(Ilmub laa päcw.

Üksik number S senti*

"Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani tf.
Toimetut ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siseriigf

)a Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, ärijuhatus 66,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

TelefonidTalllnnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowiL f

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

2O. mail 1931.

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

ku» 105 s., 6 kuud 625 s., 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijätele. 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 niies: 1 kuu 125
2k. 250 s., 3k. 320 s., iga lisakuu 100 sn 6 kuud 600
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

malust mööda.

«Postimehe* la ta maksuliste lisade tellimishinnad!
Postiga: 1 kuu 150 s.. 2 k. 300 s., 3 k. 370 s, iga üsa

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

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

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

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

Meie näitame publikumi tungival soovil hooaja kõige hiilgavamat ja suurepärasemat helifilmi

CENTRAL
Kolmapäeval, 20. maist alates ja edasi.

Armastuse paraad
Ülihuvitav eeskava lisa.
Et ltÕilticLdc selle 66sk&v&
vaatamist, on pileti hinnad alandatud. 14 osas. Peaosades Tartu ja kogu maailma suurlemmikud JEÄNETTE IVLACDONALrD ja MAURICE CHEVALIER
Kõdu 55 s., I. koht 45 s., 11. koht 35 s.f
lil. koht 25 s. Seadeldnselt, nõiduslikult muusikalt ]a suurelt elegantsilt on see film seni ületamatu.

RaudteesSit muga-wamaks!

Piletimärkija tabatud.
Kaitseliidu loteriipileteid märkis Laakmauui kiwitrükkija E. S
Punkte preemia-pileteile teinud „nalja" pärast!

Raadiovastuvõtu

Teedeminister on teinud raudteewalitsu
sele ülesandeks, enam tähelepanu pöörata
raudteel liikumise reguleerimisele ja sõidu

parandamiseks

mugawamaksmuutmisele, et enam sõitjaid ligi

neist kõige suurem 500 krooni, kuna suur osa tõmmata. Seks hakatagu enam rõhku pane
preemiatest on võrdlemisi wjäikesed, peami ma raudteewagunite sisustamisele mugawuse
selt 1-kroonised. Preemiate kogusumma on ja ilu mõttes. Wagunite seintele tuleks ase
2100 kroonu Seni on preemiaid wiälja tada pildid ja hoolitseda Piinliku puhtuse ja
maksetud ainult 80 kr. ulatuses. Ning nüüd reisijate rahu eest. Uute wagunite ehitamisel
kelmuse awalikukstulekul on maksmine sootu ja wanade põhjalikumal parandamise! tuleks
seisma pandud.
käia wälismaa eeskujude järele. Kõigepealt
E. S. seletab, et ta ise sugugi ei ole võt tulewad laiendada waguni aknad, mis meil
nud märkimist tõsiselt, waid seda teinud roh eriti 3. klassi wagunites on wäikesed wälis
kem naljana. Kui palju selles seletuses tõtt, maa omadega wvrreldes. Raudtee sõiduplaa
on muidugi iseküsimus. -Ise polevat ta saa nid tulewad rahwale wõimalikult kättesaada
nud ainustki preemiaga Piletit, sest need jao wccks ja nähtowaks teha. Erilist rõhku tuleb
tati raamatutesse, liigid üle maa laiali ja on panna odawamate hooajapiletite teatawaks
tegemisele. Turismi hooajal peab hoolitsema,
müügil olnud alles lühikest aega.
Alul on pidanud noormees märkimise sa et turistid rahule jääks meie raudteega ja
laduse ainult enesele, kuid peagi jutustanud selle korraldustega.
sellest ka
Talliaaa merikovli asjaajaja
paarile sõbrale,
leiti Pirita jõest.
et need teaks preemiapileteid leida.
Üleeile uhtusid lained Kose juures Pirita
üllatatud, kui krimi
naal-ametnik talle trükikotta järele tuli ja ei jõest wälja wanapoole meestevahwa laiba,
tahtnud alul esitatud süüdistusest midagi tea kellel umbes 10 kg. raskune kiwi nööriga kae
da. Hiljem aga, kui nägi, et salgamine ei las oli. Laip oli nähtawasti juba kauemat
aega wees olnud, sest oli peaaegu tundma-nullidega.
aita, tunnistas end süüdi.
Nüüd tuleb noormehel vastust anda kel tuks muutunud. Lähemal uurimisel saadi
Nagu teada, on kaitseliidu loterii piletid
kahekordsed ja väliselt pole margata, kaK sisal mnseS, kuna vMjavõetud preemiate summa siiski kindlaks leha, et see on Tallinna meri
dab pilet preemiat või mitte, sellepärast oli on vaike, vastasel korjral oleks asi kurjemaks kooli asjaajaja Treiburgi laip. Laip saadeti
linna lahkamiskambrisse.
kujunenud.
punktiga märkimine heaks tunnuseks.
Teatawasti tuli mõni aeg tagasi Tallinna
Preemiaid on üldse 106 9,
merikoolis awalikuks mhakõrwaldamine asja
ajaja Treiburgi poolt. Waatamata politsei

Niipea kui Tartu kriminaalpolitsei sai
teada kaitseliidu loteriipiletite mõlkimisest ja
et Piletid trükitud Tartus Laakmauui trüki
kojas, kus siis ka piletite märkimine Pidi aset
leidma, asuv Politsei kohe avja juurdlema. Ja
teaigi lühikese aja jooksul kindlaks, et märki
mist Äi toimetanud kiwitrükkija noormees E.
S., 28 aastat vana.
Sellele ideele tulnud noormees ise, ilma
et kelleltki oleks saanud juhtnööre. Ta möel
nud endamisi, kuidas saaks preemiaid sisalda
vaid Pileteid ära märkida. Lõppeks pileti
kavandit silmitsedes leidnud, et Roska allkir
jal on Puukt taga, Maide allkirjal aga mitte.
Ta otsustanud ka Maide allkirja taha punkti
teha ja teinudki .
" flfle tuhande Pileti,
mis preemiaid sisaldavad, trükkinud ta punk
tiga, siis kustutanud punkti ära. Ja HÜjem,
kui tuli Preemiate märkimine. pttettw, siis
löönud E. S. preemia nujmbrid ainult nende
le, kus Maide allkÄjal Punkt tvga, kana punk
tita Piletitel märgiti preemia numbri koht

pakub

PHILIPS-RÄÄDIO

Kr. 20. kuni Kr. 00 erakordseks tasuks vanade raadio
vastuvõtjate Ümbervahetamiseks uute PHILIPS kvaliteet
vastuvõtjate vastu.

energilisele otsimisele ei saadud meest kätte ja

cvrwati, et ta end kusagil maal peidab. Hil
jem aga oletati, et Treiburg on lõpetanud elu

MM MW \Mm WM!

enesetapmisega, mis nüüd ka tõestus.

Riigi sissetulekuid paberossidelt suurendatakse
160.000 tr. wörra.

Poola politikamees Ledoicki
Tallinnas.
Eile kell 11 jõudis Helsingist Tallinna
Poola tuntud politikamees ja seltskonna tege
lane Aleksander Lednicki, kes on Paneuroopa
Poola sektsiooni esimees. Eilse päewa kestel
-tegi külaline wisiite riigivanemale, wälis
mimstrile, riigikogu esimehele ja kindral Lai
donerile. Õhtul oli külalise auks bankett
Klubi Centumis, kus külaline esines ka refe
randiga praeWsaja rahwuswahelise politika
ül,e. Täna kell 11 wõtab häüra Lednicki ju

Neil pZ-ewU esitab majandusminister wa waid hälli mossi, millest ei saa aga paberossi
bariigi wakitsusele tubakaseaduse muutmise karpe wailmistada. Et aga kodumaa paberi
eelnõu, millega keelatakse ära
wabrikutele wastu tulla ja ära hoida waluuta
berosside pakkimise juures tarwitada wälis wäljawoolu, asuti paberosside pakkimise as
maa kartongi. Uue seaduse alusel ei tohi tu
jus läbirääkimisse, kes
balkat kuni 12 kr. kg. ja paberosse kuni 7.50 kr. alul lihtsustatud pammiswiisi wastu olid,
1000 füflkt pakkiida wälismaa kartongist wal kuid muutsid pärast oma seisukohta. Töös
mistatud karpidesse, waid pakkimiseks peab turid seadsid omalt poolt üles nõudmise, et
tarwitama kodumaal walmistatud pehmet pa lihtsustatud pakkimiswiis peab seaduses fik
berit. MiS puutub kallimatesse paberossi seeritud olema ,et mitte wõistlejatele wõima tule ajakirjanduse esüojaid.
desse, siis wÄb neid pakkida endiselt kõwa lust jätta kartongiga pMimist tarwitada.
,-Zepi" nabaleud.
desse karpidesse. Et lihtsustatud paffimisPvaeM moodustawad 3. sordi pdbecossid
75—80
prots.
kogu
meie
paberossitoodangust.
Venelased
põnewalt huwitatud.
Untsi tõtw tubakasaaduste wailmistamiskulud
wähenewad, siis tõuseb seega töösturite kasu. Selle hulga lihtsustatud pakkimise tõttu saa
Leningradist, 19. mail. (Trj.) Nõu
Et seda mitte neile jätta, Krgendatakse aktsii wutatakse aastas kokkuhoidu 150.000 krooni kogude Wenemaa teaduslikkudes ringkondades
simaksu seniselt 2 kroonilt 1000 tükki kr. ümber. Et aga paberossi hind jääb endiseks, näidatakse üleS põnewat huwi „Graf Zeppe
2.20 peale.
siis juhitakse lihtsustatud paMmiswiisi läbi lini" eelseiswa lennu tvastu. Wene tcadlas
Edasi tahetakse tubakaseaduse muutmisega kokkuhoid arkt.fi isi maksu kõrgendamisega riigi tel on wäljatövtamise-l täpne kawa „Graf
Zeppelini" lennuks põhjanabale, mis teata
tõstd karistusmäärasid tubakaseaduse tvastu kassasse.
Praegu suitsetatakse odawamat sorti pa teisti peab sündima Leningradi kaudu. On
eksinuile 20-kordseks. See on tingitud asja
olust, et meie tubakaseadus on juba wanane berosse 800 milj. aastas. Kui arwestada wälja töötatud kaks eri suunalist kawa; üks
nud sa Meeritud määruste normid tundu nüüd iga tuhande pealt 20 senti lisaks aktsiisi wiib üle Franz-Josefi maa ning Setvernaja
mccksule, siis teeb see kogusummas umbes Semljä ja teine üle Nowaja Semljä. Len
wad äärmiselt madalatena.
Seni pakiti kõik paberossid, ka odawamad 160.000 kr. Seni on tulud tubaka aktsiisi nust põhjanabale tahab osa wõtta prof. Sa
moilolwitsch, kes on juba warem tuntud oma
sordid, wälismaa papist karpidesse, Äiuta oma maksust olnud aastas 3,5 milj. krooni.
osawõtuga polaarekspeditsioonist. Lenin
maa wabrikud ei walmista walget pappi,
gradis ja Moskwas loodi erilised komisjonid
abiandmiseks „Graf Zeppelini" lennul.
Max Reinhard jälle Riias.
Hispaania rahunemas.
Rahtvustvaheline nisumiiügi
Lawastamisele Offenbachi „Orfeus".
Madriidist, 19. mvil. (Trj.) Arewcck
keskkoht loomisel.
Riiast, 19. mail. Kuulus saksa näite
sündmused Hispaanias on kahanemas. Kogu
Lond o n i st, 19. mail. (Tvs.) Rahwus juht Max Reinhardt jõudis uuesti Riiga.
riigis maliHeb kord. Kirikute rüüstamised
on lõppenud. Kommunistid togid Ml püha- waheliseil nisukaswatajate konmereirtsil esitati Kõne all on uue opereti lätte õpetamine ja
Päenxck katset Barcelonas suuri meeleawal rida etitepanekuid põllumajanduse kriisi peh lömastamine. Samastada kawatsetakse Offen
dust pidada. Nad ei tekitanud aga suuremat mendamvseks. Austraalia on sealjuures esita bachi „Orfeust". Ka Riia saksa teatris ka
ürewust ega andnud põhjust hädaohtlikuma nud üksikasjaliku katva rahwuswaholise nisu watseb Reinhardt mõnda uut teost õpetada.
loks kokkupõrgeteks. Hispaania walitsuse kor müügi organisatsiooni loomiseks. Kaanada
ülemkomissar Londonis, Ferguson, on konraldusel alustasid börsid uuesti tegewust.
Roomast teatatakse, et Paowst pidaS kõne, Merentsi juhatajaks. Oma awakõnes märkis mis tasuiwad töötamise, samal ajal aga hoo
milles ta teramalt hukka mõistis kivikute ta, et wleb tuua tootja tarwitajale lähemale, litseda selle eest, et leiwa hind enam ei
ja kloostrite rüüstamised Hispaanias. Kõne sest niisuhmdade katastroofilise languse Põhju tõuseks.
Teatamast! wõttis nisukasmatajate kon
oli peetod Hispaaniast põgenenud kiriklas te seks oletvat esijoones spekulatsioon. Tuleb
kindlustada nisukaswatajatele müügi hindu, werentsist osa esitajaid 11 riigist.
Rooma jõudmise Puhul.
A>S. ..Royal-Filml" kino

Halvad, naabreid segavad, mitteselektiivsed aparaadid takistavad raadio
arenemist. See -pakkumine on maksev kuni 15. juunini.
Nõudke üksikasjalist seletust oma raadio-kaupmehilt!

taipi ii!
suures valikus.

Rohu- ja värvikauplus prov. J. Him~
melhoch, Tartus, Riia tänaval nr. 1.
[parim metallipuhastaja!
Esitus: Firma «Karu» Tallinnas.

Tartu ladus Rohukaubaladu «CENTRAL»,

Mus!».

Suurturg nr. 8.

Viimased uudised.
Gandhi mured.
Lõhnaõlide kauplus prov. J. Himmel~
hoch, Tartus, Riia tänaval nr. 1.
Kommunism ja usuterawused.
Londonist, 19. mail. (Trj.) India
Odavaid
asjade sekretär Wedgwood Benn andis alam
köietamise I |_ _ - _
kojas seletusi India uue asekuningas lord
Willingdoni läbirääkimistest hindu rahwus
a, i kette
laste juhi Gandhiga. Benn ütles, et läbi
rääkimistel on uuesti kinnitatud koKulepe,
K-m. V. Hanson
mis sõlmiti Gandhi ja endise asekuninga lord
Jrwini wahel.
Tartus, Aleksandri tän. nr. 1.
'Huwitaw on see, et lehtede teatel on hin
dude juht Gandhi asekuningale ettepaneku tei
nud, et temale lubataks mõjutada hindu enam

Suure hinnaalandusega
laste juhti Gasfar Khani rahu kindluswmi soovitan pühadeks moodsaid naisterahva kfie*
kotte, portfelle, rahataskuid, reisi"
seks India loodepiiril. Gafas Khan on Jn kohvreid,
seljakotte, trakse, kurte jne.
dias hädaohtlikumaid faktoreid. Gandhi sele
KARL HAUPT
tab, et tema osawõtt India konwerentsi jat
kaimsest Londonis oleneb sellest, kas läheb Sadulsepatõõstus ja kauplus Tartus,
Küüni tän. 1.
korda lahendada Indias wastolusid hindude
ja muhameedlaste wahel.

J»pßmlne eeskava.

«ATHENA» «Naine la nukkun ..Okiu-k. KKÄN«
Viimased pfievadt x, ». .. Peaosades E. Veredes, Charlotte Susa HJ
Silmapaistev valgus-helioperett Lisana ««Itaalia Alpidest Roomani. Kultuuriilm. Stüwe ja teised.
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Kolmapäeval, 80. mall 1931, a.

London ja Moskwa.
MM miilis MMilt kkil.
Kahe maailma köldll»e heitlu».
R. R. Coudenhove-Kalergt.
17. mail möödus aasta päevast, mil Prant
sufe välisminister Briand awaldas oma PanEuroopa memorandumi. Selle sammuga al
gasid riikide ametlikud läbirääkimised Kõikeu
roopa koostöö saavutamiseks. Paneuroopa
Union, kes Euroopa koostöö heaks töötab era
teel, pühitseb Briandi sammu kui oma efi
mest suuremat võitu. Ta on 17. mai mää
ranud iga-aastaseks Paneuroopa propaganda
fuurpäevaks. Meile on sel puhul awaldami
kedS saadetuid kirjlttis liikumise juhi R.N. Cou
denhove-Kulergi sulest. Kui sellele vastu
seada NSuk. Wene välisasjade komissari Poolt

esmaspäeval Genfis avaldatud eitavat sei
sukohta Paneuroopa mõtle vastu, saame hu
vide kokkupõrkest pildi, mis väärib tõsist
tähelepanu.

wad nende omamaalaStest. Et ka nemad
headele sõnadele ja tegudele reageerivad sõb

ralikult, kurjadele sõnadele ja kurjadele tegu
dele kurjaga.

Kes selle on ära tunnud, sellele näib meie
tänapäeva politika nagu halb unenägu. Mi
ncwiku viirastused hässttavad inimesi vilja
tumaile tegudele. See kõik on liigne. See
kõik on mõttetu.

