SlEfiuflt Iga stfcew.

üksik number 5 senti*
wPostsmc2iew Ja ta maksuliste lisade tellimlshlawad i
Postiga: 1 kuu 150 s.. 2 k. 300 s.. 3 k. 370 s.. iga Laa

. Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani li;
-Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siserligi

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

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

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

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisegar 1 kuu 135 s.,
2 k. 270 s., 3 k. 370 s., iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 a ,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wiies: 1 kuu 125 s.
2 fc t- 250 s., 3 k. 320 s* iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600

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

Posihnees

Telefoni dTa Minnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11.

12 kuud 1200 senti.

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil. " >

WäHsmaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Kuulutuste hinnad: kuulutuste külje! 5 senti, teksti

kodumaa hinnad.
~Maamees" 30 senti kuus. „SBdemed" 120 senti aastas, 60 senti

naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või

~ Lasteleht44 10 s. k. „Terwis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üksik

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.
number —45 ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s»

malust mõõda. i

Nr. 136

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

mail 1931.
Hispaania üliõpilaste

Sme-M fuDtfd

Käid raamatuid maksuta

„amet".

Rewolutsioon ei lase õppida.
Hispaania»We«e kokkulepe.
M a d r i i d i st, 20. mail (Trj.). Teisipäe
wal lõpetati Madriidis ja paljudes teistes
Hispaania linnades piiramisseisukord, mis
Zngeri sündmused ja Tartu rahu.
hiljuti wälja kuulutati kirikute ja kloostrite
pll fi« g t st, 20. mail. Nõukogude Wene Wenemaaga positiiwselt edasi arendada, soo rüüstamiste tõttu. Samal ajal otsustati aga.
wäliskomissari asetäitja KrestinsK esitas wib südamest, et Nõukogude Wene walitsus walitsuse poolt sulgeda Vallodoli ülikool. Põh
Moskwas Soome esindajale uue werbaalmär (eiab abinõusid, millega Soome mure põhjused juseks on üliõpilaste rahutused, üliõpilased
gukirja, seekord
kõrwaldatakse ja paremaid eeldusi luuakse olid püüdnud wägiwallaga sundida ülikooli
Soome rannakaitse asjus.
walitsust neile- wälja andma lõpudiplomeid,
heade suhete edasiarendamiseks.
WAiskomissar Palus Soome walitsust selgi
üliõpilaskonna koosolekul põhjendati seda
tada järgmisi punkte: 1) milleks Soome wa
nõudmist sellega, et üliõpilastel ei ole praegu
Wällsmimftrite kohtamine
litsus on ehitanud Suursaare põhjaosasse be
wõimalik
eksameid teha, kuna nad „liiga ela
Genfis.
toonalufeid kahurite jaokS; 2) miks Seiskä
walt ametis on rewolutsioonilise tööga".
Genf ist, 20. mail. Soome wäliSminis
rile, Lawansaarele ja Peninsaarele on ehita
Hispaania-Wene suhted.
tud toewskohti söjawäe merelennukite jaokS; ter Drjö Koskifel oli Genfis Nõukogude Wene
Genfist teatatakse, et Hispaania wälis
3) miks on Lawansaarele ja Seiskärile ehita wäliskomissar Litwinowiga nõupidamine minister Lerroux'! on käimas läbirääkimised
tud söjawae raadio saatejaamad ja 4) milleks Soome-Weue suhete asjus.
Nõukogude Mene wälisasjade komissar Lit
Soomes on ehitatud patareid, mille laSkepiir
winowiga. Olewat saawutatud põhimõttelik
„Jswe«tija" kartused põhje»ulatab territoriaalvete Piiridest kaugemale.
kokkulepe ,mille põhja! Hispaania ja Nõuko
damata.
Kõik need sammud käiwat Tartu rahulepingu
gude Wenemaa üksteist wastastikku tunnus
Sovme väerinna meeste poolt kavatsetud tawad ja astuwad diplomaatlikku läbikäi
par. 13,14 ja 15 wastu. !
rongifäit Wiiburist Mukogude Wene piirile misse.. Diplomaatlikkude esitajate nimetus
jääb nüüd ära, kuna wäerinnameeste liit sel Hispaania poolt wiibib aga, seni kui rahwus
Märgukiri Jugeri astus.
lest kavatsusest loobunud on. Jalutuskäik
Soome walitsus tegi Soome telegraafi wäerinnameeste päewa puhul korraldatakse kogu kokku on astunud.
Hispaama rahwusk. walimised on nüüd
agentuuri kaudu ajakirjandusele teatawaks ka Rajajõelt Perijöele.
ametlikult kindlaks määratud 28. juuniks.
Soome wiimase märgukirja sisu, mis esitati
„Suomen Sosialidemokraatti" kuulmist
Nõukogude Venemaale.
Nõukogude uus „pjakiletka"
mööda
on otsustatud wõtta üliõpilaskonna
Märgukiri algab pühaliku deklaratsiooni
Mosi' w a st, 20. mail. Nõukogude rah
ettetoomisega, mille Nõukogude Wene belegat 12. mai rongikäigu korraldajad kohtulikule
sioon Tartu rahukonverentsil 14. okt. 1920. waswtusele selle eest, et nad rongikäigu waja wamajanduse kõrgem nõukogu nimetas eri
korraldusi politseile ette ei olnud tea lise komisjoni, tes Peab wälja töötama kowa
a. enne rahulepingu allakirjutamist andis au likke
tanud.
uue „pjatiletka" kohta. Uus „pjatiletka"
tonoomsete õiguste kindlustamiseks Leningra
Soome lehed tõrjuvad tagasi.
oleks maksew 1933. a. kuni 1937. aastani.
di kubermangu soome rahvale. Edasi öel
dakse märgukirjas, et rahuläbirääkimiste lõpp
Soome lehtede Poolt tõrjutakse üksmeel
TZofkwalaste märatfused
koosolekul awaldas Nõukogude Wene delegaat selt tagasi need süüdistused, mis Nõuk. We
Rootsis.
Behrsin peale selle weel seletuse, milles ta eri nemaa poolt waremas märgukirjas Soome
Kokkupõrkeid
Stokholmis.
liselt alla kriipsutas
walitsusele ette heidetakse. Lehed märgivad,
Väikeste rahvaste enesemääramise Siaust
Stokh o l m i st, 20. mail. Moskwä
et Soomes on raske leida ligikaugeltki wõrd
ning wõimalust vabalt. oma elu korraldada. set neile vaenuawallmstele, mida venelased meelsed kommunistid panid toim'e teisipäe
Soome valitsus on teatavasti alati asunud iga päsw toimetawad Soome wastu ja sel wal uusi meeleawaldusi. Politsei oli sunni
seisukohal, ot Need deklaratsioonid/ kuna nad leke rii gsivaStafele kihutustööle, mida Nõuk.
tvd mi tu korda, wÄja astuma.
antud nõupidamiste tagajärje, ja enne le Wenemaa toetusel õhutatakse Soomes. Sel Muuseas tuli politseil'puhastada rahwa°>
pingu allakirjutamist, seisavad orgaanilises leks koolitatakse Nõuk. Wenes isegi wastawaid maja, kust politseid' Uwidega pilluti. Umbes
ühenduses Tartu rahulepinguga. Sellega sai isikuid wälja.
30 meeleatvaldasat ja politseinikku sai haa
Soome rahvusvahelise õigusliku eelduse
ivata, suuremalt osalt kergelt. Teataw arw
„Prawda" ähvardab.
nende täitmise ja jõus hoidmise järgi. Põhi
mesloawäldajaid wangistati, nende hulgas 2
eelduseks deklaratsiooni lubaduste teostamisele
Moskwast teatatakse: „Prawda" ütleb, et
naist. .......
on aga Jngeri-Soome rahva paigalhoidmine Soome aktiwistide keskel etendawat juhtiwat
Balti õigusteadlaste päew.
oma asumise alal. Kui suurem või vähem osa soome puukaupmehed, keS olewat Inglise
Kaunase st, 20. mail. Neljapäewal
osa tähendatud rahvast sealt kõrvaldatakse ja wanameelsete ja Prantsuse tagurlaste „!öök
kaugetesse võõrastesse kohtadesse viiakse, siis salkadeks". Need ajalvat boikotipolitikat ja awatakse Kaunases esimene Leedu-Läti-Eesti
õigusteadlaste paew, mis kestab 23. maini.
kõigutatakse sellega oluliselt deklaratsioonis lu walmistawat sõda Nõuk. Wenemaa wastu.
Konwerentsist
wõtab osa 29 Leedu, 29 Läti
Uut
sõda
prowotseeriwate
aktiwistide
tege*
batud enesemääramise aluseid.
wuse toetamine Soome walitsuse poolt wõiwat ja 7 Eesti juristi.
Ei wõinud nõnda siis jääda tõsist tähelepanu
äratamata, et Jngeri-Soome rahwa keskel tuua Soomele tõsiseid tagajärgi, sest Nõuk.
Kolonel Maidele ja Pinkale
wiimasel ajal on asutud laialisele kodudest Wenemaa suutwat ennast kaitsta.
Walgeroosi aumärk.
wäljaajamisile. Soome walitsusel olewate
Eilsel
kooswiibnniisel
Soome saatkonnas
Waasa pommilugu selgita
teadete järgi on möödunud talwe ja käesolewa
andis
ule
Soome
saadetu
asetäitja hra Snell
kewade jooksul Ingerimaalt wälja saadetud
misel.
mann
kaitseliidu
peastaabi
ülemale kol. Mai
õige tagasihoidliku arwestuse järgi mitusada
H e l s i n g i st, 20. mail. Lehtede teadmist
perekonda tõeliselt weel rohkem. Nad on mööda on politsei Waasa pommiloos wiie dele ja Tallinna malewa ülemale koi. Pinkale
Soome Walgeroosi 2. järgu komandöri au
saadetud kaugematesse wõõrastesse Venemaa
süüdlastesalga jälil. Senini are märgid. Oma kõnes tähendas hra Snell
osadesse. Siberisse ja Kolasse. Soome walit mehelise
sus teab, et Nõukogude Liit peab selle küsi teerimisi ei ole weel toimetatud. Uurimisi mann, st neile annetatud aumärgid on nende
muse liidu majanduspolitika teostamiseks, jatkatawat. Waasa pommipanemise loos teenete, eriti Soome-Eosti kaktseliidu wahe
milleks Soomel õigust ci ole wahele segada, on politseiwõimude poolt wiimastel päowadel liste ühisharrastuste alal, tõelised sümbolid.
toimetatud juurdlust Lapual ja Mstaros.
kuid
Waasa kuberneri arwamist mööda v leival
liialdus, mille on omandanud wäljasaatmised loota, et juba warsti kogu loosse täit selgust
Jngerisi,
saadakse.
woib wiia wastukäiwalt deklaratsiooni
Küüditajate nälja- ja watfimisstreik.
sihile Jngeri wõrdlemisi wäikearwulise
Kiwise küüditamise loos areteeritud Kok
rahwa rahwusliku omapärasuse häwitamisele. kola prokurör Lindh lõpetas esmaspäewal
Ei tule sellepärast unustada, kui Jngeri wii oma waikimise ja näljastreigi ning hakkas
mased sündmused on eriti SoomeS kõige süga
wamat muret tekitanud, ähwardades takistada wastusi andma esitatud küsimustele. Wangis
Eerolainen, kes oma näljastreigi lõpe
baid sõprussuhteid edasikestmast Soome ja tatud
tas,
alustas
uuesti waikimisstreiki.
Nõukogude Wenemaa wahel. Soome walit
„Si»i'MuSta" lõpp.
kus, keS õiglaselt püüab suhteid Nõukogude
Helsingi st, 20. mail. Siseminister
Odavalt pühadeks
on, nagu juba warem arwata oli, Waasa ku
bernerile käsu aimud seisma panna Lapuas
kunstliilesid
nädalalehe „Sini-Must" ilmumine, kuna see
on suletud „Aktiwisti" otsekoheseks järeltuli
nahast la taial peennaha töid.
jaks.
toasfastifttfeb süüdistused Tartu ruhuleptngu rikkumises.-Moskwa kahtlustab Soomet sõjalistes ettewalmistustes?!
Soome palub halastust iugerlastele.

Soovitan omast tööstuse kauplusest

K. HAUPT* Tartus, Küüni tän. 1.

Juunis ilmub

Lask langewarjuga 4400 m kõrguselt.
Langewarjupiloot ja kunstlendur Lola
Schröder Worescu parandas LeipKKis oma
119. langetvarjulaskuga tema enda poolt
1929. a. sügisel püstitatud ilmarekordi. Lcn
dur laskus 4499 m kõrguselt.

(Tartu näituse

album

«Konversatsioon-lefcsikoni» teliifad f
Oletades, et ka Teid huvitab soodus juhus saada maksuta häid
raamatuid, teatame, et kuna meil nüüd konversatsioon-leksikoni järgnevate
raamatute trükiarv lõplikult kindlaks määrata tuleb (kuna II raamatu
koostamine lõpetamisel), otsustasime erakorralise soodustu
sena kõigile neile tellijaile, kes hiljemalt 1. juuniks tasuvad «Kon
versatsioon-leksikoni" kuue või enam raamatute hinna, kinkida tellija
vabal valikul allpool avaldatud nimestiku järele raamatuid järgmises
ulatuses:
Kes tasub kohe Kr. 12.—, 6 raamatu hitina, saab maksuta lisaks raama

tuid Kr. 6. väärtuses.

Kes tasub kohe Kr. 24.—, 12 raamatu hinna, saab maksuta lisaks raama
tuid Kr. 12.50 väärtuses.
Kes tasub kohe Kr. 36.—, kõigi 18 raamatu hinna, saab maksuta lisaks

raamatuid Kr. 20. väärtuses.
Leiab meie erakorraliselt soodus pakkumine väärikat vastukõla, täi
tub meie soov, juhtida väärtuslikke raamatuid tõsiste kirjandussõp
rade ringi.
Kõige austusega
. «jlonvefsaisioon-leftsiftoni» tatitum
Kirjastus ~Eiu" Tallinnas. Postkast 324.
Märkus: 1) Kingituseks määratud raamatud saadame välja kohe pärast

raha kättesaamist.

2) Maha arvata võib Kr. 12.—, juba tasutud II raamatu hind ja Kr. 24.—-,
või Kr. 36. kõik seni tasutud summad.
Kr. S.
Kr. S.
I.
Blasco Ibanez. Areen. Romaan
Herman Bang. Neli kuradit . —.35
Maurus Jõkai. Geniaalne narr.
/. F. Cooper. Punane piraat. Ro
maan . .

H. Courts-Mahter. Ebaabikaas.
Romaan

Sama, köites .
Emil Droonberg, Jutti. Romaan
Sven Elvestad. Kummaline kepi
mees. Kriminaalromaan . .
Hanns Heinz Ewers. Sibylla. .
R. de Haas. Nugget . . . .

—.35

—.70

I.
—.75
—.35
—.35
—.35

—.35
—.70

Jack London

—.70

Romaan

Sama köites

Raudteehulkrud

Sama köites

Jack London. Fuatino kuradid
Octave Mirbeau. Piinade aed.
Romaan ....
M. Roberts-Rinehart. Doktor
Edvardes Romaan ....

Herbert Haljaspõld. Võõrsõnade
leksikon. Ligi 24.000 võõrsõna

Sama köites

August Strindberg. Hemsö rah

seletustega ja päritolu mär
kustega. Lisa: ligi 600 võõr
keelset tarksõna ja ütelust,

vas. Romaan ......

needki seletuste, päritolu mär
kuste ja hääldamisreeglitega.

I, 11. 111. IV, V ja VI vihk.
Iga vihk ........
Knut Hamsun. Viktooria . . —.35
Victor Hugo. Tapakirve aastal.
1

Romaan .
Sama köites »».».»
Hurmavad lood « « . * .

Jack London. Jerry. Romaan

—.70

I.

—.35

I.
I.
—.35

I.
—.70

I.
—.70

Edgar Wallace. Inspektor Longi
seiklused. Kriminaalromaan .
Edgar Wallace. Seitsme lukuga

—.75

Edgar Wallace. Punane ring.
Kriminaalromaan
Edgar Wallace. Sander* jõelt.
r>ama köites
H. G. Wells. Maailmade sõda.

—.70

uks. Kriminaalromaan . . —.70

Romaan

I.

I.
.70

(Teadus on vdimf
Ka igapäevase rahuliku töötegija ette asetab tänapäeva elu tundma
tuid asju ja nimetusi, mille kohta on tarvilik selgitust saada sagedasti
mitte ainult uudishimu, vaid töö ja elamise huvides.
KONVERSATSIOON-LEKSIKONI
headuste sõnaraamatusse koondatakse teadmiste kogu, mida täna
päeva inimene vajab maailma nähtuste seletamiseks, „Konversatsioon-lek
sikon" vastab iga küsimuse usaldatavalt sõnas ja pildis. Ei ole küsimust
kodus, äris, töökojas, põllul, ajalehes, kiriku või kohtu asjus, millele selles
teoses kas või lühikestki seletust ei leiduks.
Sõnaga:
KONVERSATSIOON-LEKSIKON
Teaduste sõnaraamat teos kõigile ja kuulub igasse kodusse, on
igale kodule uhkuseks.
KONVERSATSIOON-LEKSIKONI
Teaduste sõnaraamatu koostavad üle saja eesti eriteadlase ja tege
lase (nimestik I raamatu eesotsas). Kogu teos sisaldab üldiselt ligi 5000
ühe- ja mitmevärvilist pilti, joonist ja maakaarti.
KONVERSATSIOON-LEKSIKON
Teaduste sõnaraamat vastab Teile 3 köites kõik samuti nagu või
vad seda suuremadki leksikonid, sealjuures maksab aga meie Konversat
sioon-leksikon ainult osakese teiste hinnast. Selle tüsedaima teadmiste
allika, tüsedaima suurteose kõik kolm köidet maksavad tellijaile ainult
36 krooni (18 raamatut ä 2 krooni). Pealegi saab tellija koguteose (A kuni
Z-tini) 2 aastaga kätte. Hiljem ostes maksab teos 54 krooni (18 raama
tut k 3 krooni).
Omandades
KONVERSATSIOON-LEKSIKONI
Teaduste sõnaraamatu Teie ei kuluta oma raha, vaid paigutate
väärtusesse, mis tõuseb kohe hinnas 50% võrra.
Andke tellimine aegsasti ära, kindlustage endale see
suurteos tellija soodustustega!
Pärast iga uue raamatu ilmumist kallineb tellimishind.
KONVERSATSIOON-LEKSIKON
koosneb 3 köitest, kusjuures iga köide jaguneb kuude raamatusse. Iga I—2 kuu
takka ilmub uus raamat, seega kogu teos 2 aasta jooksul. Iga raamat sisaldab
192—224 veergu teksti sadade ühe- ja mitmevärviliste piltide, jooniste ja kaarti
dega. Iga raamat maksab tellijaile 2 krooni.
Aadress tellimistele ja rahasaadetustele: „Elu" kirjastus Tallinnas, post
kast 324.

