Ilmud l«a p3tew.

Bksifc number 5 senft.

• Toimetu* I* Raekontor Tarto», Jaani U,
Toimetas la kontor Tallinnas, Wene 1,
Taie loa id Tartus: Tegevtoimetaja 2-88, slaeriigi

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

Postimees

Telel oal d Tal li aa as: Toimetus 30-81, koator 16-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowfl*

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

ees 10 seati, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
seati mm weeru laiuses. Kobaotsimise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha valiku soova täidetakse ainult või
malust mõõda.
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«Postimehe" la ta maksuliste lisade telliwilshiaaad i
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s„ Iga La»kuu 130 s* 6 kuud 725 l2 kuud 1400 senti.

Postita: 1 kuu 135 s., 2k. 270 8,31 c. 325 iga lisa

kuu 105 6 kuud 625 8* 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135
2k. 270 a« 3k. 370 iga lisakuu 110 s* 6 kuud 700
12 kuud 1350 senti. Talitusest Ira viies: 1 kuu 125 s.,
2k. 250 3k. 320 iga lisakuu 100 s* 6 kuud 600 s,
12 kuud 1200 senti.

Wllismaale 4 krooni kuus. Poola. Leedu, Lätimaale

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

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

Tänast lehte 8 lehekülgi
Pühapäewal algab kooli

Ostetakse tÄestl terveid (ilma kehaliste vigadeta) valgeid, noori
suguemiseid

tõu peale vaatamata, eluskaaluga 80—180 Kg.
Suguemiste vastuvõtmise päevad juuni kuul ja kohad on järgmised:
Ühisus «Estonia Eksport* Ühisus «Estonia Eksport* Ühisus «Võhma Eksport

des riigikaitse õppus.
Õppuse lõpul korraldatakse
wöiftlus auhindade peale.
Tänatmme riigikaitse õp
pus kesk- ja kutsekoolides al
gab 1. juunil ja kestab kuni
9. juunini, wälja arwatud
yühapäew, 7. juuni, mil õp
pust ei ole. õppust korral
datakse üle riigi ligi 4099
õpilasele mitmestkünmest koo

tapamajad» Tallinnas.

tapamajad» Tartus.

tapamaja» Võhmas.

lift. Tallinna ja Tartu an
nab ligi poole sellest arwust.

Teisipäeval , 2. juunil

Teisipäeval 2. juunil
Kesknädalal 3. „
Neljapäeval 4. M
Teisipäeval 9. w
Kesknädalal 10. M

Esmaspäeval 1. juunil

Õppus teostatakse kaitsewäe

Kesknädalal 3. »
M 8. M t
15. M
Neljapäeval 4. *
m 22. i
Teisipäeval 9. „
Kesknädalal 10. „
Neljapäeval 11. • „
Neljapäeval 11. „
Teisipäeval 16. „
Teisipäeval 16. „
Kesknädalal 17. M
Kesknädalal 17. „
Neljapäeval 18. «
Neljapäeval 18. «
Esmasp. 22. „
Esmasp. 22. H
Teisipäeval 23. „
Teisipäeval 23. „
Neljapäeval 25.
Neljapäeval 25. „
Mflrbnseds 1) Et suguemiste vastuvõtmine kestab juuni kuul veel 4 nädalat ja ostmine
sünnib piiramata arvul, siis palutakse sigade müüjaid põllumehi suguemiste kokkutoomisega
mitte üleliiga rutata. >
2) Suguemiste vastuvõtmist ja edasisaatmist kohtadel toimetavad kõik peekonsigade vastu

võtjad. Arved kirjutatakse välja eksporttapamajade poolt igale müüjale seakasvatajale eraldi.
~ i kõlba mis
sugusigadeks,
võetakse eksporttapamajade poolt vastu tapamajade
Emised,
ei
päevahindadega.

3) Ostetavate suguemiste eest maksetakse puhtas rahas, kusjuures väljamaksetav hind on

ohwitseride, allohwitseride,
kadettide ja aspirantide kaas
abil, kes seks ajaks kõman
deeritakse koolides alaliselt
töötawate riigikaitse õpeta
jate-instrukwrite käsutusse.
Üldse annab kaitsewägi lisa
jõude 63 ohwitseri, 65 ka
detti, 159 aspiranti ja 176
üleajateenijat - allohwitseri.
Seega tuleb keskmiselt ühe
ohwitseri kohta 62—63 õpi
last, ühe allohwitseri kohta
9—lo õpilast. Õppuste üld
juhiks on kaitsewäe staabi 6.
osakonna ülem kol. Traks
mann, kellele weel abiks
määratud 4 piirkonna juhti.
Õppetöö' peamiseks aineks