Saabub päev, kuS enam ei võitle need
rahvaste vaenlased, kus enam ei võidelda
Euroopa vaenlaste vastu. Nad naerdakse
välja, nendest ei hoolita enam.
Sest teised, uued sihid ja ülesanded oota
wad uusi põlvi, ootavad uut Euroopat.
Sellest ajast, kui Saksamaa ja Poola vee
randtuhande aasta eest ühiselt ajasid Wiini
juurest türklased välja, ei ähvardanud Eu
roopat ükski väline võim. Alles enamluse
sünniga on olukord muutunud.
Et saavutada ühetaolsust, purustab pu
nane iÄam kõik vabaduse juured, lõik isiksuse

Maailm on leekides, ja Euroopa magab.
Suur maailmamajanduse-kriis ähvardab
muutuda politiliseks ja sotsiaalseks kriisiks.
Euroopa eluviisi põhialused on tehtud küsita juured.
väiks.
Mis on Euroopal waStu asetada sellele
Mida teevad valitsused?
mõttele? KuS on Euroopas kAblised jõud, mis
Nad kärvad 19. sajandi teid. Teid, mis võiksid ta päästa selle ohu eest?
viisid katastroofidele. Nad riidlevad maari
Euroopa langeb, kui ta ei võida vaba
bade pärast. Lepingute seletuste pärast. Ton du s e nimel. Wabadus üksi on ideaal, mis
naoshiküsimuste pärast. Prestiishiküsimuste võib Euroopa päästa. Selle ideaali pärast
pärast.
on Euroopa paremad vahvad võidelnud aas
Walitsused riidlevad, kui rahvad kan tasadu. Sellest ajast, kui ta on vallutatud,
natavad. Miljonid nälgivad. Miljonid on unustatakse ta. Sest see näib endastmõiste
taw.
tööta. Miljonid meeleheitel.
Mis läheb neile miljonitele korda kabi
Euroopa Peab mõtlema järele. Ta ei whi
nottide mäng? Fvaasid ei saa muretseda leiba, olla sunnitud ühel päeval oma kaotatud toa
veel vähem saavad nad hankida tööd. Mi baduse pärast nutma, waid peab juba täna
kaotab politika endast lugupidamise, oma päewal Võitlema selleks, et seda vabadust
süü pärast.

päästa.
*

Kui enamlus võidad, sureb Vabadus,
AaSta eest söandas üks riigimees ühetaolsuse- pärast hävitatakse kodanikud,
sellesse väiklasse politiliste intriigide kaosse rüüstatakse talunikud, orjastatabse töölised.
heita suure algatuse. Briand esitas walit
Siin ei ole tegemist klassivõitlusega,
süstele Euroopa memorandumi. Ta kutsus waid kultuurivõitlusega.
neid üles, looma Euroopa riikide liitu.
Wabaduse poolel ei Võitle mitte ainult
Alates sellest päevast maadlevad mine kodanikud, waid kogu Euroopa sotsiaalde
viku võimud tuleviku võimudega selle alga mokraatia, suurte liberaalsete traditsioonide
tuse saatuse pärast: ühed tahavad ta matta pärija. Enamluse aitajate hulgas on maa
aktidesse, ankeetidesse, konverentsidesse ja ko ilma kõige suuremaid kapitalistlikke wõime.
misjomdesse; teised jälle tahavad ta aren
dada. sajandi kõige suuremaks töö saawutiseks.
ükski mõistlik paneurooplcme ei mõtle
Kõik oleneb selle maadlemise lõpust: kas interventsioonidele Wenemaal. Kuid iga kon
Euroopast saab vaid uue rahvasteliidu palee sekwentne paneurooplane peab olema walmis,
üts tiib, või tugev ja ülespüüdlik maailma Euroopat kaitsma uue punase wägivallawa
riik ühise politikaga, ühise majandusega, ühise

sõjaväega. Ilma siit toeta ja ilma hegemoo
niata. Kui suurte ja väikeste kultuurrah
vuste vaba kogukond.
Selles maadluses võitlevad sakslased saks

laste vastu. Prantslased prantslaste vastu.
Slaavlased slaavlaste vastu. See ei ole
võitlus rahvaste vahel, vaid võitlus rah
vastes.
On võitlus 19. ja 29. sajandi vahel.
Mitte valitsused ei otsusta selle võitluse
lõppu ja Euroopa liitumist, vaid rahvad ise.
Rahvusliku võistluse politika langeb päeval,
mil ilmneb tema mõttetus.
Euroopa tekib weretuma rewolutsiooni
läbi. Selle läbi, et terwe inimesmõistus wõi
dab schowinistlikud fraasid. Selle läbi, et
ühine töö wõidab wiha joobumuse, mis wee!
tänapäewa-l hoiab wangistuses miljoneid.
Sündinud juhid selles wõitluses on need
eurooplased, kes on õppinud kas hariduse, töö

eh? arusaamisega waatama üle oma maa pii
ride. Kes on ära tunnud, et inimesed, kes
elawad teispool neid piire, pole just erine-

TEADAANNE*

Chamberlain süüdi Swb wenelast lubaduste
murdmises.

Londonist, 13. mail. (Trj.) Endine
Inglise sekretär sir Austen
Chamberlain wõttiS alamkojas kõne alla
Wene küsimuse ja esines sel puhul terawate
süüdistustega praeguse sotsialistliku Inglise
walitsuse wastu. Chamberlain ütles, et
MacDonaldi walivsus on sallinud lubaduste
murdmist Nõukogude Wenemaa poolt. Kui
jalule diplomaatlik läbikäimine Inglis
maa ja Nõukogude Wenemaa wahel, seoti
seda tingimusega, et Moskwa ei tohi jatkata
kommunistlikku kihutustööd Briti maades.
Nüüd on wenelased seda tingimust korduwalt
rikkunud. Inglise walitsuS ei ole Mest aga
järeldusi teinud. Weel enam, Inglise walit
suS olewat Nõukogude Venemaaga kauba

Kaitseliidu Keskjuhatusele on teatavaks saanud, et Kaitseliidu
lise loteriipiletite trükkimisel on need piletid, mis eneses sisaldavad rahalisi preem
jäid, osaliselt ära märgitud. , . irriminnalSeda arvesse võttes otsustas Kaitseliidu Keskjuhatus asja juur . . io*ern
politsei kätte anda ja ühtlasi lõpetada 19. maist 8. a. aistel
piletiomanikkudele rahalise preemljate väljamaksmise Paletites
ning preemijateks määratud raha loterii lõpulikul loosimisel 31. ae s
kide piletiomanikkude vahel uutel alustel välja loosida. makwad
Kõik seni müüdud ja edaspidi müümisele tulevad piletid on endiselt maksvad
lõpulikul loterii loosimisel, mis toime pannakse 31. detsembri . *
VATTSETJIDU KESKJUHATUS.

Käitiswanemate seadus.

tvahetust erakordselt soodustanud Äksportkre

diitide abil.
Peamin. MacDonald wastas Chamberlaini
süüdistuste peale ja seletas, et wahekorras
Wenemaaga ei saa tema arwates majandus
tikult paremusi saawutada diplomaatliku wa
hekorra kaalule panekuga. Ei olewat loota, et
Nõukogude Wenemaagä läbikäimise lõpetami
sel Inglismaale oleks kergem lahendada küsi
musi, millega tal tegemist Indias, Hiinas ja

Eelnõu sisust ja selles ülesseatud kaugeleulutuwatest
küsimustest.
Nõukogu toatiktffe 1 aastaks üldise. ofgWe.
Käitiswanemate seaduseelnõu, mis hariduse
ühetaällse mng salajaie häälduse tetl Walt»,
ja sotsiaalministeeriumi poolt wälja töötatud jad on kõrk 13 eluaasta ületanud ka.trse toowot
ja ministeeriumide wahelises komisjonis p?h jad, soole, rahwusvle ja iodakoudjmele waatamata.
Walitawad on. peale õpilaste, kõik käitlje too
mendatud. on jõudnud riigikogusse, tulles aru wökjad.
kes kuuluwad Eesti kodakondsusse, on tvaili
tusele sotsiaalkomisjonis. Et wõnnaldada awa mispäewal ületanud 20. eluaasta, on toorarwd
likkusele ja laiematele ringkondadele tu:wuue wähemalt 6 kuud samas käitises ja kelle öiguu et
kodus.
mist
selle tähtsa seaduseelnõuga ja seimkoha ole kitsendatud wõi keda ei ole karistatud seaduse»
MacDonald süüdistas Chamberlaini, et
jõusse astunud kohtuotsusega warguse. P<tmi.'e,
wõtmist, toome lühidalt eelnõu sisu.
wiimane 1926. a. wälisasjade sekretäri kohal
wõõra wara omandamise wõi kelmuse eest.
Wabariigi «valitsuse poolt riigikogule esitatud
seistes, on hoopis teisi mõtteid wäljendanud,
Käitise toöwõtjatel ia tööandjatel on õigu» est
kujul kannab uus eelnõu „KÄtve tööwõtjaskonna noda käitisnöukogu li ilmete ja nende asendajate
kui praegu wastasrinnas olles.
asutiste seaduse" nime.
tvalimiie asjas waidega (protestiga) wastawa
Hom«e lahkub Briaud?
üldeeskirjad. Kõigis era*» ja atvalikÄ jaoskonna tööinspektorile, misjuures waidekirjas
guslikkudes käitistks, mis asirtatud wöhemali kol peawad täpselt olema tähendatud waide põhjused.
Pariisist, 19. mail. (Trj.) „Jntransi meks
kuuks ja kus on 25 räöioorjat, asu- (

AS jaa ja mi ne. Käioise rvõrlkogu koosolekuid
goant" teatab autoriteetsest allikast, et Briand darafTc tööwõljate yuwide kaitseks ning nonde ma
peetakse wäljaSpool tööaega. Tööajal wõib pidada
jõuab neljapäewal Pariisi ja esitab siis amet sanduMkkude olude paremale särjele tõstmiseks ia nõukogu koosolekut ainult erakorralistel juhtudel
lilult onra lahkumise palwe. Leht arwab käitise arendamisele kaasa aitamiseks tööworjaS tööandja nöuSolelkul. Tööandja nõudel kokkukutsu
teadwat, lahkumisepalwe olewat sedawõrd ka konna asutised. Käce-olelo seadus ei ole makett» tud koosolekust wõib sõnaõigusega oja wõrta töö

laetvade ja pankade kohta. j

tegoorilise iseloomuga, et ta tagasilükkamine
osutub wõimatuks.

Prantsuse delegatsiooni juhtimine Genfis
tehtawat ülesandeks delegaat Poncetlle. Po
litiilistes ringkondades arwataklse, et peami
nister Laval wvtab oma peale Prantsuse wä
lisministeeriumi juhtimise kuni 13. juunini,
mil ametisse astub uus wabariigi president,
kellele kogu walitsus esitab oma lahkumise
paltve. Arwestatakse, et president Doumer
teeb Lawalile ülesandeks uut walitsust kujun
dada, kusjuures olewat ette näha, et walit
suse koosseis nihkub pahemale tiiwale lähe
male. Wõnnailiku kandidaadina wälisministri
kohale kõneldakse Paul-Boncourist, de Jou
venelist ja Tardieust.

Äge lai. Tema alla ei käi mitte üksinda töös,

wötawad koosolekust osa sõnaõigusega.

«vanemate määruses, mis püsib 1919. aastast, Maid
kõik tegewusalad, mida wõimalik on paigutada käi

asjaajamise kulud kannab tööandja wõi

tusad «vabrikud ja tehased, nagu senises tõölis

Käitiswanemate ja käitise nõukogu tarwilikud

wõimäldab nende tööde tegemise käitise teenijatel.

tise mõiste alla. Wälja on artvatud: 1) tväike'- Kiti käitises töötab wähemälr 101 tööwötjat, on
tööstused kuni 25 töölirega, 2) laett> ad ja tööandja kohustatud andma ruumi nõukogu
8) pangad. See kitsendus on sisse lvõetud iva koosolekute, könetundide jaoks ja jooksivade asjade
bariigi walitsuse poolr kuna hariduse- ja soisiaal

ministeeriumi poolt wälja töötatud eelnõus neid kit
sendusi ei olnud.
KäitiSie kuuluwate tööwõtjate kõrgemaks asuti -

seks on käitise ü ldkogu. Kus tööl on üle
199 tööwötja, asutatakie käitise nõukogu,

mis on üldkogu täitwaks ja ühtlasi jookswaid asiu
asalvaks ajutiseks ning esindajaks läbirääkimistel
tööandjatega, kutsoasutistega ja riigi- ja om nivalt --

Käitistes, kus töötab 25—100
tööwõtjat, asendab küttis nõukogu üksik käitis

toanew,

Meeleawaldus Baka jala
nõude wastu Riias.

andja wõi tema esindaja. Käitise nõukogul on

Sellega on käesolewa seaduse ulatus wõ«tud' õigus kilt su da oma koosolekutele asjaiuttdjaid. Necd

Tööwötjaks lostakse kõik käitise töölised, teeni

jad ning õpilased. Ei arwata erandlikult siia
käitise juhatuse liikmeid ja riigi- ja oma
Riia st, 19. mail. Siin korraldati mee hulka
walitsuse teenijaid.
litsuse vest.
leawaldus Bata jalanõude wastu. Meeleawal
Käitise nõukogu. Selle ülesanded on lähemalt
Sest siin ei ole tegemist politiliste Vasta dajad kandsid mitmesuguseid plataate, mis kindlaks määratud. shtu hulgas on tema ülesan
kustega nagu saksa--prantsuse briisides, waid sihitud Bata jalanõude wasw. Riia saapa deks kaasaaitamine käitis tootmisprotsessi ratsio
on tegemist Zahesuguste eluviiside, kahe kui äride waateaknaid ilustawad mil naalsemale järjele seadmiseks, samun töökaitse sea
les soowitatakse elanikkudel wätismaa saadus . dusie ja määruste täitmise särele tvalwannne käi
tuuri wöitlusega.
tises.
On tegemist kõlblaste otsustega. Otsus test loobuda. Saapatöösturid tooniitawcM, et
Käitise nõukogul on Ngus nõuda, et tööandja
üldine majanduskriis on haavanud ka Läti annaks
tega, mitte kompromissidega.
seletust sündmuste kohta käitises, mis puu
Ainult Euroopa idee, haaratud kogu tema nahatööstust. Jalanõude- ja nahavabrikutel dutawad tööwõtjaskonda tvõi töölepingut. Samun
on tal õigus nõuda, et tööandja näiiaks katte kõiki
sügawuses, wõib takistada enamlist uputust. puudub töö. Kui kriis süwenkb, ähwardab see raamatuid
ja dokumente, mis puuduiawad töölcpin
kogu
Läti
nahatööstust.
Walitsus
pidawat
Mitte aga kauplomine. Mitte kavalused, ja
gut. Igas weerandaastas kord on tööandja
selle kõrwaldamiseks Viires koras wastuabi katud andma kaitsenõukogule aruande käitise ü.büe
mitte intriigid.
seisukorra ja loodeta iva töötarwiduse kohta. S-aaõud
Ainult suurejoonelise politika abil wõib nõusid leidma.
Bata jalanõude tvastu olewat Riias hulk andmed peatvad käiwenõukogu liikmed ja käinse
Euroopa ühineda.
wauemad hoidma saladuses, kui tööandja peab seda
Ainult ühetaolsusega, rahvusliku sallivu protokolle tehtud.
tarwUikuks. Tööandja peab silmas pidama käi
Sekeldused Saksa saat
sega, sotsiaalse reformiga. KeS piilub 19. sa
tisenõukogu näpunäiteid, fiit need on sihitud olu
korra pehmendamiseks tööwõtjate wallandamisel.
jandi poole, sellel ei ole aset 20. sajandis.
konnaga Leedu».
Käitistes, kus tegewad 101—850 kvömõtjat,
Uued mehed rahuldavad siis uusi vaja
Ju-riskonsult saadetakse Leedust wälja.
walitakse 8 nõukogu liiget, 851—500 töötvötjat
dusi. Nemad leiavad selleks jõudu, sest ne
Kaunasest, 19. maik. Saksa saatkon 4 nõukogu lnget jne.
mad on tulevikuga liidus.
na juriskonsukt Banmgartel peab kuu jooksul
Km.tises, kus teenijate crrtv wähemM 10 ning
Nemad kindlustavad.rahu Vabaduses ja Leedust lahkuma. Wäljasoatmise põhjuseks tööliste cvrw wähemalt 91. on teenijatel õigus
wabeümse 'õigluses. Siis alles tõuseb Eu on Baumgarteli tegewus Lutheri usu kiriku nõuda, et üks käinsnõukogu liige oleks tvalitnd tec>roopa üles: mitte lapituna, waid maailma tes, kus ta tegutses saksastamise sihiga. Saksa nijate hulgast ja n>a li takse eraldi. Teenijateks
a) juhtiwatel töökohtadel asutvad tööwõ:südamena.
saatkond pööras Leedu walitsuse poole pal laetakse:
sad, km neil ei ole õigust teisi tööwõtjoid toal
wega, et saawutada Baumgarteli jätmist landada ja 6) büroodes, kontorites, kantseleides
Leedusse.

jne. teeniwad isikud.