Tutvuge ilmunud raamatuga, müügil suuremais raamatuärides
Teatage meile oma aadress, meie eslnd. toob Teile meeleldi teose näha
Rendi heinamaid wäikekoha
pidajatele.
Wavemalt maksmapandud pöllutõõminist
ri määruste kohaselt wõisid riigi tagatvara
heinamaid heinategemiseks rentida riigirendi
kohtade pidajad. Nüüd on põllutööminister
selle määruse muutnud ja korralduse teinud,
et riigi tagawara-hei-namaid ja metsamaid

tl. 18,30, jõuab Tartu kl. 23,02. Viimasel
pühal on lisarongiks Tartust Tallinna sõi
duks rong nr. 912, mille mine? Tartust kl.
14.25. Jõuab Tallinna kell 18.37. Lisa
rongid Peatumad kõigis jaamades. Lühikese
maa reisijaid Pakitakse kasutada eriti neid
käikuasetatud lisaronge.

Jaapani sõtawüeline esitaja.
Riiast, 20. mail. Jaapani saatkond
nikkudele, popsidele ja teistele wäikekohtade teatas, et Jaapan asutab Balti riikide jaoks

heinategemiseks renditakse ka ääremaade oma

mitmekesise sisuga. Toimetab P. KANARIK.
Kuulutusi võetakse vastu 10. juunini Tartu Maavalitsuses (Promenadi
tän. 2) tuba 17, telef. 1-01 igal äripäeval kl. 11-13.

parimpoonimiswaha
Esitus: Firma «Karu» Tallinnas.

Tartu ladu t Rohukaubaladu «CENTRAL»,
Suurturg nr. 8,

pidajatele.

Pühadeaegsed lisarovgtd.
Suwiste pühade puhul pannakse raud
teel liikuma reisijate tveoks järgmised lisa
rongid: Lculpäewal, 23. mail Tallinnast
Tartu rong nr. 911, mille mine! Tallinnast

sõjamäel ise attaschee koha. Attaschee alaline

asukoht saab Riiga.

PosHimtsf"
wjWb tellida Igast kn«
pfiewast Iga koo lõpuni.
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«POSTIMEES"

Neyapikwal, 21. mail 1981. a.

Ask ja kool ja rahwahääletamise seadus.

AW MllliM \mm.

Kas koolide» tehakse sotstalistlikku-kommunistllkka propagandat?
Seesugust korruptsiooni Läänemaa koolides neftrte wastuwõtmiseks pole
Riigikogu koosolek IS. mail.
peab WSimaldama Aetunnitöiid kõigil tööaladel
õhutawat Läänemaa kooliosakonna juhataja gaSlittude absoluutset enamust, wald amul
hääletajate absoluutset enamust Eelnou haa
neil juhustel, kus see tingimata tarwiilik on wal
Opositsioon muutub istungjärgu lähene Tänaw ja riigikogu liige M. Mihtelson. Eriti lctamine tehakse kodmnkkudele sundus Ukuks
miStuStehmliSbeil wõi muutunud sisötuvu ?on
des erksamaks. Teisipäewasel riigikogu koos agaralt edenewat rakukeste tegewus J. Piis
Aruandja J. UluotS Pidas eelnõu pu
junkw-urist tingitud põhjustel.
olekul endine majandusminister Zimmer kari ministriks olemise ajal ja kõige aktiiwse hul pooleteisetunnilise sissejul>atawa kone,
Sellelt seisukohalt lähtudes ei saa tööstuslikud
mad rakukese tegelased olewat endised Wõru
mann mingist arusaamatust tundest aetuna
milles tõi ette, et Eesti pohijeadu-; onmuu
ringkonnad pooldada esitatud eelnõud N-tmmilise
esitas wabariigi walitsusele küsimuse, kas on seminari õpilased. ühe õpilase juurest saa detaw. Põhiseaduse muutmise rahwahaaleta
tööpäewa ieatmse kohta, kus ületunnitööd on 100
tõsi. et majandusminister on wõtnud osa dud kätte hulk lohutuskirjandust Wenemaalt. mise kord aga pole põhiseaduses endas ütsikas»
tunni peale !offu surutud ja nende tegemine igal
Eesti Panga nõukogu koosolekust, missugusel Ta hankinud neid Tallinnast noorsotsialistli jalikult lahendatud ja selleks on teised seadu
juhusel äärmiselt raskendatud mitmesuguste puht
kust ühingust.
alusel ta seda tegi ja milleks?
wormiliste tingimuste läbi. Isegi hooaja-töös
Arupärijad küsiwad, kaB wabariigi walit sed Sellekohane seadus ütleb, et põhiseaduse
Küsimus jäi majandusministri puudumi
tuses on ületunnitööde wõimaldamine tehtud rip sel wastamata.
susel on see kõik teada ja mis kawatseb waba muutmine otsuStub lihthääleenamusega, mr
puwaks järeltvalwe ametkonna äranägemisest.
riigi walitsus teU, et kool ei muutuks sotsia see enamus on wähemalt pool hääleõiguslikOpositsiooni
erakondade
««pärimine
sotsialist
Samuti pole millegagi õigustatud seadus-eelnõuS
propaganda lawaks?
ja usuwastase kihutustöö listliku
Osa rahwast aga ei lvöta osa ega
fikseeritud nõue maksta uletundide puhul töö liku propaganda
Haridusminister
J. Piiskar ütleb oma
rahwahääletmnistest. üks kolmandik laab paÄnw.
kohta koolides.

Wiibe« wormaalseid nõudmist, rohkem tööstuse huwide
silmaspidamist l
Riigikogu asub arutuma «tööstuslikkude
käitiste tööaja seadust" nii kõlab wa litsust
poolt esitatud 8-tunnilist tööpäewa seadus*
eelnõu. See põhjustab peatuma tööstusette
tvõtete tööaja normeerimise küsimuse juures.

Omal ajal wäitsime, et Eestis pole sea*
dusandlikult maksmas 8-tunnilist tööpäewa,
kuigi ajut. walitsust deklaratsiooniga on sää*
rase seaduse koostamiseks wõimalusi antud
juba wabariigi algpäewil. Mõnelt Poolt on
Püütud ajutise walitsuse deklaratsiooni lausele:

„kaheksatunniline tööpäew tööstuses ja tai;*
banduseK hakkab uuesti maksma", omistada
seaduse kui juriidilise normide terwiku ise
loomu. Üks noorematest ülikooli õppejõudu* liStele karistuse ähwardusel VO-protsendilist lisot
dest leidis wõimalikukS 8-tunni.lise tööpäewa tasu. Töötasu amplituudi määrab ära toote tu
seaduse makswust rajada isegi tööliste ja sõ ruhind, mis sunnib toote omahinda reguleerima
durite saadikute nõukogu resolutsioonile. Loo kõigi olsmasblewate wõimaluste piirides. Teatud
mulikult pidid kõik need katsed B*wnnilisele tööaladel, kus tooresaine tvälisproduktma sigu
tööpäewale seaduse kaitset anda lõppema reerib, on tootmisekulud sellejuures ainukeseks
fiaskoga. See ongi nähtawasti põhjustanud Ivöimaiuseks toote omahinna reguleerimisel. Töö
L-tunnilise tööpäewa seaduseelnõu koostamist.

Kuid waatamata 8-tunnilise tööpäewa sea*

tasu suuruse ettekirsutamine karistuse ähwardusel

on kahtlemata lühinägebise tänapäewa huwide
kaitse ilmuwuS. mis alles arenewa tööstuie suh

duse puudumisele, on meil tegelikult B*tumm teS negatiiwscid rv'>ultaate esile manab töösiuse
liite tööpäew tunnustamist leidnud ja seda kiratsemise ja tööpuuduse kaSwamise näol.
pea ilma erandita kõigis suur* ja kesktööstus*
Teine moment, mis seaduseelnõu juureS
tikkudes, osalt isegi wäiketööstuslikkudes käi suurema
pahena ilmsiks tuleb, on kinnipidamine
tistes. Muidugi on tarwiduse korral tööta üleliigsetest nõudmistest ja wormaliteedist. Tõe*
tud ka enam tunde, ja seda eriti hooaja-töös poolest, kui artvestada 8-tunnilise tööpäewa tuii
tuses. Enamik käitist on harilikult aga piir
dunud B*tunnilise tööpäewaga, ilma et sel* nustamist töösturite poolt, ilma et 8-tunnrlisel
iööpäewal oleks seaduse sanktsiooni, siis peaks
lekz tarwis oleks sundiwat seaduse normi.
meie inimeste juures omasvts isacmud demokraat
Sellel asjaolul on aga wäga kaaluw lik mõttewris olema seaduse algatajatele ja koos
tähtsus praegu päewakorrole tulnud seadus* tajatele küllaldaseks tagatiseks, et seadust täide
eelnõu arutamisel ja tema maksmapanemisel.

taks ilma otstarbetute ja loomuliku elu arengut

Kõigepealt on see tõenduseks, et meil takiStawate nõudmisteta. Tööaja seaduseelnõu
praegu tööstuses walitsewa olukorra, respek on aga tultvil täis sarnastest ebawoorusist.
tiiwselt toodete produtseerimise ja mahuta
Nii nõuab seadus uletundide puhul tööandja
mise wõimaluste jimres, pole tawaliselt töös* ja tööliste wahel wormilMu kokkulepet, kas käi
tuSliku tööaja piiramine 8 tunniga enam Põ* tiswanemate, wõi kus need puuduwad, tööliste
lewaks probleemiks. Tööstusliku tööaja allkirjadega. ületundidskS tuleb luba nõutada
normeerimine 8 tunniga üldises mõttes ei kas jaoskonna tööinspektorilt, kui ületunnitööd
peaks tunduma enam säärase aktsioonina, mis ainult kolm päewa kestawad, wõi sotsiaalö akonna

wastuses,

Tööerakonna, asunikkude ja kristlaste poolt

seks. Niisugusel pichul et ole kerge saada seaduse?

usk on meil eraasi ja koolides wabatahtlik ette nähtud enamust. Otsusmjateks
on esitatud wabariigi walitsusele arupäri et
õppeaine ning seal ei saa midagi teha, kui üks isikud, kes ei taha om: kodaniku otgust er
mine, mille kandis ette Th. Tallmeister.. Aru
taha kanda wastutust rttgi elu luhtttntfe eest. kuna
pärimine põhjeneb märtsikuul Tallinnas ära on usu, poolt, teine wastu. Usuwastase pro need, kes tahawad kanda waStutust, et M «
paganda wastu wõitlemiseks puuduwad meil tahtmist läbi wiia. Sarnane seisukord et ole polt
peetud noorsotsialistide kongressil, kus on teh
paragrahwid. Minister seletab ka, et tiliselt otstarbekohane. Teotahtelt, ed.aktttwsedrst
tud käredaid otsust koolinoorsoo sotsialistliws üldse
t</ on küsinud kõikidest linnadest järele, kas kub jääwad kinni selle paisu ette, mille moodustab
waimus kaswatamise kasuks ja usu wastu.
passiiivscte wähemuS.
Põhiseaduse mõtte larele on mett kaks suurmai
Üks resolutsioon nõudnud kõigi abinõude ära wastab tõele, et koolides on loodud rakukesi,
kasutamist, et nõrgendada kodanlise kaswatuse kuid kooliwalitsuste juhatajad on teatanud, et wõimu rahwaS sa riigikogu. Praeguse korv»
sellest midagi pole kuulnud. Haapsalu juures aga on vahwal tvöimatu oma wõtmu tarwi
suunda, teised nõudnud punaste pioneergrup nad
seminari
lugu uurisid erapooletud haridus tada põhiseaduse muutmise otsustamise teei. «vee
pide ja noorwalwurite asutamist jne. Kõne ministeeriumi
tuleb kaotada.
' ametnikud ja ütleb wõitvat takistus
O. Kask (tööerak.) teeb ettepaneku seaduse
leja leiab, et mõnes koolis olewat hakatud näidata seda uurimise protokolli. Ka seal ei
juba käimagi selles waimus. Sotsialistid teatawat midagi rakukeste olemasolust. Min lugemine katkestada, et saak? aruandja kõne liU
ja seisukohti wõtta
walmistawad ette jämedaid jumalasalgajaid. gisuguseid põrandaaluseid koosolekuid õpilased mõtelda
K. Ast (sots.) tvaStab, et kvtk erakonnad on
Kõneleja ütleb, et koole Peab juhtima rahwa
saanud mahti seisukohti juba wõtta, selleks on aega
pidanud.
enamuse tahte waimus ja sotsialistlik propa ei olewat
Mis puutub referaadisse Marxist, siis see olnud küll. Kui tööerakond seda tveel seninr pole
ganda koolinoorsoo hulgas on lubamatu. olewat olnud harilik referaat Marxi eluloost suutnud teha. siis on kahtlane, kas ta seda suudao
Mitme kooli juures aga olewatki juba kutsu ja ta õpetusest ning see ei sisaldawat mingit leha tulewikuSki ja seepärast tuleks asuda seaduse
lugemise juure. „ .
tud ellu sotsialistlikke rakukesi. Kõneleja loeb erilist propagandat. Marx olewat meie koo
O. Kase ettepanek lükati taga,!. Algawad
ette Haapsalust saadud kirju, milles kirjelda lide õppekawas ja seega temaga tutwunemine
tvaidlused. . ~
O. Kask ütleb, et tööerakond pooldab seda
takse, kuidas Haapsalu seminaris üks õpilane pole õpilastele keelatud. Direktor ei ole wa
ja oti tarwis, et see seadus wõetaks tvastu.
hiljuti „isamaalisel hommikul" refereerinud rem kontrollinud, millest õpilane seekord ka seadust
Tööerakond on aga tvastu hääletamise sundusele.
K. Marxist, mis olnud solge kommunistlik watses rääkida. Direktor ise oli ka kõne ajal Kuigi rahwa? on suweräänne, ei tähenda see weel
propaganda ja kooli orkester mänginud lõpuks
seal ruumis ja ei pidanud tarwilikuks loengut seda et ta peab sunduse all häletcnnisele minema.
internatsionaali. Direktor kutsunud selle jä takistada ega katkestada . Kui kedagi süüdis H. Hasselblatt (saksl.) räägib _ka hääle
tamise sunduse wastu. Tshehhoslowakkias olewat
rele kokku pedagoogika nõukogu ja wiimane tada, siis ainult direktorit.
sundus olemas juba põhiseaduses ja nimelt seepä
otsustanud kaks süüdlast õpilast õpetaja kut
Minister ütleb, et tema teada pole kooli rait, et selles riigi? on wäga palju teisi ja
sest ilma jätta. Õpilased aga lootwat prae des olnud mingisuguseid rakukesi ja pole ka kõik flaamlased kokku saawad ainult siis wäikseena
guse sotsialistliku haridusministri peale, kes riigiwastast kihutustööd ning seepärast waba muse riigis, kui on hääletamine sunduslik. Avwab
ka, et selle seaduse hääletamise sundus wõib tuua
sundiwat pedagoogika nõukogu otsust muutma.
riigi walitsusel ei tarwilse midagi hakata ette põhiseaduse muutmisele ainult kahju, sest kui inimett

ilmtingimata peaks mõjuma meie rahwama* direktarilt, kui ette näha on tarwidust ületunni
jandusele mingi katastroofina, kui selle töödeks üle kolme päewa. ületunnitööde artvestu
wõtma.
juureS silmas peetakse teata*
Haridusministri wastns arupärijaid ei
mine peab sündima sellekohase? erilies, hariduse
Seadus-eelnõu puhul, eriti silmas pidades
waid erandlikke asjaolusid ja
ja sotsiaalministri poolt kinnitatud wormis pee tema üleliigseid nõudmisi ja wormaalsusi, rahulda ja otsustatakse ühel järgmisel arupä
möödapääsemata tarwidusi meie talvas nöoriraamatus ja ka töölise palgavaimal peaksime ütlema seaduse koostaja enda sõna rimiskoosolekul awada läbirääkimised.
Awalikkude algkoolide seaduse
walmistuse alal.
tu». Soe on kõik säärane paberlik ja küllalt dega seaduse eelnõu seletuskirjast: »kaheksa"
lugemise juures tekitas tvaidlusi O. Kase ette»
Need erilised tarhribitfeb ja asjaolud, mis keeruline suurt ajakulu nöudetv asjaajamine, mis tunnilise tööpäowa maksmapanek säärasel ku" teise
panek alandada koolisunduse tähtaega poole aasta
nöuottxtb tööaja seaduse suhtes elastllisust, pain ei ole kuigi lugupidamisttvääritv meie demokraat
stll, nagu seda käesolew seaduS ette näeb, tvörra. Peale mitmekordsete O. Kase ja hariduS
ibvwust, <m otseselt tingitud meie, tootetegurite liku karra juures. Nende ilmaaegsete tvormaal oleks raske meie oludes". Ning edasi: „ntm* ministri sönadewõtmiste lükati see ettepanek tagasi
arenematusest ja meie käitiskapitalide ivähesusest, sete nõudmistega ei faa töösturkcmd küll kuidagi
wõeti teisel lugemisel wastu.
git mõtet pole seadust makSma panna sää" ja seadus
Kolmandal lugemisel tvõetakse wastu .mürk
samuti aga ka sellest ägedast wõistlusest, mida leppida. Küllaldane oleks ületundide suhtes töN
raste juhuste suhtes, kus tema täitmist wõi gaaside sõjas tarwitamise keelu kohta köitva proto
meie kapitalistlikult ja tööstuslikult arenematu ltste suusõnaline nõusolek, ületunnitöid tuleks mata on läbi wiia, kui töötajad seda ei soo
kolli kinnitamise seadus", .Purisaare tuleõnnetuse
tväideriik peab Pidama oma majanduslikult tuge wõimaldada igale käitisele teatud, seaduse poolt tvi. Kui nad aga seda soowitvad, wõiwad laenu seadus", .Riigi eelarwe seaduse täiendamise
vamate naabritega ja wäljaspoolt siseturule wall fikseeritud tundide artvul teha Ama luba küsi
nad seda teha niikuinii ka ilma seaduseta" seadus", .Liha ja linaseemnete hoiu ja weo kont
rolli seadus", ja .Piimatalituste wõrgu korralda
guwate toodetega. See peaks seadusandjale ette maia, kui sootviiakse järelwalwe hõlbustamiseks, (motiinnd eelnõust kodutõötajate kohta).
mise seadus".
dikteerima tvajaduse .seaduse lõplikul koostamisel siis harilikus teadaande korvas, ületundide ar
Lisaksime juure üldises mõttes: „ilma
Nüüd jõuab riigikogu paetvakorra kõige taht
ja maksmapanemisel silmas pidada kõigepealt ko toestuseks oleks küllÄldane dokument töölise pall
nende üleliigsete nõudmisteta ja puht toor' sama puukti juure.
dumaa tööstuse hu tuisid, mis oleks tagatiseks nii garaamat ja käitise üldine palgaartvete raamat,
maalsusteta, mida eelnõu tööandjale ette Riigikogu wallmise, rahwahääletuse ja rah
meie rahwamajanduse kui ka meie töölisklassi kuS säärane seaduse järele olema Peab. Töölise weeretab, mis on takistuseks meie tööstuse
waalgatuse seaduse muutmise seadus.
edaspidiste hutvide kaitsmisel. Sellepärast ei to pangaraamatu sissekannetest ja üldise palgaartoe normaalsele arengule, kuid ka töölistele mi"
See
seadus esitati möödunud sügisel põllu
hikS S-iunmline tööpäetv meie juures saada üle raamatu sissekannetest wöiwad järeltvaltveamet dagi positiiwset ei anna."
meeste-kogude poolt. Sellega tahetakse muuta
tamatuks normiks mitte igal juhusel: uus seadus nikud köl? tartvili'ed andmed hankida.
A. T.
rahvahääletamise seadust ses mõttes, et ettepa-

sunnitakse hääletama. siiS ta hääletab kindlasti
wastti. Igal inimesel peab olema wöimalus jääda
erapooletuks küsimuste juure?, mis teda ei huwita.

