OftifK BnniMff s w«n>
ja Peakontor kartus, laan! 11, '
{Toimetita ja kontor Tallinnas, Wene !.
•Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siseriigi

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

Postimees

T•leIon i d T a 11 inn a s: Toimetus 30-81, kontor 16-11.

«Postimehe" ja ta mahscliste lisade telllmtshimiads
Postiga: 1 kuu 150 s.. 2 k. 300 s., 3 k. 370 «., iga Haa
ku u 130 s., 6 kuud 725 s.. 12 kuud 1400 senti.

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

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 1 kuu 135
2 k. 270 s.. 3 k. 370 s>. iga lisakuu 110 s.. 6 kuud 700
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära viies: 1 kuu 125 s.,
2k. 250 s.. 3k. 320 s., iga lisakuu 100 6 kuud 600 **
12 kuud 1200 senti.

Välismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad. a

Klsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowiL

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15

seati mm laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin

naga. Kuulutuste koha waliku soowe täidetakse ainult wõi-
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«Maamees" 30 senti kuus. «Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

poolesaastas, Üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.
«Lasteleht" 10 s. k. «Tervis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastaa, üksik
number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 i.
75. aastakäik.

Tänast lehte 12 lehekülge

Nelipühid!
Kuid kosk läheb kewadel uuesti lehte ja
On niisugune tunne, nagu oleks keegi su
tolmunud riiulilt maha tõstnud ja kannud nii uueneb too Nelipühi waimgi inimeses
Päikese kätte. Oled kolletanud nagu wana uuesti. Tood kased tuppa, tood päikese tuppa,
raamat kopitanud laual talwe läbi, wih tood kullerkupud tuppa ja korraga näed, et
mase sügise läbi, kõik udused ja ähmased pae oled isegi ilusam ja üllam, wäikene osakene
wad läbi. Nüüd aga on udu hajunud, päike looduse röömutsewast riigist.
Ja mitte enam tige põrnikas kuski mülga
naerab näkku, sinililled öhetawad ees ja taga
ja sa Polegi enam wana raamat, waid im, ses porimikus.
Jnimesliku waimu uuestisünni .pühad
mene, liha ja werega, rõõmu ja lustiga.
on need suwisted. On rööm tunda, et on an
See on kewad, mis su uueks teeb.
Säärast sündmust tahad pühitseda. Pole tnd wähemalt woimalus end lahti raputada
ju nii igapäcwane nähe, kui sulle wastne waim kõigest kopitanud saastast ja et sa saad seda
sisse lükatakse, wana hangunud ja hõngunud wöimalust wabalt kasutada. Kordki aaStaS
tuum wärskeks ja liikuwaks lüüakse. Seda uuesti siindida inimeseks.
Kipume kaugele jääma loodusest ja loo
juhtub ainult kord aastas ja nii kõnnidti
rõõmsa lapsena ringi, sukeldud sinise taewa dusewaimust. Oleme suletud oma kitsasse
askeldusteriiki, trügime kinnisilmi oma ahta
alla, tood kased tuppa ja ütled enesele:
kefes roopas ega märkagi, millises suunas
. Nettpühid. Suwiste suured pühad.
Ja ühes kaskedega on sinusse enesessegi maailmas elame, kui Palju on õhku ja awa
pandud lõhnama noored, pakatawad taimed. rust ümberringi!
Nende kaskede kaudu, miS täna tuppa
Tunned, et too waim, mis kord Jeruusalema
kõrgendikkudel walati inimsoole südamesse, on toome, awanewad meil uuesti looduse kauged
iginoore looduse kaudu sõnas uuesti elamas. rannad.

Ta kustub, see waim. Nagu kaskki ajab

sügisel lehed kollaseks ja okstelt pudenema, nii

närtsib inimeseski waheti eluwaim ja kõnni
takse ringi nagu raagus puud, millelt lehed
langenud. Ollakse tige ja pahur, tõugatakse
kaasinimest jalust, kogu maailm näib kurja ja

Nende randade Poole on hea kõndida.
Tulgugi jälle sügis ja tulgugi talw praegu
hingame kewadet, hingame uut jõudu, hin
game rõõmu ja lootust, hingame uut waimu.
Kasutagem suwiste suurte Pühade karaS
tawaid allikaid.

hädise oruna.

Kirjandusest
ja
moraalist
ffaftrousluse

pufml

. Šf IASt&WV: dpsciis. r
Eesti Rahwusluse Ühing on oma juhatu
sega eesotsas nii siis tõstnud hädahüüdu, meie

uuema ilukirjanduse patulanguse pärast.
Mitte ainult üldist arwamist ei ole selle ühin
gu juhtiwad tegelased tarwilikuks leidnud
alarmeerida ebakõlbliste kirjanikkude jä kirsas

fui „!eitud sööta" warjunimelistele westle
jaile.
Kes tahab asjalikult weenda, see ei wõida
pooldajaid ilma üksikasjaliste ja küllaldaste
tõestusteta. Aga kuidas nõuda moraalitsen
suuri, kui keelu alla paneku, kriteeriumiks on
nii laialiwalguwaii mõisted.nagu „sugue?u
line tõdemus ja lõbukültuur?" Ses suhtes
on niipalju moraale kui on ühiskondlikke rüh
mitusi ja arenguastnieid, eri elukutseid, eri
inimigasid, eri kirjanduslikke Moole, eri
kirjanlluisikuid. Igal teosel kui terwikul tohib
olla moraalselt eriwäärtuSlikke motiiwe ja
situatsioone. Ei usu, et ükski intelligentne
kirjanik sugupoolte warjamatnte tungide woi
elu warjupoolte julgema kujutamise pärast
läheks hukka mõistma täiswäärtuslikku teost.
Kui hõlpsasti wirilduks aga teose moraali

tajate wastu. Sundwahendite tattvitusele
Mõtmist soowitakse juba wabariigi walitsu hinnang ebaintelligentse tsensori otsustades!
seltki, nõutakse riigikogirlt kaitseseadust prae
Öeldagu, mis öeldakse: wastu waidlema
guse kirjanduse kahjulikuks ja mürgitawaks tult pornograafilised teosed on meie praegu
wäidetud mõju tõkestamiseks.
seski kirjanduses wordlemisi haruldased.

Meie rahwuslikkude kõlbluswahtide tun
nuslauseks on teatatvasti:
Moraalitsensuur kirjandusele! Eelwalwe
Sellega ei taha ma muidugi mitte öelda,
uute teoste ilmumise üle wooruslikult waate nagu
ei oleks kirjandusel ja moraalil ükstei
kohalt! Järellvalwe awalikknde raamatuks sega midagi
Ei taha ma ka salata,
gude ja teatrietenduste üle paheliste toodete et aeg oleks tegemist.
juba hea ja halwa waate?ohalt
korwaldamiseks!
terasemalt tähele parma meie kirjanikkude ja
Kahju, et wabatahtlikud moraalitsensorid kirjastajate
kutse-eetikat. Tõesti küllält kau
nii awa-liku algatuse kiuste ise eelistawad gele läinud on waeste patuste lõbukultuur,
anonüümseks süämist. Otsekui, warjawad end
rahwusliku firma (sirmi) taha. Kui neil kui meie kirjarnkkudeliidülgi kõlbab orpa pee
oma pöördumisega tõsi taga, siis peaks ometi gasusmärgi alla wõtta ja wälja anda: „Jkka
lõbumaja koduwäi!"
üldsus ka nimepidi teadma, kellega siin tege püstipäi,
Astugu
siis need, kes nähtawat kutset
mist, kelle poolt ja wastu selles aktsioonis sei
tunncwad
kölbluswahtideks,
aga ette selgete
sukohta wõtta.
põhjendustega ja häbenematute nimedega.

Kirik Narwas.

A. Tuisk.

Praegu-awatud „Pallase" õpilastööde näituselt.

Tartu tööandjad käitiswanemate seaduse wastu.
8-funnitife tööpüewa seadus ei tohi olla liiga pasudumata.
Tartu wabrikantide ühisuse algatusel peeti
nelja päewa õhtul Tartus ühisklubi ruumides

kaupmeeste seast, ühtlasi peeti tarwilikuks delegat
siooni saatmine Tallinna, keS tööandjate seisukohad

arutamiseks, mis walitsuse poolt riigikogule
waStuwõtmiseks esitatud. Kokku oli tulnud
tööandjaid mõlemilt alalt, kokku paarikümne
inimese ümber.

L-tunnilise tööpäewa legaliseerimise seaduseel
nõu tekitab koosoleku artvateS suuremaid vaskusi

ära kohalikkude töösturite ja kaupmeeste ühine tvalitsuse juhile ja majandusministrile isiklikult
koosolek wiimaste sotsiaalsete seaduseelnõude ette kannaks.

andjate seisukohalt waStuwötmatukS teetvad, kriip
sutas kõneleja alla eriti sotsialiseerimise tendentse,
mis wäljendust lekivad laialiste wöimupiiride and
mises tööwõtjatele ja nende ehitusele käitise juhti
misel, k.-nõukogude töö ja lepitusprotseduuri dege
nereerumist kuni ettewõtja tegeliku kõrwaldamiseni
peremehe osast oma käitises majanduSlise spionaashi

ning politilise agitatsiooni hädaohu sissetoomist töö
lvõtjaskonda sellega, et k,-nõukogudele õigus antakse
kutsuda wäljastpoolt «eksperte" ehk «asjatundjaid".
Koosoleku seisukoht kõne all oletva eelnõu suh

kes oli täiesti eitatv. Weel rohkem. Mitmete kö
nelejate poolt toonitati otsekohe, et ei ole mingit
mõtet sisuliselt arutadagi eelnõud ja et tviimase
maksmapanek sel kujul tähendaks otsekohe tööstuse

ja kaubanduse hätvitamist.

Otsustati esitada riigitvanemale, majandusmi
nistrile, riigikogu xühmadeile ja liikmetele märgukiri,
selleks, et kõigi nende puuduste ja hädaohtude peale
tõbist tähelepanu juhtida. Märgukirja kokkuseadmi

seks waliti kolmeliikmeline komisjon töösturite ja

ta teadusele suurt huwi, olles mingisuguseks
wahelüliks eesti-ja Soome keelele. Prof.
Setälä ei jätnud wadjalaste olemasolu tähele
panemata. Tema informatsioonil ongi nüüd
saabunud soome-ugri seltsi poolt kohale Lauri
Post, kes tutwuneb teadusele kaduma minewa
keelega.

Kui feegt toaljitma morsalt nõuetega esi
neb, siis peab ta arwestama wasturääkimisi.
Kui meie kirjanduslik elu kord juba on pahe
line, eks ole siis selle loomulikuks instinktiks
tagasi heita kõiki ohjendawaid ideid. Ei ole
midagi hõlpsamat kui sirmitaguste moralis
tide wastu rääkida ja nende üldsõnalist pa
handust kommete lõtwuse pärast naeruwäär
ristada.
Seda ongi juba tehtud. Aga Rahwusluse
ühing on ometi tahtnud pakkuda midagi muud

kordnikku ja moraalipolitseid. Saagu meie
Nahwusluse Ühingu algatusele wähemalt
teenuseks, et see oleks kirjanduse ja moraali
küsimusi aidanud tõsta tõsise mõtte
wahetuse tasemele.
«Postimehe" lugejad
on alati kõige uuematest
sündmustest informeeritud.

kesk- ja wäiketööstusele ning kaubandusele. Suur»
tööstus on sellele juba kohanenud, nii et fitn muu

Mõtteawalduste tulipunktiks kujunes käitiSnSu datused ei osutu oluliselt suurteks. Küll on aga
tegeliku elu seisukohalt kõigile ühewõrra tvastutvöt
kogude katva, mille sisuga koosolijaid tutttmStaS
matud kaks puudust: liiga tväike ületundide norm
kaub.-töästuskoja Tartu osakonna sekretär R. Treu

seldt. Olulistest puudustest, mis selle eelnõu töö

Argu hüüdku mitte umbkaudselt appi kommete

(100—250 tvastu Rootsis ja 300 wastu Saksa
maal) ja äärmine wormalism, millega ületunni
tööde tegemist seotakse. Need puudused tuleksid
eelnõust tingimata körwaldada ja selleks otsustas
koosolek eelpool tähendatud märgukirja wastatvat
täiendust teha.

Wadjakeele sõnastik koosta
misel.
Soome teadlaste töö.

Neil päowik jõudis Narwa soome üliõpi
läne Lauri PoSti, kes peatub Narwas ja
Eesti-Jngeris 3 kuud. L. Posli kawatseb
koostada wadja keele sõnastiku. Nagu teada
külastas hiljuti Navwat Eesti-Jngerit Soo
me ülikooli pWfessor E. Setälä. Oma ring
reisul sai teada prof. Setälä, et Hannikes ja
Vanakülas on kaks elanikku, naist, kes kuulu
wad wadja hõimu. Neile lisaks tuli paari
kuu eest üle piiri wadja perekond, kes peatub
Narwas. E't wadja keel on kadumas, pakub

Tervis on maailma suurim vara!
Tervis ja noorus tulevad tagasi
kui arstida Kuresaare raadioaktiivses tervismudas!
Kindlalt parandab Kuresaare meremuda raskemaid haigusi: liikmejooksjat, luuvalu, skrofuloosi, luutiisikust
kõiksugu nahahaigusi, närvihaigusi, naiste- ja lastehaigusi j. m. ' '
Kindel pant selleks on Kuresaare tervis muda 100-aastane edurlkas minevik.
Peale mudavannide saadaval: söehappe-, hapniku-, vahu-, elektri-, päikese- ja mereveevannid.
Kolm saart mudaravilat tuntud professorite ja arstide juhatusel.
Hinnaalandusi t mudavannidelt f. ja 111. suvitushooaja järgus kõigile suvitajatele 30%, riigi- ia omavalitsus
teenijaile 40°/0, invaliididele ja tuletõrjujaile 50%.
3f£wtestutwe merifouurowt ?n, öhupuhtam, vaiksem, kodusem, intiimsem ja eriliselt
kuludemonusam odavate korterite ja toiduainete poolest
Hooaeg 25. maict kuni 25. septembrini.
Ühendusi Tallinna-Haapsalu raudtee lõpupunkti Rohukülaga kaks korda nädalas laevaühendus ai Eesti
maaga . Tallinnaga iga päev omnibuseühendus; Pärnuga kaks korda nädalas laevaühendus.
Lähemaid teateid ja prospekte kuurordi kohta annab KURESAARE LINNAVALITSUS.
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Kui eestlane käis Wene

Käitiswanemate seaduse-eel
nõu nõuab parandamist.
Tööliswanemate instituut, mille maksma ka tekkiwate töötülide lahendamine. Kuidas
panekut awaramal kujul taotleb käitiste töö toimub see? Loomulik, et töötülide puhul
wõrjaskanna asutiste seaduse kawa, Pole meile tööandja ja töölise wahel käitiswanem otsus
uudne. Ajutise walitsuse määruse Põhjal 22. tab töölise kasuks. Tööandjal jääb nüüd üb:
lepitusasutuste otsustamist soowida. Käins
jaanuarist 1919. a. on see meil teostunud.
Tel korral, silmas pidades rewolutsiocmi wanem wöi wanemate nõukogu annab nüüd
järellainetuse ilmuwusi meie tööliskonna or tüliküsimuse lepitrrSasutuse lahendada. Sää
ganiserrimatuis ridades, oli selle instituudi rast pi-kaldast asjaajamise korda aga töötülid-?
elluwiimine sotsiaalpolitiliselt tarwilik ja pa lahendamiseks kirdagi soowitawaks pidada li
ratamatu, ja seda eestkätt tööstuse kodura saa. Kuidas kindlustab see ettewõttes tar
haks. Terive ridei töölistewanematele autud wiliku kodurahu? Töötvõtja ja tööandja wu
ülesandeist kandsid selles määruses positiiw hckorrad peawad omen baseeruma töösruduse
jset iseloomu. Nii oli wanemate ülesandeks alusel fölmitawale lepingule, mitte aga ühe
labendada wahekordi tööliste endi w.hel. lepinguosalise usaldusmehe heaksarwamistele.
Tähtsamaks käitiswanema ja käitisnönkogu
tööliste jn ettewõtte juhatuse wahel, töölist?
ja walitsuse ning seltskondlikkude asutuste ja ülesandäks on aga „kaasa aitamine käitise toot
organisatsioonide wahel. Kõige kaugemale misprotsessi ratsionaalsemale järjele seadmi
ulatum oli töölistewanemate tegewusest fee seks". See ülesanne eeldab aga wähemalt
osa, mis oli määruses antud wauematele ette seda, et käitise organiseerija, majandaja ja
wõtte tööliste ja ettewõtte juhatuse wahekor juhtija, s. o. ettewötja poleks kõrwaldatiud iel
dade lahendamiseks ja kus arutusele wõisid lest ratsionaliseerimise tööst. Kui Palgatöölise
tulla kõik need» küsimused, mis seotud palga osawõtt ettewõtte organiseerimisest ja majan
lepingu täitmisega ühe lepinguosalise, nimelt damisest kapitalistlise walmistamiswiisi junres
töälijie tööõiguslikkude . ja majanduslikkude üldse mõeldaw oleks. Kuid käitise täöwõtjatc
huwide sfääris. Samuti aga ka tööjõu kui asutiste seadus lükkab ettewötja selle ülesande
tooteteguri alalhoinks teostataw järelwalwe juurest sootu kõrwale. Eelnõust nähtub, et käi
õnnetusjuhtumite ärahoiu ja töölise tormis tisiwanem ja käitisnõukogu tegutsewad täiesti
liku heaolu kindlustamise mõttes. Need töö iseseiswalt ja omaette, mööda minnes tööand
listemanemate funktsioonid on täiesti poolda jast.
Tööandjal pole eelnõu järgi õigust osa wotta
tawad ja mõiksid pooldamist leida ka praegu,
kui nad oleksid ka uue käitiswanemate seaduse
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ei käitiswanemate nõupidamistcst ci ka togu käi
tis« tööwõtjaskonna koosolekuist, kus need käitise
tootmisprotsessi ratsionalisoerimise küsimused loo

Tööerakonda sunnitakse nägu näitama.

reisibüroos.

Mida pole «Sha olnud, jääb nägemata!
@oofvi(ati «itte Tallinna
kindlusest. Pankrotti mänginud on end see pM
Wiimasel koosolekul enne pühade-wahe mõttelage
kaudu sõita l
olupoliitika ja ka tööerakonna jaoks naifi
Kui mõned arwawod, et turismi edenda- ajale minemist kanti riigikogus ette tööera aeg tulnud oletvat. ku? ta on smnntud toahma, irnda
as. koonduse ja kristliku erakonna aru ta pooldab ja mille wastu ta on.
Mad ainult kodanlised riigid, siis eksitakse sel konna,
pärimine selle kohta, nagu tehtaks mõnel pool
Selles on eütatrrd arupärmn-se polinline
les kõwasti. Wenelased, kes ei jäta kasuta koolides sotsialistlikku-komnlttnistlikku kihntus
mata ühtegi wõimalust wäliswaluuta juurde tööd, asutatawat koolides sellekohaseid rakukesi iähcnous.
Koalitfioonierakonnad peaksid sel puhul omalt
tõmbamiseks, on aru saanud ka turismi täht
susest ning asunud kõigi wõimalustega propa ja kaswatatawat õpilasi üldse pahempoolses poolt sarnast taktikat tarwitama, mis sunniks töo
geerima oma maa maatamiZwäärsust. Wene maimus. Selle otsekoheseks tagajärjeks ole erakonda ja ta kaaslan wõimalikult selgemini oma
lased on teiste suuremate Euroopa riikide ees wat niisugune juhus Läänemaa seminaris, seisukohti wäljendama usu kui ka sonialismi üchteS.
kujul asutanud iseseiswa organisatsiooni nime kus õpilased Isamaalisel hommikul" ülista et tuletvikuS taganemine mitte kerge ei saaks olla."
ga „Jntunst", kelle ülesandeks on lewitada nud Karl Marxi ja laulnud lõpuks inter
Siin peab „Kaja" juhtkirjanikule küll ette
kõikides maailmajagudes informatsiooni rända natsionaali". Eht küll haridusminister kohe heitma tema naiiwsust tööerakonna suhtes.
arupärimisele
wastates
kihutustöö
tegemist
miswõimaluste kohta Wenes. Sellel organi
Oodata tööerakonnalt kindlat põhimõttelikku
satsioonil on oma bürood kõikides maailma ja rakukeste loomist täielikult eitas, tulewad seisukoha mingis küsimuses on küll üsna loo
tähtsamates tsentrumites. Sellel tõol on ol arupärimise üle pärast nelipühi läbirääkimi tuseta asi! Jääb lootusetuks ka usnkunmuses.
und uähtawasti ka tagajärgi. Nagu kuulda, sed. Siis kuuleme ehk lähemalt, millele põh
ootawad inene lased tänawu 80.000 wäljamaa jendawad arupärijad oma wäiteid. Muidugi
Mis sotsialistid tööerakonnast arwatvad,
turisti. Muidugi näidatakse wäljamaalastele peab selle juures põhjalikult selgitatama, kas
kindla rcisikawa järele seda, mida näidata wõ b on ilmsiks tulnud püüdeid kanda politikat seda awaldab „R. Sõna" ühes uuemas
juhtkirjas: . . _
ja hoitakse nad eemale paikadest, mis wöiks koolinoorsoosse ja kus on seda tehtud.
«Otto Strandmanni walitsus oli osanud Eesti
Kuna selle usuküsimusse puutuma arupä
Wene „heale nimele" halwasti mõjuda.
Et wenelastel ei puudu ka ärimeel ja et rimise esitajate hulgas on ka tööerakond, siis riigi Miia peaaegu kuristiku äärele, sünnitanud üht
uad ka „wõtetega" wõistelda oskawad, seda on ajakirjandusel Põhjust maatluse alla wõtta lau sellise korruptsiooni õhkkonna, miS igalt koda
näitab kujukalt järgmine juhtumine, mille ju tööerakonna usulisi tõekspidamisi, mis seni nikult kippus rööwima usu riigi edaspidise olemas
tustas üks wälismaalt kodumaale sõitnud eest segased ja selgitamata olnud. Nagu selgub, olu wöimaluSse. Oli waja häwitada see masendaw
lane. Ta astunud Berliinis sisse seadesse pole aga ajakirjandusel tööerakonnale selles korruptsiooni õhkkond. Sotsialistid ei tohtinud siin
Wene „Jnturisti" büroosse, ning palunud tea asjas ega ka muudes põhimõtetes mitte mi jääda pvälttvaatajaiks, sest nende loobumisega oleks
mõeldatv olnud koalitsioon aimult seS ulatuses, nagu
teid reisiwõimaluste kohta Eesti- ja Wenemaa dagi meelitawat öelda.
fee oli Gtrandmani ajal.
„K a j a" lausub:
le. Muidugi ei teadnud wenelased. et tegemist
on eestlasega, waid arwasid selle olewat kellegi

wälismaa turisti ning asusid sellele wastawalt
ka informatsiooni andma. Nad seletasid, et waStu. Keegi pole konjunktuuri nii ohtralt ära mapolitikat selle järele seadnud. Nad olid tõcsn
Tallinna kaudu ei saa üldse Venesse sõita, kasutanud k:n tööerakond, kes ikka on seadnud oma ..kaalukeeleks" meie politiliseS elu» ja said see

sihiks. Kahjuks pole see nii.
Uue seaduse ülesandeks näib olewat teist
waid selleks Peab sõitma otsekohe laewaga Le
suguste sihtide taotlemine jn nimelt tööandja malikult kõne alla peaksid tulema. Ainult sel kor ningradi. Lõpuks lisati juure, et ega Eestis
ral kui käitiswanemate koosolek wõi käitise tööwõt
majandusliku tegewuse seadmine tööliskonna
üldse midagi waadata Pole. waid kes mid.-gi
täielise kontrolli alla, mille negatitwseid tule jäte üldkogu koosolek on kokku kutsutud tööandja näba tabab, see sõufu otse Wenesse.
nõudmisel, tvõib tema, tööandja, neist koosolekuist
musi pole raske ette näha.
(isegi mitte hääleõigusega I)
Kui ajutise walitsuse määruses esimoseZ sõnaõigusega
osa wõtta.
Paragrahwis oli seatud põhimõtteks: ettewõtte

Kuidas on siin taotletaw seadise siht, mis
tööliste organisatsioonil on ülesandeks „ette
wõtte tööliste ühendamine nonde wahekorra ette näeb käitiSnõukogu erilise ülesandena
kaitseks ettewõtte walitsuse wastn, ilma ct kaasa aitamist käitise tootmisprotsessi ratsio
naalsemale järjele seadmisel?!
neil sealjuures õigus oleks cn
Edasi selgub seaduse katvast, et tööandja on
na st segada ettewõtte töökäigu täiesti
seotud käitiswanemaga ka sel korral, kui
korrasse ja ettewõtte juhatuse
käitiswanem oma tegetrruse sihiks on seadnud eite
ad m i n i st r a t i i w s e s s e ning maj a n tvödtele kahju sünnitada. Tööandjale on karistuse
dusl i k k u tege w u s s e", siis uue ähtvardusel keelatud takistada käitiswanemat tema
seaduse juures on see just wastupidi.
tegewuseS. Tööandja wõib käitiswanemat wallan
Kõigi ettewötja administratiiwtoimingute suh
te* on käitiswanematel õigus nõuda tööandjalt
seletust: neil on õigus nõuda kõrkide raamatute
ja dokumentide ettenäitamist, mis pmidutawad
töölepingut; neil on õigus kaasa rääkida palga

tariifide, tükitõö hinnakirjade ja teiste käitisse
korralduste kokkuseadmisel; neil on õi

dada, resp. töölepingut -murda ainult käitise üld
kogu, s. o. kõigi ettewötre tööliste nõusolekul. Kui
on aga tegemist käitisuõukogu liikmega, siis peab
tema tvalla-ndamiseks olema käitisuõukogu eel luba.

Kui ei järgne kõigi tööliste nõusolekut wõi

Tellise ja ostke
naiste ]a meeste valmisriided

ainult kõige suuremast Eesti riide Ja valmisriiete
kauplusest

purjed tuule järele. Olid ajad käredamad, oli ka tõttu kõik kätte, mis iganes soowüid. Sest nad read
tööerakond käredam, laiutas hoolekandega ja nõu sid tväga hästi, et ilma nendeta üldse oleks mci!
dis sotsialismi.

Ajad, õigemini meeleolud aga muutusid ja

wöimatu walitsust luua.
Kuid nüüd on see ootamatu üllatus ometi sün«

ühes nendega ka tööerakond: polnud enam moodne dinud ja löif politilised ning tmntb
rääkida sotsialismist, ei räägitud ka. Praegu ei tea segi paisanud. Sündis ime: GeSti politilise elu „fcw»

keegi öelda, mis tööerakond tegelikult on: kat ko
danline tvöi sotsialistline erakond, mida ta töepoo
lest pooldab ja mille tvattu ta seisab?
Usuga oli just samasugune lugu nagu sotsio
liSmigagi, Kui oli asi moodne, oli tööerakond pärit

lukeel" on küll nüüdki weel olemas, kuid see kasin
keel ei kaalu enam mitte müdagi. See on oma kor
ruptfioonilise tvSinm täielikult kaotanud ja waeWalt saab see iial enam oma endist wöimu kätte."

jumalasalgaja, atejtmi pooldaja. Giit irwitati

Karl Abel Tartus, Kaubahoov s.
i

tule etlewõtte juhmusest tvõi Mülewaatajale kar
detawaks osutub (tööst, töästadus K 62. p. 4.).
Samuti kindlalt on seaduse katva järgi kaitstud
käitisnõukogu walimiskomisjoni liikmed.

utku ja piiiitt seda ka tegelikult igapidi suruda. Aga
mood mööldut, meeleolud muutirsid ja kordus jälle
tööerakonna kurbloolus: tuli muutuda ühet moega.

See alaline muutlikkus on tööerakonnal süga
tvale sitse kaStvanud. Sel erakonnal puudutvad or

Et seaduse eelnõu koostaja ei ole tööandja ganiseeritud partei hulgad, kes kontrolliksid keskkoha
suhtes annnheitlik, seda tõendawad eeluõuS fik politikat. Keskkoht ou aga selle tõttu onm kaldulvu
seeritud trahwid kiuii 300 kroom ja karistus sele truuks jäädes iga ilmakaare poole kõikunud.
See on tööerakonnale toonud tuulelipu era
wangistusega kuni 6 kuuni, kui tööandja ei efi*

nõukogu eelluba, siis wõib tööandja nõuda asja tarntb käitiswanemole nõutud dakitmente wõi

raamatuid, kui ta ..omapead" wallandaS wõi
gus anda tööandjale näpunäiteid tööliste wal»
juurde Mattis töölisi, kui ta ei armud koosole
landanusel, mida tööandja on kohustatud silmaS
kuuluwad 2 tööandja poolt nimetatud ja 2 töö kute pidamiseks ruume wõi mõnel muul wusil
pidama jne. ühe iõnaga, töölistewanvmail on wõtjate poolt walitud esitajat. Neid kõiki kuisub takistas kmtiswcmcma asjaajamist wõi wa
lahendamist lepituSasuiarse kaudu, millise moodus
tamisekS on arwatnd kahenädalme tähtaeg ja kuhu

õigus tungida kõigisse ettewõite majanduslikesse kokku tööinspektor S-da erapooletu liikme waliini
saladustesse, kusjuures seadus netlt ei nõua min« seks. Kui erapooletu liikme walimiseks kokkulepet
git tagatist, et nced saladused etiewötja wöistle» ei saawutata, määrab erapooletu liikme haridus
jäle ei saaks iecrtawaks. Tööliswanematel on õi ja sotsiaalminister. Sellega siis wõib wäga pikale
gus segada endid ettewötja admimstratiiwseisse wenida käitiswanema wallandamine. Tööandja aga
korra IdusiSse ja ettcwõtte majanduslikku ellu, ei saa kasutada oma õigusi tööstuslise tööseaduse
arwosvamata neid tagajärgi, mis säärased sea põhjal, F. o. ta ei saa wallandada käitiswanemat
du'e poolt tööliste esitusele antud wöimalused enne lepitusasutuse otsust, milline otsus pealegi
toowad «ttewõttele kui majanduslikule terwikule enne jõusseastumist peab kinnitamist leidma hari
tema püsimise ja arenemise wõi häwinemise duse ja sotsiaalministri poolt, waatamata sellele,
mõttes.
et käitiswanem oma tegewusega ettcwõtte warait
KäitiZwanemate ülesandeks on muuseaS duslistele huwidele kahju sünnitab wõi mõnele isi-

As. koondus ja tööerakond olid aaSrcrie kestel
„See erakond on oma eluaja kestel tväga tuge
wasti patustanud politilise meelekindluse põhimõtte arendanud oma „kaalukeele teooriat" ja onra saa

linrisi.