tunduvalt kõrgem tapasigade päevahindadest Juhul, kui peaks suguemiste müük, mis ühen
duses suurte kuludega, andma siiski ülejääki, maksetakse põllupidajatele sigade müüjatele
lisapreemlat sigade müügiarvete alusel.
on harjutused lahingtegewuse
\ Ühisus „Estonia Eksporttapamajad" Tallinnas.
ja laskeasjanduse alal. Pea
YÜhisus „Estonia Eksporttapamajad" Tartus.
le selle harjutused
Ühisus «Võhma Eksporttapamaja" Võhmas.
ja tutwumine elementaarsete
Eesti Seakasvatajate Selts", Tallinnas.
küsimustega wahiteenistu.se,
kaitsewäe sisekorra ja distsip
PHILIPS RAADIO
liini alvl.
Õppuse wiimasel päewal,
Wene postilennuki hädamaandumine Auweres.
vann raadioaparaate, mis takistavad raadioarengut!
9. juunil, korraldatakse wõist
lüsed laskmises spordipüssi
Lendur, kaks reifijak ja post pTSetetud.
dest, jao oriente erumisjook
sus, teatejooksus ja käsigra
r —. Nõudke üksikasjalikumaid andmeid oma raadio kaupmeestelt! —j
Ra r w a st, 28. mail. NeljapSewa hommi reisijad im Suftrk Jbbatittub, pärit BerlUnist naatide wiskamises. Lask
w ~T" «r • *"*«1) V) * • ' G , « - »
kui kl. 9.45 WSttiS Auweire-Joalal, totalla ja elukutselt raamatukaupmehed. Nendel olid mijses üle riigi esikohale tul
kaasas
reisipassid,
milledest
selgus,
et
mehed
maja lahedal, hädamaandumise ette Nõukd
nud kool omandab kaitsewä
gude Wene poStilennuk „U. R. S. S. W. T. olid tahtnud soita Leningradist , tagasi Ber gede staabi rändauhinna, tea
limi. Hädamaandumise teinud lennuM oli tejooksus esikohale tulnud
307".. See lennuk on kuueistmeliue.
peal ka poStikotte Tallinna, Riiga, Helsingi ja kool haridus- ja sotstaalmiLennukil juhtus õhus masina
mujalt.
Laskurliidu wõistlused
Königsbergi, need jtoimetatakse nmid teisel nisteeriumi rända uhinna. Peale selle annab
rike,
Neil päewil on saabunud Eesti Laskurlii
30. ja 31. mail.
teel edasi.
kaitsewägede staap auhindu parematele las
dule teadaanne, et liit on wastu wõetud üle
mille tõttu oldi sunnitud hädanmandumiseld.
Mõne aja eest asutati EeSti Laskurliit. ilmlikku laskurliitu. Sellega awaneb Eestil
Nagu selgub, kulub lennuki mootvriwea kuritele ja erilised tunnistused tvõistlustel
Kui lennuki tznaandumwe teatawakS sai,
See
korraldab nüüd Tallinnas 30. ja 31. mail wõimalus wõtta käesolewa aasta sügisel osa
parandamiseks
umbes
üks
päew
ara.
WSib
garnisonides
esikohale
tulnud
koolidele.
Ka
sõitsid sündmuse kohale otsekohe Narwa kri
omawalitsused
ja
eraisikud
on
wälja
pannud
üleriiklised
laskurwõistlused. Wõistlustest Poolas peetawatest üleilmlistest laskewõist
olla,
et
reede
hommikul
lend
jätkub.
Lendur
minaal- ja wälispolitsei ametnikud.
Misejew jääb jnii kauaks Rarwa, kui masin auhindu. Wõistluspäewal antakse õpilastele wõtab osa ligi 70 paremat laskurit kaitselii lustest.
PoSttlennuki juhiks osutus Nõukogude parandatud. Kaks reisijat aga sõitsid nelja riigi kulul tehakinnituseks teed ja wõileibu. dust, kaitsewäest, politseist, piiriwalwest ja
Wene lendur Jwan Misejew, 35 a. wana. paewal lõunase rongiga Narwast edasi Tal
Reisijad olid Otto Rauschberg, 82 a. wana linna Poole, vist reisi jatkawad.
ja Wilhelm Schab, 44 a. wana. Mõlemad
Hädamaandumine on kõigiti häSti korda
läinud, ilma et lennuM ja reisijatel stlure
mat wiga ipleks juhtunud.
Sõrwe rannal hukkus Wene sõjalennuk?
Soome sõdurid heinale.
, Helsingist, 23. mail. Soome sõjami
ntstri seletust mööda kawatsetakse kaitsewäelas

tele anda suwiõte heinatööde ja wiljakoriSta
mvse ajal 2 nädalat erakordset puhkust. Sel
lega loodetakse stuwutada 3 milj. Smk. kokku
hoidu.' ! / ! ;'->!• il ifi

Kohwik

Kas olete

Saladuslik mereleuuuk wajus Sörwe kaluriks stlma all põhja.