A. Laur (as.) ütleb sedasama, et asunikud

pool-dawad selle seaduse waswwõtmist. kuid nad on
hääletamise sunduse waStu.
Aruandja J. Uluots waStaS kõigile kolmele õige

pikalt ja weenwalt.
Geadus wöeti esimesel lugemisel WaStu.

Arupärimine sugufigadepärast
Koosoleku kestel lewiS kuuldus, et asuni
kud tahawad tulla erakorralise teadaandega
Wenemaale ostetawate sugusigade hinna as
jus. Wenemaa makswat kilost 105 senti,
„EStonia" oga maksab seakaswatajatele 60
senti eluskaalu kilost. Kiud nad ei leidnud
parajat momenti erakorralise teadaande ette
kandmiseks. Kui koosolekut äkki taheti lõpe
tada, läkk. kõnetooli üks asunik ja rääkis siis
ära, et nad tahtnud esitada sellesisulist erakor
ralist teadaannet liiakasuwõtmise wastu. Ja
lubas esitada arupärimise.

Karskusliidu loterii lönnlooslmlne on V* Juunil. Piletid, mida ei suudeta
111,1 müüa, palume aegsasti tagasi saata. Karskusliit. Tartus.
SÜMISS ka# TeH en Juba u- E- N- ü- loteriipilet, mll
llllolo loss võite võite 1.250.000 senti. 11. eelloosl
inineon laupäeval kell 5 peale lõunat.

UHasfkiaa konn.
€dUta* Iftalromaan.
Maytree maja».
Et jahutaja kuumaksjookS langes ühte autokummi
plahwatusega, oli lihtsalt juhus. Ja juhus oli samuti,
et kõik see sündis Maytree maja läheduses, Horshami
wiiwal maanteel. Suwila oli suurem kui enamik sslle
laadilist. Tal oli puunikerdusega esikülg ja õlgkatus.
Richard Gordon seisis waikselt aiawärawa ees. et teda
imetleda. Maja oli pärit Elisabethi ajastikust. Kuid
Gordoni huwi ja imetlus polnud tingitud waid muin
iuseharras-tusest.

Ei kuigi talle tõelise lillearmastajcma meeldisid
lilled ja see suur aed ta ees awardus nagu waip, ei
olnud siiski õlipuu lõhn see, mis kütkestas teda. Ei
olnud see samuti mugawuse ega puhtuse tunne, mida
hõngus sellest kohast, mitte küüritud, punaste telliskiwi
sillutisega tee. mis wiis maja juure, ega lumiwalged
eesriided tinaraamides aknaruutude taga.
See oli tütarlaps punase riidega kaetud korwtoo
liS, kes köitis ta pilku. Ta istus keset wäikest muru
platsi muulimarjapuu warjul, noored kauniltwormitud
liigendid sirutatud kaugele wälja ja suur karp komp
wekke kõrwal. Ta juustel oli wana kulla wärw, kuid
niisuguse kulla wärw, mis säilitanud elu ja läike.
PuhaS nahk ja kui ta pea pööris Richard Gordom
Poole ~ kaks halli küsiwat silma. silmad tumeda
mad kui hallid jc ometi hallemad kui sinised. Neiuke
tõmbas kähku jalad kokku ja tõusis püsti.
„Kahetsen, et teid eksitan," wabandaS Dick, kübar
käeS. „Kuid ma wajan wett oma autole. Tal on nii
hirmus jänu —"
„Kui tuleksite minuga maja taha, siis näitaksin
teile kaewu," wastas tütarlaps. Dick märkas kohe ta
hääle ilusat kõla. See oli alt, mille kohta oleks wõi
nud tarwitada kõiki omadussõnu, mis märgiksid hääle
soojust, õrnust, kõlawust ja armsust. Dick järgnes tü
tarlapsele, ta oleks tahtnud meelsasti teada, kes ta on.
Ta hääles oli pisut seda üleolewat kõla, mida ta tundis.
See oli tütarlapse häälekõla, kui see tü
tarlaps kõmseb endawanusega.
Dick, kes kolmekümne-aastane (ja oma sileda poisi-

kesenäoga sarnles kaheksateistkümnega), oli seda ,Mai
kese-noore-tooni" kuulnud juba waremini ja oli see ta
teinud alati rõõmsaks.
„Siin on ämber, ja see siin on meie kaew," ütles
neiu. „Saadaksin teile tüdruku appi. kuid meil pole teda
olemas, pole kunagi olnud ega saagi olema."
„Siis on üks waene tütarlaps ilma jäänud ühest

põgenemine Kremlist
Gveu Adeloui romaan.
r»Mm» M. P. 39

eriti heast teenistuskohast."

Neiu waikis, ja kui ta wett walädeS waataS Di
ckile otsa, leidis see, et teda koheldakse kinnise ükskõiksu

sega. Kui ta aga wiis ämbri maanteele auto juure,
tuli tütarlaps talle sinna järele. Ta tegi ringi ümber
suure kollase auto ja katsus teda siit-sealt uudishimu-likult.
„Kas te ei kordagi niisugust rasket sõidukit üksi
juhtida?" küsis ta. ~Mina teeksin seda küll. Teda on
nii halb ja raske käsitleda."
Dick ajas end püsti.
„Hirm?" hooples ta naerdes. „See on sõna, mille
olen maha kustutanud oma sõnatagawarast."
Tütarlaps sattus wiiwuks segadusse, siiS naersid
nad mõlemad.

„Kas tulite Welfordi kcudu?" küsis ta. Dick
noogutas.

„Siis wõibolla kohtasite teel minu isa?"
Kohtasin ainult ühte nukrasilmset keskmistes aaS
tates härrat, kes teotas pühapäewa, sest ta tassis suurt
pruuni kasti turjal."
„Kus te teda kohtasite?" küsis tütarlaps huwi
tatult.
„Siit kahe miili kaugusel wõi weelgi lähemal."
Ja kui neiu hakkas kõhklema, jätkas ta: „Loodan, et
ma ei kirjeldanud teie härra isa?"
„Mina aga arwan, et see oli kindlasti tema"
wastas tütarlaps tuju muutmata. „Jsa on looduse
uurija-pildistaja. Ta teeb filmiüleswõtteid lindudest
ja muist asjust, muidugi kui asjaarmastaja."
Dick wiis ämbri lagast sinna, kust ta ta wõttis, ja
wiiwitas weel kaheldes. Ta otsis oma siinwiibimisele
wabandust ja arwas t"da lcidwat aias. _ Kuipalju ja
õnnestunult ta oleks suutnud leida uut kõneainet, peab
jääma lahtiseks küsimuseks, sest jutlemise waheajal oli
majauksele ilmunud noor mees. Ta oli suur, ilus, jõu
mehe kehaehitusega, ja Dick pidas teda kahekümne
aastaseks.

„Halloo, Ella, kas isa on tagasi?" hüüdis ta ja
silmas siis wöörast.
(Järgneb.)

Minu truu abiline Jarowitzki ja proua Olga
teadsid waid osaliselt sellest, mis pidi tulema. Igata
hes ei saanud Olga põrmugi aru, et Barõschko wiidi
sõna otseses mõttes enda hukkamisele. Wõibolla aimas
Jarowitzki juba algusest, mis sünnib. Mina iga
tahes ei öelnud talle midagi. Hädakorral oleksin ka
kõik wõwud endale.
See oli wiimane päew, mil proua Jarowitzki töö
tas Gromowi äris. Ta oli esitanud tunnistuse, et ta
on haige, ja loobus teenistusest. Järgmisel päewal po
leks tunnistajatena leida olnud ei teda ega mind, ega
oleks olnud ka wähematki Põhjust anda käsku kellegi
muu kui waid Gromowi arreteerimiseks.
Alates silmapilgust, mil käis pauk, oli Gromowi
seisund lootusetu. Mõrtsukat ei tee ju süütuks, kui ta
wäidab, et ta on maha lasknud wale isiku. Ka poleks
Gromow saanud tõestada, et ta tegi seda hädakaitsel.

Gromow mõistis, et polnud enam muud pääse
teed. Sellepärast ta lasi enda maha."
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Lõpp.
Sorin oli oma jutustise lõpetanud ja jäi waikideS
istuma, sigarite suits mähkis meid ajajooksul sinis*
teSse pilwedesse.

Ta näo üle libises miski nagu wari. Alles siis
sain aru, kuipalju õieti ta warjas oma walitsetud wä
limuses. Ja alles nüüd ma nägin, et hõbelaigud ta
otsmikul meie wiimasest kohtumisest saadik Freuden
stadtis olid läinud laiemaiks. Nüüd märkasin, kui toa
siuud ja ülepingutatud oli see inimene, ja et ta jalul
suutis seista waid weel tänu oma wapustamatule tah
tele, mida olid karastanud paljud kibedad kannatused.
Wähe aega pärast seda ütles Sorin:
„Teie imestate muidugi minu awameeisust nii
wõõra inimese ees. Kas teate, miks olen kõik selle teile
usaldanud?"

Mõtlesin silmapilgu järele ja ütlesin siis:
„Wõibolla te arwestasite, et ma Pariisi saabudcS
otsin Wera üles ja seega saaksin Gromowi surma üksik
asjad teada. Wõibolla te arwasite, et ma arutlen nii
ja teisiti ja lõpuks leian lahenduse ise."
„Andestustütles Sorin wahele. „kuid teie uksi
poleks lahendust kunagi leidnud. Wastu minu tahtmist
ci saada minult tõtt nende sündmuste suhtes wälsa
pressida. Isegi, kui te praegusel silmapilgul läheksite
otseteed politseisse, mida teie minu weendumuse järele
ei tee, oleks minu seisund politsei wastu täiesti liai
päasmatu. Kuid ma kartsin, et teie wõibolla lähete
Wera juure ja mina siis wastu tahtmist olen sunnitud
temaga seisma silm silma wastu. Ja paraku seda ei
tohi sündida. Kui olen teile öelnud tõtt, sündis see
waid seepärast, et arwestada teie wattimist."
„Sellel juhu! teie ei kaalutlenud walesti," was
tasin. „reisin homme edasi ja teie saladust ma hoian
hästi. Kuid lubage endile'nõu anda mehel kelle pool 'hoiu olete wõitnud: Minge Wera juure! Alles siis
leiate rahu." '
Sorin raputas pead.
„Olcn nüüd nii palju õhtuid Wera akende all käi
nud edasi-tagasi za olen igatsenud oma saladust teda
teatamaks " wastas ta wäsinult. „Nüüd tead
totf, tahtsin öelda; „Gromow oli waras ja walesüü
dlstaia. kuid wõibolla ta oli sinu silmis siiski
. „ mina. Otsusta ise!" Nii tahtsin
daksin Ua'fQŠ ma jcba kunagi suu.
SBarStt paraft seda me läksime mmema Ladkn.
ime temetersest ühel juurel bulwaril. Wõrsin auta
kuna Sarm eelistas jala edasi minna '
... Maletan weel tema sirget kuju. mis aawalael os.
tus edasi mooda bulwartt. millel ärkama suurlinna elu
hakkas para,ast> pulbitlema.

I»h«Kil« rannal® o%^
rahnul uht daami ja härrat s-.s r-?' 1
[mna kus pärkescloojak walas kulda ja purpurit
lastele, hallidele saartele. 1 Purpurit paiNeed olid Wera ja Sorin.
Ma läksin ruttu edasi.
Lõpp.
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Peenetvndlus? I
Läti «fsflrioubufe MHMIS suhtu«i«e Eesti w iilis
temiAft küstumstesfe.
RahwuSwahelije korrektsuse kirjutamata saadiku koha Rootsis, missugune saatkond tea
põhinõudeks on, et ei segata teise riigi sise tawaSti olemas kõigi Skandinaawia maade
mistesse asjadesse.

kohta.

Teeb seda mõni riit siiski, siis tuleb kohe
Peab arwama, et sarnased Riias lanssee
protest puudutatud riigi walitsuselt wSi wa ritud kuuldused ei ole mitte paljas naiwiteet,
hemalt awaliku arwamrse ajakirjanduse waid seal ollakse kiMasti teadlik, kuidas need
poolt.
Skandinaawia mais mõjuda wõiwad sa mõ
See nõue, et tuleb keelduda segamast wvõra jllwad. Nendel wõib ainult üks põhjendus
riigi siseasjadesse, ei käi mitte ainult riigi ja siht olla: tekitada muljet, nagn puuduks
walitsuste ja ametlikkude asutuste kohta, Eestil huwi Rootsi ja teiste Skandinaawia
waid tarwilikku tagasihoidlikkust teiste riikide riikide waStu. Muidugi ei kergenda see meie
siseasjade suhtes näitab üles eriti ka tõsine saadiku tegewust Rootsis ja Skandinaawias
ajakirjandus.
üldse, ei kindlusta tema seisukorda, waid wõib
Seda wõõraStawam on nüüd wiiS, kuidas küll tekitaba arusaamatusi Eesti-Skandinaa
wiimcrsel ajal on osa Läti ajakirjandust.käsi wia wahekordades .
Teatawasti on wälissaadikute seisukord
tanud Eesti riigi wälisteeniStuse asja. Juba
waremini lansseerisid Riia ajalehed teateid, wäga hell. Nad on teatawas mõttes kait
nagu lahkuks sealne Eesti saadik omalt ko scta nii oma maa ajakirjanduse eest kui ka
hatt. Need aluseta teated lükati meie poolt seal maal, kus saadikud töö talvad. Sest nad
ametlikult ümber, kuid sellega asi ei lõpnud, ei saa mitte ajakirjandusega wõitlema hakata.
waid sarnaseid asju lansseeritakse Riias sihi Tarwis on, et saadikutel oleks usaldus ja seda
likillt edasi. Nüüd mitte üksi ei korrata ei tohi ajakirjandus sihilikult õõnestada. Seda
seal endiseid teateid, waid püütakse tõendada, peaks ka Riias ära tuntama. Vastasel kor
et uueks saadikuks Riiga tuleb Eesti praegune ral jääb mulje, et aluseta kuuldusi Eesti wä
lisesinduste asjus Riias selleks,
saadik Stokholmis.
Nähtawasti katsutakse sugereerida meie et Lätil seda kergem oleks Skandinaawias
wõlisministeeriumile ja walitsusele, et too oma suhteid aretada teiste arwel!
Naelutame kinni, et sarnased wõttcd, nagu
dakS Riiga mõni erilise kaaluga meeS. Ja
tehakse seda Riia poolt kahjuks wäjja iseära need ühes osas Riia ajalehtedest ilmsiks tule
. lisel ja Wõõrastawal wnsil. Sest uhenduseS wad, osutuwad ainult wälispolitiliseks kaswa
lellega ei peeta Riia poolt paljuks teateid tamatuseks. Tahaksime loota, et see peagi
lendu laSta, nagu kawatseks CeSti kaotada kaob.

Riigikohus kiauitas
®. Paimal! karistuse.
Kolmapäewal oli riigikohtus arutusel
Tallinna endisi liunauõunikn,
waerakonna tegelase, Eduard Paimali
Mustjõe-Hobersti mõisa walitseja Aug. Kal
bergi süüdiswsasjgd. Kohtupalat oli mõista
nud E. Paimali 3 aastaks ja A. Kalbergi
21*2 aastaks wangiroodu. Esimesele pandi
süüks ,et ta Tallinna linuatvalitsuse majan
dusosakonna juhatajana oli pressiuud wälja
linna Mustjõe-Hadersti mõisa rentnikult
1000 krooni lubades rentnik loh. Kraa
mannile maad juure anda ja teiseks oli wõt
nud kelleltki 100 kr. meeleheaks selle eest ni
metatud isiku alkoholiliste jookide müügiloa
palwet toetada loa andmise otsustamisel. A.
Kalbergi süü seisis aga selles, et ta oli olnud
wahemehets E. Paimali ja mSisarentnikn
Kraamonni wahel wiimasclt 1000 kr. wäl

Näitus algab laupäewal, 20. juunil kell
3 päewal ja lõpeb jaanipäewa järgmisel päe
wal, 26. juunil kell 12 päewal. NäituS pee
takse Kadrioru mererannal. Tallinna uue!
kaunil näituseplatsil, mis leidis möödunud
aastal suurt kiitust. Väljapanekute esitami
seks on möödunud aastast awaramad wõi
malused.

Sügisel Tallinna GeSti Põllumeeste Selts
«' korralda teist näitust, ka ei korraldata eel
nimetatud platsil tänawu sügisel mingisugust
teist näitust.

Näitusebüroo asub: Tallinna, Õllepruuli
tän. 1. Ä .
TaM»«a
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Neile, kes armastavad loodust JllftUS
Darwini elulugu*
Kirjutanud dr. A. Heilborn, tõlk. Ann Tamm. Eluloolise seeria 7. anne, piltidega.
132 ihk., hind 1 kr. 50 snt., köites 2 kr.

Darwini elulugu see on reis merel ja maal, taimede ja loomade kogumine, tähelepane
mine ja jälle tähelepanemine. Ei haigused ega teiste arvamused suutnud segada. Tule
museks darvinismi kui õpetuse ja maailmavaate tekkimine, mis avas uue ajajärgu ini
meste mõtlemises ja elukäsituses.

Varemini Ilmust di Victor Hugo, Aleksander Suure, Edisoni. Vergiliuse, Aleksis
Kivi ja Pasteufi elulood.
Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus, Tartu, Lai t. 35, tel. 6-01

Leeripäevaks ostate 10-20% odavamalt

japressimise juures.

grammofone Ja plaate, jalutuskeppe, vihmavarja, kSekotte, port
felle, kirjüütualauagarnit., manlktltlrkarpe, habemeouge jn?.
JOHANN ROOSIPUU
Tartus, Suurturg nr. 14. Narvas, Suur tBn. nr. 24.

Riigikohtus estucsid E. Paimali eest wan
uutatud adwokaadid A. Maurer ja Th.
Rõuk ning A. Kalbergi eest A. Sorokin. Asja
amtamine kestis 2xk tundi. Riigikohus ot
sustas nii Paimali kui ka Kalbergi kassatsi
oonikaebused tagajärjeta jätta.

Proowisöidad paasSegaast
generaatoriga.
Elle korraldati järjekorralist katseid Tar
tus loh. Hirschi metallitööstuse-- puusöe
gaasi generaatoriga. Proowide juures olid
ka teedeministeeriumi jouwaukritc inspektor
Elbrecht ja hra Hirrto majandusministeerium
mist, insener ja osjast huwitatnid. Sõideti
Elwa ja Elwast Tartu. Sõit õnnestus
kõigiti.