Jääb üle waid püstitada küsimuS: milline
tagajärg on sellel saadusel meie majanduslikule

elule, kui eelnõu koostatud kujul ellu
wiictfs? Wasws wõih olla ainult üks: taga'
järg on wäga halb.
Sellepärast peaks riigikogu komisjon seda
seaduseelnõu Põhjalikult ja mitmekülgselt kaa

konna kuulsuse.

Sellepärast ei saa kedagi uskuma panna, et
arupärimine oleks mingi weendumuse asi.
See on harilik oposiisioonitamine, tvöimaluse otsi«
mine koalitsioonile kallaletungimiseks. Sel arupäri
misel puudub täielikult põhimõtteline alus.

Siiski, nagu öeldud, üks jaatalv mnabus on
sel arupärimisel ikkagi: ta sunnib seniseid laween,
said kindlamini tv armule eri ma oma seisukohti. Tel
letöttu muutub tuletvikus juba raskemaks see alaline
edtvistamine kord sotsialismiga, kord sotkiattSmitvaS

Kui inonarhidc troonid varisevad
ja kuningriigid lõhki kärisevad,
siis tähendab see isevalitsuste kadu.
Nii nagu vanasti Venemaa,
nii äsja kuninglik Hispaania
käis juubeldava revolutsiooni radu.
Niliid on maailmas veel ainuke troon,
mis iial ja kunagi ei kõigu,
tal rahva poolt osaks sai kuulsuse kioon
ja päris ta hääduse võidu.
See pole ei riik ei rahvus ei vägi,
ka mitte ei mõistus ei tundenärv
ta tuntud Teile kogemuste läbi
see vana kuulus „Stari" riidevärv.
Frans-Josefi

likkusega.

pahema tiiwa, kodarlluse ja sotsialismi tvahel. hoi
des end wabaks tveendumuste köidikutest ja järje-

H. T.

kõiguwad.

tasusega, kord usutvastasusega, siis jälle usufõbra

Nii puruneb pikkamisi tööerakonna ülim politi
li,ma ja patju parandusi tegema eelnõu peh
mendamise sihis, alleS siis wõiks ses wastu line tarkus ja ideaal balansseerida Parema ja

wõtmisele tulla ja wastuwõetaw olla.

Kui troonid

allikavesi
korraldab te edimiat.
Arttfdapoolt soovitatud.

1a250a000 Senti £i: kes veel täna
omandab 11, E. M. 11. loteriipileti, il eeiloosimina tina Hall » p. |. Rutaka hupangWt saatmisaoa.

Maskiga konn.
Cdga* If?allace'i romaan. 3
Dick Gordon tundis ennast õige ebamugawasti.
Tema wiibimine Maitlandi majaS oli imelik, ta wa
bandus selle külastuse pärast nii nõrk kui iganes wõi
malik. Kui ta oleks meelitatud noormehele, keda ta
töötundidel eksitas, awaldanud tõtt, siis see oleks kõla
nud järgmiselt: „Olen uskumatult armunud teie õesse.
Teist endast ma ei ole eriti huwitatud, kuid näen teis
ühenduslüli, mis peab mulle wõimaldama uusi kohtu
misi. Sellepärast kasutan oma naabrnseswiibinnst
selle külastuse ettekäändena, ja olen koguni.walmis
tundma õppima teie Philot, kes mulle kindlasti on
hirmsasti igaw."
Kõige selle asemel ta ütles aga waid: „Miks ni
metate teda nii?"
„Sellepärast. et ta on wana filosoof. Ta tõeline
nimi on Philip. Igaüks on Philo sõber. Tema kuu
lub nende inimeste hulka, kellega saadakse kergesti
sõbraks."

Tõstukiruumi uks awanes samal silmapilgul, ja
Dick Gordon teadis instinktirwselt, et see paljaspäine,
heasüdamlise näoga keskmistes aastates mees, kes nüüd

wälja astus, oli nende praegune jutualune. Ta üma
ral, lihawal näol lchwis naeratus, km ta märkas Ray
Bcnnetti, ja pärast seda, kui ta oli kimbu dokumente
üle annud ühele ametnikule, astus ta noorte meeSte
juure. „See on Gordon. esitles Ray, „ja see siin minu
sõber Johnson."
Philo haaras soojalt wäljastrutatud käe. Soojad
olid samuti ta sõnad, mis enam kui miski muil andis
selget tunnustust tema iseloomust. Isegi Dick Gordoni,
kes mitte just kergesti walmis polnud alistuma wõõras
tele mõjudele, wõlus ta lahkus wahetult.
„Teie olete härra Gordon kohtu-uurija juurest?
Ja. ja, Ray jutustas seda mulle," ütles ta. /Rõõmus
taksin, kui te ühel päewal tuleksite, ja wana Maitlandi
puuri pistaksite. Tema on kõikidest meestest, keda
mina olen kohanud, kindlasti üks neid, keda tahaksite
kõige meelsamini jälgida. Kuid ma pean minema,
ta on harilikult hommikuti wäga halwas meeleolus.
Peaks arwama, et konnad hüppawad ta järel."

Nali kõditas härra Johnsom ennast, ta naeris
nähtawasti meelsasti omaenda naljade üle.
Rõõmsasti noogutades ruttas ta tagasi tõstukisse.
„Nüüd pean ka mina sisse astuma," ütles Ray ja
Gordon märkas ta silmis peaaegu ehmunud pilku. „Tä
nan teid, et toitsite oma lubaduse ja mind külastasite.
Jah, tahaksin kord meelsasti teiega einestada. Mu
õde wõtab sellest küll kindlasti osa. Ta käib sageli
linnas."
Ta jumalagajätt oli kiire ja pisut hajameelne, ja
Dick astus häbistatult tänawalc.
Kui ta jõudis ametiasutisse tagasi, leidis ta sealt
erutatud politseiülema, kes teda ootas ja kelle waate
juures Dick pilutas silmad.
„Noh?" küsis ta. „Knidas on lood Gentcriga?"
Politseiülem kibrntas nägu nagu haige, kes pidi
alla neelama wastiku arstimi.
„Nad pääsid minema," ütles ta. „Konn tuli au
toga, ja selle wastn ma ei olnud etiewalmistatud.. Gcn
ter hüppas sinna sisse, ja juba nad olid silmapiirilt ka
dunud, kui tveel sain selgusele jõuda, mis juhtunud.
Kuid sellepärast ma ei muretse, sest Geuteril on rewol
wer, ja raskete ettewõtete puhul ta on sitke poiss,
aga —"
Gordon waatas terawasti mehele.
„Arwan, teie oleksite Pidanud olema auto ilmu
miseks ettewalmistatnd," ütles ta. „Kui te pidasite
Genteri teadet põhjendatuks ja olite konnal jälil, nagu
tõendasite, siis oleksite pidanud autot ootama. Istuge,
Wcllingdale."
Hallpäine mees kuulas sõna.
„Ma ei püüa end mabandada," ütles ta. „Konn
'trumpas mind üle. Enne ma waatasin sellele kui
naljale."
Wellingdale raputas pead.
„Teie ei saa kaugemale wiimase seitsme aasta re
kördist," ütles ta. „Ei ole mitte ainult tõsiasi, et igal
teisel tänawapoisil, kelle me kinni püüame, on konn
käerandmele tätoweeritud, see wõibolla on ainult jäl
jenduS, ja igatahes on kõikidel madalamatel kelmide!
tätowecringud. Kuid selle seitsme aasta jooksul meil
oli terwe rida kõige wastikumaid roimasid. Kõigepealt
kallaletung Ameerika Uhisriikide saadikule, siis Nothern
Trading ja Ko presidendile, kes tapeti, kui ta Park La
nes wäljus oma autost. Siis suur tuli, mis tegi nelja
miljoni naela wäärtuscs toorcskummi suitsuks. See
oli kindlasti umbes tosina pommi töö, sest laduhooned
koosnesid kuuest suurest waükrikuurist, ja kõik nad siit-

tisid ühel ja samal ajal mõlemast otsast. Kummiloost
tabasime kaks meest. Nad mõlemad olid konnad, ja
mõlemad olid warustatud oma tõu tootemiga. Ära
karamld karistuswangid; üks neist tunnistas, et tal
selle teo kordasaatmiseks on olnud juhtnööre, aga ta
ivõttis oma sõirad juba järgmisel päewal tagasi. Ma
ei ole eales näinud arglikumat meest kui see. Wõiksin
teile ette tuua mitu juhtumit. Teie teate, et Genter
nüüd juba kaks aastat on nende jälil. Kuid mis ta selle
kahe aasta jooksul on pidanud kannatama, seda teie ci
tea. Ta on maal ringi rännanud, on maganud põõsas
aedade taga, on sõbrustanud igat laadi hulkuritega ja
ühes nendega warastanud ja rööwinud. Kui ta mulle
kirjutas, et ta on organisatsiooniga astunud ühendusse
ja nii loodab pühenduda wõiwat kõigisse asjusse, siis
mõtlesin, et ta nad warsti saab kätte. Lasin Geuterit
walwata juba alates sellest ajast, kui ta tuli liuna ta
gasi. Kuid tänane hommik on uur teinud üsna haigeks."
Dick Gordon atvas ühe oma puldi laekaist ja wõt
tis sealt nähkmapi ja hakkas lehitsema seal sees olctvaid

pabereid. Ta uuris neid hoolega, nagu näeks ta neid
esmakordselt. Tõeliselt ta oli neid waugide protokolle
aastate kaupa pea iga päew uurinud. Need olid pal
jude meeste käeraudnrete koopiad.

Ta sulges mõtlikult mapi ja pani ta tagasi lae
kasse. Paar minutit ta istus waikselt ja trummeldas
sõrmedega wastu kirjutuslauda. Mari libises üle ta
otsmiku.

„Konn on alati tätoweeritud pahemale käsiwar
rele, alati pisut wiltu ja alati punkt taga," ütles ta.
„Kas näib see teile tähelepanuwäärue?"
Kuid ülemintendant ei leidnud selles midagi ise
äralikku.

3

Ms neidsinatseid.
Juba hämardus, kui kaks hulgust, kes hoidusid
Morby külast kõrwale, tulid tagasi maanteele. Külast
kõrwalehiilinrme oli kujunenud raskeks ja pingutawaks
ettewõtteks. sest kogu päewa sadanud wihm oli muut
nud küntud nurmed sitkeks pruuniks rabalagendikuks,
millest jalgsi läbisumamine nõudis suurt kannatust.
uks hulguseist oli pikakaswuliuc, habetunud. Ta
kandis kulunud pruuni kuube, mis kuni lõuani oii nöö
bitud kinni, allarippuwat, sissclitsntud kübarat kuklas.
Ta kaaslane näis temast erinewat waid oma lühikese

kaswuga, kuigi ta oli üle keskmise ja turjakas, laiaõla
line mees. .ilm nad uii mööda sawist maanteed edasi
larpisid, ei kõnelnud nad teineteisega sõnagi. Wäike
mees jai kaks karda seisma ja waatas tihcncivas häma.
rujes umber, nagu lüüraks ta jälgijat, Ja kord ta haa.
Ras juure mehe käest kinni ja tõmbas ta põõsaste taha
nus paltstajid maanteed. See juhtus siis, kui auto
neis milrlscdcs ;a wedclat pori pritsides mööda sõitis
Vahe aja parajt Pöördusid nad nmanteelt uuesti kõr.'
wale, astujld pmkl ule nurmede ja saabusid harimata
maaribale, millest ulc läksid wanad wankrijäljcd
. „Nuud oleme warsti seal," pomises wäike mees
ia te,ne noogutas nousolewalt ivastu. Hoolimata nä'^
Iljest rahlljt jalgijid nettde silmad maastiku iga üksik.
as;a: üksildast ehitist silmapiiril, mis sarnles küü
mfmfiwft - nagu ta mmas auto
numbrist, km sõiduk neist mööda kihutas.
Harimala UIM anoaloinaõli wiiz ühe iufxi
foncm lariottamala selswa iaw.laewaudnie
loo,i oi, fee hiotmurd? _ W.,rawa lähedal ,[ä6i
]oiif|ib ttjanlrijiiljcb, oli iihc loaarmoa posti küloe fin»
mtatm mana fuuhitus, o.ia huW p»nc sellele' ci luÄ»»«wdJlubt.
Ä' ,a th°- 'ct"' "'ii'"1 'omšlaba!
*i- v. olckö mõiiiub talle Hiljem iaadn ohtltfu-fs
oh too,maht fomiabe ülekaal. Ä
a brolomngiit ,a la|t tol Itbtfc&a wälisesse tasS
il «o'? 1 ''a 10 " 'ooltuibfi icba. Carloili
ta cichst leidnud, tootnud oma loilctfošjc autosse ia ifii.
biilamtb risti ta rästi läbi wihma, una tlL' i' rr
inrgnes talle moõba lõriualteib ia niiiihi* >lli> «
loiib ja linnu, nii et G-tUer kel - uia ? n %
otnubt, jutji tõnoal, poleks osanud teba a.oStaba Kuid
tema olr rstuma pandud wärkcie miin nimSl polnud märganud midagi. Wcllmadale
wolwosod polnud autoks elle ioataistmmh!Qtxcle
outoS oh haruldane nähe 3tc<im in oi * Kandur
linub tagasi, tui autoni
alt oodates jetsnud ia CTrirfn rf . ,"catUŠ» ta
Me!" Praegu nad fßiifib Üle Üb? t [Sa
kattunud harjast Genter n™; ! umbroauga
raubfärufib, läbisegi pUlutub LX roostetanud
wahel [üUaib tnibS li L nende
Teiselpool kiwimurr! w.delu.b pttrusNtSauke.
puuoõmikl j» lelle poole iimiL 're"'t '"''S ®at'"nfe
..Rärwlik «!«-> ISRI . • b oma «imnnb.
pilge. ' luf,s tfl' 1° w hn-iles kõlas nagu
(Järgneb.)
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Hiilgav meeleolurikas helioperett Stephan
Szontahavy romaani järele. Lõbusamate juh
tumuste keeris, naer algusest lõpuni... Väga
ilus muusika, moodsamad lööklaulud: «Mul on
üks tüdi, talt laenan mõnikord» ja «Ma olen ju

Suurepärane esietendus! Väljapaistev heli
suurlöökfilm töis üllatusi pühade ajal!
Helioperettide RENATE NUIIBE,
elegantne HERMANN THIMIQ ja üli
koomiline FBLIX BBIIIART
Barlllal viimases sensatslenls

täna nii Õnnelik» jne.

I

Parim näitlejate koosseis: RENATE MÜLLER võluv oma ilu ja
temperamendiga, HERMANN THIMIQ väga meeldiv ja armastusWjjt väärne ja otse üllatav FBLIX BREESART pangateenri osas, tal
tarvitseb ainult silmapiirile ilmuda ja oma suu avada ja kõik juba naeravad.

Välismaa la kodumaa hlilaavad arvustused.
Seansside algus pühade ajal kl. 2.30, 4.30,
6,30, 8.30, 1030, äripäevadel kl. 6, 8 ja 10.

Huvitav lisapala

Pühap., 2%. maist alates Ja edasi. Suurepärane pühade eeskava. Kino „Centrali" poolt korraldatava ankeedi viimane suurfilm.
Esimene Prantsuse kõne ja laulu helisuuriilm. 45 Kogu maailm laulab selle filmi lööklaule. B Suure näitejuhi Rene Clalr'i hiilgeteos.

Pariisi katusekambrile*

(SOUS LEE TOITE DE PARIS) 14 osas. Peaosades Prantsusmaas uurnäitlejad Kui Wleft Ulmi fiklliialt Siia Olite Rladlaatl pattuwud« *9* kui aGata
Albert Prelean, Pola Jiiery la Gaston Hodot »"• -. . ... „ .. , , . , . . „ ( , www. M6W p«.v« parast laulate koau Tartu .elle filmi I—fclaul».
See film on sedavõrd haruldane, et tema ennekuulmata menu on levinud üle terve maailma kaugele >
väljaspoole Prantsusmaad, olles vaimustusega vastu võetud niihästi publiku kui ka ajakirjanduse poolt iga pneti lunastaja saab kassast ankeetlehe, mida teatrist väljudes tuleb ühes vastusega lasta vasSee film on igapäeva sümfoonia. tavasse ankeetkasti. Ankeedist osavõtjate vahel loositakse ülihuvitavad ja hinnalised preemiad.
Huvitav oa Bratlli«ndada« ot aalla Ulmi IQOklauluda orammoroitl plaato
••» Iri a(i<u4 k»l»« rokk... kui Uhtesl MM maailma*. (JllllllVitßV IISB Algus pühade ajal kell Vd päeval.
Isegi mõnisada plaati rohkem, kui omal ajal kuulsa Valencia" omi.
Tartu ei saa tollipunkti.
Karjamaal tabati ühispuskariwabrik.
Ute osanikkudest jõi eud surnuks.
Neil päewil tabaS politsei. Harjumaal mees tõi kokku teatawa osa teri ja wõttis
Kodasoo yzallas Kasemäe küla all metsas kapitaliga osa riistade muretsemisest. Koda
salapiiritusewabriku. Tabamise momendil spo .ümbrust tuntakse kui suurt salapiirituse
töötas wabrik täies. hoos. Sisseseade ja kat- tarwitajat, et aga talwel ja kõvadel wara
ZaS olew segu konfiskeeriti ja asja kohta alus kult salamärjükest raske mujalt saada, siis
tati juurdlus. Wabrik oli külameeste ette tuli rahulduda ~koduküla tööstusega". Mui
wõttena töötanud juba kauemat aega.
dugi tuleb meestel nüüd oma etiewõtte pä
Mõned nädalad tagasi suri ühel ööl sala rast wasküst anda.
duSlikul kombel oma talu lähedal kraamis
Kasemäe küla taluperemees Jüri Luige. Et
Naislendur kukkus metsa.
siin arwati tegemist olewat kuritööga, siiS
Äpardunud kaugelend.
sõitsid Tallinnast kohale krim.-politsei, amet
ntftid ja alustasid juurdlust. Tallinnas lah
Mu nche n i st, 22. mall. (TH.) Baieri
kamisel aga selgus, et Luige on surnud liiase
' Schultes, kes neljästäewai.
wiinatarwitamHv tõttu. Kuid arwati. üht 'hommikul Müncheni lennuwäljalt õhku tõu
lasi, et see ei wSinüd olla; harilik alkohol, sis, et beitüM Tötwsse, kukkus Schaiblingi
waid kindlasti mõni segu ning oletati, et siin lähedat, BaieriS, metsa. Naislendur ja tema
wõib mangus olla puskar, ümbruskonna kaaslane Sackmann said raskelt wigastada
läbiotsimisel leitigi küla alt metsast käimas
ja toimetati haigemaija. \
olew puskariwabrik. Keetmine oli täies hoos
Chrjstl Schultes kawatses lennata Münche
ja oodati liikumahakkamist. Nagu selguS, oli nist Tokiosse üle Budapesti, Sofia, Konstan
wabrik olnud Kasemäe küla meeste ühine ! tinoopoli, Karatschi, Kalkutta ja Hiina. Hil
ettewõte ning asutatud ühel jõul ja nõul. Iga jem oli tal kawatsusel lend Tokiost Ameerika.

P Alates 24. mail s. a.

Juba mõni aasta tagasi astusid Tartu
kaupmehed samme, et Tartu saaks asutatud
tollipunkt. Seekord otsustati küsimus eita
walt, kuna selle wastu olid wlli- ja postipea
walitsuse ülem. Käesolewal kewadel korda-»
sid Tartu kaupmehed oma palwet, esitades
selle kaub.-tööstuskojale. Kaub.-tööstuskoda
saatis küsimuse seisukohawõtmiseks tolli- ja
postiwalitsusele. Nagu wastusest selgunud,
on tõlliwalitsuse ülem nõus tollipunkti asu
tamisega Tartu, ?uid postiwalitsuse ülem on
annud-endiselt eitawa wastuse. Oma otsust
motiweerib ta sellega, et Tartus puuduwad
kohased ruumid postkontoril ja need tuleks
kõrwalt üürida, teiseks peaks suurendama
ametnikkude arwu 4 wõrra.
Tollipunkti asutamine Tartu on aga tar
wilik. Praegu lähed prots. wäliS

Suurepärane pQhade naera ja nalja eeskava.
MHBBBBBaBBBnHBB
Naer krampideni! CJ&O Naer pisarateni!
Film» mida nägema peab igauks.
1 IllllS

.xl

12 osas.
Peaosas publiku lemmik
HAROLD LLOYD.
Kes tabab kohast pühade tuju, külastagu Apollot.
Ülihuvitav eeskava lisa.
Algus pühadel kell 2. Äripäevadel kell 6.

maalt tulewatest kaupadest Tartu, see teeb iga

päewa kohta umbes 60 pakki. Et wälismaa
pakid nüüd ainult piiripunktides tollitakse, Ilusamas Virumaa suvituskohas
siis ei saa Tartu kaupmehed ise tollimise juu
v6suiu
res olla, mis aga wäga tahtis oleks.
tv
Abiturientide wastuwõtmine
suvitushooaja algus ja restoran
riigiwanema juures.
••II PS ALA"
Härra riigiwanem wõtab wastu möödu-j
(telefon 31) >
nud aastate eeskujul kesk- ja kutsekoolide lõ
petajate esindajaid ühes nende koolide juha avamine 25. mail s. a.
tajatega laup., 30. mail kell 3 p. l. Kadrioru

Alati saadaval karastavad joogid, külmad ja soojad söögid ning
lõunad võimalikult odavate hindadega. Teenimine viisakas ja täpne.

Mängib sdllkmeline jazz-orkester päeval ja õhtul.
Edaspidi mängib orkester igal pühapäeval ka .Upsala* pargis.
Sissepääs maksuta. Autobuseünendus Rakvere ja Tallinnaga.

Eraautod leiavad ruumi. Austusega A. UPS.

lossis.

' Et lvastawate korralduste tegemiseks wa
ja on teada osawõtjate täpne arw, palub
haridusministeerium koolijuhatajaid, kui koo
lil ofawõtmine wõimatu, sellest teatada hilje
malt 28. maiks otseteed haridusministeeriumi
koolivalitsusele kas kirjaga, telegrammiga
wõi telefoni kaudu (telef. 634).
Wastuwõtmisele sõitwad koolijuhatajad ja

KÖNETR. 374-D

KÖNETR. 374-D

Restoran

õpilased saawad raudteel maksuta sõidu.

Etnograafia professuur Hel
singi ülikoolis.
Professor Sireliuse surmast peale on et
nograafia professuur Helsingi ülikoolis waba
olnud. Professori kohuseid on endine Eesti
Rahwa Muuseumi direktor J. Manninen
täitnud. Määratud aja jooksul on professuu
ri saada foowinud senine kohustetäitja ja pea
le selle weel Helsingi wabaöhu muuseumi
juhataja A. Hämäläinen. Asjatundjad on
nüüd oma arwamisi awaldanud mõlema kan
didaadi sobimuse kohta ja pannud esimesele
kohale A. Hämäläise ja teisele J. Mannise.
Helsingi ülikoolis on wiisiks esitada 2—3
Wedur langeb tänawale.
kandidaati, kellest siis tawalisesti esimene
ühel raudteest ülekäigukohal Essenis li said surma, ; üks lapS elukardetawalt wigas ametisse kinnitatakse. Kuid on wõimalik ka
teiste walimine.
bises rööbastelt wedur ja langeS alla rohkes tada. &
tikäidawale tänawale. Wedurijuht ja kütja
Kaub.-tööstuskoja esimees

9Keiemoobsob

elufiinblttsfttstoüsib:

J. Puhk sõitis Genfi.
Neil päewil sõitis Genfi kaub.-töõstus
koja esimees J. Puhk, et osa wõtta Eesti
tööandjate esitajana 28. skp. Genfis algamast
töökonwerentsist. Peale J. Puhki fõidawad
lähematel päewadel finna Meel har.-sotsiaal
ministeeriumi direktor Sonin ja tööliste esi
tajana ametiühisuste keskühingu sekretär
Must. Ka Eesti alaline esitaja rahwastelii
du juures Rooma saadik hra Schmidt
wõtab osa eeltähendatud töökonwerentsist.

Kindlustus kahekordse kindlustussumma väljamaksuga,
madala algpreemiaga kindlustus ja teised, mis täien
datud invaliidsuse lisakindlustusega, suudavad ra
huldada ka kftlge nõudlikumaid soove.
Kindlustusselts „EEST 1"

Sekeldused Läti-Wene piiril.
Punawöelased wangistasid kaks Läti piiriwal
wurit. Taban saksa kommunistide nina
mees Bötke.

Riia st, 22. mail. Punawäelased wan
giStasid kaks Läti piiriwalwurit, kes olid piiri

JÄNES

PÜHADEKS AVATUD. SAADAVAL lOASUGUSED NAPSID,
LIKÖÖRID, VEINID JA ÕLLED. HEA KOOK. MUGAVAD
KABINETID. VIISAKAS TEENIMINE.
Austusega JUHATUS.

Soodne juhus hea masina ostmiseks!
Põllumeestele laialilaotamiseks.
Piiratud arvull Odava hinnaga!
..Deering" Ja ..McCormik"
rohuniitjaid,
hobuserehasid,
viljalõikajaid.
Kes hiljaks jääb — see ilma jääb 1 Küsige ühiskauplustest,

jõel kalu ongitsemas, ja wiisid nad nõukogude

ASUTATUD 1907. A.

VALITSUS: TARTUS, SUURTURQ NR. 10, OMA MAJAS.

Poolele. Pärast põhjalikku ülekuulamist wa
Austria walitsus langemas.
bastati nad ja saadeti Läti poolele tagasi.
kitsuse erakonnad on aga jõudnud kokkuleppele
' Augschpilsi piiriwalwe raiovnis wangistati
Miinist, 22. mail. (Trj.) On ette et walitsuse saatus otsustataffe alles pärasi
laialdaselt tuttatv saksa kommunistide sala näha, et pärast suwiStepühi lahkub praegune pühi. Otsus oli tingitud soowist anda wõ,
i kuulaja Adolf Bötke, kes mõni päew tagasi oli Austria walitsus ametist. Lahkhelid walitsuse maiusi liidukantsler Schoberile oma tööd Gen
salaja Lätisse tulnud. Lätist tahtis ta sala erakondade wahel on juba praegu jedawõrd fis wiia lõpule. Valitsuse kriisi põhjuseks on
i jaste teadetega nõuk. Wenesse minna.
suured, et kriis wyib puhkeda iga tund. Wa- riigiteenijate palkade wähendamise küsimus.

4

Laupllewal, 33. mail 1981 «.

Nr. 138.

OSTIM B B S?
Läänemaa seminar
seletab.

Kas maawalitsuse hoolekanne on odaw?
Praeguse (orb «tõttab rewlbeerttttift.

Airi toimetusel»!
Palun anda ruumi Teie lugupeetud lehe» jävgi.

Hiljuti kuuffkme. ä maawalitsuSte poolt
tuuakse ette maawalitsuSts praegusel kujul

m a l t.

Nagu selgub ajalehtede 19. mai riigikogu koos
oleku kirjeldustest, on arupärimise pöhzendaja rkl.
T. Tallmeister esitanud muuseas andmeid Läänel

edasitegutsemise wõimaluste kindlustamiseks ka
seda, et teiSte tähtsate ülcSannete kõrwal teos

Mis puutub hoolealuste ülewatptdamkse kulu
desse, fiis tõendab »M«womawaAtsus«s" A. RS

maa õpetasa-tesemmarist. mis ei waSia iSeoludel» ja
au naivad seminari tegetvuseke hoopi? tvööra tvqrtvi

sek?, et kes teostab kinnist hoolekannet odavad

tawad maawalitsuseö hoolekannet. Sel bane, et riigi hoolekanne Äewat palju kallim
leks kulutawat maawalitsused iga aaSta suuri maawailitsuste hoolekandest.
Riigi ja omowalitsuse hoolekande asutustest
summasid. Kui aga moawalitsused likvideeri
da, siiS peaiffid tvallad hoolekande kulud enese wöiks WSrrekda ainult lastekodusid, kuna tel,
peale wõtma ja see käiwat waldadel üle jõu. sed asutused on kogunisti erinetvcrd. Nõnda näiteks
Pealegi olla moawalitsused hoolekande korral inwaliidide on söjatnwalndid selleks,
damisel kuludega äärmiselt kokkuhoidli et õppida uut ametit. Maawalitsuste wanade'k u d olnud, nõnda et maawalitsuSte poolt üle kodudes puu'duwad aga sarnased kukud. Nõnda
walpeetawates asutustes kulub iga hoolealuse et saa ka riigi nÄdramSsStuSlikkude kodu. mi? oli

peale märksa wähem kui riigi osutustes. Nen
del Põhjustel ei saawat maawalitsuSte hoole

õieti nõdra mdistuÄ!kkude kool, wõrvekda nõdra
moistusSÄkude war j «paigaga, kus puuduwad

kandeosakondade likvideerimist pooldada.

õppejõud ja ka need kulud.
Edasi on .MaaomawalitsuseS" wvrdlusekS wõet

Nende põhjendustega esmeS hiljuti Walga

ja walguse.

1. Õpilase kõne, A. Marx'ist pole mingisugu
guseid üleskutseid koondumiseks punase lipu all»,
kodanlikule ilmakorrale kadu nõudmist ega sotsiai»'
listliku ilmakorra elada laskmist.

2. Sarnaseid mõtteid, nagu il?» äpllane sllä
kellegile kirjasaatjale rääkinud, et „köik mittesotsia

littid natitakse! maha". ei ole seminari juhatusel
teada ,ega pole neid koolis keegi atvaldauud.
Z. Noorsotsialistide rakukese olemasolu kooli»
ei ole juhatusel teada, waid sellest on räägitud
tvaliaspool foolt nimesid ja fakte esitamata.