1 ajamiseks.

| Iga käitisenõukogu liige ja käitisewanem saab
lelles ametis olemise ajal tööandjalt eri

tasu poolteise päewapalga suuruses iga nädala

ecft. ,

KäitiSwanem seatakse ametisse ia wabastakakse

fettcft käitise nõukogu Liikmetega ühnel alusel ja
korras. Tema asjaajamine sünnib samade eeskir
jade järgi.
Käitise üldkogu moodustub käitise kõigist töö
tvõtjatest, kes on selles käitises töötanud wähetnalt

6 päwea. üldkogu kutsub kokku käitiswanem wõi
nõukogu. Nad on kohuStatuv seda tegema fvs feda
kirjalikult nõuab tööandja wõi wähemalt üks .Mren
. iif lööwõtjaist. Tööandja nõudel kokkukutsutud üld
kogust toõib osa wõtta tööandja wõi tema esindaja
sõnaõigusega, üldkogu peetakse wäljaspool tööaega
>ja tööandja on kohustatud andma selleks ruum i.
Tööwõtja-te suure arttw juureS jaguneb üldkogu eri
kogudeks. Käitise nõukogu ja käitiiewanema vtv#»
jandusliku tegciou,;* kmnvo liimi seks walib käitise
üldkogu 3-liilmelise rcwisjonikomisjoni.

Kaitse-eeSkirjad. Need käiwad ainult tööandja
kohta: Tööandjal on keelatud takistada käitisetva
nemave ja käitise nõukogu liikmete walimise õiguse

teostamist (arest kuni 3 kuuni wõi wangistus I—6

kuuni). Kui tööandja ei anna ruum.' wõi tmnH

wnstl takistab käitise tooncntaie wõi nõukogu ameti

asjade ajamist raha tr ahm mitte üle 200 krooni.
Tööandjat, kes käitisewanematele wõi nõukogule ei
näita eelpool «tähendatud raamatuid wõi dokumenti
wõi ei anuud aruannet, wõi kui tema käitist? mas

siliselt wallandas wõi juurde wõttis tööwõtjaid käi
tise nõukogule wõi -wanemäle ette teatamata

karistamtse arestiga mitte üle 3 kuu wõi rahck
trahwiga mitte üle 300 krooni.
Tööandja ei wõi käitistwanemate töölepingut
ilma käitise üldkogu nõusolekuta ja känistnõukoau
liikme töölepingut ilma käitiemõukogn eelloata 15*

petada Tööandsal on keelatud wäbendada täi

tiswancma ja käitist nõukogu liikme töötasu nende
ametis olemise ajal. sisse seada töötasu uusi ar«
wukurnist aluseid, tväheudada nädalatööväe Ivade wõi

töötuttdide arwu. wälja arwatud ju
liud. mil see sünnib käitise wõi tema osa kõigi töö
wõtjaie suhtes.

Takistamata maksab Karskusliit välia oma loterii kinnise pileti sees
leiduva võidusumma. Löpploosimlne 7. juunil sel aastal.

Põgenemine Kremlist.

kohalik pankur, kelle äri asetseb Haussmanni
bulwaril. Pankur, prantsuse kodakondsusse
astunud wene põgenik, kaebas, et teda wälja
pressimistega tülitab üks kohalikkudest wene
lastest, kes Nõukogude saatkonnaga ühendu

kus neid ees ootas hirmus üllatus:
Põrandal iebas üks surnu siruli. Tema
kõrwal seisis pankur, rewolwer käes.

Sve» Adeloni romaan.

ses seisab.

Enne kui rabatud politseikomissar sai teda ta

TSltwud M. P. 38
Pealik kadus ja Barõschko ootaS. Ta julges waeWalt hingata, mõeldes, et Gromow tabab ta siin. ToaS
oli pime, ja ta ei märganud midagi sellest, et proua
larowitzki eestoas wälja kruwis ühe elektri peajuhtme
killustuse.
„Ta on ära," sosistas larowitzki Barõschkole,
„kõik on klaar, tulge kaasa!"
Ta lükkas ta enda eel lahtisest uksest Gromowi töö
tuppa.

„Oodake üks silmapilk, ma ainult lülitan elektri,"
sosistas ta ja kadus hääletult.
Mõni sekund pärast seda läks tuba walgeks. Proua
larowitzki oli kindlustuse kruwinud uuesti sisse, ja hei
tes esimest pilku oma teisikule, andis Gromow tuld. _
Täpselt samal silmapilgul astus sisse selle näi
dendi wiimane mängija politseikomissar.
Siin on teile seletus."
Sorin wõttis taskust ühe ajalehewäljalõike ja ula
tas ta mulle. Seal seisis järgmist:
Mõistatuslik rewolwridraama Haussmanni
bulwaril.
Roim järgnewa enesetapmisega.
ühe kohaliku panga äriruumides Hauss
manni bulwaril leidis eile õhtul kella poole
kaheksa paitu aset werine draama, mis wõttis
äärmiselt kummalise käigu. Mõni tund enne
seda külastas kohalikku politseikomissari üks

Pankur palus politsei kaitset. Kuna tal
aga siis weel polnud ette tuua tungiwaid
tõestusi, ei tahtnud ta asja põhjalikumalt se
letada. Ta küsis sellewastu, kas politsei!»
missar oleks walmis õhtul pisut hiljem as
tuma tema kontorisse, kuna mees, kes talt
püüdwat raha wäljapressida, sel ajal tulewat
temalt wastust saama. Kui politsei on nõus
tulema, siis seaks pankur sisse nii, et Duval
wõib kooswiibimist tähelepanematult wal
wata.

Nii ta wõiwat kindlaks teha, millega
wäljapressimisel tegemist, ja kelmi arteerida
kohapeal, kui ta seda peab tarwilikuks.
Kuna läbirääkimine toimuwat wene kee
les. pidawat politseikomissar kaasa wõtma
ametniku, kes kõneleb wene keelt.

Pärast mõningat järelemõtlemist oli Du
val ettepanekuga nõus. Kõneldi kokku, et ta
täpselt kell pool kaheksa jõuab panga konto
risse.

Selleks ajaks saabus Duval kokkuleppele
waStawalt ka tõepoolest. Teda saatis kaks
salapolitseinikku, kes mõlemad oskasid wene
keelt.

Kui ametnikud tulid panga ruumidesse, leidsid

nad oma imestuseks eesukse lahti. Politsei
komissar praowis kõlistada, kuid kõlistamis
juhe nähtawasti ei olnud korras.
/ Nad peatusid nüüd silmapilguks ja mõt
lesid järele, kas peawad astuma sisse, kui
järsku kontorist kostis rewolwripauk ja warsti
pärast seda hirmuäratawat kisa. Maurice

Duval ees, tormasid ametnikud otsekohe sisse,

Nüüd wõttis kurbmäng ootamatu pöörde.
kistada, hüppas pankur tagasi, pani ise endale

rewolwri otsmikule ja wajutas. Mõrtsukas
jäi külg külje kõrwal oma ohwriga lebama
ühes surnus Maurice Duval tundis ot
sekohe ära pankuri enda. kes teda oli küiasta
nud tema büroos. Ka teise isik on kindlaks
tehtud, nimelt on see teegi härra, kes oli te
gew kohalikus Nõukogude saatkonnas.

Et üks kahest surmawaenlasest (seda ni
meiust wõib siin julgesti tarwitada) kuulus
Nõukogude saatkonda, kuna teine oli lugupee
tud emigrant, laseb arwata, et siin on tege
-mist mõne wana, juba Wenemaalt päritolcwa

nub politseil järele muub, kui juhtumit pro
tokollida.

Mitmelt poolt tulnub soowiawalduste
tõttu meie tapetute nimesid ei awalda."
Ulatasin Sõrmile ajalehewäljcvloike tagasi, ja tema
pani ta hoolikalt oma kirjataskusse.
nii teatas kurbmängust .Matin'," jatkaS ta,
„asi ei äratanud rohkem tähelepanu. Siin sellel maal
ju ollakse harjunud, et tvenelased haarawab rewolwri,
kui nab teineteisega õiendawad wanu arweid. ja ei pub
lik ega ajakirjandus wõta erilist osa mõistatusest, mida
peetakse lahendatuks. Ajalehewäljalõige kajastab waid
kuidas politsei käsitas juhtumit. Kuid teie muidugi
olete aimanud, et mina ise olin pankur, kes pärastlõu
nat Gromowi maskiga käis politseiasutus ja politsei
komissarilt palus abi wäljapressija wastu. Teie mõis
tate samuti, miks politseid palusin tulla umbes kell
pool kaheksa. Pidin ju hoolitsema selle eest, et Gro
mow arreteeriti, enne kui ta kõrwaldas oma roima

tüliküsimuse lahendamisega.

taljed.

Millised põhjused pankurit järsku sun
disid ise otsust tegema, selle asemel et, nagu
esialgu kawatsetud, appi kutsuda politseid, ei
wõi keegi teada. Tema enda suu on igawe

Kuid politseiametnikud oleksid tulnud mulle pea
aegu luga tvara. ÄäbiräÄimine Gromo toiga oli kest
mid kauem kui olin arwanud. Kuid nii. nagu see kõik
laks, tabati Gromow wärskelt teolt. Kuid isegi kui
ametnikud, nagu olin arwestanud, oleksid tulnud
hchem kumme minutit, oleks Gromow kuuli ia sõrme

seks suletud.

Prantsuse politsei juurdlusi selles asjas
wõib pidada lõpetatuks.

Et pankurit maha ei lasknud keegi muu
kui tema ise, on wäljaspool kahtlust. Waa
tamata sellele, et ta tabati nii öelda wärskvlt
teolt, ja et ta enesetapmist wõib pidada teata
wal määral ülestunnistuseks, on prantsuse
politsei kiiduwäärse põhjalikkusega teinud kind

laks, et Nõukogude ametniku surmas kuul
pankuri rewolwrist, ja et rewolwril on pan
kuri sõrmejäljed. Juba need asitõendused ise
endast oleksid otsustawad.

Kuna roimar ise karistas ennast, ei jää-

nub mingisuguseid tulemusi. 1 0 8
hSrÄt k°nt°nzse, olime _ Olga.
harta Jarowttzt. ia mina majast lahkunud L-iküme
luklstamatult tagumisest trepist alla ja sealt läbi köiau
märganud. körwaltänawale. lus meid keegi ei
(Järgneb.)

Kolmapaewal, 20. mail 1931. a.
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Homme uus jutt.
Riigikogu ei lõpeta nelipütiiks.
Arutusele tuleb weel mitu suurt seaduseeluSu.
Kohuslik hääletus ja selle Põhjendused.
Nagu nüüd Paistab, ei lõpeta riigikogu
oma istungjärku weel mitte pühadeks. Wa
litsud on riigikogule esitanud mitu suurema
ulatuslikku seaduseelnõu, mida riigikogu töö
rohkuse tõttu enam ei suuda Pühadeks läbi
arutada.

helita, loetakse hääletanu erapooletuks jäänuks.

... Erikomisjoni poolt esitatud rdlnõu põhiseaduse
muutmise kohusliku hääletuse osjup põhjeneb se>
letuskirja alusel järgmistel kaalutlustel:

Vesti wabariigi põhiseadus oma loomult ei

siitvnc, mitte wõtto? osa (kuni 32,1 prots.) riigi
kogu walimistest ja (kuni 33,2 prots.) rahwahää

wõi
loen ajalehti. Inimesed ja sündmused neis
mangudes, eriti iga üksiku saatuse arendami
ne neist ei anna mulle rahu, enne kui olen
selle lahendanud. Mulle lvõidakse heita ette
liialdatud enesearmastust, aga ma pean tnn*
nustama, et ma ise olen kirglikult uudishimuUne oma kriminaalromaanide arendamisel."
Edgar Wallac'e, kogu maailmas loetaw
kriminaalromaanide autor, ütles weel hilju
ti need sõnad ühele oma Ameerika ametiloen

lehtsest.

nale.

nemate, maksustamise korraldamise seadus ja ja Politiliselt otstarbekaks, rääkimata muust.
Arwusrik näitab, et üks osa Eesti riigi koda
riigikogu walimise, rahwahäälewse ja rahwa

seltsi põhikirja uuendamise seadus.

Riigikogu tööde ja istungjärgu lõpetamise
küsimus tuli eile kell 1 päeval arutusele riigi
togu vanematekogus.

Vanematekogu otsustas riigikogu tööd
jatkata seni, kuni kõ-ik seadused on wastu
wõetud, mis wklitsuS tahab juba käesolewal
istungjärgul läbi wiia. Valitseb arvamine,
et riigikogu istungjärk wõib kesta weel juuni
kuu läbi. Eilne koosolek oli wii
mane enne pühi ja riigKogu liikmed sõitsid
pärast koosolekut juba pühadeks laiali. Städa
lal pärast pühi peetakse arvatavasti üks koos
olek nädala lõpul.

nnikkudest on rttgieffct küsimuste käsiramiicl paS

Selle tõttu on enam kui Lvõimalik, ei rahlva
hääletusest osawõtjate enmnus wõib küll põhisecr
duse muutmise poolt olla. see enamus, moodustab
kuni poole hääleõiguslikkude kodanikkude arwnst
ning wõrdletuisi wähem osa hääletajaid (näit. kuni
25 prots. hääleõiguslikkude kodanittude artvust)
hääletab WaStu, kuid siiski jääb põhiseaduse muut
niine teostamata.

Ei ole õige riigi saatuslikumate küsimuste ot
sustamist teha olenewaks isikutest,

keS ei taha kasutada oma õigusi ja kanda WaStu
tust, miS demokraatlik riigikord oma kodguModele
peale paneb.

ZMiiwstlt tegutsetvad hääleõiguslikud kobani
kud Ürnnawad demokraatias otsest waShitust riigi
*
elu juhtimisel ja neile peab demokraatlik riigikord
Riigikogu eilsel koosolekul oli muu hulgas põe-- wõimaldama seda waStmust kanda.
wakorras ka riigikogu walimise, rahvahääletuse ja
Põhiseaduse muutmise otsus rahwahääletu
rahwaalgaluse seaduse muutmist seaduS esimest! sest osawõtjate enamusega wõib tekitada kartust, et
lugemisel.
seesugustest rahwahäälctustest ehk liiga wähe on
Erikomisjoni voolt esitatud kujul sisaldab sea osawõtjaid. Tee kartus on kõrtvaldatud, kui põhi
duseelnõu järgmist: Põhiseadust muutmist eelnõu, segduse muutmise rahwahääletusest osawõtmine on
mis põhiseaduse § 88 alusel pannakse rahwahääle igale hääleõiguslikule kodanikule kohuslik.
EeSti põhiseaduse muututist oisuS kuulub ük
ttistlc, loetakse rahwa poolt waStuwõetufS, kui eel
nõu poolt on sellest rahvahääletusest osawõtjate sinda ja ai,mli rahwale rahwahääletamise kaudu.
Selle tõttu on Eesti põhiseaduse hääletamisest osa
enamus.
Pshiseadns« immtnnse eetnlhi rahwahäälewsest wLtmise kohustuslikkus.
osawötmine on igale täiöõiguSlikule kodanikule ko>- taiestj kooskõlas seadusliku ehitisega. Ei ole lu
hustuSlik. Hääleõiguslik kodanik, kes toabandamata batud, et kodaniku poolt tegemata juletakse see, mis

põhjustel jäi jlummata põhiseaduse muutmise eel riigi kõrgemates Hvwides teha tarwis ja keegi teine
seda ka õiguStawd tegema ei ole.
nõu vähwohäälctusele, langeb tvahwi alla Mitte
üle 8 krooni. WabandatawatekS põhjusteks loe
Põhiseaduse hääletamisest osawõtmist kohus
mkse: 1) wanadus üle 70 a., 2) haigus, kehawi likkuS on sumk politilrs-pedagoogilise tähendusega,
gastns wõi lähema perekonnaliikme surm wõi raske stst siis selgub igale kodanikule see suur tähendus,
baigus. 3) hääletamise ajal hääletamise ruumist mis on riigi põhiseadusel ja et EesnS on riigiwõim
eemalolek üle 50 km. 4) looduslikud tvöi muud kõrgemaks kandjaks ja waStutaj. tõesti rahtvaS ise.
Kohuslikkus ei alawäärista hääletamist, waid
ävawõitmatud takistused, 5) edasilükkamatu ameti
trõi knrfekohuStuse täitmine.
eetiliselt õilistab seda. seades hääletaja otseselt
Tööandja on hääletamise ajal kohustatud tööd riigi kõrgemate eluhutvide teenistusse.
korraldmna nõnda, et tööwötja saaks hääletamisest
Põhiseaduse hääletusest osawõtmise kohnSlikkuS

ma tvõtta. Sedasama tuleb teha kaitsewäe üle ei käi WaStu kodanikkude põhiõigustele, sest käeSole
vmtel kaitsewäes teeniiaie suhtes, kuiwörd tväetee wal korral on tegemist mitte kodaniku wabaduse
ristuse hulvid seda lubawad.
kaitsega riigiwöimu WaStu, waid kodaniku öiguStu
Eelmises lõikes ettenähtud trahw määratakse sega aktiiwstlt osa wõtta riigi wöimust. Riigiwõi

linna», alewr -wõi wallawalitsuse wSi wastawa
kaitsetvaeosa ülema poolt pärast 2 nädala möödu
vnst .arwates rahwahäälewse päewast, millise täht
aja kestel rahwahääletusele mitteil-mumrd kodanik
ludel on õigus wastawate asutuste walitsuStele wõi
wäeosa ülemale awaldcvda palwet trahwi ärasätmi
seks wabandatawatel põhjustel, esitades selle kohta

must osawõtt oma mõttelt ei ole ainult õigustus,
waid ühtlasi ka kohustus nagu riigiwöimu igasu
gune teostamine.