Kuidas tabati salapiirituse
wedajad.
Konfiskeeriti aerupaat ja 360 liitrit piiritust.
Tartus märgiti tttgewat maawäringut.
Rakwe.re st, 20. mail. Täna öösel kl.
2.30 tabas Kunda raiooni Letipea kord. piiri
Portagaallaft teateid kahjudest.
walw. n.-allohw. Mänd Kadaka talu kohal
'TelegramnHd wälismaalt fci teatanud Oskar ja Ewald Tomiugase ja Eduard Kisti
' Kolmapaewa hommikul kdll 4,30 regift
reerifid meteoroloogia obserwatooriumi seis eile weet täpsamat maawärisemise läbi sün aerupaadiga, milles oli 36 plekkuõu 366 liitri
piiritusega. Mehed olid püüdnud juba paar
mograafid tugewa umawäringu, mille kolle nnitatud kahjudest. Küll teatati:
Lissabonist, 20. mail kl. 3,45 hom päewa maale tulla, kuid piiriwalwe takislu
asub Gibraltari suunas, Tartust umbes 3Va
ei saanud nad seda teha. Teisipäcwa ööl
tuhande kilomeetri kaugusel. Arwatawasti mikul tunti seal tugewat maawärisemist, sel
läksid mehede uuesti õnne katsuma. Kuid see
asub wäringu keskkoht Marollkos. WLring mille tagajärjel üiks maja tvarises kokku.
keStiS TartuS 3 tunui ümber. Maksimaalne Maawärisemine oli tuntaw ka mujal Portu kord lõppes asi hoopis halwasti ja mehed
lõksu. 360 liitrit piiritust ja aeru
maapinnanihe oli 0,4 mm. Seega kuulub > gaalias. Nähtawasti on katostroosi keskkoht sattusid
paat konfiskeeriti.
waring tugewamate hulka ja võis põhjus mujal ja Portugaalia on ainult kaaskonna
Enesetapja sai mõrtsukaks.
tojaks.
taba raskeid õnnetusi.
Sõduri wabasurm Narwas.
Teisipäewa õhtul kella 7 paiku laskis en
nast maha 1. jalgwäe rügemendi töökompa
nii ajateenija reamees Jaan Studcmcister,
27 a. wana, pärit Harjumaalt. Studcmeis
Rootsi hobusehoupmeheil flretm.
ter toetas lastes püssipära akna wastu ja
laskis laengu lahti. püssiwardaga triflifc wa
jutades.
Kuul tungis südamest läbi ja tabas
Rattad l&imttM ataaöiaafa saamisekstema seljataga istuwat reamees Koorti.
üks Tallinna leht tõi teaite, et keegi Daani on daanlase Hanseni pvolt tõesti sellekohane Koortil tungis kuul selgroogu, läbistades
ärimees Lewin-Hansen, ?eS Rootsi hobuseid pälwe esitatud, kuid ministeerium ei ole selle kopsu. Kuna enesetapja kohe hinge heitis,
kottu ostab, on pöördunud põttutööministee küsimuse kohta weel jõudnud seisukohta wõt toimetati Koort raskelt haawatuna diwiisi
riumi poole palwega, et temale antaks 4a. ta. Ministeerium tahab enne koguda tarwi haigemajja.
Arwatawasti on enesetapmine ühendu
peole ainuõigus hobuste wäljaweoks Eestist. lisi materjale ja andmeid, kui otsustamisele
Palwet põhjendab ta seega, et seisukorra juu tuleb hobuste wäljawco ainuõiguse andmine. ses 16. mail kompanii waraaita sissemurd
miscga, kust wiidi ära 47 paari saapaid, töö
res, kus kõikidel on luba wälja wedada, tekib
Hobuste eksport Rootsi on wiimasel ajal
riistu.
Warguses kahtlustati sõdureid, nen
sel alal palju juhuslikke hangeldajata, keS
muutunud hoogsaks.
de hulgas ka Studemeisterit.
sciadawad wälismaa turule halba kaupa ja
Vanakese saatuslik sõit.
rikuwad selle tõttu meie hobuste kuulsuse ja Möödunud aasta nowembrist peale on Rootsi
Wiljandi wallas Tölbi tallis elutsew Jüri
wõiwad lõpuks sulgeda turu meie hobustele. wiidud üle 800 hobuse. Meie hobused lähe
wad peamiselt Põhja-Rootsi metsa- ja kae Keskküla, 70 a. Mana, sõitis 39. skp. Wiljan
Omalt poolt lubab ta aaStas wälja wedada kaewandustöödele.
Ostetakse ainult tugewaid
kuni 2090 hobust, makstes meie põllupidaja hobuseid. Sõidu- ja ratsahobustel pole mi dist hobusega koju. Kui ta oli jõudnud Sini
tele keskmiselt 500 kr. hobuselt.
allika jaama juure Orika teele, siis oli ta ha
See teade on teiste siin wiibiwate rootsi nekut. Hobuseid on seni ostetud peamiselt kanud püsti wankril seistes midagi kohen
Wiru- ja Tartumaalt, kust olewat saada parc dama, kuid kukkus sealjuures õnnetumalt
habusebaupmeeste seaS tekitanud Zrewust.
maid ja tugewamaid loomi. Hobuseid oste
Praegu on suuremaks hobuste eksportööriks takse, tõu peale waatamata, wanuscga 3—B tvankri ja hobuse wahele. Hobune tõmbas
rootslane Eriksson, kellel sel alal kogemusi. a. wahel. Peanõudmiseks on, et nad oleks lvankri wanakesest üle. Poeg, kes juhtumisi
Ta on eksporteerinud hobuseid Rootsi ja sealt tugewad ja terwed. Nende eest maksetakse oli seda peelt nägemas, toimetas õnnetu kohe
wälja. Wiimastel aastatel ostis ta hobuseta siseturu hinnaga wõrreldes kõrgemat hinda. Wiljandi haigemaija, kus J. Keskküla warsti
kokku Soomest, ja möödunud aastast alates Keskmine hind on 300 kr., kuid on maksetud hinge heitis. Samas haigemajas oli juba
ka Eestist, tõsteS wõistluse tõttu pLllupida ka kuni 500 kr. Ostmine sünnib laatadel ja ees ka tema naine, kes nädal aega tagasi ko
dustel tööde! komistades kukkus ja käeluu
jotele maksetawaid hindu.
seks määratud aegadel, mis kuulutuste läbi
Ta seletab, et juhusel, kui meil antakse teada antakse. Hobuste wäljawedu on meie murdis.
Kuritahtlik süütamine Riidajas.
wäljaweoõigus ainult ühele isikule, siis ase põllupidajate seas elawat huwi asja wastu
19.
skp.
läks Riidajas põlema Kulbi talu
tataifse see monopolisti seisukorda ja temal esile kutsunud. Kokkuostmine kestab. Ka praegu
jääb wõimalus oma äranägemise järele hindu ootab Tallinnas 25 hobust wäljasaatmist. elumaja ja laut, mis kuulusid L. Johanso
nile. Omanik hindab kahju 759.909 sendile,
maarata. Sellest
Kuna laewaühendus Tallinna-Rootsi wahel
saatvad eestkätt Lahju meie haobusekaÄvatajad. on puudulik, siis saadetakse hobused siit Hel kuna nad olid kinnitatud pooles wäärtuscs.
Õrnani? oletab kuritahtlikku süütamist.
Nagi: meie põNutöömimsteeriumist kuuleme, .singi ja sealt raudteel edasi Rootsi.
Samal päewol hakkas põlema ka WanaTänasitrna Zwallas Türgi talus Aoihusaun,
mis pooleni maha põles.
Awalik te«da«me Talli»»»
Me ja ostke
oäitustest »sa«ötj«Uele.
Rohwa hulgas on tihti kuulda arwamist.
Ja meeste valmtsrtfdi
«t Tallinna Eesti Põllumeeste Selts korrgl ainultaiste
kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
dob käesolewal aastal kaks näitust ühe
kauplusest
talu Mttl
suwel, jaanipäewa ajal ja teise sügisel.
Kiiri AfeOl Tartus, Kaubahoov 8.
Selgituseks teatab Tallinna Eesti Põllu
meeste Selts, et Selts korraldab käesolewal
Aõ»g« kirikusse stssemurdja !
aastal ainult üheainsa näituse ja nimelt
seina-,
kehtus.
»m* kckhekiivmewiwtdamM
20.—25. jmmwi.
Salmiga waagen Tartu Kllasepa juures.
ärataja- ja
Sellel näitusel on põllumajanduse osakon
MZnM kirikusse sissemurdmise asi M Tartuinad ja majandusministri loaga ka kõik täht Wõru rahukogus arutusel teisipäcwal. Nimetatud
põranda
samad tööstuse ja käsitöö osakonnad. W ä l j a kirikusse murti sisse ööl wastu 17. itiktnbrn
kellad
panekute ülesandmine kestab 1. ntöödujtud aastal, kusjuures lukustatud kantseleist
ju u n ini. Kõik tarwilikud teated on trüki writü ära koguduse hõbedane riSrimiStvaayen, ar
on maailma tuntumaid.
tud näituse kawaS, mis igale soowijale saade
weim kann, leitvakarp ja siidist kannutckk.
takse kätte tasuta.

Neljapäeval, 21. mail 1931 a

Henderson wäewähenduse
konwereatsi jahiks.
Wäewähcndus peab awama tee ka majanduskriisi pehmenemisele.

Testsil uus rahwuswaheline majauduskouwerevts.
Genfist, 20. mail. (Trj.). Rahtvaste
liidu nõukogu kinnisel istangul waliti Inglise
wälisasjade sekretär Henderson ühel häälel
tulewa aasta weebruaris peetawa rahwustva
helise wäcwähendusc konwerentsi esimeheks.

Henderson wõttis nimetuse põhimõttelikult
Mastil eeldusel, et Inglise walitsns sellega
nõus on. Ta seletas, et London konwerentsi
kohana ci tule kõne alla, kuna seal samal ajal
India konwerentS pidamisele tuleb. Hispaa
nia wälisminister Lerroux teeb endiselt lihu
tustööd selle heaks, et rahwuswaheline wäe
wähenduse konwcrents ära peetaks Barcelo
nas. üldiselt walitseb aga soow konwerentsi
pidada Genfis.
Tolliliidu politiline külg.
Nagu juba eelmistl päcwal kõigi riikide
esitajate kõnedest järeldada wöis, otsustas rah--

wastcliidu nõukogu üksmeelselt esitada Haagi

rahwuswahelisele kohtule otsustamiseks Aust
ria-Saksa tolliliidu küsimuse. Haagi kohus et ta loodab rahulikkude majandussuhete aren
Peab esijoones oma otsustuse andma selle damiscle Nõukogude Venemaaga ja tihedama
kohta, kas tolliliidu kawa on 1922. aasta koostöö loomisele rahwuswaheliste kohustuste
Genfi protokolli wastane.
austamise teel.
Enne ettepaneku hääletamisele asumist
Sügisepoole rahwuswaheline majandus»
olid clawad waidlused, kuid need ci toonud kü
simusse mingisuguseid uusi olulisi punkte.

Tscheho-Slowakkia wälisminister Vcncsh
koos lugoslaawia wälisminister Marinko
witschiga nõudsid, et pärast seda kui Haagi
rahwuswaheline kohtukoda oma otsuse on
andnud, rahwasteliit arutaks ka tolliliidu
kawa politilis majanduslikku külge. Saksa
wälisminister Eurtins astus ägedalt üles

konwerents.

Prantsuse lehtedele teatat. Geufist, rah
wasteliidu nõtikogu ja Eltroopa komisjonl
riupkoudadcs olewat esile kerkinud kawatsuS
ära pidada weel käesolewa sume lõpul rah
wuswaheliite majanduslotuvercnts. Esmas»
päewa õhtul olewat wälisministrite crawiisi
liscl koosolekul juba wastu wõctud sellekohane

otsus. Wohepcal lawatsetawat luua alamko
tnkoja otsustada on ainult küsimus, kas Aust inisjon, kellele antakse aruande walmistami
ria mitte ei tee seda, mis temale juriidiliselt seks rida ettepanekuid majandusliku kriisi peh
keelatud. Kohtukoda pidawat igal stchtumisel mendamiseks.
Euroana unnmiskomisjonis wöeti üks
ära hoidma seda, et Saksanma ja Austria rah
vasteliidu foorumi ette tuuakse rahntöö sega meelselt waslu Juglve wäliSasiade sekretär
Heudernuti ettepanek, amtada 13-l'ikmeliue
jatena.
alamkomitec, kes kokku tuleb ja waidluZtel
Majanduskriis ja relwaStused.
Inglise wälisasjadc sekretär Henderson awaldatnd sa kolitud seisukohad resolutüoo,ii
esines Euroopa komisjoni koosolekul pikema beks wäija toetab, veinitee liikmete arwu
kõnega, milles ta maalis pildi Euroopa ma 'uurendati 17 peale sa selle esimeheks toolilt
janduslikust kriisist. Henderson pani rõhku Briandi ettepanekul Helweetsia esitaja Metla.
wastoludele, nns paistawad silma: Wiljaai
Lönuk? täitas ?riand katki dtlegaate.
dad on lõhkemas suurte tagawarade tõttu, märkides ära bead tahet majanduslikii mitte
samal ajal on aga miljoneid, kellel puudub kallaletungi pakti sõlmimiseks.
leib. Pankades seisab miljoneid ja miljoneid
Kalmapäewal aiuti agraarkrcdiitide prob
kasuta kapitale; samal ajal on aga Euroopas leemi artitamisele.
selle nõudmise wastu ja seletas, et .Haagi koh

õkl llllDCl fiMltfilfllOfltl Altil tÖMfIU.
Rahapuudusel tuleb piirduda tagasihoidliku kawaga.
Tcisipäcwal oli Tartu linna majandnsko
Emajõe tänawal wõetakse ette jalgtee re«
misjonis arutusel käesolewal suwcl silluta mont. Osa jalgteed parandatakse, kuna teine
misele ja ümbersillntamiscle tulewate täna- osa ehitatakse uus.

Mate kawa.

UmbciMutamiscle wõctakse linna sum
on, et see kawa mitte kuigi lmaula
madega Veski tän., Lao tän., Õnne tän. ja tusline ci oie, et maja oleks Meel paljugi täna'
Raekoja tän. Uneski Muiatakse Küüni tä waid tegemisele ja parandamisele wõtta. .Kind
na w, mis parkettMutusc asemel kaetakse as siin on mõstus lühike ja selge: Ei ole raha.
faldiga. Ka Jõe ja Kesk tänaw tulewad sil Ja fui rcüa ci ole, siis ei saa ju üldse laiema,
tele kamadele mõelda.
lutamisele, kuid sõelutud kiwidcga.
Tamme linnaosas tulewad sillutamisele
sellekohase heakorra fondi arwel: Wäike-Kaar,

Räni tän.. (Soinastc tänawani) ja Kesk Kaar
(alateS Räni tänatoast), Elwa tänawalc elu»
tatakse osaliselt kanalisatsioon.

Kuna Narwa tänawal on omnibuste liini
ja liiwawedajatc tõttn rohkesti liikumist ja
tolmu, siis on linnawalitsuse ringkondades
kaldutud arwamisele, et siin tuleks tänawat
linnal niisutada. Narwamäe kastmisküsimus
WaraStatud asjade wääriust artvati 3W kroonile.
oli majanduskomisjonis arutusel. Wccwärgi
Kantselei oli ühenduses õpetaja 28. Hanseni elu
sinna juhtimine läheks maksma 600 kr. Knw
ruumidega. Waras oli sisse pääsenud läbi akna
arwcsse wöttcS asjaolu, et Narwa tänaw tu
iiel teel, ei oli kii: maha kraapinud. naelad ruudu rastatud hõbe leitoakarp leiti kokku peksetult
leb ümbersillutamisele, siis otsustati kastmis
feest tväilja kiskunud, nmhx ära wõtnud nnig siis sepp Wärki juurest.
küsimus
cjialul jätta lahtiseks.
laSsoto
tunnistas
tMt
süüdi
ja
seletas,
ct
sissi: roninud.
Kahtlus waryuse toimepanemise» langes noor tema teada pidanud hoidma õpetaja kanncleis raha.
Narwa tänawa laiem osa alates Peetri
mehe Arnold AaSsowile, keS jSrgmisÄ päewal oli Sõitnuid t 6. detsembril Tartust Palupera jaama, kirikust tuleb ümberkorraldamisele ühes pro
Napi kellasepaäris höbeaSju müüma». JaSsotv oli kust jalgu läinud Rõngu kivikumöisa. Kantseleist siili muutmisega. Selleks on ka teedcminis
pakkunud mÄ asju ka teistele kella- ja knllascp raha Pole ta leidnud, tvaid tootnud kaasa hõbeasju. teerium wastawa krediidi määranud. Et seda
Nendest lahtisaamine Tartus olnud aga üsna raske, krediiti ministeerium hiljem wähcndannd, siis
padele.
otsustas majanduskomisjon tänawa sõidutee
Kellasepp Alfred Napp aMS Politseile tvälja sest leegi pole tahtnud neid o?ra.
Rahukogus tunnistasid mõlemad endid isüüdi osa laiust wähendada meetri peale. Seega
hLbeaSju, mis osutusid Rõngu kirikust waraSta
tmkS. M nende asjade hulgas ka hõbe ja kohus mõistis Aru. Icrssotoi, 24 et. toana. 2!/2 saaks seal sõidutee sama lai kui Vabaduse sild
waagen. nnlleSie graweeritnd 1887. aaSwl
a. toangiroodu. kirng Alfr. Napp sai 8 ja sellest peaks praegusele ja edaspidisele liiku
.loelus ütlep laske lorsil minu manu tulla". 2La- kuud toangistuit tiugmnn.

kümneid miljoneid töötuid. „Tollitokked kau
banduse wastu on tõkked Euroopa majandus,
sikule tõusule." Inglismaa leiab endiselt, et
pearõhk peab langema tollimüüride alanda.inisele. Sealjuures tuletas Hcnderson meele
llhisriikide president Hooveri sõnu, millega ta
täitsa nhmcwat: kui rahwuswaheline wäc
tvähenduse konwerents tulewal aastal korda
läheb, siis tähendab see suurt edusammu
maailma majanduskriisi lahendamiseks. Rän
gad relwastuscd ei soodusta majanduskriisi
mitte ainult suurte kulude tõttu, waid ka
rahtvaste wahcl tekkiwa unibusalduse läbi.Po
l,tilise sallimatuse tõttu sigineb lopsakalt ka
majanduslik marurahwnslus.
Oma kõne lõpul pöördus Hcnderson Wene
wälisasjade komissari Litwinowi poole, lüka
tes tagasi selle wäite, nagu oleks rahwaste
liidu liikmetel kalduwus sepitseda sõda Nõu
kogude Wenemaa wastu. Hcnderson rõhutas,

misele jatkuma.

Richard Januv romaan
Simae ümbrik
ir-iib lugeja aktuaalsete päewaküsimustc juute,

mis nii polinlijclt km majanduslikult wie
majcl ajal päetvakorras seisnud. Peannit
rõhku on pandud kergestiloetawuiele ja jünd
uiustikn nobedale arengule.

Ajakirjanikud. polilikamehed, sahkerdajad,
piirituscwcdajad. awantüristid ja palju muid
moodustawad romaani tegelaskonna. Need
liiguivad osalt Eestis, osalt Soomes, põnnides
aktsioone tumeda ja saladusliku sündmuse um*
ocr, mille awalikuks tegemine nõuab tcofc pea

tegelaselt palju waewa ning eneseohwerda
nnst. Romaanist labikäiw armastuseintriig
aitab kogu sündmustikku tormiliselt elustada.
153 lhk. hecrl paberil. Wävwiline kaas.
Hind ainult 1 kr. 75 s.
..Postimehe" raamat*Hupl.
Tartu*, Suurturg; nr. 16.
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Lahina Toscanini Umber.
LSSming Milano „ScawS" Bologna flandaatt tagajärjel.
K«»ft ja politita waeaujalal.
Milaanost, 20. mail. (Trj.) Kuulsas
ooperimajas oli tormilisi meeleawal
du.fi ToScanini esinemise puhul. Publik torSaldaS heliloojale mässulisi owatsioone. FaS
ristid püüdsid waswmeeleanxlldusi korraldada
mille tagajärjel juhtus käsitsi kokkupõrkeid.
Politsei oli sunnitud ooperimaija tungima, et
korda jalule seada. Sealjuures wangistati
20 üliõpilast. Areteeriwd vn aga just Tosca
nmile poolehoiu awaldajad, kes organiseeri
tud grupis hiiüdsid „Bivat Toscanini!" Hüü
hega ühines peaaegu kogu kuulajaskond.