4. Wäide, et pole julgust midagi

8. Jüriööl vol;> keegi rääkinud .wäga wälja«

tud ka maawolitsuse lastekodud riigi Waiwara

kutsurnate lausetega". Esitati ainult päetvakohaseid

walitsuste liidu häälekandjas «Maaomawalit lastekoduga ja leitud, et lastekodus läheb

mõtteid, lauldi wastatvaid isamaa laule ja kuulati

suS".

riigil lapse ülewalpidamine rohkem makSma kui

Kui suur on fiiS maawalitsuste osa hoole
kandes ja kas ta ka tõesti on odawam kui
riigi poolt korraldgtaw hoolekanne?

maawailitsuse lastekodus.

6. Läänemaa seminari tegelastele on tundmata
see „otie kohutaw pilt meie õppimast noorsoost",

Nimetatud kirjutuses seletatakse, et kui tahetakse

hoolekande Äialt midagi anda waldade kätte, siis

wöiks juttu olla ainult lahtisest hoolekandest.

Tõesti olid läinud aastal Waiwara lastekodu

Kuid see tuli sellest, et läinud aastal oli seal
erakorralisi ümberkorralduse kulusid. Möö
dunud aasta eelarwe järele maksab aga Waitpara
lastekodus ühe lapse ülewalpidamine ühes Sppeku
ludega (algkool üheS õpetajate palkadega ja muud

micpäcast on seal kulud suuremad kui riigi las

lahtise hoolekande kulusumma tSufiS üldse 79.973
kroonini.

Sellepärast puudub alu? wäidata, nagu oleksid
riigi asutuS-tes hoolealuste ülevalpidamise kulud

Sellest maawalitsuste kulusummast maksis mi
mSbeermm waSõawate seaduste järele maavalitsus

suuremad kui maawalitsuste asutustes.

tele aga poole tagasi, s. o. 85.489 &. Nõnda

sed, mis on maawalitsuste hoolekande osakon*

olid maawalitsuste laste lahtise hoolekande kulud
35.489 kr. ja sellega ainult L 9 prots. nendest, mis
olid läinud aastal maavalitsused kulude eelarvesse
võtnud. RaSle on uskuda, et maavalitused jätsid

ministeeriumile oma kuludest suure osa esita
mata, kui oli teada, et ministeerium on kohus*

tahid pool kuludest tagasi makSma.
Sellega ei kanna siis maavalitsused laste lay
ikse hoolekande teostamiseks kaugeltki nõnda palju

kulusid, nagu seda ktnmkab Walga maavalitsuse
liige.

Kui oletadagi, et maavalitsused annawad

tekodus. c

Kokku Mõttes näeme, et kõik -need põhjendu*

dade praegusel kujul edasitegutsemise kait*
seks esitatud, «i ole küllalt kaaluwad.

Ei saa öelda, et maawalitsused talitawad
kulude suhtes palju kokkuhoidlikumalt kui riigi
wastawad hoolekande asutused. Sellepärast on

siis ka maawalitsuste esitajatel täiesti asjata
maawalitsuse hoolekande korraldamise kaitseks

riigiasutuste kuludele tähelep. juhtida. Wõrd*
lemisi kallid on nad mõlemad ja maawa*
litsuZ ei ole kahjuks odawuse mõtteS eeskujuks.

Uuendusi ja isegi põhjalikke on hoole*

kande alal tarnu § ja sellepärast peaks ka maa*
tSestt hoolekande teostamiseks need summad walitsuste hoolekande kord revideerimisele wõe*

x .välja ehk isegi weel rohkem, kuid see ei PSH tama. Kuid see küsimus on lähedalt seotud
jenda weel põrmugi maawalitsuste hoolekande kogu maawalitsuse edaspidise olemasolu
osakondade olemasolu praegusel kujul. Teame küsimusega. Praegune maavalitsuste hoole
ju wäga hästi, et kSik maavalitsuste poolt wäljai» kandekorraldus ei põhjenda aga wsel kuidagi
antawad summad nõutakse kodanikkude käest ühel

maawalitsuste olemasolu wajadust.

ehk teises kujul maksudena sisse, ilma et maawa
litsustel oleks rahade muretsemiseks mingisugu

seid erilisi teeneid. Maksjatel on täiesti üW

iFDEDEDKINö

kõik, kaS läheb nende raha maawalitsuse kassasse

Wöi walla kätte. Kui aga praegused lahtise
Hoolekande summad juhtida wallawalit uSte kätte,
siis «» tarwitse sellega hoolekanne weel põrmugi
Halveneda ega kulud tõusta.
Hoolekande teostamisel on tähtsamaks küsimu-

Kodumaa ülikond.
Ringreis Tartu rildeSrides.
> Gee lugu haKas wäga lihtsalt. Kewadtne

Mari on kasulikum perekonnaaeep.

Mari pehma vaht on täiesti neu
traalne.

Mari lohn on peen Ja pOslv.

wur jõudis wahialu-skega koridori, mille kau
du pääseb wangla seesmistesse ruumidesse
ja teiselt povlt otse tänawale, pistsid wangid
jooksu ning põgenesid, kasutades silmapilku,
mil walwur tahtis lahti keerata Kongidesse
wiiwat ust.
Silmapilkselt mobiliseeriti kõik walwurid
ja algas põgeniKude tagaajamine.
Norringule jõuti pea järele ning laSti
hoiatuspauk, kui ka paar pauku järele. War
aa poiss aga seisma ei jäänud ning lippas.
Lätimaa poole. Riia tän., Schamesi maja
hoowis tabati Norring silmapilgul, kui see
tahtis üle Konnaoja hüpata. Mees oli kii
rest jooksust wäsinud ning kukkus üle hüppa
misel ojja, kust ta märjana kätte saadigi.
Aug. Muti? jooksis Uuele tänawele, et sealt
Lätimaale pääseda, kuid tabati enne üle Piiri

Teine Sri. Siingi wastaib umbes sama!-

tusaega otsast peale istuma hakata.

Jeronito" Iw on lSige nnten ü

witmasel silmapilgul enne raha maksmist küsü

.Ei, ei. nii ruttu ei lähe. pean enne iSa nud: mis riidest palitu on. Tema tvastanud, et
kodumaa. Sellest olnud küllalt. Daam jätnud
palitu sinna paika ja kadunud ärist. Peale äri
sulgemist koju minnes näinud ta sama daami
naga". Waatlen neid lähemalt, ühe muster on kuskilt teisest riideärist wäljuwcrt, seljas uus pa«

riiet nägema, siis alles halame selga passima,"
tõrjun agarat müüjannat tagasi.
Ärimees ilmub paar?-kolme kodumaa .llekon

seda ei öeldud. Tahtsin neid siiski näha. Nüüd

aga selgus, et siin mõiste-ti kodumaa riide all
halwemat sorti kodukootud riiet.

Näis, et minu soow saada kodumaa riidest
paremat ülikonda, on täielik wöimatuS. Kuid

tema .paremast riidest Ülikondadega" juhatanud
kodumaa riidest ja mõned neist õige meoldiwad, kuid
sinna, kuhu harilikult meelepahas juhatatakse.
suuruselt ei sobinud. Nüüd olj selge, et paslikku

walmisülikonda ma ei leia ning tuleb tellida.
Paljud tuttawad ei taha uskuda, et kannan
kodumaa riidest ülikonda, waid artvawad selle

nult tublisti puuderdatud daam, mind pea ärimees näitab Nartva ja Sindi wabriku riietest inglise wabriku tooteks. Omal. pikal reisil fatn
kuulda ka asjaolu, miks walmisriiete ärid
laest jalatallani hindawa pilguga mõõtes, .meil ülikondi. KkS nendest on muidu kõigiti tvastu
eelistawad tväliswabrik-rte saadusi: esiteks mui
olema siin hääd odawad tschehhoMvakei iltekon wõataw ja minu maitse järele, ainnlt ei .istu"
kuigi hästi. Tahaks heameelega omale samast dugi sellepärast, «t 90 protsenti meie puS
nad."

.Ma ei taha mitte kõige odavamat, tvaid ta!han kodumaa riiet," kordan.
Daam kehita» arusaamatud» elgu, kaid meie
«juttu an kuulnud kaupluse omanA, lühike, väsa

>rndest ülikonda tellida, kuid selgub, et see kanga»

kas, erakordselt suure köweva ninaga, kvS kohe end

oli ärimees wäga üllatatud. Tema on harjunud

waheke iegab:

ikka sellega, et kunded igasugust muud riiet o#ta«
wad, olgu sse siis wöi Aafrikast, kõige tvähem aga

.Meil mvned head edatvad kodumaa

likust wõtab heameelega käik, mis tvälismaalt

on otsas ja tuleb mõned pärivad oodata, kuni tuleb, kuid tunneb hirmu kodumaa toodete

uu» kohale jõuab.
Minu saowist kodumaa riidest ülikonda saada

Protsess s'tunnise „istumise" pärast.
mu'* päetval läinud W. Notermanns

Tallinna elanik Walentin Kotvkin andi? mBö>dunud aastal rahukohtunikule kaebuse, milles se

kontorisse lõplikke arweid õiendama. Ta saanud

saamata jäänud rukki raha latte. Segadus tek
toris oma arwete järele raha tvastu tvõtma?. kinud aga ktviitungj pärast. 23. Kowkin keeldu
le-taS, et ta wiibinud Roter manni tehaste kon

kuSjuura» tehaste ametnikud Art. Patrik, Erich

Engelhardt ja Karl Baer takistanud tal kontori
ruumest lahkumist, lukustades ukse ja sellega tvöt

nud temalt wabaduse wiieks tunniks tema äge
date protestide peale waatamata. WabaduSse
pääsenud ta alles politsei esitaja kohaleilmumisel.

Kuna seaduse järele ühelgi eraisikul ei oleivat

nud alla kirjutamast säärasele kwii-tunpile. kui
see ametnikkude poolt esitatud. Ametnikud aga

ei ole lasknud KotÄinit ilma kwimmgita ära
minna ning lukustanud ukse ja alles poljtsei
kohaleilmumisel lastud tal koju minna.
Nahukohiunik leidis, et R. N. S. var. k 42 kai
ristab igasugust oanatvoli ning mõistis rtkfe lu

-õigust teise tvabadust wötta, siis palus ta amet

ku-Äaja A. Patriku üheks nädalaks aresti. Ra

riikke wastutusele tvStta.

hukogu aga jõudis arwamisele. et ametnikkudel
oli õigus 23. Kotvkini äraminekut takistada, mis

Selgus, et Walentin Kotvkin ja Karl Berg'mann olid ostnud Rotermannilt 40 lvagvmt põle

pärast A. Patrit õigeks mõisteti. Selle otsuse

nud rukist ja maksnud 2000 kr. ette. Nad saa

kinnitas ka riigikohus.

nud kätte aga ainult 23 wagunit rukist ja süntt-

Norring on rcchwuswahelise kuulsusega
tuleb kongressile sõita soowijail taita registreeri
Rohke osawõtt Soome-Ugri
murdwaraS. Ta pani 1929. a. rea suuri
miSkaavt ja fee ühes registreerimismaksuga 1 kr.
kongressist.
kongressi büroole (Talliima. Lai t. 1) ära saata.
sissemurdmist kella- ja kullasega äridesse tyi
1. juuniks tuleb 'aatd ka'-büroole sõiduraha
me Lätimaal Jakobstadtis ja müjal. Nor
ülesandmise kuni 27. maini.
Ülesõiduks Tallinnast Helsingi. Kongressile sõina
ringu arreteeris Walga politsei 22. okt.
4. Goome-Ugri kultuurkongress. mis 16.—18. tele wasnnulles on laew.waiatnkus lubaiwd. iecr
1929. a., kui see tahtis koolipoistele Läti juunini
Helsingis peetakse, tõoiab saada suurem tamaid soodustusi. Tegelased, üliõpilased ja õpi
maalt warastatud uure müütada. Ta oli ning rahwarikkam
tui eelmised kongressid. Ka lased makiawad 3 kr. 30 s.. teiced 5 kr. 50 s.)
karistatud kohtupoolt 3 a. wangirooduga, Eestistsõidetakse rohkel arwul selleks puhuks Hel
Tagaiiiõit Helnngift neile, kes ei lähe p"a'e
singi. Senini on Eesti toimkonnale end üle- mi'* kongresn korraldatud ekskursioonidele, on kälxs
millest üle aasta ära istutud.
A. Mutiik on „wäiksem wend". Ta on nui) iile 800 üksiku liikme ja terwe rida orga jao-2-: 19. juunil kell 10 hom. ja 20. juunil- kell
nagu haridusliit, õpetajate liit, kare 5 p. I. Smduhind tagati on kõigil g kr. 50 f,
karistatud IV2 a. wangistusega, millest ära nisatsioone.
kusliit, akadeemiline hörmuklubr, naisliit, üliõpi :niZ tuleb rasuda biljemalr 18. juunil kella 12.
istutud 8 kuud. Nüüd tuleb neil oma karis laskonna edustus, kaudanduK-tööZtuskoda, faiifeliit, kongressi Sesli büroole Helsingis. Teised. ' kes

kodumaa kaupa. Kord olnud niisugune juhtum,

sugune seltskond kui eelmises, ning seina ääre»
Jälle üks walmisriieteäri (keMnnaS on toalriideõrred otse looka paendum»» Malmis ülikon MiSriieteärisid rohkesti kui sügisesel ajal seent
dade ja palitute rohkusest. Kordan oma soowi. Metsa all), kuid seekord siiski eesti äri. Wähek
.Teie siis midagi odawat tahtma?" küsib mi dast kaSwu tumedajuukseline ja elawasõnaline

Kas eraisik wõib teise wabadust kitsendada?

jõudmist.

oma jonni ma siiski ei jätnud. Järgmisel päewal
.Mh nii, siis jumalaga," sõnan ja lahkun. mitte. See tvaStus täitis hinge, nii et oleksin
jätkasin jälle ülüfcrcrtfioh*. Järjekorras läksin
> .Hsrr, hem, tagasi tulema." kuulen enesele peaaegu esimeses meelepahas kaupmehehävoa ühes jälle
walmisriiete ärisse. Siin oli Kr walmisülikondi
järele hütrtawat.

oma

«. Mus,.

kus keegi daam omale palitu ära kaubelnud, kuid

nati ja omauiku jälle oletvat teisest soost. Mnu
> .Teie tahtma st kodumaa Uekond. Kodumaa küsimusele eesti riidest ülikonda, waStab kuld
riie olema halb, ruttu katki minema, kistkuma. hambuline ärimees, et neil olewat ainult pare'Mast (!) riidest ülikonnad, kuid kodumaa omi
Meil hää kaup. meil pole fi kodumaa riie."

Kaitske

mingisuguseid hõõrumisi.
Täieliku lugupidamisega

Daam aga asub agaralt mu kuube seljast

Kriga. Ent üllatus on suur, leides äri perso>-

valmistatakse valitud ja kahjulikkudest lisandus
test pneumaatiliselt puhastatud tubakatest.

7. Minu teada ei ole seminari õpetajate seaS

päike muutus alatasa soojemaks ja pani kodanik
kude turja paksude taliriiete all aurama. Tahe»
päris meeldi tv. Hakkan riiet lähemal-, uurima, totu, kuid samuti kodumaa riidest, millist sorti ka
toõi tahtmata tuli asuda mundri uuendamisele,
kuni korraga püksi wärtoli äärest leian Ivabriku temal ennem ladus olnud. Seal sai see kodumaa
tza nõnda siis ühel Ausal õhtupoolikul alga? minu
pooliku templi ühe» pooliku sõnaga, millest selgub, kauba põlgaja selle muidugi tvälismaa kauba
tekÄursioon Tartu riidekcmpluSteS. Näib, et prael
et selle riide kodumaa pole EeSti. waid Tschehho- firma all.
gusel kaubarohkel ajajärgul, kus tööstuse- ja äri
Slowakkia. Näitan poolikut templit müüjale
Et siitki omale sobüvat kehakatet ei leidnud,
ringkonnad kõikjal räägiwad artiklite üleprodukt
üade»:
.Wis see on?"
tuli uude kauplusse tõtata. Noorem fob
sioonist. on ühe tühise suweülikcmna ostmine liht
.Ai, cntschuldigen Sie", sõnab mee» oma näolt mees, korralikult riietatud ja rasoeritud, a-s
sam kui lihtne asi, kui tjul aga taskus mõniküm
taskurätiga higi pühkides. .Mina eksima, see ole'- -tub mulle wastu. Kuulde» minu soowi kodu
mend krooni. See wõib tõesti nii olla, aga kui ma tschehhoslotvalci riie, aga need siin kodumaa", maa riidest ülikonda saada, hakkab ta mulle wn'«
sa ostmistoimingut tehes mõne põhimõtte üles
tähendab ta kahele teisele ülikonnale.
salalt ja asjalikrrlt selgitama, kuiwört hea olewat
sead, tahad näiteks ülikonda kodumaa riidest
.Küll ma juba nendegi ülikondade kodumaad wäliSriie ja kuiwõrt halb kodumaa oma. Kui
sa pealegi paremast sordist, siis PÄe see protseduur
tean,- waStan muiates, sest riie on üSna sar» üldse ilmas weel midagi head, siis psdi see olema
enam wäga lihtne.
uane eelmisele, tvahe on ainult tvärtviS.
wälismaa riie, ja midagi halwemat ei pidanud
Olin tvaremalt paaril karral ttSna hea üli
.Herr, heor, jumala sest, see olema kodumaa ärimehe jutu järele maa peal enam olema
konna saanud walmisriieteärist. sellepärast siis
riie. minu ausõna, see olema kodumaa," püüab kui kodumaa rõiwas, ja loomulik, et siis temal
krlgasm ka käeSoletval korral nendega.
mind weenda, et minu jonnaka põhimõtte octvcl kodumaa riidest ülikondi pole. Tänasin selle lahke
Suurem tvalmisrireteäri Aleksandri täinatval,
tschehhoslotvMia riidega „iks wrike geichcst" teha. „õpetrrse" eest ning lahkusin.
vknail rohkesti igasuguseid palituid ja ülikondi.
Wc vi läksin ühte walmis-rneteäriSse, kuid huw!«
Minu kaubanduslik matk jätkub. Järgmine
Astusin sisse. Kogu kaupluse seinad on walmis
tawal
kombel öeldi siin ometi eesti riidest ülikondi
riiete ridadega dekoreeritud. Ms wanem mees ja Sri, kuhu siSse aStun, laseb sildi järgi oletada,
olewat,
kuid mulle neto et soowitatud. Miks,
et
siin
on
tegemist
suuvema
veSti
tvalmiSriiriepaar keskealist daami ott hoolega ametis kaubanäi
tamisega kundedele. Kuulnud minu sootvi, jahma
tab mess:

LIA ja ORIENT

kuna seminaris oli tegemist paari õnilase taktitvaese
esinemisega, mi? ei peegelda kaugeltki õpilaskonna
meelsust eeminaris. wähem weel kogu Eestis.

ilekonnad,- ning jalamaid tõttab ta neid otsima.
tvõtma.

MANON

muusikat.

Läänemaa õpetajateseminari direktor.
Kinnine laste, wanade kui ka wigaste hoolekanne
PeakS aga edaspidi jääma maawalitsuSte kätte.
kulud) 402 kr. aastas.
Walgas põgenesid kaks wangi.
Nutvr kahtleb ainult, kas tvallad suudawad iavfj
WõrrcldeS aga seda maawalitsuSte hoo
wilisi summasid leida, sest 1929/30. a. kulutanud
Lühike wvbaduS.
leäluSte ülalpidamise kukudega 1929/30. a., selgub
maawalrtsued lahtise laste hoolekande korraldami
et mitmel maawalitfusel <m lastekodude» lapse ülal
Neljapäewal põgenesid kaks Walga wang
sel 81.999 kr. Nõnda palju peaksid siis waldade
pidamine kulud märksa suuremad. Nõnda mak las kinniistuwat wahialust Helmuth Norring
kulxd sellel alal töuSma. Möödunud aastaks oli
siS ta ühel maawalitsusek 894 kr., teisel V 47 kr., ja Aug. Muitik. Põgenikke läks korda kii
aga selleks isegi üle 108.000 krooni oelartves ette
reSti tabada.
kolmandal 499 kr. aastas jne.
nähtud.
Tähendawd wahialused wodi wangla üle
Esimese summa kohta peab aga küll tähendama,
Kuidas on tõeliselt nende kukudega lugu? et siin on lastekodu asutamisel ja sellepärast on ma juure ametasjus ning waltvur pidi nad
Näib, et nimetatud kulusumma 81.999 kr. et ka kulud suured. Kuid teiste kohta ei ole teada, pärast kongi tagasi wiima. Kui wangiwal

wasta esiteks tSÄiStele maavalitsuste kuludele, sest
maawalitsuste poolt mimsteerrumile esitatud laste

Tähtsamad tubakaistanduste maad on Türgi,
Oreeka, Bulgaaria, Vene ja Ameerika. Nende
maade tubakad on oma eriomaduste ja väär
tuse poolest täiesti lahkuminevad. Kuid ka ühe
maa tubakad on mitmesugused, igal lõikusel
on oma, teistele mitte sarnanev headus.
Ainult suured ja rikkad tubakavabrikud või
vad endale otsekohe istandustest parimaid ja
vajalisemaid tubakaid muretseda.
Meie tuntud paberossid

ettewõtta", on ülekohtune aimamine, sest ta julgeb
kõike teha, mis kooskõlas tema otsekoheste üleS
annete, seaduste ja määrustega.

moawalitsuse abiesimees W. Rebane maaoma

kulusummad suuremad kui maawalitsuSte kodudes.

Kaitske oma kopse

mifele amalvkule seletusele:

„Pe*flmG<tsf"
võib tellida Igast kn«
päevast Iga kuni lÕpunL

naiskodukaitse ja terwe rida teisi organisatsioone.
ülesandmine kongressist osawõtuks pidi lõpp.ma

15. maiks, kuid et kõik mitte selleks ajaks ei suui
nud en6 registreerida, siis pikenda? peakomitee üleA«

andmise tähtaega kuni 27. maini. Selleks ajaks

Pahlbärgi
Ringhääling.
Käitis.
EeSti rahwas on korra pealt ühe seni tund
matu aardega rikastunud: käitisega. Seni
tundsime ainult käimist ja käitlemist, aga
nüüd teawad wäiksemad mudilasedki, niis tä
hendab käitis. Esialgu on muidugi tegemist
selle sõna täpsa mõistmisega ja nii seletaski
neil päewil teegi kõrgema haridusega noor
sand: *
„See käitis on juba nii kulunud, et paneb

.'auemakv Soome katvatselvad jääda, saowad taga

sisõidul knnj 1. juulini aurikutel ..Suonrl" jr

..Expressil" kongressi kaardi ettenäitamisel pileti 8

?r. 50 s., kõigil teistel laewadel ö kr. LO s.

Täitis.
Paistab esimesel pilgul, et on jällegi tege
mist une sõnaga. Kuid laamal waatlemijel
pole asi nii hirmus: see on juba mana ja tun
tud mõiste, ametiajutusis ammugi tarNutusel.
all mõistetakse meie praegust kooli- ja
pedagoogilist süsteemi ja on kujundatud sõnast

„täitma". Nagu walad klaasi pilgeni täis,
nii et hakkab üle weerc jooksma, ja siis ise wi
hastad, niisama täidetakse ka meie tüdrukute
ja poiste päid üle wcere, ja siis ise wihasta*
takse ning ollakse tige. Läänemaa seminari?
ollakse koguni nii kaugel, et kallatakse mochiMaisse ajudesse mitmekordsed portsjonid fän*
raft tvcdelikku, mida ükski programm ci
nõuagi. Uks hoopis eeskujulik täitis.
Kui too täitis nii edasi areneb, siis pole
wihaStama."
warsti enam koondamistest?! abi ja kultuur*
Tema arust pidi käitis tähendama saa wröintidel tuleb peatselt uute salakoosoleku
ba s t (sõnast „käima"). Ja keegi teine kõne tega peale hakata.
les nii:
WoitiS.
„Mu suwekäitised on tont teab kuhu ka .Keegi ei teadnud siiani, kuidas saab loto
dunud."
rubel kindlasti ja wankumatnlt wöita. Aga
ArwaS selle all kindaid (sõnast „?äsi").
uks kamal mees leidis õige wötme: tegi ude
On ka siiS anisaadaw, et niisugune sõna punkti lotcrntähcle manu ja w ö i t i s
kui k ä i t i s w a n e m on mõnele hoopis weel
Pole küll teada kui palju, aga selle eest
terra ineögnita. Peale muu on tegemist (wä loosiewad nuud kõik kaaskodanikud rinoi ia
hemalt esialgu) tolle sõna hääldamisegagi. Nii otsiwad kõigilt loteriipiletitelt toda önnetoo.
on kuulda järgmist artikulatsioon-:
wat punkti. Mitte ainult kaitseliidu omadelt
„Too käitiisi seadus on ikka wcidi naljakas waid muiltki. paljud ongi juure otsimise
küll."
peale ounetapi leidnud ning on üpris rõõm.
Siin olid arwatawasti eeskujuks säärased sad: tvoit tuleb.
sõnad, kui „ekspertiis", „aktsiis" jne. Aga
Näib nii, et meie loteriid lähemad sedasi
mõni kõneleb koguni:
hoopis ias|t. Km on musttuhat ühesugust
koos iga Paew ise loterii siis on
„Selle käiitise märgiga nad õiget tsunfti
asja ikkagi kätte ei saa."
lu paris loomulik, et kord tuleb aeg. kus kõik
Sest kui öeldakse bronhiitiS, miks ei wõi aheb pudruks ja kapsasteks.
kull waga onnis, kui saaks neist õnnemängu
siis kõnelda käiitis!
Nii et esialgu on murdmist tolle uue sö de t kuidagi hoopis walla. Liis wõiks mba
naga. Aga küll aja jooksul asi areneb. Iga öelda eesti rahwa kohta:
Woitis!
algus on raske.
Sõitis.
Pühad
an
käes.
murud
baljendawad päike
eest. ja tet'eks sellepärast, et KäliSriide pealt ole sircndab, Meed kutsumad oma karastawaisse
lvat hea teenitus. Nad osttvat walmiSriieteks
peamiselt riketega kangaid, kuS Wssraid wärnn
«y o l n s ara - litaalc."
laike hulgas wSi mSni muu defekt. Rriked lök
Suur sõit on kõigil sees v.
katvad nad kangast walja, terived osad tehakse
pow «.lipWi. aifKt. wripfibV fÄ
ülikondadeks ja lähetvad müügile tai? hinna eest,
mtKflt lillepea watna, tümbamc fäitifcb ialaft
kuna tvabrikud selliseid kangaid ära cmnawad
0 imlimnc sumwa taoina alla. Hmqame
äärmiselt tväikese tasu eest. —lend. kullerkuppude ja sinilillede lõlma
Pahlbärk.

Nr. 13Ä.
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Moskwa kahtlustused aluseta.
BvOMO tärjub Weue märgukirja taga? ja awaldab paha
meelt kahtlustamise pära?.
Helsingist, 22. mail. Soome esitaja toodud. Soome valitsus on püüdnud ja
JRosttoas WeSterlund andis neljapäeval püüab ka tulevikus täita kõiki rahulepingu
üle Nõlttegude Wene väliskomissariaadile Punkte ja selles antud lubadusi. ..
DvaSwse Nõukogude Dene verbaal-märgu
. Soome walitsus ei saa aga awaldamata
kirjale Soome rannakaitse kindlustuste as jätta oma imestust ja pahameelt selle kohta, et
jnS. Märgukirjas öeldakse, et Suursaare põh Nõukogude Wene walitsus on heaks arwanud
jaosas ega mujal
esitada werbaalmärgukirja, mille Punktid tõ*
ei ole
sioludele ei waSta ja et Soome walitsufe
wastu on
ehitatud mingisuguseid betoonalufeid; Seis
hoolimata süüdistus
karil, Lawansaarel ja Peninsaarel e i o l e ehi
tõstetud,
püüdes
sellega, rahwaste awaliku
tatud mingisuguseid, toewspunkte söjawäe
arwamise
ees
kahtlustada
tema ausat suhtu
vesilennukitele; Laiskäril ja Lawansaarel
mist.
Sarnane
teguwiis
raskendab
mõlema
ei ole ehitawd sõjaväelisi vaatluspunkte. maa wahel suhete arenemist.
Endise Jno kindlustuste Piirkonnas ei ole
Soometvaeuulikud miitingud.
ehitawd mingisuguseid patareisid, mille las
kepiirkond ulataks üle territoriaalvete piiri.
Mos k v a st, 22. mail. „Tass" teatel on
Soome valitsus tõendab, et ükski ettetoo Moskvas, Leningradis ja Harkovi piirkon
dud väide werbaalmärgukirjas, millede koh nas peetud koosolekuid, kus töölised protes
ta Nõukogude Wene wäKsk"missariaat sele teerinud „Soome sasoistide prowokaatoriiku
wst palub, ei põhjene tõsiasjadele. Sellega ei tegevuse vastu". Protebtides Liidetakse
ole ka Soome valitsus ei mingil viisil rikku heaks Nõukogude Wene märgukiri Soomele
aud Soome-Wene rahulepingu artikleid 13, ja nõutakse,, et Nõukogude Wene valitsus
14 ja 15, mida werbaalmärgukirjas on ette nõuaks kõigi märgukirja nõudmiste täitmist.

Wahekohtu põhimõte sammub wõidurada.
Snurriigid kohuStuwad oma wLUStülifid lahendama wahetohtn teel.

HUSQUARNA, PHÄNOMEN, CORVETTE, HERKULES, SIMSON, ESPERANTO
TÄIELIK JALGRA
TASTE OSADE LADU

"S^lataralf«l

•• ••

TARTUS, KAUBAHOOVIS
NR. 20/21. TELEF. 12-92.

Eesti-Läti kaubaleping
allakirjutatud.
Eile hommikul jõudsid Eesti-Läti kauban
duslepingu läbirääkimised lõpule. Leping
fikseeriti kirjalikult ja kell 12 kirjutas sellele
wälisminister J. Tõnisson alla.
Sellega on kaubalepingu asjas Lätiga
kokku lepitud. Eile õhtul sõitis läti dele
gatsioon Riiga tagasi. Enne maksmahakka
mist läheb leping riigikogule kinnitamiseks.
Samuti Peab ka Läti saeima lepingu kinni
tama.. Et enne pühi enam riigikogu koos
olekuid ei ole, siis tuleb leping kinnitamisele
[ Peale pühi.

