'
MARTINSON.