Skandaali „Scala" ooperietendusel põh
justas hiljutine wahejuhtumme Bolognas.
Nagu juba teatatud, nõuti Bolognas Tosca
ninÄt, ta kontserdi alul juhataks fascist
jikw hümni ettekandmist. Toscanini keeldus
ja selle tagajärjel tungisid temale fascistid
kallale, kus juures üks neist lõi heliloojale
näkkü. Selle peale loobus Toscanini tont
serdi juhatamisest ja sõitis ära Milaanosse.
Toscanini ise seletas ajakivjaniKudele, et
temal ei olnud mingisugust põhjust keelduda
fascistide hümni ette kadmisest pol.itilistel
kaalutlustel. Ta ei olewat üldse Politikast
hutvitawd, waid ainult hunstist ja just neil
kaalutlustel ei pidanud ta woimaliküks hüm-

Toscanini.
ni mängida, kuna sellel muusikaliselt puudub
igasugune wäärtus. Toscanini seöetus on
aga Itaalia fasciste weel rohkem ära wihas
tanud, kuna nad oma hümnile tahawad ka
kunsti seisukohalt tunnustust.

Sa«al njnl streikide laienemine Prantsusmaal.
dusega, et teisiti ei saa riigieelarwet tasakaalu

wiia.
Liiguwad kuuldused, et Poola walitsus ta
hab seimi erakorraliselt kokku kutsuda abinõude

leidmiseks streikide läbi tekkinud raske seisu
korra lahendamises.

Par i: s i st, 20. mail. (Trj.)Streik Prant
suse teksniltööst. wõtab järjest tõsisema ilme.
Ametiühisused kawatsewad Roubaix' tööstus
piirkonnas wälja kuulutada üldstreiki, et toe
tada streikijaid tekstiiltöölisi. Mõnedes söe
kaewandustes alustasid töölised streiki juba
teisipäewa õhtul, ära ootamata ametiühisuste

protestikoosolekuid palkade alandamise wastu otsust.

15% wörra, mis hiljujti teada anti põhjenBelgia walitsus unel kujul.
Brüsselist, 20. mail. (Trj.) Teisi
päewal anti teada muudatused Belgia walit
suses, mida oli oodata juba pikemat aega.
Peaminister Jaspar lahkub asumaade mi
nistri kohalt ja wõtab oma peale selle asemel

Littt «rstide protest
terwishoiu peawalitfuft juhataja laimawate
üteluste wastu.
Riia st, 20. mail. Läti terwishoiu pea
walitsu.se juhataja dr. A. Petersons ütles
saeima karistuskomisjoni koosolekul, kus aru
tati abortido4vabadust seaduseelnõu, Lätis
ei olewat peaaegu ühtegi ämmaemandat, kes
ei togewat aborti. Ka hulk arste tegutsewat
Mega.
Ühenduses sellega awaldawad maakonna
ja wäikelinnade arstid, arwullt 350 arsti,
kõige kindlama protesti terwishoiu peawalit
sust juhataja teguwiisi wasw. Nad nõuawad
dr. Petersonsilt, kui ametlikult isikult, et ta
tõestaks oma ütelust. Seni kui see pole sün
diwld, ei pea nad koostööd dr. Petersonsiga

Suitsetajad, pidage meelea, et

BAIKAL

25 tükki 15 senti.
on ainus eht vene tubakast valmistatud pabeross.
Kes kord proovib, see teisi paberosse enam ei suitseta
Tiibakatehas A-S. ..SIRENA".

wõrmalikuks.

Sfretailaiite Poolas*

Warssawist, 18. mail. (Trj.). Poolas
wõtab maad järjest laienew streikide laine.
Dombrowa söebasseinis streigib juba 40.000
kaewurit, wõideldes palkade wähendamise
wastu. Boryslawi õlipiirkonnas on wälja
kuulutatud üldstreik, mis peab algama nelja
päewal. BieliciS korraldasid töölised protes
timeeleawaldusi 7000 töölise wallandamise
puhul. Oli wähemaid rahuwsi. Kogu Poo
las on taksiautode ja omnibuste juhid streiki
mas protestiks uute maksude wastu. Lõpuks
on riigi- ja omawalitsuste teenijad, isegi oh
witserid asunud üle kogu maa korraldama
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siseministeeriumi juhtimise. Senine sisemi
nister saab pAlutööministriks. Asumaade

Riia-Warsfawi kiirrongi kaka
stroof tekitati kuritahtlikult.
Riiast, 20. mail. Riia-Warssawi kiir
rongi katastroofi kohta Wilno lähedal teata
takse täiendawalt, et kiirrongi masinist ja abi
said raskesti haawata, kuid kaubarongi masi
nist ja ahjukütja, >kui ka kaks kiirrongi posti
ametnikku pääsesid kergemate wigastustega.
Täielikult purustatud on kaks kcmbawagunit,
rahwuswaheline magamiswagun ja weel
kolm teist wagunit. Reisijad toodi Wilnosse
erirongis. Kahju ulatab üle 40.000 zloti.
Katastroofi põhjuste juurdlemisel selgus, et
Bekdani jaamas on roopad enne kiirrongi pä
ralejõudmist ümber seatud. Tuldi otsusele,
et katastroof on kuritahtliku sihiga toime
pandud.

Nisakülwi tahetakse piirata.
Londoni toiNvercniL otsib pääsu ummikust.
Londonist, 20. mail. (Trj.) Rah
waswahelise! nisukaswatajate konwerentsil
Londonis esines kõnega Ameerika Vhisviikide
esitaja Mc-Kelwie, kes tähendas, et Uhisrii
kidel ei ole kawatsust oma suurte nisutagawa
radega maailmaturul tekitada dumpingut,
Neid tagawarasid püütakse wõimalikult ette
waatlikult turule saata, et ära hoida nisu
hindade langemist. Kõigi maade nisukaswa
tajate esitajÄ) pooldasid konwerentsil artva
mist, nisuturu seisukorda wlewat terwendada
sel teel, et wõimalMuse piirides kokku tõm
mataks nisukülwi. Samal ajal leiab üldist
poolehoidu rahwuswahelise nisu müügi orga
nisatsiooni loomine. Briti dominioonide esi
tajad ongi kuuldawasti jõudnud kokkuleppele,
et nad loowad omawahelise nisummigi kest
koha, kuuldawasti asukohaga Kaanadas.

PWMUIit lamietunaiiflD tntiotuD.
Petseri kaupmehe seiklusrikas falakanbawedn.
Walga piiriwalwur Klimberg tabas 14.
mail Raatsimäe peatuskohas kaks meest eetri
pakkidega. Nende kordoni toimetamisel, met
sawahelisel teel.tungisid mched piiriwalwu
rist kallale, Wõtsid talt rewolwri ning põge
nesid, kusjuures maha jäi pakk eetriga, sall ja
müts.
Walga kriminaal-politsei sai andmeid, et
piiriwalwurile kallaletungijad on Petseri
kaupmees Stepan Lind ühes oma noorema
wenna Wassiliga. Kaupnnes Lind arretee
ribi esmaspäewal Petseris, kust ka Walka
ülekuulamisele loodi. Alul salgas ta oma
süüdi kategooriliselt. Kui aga piiriwalwur
Klimberg temas kallaletungija ära tundis, siis
pika usutlemise peale lõpuks tunnistas ta üles.

toimetanud pakid teise lep oale Walka metsa, et

neid hiljem sealt edasi Miia Petseri, kus enne
pühi sedasorti kauba järele olewat suur
nõudmine.

Piiriwalwurile kallaletungimine sundmuo
3 km Rdätsimcve peatuskohast eemal. Mass,!:
Lind haaranud walwuril kõrist kinni ja kää
nanud käest rewolwri ära, kuna Stepanist
wend hoidnud teda seljatagant. Walwur pai
satud ja et ta appi ei saaks
karjrcka, topitud suu liitva täis. Tekkinud
segadust kasutanud Linnud ja põgenenud.
Pi'iriwalwuri rewolwri peitnud nad met|a,
kust see ka üles leiti. Metsas sündmuse kohta
järele mõeldes, waldanud neid suur hirm ja
nad wisanud metsa ka kaks wastuwõetud

Ta seletas, et ööl wasku 14. maid saü eetrinõud.
Mõlemad kallaletungijad on paigutatud
nud Walga-Wiljandi maantee ääres tund
matult juudilt 3 palki eetriga. Samal ööl Walga wangla.

, Jeronilfl" feeo on lõige narem I!
„A" lippas Hindenburg! käest
ära.
Ei tahtnud saada „Deutschlandiks?"
Kiilist, 20. nüril. (Trj.) Omal ajal
waidlusaluseks olnud soomusristleja „A",
milline ristiti „Deutsch landiks", jooksis teisi
päe-wal wäikese wahejuhtumisega wette, enne

Soo«e merewalwe jaht
piirituslaewaga.
122.000 stitrit saliapiitiwst.
Hels i n g i st, 20. mail. Soome mere
walwe tabas Ahwenamaa lähedal piiritus
laewa „Serpentini". Laew sõitis TschehoSlowaKia lipu all jia ta pealt leiti 122.000 l
salapiiritust, weine ja muid napse. Laewa
mehed on eestlased. Laewa omanikuks ole
wat merewalwe andmetel Leo Olass HamKurgist; kapteniks oli eestlane Eittholm.
„Serpentin" on endine Eesti aurik „Marss".
Praegused laew'cckvkumendid näitawad ta pä
ritolu Praagast.
Walwelaew nägi teda „Marketi" majaka
lähedal walwelolles Soome territoriaalwetes
liikumas. Laew katsus põgeneda, kuid tabati,
enne kui keelatud piirkonnast wÄja jõudis.

kui president Hindenburg teda „ristidagi" sai.
Sm»rpr»tsess Pariisis.
Ristimistaliwse ajal pidas riigikantsler
ministriks. Haridusminister Vabthier lah Senat amtad „Oustric'iga" seotud riigitege Brüning kõnet, kuid enne kui ristimisakti
kub ametist ja tema asemele astub waba
saadi teostada, hakkas laew iseenesest liikuma
laste asja.
meelne rahwasaadik Petitjean.
Pariisist, 20. mail. (Trj.) Prantsuse ja jooksis ehitusaluselt wette. Nagu hiljem
senat astus teistpäewal kokku kõrgema koh selgus,..oli üks laewaköis katkenud.
President Hindenburg andis siis juba
tuna. Kaebealusteks on ühenduses Oustric'i
weesolewale
laew ale nnne.
pangaskandaaliga endine minister Peret, end.
riigi alamsekretär Vidal ja Favve ja en
Ilmus Looduse Kroonine Romaan nr. 29.
dine Prantsuse saadik Roomas Besnard.
Neid süüdistatakse korruptsioonis.
Claude Parrfere
Need on
Cennttõnneftts Leedus.
Kultuurinimesed.
»M ».«,<» tunnistatud
Surma sai parem lendur.
Kaunasest, 20. mail. Mootori rikke
jalanõusid kõige pare
tagajärjel hukkus Kaunase lähedal üheastme
line sõjalennul. Lendur leitnant Matschkus,
————— mateks.
Hind 1 kroon. Ko S. „LOODUS" Tartus.
keda peeti paremaks Leedu lenduriks, sai sil
mapilkselt surma.

£«dusk ja taaafi.
J. Jk. «
Reisimärkmeid Kaunasest.

Praegust Leedut esindab siiski Kaunas
täiel määral. Sammeldanud õlgkatusega kü
la ei räägi palju kaasa maa käekäigule. Kau
nas on suuremal määral riigi pealinn, kui
seda on ükski teine pealinn. Sest Kaunasesse
on koondunud kogu juhtiw, mõtlew, arendaw
ja edafiwiiw element leedu rahwast. Pole
Leedul teist linna, mis esindaks sellist osa
nagu Tartu Eestis wõi Turku ja Wiipuri
Soomes.

Kaunases wõib kohata kõiki üldtuntud
leedu tegelasi. Peamiseks seltskonna kogu
miskohaks on wõõrastemaja ~Lietuwa" res
toran, kus lõunatundidel wõib näha nime
kaid teaolasi laMondade wiisi. Siin saadakse
kokku, siin sõelutakse päewaküsimusi ja siin
walmiwad waated ja arwamised, mis tungi
wad ellu ja saatvad määrawaikS.
Kõiki wõib siin näha ja kohata. Näiteks
tulewad parajasti sisse helilooja äimkus, kir
janik Krewe-MickiatviöuS ja arwustaja Biõu
nas ning moodustawad nmgawa kolmemehe
lise laudkonna pudelite oreliwilestikuga
Leedu karsklaste joogist birutest kuni salata
wala krupnikaseni. Ning rääkida on inimeS
tel siin palju, sest ka tegemist on palju. Lee
dus Pole seda kommet, et haritlasel on ainult
üks teenistuskoht wõi isegi mitte ühtegi. Seal
on igal mehel mitu ametit korraga ja ta saaks
neid weel juure, kui oleks ööpäewa wõimalik
wenitada 48-tunniliseks. Ja kui kirjud on
weel leedu haritlaste teenistuslehed". Wõ
tame näiteks kirjanikku LiudaS Girat. Ta on
esimeses joones kirjanik ja jätab ka kirjaniku
mulje oma igawese nooruse ja dostojewskiliku
habemega ning ei oska teda kuidagi mõelda
administraatorina, kuid ometigi tema on oi
nud Wilno komendant, kaitsepolitsei ülem,
riigi teatri direktor jne. Praegu on ta osa
konna juhataja haridusministeeriumis, peale
selle muidugi toimetaja ja weel loendamatute
muude ametite meeS. Ehk wõtame noorema
pölwe stlmapaistwama lüüriku ja esseisti
BincaS MhkolaitiS- Pukin ase ta on kato
liku preester, dotsent ülikoolis, ?irja:ll>us'liku

ministeeriumi peasekretär nimetati asumaade

ajakirja toimetaja ja peale selle weel tegew litikast eemale kui katkust, kuigi ridade wahelt,
mitmel pool.
nagu walitsuselt toetust saaw leht kunagi,
Paljudega wõib tutwuneda „Lietuwas". kriipsutab alla rahulolemist praeguse politilise
Siin näeb ka lehemehi kõikidest lehtedest. Lee olukorraga. Peale selle ilmuwad weel mõned
dus lehti pole palju ja eriti politilised lehed wäikesed prowintsiajalehed, kes tegelewad ai
pole rahwa maitse. Leedulane on ikka weel nult kohalikkude küsimustega.
rohkem inimene kui politiline hing ja seepä
Ajakirju aga ilmuwat õige rohkesti, kuid
rast politiline ajakirjandus on wõitnud wõrd need ei tulewat ükski omadega läbi ja saawad
lemisi wäga wähe pmda. Suurim politiline kõik walitsuselt toetust, kuna nad hariduse tõst
leht ja walitsuse poolametlik häälekandja on mise ja kultuuri loomise ajajärgul omawad
„Lietuwos Slidas' („Leedu Kaja"), mille ti suure tähtsuse.
raash olewat 10.000 See on juba moodne
Westeldes leedu kirjandustegelastega ilm
ajaleht, informatsiooni osa õige rikkalik, auto neb, et neil walitsewad praegu ajad, mis meil
riteetsed juhtkirjad ja weel hea följeton. Wii on juba ammu möödunud. Kirjanduses do
mase eest hoolitseb kirjanik Gricius, kellel mineerib neil praegu lüürika, nagu meil aas
Leedus följetonistina suur kuulsus. „Lietu tat 10—15 tagasi õndsa „Siuru" hiilgepäe
wos Zinios") Leedu uudised) on pahempoolse wil. Luule kõrwtck elutseb ka nowell. Neid
erakonna häälekandja. Tiraash umbes 5000 loetakse ja neid kirjastatakse. Romaane aga
eksempl. Olgu tähendatud, et Leedu on kol ei tule. Ei olewat praegusel ajal romaani
me erakonnaga maa ja nendest kolmest walit kirjanikke üldse Leedus. Kuid meie kogemuste
seb praegu keskmme, kuna mõlemad tiiwad on järele wõib ennustada, et Leedu praegused
opositsioonis. Pahempoolne erakond, nagu wärsiwalajad kümne aasta pärast tõstalvad
ma leedulaste seletustest wõin järeldada, pole romaane oma sahtleist kirjastajate juure.
wõrreldaw ei meie sotsialistidega ega ka töö
Nii mõnetigi Leedu waimline elu püsib
erakonnaga, waid umbes mingi wahepealsega. meil möödunud ajajärgus. Meil ~Estonia"
Nende leht on Leedu olude kohta küllalt käre igal aastal katsetab Sha?espeare'iga, kuid
meelne ja mõnikord tsensuur jätab artikli kes pole enam Shakespeare'il Eestis pinda. Ka
kele mõne rea walget paberit, et inimese stl Schiller ja teised raudsed klassikud ei leia
mad lugedes saaksid rohkem puhata kui punkti enam pinda, nad on meie praegusajale igane
juures. Kolmas leht on „Rytas" (Hääl) nud, wananenud maik juures. Leedu teatri
kristlikkude demokraatide häälekandja, millel diktaator ja suureandeline juht Olevo-Zilins
juures kõwa usuline tendents ja mille juht kas aga räägib, et nendele klassilistele lawa
kirjade wäidetele otsitakse sealsamas tuge pill»- töödele joostakse tormi, üldse teatrile jovs
lisalmidest sa apostlite sõnadest. Mõlemate takse tormi nagu meil see oli alles enne maa
oposiisiooni-lehtede kohta peab tähendama, et ilmasõda. Ja waadatakse kõike, mida aga an
nad praegusel ühe-erakonna wöimu ajal oma nad. Tõmbab Shakespeare, tõmbab Schiller,
ajakirjanduslikku ülesannet ei näe niipalju tõmbawad kõik.
informatsioonis kuiwõrt walitsuse sammude
Meil oga saab ainult siis rahwast teatrisse,
ja walitsewa pohtika arwustamises õige ette kui Millimallikas on sanatooriumis aastate
waatlikult, kuid siiski järjekindlalt.
kaupa uurinud naerunärwide süsteemi ja kõ
Ja see ongi kogu Leedu politiline ajakir dipisilasi, koostanud suured sellekohased teoo
jandus, kui sinna jätta juure arwamata mõ riad ja retseptid ning nende järele meister
ned erakondlikus waimus toimetatud ajakir danud „Mikumärdi".
lad. Kokku nende kolme politilise lehe tiraash
Ja kontsertidel käiakse ka, kuigi puudub
on 20.000 eks.
kontsertsaal ja sümfooniat mängitakse riigi
Kuid leht, mida loewad leedulased, on teatri soowida jätwa akustikaga saalis. Kuid
„Musn Rytojus", mida trükitakse 100.000 eks. selle teatriga olewat juhtunud wahepeal tule
Aga see leht ilmub kord nädalas. See on õnnetus.
rahwalik populaarteaduslik ja informatsiooni
Nagu Kaunase ümberehitamises nii ka
leht ning selle lehe ülesanne on kaswatada ja igal muul alal Leedus walitseb kibe töö ja
laiendada ajalehelugejate arwu Leedus. Leht rühkimine. Kuna esimesed wõidud on kerge
teeb ka kõwasti kõmu ja hoiab awalikust po- mad saawutada, kahaneb kiiresti see wahe-

Armas Luts,

närwirahustuswahendeist, millistest kõneldak «
„ZAZ'iS" (siiski ebafootvitamad on mor-f?-um ja

!o-k<ö-iin) ja fcrtfu uue hooaja alguseni rahu leida.
kõige pealt wabanda, et ma Sinu nime taha panen „ Vanemuise" ailmniSveS regioonides leidub Kr ühe
ainult wäikse, wäheütletva komma, mitte aga, nagu ja kahesilbiseid arstimeid, kuid neid Sulle wist e r Ä
seda nõuab meie eesti komme, öhkamismärki. Via li selt ei tarwitse sootoitada.
nimelt kardan, et wõiksin selle õhkamismärgi ase
Ga annad m. s. örnallt mõista, et Sind prae

tada nii tugewasti, et Sa sellest saad uue närtvi
wapustu.se. Ja kui närwiwapustuse saab humo
rist, siis on asi halb. Humoristile, mitte teistele.

gu ei mängita. Kirjuta midagi
uut. Midagi lõbusat. Humoristina. Ja olgu

Lugesin läbi Sinu eilse traagilise karjatise meie

seda aga stisfi ei tee. Ja ütle kr sõber Wisna

see pavem km Sinu Harald, kes peab teotfema.