Wene»Prantfuse lähenemiskatsed Genfis.
Genf ist, 22. mail. (Trj.) Rahwaste
liijdu nõukogu kuulas oma neljapäewasel
SooSolekul ära Itaalia wälisminister Gran
di arvande rahvasteliidu resolutsioonide täi
dewiimise kohta. Muuhulgas teatati sundusIfht wayekohtu klauseli allakirjutamist Prant
fusmaa, Inglismaa ja Itaalia poolt. Wälis
asjade sekretär Henderson andis teada, et
Inglismaaga ühes on alla kirjutanud lepin
gule ka Austraalia ja Uus-Meremaa.
Briand tähendas, edasi andes PrantsuS
maa otsust, et tema maa awaldab tõsist ta-

mootorrattad

mm*

Kaks inimest põlewas
aidas.

nemaa eelsõjaaegsete wõlgade küsimuse. Tea

takse rääkida, et Litwinowi poolt on antud
mõningaid lubadusi selle küsimuse lahenda
miseks. millega awanewad wõimalused
Prantjuse-Wene majandussuhteid korralda

Nooremehe ennastsalgav»
päästetöö.
Reede öösel umbes kella 1 ajal süttis PS
misele wõtta.
lema Patküla wallas Jaan Hansani pärija
tele kuuluw ait. Kustutustöödele asuti omal
Soep seljatagant Enrtinsele.
jõul.
Inimesed püüdsid kraami päästa pö
Saksamlha tulgu Genfist öm.
lewast hoonest. Silmapilgul, kui pölewasse
Berliinist, 22. mail. (Trj.) „Deut hoonesse kraami järele läksid kaks naist, kuk
sche Allgemeine Zeitungiga" on alustanud kus põlew katus naistele peale ja mattis
Saksa parempoolsed ajalehed terawat kallaleneed oma alla. Üks Hansani pärijatest pani
oma elu kaalule ja tormas pölewasse hoo
nesse tulesolijaid päästma. Ta suutis mõle
utad õnnetusohwrid tulest wälja wua. Ras
kete wlehaawadega naised toimetatt Tartu
haawakliiniknsse.

Oletatakse süütamist, mispärast krimi
naalpolitsei ametnikud kohale sõitsid.

Surm elektri läbi.
Kuidas wõis fee juhtuda, on kõigile mõista
tuseks.

Narma majaomanvlu Emilie Kruubi saladuslik

:-M. VENNAD PRUUS

Piirituseristleja hukutas walwelaewa?
Kuuldused Soome merewalwe laewa hukkumisest
merelahingus.
Kahtlustäratav» plahwatus merel.
wad isikud aga teawad rohkem, miS aitab
loosse selgust tuua. '
16. mail jälgis „Merikwargi" lahel üht
suuremat piirituseristlejat. Kuna „Meri
kwargi" omas 75 hob. jõulise mootori ja oli
suuremaid soome valwepaate, siis ristleja
püüdmine osutus wõimalikuks. Pikema taga
merewalwe la elva hukkumisest.
kihutamise järele lähenenud walwepaat rist
lejale
laskekaugusele. Samal ajal wiimasett
Meie ütastööline teatab Narwast: Mõni
awati
ja kuulipildujawli, millele val
Päew tagasi õhtul kella ajal kuuldus Nar- wepaatpüssisamaga
Wastastikune lask
Wa-Jöesuu rannas Soome lahelt lääne suu mine kestis ligi Vwastas.
2
tundi,
siis aga haarasid
uaS, umbes Lawansaare kohalt
piiritusevedajad kinni viimasest abmöust
tugew PlahwatuS.
ja heitsid oma sõiduvette
Waikse õhw tõttu oli kaja Jõesuus sel
torpeedo.
gesti kuulda. Esialgu ei teatud plahwatuse Et soome rannavalve paat oli juba kannul,
Põhjust ja oldi arwamisel, et merel lõhkes siis kihutas see täie hooga torpeedo otsa, mille
mõni hulkuw miin. Nüüd on aga awanenud tagajärjel see plahvatas ja hävitas paadi
hoopis sensatswonilisemad asjaolud, mis lu ühes meeskonnaga täielikult.
bawad tõendada Soome piirtwalwe mootor
Praegu jatkawad Soome ametivõimud
paadi „Merikwargi" hukkumist lahingus lahel asja juurdlemist. Esialgu
kurseeriwa piiriwseristlejaga.
eitatakse
„M e r i k w a r g i"
teateid „Merikvargi" hukkumisest. Teatavasti
sõitis Soome merele 15. mail 4-liikmelise on Soome piirivalvel viimastel päevadel
meeskonnaga ja hakkas jälgima piiriwselae palju tööd olnud piirituselaewade pärast, miS
wu. Peale selle puuduwad temast igasugused piiravad Soome randa. Helsingist teatatakse,
teated, olgugi et Soome rannawalwe ja La et kuulduste kohta Soome merewalve laeva
wansaare politsei on toimetanud Põhjalikku hukkumise kohta Narva lahes on Soome me
otsimist ja eile wiibis N.-Jõesuus nähtawasti revalve ülem kapten Miettinen „Helsingin
samal otstarbel üks Soome ametnik raadio Sanomatele" seletanud. Narva lahes ei ole
telegrafist. Kuid selgust asjasse ei ole saa vat hukkunud mingisugust Soome merewalve
dud. Mõned piirituseoperatsioonidega tegele- laeva. Kuuldused püsivad aga kangekaelselt.
On põhjust arwata, et Soome piiriwalwe
mootorpaat „Merikwargi" on Soome lahel
põhja lastud lahingus piiritusewedajate lae
waga. Mootorpaat on jäljeta kadunud, on
aga kuuldud merel kahtlast plahwatust. Ka
kuuldub kaudselt sündinud kurbmängust. Lõp
lik selgus puudub. Soomes eitatakse teateid

surmapõhjus on nüüd selgunud. Lwnaarst dr.
Sulg toimides laiba ülevaatust, konstateeris suri»
mapõhjusena hingamiselundite haAvatust. mis on
tulnud -iugewast elektrilöögist. Minnast asjaolu
tõestab ka kiire laiba lagunemine.

Ragu teadq, suri E. Kruup 2. mail saladus
sikkudel asjaoludel. Surmcwöl kuulsid üürnikud pe
renarse toast appihüüdeid. Mse lahtimurdes leiti

E. Kruup «surnult diiwanil lamamas. E. Kruubi
wend Laaberg, kes korteriga tuttaw, läks esimesena

Rahwasteliidu nõukogu tööl.
Pilt ott rahwasteliidu nõukogu käeSolewa Itaalia wälisminister Grandi, Prantsuse
istungjärgu, j. o. arwult 63, awamisest. Nagu wälisminister Briand, dr. Curtius, rahwas
teada cn nõukogu istungjärgu juhatajaks teliidu peasekretär sir Eric Drummond, Ing
Saksa wälisminister dr. CurtiuS. Pahemalt lise wälisasjade sekretär Henderson ja His-paremale: Poola wälisminister Zaleski, paania wälisminister Lerroux.

tuppa. Elektrit ta põlema ei süüdanud, seletades,
et õe korteris on mingisugune woolurike, mille pii
raft lambid ei põletvat. Keegi ei hakkanudki seda

kontrollima. Toodi kohale küünal ja K. Laaberg
otsis üksi korteri läbi oletatama sissetungija ta
bamiseks. Mõni minut hiljem kui ka teised appi
ruttajad korteri ruumidesse läksid, süütas K. Laü

Miljoniline raiskamine Wirkhausi kaubamajas.
Ärijuht A. Tamm wangtstati.
Likwideerimise-komisjon paljastas kuriteo.
Neil päewil selgus, et Tartus asuwa a. s.
Wirkhausi kaubamaja ärijuht A. Tamm on
suurema summa firma raha raisanud.
Kuuldawasti on raiskamine kindlaks tehtud
aktsiaseltsi „Wirkhaus'i" likwideerimiskomis
joni poolt ja asi antud politseivõimude la
hendada. A. T. seletab ise, et ta Pole raha
raisanud, waid annud tuttawatele laenuks.

Need Pole aga tagasi maksnud. Auiwörd see
seletus on paikapidav», seda näitab lähem
juurdlus. Neljapäewa Shtul wöeti A. T.
kriminaalpolitsei Poolt wahi alla.
Kui suur raisatud summa on, seda pole
weel kindlasti teada. Kuuldawasti tönswat

Paawst Mussolini wastu.
Terawused katoliiklaste-üliöpilaste pärast.
Roomast, 22. mail. (Trj.) „Ossertva
tõve Romano" teatab, et paawst on wäga te
rawalt üles astunud fascistide wastu jutu
ajamisel katoliiklikkude üliõpilaste juhtidega.
Põhjust on selleks andnud hiljutised fascistlik
kude üliõpilaste ülesastumised katoliiklaste
wastu mitmes Itaalia ülikoolilinnas. Õel
dakse, paawst olewat teinud märkuse, et kato
liiklistele üliõpilastele tähendab see austust,

Jaspari walitsus lahkus.
Brüsselist, 22. mail. (Trj.) JaS
pari uus Malitsus esines neljapäewal lahku
mispalwega. Põhjuseks oli, nagu juba teata
tud, wabameelsete lahkumine walitsusest pä
rast walitsuse deklaratsiooni ettekandmist. Va
litsuse lahkumise eel oli parlamendis dramaa
tilisi wahejuhtumisi. Kuigi parlament oli 90
häälega 77 wastu tagasi lükanud sotsialistide
ettepaneku, mitte wastuMõtmine oleks tähen
danud umbusalduse awaldamist Jaspari ka
binetile, tiiii Manitsusel juba mõni tund hil
jem lahkuda. See walitsus püsis ainult kaks
päewa. Belgia lehed armamad, et uue walit

see 10.000 kroonini.

berg tule.

Gurnu juureS ei leitud mingisuguseid tvägi

het wägiwalla asemel rahupolitika wõidule ' wngi walitsusele, eriti . aga wälisminister walla tundemärke. Poilitseiline juurdlus ei cmnnd
„D. A. Z." heitis Curtiusele ka mingisuguseid tulemusi, kuigi paistis kõigile
wirmiseks. Itaalia wälisminister Grandi
seletas, et peale kolme suurriigi seesugust ot ette, et wiimane Genfis küllaldaselt Saksa majaperenaine äkiline surm kahtlasena.
Kuidas elektritvool tappis E. Kruubi, on täiesti
sust wõib suure usaldusega wastu minna eel maa huwe ei kaitswat.
seiswale wäewähendus-konwerentsile. Ka Ta olewat nõus olnud sellega, et Austria Mõistatus. Diiwam kohal olew öölamp oli kor
Ändia esitaja teatas klauseliga ühinemisest. ! Saksa tolliliidu kawa õigusliku külje kõrwal i ras, samuti ei olnird katki ka isolatsioonimähis.
, rahwasteliidu nõukogus hiljem aruwsele tu- Ainuke tvõimaluS on, et lambi küljest oli juhitud
üleilmlise Lajlendriresormi
oSjuS astuti rahwasteliidu nõukogus juba leb ka liidu politiline tähtsus. Ühtlasi tõstis wool diiwanisse sa hilj-em ühendamise jäljed enne
konkreetseid samme. Nimelt andsid üksikud - „D. A. Z." üles küsimuse, kas Saksamaa ei ametiwõimude kohalejõudmist körwaldatud.
Harilikult 220-tvoldiline, elektriwool pole sur
uurimiskomisjonid oma aruanded ja kujun ! peaks lahkuma rahwasteliwust.
Saksa walitsulse ringkondade poolt seleta- mam, kuid erijuhustol küll, mida ka E. Kruubi
dati riikide eitajatest koosnew segakomisjon.
See tahab koostada kokkuvõtliku aruande, mis takse, et sarnast rahwasteliidu nõukogu otsust surma korral oletada tvõib. Kas siin tegemist on

tuleb arutusele ja wõimalikult ka juba otsus ! üldse ei ole, kuna otsustati tolliliidu lepingu
tamisele rahwasteliidu nõukogu sügisesel is 'kawa anda õiguslikkuse seisukohalt kaalumi
tungjävgul.

eitekawatsetud roimaga tvõi lihtsalt loomuliku sur kui nad on fascistlikkudest organisatsioonidest
majuhtumiga, on raske kindlaks teha, pealegi on wäkja heidetud.

seks ja otsustamiseks Haagi rahwuswahelisele Kristjan Laaberg surnud. Mõttel enda elu enese

kohtukojale. Nende teadete täiendusena sele
Brkapd-Litwinow.
Genfist, 22. mail. (Tpj.) RahwaZte tatakse weel teadtvalt poolt, et Saksamaa sar
liidu ringkondades äratas suurt tähelepanu ; nasel korral, kui rahwasteliidu nõukogu pä
Pikem nõupidamine, mis peeti neljapäewa | .rast Haagi kohtukoja wõimalikku Saksamaale
õhtupoolikul Litwinowi ja Briandi wahel. ! ja Austriale soodsat otsust siiski asub läbirää
KuuldawaSti olewat sealjuures peale Euroo j kimistele tolliliidu kawa politiliste problee
pa majandusliku koostöö küsimuste arutatud mide üle, Saksamaa sügisesel rahwasteliidu
ka Prantsuse-Wene majanduslikke suhteid. .nõukogu istanajärgul neist läbirääkimistest
Sealjuurel olowat Briand üles tõstnud We- osa ei wõta.

tapmise teel.

Wõihind tõusis enne pühi.
üleeile noteeris wõieksportõöride noteeri
miskomisjon pöllupidajatele wäljamakseta
waks wõi madalamaks ostuhinn-M 1 kr. 70 s.,
kuna möödunud nädalal samal ajal oli wõi
hinnaks määratud 1 kr. 63 senti, seega 7-sen
diline tõus. Wõihinna tõuS tuli Pühade-eelsest
hooajast.

Briaudi saatus.
Angliss .Daily ExPreS
st" pillejoonistasa näed

Uued paberossid!

Briandi .langemises"

teo»» lahkumises välis
ministri kohalt kurba
tõendust, et Briand püüab

küll parema tuleviku poo

le. kuid .rahvasteliidu

ühtlasi teatab „Osserwatore Romano",
et jesuiitide juhid eitaawd teateid, nagu ka
watseks nad Hispaaniast lahkuda. Jesuiidid
rõhutawad, et Hispaania on nende ordu looja
Loyola sünnipaik ja sellepärast peab Hispaa
nia jääma jesuiitide kodumaaks.
Pööre filmiasjanduses?
Uus warwifilm.
Londonist, 22. mail. (Trj.) Siin
demonstreeriti uue meetodiga walmistatud
wärwifilmi. „Daily Mail" teatab, et selle
wärwifilmi walmistamismeetodi wäljatööta
miseks on toimetatud katseid 5 aastat. Uus
wärwifilmi walmistamiswiis tõotab sunni
taba rewolutsiooni kinoasjanduses. Filmi
walmistamise wiis on esialgu leiutajate sa
ladus. Wastawalt ette walmistatud filmi
linti walgustatakse hariliku filmiaparaadiga
ja tema demonstreerimiseks ei ole tarwis
erilist kinoaparaati.

»enikoor ma saapad" Viitvad

tagasi kurba minevikku.

Teistelt mandritelr jäl
gitakse seda kurbmängu
osalt kohkunult, osalt kah-

jueöSmsält. Wist teeb karikaturist siin rahvasteliidule ülekohut.
Valleniuse uus protsess.
Helsingist, 22. mail. Helsingi raeKchtuS mõiStetl endise presidendi Stählbergi
küüditamiSloosse puutuwate salamärkidega
telegrammiribade kõrwaldamise pärast kapt.

22nfc25snt

Hallamäe 6 kuuks, Kyösti 4 kuuks, Vallenius
2 kuuks ja teisi wähemaks ajaks wangi. Kõik
süüdimõistetud kaebawad edasi. Ainult Val Valmistatud inglise maitsekohaselt
lenius lubas weel järele mõelda.
parematest sigarettide tubakatest.

Kõik sõidawad pühade ajal

suse kujundamine on seotud suurte raskustega.

ILMUS
"Olion" nr. 5/6
(17/18).

Saare kaksiknumbri hind 1 kr.
N-ris on 68 lk. Reproduktsioon kriit
paberil, pilte. Hulk näiteid kunstkäsi
töö alalt.
Kaksiknumbri ilmumine on tingi
tud tarvidusest, ajakirja senist ilma
mistähtaega viia kuu alguspäevadele.
,Olion" nr. 7 ilmub juulikuu esimesil
päevil.
„OLION'i" tellimishind: aastaks 6
kr., V® a- 3 kr. Tellimisaja alammäär:
3 kuu peale 1 kr. 50 s.
Tellida võib „OLION'i" otse tali
tusest, igast postiasutisest ja igast pa
remast raamatukauplusest.
Abitalitused igas linnas.
*OLION'i" tellimisi võtavad vastu
ka välismaa postiasutised.
„Olion'i" toimetus ja peakontor:
Tartu, Riia 64—3. Telef. 5-42.

Jänesele
..Postimees!"
wõib tellida Igast ksa*
pfiewast iga kini lÕpiaL
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Suwiste wäljasõidud.

£cs t i
ftauneim
fiuurort

Seuistele ühendustele lisaks uus raudtee.
hoolitsewad fdlte omntßufcb. Räpinlased
on taipajad olnud, nad on korraldanud esime
sena laulupeo Räpina ilusas looduses. Sm

Nagu ilmajaama aparaa
did märgiwad ja teaduse
mehed wälja arwawad, tiku
wad suwiste pühade ilmad
öiteS aedadele rohkem kasu
tooma kui inimestele: jahe
dus hoiab putukaid puudest
eemale ja inimesi loodusest.
Kuid tõlge selle juure tuleb
suur troost: juba esimese
püha õhtupoolikul annab ja
hedus maad soojusele ja rän
nakute ettevõtjad wõiwad
heita pintsaku seljast ning
kingad jalast, ühesõnaga:
pühadest wäljasõidu osas
saab asja, seda enam, et
wihma pole ette näha. Ehk

uab saab onmibustel.

Laetoatee on endine: kes armastab wett
ning põlgab raputust, läheb laewaga. Pü
hade laupäewal ja pühade ajal on laewaliini »;i
Pidajad mobiliseerinud kõik laewad. Kui hä
da tuleb, wõetakse lüheda maa reisijate weoks

appi Meel mootorpaadid.
Nendele, kes linnast wälja ei saa sõita, on
loodus ise annud Emajõe kõrgeid kaldaääri ja
küllaldase soojusega wec. Küllap siingi tu
handed lciawad ketvadepilte ja rohelise looduse.

Peaks arwama, et suwistepühad linna tüh
jaks tecwad. Kuid waewalt. Igal aastal on
olnud neid, kes meelsamini istuwad linnas,
ülekohtune oleks linnast wälja saata kõiki
laulu- ja mängukoore. Seda ongi avwessc
wõtnud „Wanenmme" ja korraldab pühade
ajal neli etendust. Peale selle üllatus
snwemuusika unelt korraldatud aias. Nagu
näha, ei saa tartlased siiski jätta oma tra
ditsiooni. Talwel küll, kui pole aeda ega
ilma. siis kõneldakse ükskõikselt suwemuusi
kast, kuid kewadel on meeled muutunud. Kõi

kui tulebki w'äike sagar sooja

wihma, see teeb asja weel
paremaks. Väljasõit rohe
lisse on kindel.
Linna inimesed ju muud
midagi pole kuulnudki kui
hllist kewadet. Kuid Maata
mata kuuldusele, on loodu
sel see hea omaduS, et ta
kaotatud aja tundidega jä
rele teeb: maal on täielik
suwi: metsad ja nurmed ro
helised, enne pühi wisatakse
wast nurmedele wiimane see
me ja rahu uleb ka talu majadesse. Seda
kõik paari nädala kestel, kuna toorematel
aastatel kiilwi- ja maaharimise Mähet jäi
nädal ehk rohkemgi. Millalgi pole maa loo
dus nii ilus ja õhk nii puhas kui praegu: rohi
kaswab silmnähes ja lilleoks ajab lilleõit taga.
Metsades on pakataw õhk. Suurmeest ei ole
enam jälgegi, mesi on haruldaselt madal jõ
gedes ja sisemaa järwedes. Ainult kantud

kide kasuks.

Kowadtee

soodustusi kui millalgi warem. LaeMa- ja
omnibuse liinidele on seltsinud Meel uus
raudteeliin. Tartu-Petseri raudtee on 24. skp.
s. o. esimesest pühast awatud reisijatele Tar
tust kuni Taevaskojani. Peatus igas nues
jaamas. Igas jamas wvib peale tulla ja
lnaha minna. Tartust Taevaskojani mak
sab ots 1 kr. 15 senti. Käigus on 4. klassi
wagunid. Kuna te kaunisti korras, siis on
liiwast mõid näha, kust woolanud suurweed ja sõit küllalt kiire. Juba Taewaskoja pärast
uppunud jõekaldad. Ilusam aastaaeg maal! maksab seda reisi ette Mõtta. Pealegi näeb
»
uuel raudteel loodust, mida seni wõimata nä
Kuna Tartu inimestest wähe põhjapoole ha oli, kuna suurt osa maast katsid sood ja
sõidawad ja suurem osa lõunapoolseid külasid metsad, põllud.

külaS tawad, siis on tänawuseks ka rohkem

Räpinani tee wcel ei jõua, fmb selle eest

Uuel raudteel sõitjate oiu WdUlSWud.
Tarw-Petseri raudtee ehitajad on kind
lustanud sellel raudteel sõitjate elu kindlus
iusselts „Eestis". Raudtee kindlustus kestab
seni kui riik raudtee oma kätte wötab.
Pühad suurlinnas.
Missugused on pühad Euroopa suurlin
nades, sellest annab teatawa pildi juba kokkuvõte
läinud pühapäetva sündmustest Berliini?. Saksa
lehtede teatel on sel päeival riigiraudteed üksi tvii
nud linna nnrbruse Iväljasöidukohtadcsse 1.700.00(1

jaanituledeks, maituledeks ja kõige uuemateks

tuledeks jüriöö tuledeks, Nad särisewad
nii armsasti ja annawad heleda leegi. Lep

sesse. Missuguseks kujuneb pilt sutvistepühiks, on
lihtne ette kujutada!

Nüüd on olukord niisugune, et lätlastel on
sõit Leedusse igasuguse takistuseta, leedulas
tel aga on wäike piir ees. Ja oleks Meel see
Leedu wäljasõidu wiisnm maksew aasta
peale! Seda tuleb mõtta igakordsel üle piiri
liikumisel. Kuidas see laheneb, seda Meel

loetletud mönusiqis ning mugawuiis, waid ta mu

päetvaZ.

Waetvalt paarsada meetrit kuursaalilt idasse

ei teata.

ehitatakse praegu kunstlikku plääshi,

das, mis oma raadioaktiiwsuse poolest on äratanud
tähelepani: mitte meil üksi, waid ka wäliSmail. Sel
lise asja wastu tõuseb usaldus pikkamööda, ning

liitvaranda, mille töödega ollakse praegu lõpukorral.
Haapsalu muda leiab iga aastaga järjest uusi ja
C tfe plaäshi kohale on ehitatud muul, mis murrab
uusi tarwitajaid. Igal aastal tuleb Haapsallu, hulk
laineid ning suplejaid kaitseb tülitama MeeMoolu
wälismaalaii, kes ei jõua küllalt imestada, milliseid
eest. Meri on Psääshi kohas sülvendatud, leidub
mõnusid suudab pakkuda see wmkene linnakene Testi
ir ortimiswõimalusi noortele ja Manadele, sportlas
läänesopiS.
ide ja minesporilastcle.

rohkem kui lätlased Eestit ja nii see joon läheb

koju. Siis tehakse uusi pudrumändi. Kuid kuni Wnni ja Budapestini. Seal kohal jääb
see kat! peaaegu polegi enam katt ja asjatu oli see lõunapoole tungimise ülekaalu nähe ära,
seda siin meelde tuletadagi.
sest isealt rännatakse igale poole. Loomulik
oleks, et lõunariikidest tuleks sama rada ta
gasi põhjamaid külastajate wool, kuid ometigi
Aga tuleme puude wahelt suwistepühade see pole nii. Donau riikidest näiteks ei otsita
juure tagasi. Linnarahwas sõidab nüüd suure Põhjamaad mitte Eestist ega Soomest, waid
robinaga maale ja maarahwas maarah seal walitakse reisisuund ikka enamasti Ko
was jääb ka maale. Ja kõikidel on hea olla. pcnhageni suunas, kust siirdutakse ka Norrasse
Mõni sõidab ta juba suwitama.
ja Rootsi. See on wäga kahjulik nähe Balti
Üldiselt aga suwistepühad on kurwad ai riikidele. Meie kisame kõrwal suurest turis
nult suwituskohtadele. Seal peetakse pöialt, tide woolust ja kannatame selle all. Siia ek
kaS tuleb patisaksu ja künanärijaid wõi ei siwad ainult wähesed. Ja siin läheb teha
tule. Pärnus polewat näha weel soomlasi palju tööd, enne kui seda ammu sisse juurdu
ja arwatakse see õnnetus ühe Pärnu akadee nud „goldströömi" saadakse suunata ka meile.
milise kodaniku süüks, kes möödunud suwel Ja siin ei tuleks Balti riikidel igal ühel töö
wStnud ühelt neljaliikmeliselt soome perekon tada omaette waid ühiselt, sest kes näiteks
nalt ühe toa eest ööpäewas 16<X) senti. See sõidab Soome, sõidab juba huwi pärastki käbi
sdomlane sülitanud ja sõitnud kohe tagasi. ka Leedust, Lätist ja Eestist. Ahe riigi pro
Kuid kõikide suwituskohtade rõõmuks wõib paganda on kasuks ka teistele.
juba nüüd ütelda, et suwi tuleb ilus ja päi

Edaspidiseks ott lootrui. et terwe Haapsalu ran
naelu kandub nrõni kilomeeter läände, Paralepa ha

Siht leiab igaüks oma iseloomtile mastatva ffcge*

MuSwälja: on idülli, on mitmekesist loodust, on ka
lõbutsemist. Rannas asuwas kuursaalis korralda
ruldase loodusega metsa ning randa. TänaMu on
takse suwe jooksul hull pidu/id, kuna alaliselt peale
Paralcppa linnamälitsuse poolt püstitatud kiosk ka-selle korraldatakse kuursaalis igal õhtul kabaree ja
raStatvate jookide müügiga, on ehitatud kaunis ice mutrika ettekandeid.
i-alakäijatele ja rattasöitjatele raüdteejaaama juu
üle kõige selle lewib aga Haapsalu tähetaewa».
reft otse randa, mis hõlbustab ning õgwcndab pääsu

rannas pnrunewad lained tnaikse, meeldima tohinerga

rannale. Sel kombel kestab käik linnast Paralepa
was:u lsemeineeritiid kallast ning arwukatest aeda
randa lvaelvalt mõne minuti.

dest hoomab magusat lillelõhna. Za tvä

Elu Haapsalus on hooaja kulminatsioonipunk gewast metsast toob mahe lõunatuul mändide aroomi.
iil ikkagi odaw, odawam kui kitski mujal kuurordis
Selline on tänawune Haagtsalu. kuhu warsti
Eestis. Seda on kinnitatud ja kinnitatakse weclgi bak?a!v,rd rongid ja laetvad tooma sulvitajaid igast
kõigi suwitajate suust, kes ühes kui teises kuurordis Eestimaa nurgast ja, kahelda ei saa. ka Mälismailt.
wiimaste aastate jooksul on wiibinud.
Kõik tundemärgid lubawad oletada, et Haapsalu

Kolme tunniga Londonist Berliini.
Ameerika lendur Frank Hawks, lendas
Londonist-Berliini umbes 1000 km sõi
dutee rekordilise ajaga, tarwitades selleks
ainult 2 tundi 55 minutit. ' Lendur maan
dus Temp'elhofi lennuwAjal weel enne kui
telegramm tema startimisest Londonis pärale
Lõpuks lõbus wahepala, mis illustreerib oli jõudnud.
sakslaste teadmist maadeteaduses. Meie ei
tea, kas Saksamaal enam elementaasematki
Wene konsulaadi sündmata
maadeteadust õpetatakse wõi on õpetajad il
masõjas põrunud, kuid fakt on see, et neil
naljad.
päewkl sadas Tallinna täis ühe saksa firma
Warssatvist, 21. mil. Wahcjuhtumise kohta
reklaambrofhüüride rahet. Ja aadress oli: Nõukogude konsulaadi ee? Ltvowis teatatakse täicu
Reval, Lettland.
dawailt: Lmomt tööbõni eite kogus suur hulk töö

Suwitaja on niisugune inimene, keda
püütakse. Lätlased teewad ka Soomes propa
gandat isuwitajate juuremeelitamiseks. Pa
kuwad külma maa inimestele oma Majuri ja
Bulduri päikest. Mõned soomlased on mõ
nel moel seäl ka olnud ja nende otsus olnud
niisugune: „Wiin on mll siin peaaegu sama
hea kui EeStis, kuid Pärnus saab läbi soome
keelega ja odawam on ka elamine Eestis kui
ühes asutuses seesugune Saksamaa firma
siin ja... näkemiin!"
algkooli hariduseta korrespondendi wiperus
sünnitas naljatamistujn. Kiri saadeti wale
aadressi pärast tagasi. Ümbrikule tehti
Suwi üldse on tcifimižte ja matkamiste märkus:
aaStajagu. Matkatakse sisemaal ja reisitakse
Zurück, Hannover, Tüvkei. Kui Tal
wäliSmaal. WäliSmaalasi tuleb meile ja linna wõib olla Lätis, siis olgu ka Hannver
mei.lt sõidetakse tvälismaale. Waluuta liigub Türgis.
riigist riiki, tekib n. n. nägemata eksport ja
import. Kui uskuda Eesti Reisibüroo arwes
tusi, siiS on möödunud aastal Reisijad toonud
EeStiSse raha 20 milj. senti rohLem kui eest Jalgade higistamine on tervisele kahjulik,
ja eemaletõukav pahe, mida kõrval
lased wedasid wälja. Täpsat arweStust siin ebamugav
dab 1 karbi
teha ei saa, kuid ometi see küsimus on tähtis.
Tänawu on oodata meile Meel suuremat wä
ItiMer „SEC"
liskülaliste Moolu. Simrem neist on küll
300 ungarlase läbisõit Helsingi kongressile,
keS peatumad läbisõidul ka Eestis.
tarvitamine. Müügil apteekides ja
rohukauplustes.