Hääletamise koHuSlikkuse sanktsioon on korral

dustrahw mitte üle 5 krooni wastawalt tvahwita
wa olukorrale. Trahw määratakse neile, kes taht
likult keelduwad oma kohustust täitmast. Obkektüw

tõendusi. Trahwi nõuab sisse waStuwaidlemata std takiStustde kohuste täitmiseks on trahwist wa
nõudmise korras kaitsewaelastelt nende ülemus, baStawakS ja kohustuse mittetäitmist wabandatvecks
muudelt isikutelt politsei, mis juures aga trahwita põhjuseks.
wak. kellelt tvahw nõutakse sisse politsei kaudu, on
õigus 7 päewa kestel arwateS trahwi käsu kättesaa
misest esitada sissenõudmist teoStawa politseiasutuse

fttubu kohalikule rahukohtunikule palwe tvahwi ära

jätmiseks. Rahukohtuniku otsus on lõplik.
Km ümbrik on ära antud ilma hääleiamikfe-

*2
Ka nisad Itaalia paberossid
Jttilaano

25 tb. 25 senti "'"11""'
on oma headuse ja aroomi poolest LAgyfi (( vfFI^VIH^

vSliasnnol
väljaspool võistlust.

võistlust. *-*" • * Sl* wIS"

ole muutmata seadus, waid teda wõib muuta rah« mõtlema, kõnelema, liikuma ja teotsema,
wahääletuse teel. WaZitaw eriseadus määruStab Vas istun söögilauas, leban suitsetades,

Kui neid eelnõusid tahetakse wastu wõtta
weel käesolewal istungjärgul, siis kulub riigi lähemalt, et muutmine loetakse rah
haivääletautiscl wästuwõeiukS. kui tema poolt on
togul selleks weel mõni nädal.
hääletanud
wähemalt pool kogu wabariigi hääle
Suurematest seaduseelnõudest, mis järje
korras vastuvõtmist ootawad, oleks nimetada õiguslikkude kodanikkude artvust."
Seda wiimast määrust ei saa Pidada õigeks
põllutöökoja, 8-tunnilise tööpäeva, käitiswa
algatuse seaduse muutmise seadus ning usn
ühingutele ja nende liitudele toetuse andmise
seadus. Peale selle weel terwe rida wähemaid
seadusi, nende hulgas awarii ja dispaashi-sea
dus ning endise Eestimaa mõisnikkude krediit

Wallaee'i romaan ..Maskiga
tomt" ..Postimehes".
„K«i olen istunud tunde ja olen lasknud
enda ees areneda sellel nukumängul, mis sa
aeli algab waikselt ja lihtsalt nagu weenired
mSkil kaugel muuwa looduse rüpes, ja aeg
ajalt kaswab, paisub wägewatets kõikekaasa
haarawaiks woogudeks, ja siis wäsinuna la
sen seisma jätta kirjutusmasina, siis elan
ikka wee! edasi oma nußudega, panen neid

«Postimehe" lugejad
on alati kõige uuematest
sündmustest informeeritud.

~Kui ma ei tahakski tunnustada Wal»
laee i", kirjutab üks saksa kirjandusearwusta
ja, „ma ei saaks seda. Pean kinnitama ühe
selle autori lugejatega: kui õhtul wäsimus
sunnib mind katkestama lugemist, siis romaa
nisündmustik jätkub siiski unes."
lkks neid Wallaee'i haarawaid romaane
„Maskiga konn" hakkab homsest ilmu
ma „Postimehes". .
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M-öWR WMtiM MfltkStiD.
Soome märgukiri Jageri sündmuste kohta.
Rõuk. Wene käredad süüdistused.
Helsingi st, 19. mail. Soome walit
fufc Ülesandel Eitati Soome ajutise saadiku
poolt Moskwas csmaspäewa! lviilisasjade ko
missari kl t. Krcstinskile märgukiri Ingeri
soonuaste kj»skel möödunud wlwe ja käesole
loa kewade jooksul toime pandud kodudest
asjus.
Wene protest.

Nõukogude Wene ralpvako
ntissari asetäitja KrcStinski cfitns omaltpoolt
pühapäcwal Soome cfittifafc Viosklvas sant
foitita nõunik Wcsterlundile pifa märgukirja
Töösturid arutastd meistrite
„Nõn?oMde-wacnuliktt. propaganda asjus
seadust.
Somnes". Märgukiri, koosned wiicst punk
Esmaspäewa õhtuks oli kaub.-tööstuskoja tist. Esiinescs punktis heidetakse Soome wa
ruumidesse kokku kutsutud töösturite koosolek litsnsele ette, et Sornne ainetlikud wõinmd
meistrite, sellide ja tööstusõpilaste seaduse toctalvad organisatsioone ja isikuid, kes nõua
seotud küsimuste anttamiscks. wkd Karjala autonoomse nõukogude waba
Koosoleku ülesandeks oli üles seada põhimõt riigi ja Leningradi piirkonnas mõnede
teid, mille järgi tuleks läbi wiia oskusame
maa-alade lahutamist Wene maa küljest
teid, mis on ette nähtud õpilaste ja õppinud
tööliste eksamineerimiseks. Koosolekul awal ja nende ühendamist Sooni ega. Näitena
dati arwamist, et kuna meil leidub wäga roh tuuakse wäljawõtteid Akadeemilise Karjala
kesti üksikirid tööstus-eriNike, siis peaks sugu Seltsi häälekandja ~Suomen Henno" kirju
lusalad ühinema esitajate andmises eksami* tistest ja Soome iscsciswuse aastapäewal 18.
komisjonile. Koda kawatseb edaspidi korral aprillil Helsingis pidulikul koosolekul peewd
dada koosolekuid juba üksikute gruppide järgi kõnest. Sellest koosolekust wõtsid osa Soome
ja selgitada lähemalt erialade liitumise wõi tvabariigi president, ministreid ning kõrge
maid sõjawäelasi, samuti Na Eesti esitajad.
mälust,
Teises punktis seletatakse, et Soome walit
LÄPPvkS soowitati astuda samme, et wä
sus
suhtub sõbralikult organisatsioonidele ja
kismaa meistrid wkewikus meie tööjõude õpe
isikutele,
kes sihilikult mustawat kollektiwisce
taks nii, et meie ei wajaks enam wälismaa
rimise tegetvust Jngeris, lvõtwat wastu Nõulast neile tööaladele.

fogu Wene mustastelt organisatsioonidelt
saatkondi ja märgukirju. Samuti öctbafic, cl
liust Poolt antakse summasid Sngcti komis
jonile jne.
iU)e? punktis öeldakse, et ühest märgukir
jast hoolimata ci ole Soome? kari?tatnd isi
kuid, kes jumet küüdnasid Soome kodanikke
Nõukogude lipcncsje. Soome ametimoinmd
ei olewat takistanud kõike seesuguseid

Lapua „ässitusi" ja huligaansusi",
mis käinud Soome ja Nöukogilde Wene ma'
jandusltku läbikäimise wastn.
Märgukirjas juhitakse tähelepanu ka ühe
Ingcri üliõpilase ülesastumisele Nõukogude
Wene saatkonnas ja üliõpilaste meclcawal
ditsele saatkotina hoone ees.

Kõige selle Põhjal awaldataksc märgukir
jas walju protesti Soome walitsiisc tegu
wiisi ja ülewalpidamise asjus ning lükatakjc
waStutus tagajärgede eest täielikult Soome
walitsusc kanda.

„Jswestija" kurjustab.
„Iswcstija" kirjutab, et Soonte fascistid
katvatscwat 21. mail korraldada rongikäiku
Wiiburist Nõukogude Wene piirile. Leht
leiab, et see oleks prowokaatorlik wastus Näu
kogude Wcitc saadiku seletustele. Leht üt
lcb, Soome walitsus pidawat teadma, et te
nta rongikäiku lubades saadaks korda woemt
liku akti Nõttkogtide Wenemaa wastu.

Sie«ea«»Schuckertj direktor
Talli»»»».
Tahab selgust Narwa kose wäitese kontses.

Maanurk, kus weel leidub metsa

stooni asjus.
ESmaSpaewal saabus Tallinna saksa fir
% Hiiu saarest metsa all.
ma Siemens-Schuckerti direktor Wallen. Te
ma sõit on ühenduses Narwa kose wäikcse
Riigi metsatööstus hakkab end laiendama.
kontsessiooni küsimusega. Sama päewa õhtu
poolikul käis ta majandusministri jutul.
9!eil päewil käisid põllutööministri abi N. riste Hiiumaale saatmisega. See ri emnud
Direktor Wallen sootvis saada majandus
ministrilt kindlat wastust, kas walistus soo Talts ja mctsadcwalistuse direktor J. Luik aga soowitawaid tagajärgi, kuna saadetud
Hiiumaal, et koha peal tutwuneda riigimesta suuremalt jaolt ivalgusid saarel laiali ja kah
wib neile anda kontsessiooni waremräägitud eksporteerimise,
inctsa-agendikkude ja metsa küsid metsatöödelt enne kui olid tasa teeninud
tingimustel wõi mitte. Minister ei saanud
põlendikkttdc
metsastamise
korraldamistöö reisukulud. Sellepärast kerkis pöllutööminis
sellele küsimusele kohe wastata, waid peab dega.
teeriumis küsimus üles, kas sedawiisi üldie
enne walistusega läbi rääkima.
Terwclt 2/s Hiiu saarest on metsa all. enam woimalik on rjigimetsa raielankude
Enamus sellest kuulub riigile. Keerdküsimu ärakasutamine, wõi tulev koguni sellest loo
Fondide «valitsemine Pika
scks ou saarel iga-aastase riigimetsa raielan- buda.
laena Panga kätte.
realiseerimine. Eriti Makstaks muutus
Hiiiu metsadega ja kohapealsete tmgimus
Wabariigi tvalitsuS otsustas mitmesugus olukord läinud aastal, mil mctsahümad lan tega tuttvunedcs on selgunud, et ainukeseks
te fondide walitsemste anda Pikalaenu Panga gesid. Seisukorda raskendas tunduwalt wcel tvõimaluseks raielankide reliseerimiscks on
kätte, ühtlasi otsustas walistus ka koolima tööliste ja wedajate puudus, sest jaar on töö tegemine riigi metsatööstuse kaudu.
jade ehituslaenu komitee riigikassa jmirest, wõrdlemisi hõredalt asundatud ja elanikud
katvatseb põllutööministeerium
kuS ta seni asuS, üle wna haridus- ja sotsiaal pole metsatöödega harjunud ega taha seda riigiSelleks
metsatööstust
Hiiumaal laiendada. Saa
ministeeriumi juure.
teha; nõutakse kõrgemat tasu töö eest kui sise rcl kawatsetakse ehitada samuti töölistele elu
maal makstakse. Läinud aastal katsuti töö majasid, kus nad wõiksid hooajal korterit
20 kilomeetriline hüpe.
liste puudusest üle saada Tallinnast töötatöö- leida.
Naislenduri rekord.
Lexpzigist, 19. meril. (Trj.) Naislen
dur Lola Schröder-Borescu püstitas uue re
kaila paigutamise kohta hoone lähedusse oli tehdid
PSllutööministeeriumi prvt
koM langewarjuga hüppes. Sama naislen
juhatuse, tui piimanlstsuie esindaja wõi ainult mõ
fess Saare piimaühisusega.
ne iiftifu juhatuse liikme paolt. Olgu tähendamud.
dur püstitas kaks aastat tagasi rekordi, hiipa
ci kohtupalati krnn.-osakond on leidnud, et piima
Kahjutasu nõudmiuc põlenud hoonete eest.
teS siis 2600 m kõrguselt. Nüüd tegi ta
ühisuse juharus nõudnud kaila asetamist 80 sam
hüppe 4100 m kõrguselt. Lendur jõudis maaPõllutöõministeorium esitas 1929. a. märtsi mu kaugusele meierei hoonest, kuna katla onnini!
Pinnale 18 minuti parast, 20 km kaugusel kuul Tartu-AZöru rahukogule nõudcpaiwe, millcs ost tahtnud lokomobiili üle? seada 70 sammu ma
ärahüppe kohast.

Tek«tiiltöölt«te streik
Prantsusmaal.
Pariisist, 19. mail. Palkade kärpi
mise tagajärjel alustasid Tourcoine-Roubaix
raiooni tekstiiltöölised streiki. Streigist wõtab
oia umbes 140.000 töölist.
Sõestnik Poolas.
» WarSsawist, 19, mail. Lehtede ka*
tel algas Dombrowi sõebasseinis streik. Strei
gist wõtab osa umbes 1000 töölist. Streigi
põhjuseks oli soe, et peremeeste poolt Põlga
kärpimise otstarbel öeldi töölistele palgalepin
gud üleS.

Hukkunud ..Oberou" leiti.
Helsingist, 19. mail. Soome pääste
selts „Tolfwarile" tuli teade, et seltsi pääsre
laew «Salwador" ja «Pondus" on ligi nii
dala otsimise järele Imchäewal leidnud jõu
KuidaS Domner waliti.
lude eel hukkunud soome aurik „Oberoni".
Laew
on Laesõtrinteli majaka kchal umbes 59
kohad
warsti
pärast
seda,
kui
tähe
„L"
wälja-:
Doumer, Pmntsusmaa uuS president, ju
m
sügawuseS.
Laewa päästmise asjus on
hatas senati esimehena ise oma walimist wa panekuga algaS häälte äraandmine. Pildil kindlustusselts asunud
läbirääkimistesse lae*
on
täht
selgelt
nähtaw,
samuti
walijad!
bariigi esimeseks kodanikuks Versaillesi rah
wa omanikkudega.
rahwasaadikud. j
wuSkogus. Pildil on rahwuskogu juhatuse
Jtinopdlemine Aitas.
i Riiast, 19. mail. Esmaspäewa õhtul
Leenpäevaks ostate 10-20% odavamalt
puhkes tuli kino ..AstoriaS". Personal suu
tis siiski tule enne tuletõrje kohalejõudmist
grammofone Ja plaate» Jalutuskeppe, vihmavarja, k&ekotte, port ära kustutada. Publikus tekkis paanika.
teile, klrjutuslauagarnit., manikflOrkarpe, habemenuga Jn©, Paljud hüppasid aknaist wälja. Wiga ei oie
siiski keegi saanud.
JOHANN ROOSIPUU kaubamajast
Tartus, Suurturg nr. 14. Narvas, Suur tfin. nr. 24.

paluti wälja mõista Saare piimaühisuselr 2317 jadcst eemale.
krooni tasuks kahju eest, mis sündinud 11. juunil
1926. a. Saare asunduses olnud tulekahju läbi.
Põlenud hooned olnud wäärt 8146 kr., tvaremete
wäärius 4329 kr. ja kindlustusselts tasunud 1279
kr. Sellega jäänud kannata kahju 2.747 kr. Tuli
saanud alguse piimaühjsuse juures töötawast loko
mobiilist, mille omanikkudeks olnud J. ja E. Wadi.
Põllu tööminister loeb aga kahjude eest wastutat
toaks Saare piimaühjsuse, sest ühisuse juhatus
nõudnud aurukatla ülesseadnnü ainult 80 sammu
hoonest eemale. Wadid olew.it kohtu poolt tulega
hooletult ümberkäimises õigeks mõistetud.

Rahukogu lükkas nõudmise tagasi. Lokomobiil.
millest tuli alguse saanud, ei olnud piimaühisme
oma ja mitte üh:m'e süü läbi pole hakanud tuli.
waid wiljapeksimne majade läheduses sündinud
ühnuse juhatuse liikmete isiklikul korraldusel. Ra
hukogu kinnitas kohtupalati otsuse.

Riigikohus aga tühistas kohtupalati otsuse ja
saati? asja niieks otsustamiseks tagasi, leides, et
kohtupalat oleks pidanud selgitama, kas Saare pii
maühnuse juhatuse wõimupiiridesse kuulus wilja
peksmise korraldamine ning kas korraldus aune-

T«hnetuele amm&mtmd kirjandis*.

„Loodusn»aatleja" nr. 3. PopulaarlooduStea.
duslik ajakiri. Sisus näitab mag. E. Kanr ..M:da
leiame Ee-ns isepärast nmtkamisel", kuna dr. ?l.
Luha vecnub pikemalt just ühe säärase isepärase
maaõnkn juure? sa kõneleb ..Salajõgedest Mustja

la? Saaremaal". Mag. N. Lwländer kirjvrab
sa kapsast kaardiStamücst". näi

date? wastawat lvõrku Eestis ja käntadeo astra'noomilist wamlnii mõönuisel. st. Sultson juhatab
uue ek? kursi ooni ala „Küti.oru" Wõrumaal mis
oma huwitawa maastiku poolest tõesti MaaiamiS

wäärt. Dr. E. Lepik kirjeldab ..Wee õtistngut
Raadi järwe?". konserw. M. Härm? peatub buwi
pakkumas „Wälismaäl rnärgiStatird lindude leidu

dcl Eesti?" ja J. Eplik näuab ..üllatust tuntud

maastikult, mida wöib juba märgata wäikejel mat
kal". Huwitaw ja ajakohane on H. Peetst juhatu?