..Surmamõistetute tvangla" kohta ja okn PSru puule, et ootame tema traagik omöödiat. Kuid Sa
laiud. Sinu huumoripuudusest. Sinu arusaamise oled ju kirjanik kas Sa teiste omasarnastega

puudusest. Sinu asjasse <KW

jutaksin meeleldi .süwenemattusest" kahe t-ga, sest
soe oleks rütmiliselt möjutvam. kuid nähtatvasti on

kardetaw mõjuda Sinusse ja Sinu taolistesse vi
kutud närtvidega õrnadesse olewuSteSse ehk põr
nasse olewusisse", et ennast tväljendada õrnemalt,
näcwe paitawamalt!). Ma soowiksin, et muru käeS
olew wäike waStus trükitaks eriti Sinu xaokS kol

üldse läbi käid?

Terwitab Sinu W. Mattus.
Talliuua konserwatooriumi
lõpuaktus.
Aktus algas möödunud õppeaasta tegewusüle
tvaatega. Konstirwatooriumis oli 390 õpilast ja 32
õpetajat. Tänalvune seitsmes lend moodustas 33

laste tähtedega sinisele paberile see on kõige lõpetajat klaivertklassist 8. eksternina 9 laulu—
wähem erutaw kombinatsioon; on ju kõik. mis sei 5, cello 1. tmiuli 1, eksrernina 1, kontra.
sab must tvalgel, hirmus toores ja see tuleks ära

keelda. Kõige parem oleks muidugi, kui .Wane

muise" uus tenor Sulle selle kirja ette laulaks

1> posaune __ i( spet. kom

kl-. 2 m eksternina 1; keskkooli laulu- ja
muuirka opetazate kl. 6, ekstern. 1 ja oreli kl
'Waaramata. et kom-erdist ei wõrnud osa kõik

pianissimo ja ilusa wibratoga, ja et Sa ise juba

lõpetajad keströ see 8y2 tundi. Mitmed esinejad

enne seda istuksid maha kindlasti ja mugawalt. et
mitte kukkuda sellele kehaosale, mille tvastu Sinu

id*» cftnejit
kmd lõalt e]tnqaib termita» kuula

istudes teatrisaalis moodsad daamid nagu Sa
seda ise ütled koputawad oma hästi sukaStatud
ja kingasiatud saiakestega.

laskond Wduawaldustega. Laulu alal esinesid H

(S?' H ) W A RiomT
Itf ?®Tf IL)- mõlematel oli hari.
lu edu. VtMr alal E. Turaan furnf <*

'i !e§ oli öpKaSorkestrt kontsertmeister'
Selles ma ühinen Sinuga kuigi Sa seda ei «untf TschatZowski
kontserdi 1 j fi.T"'

ole lausa tvalja öelnud et 101 l on see isa, keS
toob oma lapsukese seda tukki waatama, 101 l isegi

Floodtmängija Brauer (w. õp. SchunnÄt kl

tts oma ettekandega hea mulje. Cello E

siis, kui see isa peaksid olema Sina. Kuid kas Mais (prof. Bööcke kl.) näitas head
kõlarrkast tooni, olla oli fp* *m •
ei ole küllalt hoiatatud Sind ja teisigi „kaunis mttte
esimesest wäljaaStumisest. 1 UnQ™b
hingi"? Nii siis wöta üks neist kolmesilbilistest
lpool kama oli esitatud klan»,-i « «.•
«0* ®.?ft<rn Roots mängis Chopini Ballast
nr. 2 tareSti tvabalt. 28üoa mfriv r '-vallaadr
(lisapala saratteriga) Sckub^
maa põhja naabritega kultuuri alal, mis tek Taustg söiamarlS.
mida mänai - 9r
kis selle tõttu, et leedu rahwast wene walitsuse
«- Lemba kl.). S (pvof.
kl.) raskema Balaktrewi *'
poolt hoiti kuulmata surwe all. Ning need
W tundus toosi muna ja tmfam.
edusammud waimustawad ning õhutawad. Kontsertidega
(1. jagu) esinesid «
Seepärast Leedus on palju wärskust, tuld ja
A. Lemba kl.). E. Pitser (prof.
optimismi. Ning armas on õppida tundma
ja A. Guretvirsch (m. öp. fL)
neid entusiastlikke rahwategelasi, kelle ülesan tarisid oma ülesannet mere komVrtnU • '
piirides. wniertoa sõnumi nõuete
deks on tõsta oma rahwast kultuurikõrgustele,
Lõpuks kanti ette lõpetaja Euaen »- - wõidelda ja wõita. See kisub kaasa ka kõr (Prof.
A. Kappt spets, komvos »Trto"
waltwaatajat ja lahkudes jätad oma kõige pa petajatele diplomi de wAsaandmine r IS.
remad soowid sellele rahwale.

(Lõpp.)

direktorile elarnat kitwst. "W^lcnttne^we^

NÄjapäewal, 21. mail 1931. a.
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„K«lewi" peakoosolekult.
Mingi ümQer kodumaa*
Elwa uudised.

Tartu spordiselts Kaletvl peakoosolek peeti

metatud firma poolt on ettepanek tulnud ka W?
tas maani maha. Maja tväävtus ISSO kr. ühes teise silla ühitamiseks Wana-Pärnu .Evimo" nahk
elumajaga häwjnes tule» ka majatraam, mida silla kohal, mis lahutab Wana-Pärnut ülejõe ltn
omanik hindab 120 krooni peale. Elumaja Äi ftrA ruaosast ja kesklinnast.
nitaiud kindlustusselts „OrmtS" 1500 taooni eest.
Warajased „patisalsad" Pärnus. Kuigi Pärnu
Sisseseade oli kinnitamata.
plääshi alles hoos, wõib näha juba
esimesi suplejaid ja liitval pikutajaid. Kuumad il
Järwa weeühiugutele 1.190.000 seoti.
mad sunnitvad tvarakult inimesi otsima karastust
Hiljuti toimetavad maaparanduse toetussum tveeS, mille temperatuur on tõusnud kuni 14 kraadi
mada jagamisel määrati toetussummasid 5 Järwa R. Plääfhi kordaseadmine on jõudmas lõpule. On
fupelonnide püstitamisega, mida aidatakse
tveeühingule. JKna toetuseta ühtki ühingut ei alatud
jäetud, kuigi mSni ühing smrreMcn summat oleks paigale selle nädala lõpuks. Rannale ehitatakse ka
uus kõlakoda tvana purustas läinud sügiselt uttt
tahtnud saada kui see nüüd osaks sai.
Kõige rohkem toetust määrati Ambla weeühin rulme torm. Pärnus on näha ka esimesi »pati

tama Hermann Kelwaldtile kmÄutv elumaja ja PS

Nkewkwollkvgu koosolekult. Eltta ailetviwolDkogs

toosolvtul oli tähtsamaks päewaikorra punktiks su
wemuusita korraldamise küsimus. Nimelt «sinesid
.Wanemutise" ovkestvandid soowiga totraidadt su
wekuudel Elwas 3 korda nädalas päewaseid tont!serte. Tasu nõuti 650 krooni. Teiselt poolt esines

.Philips" nmdioapavaadi paktmnisega. Woli

togu otsustas ujulasse sisse seada lasta siiski raa

dio, kuiai hind tvähe kaMm 750 kroom.
Ujuta ökonomi palwe, lubada ujulas stot müüa,

Atovi tagasi. Wüeti wastu kirjanik J. Kärnsn

poolt koostatud Wwa kroonika käsikiri, mis ilmub
artvatawaStr alewi 10-aasta juubelike. Album oleks
ühtlasi Glwa totwuStrlSbroshüüriks. Lõpuks loeti
ette maakonna rewidendi protokoll alewiwalttsuje
asjaajamise oewideerimise üle 11. mail, kus asja
ajamine korvas leiti oletvat.

Elwa õieehtes. Neil päewtt puhkesid ElwaS
toomingad ja kirsid õitsele. Ja kullerkuppe on

leitud. . Järwe wesi on suplemiseks päris paraS,
nii M puhapäewal wee soojus 19 kraadi C.

Ujula auramine esimesel pühal. Elwa ujuta

atpamine on ette nähtud esimesel suwistepühal.
Tänawu tcchetakse nimetatud sündmusele pidulik
Äme anda, selleks esinetakse kõnedega ja antake
kontsert edasi ujulasse ülesseatud raadioaparaadist.

Ujuta awamisega aleks ühtlasi awatud ametlikult
Elwa suwituShooaeg.

Draama stuudio ründtrupt estetmdufed Tartu
maal. Draamastuudio rändtrupp, le4 juba aprilli
kuust isaadik wiibib ringreisil ja peale Saare- ning
Läänemaa on läbistanud terwe Eesti, on jõudnud
etenduste andmisega Tartumaale. Pühade lam?päetoal ja nelipühi esimesel pühal esineb teater Tõr

toas, toesel pühal Otepääl, kolmandal Elwas,
kclmapäewal, 27. mail Tartus. 29. ja 80. mail
Põltsamaal ja 81. mail Jögewal.

5

Teater ia miimika.
„WanenmiscS" täua aiand. hmd. op.

Kaastegewad prb StukiS. Nandcr. Libene. hrad

ttisipäewa õh.ul. Koosolekul walitses üksmeel Taaas. Waino. Kull. Petta: j. t. Pll«r,h:mtad 40
ja otsttjed tehrk ühel häälel. Aruanne wöeti 110 semi. ült* ja kooliõpilaste Mett-d nmkÄvad.
mmrttmrtult wastu. Selgus, et üksikud oiakonnad
on töötanud ülejäägiga, teised aga puudujäägiga.
WalimiÄel waliti wcma juhatus endises am6«

NBlKü segakoori proow on täna. neiljapaemal.

kell 8 õhtul. Ejim. pühal. 24. mail toäljaiõtto
puhul Pikasillale kõikide ÄmuMine nöuetaw.

ttjaotuseS tagasi. Sellega olek» esimees dr. G.

Krõll, abid dr. Sinka ja L. Kalm, laekur Keiss,
abid Tiido ja J. Kreutzberg. sekretär A. Kink.
abid Sild ja Anton, tvavahoidja Gern ja Sarap.
Tagasi tvaliti la rewisjonikomisjon endises koo?seisus.

KOfIIHS.
Lõi jalaga konstaablit.
Jõulupühade ajal peeti Ropka tu.etärit selts?»
majas pidu, kus teiste hulgas wnbis ka thZlaoun.
Tomson. Ta oli tugeivasti joobnud. laskis
rahlvastetoas rewolwrit sa tungis pidulikele kal*

Kõne all oli ka seltsi teenetemärgi statuut. lale. Konst. Teder arreteeris Tomwni ja lm tm.
Wõe-ti wastu põhimõtted, milliste alusel seta käsi raudu tahm panna, lõi kaks korda konSmablrt

märki jagatakse juhatuselistmetele, kvS v aastat
lellena töötanud, üksikute spordialade Eesti meist
aule 8.800 krooni, missugust summat ühing
Hummuli Wall» koolimajaks sai end. mõisa här ritele (pettfi liikmetele) ja mitteliikmetele, kellel
kasutab Ambla jõe süwendamirks ja õgwenda
miseks. Edasi on määratud toetust Mssuwore- rastemaja ning nende sobiwate ruumide leidmisega erilisi teeneid seltsi wastu.
Wäätsa weeühinguta 2500 krooni, Seinapalu!- ladus päewakorrast uue koolimaja ehitamine. Kuid
Koosolekust WSttiS osa 6S liiget. Mis Pütt
Mündi tveeühingule 2000 kr. Puimiksaare- nüüd ähwardab kaduda õpilastele koolimaja ümtt tub ikrssa läbikäigusse. siis ulatus see möödunud
Taikse weeüh. 1500 kr. ja Tännasitma-Oink- ruS: uimelt on koolimaja illis park ja aed antud aastail K96S. kroonile, kusjuures ülejääki oli 215
Ketta woeühingule 1200 kr. Koiku on nimeta asunikule, mis ei wöimalda käsutada ilusat män
trch 5 weeuhingut toetust saanud 1.100.000 senti. gumuru ja teüseks lõgu ümbruskonna armaedztmn kr. Seltsi warandused on hinnatud 8880 kroo
PeÄe weeühingute tahab põllutööministevrium ja-lutuÄoht on paratamatult kadunud. Hiljutisel nile. Möödunud aastal on seltsi Mre tulnud
.ise täesolewal suwisel hooajal torwe vea tehnilisi wallawolitogu koosolekul otsustati anda ka aed koo
eeltöid teostada weeolude korrastamiseks. Gäära limaja ees rendile end. mõisa aednikule. Kuhu 158 uut liiget.
sed tööd tahetakse ette wötta Särewere-Luisu lähetvad lapsed kenadel kewade ja sügise päeivadel
UU* asukoht nai* naha- ja suguhaigete
.Pvaadi jäe ja Retta-Sinikrt kanali juures ning wahetundidel jakltama ja mängima, kuna 10 m
haiglale.
Kolu metskonnas.
kaugusel on wõövas maa? Kus saatvad õpilased
Virulased külaStawap järwalafi. Eeatoswa selgitust aiatöös, kui õpetajail puudub wõimalns
Nais naha- ja suguhaigete haigla laienda
tuse konsulendi H. Pärnamäe poolt korraldatakse seda praktiliselt näidata. Kiis saatvad nad taimi
Virumaa põllupidajaile õpireis parematesse Jär ja puid tundma õppida kui see wöimalus wõotud? mise küsimuses on üles kerkinud uus kombi
natsioon. Nimelt on wabanemas kaitsewäe
tvamaa seakaswatustaludeSse. Õpireis tahetakse
eite wötta külwk- ja heinatööde waheajal.
kasutada olew hoone Jaama mõisa lähedal.
Sillutuse ruutmeetrist 28'/Seal on wene ajal olnud sõjawäe haigla ja
Kukkus surnuks.
NakwereS algab hooaeg.
hoone on sellekohaselt ehitatud, nimelt kõrri
ailewitos sai surma tuLwmse tai
saksu", kuigi alles üksikuid.

jalaga ning sõimas teda mõmmiks ja ku-radl!S.
Rahukogu mõigtis Tomon: 2 luuks wanzi.

Ehtis end tvöõraSte sulgedega.

Tartu linna .LastelaSse" ilmus 31. oktoobril

1. a. Juhan J., ütles enese kriminaalpolitsei amer«

niku olelvat ja palus juhatajal: luba teenijat B.

O. üle knulaia mingisuguses mürgituse asjas. J.
seletuse järele tulnud ra Tallinna kriminaalpolit*
seist. Tal wõ: malda ii B. O. ülekuulasa.
Paar nädalat hiljun ilmus mees uuesti „?<*s«
telasse" ja tahtis jälle ülekuulamist toimetada.
Nüüd ei laSiud tol seda aga teha ning ta y« toii*
vuuati kriminaakpolilscisse, tuS lõplikult selgnS, et

J. ei ole kriminaalpolit ei ametnik.
Rahukogu karistas J. 60-kroonise rahatrahmkga

ehk 2-nädalase arestiga. Kuuldawasti on J. min'gisuMse ..Nelv-Aorgi detetiiiwbücoo" juures tee
nistuses olnud.
Metsakaupmehe ha b ageat.

Kiltsi jaamas elutsew puukcntpmees Nikolaew
19!l8. a. sügisel kauples enesele metsamaterjali
ostjaks Rake jaama t-altvise hooajcp peale Theodor

Teatawasti wõetakse eelolewal suwel Rak dori süsteemis. Selle maja nais vaha- ja su
weres ette terwe rida uulitsate uusi silluta guhaigcte haiglakD korraldamine teostub
misi, sanmti wanade sillutiste ümberladumisi. wõrdlemisi wäheste kuludega, nimelt 3000—
s-pildilme algupärand „Õpetaja.härra zumalawalla!Sillutustvöde
weljaandmisekS korraldati kin
tud lambad". mis tcchlks eviti huwitada tartlasi. res saadud wigaStused olid nii rasked, et Erm sa nine wähcmpakkumine, mis ei annud aga soo- 4000 krooniga, kuna Tallinna tänawa hoone
korraldus nõuaks märksa rohkem kulu. Sel
mai
päewal
heitis
hinge.
Tartus, Glwas, Otepääl ja Jögewal mängitakse
Wiwd tulemusi, kuna hinnad ületasid linna le majaga ühes saawat linnawalitsus kasu
ainult nimetatud algupärandit, kuna Törwas ja
walitsuse kalkulatsioonid.
Laip metsas.
Põltsamaal on kawaS weel LadiSlauS Fodori ..Täi
tada ka seal juureS asuwaid kõrwalhooneid,
tesulepea", mis on ajakohasemaid ja tujuküllast
JSSrja metAonuaS. 98. tojatfoltf leiti puuotsa»
Mõned
päevad
tagasi
korraldati
uuS
wä
mis
kuuluwad riigile. Nende hoonete kasu
inaid tSlkekomöödiaid. kuulub nen
de latvatooSte hulka, mis ei lahenda küll mingisu naiSderaihtva laip, mi» osutu» Jäärja walla koda hempakkmnine, seekord suusõnaline. Linna tamise wastutasuks annab linnawalitsus
guseid suuri probleeme, aga waatlejat jaksab küt mku Tiina RuuSmanm omaks. T. R. oli läinud walitsus wõttis aluseks kirjalikul wähempak wastawas suuruses ruume kaitsewäele teisalt.
kestada.
päe-tv ivarem metsa ja jäänud kadunuks. Enese'- kumisel selgunud kõtge wäiksema hinna, s. o.
Jaama tänawa maja kasutamisega oleks
Valgamaa uutele afuuAudele 7 mAhomt. tapmisiile tviiS teda närwinõrvus, mida põdenud ü-e 45 senti ruutmeetrilt.
haigla küsimus lahendatud, kuna sinna ma
hub üle 00 woodi.
Walga maakorralduse komisjon on mää 20 aasta. Enesetapja oli SS a. toana.
Kuid suusõnaline andis
, Isikutele, kes huwitatud taimedest.
tarnib 7 miljonit senti ehituslaenu uutele
paremaid
tagajärgi.
Nii
langes
hind
ruut
Dwnlased Pärnu sildadest hnwitawd.
asunikkudele, kes tänawu Sangaste Wastse . Daani kapital on wiimasel ajal halanud ilmset meetrilt 2SY2 sendi peale, missuguse hinnaga
Möödunud aastal asutati Tartu ülikooli juures
mõisast ja Hummuli mõisast maad said.
hutvi tundma meie sildade ehitamise tvaSW. Daani wõttis kagu linna sillutustööd omale ette olrtva Loodusuurijate Seltsi botaanika osakond.
Kaks aidalõhkumift Walgamüal.
Osakonna ümber on kogunenud aktiitvne rühm isi'firma, iMna, keö ehitab praegu Tartu-Petseri raud wõtja M. Samuilow.
WiimaStel öödel on sissemurtud lva teed, peab läbirääkimisi raudbetoon silla ehitamiseks
Wiimase läbiwiia on ka tööd turuplatsil. kuid. Ui on teinud omale eriülesandeks kodumaa
llas Gae talu aita, kust taluomamkul Jaan Kcil Tori senise nahksilla asemele. Tori kindla silla Tasandamise ja mullatööde eest turuplatsil taimestiku igakülgse uurimise.