Uuesti korraldatud kuurort kõiksugu mugawustega.
Tänatvu saabus sutvi Haapsallu juba õige toa test ja poolsaartest, ei pääse siin kunagi makZwusele
rakult, ning hooaeg oleks Võinud alata juba enne karmid põhja ning lääne tuuled.
SpordiwöimaluSte eest on hoolitsetud «Äuju
määratud tähtpäeva. s. o. V. juunit. Loodu? on
cnd seadnud oma kaunimasse rüüsse ning suwita likult. Linnal on loSsiwaremeis igilvanade ja põ
jäte Vastuvõtuks on ka kõik eeltööd juba tehtud. liste puude all oma tenniswäljad. neid täiendab
Haapsalu linnapea dr. Alwer jutusta? meie lehe weel spordiselts „Läänela" wäli Wilmsi puiestikus.
Mõnusa jalutuskäigu kaugusel linnast Lihula
kaastöölisel tänatvuse suwihooaja kohta, et see tõo
poole asub ideaalseim looduslik spordiwäli Eestis
urb olla suurejoonelisem, kui kunagi Varemalt.
Haapsalu suveorkestrit tuleb juhatama hra 23. Troi jalgpalli ja kergejõustikuwäli ilusa männi
Tago, kelle suurendatud sümfoo?,iaorkester mängib metsa keskel ning tasane kui laud.
Haapsalu kuulsus aga ei seisa weel mitte iteti'
kuurordi ilusaimal alleel, Poska puiesteel, kaks korda

aeg. Lepapuudega suitsetatud singid saamad
Põhjamaa rahwastel on tiuig rännata
nii head, et söö ilma leiwata kas tailiha wõi lõunamaale. Soomlased külastawad Eestit
raSwast, süda laikima ei kahha. Mändidel rohkem kui eestlased Soomet, eestlased Lätit

keseküllane ja suwitushooajad rahwarikkad.

Haapsalus algab suwihooaeg.

auto- ja rattasõit jad, kellest kubismid Berliini iimfo*
ruse maanteed, keetvad sakja lehed järelduse, et
juba läinud pühapäeval rutta? kogu Berliin loodu.»

püdel on katk siis, kui on singisuitsetamise hoo

tuleb siis katk, kui uudsejahud jõuawad meskist

Kaunase ooper oli tules.
Nagu juba warcm teatatud, puhkes hiljuti kannatada et saanud. :::.'eb c:eud.;.:.Leedu ooperis Kaunases, dekoratsioonide ruu katkestada uue hooajani.
Tule alguse kohta liiguwad kuulujutud,
mis tuli, mis kiiresti lemmes. Mitmetun
nilise kustutustöö järele suudeti wiimaks tn nagu oleks see puhkenud kurja käe läbi.
lele piir panna. .Hingi teatriruum otsekohe

sõitjat, teised raudteed 2.293.000, trammiliinid
1.889.000, maa? alune raudtee 419.000, omnlbu
sed 416.000. Kui juure lisada kümnedtuhairded

Suwistest, suwest ja turismist.
Nüüd on siis suwistepühäd käeS ja kased
on leheS. Kaskedel on nüüd katk nagu kuus
kedel jöulu eel. Teine katk tuleb kaskedel jaa
nipäewaks ja siis nad jääwad rahule. Kada
kaid katkutakse kolm korda aastas. Nimelt

Päikeseküllane, kaitstud liivarand » Ideaalne kosutuskoht lastele
ja puhkustvajajaile • Mudaravila 15. maist 15. sept. • Van
nid märksa alandatud • Odavad korterid • Laialised
võimalused: eeskujulik staadion, tennisväljad j. n. t.
Mugav kiirrongi- ja autobuseöhendus (3l • 41/! tundi)
Lähemalt aadressil: PÄRNU SUPELINSPEKTOR

Mis puutub Haapsalu kliimasse, siis aitab juba
sellest ütelusest, et Haapsalu on kõige päikesepaiste
lisemaid kohti Eestis, ümbritsetud artvukatest saar-

hakkab toibuma oma aastaid kestnud warjusurmaft
ning järele jõudma meie teistele nimekamaile kuu
rortidele. E«da on ta igatahes ära teeninud.

tuid. Nende keskele ilmusid mitmed kihutajad, kes
jutustasid, et Nõukogude konsulaat maksab kõigile
tõötuile toetust Ameerika dollarites ja palkab töö
lisi Weucmaale saatmiseks. Seevealc koguncS Nõu
kogude konsulaadi ette umbes 500 töötut. Konsu
laadist tuli tvälja mee-s, kes hakkas jagama kokku
tulnuile raha ja lubasid Venemaale sispcsöiduks.
Lähedal walwekorral seisew politseinik teatas sel
lest prefektuurile. Kui saabus politseisalk ja ha?-

kas vahwahulka laiali ajama, ilmus Nõukogude
koumlaadi aknale teine meeS kinoaparaadiga ja
hakkas laialiajamist filmima.

Poola ajakirjandus awaldab oma pahameelt
niisuguse prowokatsiooni kohta. See kometimäng
olctvat lömastatud konsulaadi ametnikkude poolt
selleks, et saada ainet Zihutusfilmiks, milles kuju
taiakse löölirte tagakiusamist Poolas".

India-konwerentsi järg
29. juunil.
Lond o n i st, 22. mail. (Trj.) India

Lätil ja Leedul on isegi wäike Mi reisi
UUS
jate pärast. Hõimumaad nad on omawahel
unlargnse-laua konwerents peab uuesti kokku
kuigi nende rahwaste wahekorrcü) on külme
sõiduplaan
astuma Londonis 29. juunil. Esialgu tahe
m« Ati eestlastel ja soomlastel. Aga kao
takse konwerentsi töö koondada peaasjalikult
tasid siiski ära wälispassid oma wahel. Kuid
müügil
India
liiduküsimnste komisjoni. Konwerentsi
leedulased teadsid, et läti suwituSkohad oma
wad suure tõmbejõu nimelt Kaunase juutide «POSTIMEHE" RAAMATUKAUPLUSES täiskoosoleknid peewkse arwatawasti alles
Tartus, Suurturg nr. 16.
septembrikuul.
suhtes ja seepärast jätsid alles wäljasõidu wii
sumid, mis on meie rahas umbes 30 krooni.

Kommunistide rahutused Stokholmis.
Kokkupõrge Stokholtni politsei ja kõmmu
kus praegu peetakse rahwuswahe.
lustidest meeleaweAdajate wahcl. Politsei
korda " rahu ja
tvõttis tarwitusele kõige karmimad abinõud,
"Balti riikide liit" Argen
tiinas.
Kaunasest, 22. mail. Argentiina lee
dulaste organisatsioon koos Leedu konsulaa
diga ostsid Bnenos-Airesis suitrcmn maja,
kus asnwad Leedu emigrantide knltunrilised
ja majandnslised organisatsioonid. Leal on

keltpde bürood, pidudesaal, lugemissaal raa
matukogu, internaat, trükikoda ja toimetus
)Na,a vstnn,e on osa wõtnud ka Argentiina
-atlaste tt,,b>. Ka Eesti selts nõutab omal?
'uum- ''w,°,a.nd majas Nn on l°°?ud kob
me Bait, rugi emigrandid kauges LõunaAmeerikas kultuur.li>e ja majandnsl.se koos-

LmchZKWÄ, 28 mail 1881. «.

«POSTIMEES*

Maksujõuetu ärimehe õrnatundelikkus.

Suur eksitus.
Hiiu saarest sn ?/Z all
i Ajaleht).

Reedel tuli Tartu-Wõru rahukogus aru Tiigi tä naival nr. 1 ja seletab, ti Sl. Pääsuke
tusele maksujõuetuks tunnistatud kaupmehe olnud tcirwi majaraamatusse sisse kirjutatud.
Kolmas tunnistaja, adw. R. Jas.ä. on frte*
Aleksander Pääsukese erakaebuö «Postimehe" Jbtiortbc
Ä. Pääsuke j- mak.üjöuetust
wastumwa toimetaja Oskar Mänd'i wastu. aöja ajanud. Rahukogu ot süsta i.ud 2. okt. 1929.
Kõbus mõistis toimetaja õigeks.
j ft. Pääsukest tvohi alla wõtia ja seilew muud
A. Pääsule oli esitanud kohtule kaebuse lä!« mlle fänwt päellxil ka täitclehr wälja ning ta
mid aastal „Prs.imebes" nr. 256 ilmunud sõ asunuid ühendusse kriminaalpolitäiiga, et imi
rmust milles kirjeldati tema wahiallawõt. mane takistaks Pääsukese põgenemist. Täiielehi
mist. Muuseas õli sõnunsts tähendatud, et L. ' atstud aga politsei 8. jsk. komissarile, sest aadPääiuke taban Tiigi t. 1, kus tema wiimane sa resSbüroo andmetel elanud Aleks. Päästke Peeiri
iaforrer asus. Wiimast lause leidis keebaja eitee l. nr. 37 isa juures. Teda ei läinud kordu ta
lauset „Kuuldawasti tekkinud Hmtsenbergi esime
sed makiuraskuied A. Pääsukese maksujõuetuks
jä»imiiel".
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saadetud sinna, kuid kohalik konstaabel stmtnud
mõne aja pärast teatega tagasi, et A. Pääsukest
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Kaebaja Sl. Pääsuke on kohtus st ilmunud tval ! teeriumiga, ent selgunud, et Pääsuke wälismaale
tvuri taarrl, sest kreeditoride nõudel peetrkie teda es ole läinud. Erateel saadud teada, er P. on

läinud sügikest veole w.inglas. Kohtu ctEistuja Tar.uS, kus tal muu peatuskohta ohvub. Lõpuks
tabamd ta Tiigi tänawalt nr. 1. Tnimikprot esst
Tunnstajana, kuid ilma ivandeta, kuulatak c korra järele olnud Pääsuke kohnstatud oma elu'-

nrsrr.

J. Pirn :eeb lepituõkatse. Seogi ei lüh- korda.

kohta üles anduva.

kaebuses tähendatud lau ix d ei wasrawrõ tõele

Tästndawal ülekuulamisel wõtab Pääsuke Sst
innz olcwat temale haawatvad. T igi tänewal geks> et ta niitmist mööda maad rännanud ja et
elanud ta iissekirjuicnulr ja tzaustnbergiga mingi Kt sibiks olnud wõimude eest eemale hoida. Oma
suguses ärilist? wahekorras pole olnud.
elukohtade seeriat täiendad ta weel mõne koha
Kaitsja: KaS wõite aga tõendada, ei teil är?- nimetusega, mida adw. Jaska ci teadnud nime
kist wahekorda Haustnbergiga kolmandate v-kute taba.
kaudu ei olmid?
Kaitsja imrstab A. Pää'u?ese SrnatundKikuse
&. Päästke ei wõi seda tSendada.
üle: Ta is« kohtu eeS on wõtnud õigeks, vt hoid-iS
KaiiSja: Kui kaua aega läks kohtuotsusest kuni
eest eemale sa ajalehe kohus on omeri
teie wahi alla tvõtm'sen>?
-registreerida sündmust, ning kui sed.r on tehtnb,
A. Pääsuke: Ligi S kuud.
siiH. ei saa seba nuhaawamiets pidada. Sannm
Eesistuja: Kas ieic meelega Zörtvale haidstte? ei sisalda ka teine lause mingit auhaawamist.
A. Pät'jsuke wõtab selle õigeks, kuid üsna ta Palub oma kaitsealust õigeks mõista.
gasihoidlikul toonil.
Kohus otsustas toimetaja O. Männa Sigcks
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Raske õnnetus kiwilõhku
misel.
Neil päewil juhtus Virumaal Porkuni
wallas Kallengu asunduses kiwilõhkumisel
raske õnnetus Arne Spiegeliga, 25 a. Mana.
Noormees oli läinud elumaja lähedal kiwe
lõhkuma. Kõlas pau? ja kodused leidsid
noormehe Merisena ja purustatult rinnuli
asendis kiwil. Nägu oli kõwasti purustatud,
üks silm wäljas, teine wigastatud. Kätel
oli peopesalt kistud liha ära ja soonedkatke
nud, nii. et käed rippusid jõuetutena alla.
Samuti oli purustatud rind. Kutsuti kohale
V.-Maarja arst, keS õnnetu Tartu rawitsu
,sele saatis. Haawatu seisukord on wäga

•J*

Metsade rüütel: ,Milline andes
tamatu eksitus kuidas tootsin ma ometi
selle saare kahe silma wahele jätta!"

Õigusteadlaste konwerentsi
awamine.
Kaunasest, 22. mail. Balti riikide
õigusteadlaste kontoerents atoati. Leedu koh
tuministeeriumi saalis. Tertoituskõnesid
pidasid Leedu peaminister Tubelis, Leedu
kohtuminister Zilinskas, Läti saadik Liepinsch
ja Eesti saadik Lepik.

Chicagost, 22. mail. (Trj.) Nelja
päewal lendas Chicagost üle hiigla õhulae
wastik, mis koosnes 659 lennukist. Kogu
linnas jäi liikumine seisma, sest inimesed
waatlesid tänawatelt ennenägemata pilti tae
walaotuses. Lennukid olid wiimseni riwis
tunud lahingukorras. Linna kohalt lendas
öhulaewastik Michigani järtvele. lärwe pin-

Toimetanud: T. Ülik. geogr. prof. A. TAMMEKANN
ja mag. geogr. E. KANT.
SISUST:
Eestlased Ameerika ühendriiges.
Üldiselt. Arv. Raioonid. Tegevus. Kultuurelu. Kok
kuvõte. Prof. Piip (endine Ameerika saadik).
MalslvlMlde. U. S. A. kuldne süda. Neegrikilsimus Ühend
riikides, Ku-Klux-Klan.
Kange-Lfi&s. Metsiku Lääne asustamiskäik. Cowboyde
••••••«••••••••*•••••<— - - - -

ajastu. Farminduse vormid ja rakendusviisid. Maavarad.

Preeria Saared lagendikud. Preeria lävel. Kodu
otsijad. Läände I Westward ho! Rohtla tühi, ootav maa.
Asustamistingimused.
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TELLIJAILE
Kr. 1.50
MÜÜGIL
Kr. 2.50

Kaljamäestlk.
rahvapark.
aanlased.

põranda
kellad

Kallforafa. Hollywood maailma fiimitöünduse keskkoht.
Los-Angeles. Sari-Francisco. Bakersfieldi õliväljad
soolav kuld. Kalifornia sisserändamismaana.

Kanada. Metsa-Kanada. Karusloomade kasvatus. Kohin
misi indiaanlastega. Mere-Kanada kalarannikud. Tursa
ja hülgepüdgi hädaohtudest. Kanada nisumajandus jne.

„Maailma maad ja rahvad" talitus
K-Ü. „LOODUSu Tartus, Vana tän. nr. 1.

Sõit rohelisse raudteel alan
datud hinnaga.
Et tvõimaldada inimestel pühade puhu!

wama hinnaga rohelisse sõita, on praegu mats
tvad pühapäewapiletid, mille hind 83 prsts. odä
tvam üldhinnast. Need piketid on maksma pan-dud suwiZ-dvühadcks ka weel järgmiste jaamade

on maailma tuntumaid.

wahel, kus jaamade juures aiuwad tvaatamis
lväärscd kahad. Tallinna Kadrina (Ncenm
mäed ja jdr tr cd'). Rakwcre tanr
mik). Tamsalu (Porkuni lo'S), Kiini (Ebauere
ja Punamägil, Tartu Palupera Pii'<t

nal liikusid mootorpaadid ja Mesilennukid, et
MõimaliÄude õnnetuste korral maa lennukite
meeskondi päästa. Seniste teadete järele ei
ole suurtel lennumanööwritel juhtunud oga
ühtegi õnnetust.

(Pühajärw). Võru (Munamägi, Peiseri klooSrer),

FOTO
aparaadid, plaadid

Miljonid meelitasid.
Paljud möödaminejad silmitsewad suurt nähtawasti miljonid meelitasid purustami
rahawirna „Postimehe" raamatukaupluse sele, arwatawasti möödaminejad segasid mil
Maatea?nal. Need on Karskusliidu loterii joniwargaid. Nüüd on Karskusliidu poolt
wõidusummad kokku 2,5 miljonit. Möö kontrolli kõwendatud ja salajane ööwalwe
dunud ööl on aga aken osaliselt purustatud, wälsa pandud.

Suur muusikames ja ametlikud patrioodid.
Wahejuhtumise puhul Arluro Toseauiuiga.

filmid - paberid
kõik fototarbed

ametlikust mälestannicst tcnia matusel.

Tallinna jaamast Wiljandi (järw ja loSnttur?mcd), Kiwiõlist Narma, Raktvere Kadrina
Tapa, Kadrina Narma Aumere
Vbzui Petscri. Walga W.'ru Waiwara (Waimara loss, mäed, mererand), Kui lregi ei tunne huivltnwi
Kohila (põlcmkiwiiööÄuS), Pärnu Baskrääina bsmfse võõrata kohaliku jaamaülema poole jt?
hankst samniseks.
Surju, Wrljandi Siniallika Loodi
>Õisu (mäed ja j«irmed) Halliste, Tarni
Järgmine..Postimees"

Tartus* Kaubahoov 20/21, tel. 12-92.

ilmub 27. mail. Müügil Tartus kolmandal pühal p. l.
Kuulutust sellesse «umbrisse wSetakse wastu täua harilikul
ajal ja kolmandal pühal kella 11—1 p. kontoris. Jaani 1113.

Praegune aeg on spetsialiseerumises õige kaugele
ja kõrgele astmele jõudnud: ta tunneb häid ooperi.lauljaid, kes ei ole aga mitte kontfertlauljad ja üm
berpöördult. Muidugi on ka neid, kes mõlemil alal'
meisterlikku ja ideaalset pakutvad, kuid siis ikkagi

tcratvasti erinewa stiilitundega ja wõimega. Sa

kuda ja Itaalia kuulsust kogu maailma oleks
suutnud kanda, tui Arturo Toscaniui diri
gcndina. Praegu on tema pärast ärewuses
Itaalia; alles aasta tagasi lõi tema suuri lai
neid Berliinis ja kogu Saksamaa muusikaelus.
Aasta warem, see on nüüd juba kahe aasta
eest, oli ta berliinlasi külastanud Milaano
„Scala" ooperiga. Arwustus leidis, et teist
niisugust ideaalset ühtlustatud ooperi an

muti leiame dirigentide hulgas neid, kes esmajoones
head ooperikapellmeistrid. teised jälle sümfoonia ehk
kontsert-dirigendid; kolmandad on wokaaldirigendid.
Kuigi ka /im ühes isikus kõik wõimed wõimad ühen sambli kogu maailmas ci ole, kus kõik, iga osa

ja osake ühe inimese, juhi tahet awaldab,
seega haruldast terwitut kunstiteosena pakub.

Aasta hiljem tuli ta siis mitte enam oina
itaallastega, waid ameeriklastega, seekord
mitte ooperi, waid sümfoonia orkestri ees
otsas. Ta triumfeeris ka siis Berliini pub
liku kui ka arwustuse ees. Kuid osa saksa ax
Mustust oli ennast siin ära unustanud, wöi
aga oma meeste wastu lihtsalt intrigeerinud,

kui ta Mordlcma hakkas ja leidis, et Saksamaa
tväljakujunenud tõekspidamised ja seisukohad, poolest mitte wähem idealistlikum, mitte wähem en „Loomise" ettekande kõrwal sellega, mis tema süm
dirigendid Toscaniui wastu ei saatvat. „Allge
nastohwerdaw: oma kunsti ja teisi teenida kogu
et suurtes küsimustes, põhimõtte kü oma eluaeg: kui see kustutatakse maailma ruumis ja foonia juhina warem on pakkunud. Kui Mölame mcinc Mnsikzeitung", Saksamaa moõduaudcw
simustes niisugused mehed ikka ennem murdu
aga arwesse kadunud Siegfried Ochsi ja soom muusika nädalaleht, ka ise suure austus- ja lu
kui see elu ise kood kustub, siis ei ela ka enam
wad kui paenduwad. Nüüd on see geniaalne ajas,
nende tööd katsutama mateeria näol heliloominguna last Heikki Klemettit, siis ei suudaks jälle eel
itaallane kogu maailmale sensatsiooni
pool nimetatud taktikepi geeniused neile Mähem oma
paberil. Kuid omas elus on nad mmrika ja üld
kõneaineks saamid rohkem ühe nimeta mehe kultuurile
sel vokaalalal, see on koorilaulu alal, olgu see
rohkem pakkunud kui tuhanded komponis
mõtlematuse, hoolimatuse läbi tema wastu,
iväikses laulu Mõi suures oratoorimni wormis,
kui Toseanini ~wägiteo" pärast, et ta keeldus tid oma järelejäänud töödega, mis on olnud ja seda pakku<da, mis wiimaks nimetatud suutsid ja
jäänud keskpärasusse ehk koguni andeloaesuse doku
fascistlist muusikat juhatamast. Ei ole kuulda meutideks;
suudamad.
tviimasel juhtumil siis juba mitte kunsti
olnud, kuidas Mussolini ise sellele wahejuhlu Edendamiseks,
Kui siis juba juhatamise alad ise omamahel
misele suhtub, kuid ise kui geniaalne juht ja tvaiks faktoreiks.watd kunsti tcrkistawaiks ja tagasitvii nii lahkuminemad on, siis seda rohkem komponiste
suur isik mõistab tema wist wäga hästi
Nii on juhataja anne, dirigendi talei?t, ja dirigendi ülesandeid ja anded kui niisugused loo
ka oma kaasisamaalast ja geniaalset „wäe
duse kingina, oskusest rääkimata.

omaette tähtis kunstitöö, mis oma iseäralduse poo

Ja Arturo Toscaniui on puht diri
gcndi tüüp. Euroopa ja Ameerika muusika
arwustus on teda korduwalt geniaalseks
just teistele, silmapaistwaile dirigentcle. Muusika dirigendiks nimetanud. Tema on kauemat
ajalugu teab palju juhtumeid, kus just dirigendid aega ooperi kapellmeister olnud ja siin eriti
helitööd on ellu wiinud. Tuleb ainult ühte juhtumit oma Milaano „Scala" ooperiga otse wõrdle
meeldetuletava: Kui Johann Sebastian Bach oma matut saawutanud. Wiimased aastad seisab
geniaalse „Mathäus pas.üoni" oli loonud, siiS mat 1a sümfooniaorkestri eesotsas ja uimelt New
ti? ta tema ka kohr ise maha oma juhatatud halwa ?)orgi filharmoonia orkestri juhina. Ka oma
on pakkunud.
' Kõige pealt: tema 100 tv a töö all ei Me nutte ettekandega. Möödus sada aastat, töö oli arhiiwi kodumaale ou Toscaniui wõib-olla elawatc
mõiste heliloomingut kitsamas mõttes. Toseanini tolmuga kaetud, kuni tuli Felix Mendelssöhn- hulgas kõige suurem muusikamees. Ei ole
ei ole üldse mitte helilooja, komponist. Ta on Bartholdi, kes oma juhataja talendiga äratas Bachi küll ühelgi teisel muusika alal ci komposit
lest täiesti erinew. Paljud komponistid, hellel omal
erilist juhataja andi ei ole, wõlgnewad oma heli-tööde tutwustamisel, ellu ja makswusele tviimisel

itaallaste suurim dirigent, eriti ooperi ja sümfoo passioni surnust üles; ja tänapäew kõlab see heli siooni, ei interpreteerima ega muusika pedag.
ma orkestri juhtimise alal ja geniaalsemaid elawate töö iga aasra kannatuse nädalal suuremates muu alal Itaalial ühtegi teist meest, kes nii era
hulgas kogu maailmas. Weel rohkem: ta on neid silaelu tsentrumites.

Kindral Aguilera †.
jDI ab r it b t ft, 21. ntail. (Xrj.) Hispaa
nia mägede kindral kapteniks nimetatud kind
ral A.quilcra suri 71 aasta mamises. Ltindral
Aguilera oli tuntud wabamcciscna ja oli äge
damaid diktaator Primo de Rivera wastascid.
Teda loeti 1926. a. äpardunud mässu juhiks.
Tiktaatorlik walitsns wõttis temalt kõik au
kraadid, kuid wabariigi wäljalunlutamise!
anti need kindralile tagasi. Hiljun anti te
male kõrgeni aukraad, mida Hispaania sõja
mäes üldse tuntaftc. Kindral Vigu il era on
oma testamendis palunud loobuda igaluguien

K-m.Venn.Prfiüs

L. Neuman
Wahcjuhtumine Arturo Toscaniniga te üksikuid markantseid mehi, kes põhimõttelt
ma omal kodumaal pole iseenesest küll mitte kult ei ole heliloojad, kuigi nad ka komponeerida datud olla, siiski prevaleerib harilikult üks ala; nii
igapäewane juhtum, kus rahwas oma enese oskaksid, kuid kes aukartuses oma kunsti tvastu on unustamatult meelde jäänud Bruno Walter kui
geniaalsemat poega ja patriooti „maha" kar seda ala teemtaod, mis neile saatus, kõrgem tahe on haruldane ooper ijuht Münchenis kuuldud oo
jub, kuid ta ei ole muusikaelus mitte ainu oma erakordsete aNuete näol määranud. Nende pericitekandel, millist mõju ta ei wokaaldirigendina
kordne ega päris erakordne, ja on pealegi õige hulka kuuluwad mitmed rahwuswahelise nimega di Händeli „Simsoniga" ega isegi sümfoonia orkestri
kergesti arusaadaw, km mõtleme, et wahejuh rigendid, nagu kümne aasta eest surnud kuulsaim suure juhina, mida ta kahtlemata on, mitte enne
tum tuli ühe tugema isikuga, nagu seda dirigent Artur Nikisch, praegu elawate hulgas Wil>- ega marem ei ole enam saawutanud.
helm Furttvängler, Karl Muck ja t. Need kõik on
Arturo Toscanini on.
Wilhelm Furtwängler, kelle uhatawd Hahdm
Ta on kogu oina eluaeg juht olnud, sündinud juhi iseloomud ja nende looming seisab Loomist" jaanuaris wõimalus oli kuulda, jääb
mitte juhitaw. Tal on niiword kindlasti teiste tööde tõlgitsemise,?. Oma mõtte siiski ise unustmnatuks peaaegu juba ununenud

äratundmise järele teisiti toimida ei wõinud.
Toseanini enese kohta ei ole see küll mingisu
gune „wägitöö", tema loomusega on see nii
enesestmõistetaw ja tühi asi tema tõeliste
„wägitegude" körwal, mis tema oma loowa
t.iöga, ülesehitawa tööga kogu kultuurilmale,
eriti aga oma kodumaale ja Itaalia rahwale
ja Itaalia nimele ja kuulsusele oma tegudega

Yel!o\vstone'i
Puehlo-indi-

ärataja- ja

"Postimehe" waateaken taheti purustada.

juhti" muusika alal, et see oma s e e s p i d i s e

KarusnahakOttide paradiis.

Mõnda Ameerika usuelust.

seina-,

raske.

659 lennuki paraad.
Hiigla õhulaewaStik Chicago kohal.
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VIHU HIND:

peale panna.

talu infol
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Tunnistaja, hilaStajaõde Tatjana Bogoms mõista ja kohtukulud era'aebaja A. PÄsukesc

kaja, on olnud A. Pääsukese korteriperenaiseks

MAAILMA MAAD JA RAHVAD 6

ZZZW

i teda leida loodeti. Hiljem selgunud, ct A. Pää
: suke oli lärmid Rapla wenna juure. Täiteleht

Lle ta kaebaja A. Pääsuke ise. Ta seletad, et

ILM U S

DOLLARITEMAA

kohur haawalva olewat. Teirekb tulges ta tnt c bada sealt ega mirmest teisest kohast Tartus. snd
Hausenbergi maksujõuetuse kohta käiwas sõnust:: s

•*eeeeeeeeeeeeeeeeef«eeeeee#eee*

Imi«M
«iiiüzZiiiiüinttittnttn:»:

Pääsukese kaeb»» meie lehe wast«tawa toimetaja wastu
läks tühja.

kohta haatvatvak-s „Po-nmches" nr. 269 ilmunud
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kordselt kõrgel seiswat kunsti suudaks pak-

gupidamise ja otse juubeldama kiitusega Tos
caninist rääkides, lisas juure, kui kurb ja
ennast alandaw see wiis on, kuidas üks osa
Saksa arwustust toimis. Nimetallld ajakirja
arwustaja dr. Pringsheim ütles, ei wõiwat

omale teist maad ja rahwast ette kujutada, kes

nii taktitult oma meeste wastu toimida
wõiks, mis kindlasti ka niisuguses mehes nagu

mld rahwuslistcl ja patriootilistel kõrwalmö
judel isesuguseid wahcjuhtttuiisi. Ei tohi
unustada, et just dirigent, fui juht ja isik
kergesti midagi teeb, miile najal teised kokku

põrfaiuab. Maksab ainult kõige uuemast
ajast meelde tuletada, kuidas paari kuu cecst
FelixWeiugartneri nime ümber Pa
Liisis ja Saksamaal äge sulewda tekkis. See,
samuti geniaalne orkestrijuht, oli Pariisi kin
nitub juhatama, fui keegi maruprams
laue oli küsimuic üles tõstnud, kas Wciugari
ueri wõib Pariisi lasta, kuna tema haritlaste
protestile oli sõjaajal alla fustuamid, mis
prannnsewastane olewat. Teiiie pool vram.-lasi küsis: kas me siis praegu wcel edasi sõ
dime? Tüli lõppes sellega, et Weingartncri
ikkagi Pariisi kutsuti ja seal suure entusias
miga wastu wõcti. Tahaks sellele midagi
wcel sel puhul juure lisada, mis Weiugan
ueri teosest „Lcbeuscriuucruugeu" siia puu
tuwat meelde jäänud: et Weiit g a rtucr
1 ellesa m a pro t e sii pärast ühe iknn daali juba läbi elas: seekord ci laitnud
sakslased teda juhatada, stst protest ole
wat saksawacnulinc olnud l'. Lugu on lihtne i
märgukiri oli sõ j a toaeuuliuc. ja sellest oli
küllalt, et marurahwuslus siin ivõi seal sel-lcs rahwuswaeuiilikkust nägi. Aini meel meel dc tuletada, kttidas Fclir Weiugartneri Ber
liinist lahkumist sa Wiiui kutiumist mitte
hariliku! diplomaatilisel teel ouial ajal ci la
hcudatud, waid Saksa Wilhelm 2. ja Austria
Franz losef ise pidid wabele astuma, siis
näeme, et politiline wahejuhtumiue Arturo
Toscauiuiga midagi iseäralikku ci ole, sest
ajalugu tunneb waremaltki eriti terawaid

Toscaniui mitte edewat enese fõbitunnct,
waid ainult põlgtust äratada wõis. Teisel ko
hal kirjutasid saksad samal tccmil Toscaniui
kontsertide puhul: „kui sakslane
wälismaalast näeb, siis on ta kõhuli maas."
Kõik aga toonitasid, et süüdi ei ole selle juu kokkupõrkeid kui la wäiksemaid intsidente eriti
res mitte Toscaniui, kes tõesti geniaalne ju just dirigentidega, kellega on tegemist oluud
halaja, waid oma saksa rahwus- ja enesetunde uii politikuil, diplomaatel ja isegi keisritel.
unustamine. Ja wcel üks aasta hiljem, ning Nende kõrwal ou Toscauiuiga wahejuhtmnine
paar päewa ainult tagasi: seesama mees omal päris „lihtue" asi, nagu sellele rahulikult
kodumaaal oma rahwa poolt maha karjutud' ka Toscanini ise waamb, seletades, et tema kui
Täpselt nagu sakslased ennast unustasid, ja kunstnik teisiti ei wõinnd. Et Toscanini nn:»
seda, nns nemad Wilhelm Furtwängler'ile, remaks sa Itaaliale w ä ä r t u s l i k u m a k s
lelir Weingartncrile wvlgnewad. unus patrioodiks jääb kui teda „maha" karju
tasid itaallased ära, mis neile on Arturo wad ja tema kallal wägiwalda tarwitanud
Toscaniui.
ametlikud patrioodid, on mõtlejale ojale kogu
Kuid suurte dirigentide ümber on ikka oU
maailmas selge. L. N.