..Botaanilisest fotograafiast". Lõpu? harili

kult arwuStufi. referaate, lväikefi teateid jne KaaS

andena tellijatel G. Wilbergi .Juhatusi taime
katte uurimiseks kiisamai alal".

Suvi juhtumused rõõmus meel.
Alphonse Daudet:
Kirjad minu veskilt.
Albert Saaresfe tõlkes. 216 Ihk., hind 2 kr. 75 snt., köites 3 kr. 25 snt.
Autor ostab tuuleveski Lõuna-Prantsusmaal ja kolib suveks sinna elama: päikesesse lõu
natuulesse, lähemaiks naabreiks rohutirtsud, sõpradeks kogu ümbrus. Järgnevad lood ja
seiklused, täis heatuju ning elavust, kuid ka traagikat ning nalja. Rullub lahti lõuna
prantslaste elu ja õhkub L.-Prantsusmaa vaimu. Meil tuntakse Pariisi, õpitagu tundma
prantslasi ka looduses.

Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus, Tartu, Lai t. 35, tel. 601
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Kes võidab laupäeval
U.B.M.U. loterii eelloosimlsel peavõidu? Rutake kupongide saatmisega.
Äärmuslus Ssksamaal.
Genfis siiski sihist keelt.
Üksmeelne stsuS, Äcksa-Aystria tolliliidu küstmuS esitada Haagi Lohtukojale.
Genfi st. 19. mail. (Trj.) Suurriikide sünnib wõimalikult kiiresti. Briand seletas
esindajad awaldasid oma seisukohti Inglise selle peale, öt Schoberi lubadus on mõjunud
wälisasjade sekretär Hendersoni ettepaneku rahustawalt. märkis aga ära, et Saksa-Aust
kohta. Teatawasti foowitaS Henderson anda ria tolliliidu küsimus ei ole mitte ainult ju
rahn.'nswaheli!sc Haagi kohtukoja otlsuStada, riidrliselt tähtis, waid ka politiliselt ja majan
kas Saksa-Austria wlliliidu katva on kooskõlas duslikult. Pärast seda esinesid kõnedega ka
Saint-Gevmaini lepingu par. 88. ja 1922. a. Grandi ja Curtius. kes mõlemad pooldasid
Genfi protokolliga, miS kõneleb Austria ma Inglise ettepanekuid.
Mostwa Punmroopa waKtu.
jandusliku rippumatuse alalhodmisest. Aust
Nõukogude Wene delegaat Litwinow esineS
ria, Saksa. Prantsuse ja Itaalia peadelegaa
did esinesid kõnedega, milles nad awaldasid Paneuroopo komisjonis kõnega, milles ta ar
nõusolekut Hendersoni ettepanekule.
wustaS Euvoopa liidu kawa. Litwinow sele
Esimesena kõneles wäliSmmister Schober, ta«, et Wene seisukohalt on pvaeguse kriisi
kes põhjendas Austria samme. Schoberi kõne põhjuseks õnnetud lepingud, rahwuswahelised
lõpul tõusis Henderson järsku omalt kohalt ja wõlad ja relwastuste koormad. Samuti
küsis lühidalt, kas wõib Austria anda luba kullatagawavade halb jaotus. Litwinow tun
duse, et tema ei astu täiendawaid samme gis terawalt kallale Prantsusmaa kawale Eu
tolliliidu teostamiseks, enne kui rahwuswahe roopa majandusliku koostöö arendamiseks.
line kohtukoda on oma otsuse awaldanud. Lõpuks awaldaS Litwinow siiski Nõukogude
Schober wastas. et Austria wõib selle luba Wenemaa poolt nõusolekut koostööks Eu
duse anda, kui küsimuse otsustamine Haagis roopa majanduskriisi pehmendamiseks.

Altil lillil Meeliti«illW.

Minai ümtot fiodumaa.

Hitlersotside \a moflwalaSte edu OldenburgiS.

Berliinist, 19. mail. (Trj.) Olden
oLthx pärast lõikamata seisis, kuni pudenes. KuÄ

buvgi osariigis lõppesid maapäewa walimisÄ»,

Adse poile Võimalikki endistel omanikel taluS m*
sealjuures on käremeelsed erakonnad saawu
Süiitamiue Kodijärwel.
dagi ette Võtta. sest neil pole enam umngimgnst
tanich tunwwat edu. Rahwussotsialistid on
Esmaspäewal kell 12—4 wahel põles liikutvat Varandust: Mk on Poolt ara
juure wõitnud 33 prots. hääli ja kommunistid
49 prots. Sotsiaaldemokraadid on kaotanud maha Kodijärwe wallas Wtägede talus Hugo .oksitud". Nii seisawad mitme talu põllud tateStt
16 prots. ja mõned kodanlised erakonnad kuni Kirschenbergi päralt olew puust karjalaut ja söödis, kuS siis naabritalude peremehed omi karju
55 prots. Saksa ajakirjandus pühendab wali- sellega ühe katuse all olew ait. Hoone oli kin karjatatocÄ. Uutel omanikkude! on osa Põlde küll
tagajärgedele wäga elawat tähelepanu nitatud, kuid talurentniku Joh. Jaali eluta kültvMbuliStekS tehtud, kuid suurem osa ootab weel
ja märgib sealjuures ära, et rahwussotsialis inwentar, mis ka sisse põles, oli kinnitamata. otra ja isegi kirwest, ot Võsa maha raiuda. nnS
tid on siiski saawutanud hoopis wähem edu Jaali kahju on 1476 kr. Arwatakse, et on te mitmeaastase söödis oleku tõttu sinna kastvanud.
Saksa riigipäewa walimistel. „Germania" gemist kuritahtliku süütamisega.
Tartvastu Varemeid Awardab bäwinemine.
paneb pearõhku sellele, et katoliikliku tsent
Omal ajal oli Tartvastu mõi.s ja ca ümbrus ukS
ilusamaid ja la ajalooliselt tähtsamaid pathi £ou*
rumi häälte arw on jäämld endiseks, mis näi
Elwa uudised.
na-WÄjandimaal. Teda ümbritseb kahest tutjest
tab siiski wgewa keMha püsimist. Walimiste
Palju ühepäewasuwitajald. Elwas on alalisi jõgi, mis macüinna lvaremete kohal teeb hobuie
põhjal ei ole rahwussotsialistid siiski saawu suwitajaid weel wähe. Kuid möödunud pühapärt rattakujulise ringi, sünnitades järskude kallastega
tanud seesugust tugewust, mis wõimaldaks tvane ilus päikeseküllane ilm oli wälja meelitanud kõrge künka. Sellel looduslikult haruldaselt ilusal
neile osa etendada Oldenburgi osariigi walit haruldaselt palju ühepäcwasuwitajaid. Paljud olid kingul asuwadki nn. «Tartvastu Wana-linna kant
sõimud Tartust autoga otse Elwa, mille tõttu ka sid". Endise mõisniku ajal ühendas linnamage ja
suses. Une walitsuse kujundamine on wist autode
rohkus Elivo-s paistis silma. Peatänaw mõisa parki rippuV sild, kuid mõisa Võõrandamise
suurte raskustega seotud.
otse kihas jõmvaukritest kogu päew. Ka ujulas oli

A. Orawa nukunäitus.
Möödunud pühapäeval Ally OraV awas Tal
linnas nukkildenäituse Harjuw. 31. mis Väärib

liitumine elatvam. Peatuti peamiselt einelaua
ümbruses. Järwe wesi on lveel jahedawõitu.

Tema wood et ole weel kutsuwad. Kuid siiski !ei<
dus julgemaid weesportslasi, kes föaudasid teha
äkilist kehakarastust. Harrastati ka paadisöitu.

suwitamaS.

Elwa kiwitee walmiv. Käesoletval kewadeil al
gas
Elwa alewis Tartu maatvalitsufe ettewõttel
Wolikogu ühemeelne seisnkoht keskkoolide ümberkorralda
kiwitee ehitus Otepää teele ja Pikale tänawale.
Ka
wanas
Greekas
harrastati
nukuteatrit.
(V.
«ise küstmnses.
tee pikkus on umbes kaks kilomeetrit.
Prou: „Les thöatres d'automates vn Gröce au Ehitatawa
Nüüd on jõutud tööga niikaugele, et tvarsti lõpeb
2.
siõcle
avant
I'õve
chretienne").
Ka
keikajal
Esmaspäewa õhtul peetub Tartu linnawoli haru 8 Kassiga. Tehnikaharus tuleb tvõimaldada harrastati nukumänge, isegi kirikuis. (Ristil kiwide klompi mine, mille järele algab tänawate
ainena ehitustehnilist fileid.
sillutus kiwikillustikuga. Töö loodetakse lõpule
kogu koosolek möödus rahuliku töömeeleolu walitawa
End. tehnika- ja realgümnaasiumi-de õpilased Kristuse stlmad liikusid, madonna liiguta? jne.). iviia järgmisel kuul.
Praegugi
tegutseb
kuulsaid
nukuteatrc-id.
Ja
eks
tähe all. Wolinikke oli kooS 46. Juhatas W. loetakse uuesti awaiawa gümnaasiumi õpilasteks.
Elwa turg. Wismari e turu päew oli rahwa
Tehakse liuna wälitsusele ülesandeks lõpetada tee kinos Viimasel ajal näidatagi nukkude grotesk
Tubin.
leelklasside awamine Tartu saksa õppele elega kesk

kooli juures ja E. Holsti restorani awamise Pai

h>«. Lwn. Raudsepa ettepanekul wõeti päewakor
rast Linnapanga direktori ja abidirektori waltmine.
Walimised.

Hulk aega kulus walimiStekS. Niniekt tvaliti:
Linnapanga diSkonwkomitecsse A Ruuben (end.),

A. Lepp ja K. Pahk (uued), Linnapanga rcw
komisjoni Ed. Kirs, Fr. Torm ja W. Tubin (en
di'ed), eiindajateks walitsuse korraldusel Linna

pangas ettcwõetawate rewideerimiSte juures wt?biunseks htm. 3- Märtson, s). Wain, J. Raudsepp
ja J. Mw?r (endised). ÄrimakmkomiceeHse waliii

teeinStuses olewate isikutega 1. augustiks.
ühiskommertsgümnaasium, tütarlaste gümnaa

sium, wene gümnaasium ja õhtune ühisgümnaa
sium jätta töötama seniste harudega ja klasside
arwuga. Eelmiste otsuste teostamiseks esineda
hariduse- ja sotsiaalministeeriumi ees palwega,
jätta Tartu awalikkude keikoolide tvõrku, alates 1.
augustist, järgmised keskkoolid allpool nimetatud ha

rude ja klasside arwuga: uueSti awatud poeglaste

gümnaasium 3 haruga 15 klassiga, tütarlaste
gümnaasium 3 haruga 15 klassiga, ühiskomU

mertsgümnaasium 2 h. 10 kl., õhtune gümnaa

filme suure eduga. A. Oraw on Vorminud gro

naiskoorile Riias.

Hiljuti esines Riias kontser iga Salme Kauni

tagasiasitunud lwn. H. Luiga ja asemiku P. Lelli

5 klassiga.

naiskoor prl. Salme Kanni juhatusel. „Jauu. St

asemele Hans Wiira liikmeks ja Andres NeHendrik

Linn likwideerib maid.
Linna mõisate ja talude müümine on pi
kemat aega seisnud Päewakorral. Linnawalit

kontserdi kohta muuseas järgmist:

Wõeti teatawaks Linnapanga bilanss, mi? oli
SO. aprillil tasakaalus 2.187.556,tw kr.

suS on teatawate mõisate ja talude müüki soo
Teotawasti on Tartu keskkoolide ümberkor witanud, kuid 1923. a. kukkus sellekohane ette
Keskkoolide ümberkorraldamine.

panek nagu juhuslikult läbi (nimelt lwn. L.
Oleski häälega). Pärast seda, 1926. a. wõeti
riigikogu poolt wastu seadus, millega wöõrcm
dati linnalt kõik renditalud ja linn sai suurt
olekul ,kuS jõuti kindlatele seisukohtadele, mil kahju. Nüüd teeb linnawälitsus uuesti ette
paneku wõörandamata jäänud maad likwidee
lised meie lugejaile juba tuttawab.
Wolikogu koosolekul walitseS selles küsimu rida, sest need ei tasu end. Mõisatest tuleksid
ses täiesti ühine meeleolu Tartu ei wõiwat maha müüa Sootuga, Pildi ja Saduküla, peale
raldamise ja .koondamise küsüyuses pikemat
aega nõu peetub ja seisukohta kaalutud. Ha
ri dusniiüisteeriuml ettepanekuid on kaalutud
Tc>rw linna ja maa hariduSnöuk. ühisel koos

nase" muusikaarwustaja E. Brusubahrda kirjutab

naasiumiks.

süstest osavõtjad. Koor on teeninud suurt sümpaa
tiat. Osaliste poolest see ei ole suur, kuid koosneb

walituist lauljaist. Eeskavas, mõne erandiga, oli
eesti komponistide töid alates Miina Hermaniga

Ühemeelselt wõeti wastu linnawalitsuse all
järgnew ettepanek:

Järjekorralised : alu de „oksimised" läinud aasta

jäetud end. mõisaomaniku perekonna matusepaik ja

alewil köit Vabad krundid juba Välja antud ja
soowijaid pole enam millegagi Võimalik rahuldada.
Sellepärast on alewiwalitsus wastawate amet asu

tiste poole pööranud, et Ira saada ümber ale Vi
ole Vaist Vabadest kirikumõisa maadest. Seni pole

siee küll tagajärgi amntd, aga Võib loota, et fee

Järtvamaa noorsoo-organisavsioonel on korraldusel
kewadine noorsoopidu lauludega ja Võimlemisette

Järwamaa noorte pidu lükati edasi. Paide ja
kannetega. Prdu pidi olema 17. mail. Mõni päew
tagasi aga teatas Paides a>'uw peotoimkond ünt
berkaudseiele maakoolidele, eit pidu on lükatud ed.si

30. ja 31. maiks. Maakoolidele on see peost osa
wõtmieks suureks takistuseks. Nüüdseks estuemi

seks olid kõigil juba laulud ja Võimlemisharju
wsed õpitud ja korratud.

Solist Helmi Kann esines ooperi aariate ja

Wähemad küsimused.

Soome laulupidu.
Tuletame weel meelde Helsingi laulu
pidu, mis Soome-Ugri kultuurkongressi lõp
pedes kuu pärast, 19. juunil, algab ja 3 päe
wa kestab. Eesti waüariigi walitsus on ju
kongressile sõitjatele raudteesõidu poole hin
naga lubanud, ka soome aurikud lubatvad
poole hinnaga sõidutada. Laulupeost osawõt
jatele, kui nad endid warcm üles annawad,
antakse Helsingis matsuta korterid. Eesti
Lauljate Liidu poolt sõidab laulupeole sega
koor» Tartust kawatseb M. Hermanni koor
sõita, Setumaalt sealseid laulikuid, koor Eesti
Jngerist jne. Kutsutud on peale selle Kale
wala laulude ettekandjaid. Igatahes tõotab

tarakse humanitaarharu uuesti awatawa poeglaste mõisate ja talude müügi asjus. Müügi otsustamine alkoholita joogikohad ja kondiitriärid.
kwosolek lõppes kl. 9.
gümn. juures. Reaalharu 5 klassiga; tehnika- esitatakse uuesti wolikogule.

terwisele üpris hästi, härrat-mängimine aga
hoopis haltvast-i. Ja arwatawasti need ku
juteid awad perekonnapea mugawused polegi
mmgü) mugawused, wvid õige närwe- ning
kehasööwad asjad. Seepärast oleks wäga soo

Teater.

Pidu mitmekesises saada. Weel on wõimalus
eesti kooridel ennast üleS anda. Aadress:
Laulujuhlan majoitustoimikunta, Helsinki,
Kluuwik. 6.
Tellise ja ostke
naiste Ja meeste valmisriided

ainult kOige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
kauplusest

KSrt AbOl Tartus, Kaubahoov 8.
i1

Jjttonito" \w on Moe uarem! I
naudiks rahus ja rõõmus seda Ameerika .suurteost".

Olen juba. Jumal tänatud, ligi 45 aastat toana
ning luban endale awalikes asju» kaasa lõuata.