Prmrsthali. Wiimajega sõinmj Leping ja Nitoe
laew andis talle oSrude tegeunseks raha. Alul

warsti

kuid, millest osawõtt on kõigile soowijaile tvaba.
Osakonnal on kalvatsus juure tõmmata tegelikule

tvangi. ühtlasi rahuldati ka Nikolaewi tsiwiilnõudt,

Töödega kawatsetakse teha algust warsti

tööle- ka laiemaid huwitatute ringkondi, tvaatamata
nende asupaigale.

gajärjÄ kohalA elanik Jüri Gnn. tos etas Peeter
Mördi majas. Kaotades purjuspäi tasakaalu, kuk
Sekta ringreisi katvas on tartlase Jaan Migeri tos Erm maja teise korra trepilt alla. Gvaljuut.

kil tviidi Äsa 10 puuda liha ja Taagepera tvallvs ehrdus on seisnud pibeforft päetva korral. Pärnu saab ettewõtja weel eraldi 920 krooni.
Raudsepa taku aita. Ka sealt on wirdud ära liha maatvalitsufe korraldusel on tehtud selleks juba
Töödega kawatsetakse teha algust
ja riidekvaami. LSargad on esialgu kindlaks tege mõned eeltööd: toodimi*. puurimis- ja mSStmiS peale pühi.
mata.

tööd. Esialgsete kalkulatsioonide järele läheks sild

Uudlas häwiues elumaja. Kahju poolteisttnhat maAma kuni 18 miljonit senti. Daanlascd? on
krooai.
ESmaSpäewa hommikul süttis Nndla tvallas pö-

Osakond korraldab järjekindlalt referaatkoosole

peale pühi.

Iga erialaliselt kodumaa floora tvasiu huwi

tvalmi» seda silda ehitama pikemaajalise krediidiga,
mida hiljem tasuta?'» teedekGitaß summadest. Ni«

tundtva loodusesõbra esimo'e?s püüdeks on omada
wöimalikult täielikku kogu kodumaal kaStvatvaist tai«

Prinrsthal töötas korralikult ning Ntkolaew andis
mlle 4MO kr. ette. Peale Printsthali poolt tehtul»
ostude ja tema tööraha mahaarwantise jäi tema

fmte 1518 kr., mille kohia ta ka allkirja niug

rlõusoleku andis, esimese nõudmise peale seda sum>-

mat tasuda. Pärast saaais Nikolaew tveeil raha
jmrre. Kokku oli Printtthal 3763 kr. õest metsa
ostnud ja raha pidi tema kätte jääma 1198 kr.
Nikoiaeiv hakkas warSli PrintSthaii kahtlustama

ning saatis oma kassapidaja ja raamatupiLaja

Rakke waaiama, kuipalju PrintSihalil meta on
tetud. Kohapeal leiti üsna tvähe notte ja nendegi

eest oli raha maksmata. lõpetas met

samaterjali saatmiie tveebruarikuu lõpul 19L9. a.
10. märtsil käis Nilolaemi tööline Rallke» waata

mas. mis Primsthal teed. Ta leidis, et wrwtj»ne

oli sootu ära lmnud ja asunud Koeru alewrSss

teemaja pidama, kuna Nikolaewi laoplatsil olid
juba wõörad kaiepakud.

Hiljem Printsrhail pakkus tema kätte jäänud
summa kt9B kr. eest wekslit. mida aga Nikolaew
tvastu ei wötnud. tvaid asja kohtu kätte audis.

Rahukogu mõistis Th. PrimSthali l aastaks

mine 1196 kr. suuruse» summas. Gelle otsuss
smnitasid ka kohtupalat ja riigikohus.

Toimetusele saadetud Mrfaadaa.
„TõSi« TerwiS" m. 5. Maikuu number.
Sport.

«edest. üksikul isikul oma jSuga on sellise kogu
koostamine seotud suurte raskustega. Et kodumaa
taimi kätt-esaadatvaks teha, organiseerib botaanika
osakond herbaarsete taimede wahetuse oma liikmeile

Tartu teated.
Nurgotilvi U. Hüpoteegi»
panga ««ela maiale.
T. Hüpoteegipank algas maja ehitamist
kewadel Promenadi tänawale. Rüüd on ehiWStöSdega mi kaugele jõutud, et osa maja
alusmüüre walmis. Teisipäewal oli majale
pidulik nurgakiwi asetamine. Toimingule
olid ilmunud E. Hüpoteegipanga tegelased,
kõigi Tartu rahaasutuste, seltskondlikkude or
gamsatsioonide ja ajakirjanduse esitajad. Juu
resolijate poolt kirjutati alla wastawale ak
tite, mis asetati ühes teiste dokumentide, liik
wel olewate rahamärkide ja ajalehtedega
müüri awausse.
Maja nurgakiwi õnniSWStalituse pidaS
praost G. Rutopõld. Adw. Rütli luges ette
nurgakiwi paneku puhul kokkuseatud akti ja

20 ptoff. Sp. pattadost tooli
ülewalpidaja tavda.
Maikuust alates hakkab maksma seaduS,
mAe järele õpetajate palkidest arwatakse 2
prots. pensionikapitali juure ja 20 Prots.
palkadest läheb kooli ülewalpidajate kanda,
tuna seni maksis ministeerium kogu Palga.

KaitsewSeloste wabaskamiue
peale pühi.
Kaitseminister teatas neil päewil väeosa
dele, et 25. juunil l. a. jala-, kahur-, ratsa- ja
lennuwäkke, soomusrongirügementi ning pio
ncerpatalzoni, ja 10. aprillil 1930. a. pioneer
pataljoni raudteekompaniisse sundaega tee
Õhuühmgu asutamise-kooSolek.
nima võetud kaitsewäelased tuleb vabastada
Kaitsemaiswa juhatuse algatusel on kut 30 mail. Sidepataljonis teeniwad sama
sutud kokku Tartu ShvÄhingu asutamise kutse mehed lastakse erru alles 15. juulil ning
koosolek 29. maiks kella 13 raekotta linnapea kõigist wäeliikidest K. Ü. Õ. Sõjakooli juurde
kabinetti. KoosolÄu päewakorras on põhi koondatud keskkooli ja kõrgema haridusega aja
kirja waAtuwStmine ja ajutise juhatuse wa teenijad, kes on lõpetanud sõjakooli aspiran
i.imine.
tide klassi ja wiibiwad väeüksustes rühma ja
jao juhtimise praktikal täiendusohwitserideks
Protesteerijad rahuldati.
RaudteewalitsuS tahtis otsema ühenduse ettevalmistamiseks, wabaStatakse 24. juulil.
kõikide nimed, kes aktile alla kirjutanud. Aktis - loomiseks Riia ja Lembitu tänawa wahele
Tartlaste tervis on korras.
oli lühidalt tähendatud ka panga ajalugu ja rajada uut tanawol, mis olokS läbistanud
Kevadiste soojade ilmadega on sageli lewi
majaehitamise kawa.
mrtmeid krunte. Kmndi kasutajad esinesid nud ka mõned hakkavad haigused, nagu tõhu
Esimese kiwi asetas kohale riigikohtu esi prvteshi kirjaga raudtee walitsuse ees ja esi tüüfus jne. Tänavu on Tartu kodanikud
mees K. Parts. Selle järele terwitasid seltsi «tasid omalt poolt kawa, et tanaw läheks raud olnud tõwede suhtes seni õnnelikus seisukor
linnapea abi A. Mõru, garnisoni ülem kol. «tee maa äärt mööda ja läbistaks ainult kahte ras, haigestumisi on ohmd haruldaselt vähe.
Marder, Majaom. Seltsi ja Panga esitaja O. krunti (nr. t ja,l6). Selle seisukohaga ühines Kuid see ci tähenda veel kaugeltki, et edaspidi
Allik, Eesti Panga Tartu Osak. dir. A. Jõudu, kd linnawalAsus.
Protesti kiri oli raudteewolUuseS arutu pole tõbede hädaohtu karta, vaid otse selle
E. Laenu-Hoiu Ühisuse dir. A. Simm, Tartu
vastu, tuleb olla valvel oma tervise eest, tõ
sel
ja
protesteerijate soow on rahuldatud.
lmnapanga dir. A. Pakosta, Põllum. Panga
wed võivad kergesti ohvreid leida.
KäitiSwavemate
feaduS
kõue
all.
dir. Habicht, Kinniswara om. Seltsi ja panga
Eriti tuleb soovitada ettevaatust turult
nime! adw. Sepp, Tartu Panga nimel J. ' Kolmapäewal, 20. mail leil 7 õhtul aStutvad
oStetud
värske aiavilja toorelt tarvitamisel
!
Tartu
ühiZtlM
ruumide»
Munga
tän.
nr.
S
kottu
Piiroja, Tartu Ühispanga nimel dr. W. Sum
ja
aiavili
enne tarvitamist korralikult läbi
Tartu
ringkonna
wabrikantide
ühisuse,
tööstuste
berg ja Kaub.-tööswspanga esitaja.
Telegraafi teel terwitasid Tartu maawa keskühingu ja kaupmeeste ühisuse esitaja, et seisu peSta, võimalikult jooksva veega.
litsus, Krediit Panga Tartu osakond ja Kauba kohta tvötta riigikogus arutusele tuletvate käitis toa
Õpetajate liit kogub kohata õpetajate kohta
nemate ja S-tunnikse tõöpaetva seaduse eelnõude
Pank.
andmeid.
kohta.
Tähendatud
eelnõud
ailid
juba
arutusel
Tar
Adw. O. Rütli tänab kõiki, keS nurgakiwi
Lpetajate liit on pöördunud küsimusega kooliw
kaupmeeste
ühisuses,
kus
nende
k«htes
on
asu
asetamisest osa wõtnud ja loodab, et ehitataw
poole, et teada saatm. kui palju kellegi
hoone endas kannab ka elawat waimu, mis tud kHldatvaSts eitawale seisukohale, eriti miZ kooSliwalitsuse piirkonnas on teenistuseta ja kohck
kasuks kõigile. AktuS lõppes lauluga: „Eesti ! puutub käitiSkxmomate instituudile kcUvatsetud sootvijaid õpetajaid.
kujul. ,
maa, mu isamaa..." ,
Korter,
maUseü

Välja üürida 4-toaüne

Korter.

4 tuba, eestuba, köök, rõdu 2 tuba, köök, elektriv. üürile
ja kõik kõrvalised ruumid anda. Kloostri tän. S. küsida
alumisel korral 1. juunist ära
anda. Sooviavaldused ühes krt 3 kella 3—6.
aadressiga üles anda s. 1, t
Elvas ujula ligidal, Pikk. t
«A. T.f all.
Taielikult uuesti remon

korterid

korter,

keeduvöimalusega välja üü
rida.

üürile an

de, Küsida majaomanikult.

majahoidjalt.

S4oaline

korter,
Tihe
tn.
42,
korral, vee
f tuba, köök, eestuba, välja värgiga välja111
Teateid
üürida. Vladimiri tn. 7. Teat. saab kl. 3-—4,üürida.
Päeva t. 3—3.
Ale-saadri tn. *s—2.

Väike mugav omaette

UIMI till

osakond kut'<ub käeSolewaga kõiki wähetuSherbaariu'-

mist osa wötma.

Osakond asub ülikooli botaanika instituudis,
TartuS Lai tn. 4, kust antaks» 5öU küsimusse puu
tutvaid teateid ja soowikorM saadotakse tvahetus
herbaariumi trükitud kodukord. Samas on ka sam.
datval juhis taimede korjamiseks, kuivatamiseks
ja kogude korraldamiseks, ilmunud 1931. a., hin«
naga 25 senti.

Töötuid 937.
Tartu linna ja maa tööbörsil registreeriti
tööta mehi esimeses kategoorias 86, teises 98,

tuba
odavasti ära anda intelligent

Mööbliga

tuba
Ira anda. Põik tn. H—2.
Renoveeritud mööblita

tuba

üürile anda Tähe tän. 51—4,
soovitav ametšskäijale preilile keeduvoimahtsega üürile an
vOi härrale.
da. Lutsu tn. 2 (hoovis).

23. augustil s. a. atvarakse Llvowi» rahtoustva
helisid iatie*, küti. ja wibulaskewSistlused.
Reed WÄstlused on esmakordsed Poolas ning
osutuwad 23. rahwu-m heliseks wöistluseks Eu»
roopa ja maailma-meistri tiitli omandamiseks !«K«

kuralal. Osa wötab la Eesti.

Tartu koolinoored ühiselt wõimlema».
Alg- sa keskkoolide ühise wõimlemispeo harju,
tuled lütarlascele on Tammewäljal: kolmap., 27.
skp. kell 17 algkoolel, kell 18 keskkoolel. Kõigi bar«
sutuSte peaproow on reedel, LV. skp.: algkoolide
poeglastele kl. 18,30, tütarlastele kl. 1.30; kejkkoo.
iide poegla-stcle kl. 17,30, tütarlastele kl. 18.80.
ühendusis seega jääb peavroow alg. sa keUoonde

poegbistele neljap., 28. skp. ära. Koolitoa litsu»
palub koolijuhatajaid ja wõimlemisõpetajaid kaota
aidaia, et harjutusist osa wõtaksid kdik wõimlejad.

kolmandas 183. Tööta naisi oli esimeses ka
tkgoariaZ 185, teises 289, kolmandas 96.
Seega kokku töötuid 337.

Külaline Lätist.
Kolmapäeval jõudis Tartu Läti põlluiöökoa
lide õp. liidu esimees Nurmishi põllutöökooli ju

Wihma, jahedam.
Nvljapäetval Merel paiguti kSwad, maal kesk
vnse kiirusega põhjakaarte tuuli, pilwine, wih«a,
jahedam.

osa 30 öpiilast ja 6 õpetajat. Ekskursiooni VS

«lewaade kolmaptewal, 20. mail.
EÄue Prantsusmaa madalrõhkkond liikunud Ll
pidele. Tema Poola äävcmiinimum siirdunud Lee
dusse ning suundub siit Lääne-Wenesse. LääneEestis tekkinud öö jooksul nõrk madalrõhkkond.
Seetõttu sadas lseal ja saartel öösel tugewat wih

tcch tvastu Tartu Eesti Pöllumeesteseltõ. jlhes

ma. Grööni körgerõhkkond liikunud keskkohaga Nor

seltsi esitajatega koostas härra Stulpe ekskursiooni

ra merele. Tema jahedad õhu massid ivaldatvad
Skandinaatvia. Soome ja Läänemere, nende saabu
mist Eesti sisemaale on oodata homseks. Eesti ja

hataja agr. Walsrids Skul p e. Nurmishi põl
lutöökool asub „Liitvimaa Schweiisi?" ja on Riia

maavalitsuse poolt üleval peetav. See kool
tuleb 2. juunil Eestisse öpiretsile, millest tvõtnb

katva, mille järele vaadatakse kõigepealt ülikooli

ja teisi Tartu ümbruskonna katsejaamu. 5.
juunil sõidab ekskursioon Tallinna. Härra Skul
pe tegi visiidi põllnmeeStessltsi esimehele prof.

Läti rannikul puhutvad kuni S-passisid põhjatuuled.
Eesti» oli eile Sestpäetvas 10—22 kraadi, öösel 8—

K. Saralile ja linnapea abile hra Mõrule, keS

13 kraadi ja täna hommikul S—2l kraadi sooja.

eile Lnnapea kohuseid täitis.

Emajõe Mee temperatuur

KAnmd, kaosolekad Ja pidud.

M kolmapäewa lõunaajal 16,3 ja õhusoojus uju«
laS 2Z.3 kraadi.

Loodusuurijate Seltsi Eesti looduskaitse osok
konna koosolek on n>eljcchäetval, 21. mail kell >/z7

õhtul metsakorralduse kabinetis Aia tän. 46. Päe

wakorras: prof. dr. A. Mathiesen ..Uewaade

WaSwtaw toimetaja Oskar Maad.
Väljaandja Eesti Kirjastusühisus

EeSti looduskaitse osakonna 10-aaSlascst tegewusest.

Trükitud „PoStimeh«" trükikoja». TartuS.

Aruanne 1930/31. a. tegetvuest jne.

Oks ehk kaks

Linna südames hästitöötav

niiMlgi tite
öörile anda Aleksandri tän.

koloniaal

Sa«r«i $• viikiil ir««l
pcrqatmmf -paberit
soowit«fc »«l« »»,tj
..POftTtMSM»»* rmmmmtm

nr. 42, krt 2.

kauplus

3 hästi möbleeritud päike

isikutele. Jakobi tn. 7—2.

4 toa, ees toa, teenijatoa,
Korter
köögi, veranda ja aia tarvi
tusega
ning
omaette
mßbl*
wmtat* I.
keeduvõimal. üürile üürile anda, 2 tuba, uus re
Tartos, Aia tn. 53. Kuaida taba
mont. Puiestee ta. 83.
anda. Kastani tün. 33—2.

Korter,

tuba

31, on kahe> Ja ühetaolised sepaistelist koosseisvat

teeritud soe

üür,

Lootuse tn. 12 ruumikae

kui ka kõigile huwita tuile tvaljaSpooil osakonda.
WahetuSherbaarium suutzab oma ülesande ainult
siis täita, kui on wöimabikult palju osawötjaid ja

Rdhwuswahelised laskewbistIsfeD Poolas.
Ka EeSti wõtab osa.