8

Ringi ümber kodumaa.
Masmja-Magdaleena kirikuuksed awatakse

W. Sõnajalg oli samal päewal ees kaitsewäe koi
misjonis ja wöeit tegewasse wäkke toaStu. Enne
jumalatreniKtuseks.
Nagu kuulda, awatakse esimesel nelipühal metsaminekut oli Sõnajalg kõnelnud Unnas auto
Maarja-Magdaleena kirikuuksed jumalatee juhtidega, lubades endal wötta elu. Autojuhid,

nistuseks. Praegu käib ka leeriõpetus. KuS
leerilapsi õnnistatakse, ei ole weel kindel.

Nr. 138.

»E Q S T l M E E S"

Laupäewal, 28. mail 1931. a.

kes kõnelesid enesetapmise kawatfusest polttseAe, sõit

si.d ühes konstaabliga kohale, et mehe kawatsusi ta'-

kistada. Kuid Sõnajalg, nähes et tema kawatsusi
tahetakse takistada, haaras rewolwri ja laskis en
dale kuuli pähe. Mees paigutati autole ja toime
tati otsekohe Paide haigemaija. Kuid siin suri ta

Elwa spordiplatsi korraldusele tahetakse tänawu
rõhku panina, et suwitajad platsi kasutada saaks,
ühklasi teatatakse staadioni komitee poolt, et bai
buseteed üle platsi enam ei käi ja ka spordiplaisist
möödaminev? tee on suletud, et tolmu ära hoida. meelemärkusele tulemata.
Noored siiwencwad maakultuuri. Kodijärwes
Õnnetus sõnnikuweol.
tegutseb teist aastat noorte maatulundusklubi. Hil
29. skp. toodi Rakwere «rahaigematja Sõmeru
jutisel peakoosolekul waliti klubi juhiks prl. L.
Soonberg ja juhatns,'e kooli juhat. Tasa. prl. Keer wallast Kurismiku külast päritolew Anlena Kuul
mann jahva Lammertson. Suwises töökawas
berg, kellel oli löhkuw hobune purustanud parema
kendati tööle järgmised osakonnad: wäetiskatsed,

Oltvn nt 5/6 (17/18).
Henrik WiSnapuu: Laulu sinised kün
kad een. W. Sleksejetv: Eltva maastik.
Juhan Jäik: Rott ja sikukesed. T. K.: G.
K. Chesterton contra Theodore Dreiser. W i b
mar AdamS: Kõnelusi geeniusega. Orbnn
Antal: Betlem. Wärwilwe plastika. Al
bert Kruus: Petöfi ja Vörösmarip. Sõn
bor 5p ctöf i: Rahwuse laul. Mihklikuu lõpul.
Mih ül y Vörö Smarty: Mana mustlane.
Nils-Herman Lindberg: Ungari kroon,
tema ajalugu ja mõiste. —F. Kowac s
b t t: Raudraamatllhoidjad. Richard Patz
ner: Ajalooline kunsttöönduse areng. Koma*
romy Jsttvan: -Vabalt modelleeritud klaasese
med. Gorka G õza: Maalitud portselannõud
ja waasid. —EduardAhas: Pastell-portree.

Karskusliidu teadaanne.

Karskusliidu loterii piletite läbimüük oli 21. skp. 96,5 protsenti. Vaba
riigi valitsuse otsusega on loterii lõpploosimine 7. juunil s. a. kell o p.
Tartus, ..Vanemuise" suures saalis. Miljon iga pileti eest, kui sel tan päeval ei loosita.
Karskusliit, Tartus.

Kesk-Soome tznaaMk. Wõrtsjärtve punakallas

Kalewipoja kiwi Wõrtsjärtvel. Eesti Noorte
Punase Risti nahatöid. Jaan Kärner:
Isamaale. Aino Kallas: Beatrice Webb'i
õppeaastad. Gustaw Suits: Meie sule
Kftnod, koosolekud ja pidud.
KMkHkiid teatad.
juurwilsa, aedwilja, svloherne, kultuurheina ja õla rangluu ja wasaku käerandme. Vigastused liitlaste laureaadid Soomest. Artvid Järnfeldt.
õunapuude kaswatamine. Klubil on kohaliku jsk. tunnistati raskemate liiki kuulutvaiks. A. Kuul
R. Lesta: Pealinna kroon. Paawstide „baa
EW.ü. korraldab 26. mail, 8.
ülikooli kirik. 1. nelipühal kell 9 hom. juma
agronoomi Blumi kaudu wõimaldahid wäikene toe berg oli wedanud 29. skp. KnriSmiku külas oma beliwangla". Les Saintes Maries-dela-Mer.
tus liikmeile, samuti on kokku lcppitud Seemne kodu juurest laudast põllule sõnnikut. Lauda juu ManosqueÄ. Beanaire. Tar!«scon. Jaan lateenistus konsi-rmatsiooniga. Armulaud. Laulu suMipühal lell 4 p. l. Tähtwere wada^u
ettekanded : eemal: ..Sotsialism ja kirik .
wilsa ühisusega alandatud hindadega seemne saai
Mahtra: Rännakuid Wõrnmaäl. H. lehed. Korjandus pihtkonna heaks. 2. nelipühal wad: dr. A. Audowa «Sotsialismi_ imfinn;chei>
misekS liikmeile. Sügiseses töökawas seirab koha rest tulli sõita pisut maad Raktvvre maanteed möö
Tsahkna: Puulõige. ArUold Meri: kell 19 e. l. jumalateenistus. Rahamägi.
da. Kui A. Kuulberg jõudis hobusega maanteele, Mõtteid opositsioonist, intelligentsist, noorusest ja
lik põllumajanduslik näitus.
Peetri kirik. Nelipüha 1. pühal kell 19 hom. ja A LcJ-a „Kiriku suhtumine sotiioUSnn .
Zalawiinamüüja Kudinal. Juba kauunat aega kihutas järgi jalgrattal tundmatu mees ja sõitis nmust. —Hugo Masing: Lõigend Araabiast. leeriõpilaste õnnistamine, armulaud, laululehed.
müüs Kulina asunduse lähedal elatv ke?? Marie P. mööda. Sellest ehmatas hobune ja hakkas lShkp'- Pärita käsikiri. Muhammedi haud. Süüria Meski Kell 3 p.l. laslejumalateenistus lauluraamatutega.
KOiIHS.
2. pühal kell 19 hom. surnuaiapüha jumalri
salaia wiina. Wanainimene wõttis küll „märsu
Homs'js. Henbril Adamson: Lage maa
kose" pealt wõrdlemilii wäikese wahekasu, saades ma, pillate? sõitja maha ja tekitades raskeid wi ilma pääl. Nahkapant elu. Elmar Fi - teenistus Tallinna tee ääres kabelis. Laululehed,
gaStusi.
vndeli müügist 25 senti endale. Mõ
sche r: Mälestusi Zarskoje Selost. Keiserlik ma koorilaul. Era leeriõpetus algab 8. juunil s. a.
KülasLäiL lõppes surmaga.
ned isikud ei olnud aga tema kaubitsemisega rahul
Praost Rutopöld.
gamistuba Aleksandri palees. Johann Köler:
Karjane
suri
metsa.
za pöörasid politsei poole.
Petseri kombed ka Tallinnas.
Peetri kirik. Esimesel nelipühal kell 6 hom. jut
3. Nikolai 2. ja Orlow, 1905. a. ka
20. skp. kella 10 paiku leiti Haljala wal riAleksander
WõiwõistlnS WalgaS. Neljaväewal korräldaii
ntalateenis:us noorerahwa õnnistamisega ja armu
stusekspeditsiooni
juhte
Baltimaal.
Pr.
Anna
Möödunud
aastal lihavõttepühade ajal tviibi!Walgamaa piimaühingute waheline wõiwõistluS laS Leena KnauSberg surnuna metsaS. KnauS Wõrubowa. Ed. Wisnapuu: Muusika tun lauaga. Laululehed. Teisel nelipühal kell 19
„Säde" ruumes. Paremateks tunnistati Laatre ja berg oli selle eelnimetatud asunduse metsaS gist. Harmonia. Kontserte. Ed. Ahas: Ju hom jumalatcemstus ilma armulauata. Kol sid Tallinnas Wõrgu tänatoal nr. H
Malachowidv perekonnas külalised, keS kõik manas,
JõgeweSte piimaühingute wõid.
JuliuS Tamme karja hoidmas. Suremise han Simmi portree. Arno WihMeliN: Rai maväeMal, 27. mail kell 8 õhtul kantseleis noorte
Ü.E.N.S. T. o. laulukoor Räpina laulupeole. juures pealtnägijaid pvle olnud, mispärast mond Kull'i portree. Rudolfßeiman: Teri. koosolek. Eraleer ainult üliõpilastele ja keskkooli tanud olid. Peale õhtuööti pidas Priwets.r
end ebamiisakalt ülemal pr. Martinjoni wasru,
Teisel nelipühal annab ÜENü Tartu osakonna
Nii nad seletawad. G. N.: Jooni Tartu õpilastele algab kantseleis 28._ mail kell 5 p. I. mispärast
wümaie mees Woldemar eemale
sega- ia meeskoor hra R. Ritsingn juhatusel Na on surma Mhjus teadmata. Arwatakse, et Teatriajaloost. GustaM W ilberg: J. H. Snwine eraleer algab 8. juunil.
toiis. Nähtawasti sai PriwerSki sellest ärritatud.
pina kirikus kontserdi. Solistina esineb Kopli'- surma wõiS põhjustada äkiline haiguS.
Rosenplänter taimeteadlasena. Oskar Rütli:
Lp. J. Treumann.
Wähe aja pärast lahkus Pritvetsln et kojgl
MurduS sääreluu.
Wiegand. Õhtupoolikul esineb koor Räpina 4.
India. Alfred Rüütli: Kinost ja MaaiMaarja,
kirik.
Nelipühi
1. p., 24. kell nunna. Samal ajal läksid wälja ka Wold. Mar
laulupäewal gümnaasiumi pargis, ühendatud koore
Neljapäewail toodi Nakwere eraKimikuSse Wae'psühhomehaanikast. Hugo Blaubrück: 19 e.l. jumalateenistus leerilestc õnnistamisega. tinson ja Tänawal maja ees rekis
iuhatawad nENü T. o. koorijuht R. Ritsing ja külast pärvtolew Jüri Mahtra, k-llel oli hobule Aadria kuldses kurus. Weneetsia Suur kanal.
Laululehed. Koorilaul. Õnnistamine ja piht
Marünsoni ja Priwecski wahel lüli ning
Karheiding. Õhtul on Räpina haridusseltsi ruu lõhkumise
Suurtven
Emajões.
Jääminek
Pedja
jõel.
õp. R. Funcke, juti. A. Wöhrmann.
mad liitsid käsitsi kokku. Tülitsejaid lahutas Lu
tagajärjel
murdunud
altpoolt
põlwe
pa
mes pidu-õhtu.
15. sajandist pärit olema prantsuse tarbe jäljend.
2. pühal kl. 19 e.l. jumalatesnistuH ilma ar berg. Peale lahutamist Mötiis Priwersti maast
Sõdurieln kartusel kuul pahe.
rema jala sääreluu. Luumurre tekis sellest, et
Szalmasy Sdndor: Nikerdatud puutoo mulauara. ÕP. R. Funcke.
seitsmenaelase kiwi ja lõi sellega Martinsonile
skp. kell 14-,30 laSkiS Paide lähedal Müngi hobune autot nähes lõhkuma hakkas ja mehe sid. A. N.: Ida Erlemann'i õpilaStantsueteu
3. pühal K. 19 hom. jumalateenistus surnü pähe. Wiimane tuigcrdas ja Luberg aita? tema
dus. N. G. Aleksejeff: Esteetika Mõi lo aial. Laululehed. Koorilaul. Õp. R. Funcke.
metias enese retvolwrist maha Wladimir Sõnajalg. Kxnvkri wahele paiskas.
ragasi Malachowi korterisse.
gistika? Sergjusz Kulakowski: Pro
Toas selgus, et Mariiumnil oli tvasa-ku kulmu
Jüri
kirik.
Nelipüha
1.
pühal
liturgia
algus
fessor Tadeusz Zielinski. Ülikool. H. B. kell i/219; kabeliteenislus kell l. 2. pühal li kohal haaw, mis puhtaks pesti ja kinni seoti, kus
Rahamägi: Tartu ülikooli Koguduse Eesti turgia kell 19. 3. pühal õhtuteenistus kell 6. juures Martinmnil halb oli ja ta oksendas. _ Hil
Pihtkond 1921—1931. Auguste ©aub,am(t).—
jem kaebas ta südamewalude üle, heitis pikali, jõi
ülempreester K. Kõkla.
Prof. dr. Ed. Tennmann. RaSmus Kang Laululehed.
palju Mett ja ei kannatanud malgust.
Aleksandri
kirik.
Pühade
laup.
kell
7
pidulik
r o-P ool: Eesti Noorte Punase Risti na
Tartu teated.
Õöiel lahkund Marrinsonid ja Luberg ning
teenistus ja litaania. Kogudu, ja koorilaul.
hatöid. Karl LaaguS: NahMas Ararati õhtu
Laululehed. 1. pühal kell 10 e. I. liturgia ja sõitsid Greifscnhageni kliinikusse, et seal lasta haa
jalal. Juubilare jne. Reproduktsi
wa järele waad.rta. Kliinikus iidumiÄaual heitis
oone, pilte. 68 lk. Kaksiknumbri hind 1 kr. Lisa palwed Püha Waimu saamiseks. Koorilaul. Lau Martinson hinge südame tegewuse lakkamisel. Pä
lülehed.
2.
pühal
kell
10
e.l.
jumalateenistus
..Wauemuise" >ios tL»a suwe
tellijaile: Theodore Dreiser: Omakohus matuseaial Wõru tänawal. Koorilaul, laululehed. rast lahkamist konstateeris -arst peaaju põrutust,
Janijs erin s' Hauakaewajad.
Millest tekkisid punktid Karsko.tsertide awamiue.
A. Laar. mis oli kutmnud enle südame halwatud.
Nowellikogust ..Leierkast", tõlk. Karl Kirde.
Talli rahukogu mõistis Wold.
Äsliidu loterii piletitele?
Jmmanueli
kogudus.
23.
skp.
kell
8 õhtul ko
Et tartlased ei jääks suweõhtuti muusikata,
gudus täiskogu koosolek 5. algkooli aulas. 1. pü Primetsli 5 kuuks Mangi, ühtlasi mõisteti talt
Teater
ia
miimika.
Seletatakse klischee weaga.
sellekS korraldab sel aastal wana „Wanemuine"
hal kell 10 hom. 5. algkooli aulas Lina tn. juma tviilja lese Lucie Martinsoni kasuks 50 kr. fwirS
late.cnistus õhtusöömaajaga, keelpillikoor. Kell '/25 kuni surmani ehk uue abiellumiseni. Selle otsus'»
„Wa»emnise" pühadeaegsed etendused.
Peale kaitseliidu loteriitähtede märkimise ise suwekontserte, mis tohiksid olla wäga tere
p. l. Tartu baptisti koguduse ühisjumala-teenisiuS peale audis prokurör protesti ja Primciski edasi
on mõned isikud huwi tunnud ka Karskusliidu tulnud neile, kes milgi põhjusel on sunnitud
Esimesel pühal koll 8 õhtul wiim. korda möjuw
baptisti koguduste surnuaial Tallinna tänaival, liii kaebuse, mis kohtupalati poolt aga tagajarjeaa
loterii piletite waStu, kuna need piletid sa jääma linna, kui ka neile, kes fuwel lühemaks ja ülipSnew rauast dekoratsiooniga „Surma na piiril, ühiskoor. 3. pühal Wabaõhu juma jäeti. PriwetSki kassatsioonikacbue põhjal riigi
tühistas kohtupalati msuie ja saatis asja
muti sisaldatvad wõite, mis otsekoheselt ära mõt pikemaks ajaks sõidawad Tartu. On hoo mõistetute toangla". Tegewadhrao Põder, Türk. lateemstus Rakweres uue palwela krundil. Jut kohus
kohtupalatile uueks otsustamiseks tagasi.
määratakse pileti awamne juures. Seda enam, litsetud selle eest, et eeskawa oleks wõimalikult Sunne, Waino, Kull, Lipp, Piller, Kurg, E. lustab J. Sörra; kell 5 p. l. Kantsis, kõneleb K.
Kruuda j.t. Piletihinnad 40—110 senti, üli Tootsi. Räpinas kõnelewad L. Kiwi
et ka need piletid on trükitud Laakmanni trü wärske ja mitmekesine; on selgi aaStal moel ja kooliõpilaspiletid makswad.
mägi ja K. Tootsi. L. Kiwimägi kõneleb: Räpinas
kikojas. Nii on selgunud, et osal Karskusliidu dud ka sümfooniamuusika peale, et ka tõsisema
Teisel pühal kell 4 p.l. kuulus operett „Lin 27. ja 28. skp., Wõebsus 29.—81. skp., PiirÜaä
nukaupleja" tviimast korda. Selles haruldaselt rcs 31. skp.—2. juun.; Meerapalus 3.—4. juunini.
loterii piletitel on pr. Põllu nime taga punkt, muusika harrastajail oleks midagi nautida.
Riigikohtu oitctedl<
wnsirikkas operetis on tegewad prd Stukjs, Nan'K. KaupS.
kuna teisel osal see puudub. Walgas ja Wil
Täna õhtul kell 9 on hooaja awamine. der, Suworotva, Libene, hrad Lipp, Põlde, Piller,
Ew. Wennaste koguduS, Raekoja 23. 23. mai
jandis on Punktidega märgitud piletitest leitud Juhatab J. S i m m, kuna solistina esineb pr. Waino j.t. Piletihinnad 20—60 senti, õhtul
Riigikohtu l9. mai tS
õhiul kell 8 paltverund. 1. nelipühal kell 8 hom tungil otsustas järra tagajärjera Jakob prtiiS»
preemiaid'. Walgas on märgitud pileteid lei A. Wiegand aariatega „Cavalleria rusti kell 9 ülilõbus jant „ Beebi" weel üks kord, milles mtkupaltve.
Kell õ p. l. kõnekoosolek, laululehed, manni, Juhmr Kahmi. Ado Alliku. Pondu Seppa.
t-egewad prd Teetsofs, Suworowa j.t., hra Põder,
tud wõitudega paar tükki.
canast" ja „Butterflyst".
2. pühal kell 8 kooride' tunnid; kell Wiihlel Seppa, Aleksander Külmi, Junli Rauma,
j.t. Piletihinnad samuti 20—60 senti. koorilaul.
Nagu meile Karskusliidust seletatakse, ei
Y2lO pühapäeivakoolilaste jalutuskäik rohelisse; kell Gusmw Kuuleri, Mihkel Jaanimäe, Jüri Keerdi,
Peale kontserdi saalis tants. Piletihinnad: Waino
Kolmandal pühal kell 4 p.l. Külmani wõrratu
ole siin märkimisega tegemist, waid klischee kontserdile 50 senti, kontserdile ja tantsule 76 „Silva". Selles kogu maailmas mängttawrs 5 p. I. koosolek palwemajas. 3. püha? kell 5 Karl Sirini, Tartu maawalrture, Tri.na Sprenki,
l. etvangeeliumi kuulutus. Pühade laupäewa Wiljandi maawalituje, Järwa maawalirsuse,
weaga. sest ka osa tühje pileteid on Punktiga. senti. Esimesel pühal maksawad piletid 35 operetis on tegewad prd Stukis, Nander. hrad p.
Nõo-Kolga palwemajas kell 8 õhtune pak Jaan Sauteri, kcaubalnaja L. Selmaitolvirsi ja
Kuna küsimus seotud tootem selgitatud märki senti, kooliõpilastele 25 senti. Teisel pühal Taras, Kull, Waino j.t. Piletihinnad 40—110 õhtul:
wetund. kell 1 p. ewangeeliumi kuulutuse koosolek. Poja kaebused. Kaewatud orsused tühisiat: Rak«
senti,
üli»
ja
looliõpilaSpiletid
makswad.
dega kaitseliidu Piletite juures, siis selgitab on rahwakontsert, piletihind 25 senti. Kol
Laululehed. Kõnelcwad külalised. 1. pühal Ic*. were Piimaühingu. Waiwara wallawol-.kogu, posri
Ü.E.N.Ü. Tartu o'ak. meeÄ- ja segakoori laul
politsei, kas Karskusliidu piletitel margid on mandal pühal on piletihinnad nii, nagu esime
9 hommikupalwe. Juhaws.
telograafi-telescni tvalitiuss ja Anna Sinronlatseri
said kui ka teisi kaasasõitjaid palutockse koguneda
Adwent. kiri?, Lille tn. 13. Esimesel nelipühal kaebeasjades. Läbiwaaramnelr kõrwaldat: Ale?juhuslikud.
sel pühal.
tväljasöidukS Räpina 2. suwistepühal kell *46 hom. kell (j. l. raadioloeng kirikus teemal: „Ms on sander Kuriste kaebus. Otsuse kuulutamises lü
Turistidele kodutöö saadused ka tesaadawaks.
Politseiplatsile. Waljasõit täpselt kell '/z6.
patt püha waimu waSw". Teisel nelipühal kell kati edasi 22. maile Johan Knsdi, Johanne?
Maksuta rahvakontserdid Toomel.
5 p. l. pühapäewakoolilaste hooaja lõpu pidulik ju Sommcri, Siim Uustalu, Mihkel Rasfaki ja t.
Guwel Eestit külastawad wälismaalaied os
Salme Kanni naiskoori lauluharjutus on koi malatecnistus.
Tartu linna koolivalitsus korraldab eeloleval
Laululehed. Koorilaul.
ning Mats Rossmanmi kaeboasjades.
tawad meeleldi meie kodudes valmistatud suvel järjekindlalt Toomel maksuta rahvakontserte. mapäewal lell 3 õhml Gildi tän. 8. Eelseistva
õp. Ed. Mägi.
kontserdi puhul kõikide ilmumine tarwilik.
Kriminaal-osakonna awalikul kohiuistungil 3.
aSju. Eriti elaw on ostmine Tallinnas, Nar Mängib wabadusristi vendade malevkonna orkester
P. Metodisti kirik. 23. mail kell 8 õhtul pal juunil on arutusele määratud Jakob Tomsonr j.t..
was ja Pärnus. Kuid ka nendeS suvitus härra Ertise juhatusel. Esialul korraldatakse kont
wekoosolek. Nelipühi 1. pühal kell 10 lom. ju>- Aleksander Jlau, Aleksander Saidelioni, Ostoald
Õed Werjewkinid,
malateenistns ühes uute liikmete wastuwõlmüega. Puusepg, Luise Seeme, Ariur Tõnisbcrgi, Eugen
kohtades, kus wälismaalasi peätub. Ostavad serte 1 kord nädalas. Esimene kontsert on nelja
kes oma jhortlis-kunstiltsel ringreisil Praahaft- Laulukoor, laululehed. Kell 12 p. vülapäewakool. Hallapuu, Olga Holmi. Mariür Kella, Andres
ka meie enti inimesed. Seda näitas turistiese päelval, 23. mail.
Pvaahani seekord Tartuni olid jõudnud. laulsid Kell 5 p.l noorte koosolek. Nelipühi 2. ja 3. Kuke, Albert Puusepa, Konsiannn Demini, Helene
mete minek eelmistel aastatel Narwa-Jõesuus
Kuusiku, Nikolai Jaworski ja Hans Kuke, Emma
.Wanemuises" tvene laule, sealjuures teises osaS pühal jumalateenistused kell 10 ja kell 5 p.l.
ja Pärnus. Kuna TartuS valmistatakse mit
Jalgrattu ja wÄzsöiduKte omsmßudele.
õp. A. Kuum.
Kauri, Wilhelmine Koppelmanni. Willem Kruü
kostüümides ja kaasakäiwate shestidega.
mesuguseid asju, siis pööras Narva-Jõesuu
Sinine Rist ja ?. Metodisti kog. 23. mail kell bergi, Matilde Kulli, Marie Kusneiü, Theodor
Jalgratta ja weesõiduriistade maksu ta
Naid said ka elatva poolehoiu osaliseks, tvist
turistide ühingu kes seal esemete müüki kor sumise tähtpäew on 1. juunil, mida tuleks
8 õhiul paltvekoosolek. 1., 2. ja 8. pühal juma Loirhameli, Heudrif Pitn, Liisa Rcchn. Bern
raldab, Tartu poole esemete saamiseks. Siit jalgratta ja paatide omanikkudel tähele aga rohkem seeläbi, et nad eriti tvene kuulajaile lateenistused kell 8 hom. ja kell 4 p.1., laululehed. bard Sulakatko, Tõnis Wiisaki, Ernst Raudsepa,
Paul Mathieseni ja Arnold Lnscheri, Mihkel Au»'
J. Jakobson.
saadetakse walmisasjad wälja. Tartu kodutöö panna. Peale tähtaja möödumist nõutakse rahwuslAke helisid ja rahwapärasust jälle kord
Päästearmee. Laupäewal kell '/?8 päästmiS uini. Aleksei Kusmwi. Oskar Kaharr. Karl
meelide
tuletasid,
kui
oma
kunstiga.
Sest
muusi
üiknng pööras ka Pärnu poole ettepanekuga, maks kahekordselt sisse.
Kahtvli. Joosep Kirotari. Jaan Kranichi starl
kaliselt luõifib kompositsioonides kõige enam hutvi koosolek. 1. pühal kl. 10 hom. pühitsuse koos
wõtta ühisele korraldusele sealse ühinguga ese
Mrnnmi,
Hendrik Johansoni, Hendrik ja' Artur
olek,
kell
4
v.l.
Politseiplasil,
kell
6
Prof. A. R. Cederberg Tartus.
tada Gretshaninowi tööd, kuna mitmed teised õige olek. Brigadör D. Karl?'on ja seersant major E. Johanvnide süüdisiusasjad.
mete müük. Wõimalik, et ka teistes kuur
Endine Tartu ülikooli professor A. R. Ce
olid suhtes. Ka ettekandes Nelauder Rootsist külastawad Tartut. 2. pühal
ortides turistiesemete müügi korralduseni jõn
derberg külastab jälle Tartut. Pärast pühi paistsid silma rohkem enesest õige ilusad hääled kell 10 t. l. pühitsuSkoosolek. kell 4 p. l. PMtsei
takse.
kell 6 vääitmiskoosolck. 8. pühal kell 7
Kodutöö ühingul on praegu läbirääkimised jatkab ta uurimusi riigi keskarhiivis ja esineb kui nende kunstipärane käsitamine, mis eriti tei platsil,
Sööste.
oht. päästmiskoosolck.
Tallinna Põllumeeste Seltsiga sealsel näitusel 28. mail ajaloolase J. Wasara doktori wäite sel Sel õige puudulikku kooli awaldas. Kostu
Elwa
kirik.
1.
nelipühal
kell
11
hom.
jumala
meeritud osas ei puudunud temperament, kuid teenistus konfirmotswomga. Laululehed. Armu
Jalgrattaklubi wäljasõit.
kodutöö wäljapanekutega esinemiseks. Mng kirja kaitsmisel peaoponendina.
võtab teatud tingimustel väljapaneku korral Koolides lõppes õppetöö pühade waheajaks. kaafakäitvas näitlemisandi nõudtvas osas oleme laud. 2. nelipühal kell 10. hom. jumalateenis
Esimehel Pühal korraldab Jalgrattaklubi wiil
tus. Laululehed. Kell 11 algab koguduse loterii saiõidu Taom ümbruskonda. Kaasa tvõe:akse ta
duse TallinnaS oma kätte.
Reedel kell 12 lõppes kõikides alg-, kesk tvarem kohaliNude wenelaste juures palju suure allegri tuletõrje ruumes. õp. A. Bender.
wõrkpall. Kogumine on kell 10 hom. politsei
maid
ja
hutvitatvamcrid
talents
näinud,
nii
et
ja kutsekoolides õppetöö suvistepühadeks ning
Suurem puuwarguS.
Elwa Peetri Panli kirik. Esimesel nelipühal platsil. 2. suwisre pühal cm tväljasõtr
kogu õhtu rohkem etnograafiat kui muusikat tvõi
kell s/z ii x.l. jumalateenistus armulauaga, pil t tisse Sulaojale, kus sel pä.wal rarmwõisllnsed
Andrei Jallailt Turu tän. nr. 102 on aja jook jätkub kolmapäeval, 27. mail. Maatüübilis
Kogumine selleks tväljaiõiduks kell 8 hom. politsei
kunsti suutis pakkuda. Kuid peab tveel juure kell 10. Laululehed. Preester M. Järwits.
sul puumast varastatud 4 sülda puid ja 20 lalii. tes algkoolides lõppes õppetöö reedel juba su
lisama: eelreklaam oli olnud soliid selle poolest,
plaisil. Klubi liikmeid. Zos soowiwad wõinlus
wewaheajakS.
Kahju kogusumma 64 kr.
Muuseumi lahtiolek pühade ajal.
Eesti Rahva Mnusewni väljapanekud Raadil
on esimesel pühal vaatajaile suletud. Teisel ja koi
mandal pühal on need vaatamiseks aivatud hari

likul ajal. s. t. kella 11—».