Inglane ütleb, et tema maja on tema kindlus, aga
O. LutS.
Teatawa hirmuga astusin üle uulitsa „Wane mispärast ei peaks mina ehk teine-kolmas rahulikult
muisesse", et kord elus Maadata Ameerika näite istuma oma toolil? Inimene ometi läheb teatrisse,
mängu. Otsekohe taipasin, et „Wanemuises" man» et pärast päetvatööd istuda tvaikselt. eksitamatult.

witaw, kui mehed tollest kodusest tööwaewast
gib lahkuw direktor wälja omad wnmsed trumbid.
Aga mis sünnib eeSti moodsas teatris? Wörd
hakkaksid tegelikul osa wõtma, wõimuwalitsuse
See tükk ju küll wõib meeldida ameeriklaste lemisi elegantsed ja moodsad daamid koputatvad su
aseMel weidi alamat märgiksid, oma õigusi rikutud närwidele, kuid meile, põhjamaalasile, on
alla. et hea meelega ütleksite selle sõna
kärpida laseksid, kas wõi teinekord pesukäru see waatamiselt täielikuks jandiks. Mitte midagi istmiku
.Sisse!"
taha asuksid ja põ randa! Api relwaks wötaksid.
kunstilist; wõib aga siiski olla, et tükk halba foto
3a weel imelikum, et needsamad elegantsed
See alandab muidugi tugewasti seisust, graafiat. Mida õieti tahcch selle näidendi kirju ja moodsalt riietatud daamid lubawad oma jalga
annab wõimu suurelt osalt ära, aga mõjub taja?- Ja mida tahab näitejuht eesti publi dele liig waba käiku, mis puutub teatri publikumi.
seda paremini terwisele. Tevwis on aga nii kult? Et nii rumal .Schlager" üldse wöimalust
Just sedasama ütles mulle mu tusane sõber
Mas asi, et tema pärast tvõiks suuremaidki on leidnud lawastatud saada, muidu wäga korra teatrist; ta meeleldi käiks teatris, kontsertidel ja
ohwreid tuua.
likus teatris, oli üllatus kõigile Tartu teatri-sõp kinos, kuid eluwöõrad programmid ja publikumi
Igal juhul tuleks sellele küsimusele tõsiselt radele.
ülespidamine kihutab ta marru, üldse ütleb ta

SurewuS abislmm-eSbe ftak on palju

suurem kui wallaliste hulgas.
Ajaleht.

Jäin mõttesse nende maailma-aTjade
üle.

Kindas kõik kipub nuripidi minema! Kui
täis hiljuti naiste poolt korraldatud aMrjade
kogumine üle maa, et õrnema soo elupõlwe
kergemale alusele seada ja meeste wõimuwa
litsust nmrda, siis kujutlesid abielumehe seisu
korda umbes nii:
Hommikul äratatakse teda maheda kella
helinaga ja naine ajab tal uue õrna suud
lusega laugude tagant' ,wälja. Siis tõuseb

ja haljaid oksi, mistõttu palju puid on ära kui

tvanud ja talwel leiatvad sealt «asjatundlikumad"
mehed omale häid tarbepuid. Pole ka rütvetamata

liiati Veel siis, kui kõik raha on kulutatud talu

hästi ka läti rahvalaulu „Laiminai patvaizahju" aresti peale panna. Selline juhus oli läinud aaZ
läti keeles.
tal ühe talu rukkipõlluga, mis niikaua aresti all

Otsustatakse linnal lubada kasutada ostuers
Lwn. St. .Pahk (tööer.) awaldab arwamist, et õigust Anne tän. 26 asuwa kmnistvara suhtes,
ülalpeetawad Tartu ühisteh nikagü mnaasium ja Sootaga mõisa wöiks ehk suurem piimalawa asu'- sest seal on linnal summasid saada ehituslaenu
Tarm poeglaste realgümnaasium likwideerida kui tada linna warustamiseks piimaga. Sellega ei ole näol.
Karlowa mõisa südame krundi planeerimise ja
iseseiswad koolid 1. augustiks. Nimetatud kahe nõus lwn. Aawik, kes nuriseb, et Piim olewat
tükeldamise
kawa kinnitatakse. Wõetake tvastu
liiga
odatv
ja
see
äri
oi
tasu
end.
kooli asemele awada 1. aug. praegustes realgüm
Lwn. Allik teeb bloki nimel ettepaneku müügi sundmäärus kondi, tooresnahkade, räbalate jne.
uaasiumi ruumes Riia tän. 121 TartuS keskkool
nimega Tartu paegl. gümn. humanitaarharu 5 kl. eeltöödega alata. Sellega ühineb üldjoontes ka korjamise, tveo ja müügi kohra Tartus. Rahu?Sel korral kui Trefsneri «ragümuaasimn muutub linnawalitsus, nõnda et lõplikult otsustati Vinna datakse Tartu aianduse-mesinduse seltsi palme
awalituks keskkooliks humanitaarharudega, siiS kaoW walitfusele lubada tcha eeltöid nimetatud linna rendi alandamise asjus. Lubatakse atvada mõned

Mee«s«g« peaks oma »l«korra paranduseks midagi ette
ioeäua.

end. Tartvastu mõisa omanik sinna palju ja Väga
mitmet seltsi puid istutanud, kuid nüüd nad liht
salt rüüstatakse ära. Kewadel ja suVol kantakse
sealt tubade kaunistuseks sületäite Viisi noori puid

edaspidi siiski õnnestub.

ostmiseks. Mõned talud, mis Vaatamata mitme
kordsetele
..otsimistele" ei ole leidnud ostjaid, on
Laulud on hästi ettevalmistatud. Dirigent on hoo
litsenud nüanü mitmekesisuse eest, mida näitasid küll endiste omanikkude käes, kuid need ei mõtlegi
iseäranis hästi Viimased laulud. S. Kanni diri-- kündmisele ja külvamisele, sest nii kui nad seda
geerimises on küll wähe ?esti»de iseärasusi, kuid laul
icewad, siis kredrtoorid lasevad kohe saadustele
jad siiski mõistsid oma juhataja tahet. Koor esitas

' Tartu linna- ja maatvalitsuSte pooli ühiselt

Kraid md.

sellele, et on muinsuskaitse all. Omal ajal on

nikud .said talud Väga kurnatutena ja paljastena
kätte ning nüüd on neil raske neid korda seada,

ja lõpetades Juhan Aaviku ning Mart Saarega.

Lwn. H. Sumberg (rahwaerak.) arwab, et

kinnawalitsusele tuleb küll anda wolitus müügi eol
töödega alata, aga praegune majanduslik konjunk
tuur maade müügiks on ebasoodne ja sellepärast
peaks müük ise jääma lahtiseks.

Oksjonite tagajärjed Tarwastus ja Suislepas.

lõpul ja käesoleva aasta alul on Tarwastus ja
„Suurem osa lauljaist on juhataja laulukur Suislepas väga kurwalt lõppenud. * Uued oma

romanssidega. Tugev hääl koloratuuri võimalus
tega, ei ole veel täiesti välja arenenud. Muuhul
gas kandis ette E. Dahrsina „Jaunibai" läti keeles,
lubada oma keskkoole rohkem kärpida kui see selle rida talusid.
Selle küsimuse suures wõetakse elawalt sõna. mille tõttu kuulajad külalist tugevate aplausidega
mujal sünnib. Lwn. Tammani arwates on
küllastasid. Eesti koorile ja samuti solistile armas
lmnowalitsuse praegune ettepanek maksimum Lwn. J. Wain (sots.) teatab, et tema isiklikult tänu, et nad meid tutvustasid lähemate naabrite
on mõisate müügi wastu praeguses olukorras, ehk
ja sõprade ilusate lauludega.
selles küsimuses. Otsustati esialgselt ja ajuti- olgu siis ainult ennesõjaaegse hinna eest.

M uut kooli nimetas Tartu poeglaste güm

arwu poolest keskpärane. Müügi ainet eks peamiselt

on praegu ühe asuniku karjamaaks, Vaatamata

piim ja ptimasaadrrsed ning kanamunad. Hinnad kabel, mis künka idasertval astuvad.
teftnukkudena me politikamehi, kunstnikke ja üksi
Kaua see niimoodi edan kestab ja kaua meie
järgmised: kanamunad 7 senti paar, wõi 60—70
kuid karakterkujusid (J. Tõnisson talumclena senti 400 gr, rõõskpiim 10 s. liiter, hapttpriut 10 ajaloolised maakohad sellisele tcgewusele Vastu
pastaldes, J. Latti? talaaris, A. Laipman fau f. 1., kohupiim 15 s. L, püülijahu 12 s. 400 gr, suudaVad pidada?. Ene üks ott kindel: muinsuS
nina. K. PätS külvajana jne.).
rukkijahu 8,70 kr. 16 kg. odrajahu 3 kr. 16 kg. kaitse Valitsus peab hoolikamat järelwalVet muin
Orawa nukkudes awaldub ehtsat, pnmitiiwvt tangud 6 s. 400 gr, kruubid 15 s. 400 kr, oad 15 suspaikade üle pidama ,et mitte ei kaoks mcie ko
himmorit, mida Vaadates ei saa jääda tõsiseks. s. liiter, herned 15 s. I, hapukapsad 8 s. 1., tort» dumaa ilusamad ja haruldasemad paigad.
Ta huumor on naiitvt-lapselik, ent lopsakas,
Mustla olemil pole enam ehituskrunte anda.
tulid: wälksedpunased 2 kr. sa walged 1,60 kr.
heatahtlik ja sümpaatne. J. P.
tvakk, sealiha kg 60 s., sink 75—80 s, wasikaliha Wallast lahti lüües omandas Mustla atou Vallalt
20—25 s., wärskcd hainib 30 s., ahwenad 20 s. küllalt suure inaä-ala ja Võis artva.a, et ehitus
Kiitew arwttsttts Salme Kanni
ja suitsetatud kala 30 s. kg.
kruntidest ei tule niipea puudus. Nüüd on aga

sium Ih. 5 kl., wene gümnaasium 1 haru

asemikuks.

ei teinud ftlba tartvitamiseköibuliseks. Praegu kuuk

Siseminister suwitab ElwaS. Neil päewil iaa

mast sel teel omandada (R. Picheli uurimused).

mStuse wuhekord kõigi likwideerttawates keskkoolides

ja puuosade kallal tegi ajahammas oma töö. Hil
jem asetati küll Varastatud osad uutega, kuid itt

lub see sild kingitusena Wiljandi linnale, kuid lin
nal puuduwad wastawad summad silla Tar Vastust
bus kohtu'- ja siseminister Hüner'on Elwa. kuS ta
weedab oma suwepuhkust. Olgu tähendatud, et äraViimisekK ja Wiljandi lossi m äge desse üles
seadmiseks.
Nukkude-loaming iseenesest on Väga Vana. see on Eltvas esmakordne juhus, et minister siin
Weel kurVem on lugu maalinna endaga. Ta

tähelepanu oma erisuse ja harukordsuse tõttu, aga
ja Väljapandud groteskse loomingulise wirtuositeedi
tõttu nukkude näol.

Selle hälliks peetakse Indiat, kus jumal SiVa
muutnud oma abikaasa Parwati et wii

LinnawalicsuS wõttiS päewakorrast ära: paral

järele langes sild haletsenriswäärsesse seisukorda:
silda kandivad isin kt raadid ja rauad Varastati ära

„Appi ma suren!"
mõtlema hakata meessoo parema tulewiku
„Niisugune häbematus ta tahab minust nimel. Naisliikumist peaks esijoones täie
ainult lahti saada!"
rinnaga toetama. Wanapoiss.
teisel ainult närwepõletam töö ja askeldus
vutt warahommikust hiljaõhwni. Kui üks
oma terwist ainult karastab, ei saa teine ter

teatreis kui ka kinodes.

See näitemäng juba esiteks walgub keskelt
pooleks. Esimene osa kuidagi weel näitab surma
mõistetute surmaeelset meeleolu, kuid teine jagu
lausa on ülearune. Ja seda pakutakse isegi meie
lastele!

ta istukile (lvõi tõstetakse), ütleb mõne tigeda tvislikele wahendeile üldse mõelda.

Ja ometi selgub nüüd kummaline asja
olu: möödunud aastal on Tartus surnud
poissmehi 58, ja abielumehi aga 209!
Wallaliste naiste surewuS on aga palju suu
rem kui abielunaiste oma!
Paradoks.
Pead paratamatult hakkama muutma oma
seniseid käsitlust ja kujutlusi asjast. Ja leiad,
et on wiimane aeg meestel hakata ümber
desse, kusjuures waiksemgi häritsemine naise orienteeruma, seniseid wõltsarwamusi muut
poolt karistatakse kõige kategoorilisemate sõ ma ja elu nii nägema, nagu ta tõepoolest on.
nadega. Küll peab aga naine iga minut wal Kurma statistika armud peaksid tõelist olu
mis olema härra wöimaliKe soowe täitma. korda küllalt selgesti iseloomustama.
Siis tuleb wmkone jalutuskäik ja siis une
Ma ei mõtle just nii, et peaks kah allkir
rahu. Hommikul jällegi kella helinad...
sade korjamist korraldama wõi kõnekoosole
On päris loomulik, et naine niisuguse kuid pidama. Need ei mii kaugele. Tülcb
olukorra juures lõppüde-lõppus protesteerima asja tuumast kinni hakata. Nähtamasti on
peab. Ühel iköik mõnusused ja elumugawused, nii, et too kodime askeldus, töö ja rutt mõjub

Me koguni ei kummnrda enda peab iga tvälis
maa pahna ees, nagu neid tuuakse esile, niihästi

on eestlaste ulalpidu teise eestlase tvastu karm

ja halastamatu. Kas olete näinud jälle ütleb
ta et ükski muulane hülgaks oma suguwenda
aga eestlased saatvad sellega wäga wahwasti toime,

üksmeelsus puudub peaaegu täiesti. Meil maksa
wad ainult walismaalased ja meie ülejõuline toas
tuwõtt nende suhtes. Wälismaa näidendid on meil
hmnaS, kuna omad mehed istuwad täielikus unus

Ma. tean ühte last. kes nägi seda näitemängu tuses. Ja kui siis weel kuski kolkas mängitakse
ja ei saanud magada kaks ööd järgimööda.
eesti näitemängu, siis saab autor sõimukirja. kui ta
Mida siis õieti mõtleb „Wanemuise" teatri peaks nõudma oma autoritasu.
juht?
_ Mitte asjata ei tuuselda nende ridade kirju
Kas ta sellega soowib päästa oma seisukorda?

sõna ja käratab kohwi järele. Söönud mõwõileiwad ja rüübanud kuuma oajovki,
nuriseb ta tükk aega wiletsa kohwi ja halwa
wöi üle ning laseb enese siis riidesse panna.
Selle järele kõnnib ta aegamööda ametisse ja
tuleb tagasi hilislõunal, kus teda ootamas
aurawad tirinud ning kandmikud. Põhjalik
uinak peale sööki kosutab mehe uuteks tegu
deks ja nii waibrck» ka mõnusaisse mõtiskelu

taia tämrses kirjas ta on kirjutanud seitseteist

Wõib olla. et ta iaseib ..Vanemuise" näitelawale
kummend näitemängu ning on selle eest ainult
weel mõne monstrumi. Ons meil, eestlasi!, wäga saanud sounu.
tarwis waadata, kuidas näeb wälja Ameerika sur
Kas see on ilus?
manuhtlus? Nende ridade kirjutaja soowitaks„Wa
SBHmfern m-hassimatud w-n- -egad-z o,i aw
nemuise" näitejuhile mõneks ajaks asuda Petserisse.

Sf fccb wi mei

Ja lawastada sealt mõne kirikupüha stseeni. Kas
t-bpoleks aeg loobuda wälismaade kõmntükest? Wa MMid- Lndule, fmmitt mimftreile, les lõil m, luba.
nad Kitzbergid. Kunderid, Lutsud hallitawad antik nud murda autoriõiguse eest oda.
wariaatides. aga ..Vanemuises" näidatakse ..elekt
Kõik on jäänud ümmarguseks nulliks
ritooli"!
Ei jää muud üle. kui öelda:
Ja publikum!
„Waenckene, kuidas ja ennast tapma pead
„Elagu wälismaa kaup!"

edaspidi pesen ma ühe taskurätiku ist."

Ta nii ilusasti kopsuiab jalaga su tooli alla,

Ja weel. weel midagi: igawenc kohtuskäimine

et hea meelega tõuseksid lakke, et wähemalt sealtki wuekumne sendi pärast.

tfr. 135.