Tmrtm, SmmUuf 16.

iHi

ira anda. Teateid saab Riia
tn. l, K. Dreier*i kauplusest.
Ja pagarltfiSstus kõige Kellel on ära anda
sisseseadetega kohe öörile
anda suure ühispiimatalituse
vastu, kiriku, apteegi ja raud
tee jaama läheduses. Samas

G

auas ass ipi as

Toiduainete

majas asub ka postkontor.
* POOI
Lähemaid teateid saab Nöo
postkontorist ehk telefoni ühes piimaruumiea. Teatada
kaudu, Nõo kj. nr. 4. 1 s|t. „F. H." all.
Laete

Soovitakse osta 4—5
biliat neutrodiiua

Soovitakse osta hästi kor

ras olevat

R õelas
automobiili
MMM
võtavad «POSTIMEHE» telli
karbiidi valgustuse sissesea
det. Pafckum. võtab vastu A.
misi ja kuulutusi vastu hrad
ARNOLD SIREL ja HUGO soovitakse kiir. korras üüri Rosenvaid ja Ko ari, Suur
MARTINSOfc
da suveks. Suurturg 9—3.
turg g, teief. 300.

raadio
aparaatl.
Pakkam. ühe» hinnaga saata
»U. ~Raadio kiir»",

BEEEEEEEE

Nr. 136
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Laupäeval, 23. mall kell 9 OhtuL

Neljapäeval, 21. mail kl. 8 ö.

kaastegevusel

E. Kalmani operett 3 vaatuses.
Pääsetähed 40, 50, 60,85 ja 110

senti ühes riidehoiuga.

avnmlshontsert
laiendatud eeskavaga. Juhatab J. SIMM. Solist: A. WIEGAND

müüa söögiks ja seemneks,
kr. 1.20 vaikk, Elvas, kaup
mees Eduard KaLbergi juu
rea, Otepää tee nr. 20. Ka

Soovitame omast rikkalikust laost tuntud headuses kingi

igaks otstarbeks f

suurel arvul saada.

A. Jossei

Kttflnl tän. 4

Ostate odavat

tähed maksvad.

Tuntud headuses, 65 s. pudel
Karjust 1
alates ja kallimad. ARENS,
tarvis, kes koolist vaba. LOSKIT & KO. juurest.

Rahavaesemal alal
pikendate oma riiete kandmise iga, neid puhastades ja värvides

Kaupa tehakse 21. mail s. a. Tartus, Söögiturg 4.

<1

Pühapäeval, 24. mail

kell 4 p. 1.

Qahth ett

SnnoMtt
et autoomanikud saaks rahulda
tud Ja ei tunneks - alalist paha
meelt. Seda võimaldab

villa.
John Wexley näidend 3 vaat
Pääsetähed 40, 50, 60, 85 ja
110 senti ühes riidehoiuga.
Esmaspäeval, 25. mail

kell 4 p. 1.
MMM
R. Zelleri operett 3 vaatuses.

Uueturu 24.
Meltsiveski 28.
Riiete taielik keemiline puhastus ning riiete, kan
gaste ja lõngade värvimine*
Täiendatud asjatundlik tööjõudude koosseis
|a sisseseade, selletõttu täiesti korralik ja kiire
tO5 odavate hindadega.

GOODYEAR
parem ja kuulsam Ameerika
autokumm.
Esitus ja ladu:
Paul Lall Tartus,
Promenadi tän. 7. Telefon 4-79.
Nõudke Jttiemat kirjeldust S

Lähemat Tartus, Foartuna t.

kellel lai tutvuskond, hea organiseerimisvõime ja kes sellel

lähemate andmetega enda senise tegevuse, hariduse ja

kell 4 p. 1.
M. Tarast kaastegevusel
SILTA
E. Kalmani operett 3 vaat.

Ravitakse:

Nilrvi~, lihaste*, liigeste- Ja ainevahetuse
haigusi.

Tartu ülikooli valitsus vajab kuupalgalist

3 26. mail s. a.

ja 2 toaline korter* Lähemaid andmeid saab adv. 0. Luck'i

Samas kella 11 alates

MM

«Postimehe* raamatukaupl , Suurturg 16.

raamatupidajat
Palk kokkuleppel. Samasse tarvis meieri õpilast* soovi
tav naisterahvas. Valimine on 26.. skp. kell 12 meierei ruu
mides. Isiklik ilmumine soovitav. Aadress: Mäe Ühispiima
talitus, Petserimaal.

Xasutiä

ruumid

Pääsmed h 25 senti.
Teadaanne*

ostukoht

ins uiiiiii

odavad. Töö eest vastutus.

laturul nr. S, Tultsevi juu
res, 5 senti sissetn. Kooli
lastele maksuta. Müüdud
saab kala laup., 23. mail

peseb pesu väga odavasti ja kergesti
puhtaks, ühtlasi hoides pesu. Samuti
peseb ffLUMIWALG* im es tarnis väärt ker
gesti puhtaks rasvased käed, taldrikud,
tassid, klaasid, noad, kahvlid, kastrulid, van

võib näha 21.—22. maini ka

odavalt. Kala kaalub 150 nl.

G. Tultsev.

Q! ostate pool muidu

tllnW!

Tartus, Riia tn. 38, kellasepaärist

Omaniku surma puhul müüa
võistluseta sissetöötatud

Kas leiduks

DICUtDDSiUS

Otsin kohta

tustes tarvitamiseks kõlbmatuks muutunud. Müüdavat vara

Riia t-än. 115i—9. Kõnelda

1931. a. kell 9 h. Ülikooli valitsus.

Ärasõiduks kohe tarvis

Vaene keskkooli hariduse
ga neiu soovib
fieenistust
perekonda, laste juure, ärri
ehk kantseleisse. Ka ärasõi

Õpilasi

lõõqifoa
lisscscade
kirjutuslaud, raamatukapp,
nahksohva ja tugitool, pahk

kii

võetakse vastu J. Luk
sep'a juuksetööstuse
ärisse Küiini t. 3.

L. p. daamid!

Palun, külastage meie uudisasju, nagu: kübarat
duks. Narva t. 24—1 (hoov.). kleidid, kombineed, šhlüpfeiid, Sallid, sukad ja'muut
Kes viib oinal kulul ük Suur hinnaalandus pühiks, Tartus, Kauba tän. nr. I
Austusega A. Paurson, J. Herman.
siku preili ükskõik kuhu
suvitama*
Võin ka töös abiks olla, või
juhatab mingisuguse teenis
Ehituskrunt
tuskoha. Palun teat. Tartu,
..Postimehe" rmtkpl. „Ü. E.
N. Ü. loterii pileti nr.
G 3431 ettenäitajale".

ühes ilusa aiaga kesklinnas müüa. telef. 2-3 Q.

misi vastu

hra H. Tomivg.

Müüa

ta slt „A. P." all.

Vajan keskealist

Sõidukorras suur

tSldauto
kohe talvis Küünt
t. 3, J. Luksep'a
Juukse tööstusse.

Puhast tõugu noori
Wm lai
tn. 62—6.

karjaseks.

11—1, lp >m?.liha laud nr. U.

S söögitoa üi

Kaupa tehakse Moskva vos

rastemajas, Treffneri tan.,
hoovipoisi juures, nelja
päeval, 21. mail kl. I—2 1.

~Heä '
WklllMll.

müüa, 7-istmeline, firma Stu hind 75 krooni, müüa Tartus,
Lembitu 9, Maarjamõisa haa
debaker. Meloni tn. 8.
vakliiniku ees.

Härra August 1
Kangro.
Kui teie oma vankrile 14
päeva jooksul järele ei tule,
müün vankri töötasu eest
ära. E. Timosk.

žisiii"

poes
müüb «Postimehe" ja
«Maamehe" üksikuid
numbreid ja võtab kuu
lutusi ja tellimisi vastu
pr. L. Lauri.

Müüa 2 sõidu- ja 1 voo— flüüllllllllllllllKlllllliHiißiyi
asitiiif litini üiitiiiiiiiieii iifiim
autot.
Küsida Raekoja pl., auto 211.

Vajatakse suuremat tütarl.

ettetulevad tööd teeb. Võib
ka kodu;i /äia. Rääkida kl.

Odavasti müüa tammepuust

õhtul Aia tän. 37—1.

müüa, ä 3 kr. tükk. Võru

kes oskab pesu pesta >?. kõik

kummirehvidega. Tartus, Jaa
ma tn. 99, Suits. Telef. 9-98.

dus Tartus, Tähe tän. 128, nahaga. Näha kella 7—9-ni
telef. 12-58.

teatava praktikaga isikud tu
levad küsimuse alla. Tööaeg
mised soovitustega sisse saa

s-

saraban

müüa. O. LAURITSA aian

naijomeinüla.

kella 10—2 e. 1. Palk 40 kr.
kuus. Qmakirjutatud pakku

Austusega M. Kimmel*

õmblusmasin „Kaiser" jne.
riidekapp
Näha Roosi tn. 4—l.
šnilllllllll!!lll!>lllllllililllll|||l
Suvelille ja aedvilja
(lahtivõetav), kirjutuslaud IHllÜllinillllllUllllillDllllllllH
tooliga, korralik töö. Re
base tän. 17.
taimi
3£isepi
Rutuliselt müüa

Austusega
J. LUKSEP.
diplomeeritud juukse
tööstuse meister.

Otsitakse kantselei

fon 6-90.

Võtab sõita soovijaid kaasa
Kuu tn. 14—3.
Pikk tän. 3). 13
Juhuslikult odavasti müüa
peaaegu uus jalaga „Singeri"
Koerus
õmblusmasin.
müüb * Postimehe" ja
Näha A. Süüdeni kirjutusma nKaamehe" üksiknumbreid
terjali kaupluses, Rüütli 12. ja võtab kuulutusi ja telli

lapuust tualettlaud, kabinett

MasinalSkirjutamme ja arve
pidamine tarvilik. Ainult

kuni kella 2-ni lõunal.

Eestis pressid, stantsid
jne. kõik korras. Tarvilik ka
pital 1000 kr. Tööstus Tar
tus. Kergesti üleviidav. Nä
ha Tiigi tn. 90, kella 5—9
p. 1. Erakorter Tartus, For

„Buik B 15".
Alati sõiduvalmis linnas kui
ka maale sõitudeks. Eriti
kindel ja jõuline pikemate
maalsõitude jaoks. Alaline
seisukoht raekoja ees. Tele

Müüa tomati, kõrvitsa, Veoauto sõidab I pühal
kapsa ja tubaka
Põltva.
taimi.

vasti tammepuust

kes sooja ja külma kööki
tunneb ja nooremat, osa
MÜÜB
vat ettekandjat. Il
muda 21. s. k. p. kella
11—1-ni Peterburi võõ
suusõnalisel enampakkumisel vana rauda, plekki, vanu akna
rastemajasse.
raame ja mitmesugust muud vallasvara, mis ülikooli asu

reisikaaslaseks või korteri
näha ja müügi aluseks arvatud hindasid teada saada
Võtan oma võib
järelevaatajaks
4. juunil 1931. a. kella 10—14 ülikooli eksekuutori kontoris,
peale mooside sissekeetmise
ja aia eest hoolitsemise, Vallikraavi tän. Müük algab eksekuutori kontoris 5. juunil

ripink ja muud. Näha kella
3—6 iga päev. Tartus, Turu

Ärasõidu tõttu müüa oda

Tartu ülikooli valitsus
Tööotsitnised

kohvergrammofon

tuna tn. 18—4.

nid, lauad, põrandad,' marmori jne.

Nimi ja märk on seaduslikult kaitstud.

Müüa

menadl 16. I

tän. 93—2.

teine vabrik asutati Moskväs 1914. a. ja 1923. a. peale val
mistatakse Eestis «LUMIWALG'e» nime all.
Kõige suurem Peipsi järvest

on müüa. Karlova tn. 80.
Tartus ainukene valgelipugal

Ja Kirjutusmaterjali

KetsllltSõ

taimi

auto

kauplus Tartus. Pro

ML 'Äri lõpetamisel

M aastat
tehtudW.teaduslikku
Ja pesupulbri
praktilist soliidsesse, tulutoovasse ärisse, kapitaliga 3000 kuni 5000 kr.,
tööd on
magister
WIEOKMANN'I
juures, mida tarvitati juba enne maailmasõda miljonites pak kaastöö tarvilik. Kirjad pafon saata slt. saksa 50.000-iise
kides. Selle pesupulbri valmistusega alati Peterburis 1906. a>, nr. 17 M. 185178 raha ettenäitajale.

«LUMIWALG»

Tarvitatud sõidu

odavasti müüa ja suur kum
A. TASSO raamatu mipuu. Lootuse tn. 9—5.

naisäriosanikku
II

tubaka

ja igasugust ehitusmaterjali.
Telef. Kavastu 17-a.

ühes plaatidega, kušet, tisJe

A. £ass.

avamine on I suviste pühal,
24. mail. Kõige austusega,
Viira.

Tomati, varase kapsa, juur
vilja ja kõiksugu lille, ka

kojusaatmisega.

Suurturg 2 on 15. Juunist üürile anda. Lühemat
Lossi tün. 18, kl. 1-2.

Tartus, Narva tä n. nr. 4, Henningi platsil.

Suures valikus müügil häid moodsaid
|a vastupidavaid Jalanõusid. Hinnad

sindlcid

müün 2000 eksempl., 450 seltsi
isesugust raamatut ä 16—1300
lehekülge ä 5—Õ OO senti.

Üldine ajalugu

Odenwaldi sinised, Industrie,

Barnaesia, seemneks ja toi
Vara saeveski juures müüa duks
odavasti müüa. Sootaga
häid kuivi
mõisas, üle Tartu, tel. 971-a.

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

Praegused Nalsseltsi

Jalanõude

Häid sordi
kartuleid -

Karlova tn. 122.

tantsumuusika
samalt orkestrilt.

müüa noor

itjjni ii «ler

Bille tihispllmatalitus valab

tusel.

Algus kell 9 õhtu.

müüa. Tulla Väike Kaar lk.

Omaniku haiguse tõttu

Müümised

kontoris. Tartus, Riia tän. 19, kella 9—lo ja 15-17.

kontsert
Tartu Vab. Vend. mlvk. or
kestrilt hra R. Er t i s e juha

maja

juures, Söögiturg 4.

koKs hivimaio. .

Juudis müügile MÖDENSCHAU nr. 222.

Elumuudatuste tõttu korras

Kooritud
sidruneid,

MOELEHED
2. ja 3. suvepühal, ». o. 25. ja

leri tn. 29—2.

3 s. tk.
Tähe tn. nr. 134, II k., Adof.
saada Arens, Loskit & Ko.

Tartus, Botaanika tän. 35/37. Sealsamas Tjäljaüürida 3 toaline

Tiigi t3n. 62. i

Suhkrukompvekke ä 60 snt

Uitteoiot.
Mütia

Tartu Käsitööliste Selts

Tartut, Raekoja (Raatuse) tän.
nr. 12. TQ korraL

Müüa tammepuust suur klg. ja kallimaid ning värsket
shokolaadi soovitab suures
valikus shokolaadi" Ja
söögilaud,
kompveldladu
IDA MKLSON,
riidekapp, kardinaliistud, vei
Rüütli
tän. nr. 1, Tartu.
nipudelid ja teisi asju. Pep

Tarvis

Ülikooli valitsus. 1

a Liibüale

ümmargune

27. maini 1931. a.: 1) tempelmaksustatud sooviavaldus, 2) lühike Tähe tän. 88, juuksetööstus.
elulookirjeldus, 3) ametoskuse tunnistus.

11—1 e. 1. ja s—B õhtul.

ÜH!

Vajatakse

jiiiiki iisl

kella 12-8 õhtul. Juhatus.

UUED

Tartus. Jaani tin. 15. w kord

kellasepa ja kullasepa töö-

I' va hinnaga Tartus, Riia t. 3,
„HOROLOGI" juures (vas
i tu Laakmanni trükikoda).

K a n d i d e e ri j a t e 1 tuleb esitada ülikooli valitsusele kuni

dušid, eletri- ja valgustusravi. Massaaž. Asutis on avatud

110 senti ühes riidehoiuga.
Pääsetähed eelmüügil kella

E. Kamsen.

Xmmaemand

I saadustest muinasjutul, oda-

Vajatakse

potlseppa

Pärmivedeliku, sflsihappe ja teised vannid, raba pakkimised,

Pääsetähed 40, 50, 60, 85 ja

Ämmeemand
ma«*«*rl|B

pühadekinke

14, omanik.

mastna
kirwtaia«»at,
võib ka praktikant olla. Kir
jad ühes 20 sendil, margiga
slt. nr. 6778 all.

majandusliku seisukorra kohta saata: Tartu, kirjakast nr. 46

M. Hennequini jant 3 vaat.

Teisipäeval, 26. mail

Leeri- ja

tarvis tallu, linna lähedale.

l«WW-WU

A-S. Tartu Pärmi vabriku juures.
Dir. dr* med. prol. L. PUUSE P P.
Tgrtus, Pikk tän. nr. 62-64. Kõnetraat 34.
Ambulatoorne ja kliiniline ravimine.

(Va«tu Jaani kirikut).

(sissekäik Holmi tän. 1).

«Arijuht-raamatupidaja».

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

albumid, õnnesoovikaarte jne.
kõige paremas valikus soovitab

Perenaist

Vajatakse perioodiliselt ilmuva väljaande talitusse kautsjoni

võimelist mees- või nais

Tartu OeMla

kiriku lauluraamatuid, pildi

Mm
Korralikku ja töö tundjat
wirtlnaf
Valimine 28. mail 1931 a. kell 12 e. 1. peakoosoleku ees,
70 s. per 400 gr.
isiklik ilmumine ja tunnistused tarvilikud. Aadress: Noorits on kohe tarvis, Raekoja tn.
B. ELLER
19/21, teisel korral. Ilmuda <
metsküla Moisekatsi vald, Võrumaal. Tartu-Räpina autoliini
Soovitab
ARENS.
LOSKIT
hommikul
kella
B—lo
ja
õh
tee ääres.
tul peale kella 6. | | & Ko. Tartus, Söögiturg 4. Tartos. Raekoja tän. 9

alal juba varemini töötanud on. Kirjalikud pakkumised ühes

BEEBI

Kõnet 10—12 ja 5—7, pöhap.
10—12. Soovikorral ka teisel

Tartoff Rflfitll t»

mata tarvilikud. Pakkumised
slt «135 B> all.

meierit.

Pääsetähed 20. 30, 40, 50

ja 60 s. ühes riidehoiuga.
Kell 9 õhtul

Leerilastele

Väikse majapidamise peale
iseseisvat, keskealist, üksikut

A. Tasso raamatu
ja kirjutusmaterjali
tarvis, kes hästi keedab, ka kaupl. Promenadi 16
taimetoidud ja puhtust ar
mastab. Soovitused tingi Kali komi a

N. Metsküla Piimaühisus vajab

Naha-la auflnhaJaa
sed. Kosmeetik®.
kella ajal kokkuleppe järele.

Liiva tn. nr. 23—2, kella
9—ll komm. |

iiaMjat i

Vastuvõtmine ige*

Dr.A.LENZNER

veini

tantsuga ä 75 senti. Vihma korral kontsert saalis.

Ma-.HjiliMtöwrci
IvtUi Kiit—« .»

Leerilastele!

Tartus. Asut 1895 a.

Peale kontserti saalis TANTS.
Pääset ähed ainult kontserdile i 50 senti, kontserdile ühes

üli- ja kooliõpilaste pääse

liftil

Mtiil

Suurim Valik, odavad hinnad!

Suve-hooaia

Tara*'i

n 9 21

Häid Virumaa

VANEMUISE AED.

«Vanemuise» teater

Ilisuseemet

müüa ,Odessa' hoovis. Kauba ja marjapõõsald
tän. 7, küsida hoovipoisilt.
Vabaduse tän. 3—l.

müüa

Täiuslik saatuseõnne

TÕEPiOIim PEEP
(Selgeltn. Astro Hiro)

UUETURU 25.
(2 päeva veel!)