ZUchard Janoo romann

et ei lubatud õieti rohkem oodata kui pakuti, kuna
juba ette oli teada, et siin mitde kontserdile sea
.Postimehe" ramnatukauplufe vaateaknale on tawate nõuetega tulla ei tarwitse, tvaid ettekan
välja pandud 2.5 miljonit puhast raha. mis kuu
dele, mis sportliku ettetvõttegcr ühendudes.

„PoStimehe" vaateaknal 2 5 miljonit.

lub Karskusliidu loteriil. 7. juunil wälzaloofinß
fele. _
Linna käskjalg jäi auto alla.
LlnnavalÄsuse ka?jalg Kahar jäi veade lõu
naajal Raekojaplatsi! auto alla. kuid siiski nik
Õiendus.

mis nii politiliselt kui majanduslikult wii
masel aja! päewakorras seisnud. Peamist
rõhku on pandud kergestiloetawusele ja sünd
mustiku nobedale arengule.

Ajakirjanikud poliükamehed, sahkerdajad,
piiritusewedajad. awantüristid ja palju muid
moodustawad romaani tegelaskonna. Need
liiguwad osalt Eestis, osalt SoomeS, põimides
aktsioone tumeda ja saladusliku sündmuse üm
ber, mille awalikuks tegemine nõuab teose pea

tegelaselt palju ivaewa ning eneseohwerda
mist. Romaanist läbrtäiw armastuseintriig
aitab kogu sündmustikku tcmvililelt elustada.
153 lhk. heal paberil. Wävwiline kaaS.

Raadio rlnghfldlingu Kaua:

Tartu. 19 jumalat. Pcnrluse kir. Intl. õp.

Selge, kuiw, jahe.

grammofonwruus. 18.49 wana tantsumuus. helipl.

Laupäewal merel keskmisest kõwani. maal kes?>

19.19 ülek. Tallinnast. 19.80 ilmateade ja aja*

mise kiirusega idakaarte tuuli, suuremal: jaolt

näit. õiendus. 21.39 tantsumuus.

TeifipSewal, 26. «tail.

PllhapSewal, 24 mail

selge ja htito, öösel mäga jahe. päetval rempe
ratuur suurema muutuseta.

peatvad üpetajad HaSseWatt. Sternfeldt ja Kubu.

ESmaSpäewal, 25. mail.

Tallinna. 9,25 jumala teen. Kaarli kir. Jutl.

Hind ainult 1 kr. 75 s.
raa«at«k»upl.
Isrtus. Suurturg nr. 16.

fumutijika ülekanne Dancing-palaceäit ..Gloria".

ülewaade reedel, 22. mail.
Tallinna. 15.89 päeivauud. 15.45 ajanäit.
Tallinna. 9.25 jumalateen. Jaani kir. Teen. õiendus.
Kuni 16.39 grammof. 19 teateid ja
Eilse Balkani madalrõhkkonna lõunapoolne
kirjastus .Elu" konversatstoon-leksikoni kuulutuses
19.20 päewauud. 19.39 Joh.
protf. M. J. Eisen: Nelipühi kombeist grammofommuus.
Müller: Praktilisi näpunäiteid foto-amatöõridele. keskkoht liikunud Mustale merele, põhjapoolne
on ühes lauses välja jäänud paar sSna. Lause 12.39
(ÜM. Tartust). 13.15 lõunane konts. Juhatab 20 ilmateade ja ajanäit. õiendus Tartust. 20.95
peab olema järgmine: .GSnaga: konversatfioon
Põhja-SaksaSse. SBiiuwfe wih.nasajud Sa?,
Krull. 14.15 Tallinna Meeslaulu Seltsi ette
leksikon teaimSte sõnaraamat on vajalik teos A.
kandeid heliplaatidelt. 14.35 Sainb-Saeus. Kla Konts. Juh. A. Krull. Wahepeal esineb solisnna
sa»
ja Löuna-Room?, madalröh?.
kõigile ja kuulud igasse kodusse, on igale kodule
werikontsert. Esitab Arthur de Greef (heliplaat.) Rudolf Palm (wiiul).
lond
püsib
täitudes paigal. Skandinaatvia kõr«
uhkuseks".
Tartit. 14.45 grammof. 15.30 ülek. Tallin'15 .Wähitornt" seltsi kõned. 18.43 teateid ja nast.
geröhkkond
tugewncdes laienenud üle Soome
19
teateid
ja
grammof.
19.20
ülek.
Tal
grannnofonimuus. 19 lugemistuud. 19.30 ilma linnast. 29 ilmateade ja ajanäit. õiendus. 29.95
Eestisse
ja
Läänel
Venesse. Tem: piirkonnas
teade ja ajanäit. õiendus Tartust. 19.33 konts. ülekanne Tallinnast.
walitseb selge ja jahedawöitu ilm. Läänemerel
Juh. A. Krull. 21.39 tantsumuusikat.
KolnmpSewal, 27. mail.
puhu toad kum 7-pallised kirde tuuled. Eestis oli
Tartu. 19 jumalat, ülik. kir. Jutl. prof. dr.
Rahamägi. 12.39 prof. MI Eisen: Nelipühi
eile keflpäcwal 10—12 kraadi, öösel 4—9 fo,att
TaMnna.
15.30
päewauud.
15.45
ajanäit.
kombeist. 13.15 üleik. Tallinnast. 17 ülek. Adwent
õiendus. Kuni 16.30 granunofoinmuuj. 18.15 ja täna hommikul 5—13 kraadi sooja. Lääne
kirikust. 13.45 teateid ja grammofonimuus. 19 teateid ja grammofonimuu''. 18.33 päewauud.
ülek. Tallinnast. 19.39 ilmateade ja ajanäit. 18.45 lastetund. 19.13 põllumajanduslikke tea'- mere idakaldal on lwdata järgnetval paaril p".e,
õiendus. 19.33 Uek. Tallinnast. 21.39 tantsu teid. 19.39 ins. F. Olbrei raadiowcstlnS. 20 toal suuremalt jaolt selgete, kuiwade ning jaheda
muus. helipl.
ilmateade Tartust. 29.05 konis. Juh. A Krull. tvõitu Ämade püsimist.

.Postimehes" nr. 186. 21. mail f. a. 1. Ihk.

Kmb lugeja aktuaalsete päewaküsimuste juure,

järg: orkester ja soololaule Bernhard Hanstn
(bass), Karl OtS tenor (helipl.) 21.30 tant<,
Habichr. ?1.39 ülek. Tallinnast. 18.39 teareid ja

vSrt Snmelkkult. et ei saanud suuremaid vigas
tust.

Sinine ümbrik

L. N.

it.st osa tvõlta, Palutakse registreerida lautrnekväl
19.35 konts. Juh. A. Krull. 29.15 „Korrn.dtsi.oon" kell 10 hom. kas» apidaja Heide juures. Raekoja 2
Aksel Walgma kuuldemäng. Lõpuks konts, väljasõitudest tvõiwad osa tvõtra ka mnteliikmed^

Tartus» Kütini 4. Asut. 1895. a.

õp. Sommer. 11.39 sümf. kont,' helipl. 13 laste
tund. 18.39 teateid ja grainmofonimuus. 18.49
wana tantsumuus. 19.19 haivai gitarride dnett.

19.39 ilmateade ja ajanäit. õiendus Tartust.

Wahepeal esineb solistina S. Walk-Bogdanow?kaja (harf).
Tartu. 14.45 grammof. 15.29 ülek. Tallinnast.
18.15 teateid ja grammof. 18.35 ülek. Tallinnast.
20 ilmateade ja ajanäit. õiendus. 29.95 ülekanne
Tallinnast.

Wastutaw toimetaja Oskar Mänd
Väljaandja Eesti Kirjastus ühisus
„Postimees".
TrAitud „Postimehe" trükikojas, Tartus.
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„P O S T I M E E S"

Tõnrandi-Reola Raamatu
kogu Selts Ülenurmes.

Tarto Linnavalitsus annab välja kirjaliku! kinnisel vähempak
kumisel Tartus, Aia uni. nr. 48. asuva kivist Vill.

Mugav on elada, kui põrand on värvitud

Teisel Suvepühal

GRANIIT põranda lakkvlrvlga, hind Kr. 2 kilo.
Ei jäta enam midagi soovida RARD-GLOSS
universaal emailvärv.
Kunagi ei kaota oma läiget GLASUUR õlilakk.
Milleks välismaa nahavärv, kui GR AF OLIN on
Veel parem ja hind ainult 65 s. pudel.

sega- ja meeskoori
KONTSERT
H-ra Puusag'i juhatusel.
Ülilõbus näidend 3 vaat.
.IJiUkiitf

ODAV * PRAKTILINE * NÄGUS
Originaal eestlpfirane

pakkumised tulevad sisseanda kinnipitseeritud ümbrikus hiljemalt
8. juuniks kell 12 p. varustatult 50 snt. tempel- ja 25 snt. kantse
leimaksuga juurfelisades Linnakassa kviitungi tagatisraha kr. 3000.

kirlaplokk

sissemaksmise üle.

Tingimustega, projekti ja tõöklrjeldusega völb tutvuneda Igal
äripäeval Linnavalitsuse ehitusosakonnas (raekoda, DI kord) kella

Suures valikus, üksikult ja jällemüügiks.

10—12 p.

H liral i L tipi o.i linn

RANffA

MM

Postpaber ja ümbrikud:

TARTU LINNAVALITSUS.

mappides, ümbrikkudes, karpides.

Hr-a A. Perandi juhatusel.
Ettekannete algus täpsalt
kell 8. Hinnad harilikud.

Postpaber 100 pgn. pakis
jällemüügiks ajakohane valik.

V. a.

HINNAD SOODSAD.

Tants.

Masinaomanikud!

~Postimehe" raamatukoi.
Tartus Suurturg nr. 16.

Teatan, et olen saanud ja ülesseadnud uue tsilindrl treimise masina, missugune töö»

Kõne

tab endistest palju odavamalt ja täpsemalt: Auto ja traktori tsllindrid 4 kroonist alates.
Aurumasina ja aurupumbad 20 kroonist alates tsilindrl pealt. Parandan ja valmistan kõik
suguseid masina osasid, töö korralik ja hinnad endistest odavamad.
Kõige austusega

Karskusliidus,

JAAN RATNIK
Masinavabrlk, Tartus, Võru tän. 50.

Jakobi tn. 8, teisipäeval, 26.

mail kell 7 õht. T e e tn;

on loetavam erapooletu piltidega
ttttlll!lll!illllill!lllilllltlillllllllilll!l1lill!iliiliilllllllllllilllll!!lllll!lllllillHli!llill!!illtililllllH!liRilit1

Ilustatud pÕUuma|andusllne
nädalaleht.

„Surnute

Tõõotsimised

Ilmub adv. JOH* VIIK'I tegeva! toimetusel.
KAASTÖÖLISTEKS tuntud ülikooli õppejõud,

ülestõusmine".
Kõneleb mr. W. H. BAX
TER. Sissepääs maksuta.

agronoomid, majandusteadlased, tegelikud põllu

Jalgrattaid

ja majapidajad, aednikud, linnu- ja loomakasva
tajad jne. Praegusel algaval kevadisel hooajal,
kus iga põllumees suurte lootustega oma tööle
asub, tahab «MAAMEES» heaks sõbraks ja nõu
andjaks olla igale peremehele ja perenaisele,

Korjanduseta 1

la nende osasid suurel ja väiksel viisil ning

perepojale ja peretütrele, sulasele ja tüdrukule.

kuulsaid «Philips» raadloaparate
ja Icailfl elektrlmaterlale ostate kõige soodsamatel tingimustel

Iga teadlik põllu* Ja malapidaja tellib
sellepärast «MAAMEHE" otsekohe*

T. AUÄ A-S. KAPSI SL CO SL „PHILIPS" materjalide ladui
Tartus, Suurturg 12. Telefon 44. 1

'/«jm# *
. PflliF. M jAAPA K^EM'

Teadaanne*
Palvekirjad, ära*
kirjad, lepingud:
kreposteeriiniste ja abielu
vara asjus; obligatsioonid,
testamendid ja võlanõudmi
s«d asjatundlikult ja oda
valt end. kohtu- ja notari
sekretäri poolt. Tartus, Võru
tn. 80—3 (Filosoofi t. koh ),

i

1

Pra ktlllal

kella 7—7, ka pühapäevadel.

Võtan kõiksuguseid

TaDinnaa

tsemenditöö
tellimisi

Nava annab

A KHjHOte Ma iöikO hO j

Tartust Räpina
Vt*

vastu. Kaevurakikeid, 18, 12,

Laulupeole
rahuldab ka nõud
likumaid tarvitajaid

Müümised

9 ja 6 tollil isi torusid ja

Tööpakkumised

sõidab autobus Tartust Narva tSn. 64. 25. mall. Ärasõit kell 8 h.
Tagasisõit Räpinast viimase pQha hommikul keli 5.

A. KOOK. Telef. 1-49.

Vajan kiires korra® kaua

aegse praktikaga

i«

kõnnitee platesid. Tööd teen

«MAAMEHE» tellimisi võtavad vastu kõik «Posti
mehe» tellimiste vastuvõtjad, kõik postiasutused
tile riigi ja peakontorid Tartus, Jaani tän. 11—13;
Tallinnas, Vene tän. 1.

maal ja linnas kohapeal.
Hind kokkuleppel. Teateid
saab teisel pühal ja igal tei
sipäeval kella s—lo hotm.

•v

Raekoja tn. 36—5, Rutsin.

Võtan oma peale majade

värvimisi ja igasuguseid

Pühade, ja
sawitushooajaks

tf

Kok tn. 32. Lahemaid teat.
saad Tartust, Aia tn. B—ll,
kella 10—11 e. L j* £—4 p. L
Ilus
suvituskoht

välja anda Tartu ligidal,
Emajõe kaldal, laeva sada

restorani asj&pesejaks on

maalt ja raudteejaamast 1 km

Lõuna- ja kohviservitse.
Eht Jaapani portselani.

vere tn. 55. poest.

Lillevaase. õlle-, veini

Vajatakse vilunud
junkfelSikajat
laupäeviti. Juufcsetööst., Ka
tarina tn. 2. Sealsamas õpi
last tarvis.

ning napsiklaase.

Leerllastele kingitu
Kra anda, metsarikkas kohas,

järve kaldal. Ligem&id teat.
Lal tn. 37—1.

seks igasugu nikkel ja
alpaka artikleid.
ostate erakorraliselt oda

N.H. KODAASOV & POEG"
Srlst Tartus, Riia tfln. nr. 43, telel. 6-93,
Rllamfiel Kommerts - hotelli kõrval.

Ostmised

V6sra» silm ega põletav päike ei
paista iialgi läbi Soome tselluloos"
kartorig automaat allalastavatest

sillatorusid,
katuse-, õõnes seinakive ja kõiki teisi tsement ehitus
materjale alati soodsatel tingimustel saada
V. Särg Tartus, Promenadi tänav nr. 2,
telefon nr. 78.

damisega palun saata slt.

1

Aidates teisi
aitate iseendid!

leviit nr. 6881 ettenäitajale.

«ÜHISABI» toetuseks pange kokku

Tunde

hedusse keskmise suurusega

talu
kohemaksetaiva raha eest.
Pakkum. kõigi lähemate tea
detega saata slt. „Augue
tusV* all.

annan odavasti algkooli õpi
Marja tn. 16—8, kõnet, kell
10—12 ja 3—5 p. L

Odav* parem* soliidsem*
praktilisem abinõu
akeade katmiseks* Mit
mes suuruses. Vastupldavps
flle 10 a* garanteeritud.

Haruldane juhtumine. Tal

nõusid, hobuseriistu jne.
Fostuna tn. 13, A. Turi.

PÄLUKESED.

Teatage: Vallikraavi tän. 18, tel. 908, Kloostri tßn. 7.

Ükski kirjaoskaja ei saa läbi,
kõige kaubaga' ja suur krunt

omaniku haiguse pärast va
hetada Tartu parema maja
vastu. Teat. slt. Tall. kont.

ie

Teatada Marja tai. 9—3.

Voodeid
puuet või rauast, kornaSükke,
vedrumadrateitega soovitakse

oata. Kirjad slt- „Puu".

sõidavad viimasel pühal 26. mail iga nimetatud liini
algpunktist ja Tartust võija hariliku sõiduplaani järgi.
A. KOOK. Telef. 1-49.
BBB

Põltva.

likemaks ajaks rendile anda.

rööstua asub suure veetee
iäres ja omab tööstuse juu
es hea savi. Ligemat Kroo
nuaia tn. 48, telef. 13-77.

hlromanf,

astroloog-seltgeltnägija

hra Manef,
ke» Eestis ja väljamaa lin

nades suure eduga esinenud,

paneb oma ettekuulutuse tõ
kõiki imestama. Üt
Võtab sõita soovijaid kaasa sidusega
len näo- ja käejoonte järele
Pikk tän. 33. 13 iga
inimese minevikku, ole
• vikku ja tulevikku. Ainuke
õige ettekuulutaja, kes oma
ll!lllll!!tll!lllllllilli!!!lllitillllRlliiiltlillll!llltlllill||lilRll)ll
looduse poolt siissesür.dinud

läbinägemisega võib tõtt
öelda. Jään kuni 26. mai
õhtuni.

ilaii salong.
tflsftnraamot

toost

Tartu-Mustree, Tartu-Pala, Tartn-Räplna ja
Tartu-Meekal 3lltObllS€Cl

majas, era tuba. Laialt tumt.

kui temal puudub

gitud

BSBBBSSSSSSSSSSSS

4*l

arstliaelt läbi vaadatud tõu
kes pealt nägi 14. aprillil s kasudelt (Pl. Rock, Rhode
a. Veski tn. Rahukohtu hoo Island, Hõbe ja Valge Wyan
ne ees, kui keegi meesterah
vas vanemat naisterahvast dotte). Herne tn, 49.
vägivallaga sundis pudelist
midagi sisse jooma, teatada
Avinurmes
oma aadress Lodja tn. nr. 5.
Läbisõidul peatan Jalaka tee
Schults.

Välja üürida suvehooajaks

Soovitakse osta vähepruu
ie<

vastuta. Elfriede Puksand.

nuga vastu.

SOO

Tartus, Suurturg nr. 16.

odavaisti müüa. Venn. Lepp,
ja tema võlgade eest enam ei Kaubahoov 2.

Paber, kondid, kaltsud, pudelid, irstall, vanad rii
ded, saapad, margid, vaskraha jne. võetakse tä Veoauto sftldab I pühal

linnas südalinnas kõige pare
mas kauplemise kohas

Ladu:
,Postimehe" raamatukaupluses
fimMoamasinaid, riideid, jala

iini»

ristatad.

aknakatetest

Soovitakse osta Tartu lä

Jahao W W

ittittKNMZtn:
Tarvitatud

Palun seda

naisi tarvis. Veeriku tn. ö.

Tunnid

Pakkum. ühes aadressi, paadi
suuruse, vanaduse, inimeata

mahutuse ja hinna äratähen

Teatan, et lõpetan

kohe tarvis, ilmuda Raekoja

lil

paate.

nr. 29—Z.

Kaevu-, kanalisatsiooni- ja

ee

Ostus

Maiad müüa
la Id ja masinaid; Alati sõiduvalmis linnas kui
valmistab peksu ka maale sõitudeks. Eriti 1 äriruumide ja aedadega, hin
masinate võlve jne. kindel ja jõuline pikemate
Murdunud masina maalsõitude jaoks. Alaline j naiga 2500—50.000 kr. Restc
ran väljaaõidukoht, Tartust
*£&>» osade autogeen.
seisukoht raekoja ees. Tele ,16
km 25.000 kr., ViLjandi
keetmine.
fon 6-90.
kesklinna kr.
Austusega M. KIMMEL. 70.000 ee«t. Teat. Jaama tn.

wirtinat
tn. 19/21, 21 kord; reede õh
tul peale kella 7 ja laupäeva
hommikul 7—9-ni.

Raekoja 6.

igasuguseid aurukat

Korralikku ja töötundjat

vate hindadega ainult

D. li 8 st-

Tartus, Vene tn. 9.
Remonteerib rehe Tartus ainukene vatgeäipugat
peksugarnituure ja
~Buick B 15".

tüdrukut
tarvis. Narva tn. 22.

A-S.

G.Massakas'e Mõõdukad hinnad. Tartus,
Kalda tn. 9—3, maaler G.
Katel sepa- ja
Miina.
masinatooHtus

Teenijat

Email l majspida< mi»»
Tulekindlaid ( tarbeid.
Priimuseid la pliiHU
tuselampe.
Pesugamituure.

eemal. Lähemaid teat. Täht

menltitõib.

kes ka meeste tööd tunneb.
N.-Jõesuus, Vabaduse tn. 3.
A. Annus.

ii

tuntud

odavate hindadega

N.-Jõesuus, Karja tn. 12, R.
lillip.
iiiiiiiiiiiiiiHtiiniiiiiiiiiitiHimniiiiitiiiniiiiiiiiuiniiiiiitiiii

Leitud

Suurei valikus omast töökojast
soovitab

«.POSTIMEHE** raamatokanplns,
Tartus, Suurturg nr, 16.

võtab «POSTIMEHE» ja «MAA

MEHE» tellimisi ja kunlutusi
vastu hr. Jak. Kütt

Jlus, ajalooline Narva ootab kõiki 28. juunil Virumaa VI. laulupeole.

Kauplus,
koloniaal-, talurahva- ja pii

maipood, ühes korteriga oma

niku haiguse pärast kohe
välja anda. Võru tn. 57.

MiHIl Illini,
kätte võib saada Aleksandri
tän. 42—7.

lEHIKKKKKK
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Müüa pruugitud «iduj®

WWO
Ootamatult uinus 21. mail s. a. viimsele unele

M. Harris, Canada. Hind kr.
250. Võru tn. 7, majaomaira*.

Elukoha muutmise tõttif
korras

Oskar Wckcv

maia
kiirelt müüa, viljapuuaiaga,
paremata linnajao*, «ind Kr.

6
Sündinud 31. märtsil 1887. a.
Kirstupanek laup., 23. mail kell 9 õhtul. Ärasaatmine pühapäeval, 24. mail
kell 4 p. 1. leinamajast, Riia 19, Maarja kalmistule.

13.500. Teateid saab

tn. 58—7.

Lainalad abikaasa, lapsed ja omaksed.

Majad
müüa, alates 3000 kr. kuni
130.000 kr. Küsida äripäev.
„Maja" büroost, Suurturg 3.
Müüa uuas

weolaew
..Kalewi" osa.
Teateid saab Jõe tn. 10.

Korter,
Avaldame

2 tuba, köök ja 1 tuba mööb-!
liga, eleiktriv., päikesepaist.,
ära anda. Kesk-Kaar 22.

südamiifcüu tänu

'frUksširhe
TJörUsiirfcc

Korter,

üürile anda. Vabaduse tn. 31.

korterit
kirjalikult Riigikohtu kantse
leisse P. 8. all.

Sünd. 25. nov. 1878.

dega, päikesepaisteline, aiaga
tn. 13—2.

Maia

YÄ

ühes äriruumidega, aitadega

ja vanamaailice aiakrundiga
müüa ehk pikemaks ajaks
rendile anda. Järele pärida
Tartust. Jaama tn. 26—3, K.

HJn n H ; irm.i u '-"I sf s

Petermann.

Juhtumisi müüa
WlMlill.

Kau Halioo v nr. 2. iH< ' • r

. korter
kõigi mõnusustega üürile

Korter

Südamlik tänu

ilus meester. suve ülikond ja

Prorneiiadi nr. 2. icici>>:: \

80. Küsida majaomanikult.

anda. Kastani tn. 33—2.

Maiad

Uuesti avatud mugavam väljasõidükoht

müüa. Teateid saab Tähtvere
tän. 70.

Perekonnaga tööline leiab

Mk Jonnil"
välja üürida. Küsida Aia tn.
lotini
lo
W
68,
alumisel
korral.
kõigile, kes austasid meie unustamata armast meest
ja isa
maale. Kaupa tehakse töö Hea köök, viisakas teenimine. Ühendus mootorpaat!börsis, 23. mail kl. S—lo e. 1.
Peeter Abel'it
del ja autodel.'
Korter
viimsesse puhkepaik* saatmisega, eriti Tartu Väike
Peedul
kaupmeeste Seltsile, Tartu poiti-tebgraafi teenijatele ja
Elvas, veranda ja köögiga
uus suvila,
maa ning linna pensioniäride ühingule.
välja anda. Koidu tn. 10.
3 tuba, veranda ja 2 tuba'
Leinajad.
Päikesepaisteline 5-toal,
välja üürida. Ligem. teat.
Xeetilastele
saab Peedul, Mitti majast
korter
ehk Tartus, Vabriku t. 3—9.
ühes köögi, eestoa, teenija
toa ja elektriiv. üürile anda.

Sutvila

Tähe tn. 113—1.

Ühetoaline omaette

et on alanud
korter

(vannitoaga) vaikust harras
tajale perele ilusas kohas,
•Elva jõe piirkonnas, Palu
pera jaama lähedal valija
üürida. Teateid saab: Kas
tani tn. 12—4.

ning kõigile vaimuliku laulu harrasta"
Jälle tarvilik raamat
VAIMULIKUD LAULUD
KIRIKU LAULURAAMATU LISA.
Toimetanud Eesti Ev.-Luth. kiriku lauluraamatu
komisjon.

Väikses lauluraamatu kaustas, kriitpaberil sees

Meeldiv
müüa. Peetri tn. 17. Teateid

saab samast majaperemehelt.

Juhuslikult kohe müüa oda*
vait meesterahva

Jalgrattaid
Dollar U. S. A.
Hnmber

N. S. U. ja
GOrlcke*
Saar lada oaasid Ja
kumme*

Jalgrataste emailimine ja

parandamine.
Soovitab

Firma Otsing

Rüütli t 13, telel. 3-82.
Müüa

välja üürida. Pargi tän. 5.

liti«

Küsida omanikult kella B—lo

ja 4—6 p. 1.
Perekondadele anda

suwikorterid

lii aita M- la Usta:
Tütarlastegümnaasium, Riia 12, dir. J. Roos;
Poeglaste-reaalgümnaasium, Riia 121, dir. J. Adamson;
Ühiskommertsgümnaasiuta, Fortuna 6/12, dir. V. Tubin;
Tehnikagümnaasium, Tolstoi 4, dir. A. Raudsepp;
Õhtune ühisgümnaasium, Riia 109, dir. j. Sütt;
Vene ühisgümnaasium, Munga 16, dir. J. Tofj;
Ohiskaubanduskool, Fortuna 6/12, dir. V. Tubin.
Kõigi nimetatud koolide I-sse klassi võetakse vastu
algkooli VI kl. lõpetajaid lõputunnistise põhjal. Kui
soovijaid on rohkem kui klassis ruumi, korraldatakse
sisseastujaile võistluseksamid.
Sisseastuda-soovijail tuleb täita vastava kooli kantse
leist saadav sooviavaldusleht ja sellele lisandada
1) vanuse- (ristimis-) tunnistis ja 2) viimane koolitunnistis.
Tehnikagümnaasiumi ja Reaalgümnaasiumi ühenda
misel loetakse mõlemaisse koolesse registreeritud sisse
astunuiks uude avatavasse Poeglastegümnaasiumi.
Tartu linnakoolivalitsisa.

ära anda, erasissek. Puies
tee fcän. 32.

Ladu:
Tartus, Suurturg nr. 16.

Väike, mugav omaette

seisavad paaritamiseks:

.JEHO 76 E* Tartumaal, Kastre-Võnnu v., Võnnu k., K. Nagla

majapid.; JOONAS 79 E* Tartumaal, Roela v.. Tarakverel,
O. Raudsepp'a Kiige talus; .ELMO 75 E* Võrumaal, Valg
järve v., Soona k., J. Looguse majapid.; .MIHKEL 30 E" Tartu
maal, Ahja v., Akste k., H. Goldbergi majapid.

Sugut&kkudest on loota väärilisi järglasi, seep. paarltame
ainult nendega. Paaritusmaks ei ole kallis.
Sugutäkkude omanik.-pldaj.

Juhus! Müüa

MI. lDbl,
Peedult 2 km, Elvast 4 km.
Aadr.: Nõo, Vissi postk., elektriv. üürile anda. Riia

Ahas.

tn. 27—5.

Uus tuba
seedukohaga, uus remont,
välja anda, vaksali ligidal.
Väike Viljandi tn. 4 ja 6.

üürile anda. Raua tn. 13.
Toad

2 uut

odavasti müüa. Kauba t. 11.
Müüa hea kõlaga

kohwer
grammofon.
Lai tn. 23—2.

Oksjon

hobune
müüa. Vabaduse tn. 17. ~

Müüa kerge
veoauto.
Kandejõud 400 kg. Teateid
Suurturg, autode seisukohalt.