Kindlustiselt» „EeSli" tooliniffube lovSolek.
17. jlj>. peeti Tartus LiMuswSseltS .Eesti"
wolinßude koosolekut. 58 wölinikust ofib ilmu

Tartu teated.

nud 44. 1930 b a. aruann-e tasakaalus 1.898.830,57

Xnztu alaline loomalast
Pöllum.iandusllkud katsed
awatakfe sügisel.
Tartu aiiitusel.
Alalise loomalaada asutamise eeltööd on
Wiiakse läbi laiemas ulatuses.
täies hoos. Tarws tahetakse alalise looma
, Tartu Põllumeeste Selts on otsustanud looduga alata juba eelolewal sügist. Asja
A. —7. sept. korraldatama! Tartu näitusel läbi algataja Tartu Põllumeeste Selts on ot
Miia suuremad põllumajanduslikud katsed. sustanud kokku kutsuda maal asuwate Mu
Katsed teostatakse uuel näituse wäljal. Tege meeste seltside esitajate koosoleku, kus looma
laadasse puutuwad küsimused täies ulatuses
liklude töödega on juba algust tehtud.
Tähtsamaist katsetest, mis tanawu labi arutusel? wõetakse. Laada tegelikuks korral
wiiakse, oleks nimetada eestkätt heinasortide ja dajaks jääks Tartu linnowalitsus.
ühenduses alaliste loomalaatade aimamise
hunasegu katsed. Olgu tähendatud, et heina
segusid meil wõrdlemisi mähe tarwitatakse. küsimusega sõidab lähemal ajal E. Ühistegelise
Nii wõiks neil katsetel suuremaid reaalseid Liiidu juhatja K. Reinmann wälismaale.
tulemusi olla. Järgnewalt wiiakse läbi juur Hra Reinmann kawatseb peatuda Saksamaal
wilja harwendusaja katsed.. Peedid, kaalikad ja Hollandis, wõimaluse korral ka Poolasse
ja naerid harwendatakse mitmes osas poole ja Tscheho-Slowakkvasse sõites. Sõidu ees
teisenädalaliste waheaegadega. Sellest katsest märgiks on põllumajanduslikkude müügiühi
selgub, et wili jääb siis kängu, kui harwenda süstega tutwunemine, peaasjalikult looma- ja
munamüügi alal. Reis kestub juuni lõpu
mine hilineb.
Huiwipalkuwaks näib kujunewat terawilja päewini.
Põllumeeste seltside esitajate koosolek leiab
sortide wõrdluskatsed. Otra külitakse maha
24 sorti. Peale selle hulgalised rukki ja kaera aset juuli algupäewrl. Koosolekul esineb K.
sordid. Lõpuks wiiakse läbi meel wäetiskaksed Reinmann ülewaatega wälismaa reisist. Wõi
ka? juur- wõi terawvljaga ja põllumehe wam maluse korral tuleb otsustamisele ka loomade
ühistegelise müügikorralduse ellukutsumine.
lase sinepi häwituskatsed.
Katsed wiiakse läbi põllumajanduse üliõpi
Muusikakooli lõpetajad esinewad.
laste poolt prosessorite koirtrolli all. Katse
Kolmapäewal kell 8 õhtul korraldatakse
tööde tegelikuks juhatajaks on määratud üliõp.
„Wanemuises" Tartu Kõrgema Muusikakooli
A. Mägi.
lõpetajate kontsert, kus esinewad järgmised lõ
Auhindade waljaandmise kard Tarw näitusel. petajad: Hella Pirn pr. A. Brasse klaweri
Tartu Põllumeeste Seltsi juhatus on ot klassist, Helmi Jürgenstein prl. A. Maho
sustanud näituse auhindade wäljaandmise tina lauluklassist. Sophie Luck - pr. A.
krrda muuta. Uue korra järele antakse au Brosse klaweriklassist, Olga Wärat prl.
hindu wälja 6 kuu jooksul näituse lõpupäe A. Mahatma lauluklassist, Selma Kraut
wast arwates. Selle aja jooksul wäljawõt pr. A. Brosse klaweriklassist, Lydia Patrason
mata auhinnad loetakse seltsile annetatuks.
pvl. A. Mahotina lauluklassist, Wilhelm
Uue korra järele on wõimalik ka seniste Tilting pr. A. Brosse klaweriklassist.
Kawas on rida kuulsamate heliloojate
näituste auhindu ainult 6 kuu jooksul wälja
wõtta.
töid, nagu Bach, Beethoven, Grieg, Liszt,
Chopin, Verdi, Lüdig jne.

kr. kinnitati ühel häälel. Tulud preemiatest olid
60.179,07 kr., kahjutasude?; Wäiljaant. 315.352.89

krooni. Reserwid on aaSta jooksul suurenenud
108.316,90 kr. wvrra. Uusi kindlustust on aasta
joolsul juure tulnud ilm margaselt 12.000 ning
kogu kindlustuste arw ulatub 90.000. üksikutest
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fa laisewSistluSte tähtajad, fciiuwseö tvöistlukeS

TättuotvaldnZ.

luete Tartus 31. mail ja teised paar nädalat

Tartu Põllumeeste Seltn tegewuse korraldami
sekS on annetanud Elisttverc-Wedu Põllumeeste
Selts 30 krooni ja Esimene Eesti Kinnituse Selts
~EEKS" 50 kr. Auneta j aile awaldab südaml'!k.i

hiljem Tallinnas. Meestel, kes soowiwad. ti nerd
Ütfilnosie toitjate kandidaatideks wõetakse. tuled
osa wõtta mõlemast katsewõistluseit. Erand on

tehiud ainult neile, kes moodustajad omaette

>ränu EeSti Põllumeeste Selts Tartus.

eriklacsi.

Kahe seminari sõpruSwöistlused.

Teater ia muusika.

Hiljuti korraldasid Tartu ja Rakwer- semi

narisrio omawahelije jöuproowi kergejõustikus ;a
wõrkpallzs. Kergejõustikus sai Raktvere meeskond
64 ja Tartu 60 punkti, tuna tvõrkpallis tartlased

„Wanemuise" pühad.aegsed et< udused.

£ lgu evi-ti ekskursioonide tähelepanu

juhitud ..Wanemuise" pühadeaegsete etenduste peaie

wõitno aga 2:0. Kergejõustiku paremad taga
järjed olid: ketas tartl. Plaan 68,47 nt; kerge
Tiitu n, Rakivere IÖ.II m; 1500 tn
110 senti. Teisel pühal kell 4 wiim. korda «Lin kuul
jooks Korbi. 9t. 4.44,5. 4XIOO m teate,
nukaupleja",
piletiytnuao
20—60
senti:
õhtul
kell
tusse tvaliti wann. adw. J. Ostrat ja prof. P.
jooksu wõitis Tartu meeskond koosseisus Jurak.
9 weel üks kord jant .Beebi", piletihinnad 20 Piirand.
Kõpp sendised), nõukogusse wann. adw. O. —CO
Kõks sa Tulff. Tartlaste wõ.kpalti
senti. Kolmandal pühal kell 4 P. i. rp. meeskonnas
esinesid Koni, Kõks, Iõgcrr. Ärs, K.i.4
Rütli, majamnanik M. Pärn sendised) ja Pärnu „Stlöa", piletihinnad 40—110 senti.
ja Jurak.
linnapea abi M> Mardi suus), rewiSjonikomiSjoni
Homme, ncljapäewa!,
WeesportlaSte treening algab täna.
J. Stsa/k, A. Kullam, A. Tomson, J. Müürsep ja
Külmäni ilmakuulus operett ei tüüta kunagi ic
Treening Tartu wtesporrlasiele algab Wee.
K. Nirk.
teoa wõib toaadata lõpmatuseni. Edwini osa lan
hra M. Taras, kelle bäälemaierjali kohta spordiklubi korraldusel ujulas kolmaväewa õhtul
Karskusliidu rahalise ioterii lõpuloosimine. lab
on kuulda ainult ktitwaid otiusi. Muidu on tege kell 6. Treetingu juhtrmi,e on tvötuud oma peale

aladest on suuremat juurelastvu annud elukindluS

Need on: esimesel pühal kell 4 p. l. ~Surma.mõist

tuS. 1931. a. velarwe. milles kulude osas ette
nähtud wähenemine, kinnüati ühel häälel. Juha

etute wangla" wiunast korda. Piletihinnad 40—

E. Karskusliidu rahalise loterii lõpuloosimine
on kindlaks määratud 7. juuni peale. Loosimine
leiab aset «Wanemmses" kell 3 p. L

wad prd. Stukis, Nander, Libene, hrad Kull, Wai

Tartu näituse album ilmumas.
Tartu näitused on olnud laulupidude kõrwal
suuremaiks rahtvuskultuurilisteks ettewateteks. Rail.

tusele tuldi kõigist maakondadest ning wiidi

koju tagasi rahwusliü waimu-wst ja uut hoogu

isetegewnseks. Kahjuks ou näiwste tähtsust meie

rahtvusliku ajajärgu kohta wõrrle
mm Mshe käsitatud. Nii on see ala tundmatu

teha. Nimelt ilmub juunis Tartu Põllumeeste
Selrsi asjaajaja P. Kanariku toimetusel Tartu
näituse album, kus leiab käsitlust peale eel

pooliäliendawd küsimuse weel terwe rida põlluma
jandusse ja tööstusse puutuwaid aland. Albumile
on lubanud kaastööd nimekamad ühiskonna ja ma
janduselu tegelased. Et laiematele hulkadele an
da wöimalust aktuaalsete majanduselu küsimustega
tutwuneda, lewitatakse albumit suuremal määral.

Sissemurdmine scemnekaupluSse.
Öösel wastu teisipäewa tungisid Margad Kitvö
silla juures Autväralva majas asuwasse wennad
Tõnissonide svemnekauplusse Zeldrtakna kaudu ja

Hoowihma wõimalus,
jahedam.
Kounapäctoa öösel keskmise kiirusega, päetval

awaldamata. £sali wastuwõtnratud seisukohad,
osalt liig pealiskaudselt võhjendaind wäited.

merel kötvenewaid läänekaarte tuuli, suurcmalt
G. P. Kirjutist täienduskoolidest ci saa tarw'- jaolt pilwine, paiguti kerge hoowihma wmmaluK.
tada. Teie soowi ei saa täita, sest olete kirjale
Zi.Mmal paari kraadi Mõrra jahedam.
margi juure lisamata jätnud.
ftlcwaabt teifipäctval, 19. mail.

Eilne Lõuna-Norra laiencdel

S&ori.

laiematele hulkadele.

Nüüd on kerkinud üles kawatfus näiwste aja
loolist külge laiemaile t hulkadele kätteaadawaks

E. PokatS.

no, Pettäi j.t. Pileiihiuuad 40—110 senti.
ttiarSawasteseA
an. R—s. „Omawalitsm>e korraldus" jääb

Soonte ja Läänemerele liikunud keskkohaga Põhja-

Äri,u söidetag l!
Skandinaawia?se. Tema wchmasajud Skandö»
Niia Poksikluvi tegi hiljun ettepaneku Tartu uaawras, Soomes ja Läänemere idarannikul. Gröö
Kalewile, pidada uimeratud eltüde tvahcl poksi nt jahe Tõrgetshffond rugewnenud ja laieneb ida
wõistlusi. (Hrnieitc kohtamine pidi olema maikuu

keskpaigas Riia?, Tartlased olid tingi
muiega igapidi rabu! ja alg iiid etiewalnnstusi

poole. Tema mõjul on temperatuur Skandinaa

olid ju lätlased isa need, kes ettepaneku tegid, sõidu
tingimused koostasid sa wõistlusaja man rätid.

Lösel sadas Läänö-Ee?ns ja saartel paiguti

wias Iveelgi langenud. Wene kõrgerõhlkonna piir
ivõistluse tvasiu. iläõni pifcm enne wäljasõitu mii konnas walit'cb endiielt selge ja soe ilm. EeSt.S
aga fa!eh)la*tc!t Riiast teade, et ärgu sõidctagu
tuälja, tvõistlused ou määramata aja peale edasi oli elle ke-kpäewal 15—24 kraadi sooja, öösel
lükatud. See oli tartlastele täielik ootamatus, test '8—14 ja täna hommikul 3—lB kraadi sooja.
wihma.

takse rääkida, et säärane taliwswiis seeko-rd mitte
esimest korda lätlaste juures ette ci tulnud.

Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Wäljaandja Eesti KirjaStuS tthisuS
karratud sissernurdurist ja ära tviidud äri tem
„Postimeeö".
Kergejõustiku kolmikmaatvõistluse tyastu on
pel ning templipadi.
alanud eeltööd. Muuseas ou määratud kindlaks
Trükitud „PoBtimehe" trükikojas, TartuS.
Lilaatvere-Kilbavere piimaühing Torma v. Tartu mk.
Hilja lüpsina tulnud
Oksjonites!
Kooliealt vaiba tütarlaet
Toiduainete- ja
vajab oma mootorijõul. tööstusele kutseõiguslist
müüakse Vastse-Kuuste val
lüpsilehm
las, Savi talu maa peal asuv
piimakauplus
Adi Toode vallasvara, mis
karjast
ära anda. Teateid saab õnne
koosneb elumajast, laudast, müüa. Näha Kastani t. 123,
tän. I—l 3 igal ajal.
saunast ja küünist. Koht küsida lihapoest.
»
asub Vastse-Kuuste vaksali
Ärasõiduks kohe tarvis tarvis. Kaupa tehakse 20.
lähedal, umbes 2 km. Välja Soovitakse osta pruugitud Valimine 26. mail kell 14 ühingu ruumes.
MuraiD
«
müüjaks Vastse-Kuuste kons meesterahva
skp. kuni kella 13, Tähe
JUHATUS.
tän. 63—-5.
maal kohe mtiüa. Pakk. slt. taabel. Anna Lindeberg.
jalgratast.
ja elukorter 3-toal. ja köök nr. 6730.
Vajatakse maale talu- ja üürile anda Raekoja tän. 25,
Elumuudatuste tõttu korras Teatada firma ja hind slt.
aiatöödele
majahoidja.
Aidates teisi
Suur ilu»
..Jalgratas" all.
>
kes sooja ja külma kööki
Müüa saarepuust väike
Kauplus,
tunneb ja nooremat, osa
WWO
aitate iseendid!
[OHlUttlt
Kaupa tehakse Tartus, Vab koloniaal-, talurahva- ja pii"
vat ettekandjat. Jl
tnapood, ühes {korteriga oma
riku
tn.
3—3,
19.
V.
kella
muda 21. s. k. p. kella 7—]/29 õhtul.
niku haiguse pärast kohe väikese majaga müüa või
sünnis ka üksikult. Kivi tän.
«ÜHISABI» toetuseks pange kokku
11—1-ni Peterburi võõ
nr. 75—1.
välja anda. Võru tn. 57.
rendile anda, suuremas ale
rastemajasse.
vit,
autobuss
ja
laeva
ühen
JuukselÕi
PALJUKESED.
müüa. Tulla Väike Kaar 16.
dusega. Slt. „Aed" all.
fliiromn,
Müüa
Paber, kondid, kaltsud, pudelid, metall, vanad rii
Holmi
kaja neidu
ded, saapad, margid, vaskraha jne. võetakse tä
pehme
mööbel,
nuga vastu.
Majal
nõia
vajatakse Tartus, Köütri t 3. korter ja autogaraaž välja
K/m. V. HANS ON,
kapid, toolid ja toakraami. müüa.
Teatage:
Vallikraavi
tfln. 18, tel. 906, Kloostri tfin. 7.
Aleksandri
tn.
1.
R. Napp. üürida. Küsida Uueturu tän.
Riia tärn. 67—17, sissekäik
12, majahoidjalt.
ufllajoid
kesklinnas, kivlehitus, välja läbi köögi.
Müüa mittevajaduse puhul
maksuga 15.000 kr. ja suure
tTeenistust leiavad:
Müüa
odavasti
5-lambiline
aiaga ja poodidega, hüpoteegi
kärni tegijaid, treialeid, õpi
MMM.
võlga, väi jamaks ta 12.000 kr.
raadio
haamriga kivi lõhkuja, naistaluteenijad ja karjased. Karjaste
poisse vajab metallitööstus,
Tõsotsiniised
Ligem. Gildi tn. I—4.
Kastani tän. 105.
ülesandmine igal teisp., kolmap., neljap. ja reedel kell»
aparaat käigukorras. Lodja 19—12. 4—6 p. 1. Tööbörs, Kaluri uul. nr. 12.
TARTU TÖÖBÖRS.
Kohe tarvis suuremasse
Seemne
vörkanoodi ja valjuhääldaja
Hea noor
tallu «irvi li seks vilunud
ga
kuni
20.
skp.
Karlova
TH helepanust
Vajatakse
hobune
Intelligent lasteta abielu
tän. 2—l.
Vilunud
paar vajab väikest I—2-toal.
müüa Karlova tän. nr. 80—S.
meesCMllsl
nisu
Pühadeks müüa võistle Näha peale kella 6.
aednik
Ulila turbatööstusse. Ülesandmisi võetakse vastu kuni
mata odavasti
kes aiatööd täiesti tunneb Ja
korterit
müüa. Alevi tn. nr. 20.
laupäevani ainult Tartu Tööbörsis, iga päev kella B—lo.
põllutöös abiks on. Soovitus
Müüa suur
uued moodsad
Eesõigus endistel töölistel.
ehk tunnistus tarviline. Kü
Ostate kõige odavamalt,
TARTU TÖÖBÖRS.
reformwoodid
sida isiklikult 20. mail kella võtab veel enne pühi ilu- ja köögiga. Soovitav majapida vahetate
kõige kasulikumalt Raekoja tn. nr. 49. reform
B—l>2 hom. Toomemäel sise viljapuuaedade kordasead mise mõnusustega, üüri võin
Kuivi
voodi tööstus.
haig. kliinikus, haigetuba mist vastu. Iga töö saab ette maksta. Teatada Tähe ja müüte kõrge hinnaga
Kivi tn. 5, hoovis.
gramm of on lp laate.
tehtud korralikult. Prome tn. 106—5. M.
nr. 14. F. S.
Müüa
väga
odavaisti
võimas
Müüa uus
nadi tän. 1. Lilleäri Floee.
ehituspalke ja pinnapuid
raadioaparaat
ülikooli assistent otsib 4-lambiline
Korralikku
Ühes
sisseseadega;
grammo
2—3-toalist köögiga
pcraboc
Aus korralik
fone, raadioosi j. m. Värske
soovikorral kohaleviimisega, müüb Laaavabrik „J. H.
Kaplan", Lao tän. 43.
Ostmised
tüdrukut
puuvili.
Suurturg
17.
Värs
korterit.
ja
lootsik.
Teateid
saab
noormees
ke puuvili.
Purde tn. 11—1,
Ja karjatüdruknt vajatakse soovib leivategija kohta.
maale. Kaupa tehakse Marja Tunnen täielikult leiva,
tän. 19, krt. 1, kella 9—ll peenleiva ja sepikutööd.
20. skp.
Küsida Lodja
Meeldiva välitn. soliid
Teenijat

Teatada zlt. ..Assistent" all.

Mfifimised

soovib kohe hästitasuvat tee

nistust. Oleks ka üksikule
Rüütli tn. 13, Otsingi ärist. perenaiseks. Oskab hästi
keeta. Soovitav maale ehk
„Põletav igatsus".

S. Pärnu mnt. nr. 133—1.

kududa anda. Riia t. 42, vil

Müüa

latööstuaea.

2-toaline elektriväli üürile

Vajatakse

anda Aleksandri tän. 60.

Tomati, varase kapsa, juur

vilja ja kõiksugu lille, ka
tubaka

taimi
on müüa. Karlova tn. 80.

kampsoni
õmblejat
Kastani 39.

Vajan vilunud
lottijat
preilit väljapoole Tartut.
Järele küsida Narva tn. 65,
juukseärist, teisip. ja kolma
päeva õhtupoolel.

Ült
ja keetjat vajatakse Jaama
tän. 2, Tartus.

ODAV * PRAKTILINE * NIGUS

tmißlktit
j laud ja toolid, tammepuust
; kirjutuslaud ühes tooliga ja
i üksikuid riidekappe ning 3 senti tükk, soovitab Arens Pakkum. ühes hinnaga slt.
kummuteid. Põik t. 4.
& Losfcit Kov Söögiturg 4. •Reket» all.

mitme äri ruumi ja elukorte 2 naister. tumedat
riga, viljapuuaia ja suurema
hüpoteegi võlaga, Nõmme
MMM
linna keskel, turu juures, ru
tulise elumuutmise pärast (keskmisele kasvule) oda
vähema osa väljamaksuga vasti
müüa. Tööstuse t. 2—2.
kohe müüa. Teat. Nõmmel,

nr. 74—15.

Soovin osta

sidruneid

suwepalit
(mantel) välismaa riidest,
uus, mõni päev tarvit., ju
huslikult hästi odavasti
müüa. Tiigi tn. 86—3.

mereranda. Palun teatada slt.

kes ka koduseid toimetusi
teeb, on tarvis Võru tän.

Kooritud

Katsed kokmikmaatvõsstsuste wasu

Originaal eestipärane
klriaplokk

Moodne meesterahva

pesu peseb. Küsida kl. B—9.

Wt

Odavasti müüa söögitoa

puhwet.

neiu

tarvis, kes keeta oskab ja

tviisid ära 8 K. wahetuSraha. Teisel öösel oli

Kiires korras müüa tar

vitatud

toa ja majapidamise tar
beid ja küttepuid.
Peetri tän. 82.

Vähe tarvitatud

tDIDQUtB
müüa. Kalmistu tän. 45.

MUWO.
(esimene) kr. 1000 ja 3000
kivimaja peale ära anda
Jaani tän. 15, krt. 6.
J. Treier.

Suures valikus, üksikult ja jällemütlgiks.
Postpaber la ümbrikud:
mappides, ümbrikkudes, karpides.

Postpaber 100 pgm pakis
Tarvis noort
osanikku,

jällemüügiks ajakohane valik.

kes äris kestvalt tegev oleks.

HINNAD SOODSAD.

Nõutav kapital 1000—5000
fer. Küsida kella 11—12 ehk
kirjalikult; Tartus, Tähe tn.

..Postimehe" raamatukoi.
Tartus Suurturg nr. 16.

41—4, Rootslane.

Häid sordi
kartuleid -

WIWW

lambivarjud valmista
Odenwaldi sinised, Industrie, ja
Talukoht
takse Tartus, Rüütli t. 18—5.
Barnassia,
seemneks
ja
toi
müüa ühes elus ja eluta in duks odavasti müüa. Sootaga
ära and?! Vladimiri hr. 28.
ader, randaal ja Munktel re ventariga, Tartu lähedal, mõisas, üle Tartu, tel. 971-a.
Siinilt- ji
Hästi
hepeksumasin (vähe tarvita headel tingimusteii, I. järgu
komisjoni
kontor
Tartus,
tud), Vama-Tännassilma val
Juhuslikult müüa
mõbl. (übo
las, Sihvrel, Viljandimaal. Suurturg 7, kella 9—2, K.
Virro. Peale selle Narva 81.
erasissek. odavasti Ira anda.
z itinii.
Ammuni
Müüa kivist ja puust, ae
Vladimiri tn. 2—4, II k.
dade ja kauplustega
Müüa Oige odavalt vähe 1 pruugitud. Kauba t. 11.
juhuslikult edasi anda kõige
Aastaüürnik otsib päike
pruugitud, vasega ülelöödud
maiad
kaubaga.
Teateid saab hra
Hea
sepaiste!!! st
ja linoleumiga kaetud, po
Luksepalt, Kaubahoov nr. 29.
leeritud
keset
linna
ja
alevites.
Müü
möbleeritud
lihalehm
gihinnad soodsad, ka hüpo
4 äriletfl.
Laevas
teegi võlgadega. I. järgu ko
ja odenvaldi ninig valgeid
misjoni kontor Tartus, Suur Küsida Tartus, Uueturu tän. söögikartuleid müüa. Raadi- võtab «POSTIMEHE» ja «MAA
Pakkum, saata slt. „P. P." turg 7, kella 9—2, K. Virro. nr. 17, lihapoest.
Toilal, end. Tila mõis. Te MEHE» tellimisi ja kunlutusi
lefon 2-71.
aIL
vastu hr. Jak. Kütt.
Peale selle Narva tn. 81,

18. skp. minnes Ropka

pargist kella $412 ja 1 vahe!,

kadus hõbe, kuldäärtega

Tuntud

meesterahva

••

«Mudeli.
Ausat leidjat palun vaeva

tasu eest ära tuua Aleksandri
tn. 25—3. Omandamise eest

hoiatan, sest tilestõstjat on
nähtud.

Elwas
Joh. Sepa rohu- |a vfir
vikaupl. maagil «Posti
mehe* üksiknumbrid.

! trenolMg
E. M. Kraft
Ainuke õige ettekuulutaia,
kes saatuse Ara ütleb. Läbi
sõidul peatub ainult

lühikest aega Tartus',

Puis tftaav 17,
kort« 2, hoovi*
peal majas*

Kr. 135

OSTIM E E SM

6

Tartu Kõrgeni Muusikakool.
Lühikese raske haiguse järele lahkus vaikselt siit ilmast
19. mail s. a.

Jalgrattaid

Kolmapäeval, 20. mail 1931. a. kell 8 õhtul
Vanemuises

ja nende OSSSId suurel ja väiksel viisil ning
kuulsaid «Philips» raadloaparate

Mate kutsari.

Ma Ronini.

ja k»lkl elektrlmaterlale ostate kõige soodsamatel tingimustel
T. AUA— Ä-S. KAPSI & CO & „PHILIPS" materjalide ladu

Pääsetähed 25—100 sendini, kooliõpilastele 15 senti, müü
gil muusikakoolis ja kontserdi päeval kella 6 p. 1. alates

Sünd. 27. apr. 1858. a.

Tartus, Suurturg 12. Telefon 44.

..Vanemuises".

Kirstupanek 21. skp. kell 7 õhtul Maarja kalmistu õnnistus
majas. Matmine sealtsamast 22. skp. kell 2 päeval.
Vaikses leinas vend, Õed Ja omaksed*

Pühade- ja
suwitushooajaks

Lühikese raske haiguse järele suri 18. mail s. a. kell Vill minu

unustamata armas abikaas ja isa

JCeerilastele

. ) majapidaAlumnnium
<_
Tulekindlaid ( tarbeid
Priimuseid ja piirituse*
lampe.

suurim kingade valik.
Odavamad hinnad.
fjfiPSSCt Tartus, Kflttnl tfin. 4. Asut. 189 S. a.

Pesugarnituure.

Lõuna- ja kohviserviise.

Eht Jaapani portselani.
Lillevaase. õlle-, veini- ning
napsiklaase.

Sünd. 19. veebr. 1870.

Leerilastele kingituseks iga

n

1 Kirstupanek teisipäeval, 19. mail kell 9 õhtul Ja matmine kesknädalal,
20.) mail kell 6 p. 1. Tartu Maarja kalmistule.

Valusas leinas abikaasa, tütar Ja väimees*

sugu nikkel ja alpaka artikl.

J. LUKSEPA

ostate erakorraliselt odavate
hindadega ainult

JUUKSETOÖSTUSE ÄRIDES TARTUS,

„N. H. KODASSOV & POEG"
firlst Tartus, Riia tän. nr. 43, tele!. 6-93,
RliamSel Kommerts - hotelli kõrval.

Küüni tän. 3, Jaani tän. 3

lIL Uis
Naha", sugu- Ja pftle*
haigused.
Kõnet 5-7, pühap. 9—ll.
Naister. 4—5 firip.
Kokkuleppel ka teisel ajaL
Tartos, üoetnru tfia. 4.

on töö headus ja puhtus väljaspool võistlust, sest äris

(töötavad ainult I~JBrgu diplomeeritud tõOJõud.
Austusega: J. Lnlcsep.
Meie keskelt lahkunud seltsiliiget

Hambaarstimlse
kabineti.
Suuhaigused.
9-1 Ja 3—7, pühap. 10-12.
gnnrtnrg nr. R.

Pühade nädalal
Peeter Abelit

on Tartu

leinab Tartn Väikekaupmeeste Selts*
Seltsi liikmeil palutakse koguda kolmapäeval, 20. mail s. a. kell V«6

õhtulil

leinamaija, Tühe tän. nr. 88 lahkunu ärasaatmisele. Kirstupanek
Matuse komitee.

19. mail kell 9 õhtul.

Tartus, Riia tän. nr. 22-a

Dr. A. Amon

H. Vesteri ärist

Naha*, sugu- ja naiste*
haigused.
Kella 9—ll ja 5—7.
Tartus, Peplerl tita. 9

ostate daamide ja här
rade Jalanõusid Ime

(vastu Maarja kirikut),

odavasti. Suur valik

tel. 13-30.

moodsaid fassonge kõige

köetud neljapäeval, reedel ja laupäeval.
Peeter Melit

Tartu saunapidajad.

mälestab Tartu U«ma la maa
pensionfidride Ühing.
Kirstupanek 19. mail kell S p. 1. Matmine

20. mail. kell 6 p. 1. Tähe tänavast 88-6 Maarja

1. juunist üürile Anda päi

keserikas 5-toaline

vana kalmistule.

lirltr.

Unustamata armast

mälestab tema surma
aastapäeval leinas

Weera.

«Vanemuise» teater
Neljapäeval, 21. mail kl. 8 0.

Taras'l
kaastegevusel

Tartu Trükitööliste
Ühingu
erakorraline

Nälha ainult kl. 12—4, Hetsli

Moojolek

korter,

tn. 2—2, II korral.

Töö headuse eest vastut

Austusega H.VESTER
Dr. L Dotts
M&rkus: Palun mitte segada Konseni Sri minu
tiriga, asnn paar maja Tahe tSn. poole.
Naha* ja suguhaigused
Kella 9—ll ja 5—7.
Naisterahvastele kella 4—5.
Leeripäewaks
Tartus, BlltH Uu 14,
(Laia tän. nurk) t*L 11-22
soovitan kõige odavama hinnaga
faiku-ia kückcllasid

Hambaarst

huid-, hõbe-, alpakka ja
kristatlkaupasid.

L. Kedar

OUrt
Tartus,
Aleksandri
nCllVlilfein
tänaval
nr. 2.

tän. 27.

Plombeerimine, kunsthambad.
Tartus, Raekoja 13.

JLmmaproua

on reedel, 22. mail 1931, kell peretuiba, veranda ja aed, ka
7 õhtul Ühingu ruumes, Tähe kohane seltsidele, 1. juunist
tän. 13.

eesti Käsitööliste Sett;.

paremast materjalist

Ilus, 8-toalin©

välja üürida. Teat. alt. G.
Päevakorras muuseasG. all.
L. Martini iiwaliidiabi alla
arvamise ja Laakmanni trü
kikojast vallandatud liikme
Korter,
tele abiandmise küsimus.
JUHATUS.
2 tuba, köök, elekter, 'ära
anda. Soovikorral aed. Võru

Dr. Oskar Jusse!.

l. Willmnnn
JJMQS
Esimesel kohal
Feddingtoni tähetorni rahvus
vahelises võistluses 1930. a.

7-toaline

Vene tän. 5.
korter*
Iga päev kella I—s hästi Jakobi tn. nr. 38, Toome
maitsvad ja odavad

Müüa

Tartus, Nurru (Peterburi)
tMu. sr. 17.

maja

Ämmacmanfl-massecriia
i. ELLRR
Tartus, Raekoja tfiu. 9

Tartus, Suurturg nr. 13. Teateid saab
TARTCJ PANGAST, Suurturg nr. 20.

(sissekäik Roimi tän. 1).

äärva, saab 1. juuniks vabaks.

Näha saab iga päev kella
3—5 p. 1.

E. Kalmani operett 3 vaatuses.

Miks kevadel kreem B

Päikesepaistel., Uue elekt

Püäsetöhed 40, 50,60.85 ja 110

rivalguetusega

senti ühes riidehoiuga.

korter*

üli- ja kooliõpilaste pääse

vikorral 2 tuba) ja suurem
töötuba, ära anda. Järele kü
sida Fortuuna tn. 16, kaup

£j Sest, et hävitab kiirelt ja hästi tedpetShed K
a |a koll&ped plekid Teie näolt.
A~S. Prov. JCLi LIUL
Rüütli tän. 10. Tartus Narva tän. 0.

Korter,

!nnuuuunninmunnnnnntmnnnnnnnnummnn§

3 tuba, köök ja eestuba ( goo

tähed maksvad.

lusest.

Tartu KfisitSOllste Selts
Tiigi tän. 62.

4 tuba ja köök, veevärgi ja
elektrivalg. üürile anda. Lut
su tän. 20—4, küsida koja

2. ja 3. suvepühal, s. o. 25. ja
26. mail s. a.

Tedresan*

Tiibklavereid

mehelt.

kontsert

Kaks päikesepaistelist, re

tuba
köögi tarvitamisega üürile

tusel.

Algus kell 9 Ohtu.
Samas kella 11 alates

tantsumuusika
Pääsmed ö 25 senti.

Kr. N. N. Ü.

Hollandi
seeitinekfluplus

-2 nõudepesejat restorani,

r viisakas toatüdruk vene

[ega ja 4 üksiteen. keetIlimuda. ainult tunnis
:e ja soovitustega. Suur
r z. 111 k. Kõnet 10—12,
f. 4-47.

Kõige suurem valik
TÄPSETE
15 sendist alates rull. Paberlflr!
«KODUMAA* Tartus, Aleksandri t
nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.

Sprenk-Läte klaverivabrik Tartus
Rüütli tän. nr. 25, telel. 13-09.

Esitajad: ESTO-MUUSIKA Tallinnas, Viru tän. 2.
Viljandis, Lossi tän. 15.

Tallinna, Valli tn. 8.

Tuba,

Müük suurel ja väiksel arvul eestoaga, edeärtriv., ära anda.

Küütri tn. 7—lo.

Rüütli tän. 13, telel. 3-82.

Ari lõpetamisel alla oma hinna.
Keilasepaäri Tartus, Riia tn. 38.

suur saadetis pärale jõudnud. Kõige uuemad ja moodsad
mustrid odavamatest kuni kõige paremateni.

HARKOS-SEGZEK Suurturg nr. 5.

kõigis alevites.

Keskladu:

(Tulge ostma!

TAPEETE

Mugav

Osakonnad esitajad üürile anda. Lille tn. 12—1.

parandamine.
Soovitab

J. BRAUN Pärnus, Kuninga tän. 4.
A. SCHINMANN Vaik. Lai tän. 13.

MI. [Of tollil,

möbl. tuba

Dollar
Humber
N. S. U. Ja
GCrlcke.
Suur ladu osasid
ja kumme.
Jalgrataste emailimine ja

Firma Otsing

soovitab mõõdukate hindadega

Tartus, SöGglturg 5 elektrivalg. ära anda Tähe
soovitab körgevääituslisi tän. nr. 44, krt 5.
seemneid

ia leiavad: 2 vilun, keet

anda intelligent perekonnale.
Tartus, Karlova tän. 26, k. 1,
sealsamas on saada ka kahe
toaline keldrikorter.

W«

tomotlkopsajilletaimi

monteeritud

Tartu Vab. Vend. mlvk. or
kestrilt hra R. Ertlse juha

samalt orkestrilt.

Pianiinosid

..ERIKA". Vean. Tõnisson
Tartus, Suurturg nr. 2, telef. 7-79.
Soovitab lavas kasvatatud

Sr

*•7

Tall.

'•va ,
SdNoit haa lõmg I
vatkiiyjiek*

Arutatud 1827. a.
Kõiki poliiside omanikke
kes oma nõudmisi veel iiiesannud pole, palutakse seda või

Sonimütse,

malikult pea teha.

Dollar Claims Company, Inc. vann. adv. A. Nottbeck Tal
linnas, V. Roosikrantsi nr. 9. Könetr. 9—lo ja 4—5.
KAABUSID ja t. SUVEMÜTSE müüa odavate hindadega
Telefon 12-94.
Passaashis, Suurturg 15, Tartus.

rahuldab ka nõud*
Ukumaid tarvitajaid