28. mail kell 10 müüakse Müüa
Meeri vallas, Praiksi talus
katuselaaste
kohtupristaivi poolt kõik ta
TAPEETE
lu kraam, hobused, lehmad, suurel ja väiksel arvul j*
sead, lambad, vankrid, reed,
turbapress.
kaal, kaerad, Hinnad soodsad. Elva*,
suur saadetis pärale jõudnud. Kõige uuemad ja moodsad hekalimasin,
klaver, toakraaam jne.
mustrid odavamatest kuni kõige paremateni.
Valga mnt. 16, V. Paabo.
HAHKUS-SEEZEN Suurturg nr. ».
Tähelepanu t Müüakse
Pruugitud meester.
WM IM |0

jalgratas
üürile anda. Herne t. 59—3.
müüa. Uus tn. 44—3.
lille iilini.
Korter,
soodsad
käsitöölisele
,on
Maarja-Magdaleena
kiriku
Müüa häid
Intelligent vanem abielu
juures
1.
juulist
s.
a.
üürile
anda.
Teateid
annab
ka
antakse
kitsed
kasutami
kuusepuu
kaks suurt tuba köötgi ja paar otsib kesklinna
seks ainult head. oludesse.
A. Korknobel. Tartus, Näituse t. 19.
elektriv., uus remont, ära
Veski
tn.
I—7.
tuba,
sindleid,
anda. Turu tn. 68—9.
Uus veoauto võtab kõiksugu
katuse lippe ja aiapuid. Luike
Päevalille
1-toaline
köögiga ehk keeduvöimalur
v.t Palava talu.
vedusid vedada
sega. Teat. saiata hinnaga eit.
Vähetarvitatud naister.
„Preis" all.
seemneid
linnas kui maal ja teeb ekskursioone ja lõbusõitusld. Qaraash
korter
jalgratas
Päikesepaist, eraldi sissek. ' Riia ja Kastani tän. nurgal. Omaniku elukorter Kastani tän. 149, on pärale jõudnud ning müü
telefon 10-36. F. Soome.
me mõõdukate hindadega.
möbl. tuba
Elisabeti tän.
Poeg, Söögiturg Z. tel. 4-36.
üürile anda. Vladimiri t. 38.
K/m.
L.
Selmancvitsch
&
Tinutan
ja
teen
ümber
igasuguses
suuruses
vanu
üürile anda. Karlova 50—12.
Küsida majahoidjalt.

Poeruumid elukorteriga,

korter
üürile anda. Herne? tn. 15—5.

Elwas
1-, 2-t 3- ja 5-toalised

Poeruum,

piimanõusid

Töö kiire ja korralik. Elan nüüd Veski tän. 28 ja
ühes elukorteriga välja üüri-'
Maarjamõisa tän. 9. Aug. Järv.
da. Narva tn. 22, Küsida res
i (endine sumftl ametn.)
toranist. i
Jõgeval,
turu ääres

korterid.

arlruum
elukorteriga välja üüri
mööbliga välja üürida. Oma ühes
Teateid saab Tartus,
supelkoht. Tšernowi suvila, da.
tn. 10, paberiäri
Rannu tee 16, enne Arutee. Aleksandri
..Kodumaa" kassapidajalt ehk
Jõgeval, Suurt tn. 6.
Korter,

tarvitatav ruumis ja viljas. Algtuanid (õpetus ostjale) tasuta.
Tartus, Marja tän. nr. 9, krt 2, kella 5—6 õhtu.

söögitoa laud, puhvetikapp,
riidekapp, türgidiivain, suur
kirjutuslaud ja tore maal.
Tallinna tn. 38, II korral.

endises Vissi härrastemajas,
järve kaldal, okaspuu metsas,

Uuesti remonteerltud 4-toaL

Eesti tõugu sugutäkud

sigaril,

Hind ainult 1 kroon*
«Postimehe44 raamatukaupluses

kevadpallt,
kaabu ja muud. Anne tn. 27,
II kord. Tulla kl. 4—B õht.

Noor

mise tiitelpildiga, sobivas mustas köites.

jargmisisse

muud mööblit. Riia tn. 27,

i Onni äris.

4-toal. renov.

5-toaline

Hälli Illi,

oo müüa suuremal arvul
Ulila vallas, Härjanurme kü
las, Suure-Matto talus.

JTäiste pesis

tuba, eestuba, köök, eldkt
5 tuba ja köök, kõrvalruumi 2rivaltg.
üürile anda. Võru tn.
keski, välja üürida. Jaani

nii

lindleid

Korter

Kirstupanek 23. skp. kell 7 õhtu. Matmine 25. skp.
kell 2 p. 1. leinamajast Mäe 1.14-5 Maarja kalmistule.

Sügavas leinas omaksed.

Häid, odavaid kuuse

Tifirfioiiirie
JKaabusid

Otsitakse 6—7-toalist

Oskar Ackel

aegu meelde. Sõbra t. 23—4.

JaiutiM*fi€ppr
!JiAcv<*Visrir

korter

ühes väikese aiaga. Teatada

kunsttöö, tuletab muistseid

ifupcf t tr ifiiž «**-£>?*
'Jcnttisfzinvi

ühetoaline

Korterittised

mööbel,

Jenssissiirhe

Tartu-Valga prefektile, Politsei Spordiringi orkestrile ja saatja politsei mees 3 tuba ja köök üürile anda.
konnale, kes Narva 11. jaosk. politsei kordniku MATVEI REIMANN'I Jaama tn. 12.
põrmu Tartust ärasaatmisest nii soojalt osa võtsid.
Omaette päikesepaisteline
Leinajad omaksed.

22. mail lahkus siit limast pika valurikka haiguse
järele meie kallis isa, vend ja õemees

Müüa kadaka puust

Elwas
Joh. Sepa rohu- Ja vlr
kak3 tuba köögita välja vikaupl. mttflgil nPosti>
mehe" Üksiknumbrid.
üürida. Riia tn. 53.

3 elumaja
Tartus müüa, 2 kahekordset ja 1 ühekordne ala ja kõige maja
talituse hoontega. krunt 7500 ruutküünart, kahe tän. nurgal heas
linnaosas. Vaheltkauplejail mitte tulla, tõsiseid ostjaid palutakse
aadr. nimega saata slt. ,Kauf 3333" all.

Omaniku haiguse tõttu kii

mööbel,
maja

Fjwtl kapid. Riia te. «?.
3 korteriga. Kõik kõrvalruu *rt 17. Sissek. läbi köögi.
mid. elekter, veevärk, aed.
Müüa pool uua puust
Väike Kaar 24—3, kl. 12 2
ja 6—B.

elumaja
Müüa korras

lootsik
25 kr. Meltsiveski t. 38—7.

Pahadeks ostate odavalt, aga häid värskeid

i apelsiine, sidruneid, banaane
jne. Ostate väga odavalt, vahetate ja müüte kasulikult grammoMüüa antiik vaase ja modern raadioaparaadi laud.

* Suurturg 17.

Müüa pehme

res korras müüa

Müüa korras

mmm.
Lao tn. 10—1.

drr«drUeK Vesneri »«*>dusw. Kaupa tahaks. stalsaOmanik A. Kiho.
Müüa pooluus puust
I
| Mööbliga toad üksikute

•V*

< TTTI]3 üünda
' 111 kord.

öSTIM E E 8"

Nr. 138

11

8. juunil kell 12 antakse sega
A-8. Tartu Metallvabrik

Üle terve rllgf sõidavad saarema rahuldustundega Ole 20.000 sõitjas

uätiempaKkumlsel

G..H.LEUEP

välja Paide Tööstuskooli ruumes, kooli
uute töökodade osaline ehitus, umbes 1400
müüb oma ladu tagavaradest alandatud hindadega kõrge kantmeetrit. Kirjalikud pakkumised võetakse vastu
väärtuslikke oma tööstuse saadusi:
pakkumise päeval kella 12-ni. Kautsjoni tuleb sisse
maksta 10 prots, pakutavast summast rahas või panga
Rehepeksumasinaid
Kr. 1250.- garantiis. Lähemaid teateid saab koolijuhatajalt Paides,
26" laiuse trumliga, peksuvõimega täiesti
Tallinna tän. 38, telel. 118. Kooli hoolekogu.

NÄUMÄNN aumann NATIONAL I
——— y&pmania
PRIIMUS

ROYÄL

puhtaid teri kuni ICXX) kg. tunnis.

JUNO

SUHL

Laialtküloimasinaid

Kr. 85.-

Teadaanne.

2,5 m. (8') laiad, raudratastega, ühetaolise
külvi pärast väga otsitavad.

ja teistel meie ratastel*
Need on oma käigus kerged, ehituses tugevad, välimuses nägusad ja alati leidnud laial'
dase lugupidamise. Soodsad maksutingimused 1
SCH*> |{o Tallinna» Estonia puiestee nr. 87

Hobuse-rehasid

Maalpr hra J. Stern'l mind kahtlustava kuulutuse
puhul «Postimehes» nr. 128, teatan käesolevaga, et
kõikide tööde eest, mis J. Stern minule on tei
nud, on ta töötasud ajalt la tüiellknlt kõtte
saanud milleks on tema ka oma allkirja

Kr. 100.-

32 piiga (DeOring süsteem).

Hekstimasinaid

Kr. 68.-

annnd.

ettevedaja ketiga, hekseldab 4 pikkuses, ise

J. Stcrn'i nõude miskite lisatööde asjus lõkkas
UI Jsk. Rahukohtunik 30. mail s. a.. kui alaseta
ja sihiliku algatuse, täielikult tagasi.
Selle järele pole J. Stern"i! minult miskit töötasu
enam saada.
Tema, J. Stern'i. mind kahtlustava kuulutuse küsi

reguleeritav, kae ja jala ehk mootori jõuga

TARTU OSAKONDI Raatuse tõu. nr. 2.

aetav.

Uesiturbilne
kõrgeväärtuslik FRANCTS SÜSTEEM, alates Kr, 800.—

rH:: 'iHi

muse annan kohtuvõimude lahendada.

ainult tellimiste peale.

Tartus, 18. V. 31.

Parim Ja odavam malmlvalamise tööde
tellimise koht.

Ettevõtja K. Nelder.

Aianduse-mesinduse
kursus.

LINNAVALITSUS JA KO.

Tartu aiandose ja mesindus* Selts korraldab

Kauba Pank

laevad sõidavad Tartust

Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi koolitalus ..Vahil"

Aianduse ja mesinduse kursuse
15. juunist 4. juulini s a. Kursusest võivad
osa võtta mõlemast soost täisealised isikud

pühade ajal:

Maks igal osavõtjal 2 krooni. Osavõtjatel

on võimalus „VaH'." kooli talus korterit saada.
Ligemaid teateid annab

Telel. •Ja 1-0». TARTUS A.nt.t, IMB. a.

mail: kell S hom. a/l. „KUNGLA„ kuni Võõpsuni.
kell 2 1. a/l. «TAARA" Mustveeni-Vasknarvani. Tartu Aianduse Mesinduse Seltsi juhatus
2,30 1. a/l. „LUIK" kuni Kaagvereni.
Tartus, Elva täi, 16.
kell 6 õhtu] a/l. „LUIK" kuni Kaagvereni.
24 mail: kell S hom. a/l. ,XUI|C" kuni Kaagvereni.
kell 2 1. a/l. „LUIK" kuni Kaagvereni.
kell 6 õhtul a/l. „LUIK" kuni Kaagvereni.
Majaomanikud!
Hollandi
25. mail: kell 9 hom. a/l. „LUIK" kuni Kaagvereni.
kell 2 1. a/l. „TORM" kuni Kotkjani.
Erne kui lasete oma majja sisse seada vesi*
seemnekouplus
kell 6 õhtul a/l. „LUIK" kuni Kaagvereni.
varustue,
pöörake meie poole järelpärimisega.
Tartus, SB&giturg 5 26. mail: kell 9 hom. a/l. „KUNGLA" kuni Võõpsuni
kell
9
hom.
a/l.
„LUIK"
kuni
Kaagvereni.
Eelarved,
projektid
ja nõuanded kohapeal tasuta.
soovitab körgeväärtuslisi
kell 2 1. a/l. «TAARA" kuni Mustveeni,
kell 6 õhtul a/l. JLUIK" kuni Kaagvereni.
Ehitus- ja metallitööstus „TEHNIK'\
seemneid

SUURTURG NR. 12, OMA MAJAS.
Võtab raha hoiule. Annab
laene. Ostab ia müüb välis
raha Ja cekke. Inkasso, trans
ferdld, garantiid ning muud
panga operatsioonid.
Kinnitus A-S.

Järve jaamadest laevad tulevad Tartusse sõiduplaani järele.

EESTI LLOYDI PEAAGENTUUR

Osakonnad esitajad
kõigis aievites.

Telefon 1-83.

Keskladu:

JUHATUS.

Tallinna* Valli tn. S.

Võru tsn. nr. 1. Telefon 304.

A/l. „LUIK" tuleb Kaagverest Tartusse:
23. mail kell 4 lõunal ja 7,30 õhtul.
24. mail kell 10.30 hom., 3,30 lõunal ja 7,30 õhtul.

Suures valikus

25. mail kell 10.30 hom. ja 7,30 õhtul.
26. mail kell 10,30 hom. ja 7,30 õhtul.

iahipUne,

Müük suurel ja väiksel arvul

MM ÕU.

Tarvitatud sõidu- Ja veo

revolvreid. laskemoona, jahitarbeid, süütenööri, lõhke
aineid jne.
Müük suurel ja väiksel arvul.

lk

likul enampakkumisel esmaspäeval, 1. juunil 1931. a. kell 10
Rakveres, Rahukogu kohtusaalis:

TUNTUMAID

mi

Riigi iTeatajas nr. 23, 20. märtsist 1931. a. ilmunud
kuulutuse põhjal müüb Tapa jaoskonna kohtupriatav O.
Stokeby, kelle asukoht Tapal, Ambla mnt. S, esimesel ava

W. Särg* Tartus, Promenadi 2. tel. 78.
Ekskursioonidele

j 1. Rudolf Anni päralt olev talukoht ~Aaso nr. 9", kinn. . saab väljaüüritud kergeveoauto kahekümne
odavasti müüa. Tallinnas, nr. 4457, mis asub Järvamaal, Albu mõisa järgi, suurus 31 Inimese mahutusega, kolme Suviste Pühade
Rannavärava 21.
j dess. 1584 rts. ja hinnatud 3000 kr. Hüpoteegivõlgu lasub jooksul.
j tähendatud kinnisvaral 5000 kr., mis käesolevas asjas sisse
Ligemaid teateid K M L. Selmanovitschi & Poeg
nõudmisele pööratud. Pakkumine algab hinnatud summast,
Leertlastele!
s. o. 3000 kr. Pakkumisest osavõtjatel tuleb 300 kr. kauts 'juures Söögiturg nr. 3. Telefon nr. 4—36.

DURKOPP

Ostate odavat

aarias llleadatad «rinadel, varasta»
tod rõngas - laagritega Ja ROOTSI

veini
Tuntud headuses, 65 s. pudel

joni sissemaksta,

2. Osvald Anni päralt olev talukoht «Andrese" nr. 86,
kinn. 7462, mis eraldatud Albu-Lehtmetsa Põllupanga maa
dest, suurus 45 dess. 912 rts. ja hinnatud 5000 kr. Hüpo

alates ja kallimad. ARENS, < teegivõlgu lasub tähendatud kinnisvaral 8.000 kr., mis käes
I.OSKIT & KO. juurest. olevas asjas sissenõudmisele pööratud. Pakkumine algab
hinnatud summast, «. o. 5000 kr. Pakkumisest osavõtjatel
Tartus, Söögiturg 4.

Müila odavasti auru tsilindri

isemäärijaid,
sealsamas tehtakse masinate paranduse töid.

Saekoja 27*

tuleb 500 kr. kautsjoni sissemaksta..

mmm,

Jalgrattaid* millistega varustatud
rootsi kaltsevAgl esitab*
O O SySTEHA
Talliaga, Raekoja pL » Telel. 4SO-00.

r

Bemberg siidi ja floor

Sokid

A-S.

Sukad

T riiksärgid

Kindad

Spordisärgid
suka ja pitsivabriku

Pitsid

Poolpehmed kraed
VSiml. trikood

saadused

Kampsonid

Supelpüksid

Supel ülikonnad

E n detail.

E n gr o s.

Lähemaid teateid annab vann. adv. A. Nottbeck, Tal
linnas, V. Roosikrantsi tn. 9, telef. 12-94.

saada Aleksandri tiin. 26, 25 senti koorem.
Riigi Keskarhiiv (Tartus, Hetseli t. nr. 1)
uusi, põletatud savist, S lyi
julised, urnbeg 1000 tükki,
odavasti müüa. Küsida Pro annab välja Keskarhiivi ruumes 28. mail 1931. a.
Eesti Wabamõtleiate Ühing f,Humaaltas"
menadi tn. 5. ehituse juurest.
kell 10 hommikul
korraldab teisipäeva! 26. mail, s o. 3. Suvipühal, kell 4 p. I.
Tähtvere pargis (eesotsas) teemüe: Sotsialism ja kirik.
Kooritud
teistkordsel kinnisel
MM ettekanded
sidruneid;
vähempakkumisel

umbes 600 ruumimeetri küttepuude veo Ropka ladu
Kõnelevad : Dr. A. Audova - ..Sotsialismi põhimõtted
3 s. tk.
platsilt (Ahja jõel) Tartu, ühes totjadesse ia välja laa ja A. Lesta ..Kiriku snhiumine sotsialismi".
saada Arens, Loskit & Ko. dimisega, Keskarhiivi õuele vedamisega (Hetseli t. 1)
juures, Söögiturg 4.
ja ülesladumisega ettevõtja kulul. Lähemad teated
Kõige suurem valik
antakse
R.
Keskarhiivi
kantseleis
jga
tööpäev
kl.
9—l.
TAPEETE
Juhusl. odavasti müüa
Pakkujatel tuleb enne kl. 10 hom. 28. mail s. a
ja sendist alates rull. Paberilri
esitada komisjonile kinnises ümbrikus tempelmaksus
»E£ODUMAAM Tartus, Aleksandri t.
tatud (50 senti) pakkumised, äratähendades 1 ruumi
nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.
maja
meetri veohinna.
Pakkumise kindlustuseks tuleb pakkujatel R. Kesk
arhiivi kassasse kr. 100.— enne pakkumise algust
sisse maksta.
Tartus, Aida tn. 13, J. Mark.
RIIGI KESKARHIIV.

ühes mehaanilise puutööstu
sega ehk lahus. Teateid saab

Müüa korralik
Odavate hindadega soovitan

mli,
kl. Bokscht ia Polod
kandejõud V/2 tn., süst, Ford.
Aleksandri tn. nr. 109.

Tartus* Poe tfia. nr. S* vastu Kaubahoovi.

Head mulda

Suur ilus
WWO

John Gernandl

Mag. Jakob Lukats,
ilmarändur, annab maadeteaduse, loodust., reiside, ek&pedu

sioonide ja ekskursioonide tunde, koostab marssruute ja
sõidab koju ning seltsidesse loengutele. Kes tahab kasuli
kult ja odavalt matkata, küsigu enne maade ja olude kohta
õiglasi andmeid. Tallinna, Falkpargi tn. 2-a.

papoleumi,

Lille® ..PRIMULfI"

Petseri manni tõrva, kivisöe tõrva, katuse pappi,
tisleri liimi, kriiti, naelo, masina ja tsilindrl õli.
Ühtlasi soovitame vastutavaid ja korralikke
katuse meistreid.

soovitab pühadeks leerilastele ilusaid Ja odavaid
lilil. Rüütli tvln. 13.

«-"Mi t. 5 JOH. HUIK. 7-i-i' 5-53
Täiesti korras tarvitatud 6-istmeline firma „Steyer"
sõiduauto
odavasti müüa.
Wenn. Lepp Tartus, Kaubahoov nr. 2.

Koerus

väikese majaga müüa või
rendile anda, suuremas ale
vis, autobuse ja laeva ühen
dusega. Slt. ..Aed" all.

UUED

Müüa keset linna kivist ja puust

Maiad
mil ü b JPostlmehe" Ja Suhkrukompvekke ä 60 snt
nNaameheMüksiknumbreid klg. ja kallimaid ning värsket
kaupluste ja aedadega. Hinnad : 2.500—3000—4000—7000—!
ja võtab kuulutusi ja telli shokolaadi soovitab suures 8000—9000—12.000—16.000—20.000—30.000
40.000 50.000 - j
misi vastu
valikus shokolaadi" Ja 75.000—90.000. Suvilad müüa: Elvas, Haaslavas, Kurepalus
kompvckiladu
hra H. Tomiog.
ja Kabinas. Samas müüa mitmesuguses suuruses talud linna1
IDA MKLSON,
ja raudteede läheduses. Kl. 9—2, Narva tän. 81. j
iL Wlrro. j
Rüütli tän. nr. I, Tartu.

MOELEHED
Jõudis müügile MÜDKNSCHAU nr. 222.
«Postimehe» raamatukaupl.. Suurturg 16.

Nr. 138

„T O fc T I M E E L "

(Viimane SäTgI).'

VANEMUISE AED.

«Vanemuise» teater

Laupfteval, 23. mall kell 9 õhtul

Elas nüüd

Pühapäeval, 24. mail

Suvehooaja

kell 8 õhtul

Maarjamõisa t. 46

Indisesi im^ewam

Suraaiflistetiite

nvomlsKontseil

Tilla.

« «A#
Kohtn-poiftsei
arst

laiendatud eeskavaga. Juhatab J. SIMM. Solist: A. WTEGAND

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

thevi&fet

Peale kontserti saalis TANTS.
Pälsetähed ainult kontserdile ä 50 senti, kontserdile Ohes
tantsuga h 75 senti Vihma korral kontsert saalis.

Esmaspäeval, 25. mail

kell 4p.lt

••

Masinaehitus f a

llwWlM

fjutel Chevrolet-mu

kassakantfehas

R. Zelleri operett 3 vaatuses.

Tallinnas, Pääsukese t 4, knt 308-12.

delitel on endisest

Pääsetähed 20. 30, 40. 50

ja 60 s. ühes riidehoiuga.
Kell 9 Õhtul

tugevama aluse, kõ

MM BEEBI

vema kere Ja Jõukül

M. Hennequini jant 3 vaat

lase 6-silindril. peas

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

ventiilidega mootori

Teisipäeval, 26. mail

tõttu meie teedel kõi

kell 4 p. 1.
M* Tarast kaastegevusel

» »»«

Uz-. uN-jiiiiiHÄme.
KOSM eettkau
Vastuvötmina ifal ajaL

Tartut BaataM tla. 11
Dr.A.LENZNER
Vaha- la sufjuh algu
sed. Kosmeetika*
[Õnet 10-12 ja 5-7, pühap.

o—l 2. Soovikorral ka teisel
ella ajal kokkuleppe järele.

rärtus, Rüütli t. 25-4
(Vastu Jaani kirikut).

ge pikem iga.

SILVA
E. Kalmani operett 3 vaat

Vaadelge seda uut Chevrolet-mudelit selle tu
gevamat esitelge, haitseplekke, helgistafald,
ühendusraudu, katuse konstruktsiooni Ohe
sõnaga igat aluse iikslkasia. Need kõik on ehi

Pääsetähed 40, 50, 60, 85 Ja

110 senti ühes riidehoiuga.
Pääsetähed eelmüügil kella

Alati laos moodsad tulekindlad teras raha- Ja arhiivkapid

11—1 e. 1. ja s—B Õhtul.

Nõudke hinnakirju.

tatud vastavalt meie rasketele teeoludele. Kuid
siiski on Chevroleti hind endiselt odav.

Vanemuise aed.

Hambaarstšmise
kahinett.
Suuhaiguse d.
9—l ja 3—7, pühap. 10—12.

Saurifsr** EP. 3*
I. J. mm.

Esimesel pühal, 24. mail

kell 9 õhtul

Keera*, põie-, sugu- {a
naistehaigused.
Kõnet B—l 2 ja 5—7. pühap.
kella 9—ll.

UUS CHEVROLET SIX
MM
GENERAL MOTORSI VALIKSÕIDUK.

(Tartus, Riia 22-a. Telef. 7-33.

Peaesindajad

BRIILM

J. Suhh d Sojad.

MulmL

Naha-, sugu- |a pöie
haigused.
Kella 9—lo ja 5—7.
Naister. kl. 4—5 p. L
Uueturu t£n. nr. 16*

Juhatab J. AMM.

Dr. med.

Juhatab J. SIMM.
Pääsetähed 35 senti, kooli

ES

õpilastele 25 senti.

Teisel pühal, 25. mall

kell 9 õhtul

Pääsetähed 25 senti.

«AeSssT»

Kolmandal pühal, 26. mall

kell 9 õhtul

ehk

/>M

KOM

A-S. Tartu Pärmivabriku juures.
Dir* dr* med* prof* L* PUUSEPP*
Tartus, Pikk tän. nr. 62-64 Kõnetraat 34.
Ambulatoorne ]a kliiniline ravimine.
Ravitakse:

Juhatab J. SIMM.

Närvi-, lihaste-, liigeste- Ja ainevahetuse
haigusi.

Pääset. 35 snt., kooliõp. 25 s.

Pfirmivedeliku, süsihappe ja teised vannid, raba pakkimised,

duSid, eletri' ja valgustusravi. Massaaž. Asutis on avatud
kella 12—8 õhtul. Juhatus.
MILLES

KoilM
Tartu KliltMUßto Beita

autokummi tõttu on sõit muretu,

Tiigi tfln. 62.

äpardusteta ja libisemiseta

ning kulu minimaalsem. Mitte

2. ja 3. suvepühal, s o. 25. ja

£ 26. mail s. a.

AINUESINDAJA EESTIS
A. ROSENWALD & CO

tusel.

TARTUS, SUURTURG 8 • TELEFON 300
VILJANDIS, VÄIKETURG 5 • TELEFON 12

Algus kell 9 õhtu.
Samas kella 11 alates

tantsumuusika

Töölisteater,
26. mail, kl. S õhtul, Tähe 13.

Pilti»

aa&tat

Pioinbeerimine, kunsthambad,
Tartus, Raekoja 13.

KmmaemandKiasstarija

on proovitud ja valmistatud igat
laadi auto-, mootorratta ja jalg
ratta kumme, kuid ikka ja ikka

E. Kamsen,
Tartus, Jaani ttn. 15, UI kon)

i/v;
ii

Ämmaemand

inmutproaa

Ä. 3XRV

Tähe tn. 13.

Lille* Ja seemneäri.
Tartus, Suurturg 9. Kõnetr. 10-57 ja 7-35

A. tiIÜRBIB
Esimesel kohal
Teddingtoni tähetorni rahvus
vahelises võistluses 1930. a.

ERIKA". Venn. Tõnisson
Tartus, Suurturg nr. 2, telel. 7-79.
Soovitab lavas kasvatatud
i tomntl. Kapsa, lilletaimi

Narva (Peterburi)
töau nr. 17.
ämmaemand
S.Ftmon
Tartu*. Pepierl Uüt. »,

Peaesindajad
3.Puhk t Pojad*

M

Tartus.

L. Kedar

seemneid.

(kinnine). Kutseid saada
Ametiühinglaste Klubist

HM

Hambaarst

Tartus, Vana tän. 3—l.

W

suures valikus.

Elan nfiüd

Soovitan sordipuhtaid, hästi idanevaid
aedvilja* ja sttttdajuurika ning eht
vene kurgi

Juhuslikult müüa head kodumaal kasva
tatud liivimaa punast
ristikheina seemet.

ea

J.M.

Riia täil. 37.

A-S. Franz KrulFi ehk „Tegur'iu
nimele Tartu, Holmi tän, 4, telel. 17 ja 832. I

kõigist neist on

Pääsmed ä 25 senti.

Velsker

Nimetatud vabrikute tööd on oma headuses ja
odavuses esimeste hulgas ja kodumaal
praegu kõige teguvõimsamad.

on selgunud, et vastupidavamad

samalt orkestrilt

Telefon 11-55.

Keegi tarvitaja ärgu oma tellimisi tehku ilma nendelt
vabrikutelt küsimata.

AKTSIASELTS

Tartu Vab. Vend. mlvk. or
kestrilt hra R. Ert i s e juha

refortramadratsiga, ka lastele,

on praegu tiks ja sama ning kõige
suuremad kodumaa põllutööriistade
ja masinate valmistajad.
Praegu laos „TegurIa adrad, hõlmad ja terad,
mitmesugused põllu- ja heinamaa Skked, laialt
kftlviinasinad, viljasorteerijad, heksllmasi
nad, piuarullid Jne.
Tellimiste järele valmistatakse igasuguseid katel*,
lukusepa- ja valamisetõld.

Sisehaiguseil,
Kõnet. 11—1 ja 4—6 p. 1.
Tartu, Väike-Tähe tänav 1.

Järelpärimised ja tellimised tulevad saata Tartu,

ainult Ameerikas, vaid iealpool,
ka meil on seepärast Miller' sii
gavkambuline kumm otsitavaim

kontsert

Ji"f. §vam% Mrafl

N. NORMANN

Teadaanne.
Mflksa Tnrbatthjsuse alnspfthu
turbalõlkuse tööd antakse väljs
26. mall 1931. a. kell 1 päeva Mfiksa vallas Are
koolimajas, kuhu tOOd võtta soovijaid palutakse ilmud;
kaupa tegema. Töö tingimused ja ulatus saab teada sama
ajal ja samal kohal juhatuselt
Mäksal, 19. mail 1931. a.

M3ksa TorbaShlsuse Juhatus

pruulige ise kodus imeker
gelt ilma aparaadita ehtsa
HAUSBRXU'ga
ehtsast baieri linuasest ja humalast.
Igaüks on üllatatud heast maitsest
Palju tunnustusi tõendavad headust.
Saada apteekidest ja rohukauplustest.

tel. 13-30, vastu Maarja kirikut

•ftmmaemattchtias
Tartus, Raekoja
(sissekäik Holmi tfi

Kindlasti saada: A*S. „S5P.i£AGM Tallinnas.
Hind: pakike 25 liitri õlle jaoks Kr. 1.65.

Ämmaemand

Deutsche HaashrSo G. m. b. H. Berlln
H, IHS. Bornholmer Strasse 7.

E. k-HZsssM

pakike 12l'a liitri Õlle jaoks Kr. 0.90.

' Tartu». Raekoja (Raatus*

i nr. 12, UI korraL