Juba proovinud
erilist suur - uudist
külma maitsega suveshokoiadi?

Allweelaewa meeskonna päästmine lootusetu.

Sgohülm

Salwe

Kui veel mitte, siis tehke seda otse
kohe 1 Mõjub värskendavalt pala

Pühapäeval, 31. mai! I.a.

vatel pftevadeL

TANTS auhindade peale*

Shokoladl vabrik
R. GLASSMANN

KOlge paremaile valsitantsijaile

I auhind 1000 senti hõbe karikas,
il „ 500 „ hõbe beeker.
M 300 „ hõbe kahvel
Auhinnad mäürab publikum.

Tartus, Suurturg nr. 1.

P. S. Saadaval sqpremals koloniaal
kauplustes.

Algus kell 8 0.

Neljapaewal kcskpäewa paiku markasid
Sörwe poolsaare kalurid merel Ohesaare küla
all 3—i meremiili kaugusel rannast weepin
nal kahepinnalist merelennukit. Kalurid ar
wasid, et tegemist on hädamaandumise ette
wõtnud lennukiga ja ruttasid paatidel appi.
Jõudes ühe miili kaugusele rannast, nägid
aga kalurid, kuidas lennuk wajus nende silme

mist ei wõi olla Eesti lennukiga, sest ükski
Eesti lennuk ei ole selles sihis walja sõitnud.
Kindralstaabi Poolt kuulati järele ka Lätist,
kas mõni Läti lennuk ei ole merele sõitnud.
Sealt saadi wastus, et hukkunud lennuk ei
wõi olla ka ükski läti lennuk.
Oletatakse, et Saaremaa kohale wõiS sat
tunud olla mõni Nõukogude Wene lennuk,
all põhja. Otsekohe sõitsid kalurid tagasi randa keda Soome lahel lendamas nähti. Lennukil
ja teatasid telefoni teel sündmusest Tallinna. wõis tekkida rike ja ta hukkus. Küsimus ou
Tallinnast järele kuulates selgus, et tegeselgitamisel. » „ . ~u
Laev lahenes umbeS 4 Cttt kau
gusele raunast
ja
sõitis
siis
Me
tagasi, warStt kadudes silmaMeie kaastööline teatab Narvast:
Piirilt. >
Kolmapäeva Õhtul kell 16,48 ilmus NarvaTeine Nõukogude Wene fõjalaew ilmuS
Jõesuus silmapiirile Nõukogude Wene sõja
samal päeval Päite randa. See laew Mis
laevastiku abilaev.
umbes 7 km kaugusele rannast, tegi mõne
tiiru ja kadus siis vaatepiirilt samuti kui esi

CENTRAL

Film missugune kõiki vaimustab.
Kuulsa näitejuhi Lothar Uendesi meisterteos

HÄDAOHTLIK

teadaandes Korratakse sama, mida juba „Tass"

telegrafeeris. Ka Nõuü»gude Wene saatwnd
Helsingis ei ole saanud asjast mingisugust
täielikumat seletust. .

Peale Äransgrundi juureS seiSwa 7 laewa
on kdhal toeel mitu wähemat uwotorpaati.
Ööl wastu 25. maid llähines kaks Wene sõja
laewa Äransgrundi tulelaewale. üks peist
peatus umbes V/2 meremiili kaugusel maja
kast, teine aga wõttis kursi tulelaewast eemale.

Wene söjalaewad Eesti
rannawetes.

menegi.

Reedel, 29. maist s. a. alates.
SourepSrane esietendu Tartos

täiesti kindel, sest nüüd vn sellest «ametlikult
teatatud ka Soome kindralstaabile, kuid selles

Nähtavasti kuuluvad mõlemad punaväe
Baltimere laevastikku, mis teatavasti teeb
lahingharjutusi Soome lahel. Senini liikusid
rohkem Soome vete lähedal, kuid nähtavasti
mõned eksivad ka päris meie rannavetesse
ära.

Allweelaew weel leidmata.
Helsingist, 23. mail. Kolmapäeval

Warsti pöördus ka peatuma jäänud laew
teiste laewade juurde tagasi.

Soomlased päästetöödele?
Päästeselts „Tolfwani" üks direktor on
ajakirjanikkudele jutustanud, et hukkunud
Wene allweepaadi päästmine olewat wõima
lik ja päästeseltsil olewat kawatsus esineda
Nõukogude Wene walitsusele ettepanekuga
Paati üles tõsta.
„Uusi Suomi" kuulmist mõõda ongi Soo
me pääs tos eltS „Tolfwani" poolt hukkunud
allweepaadi ülestõstmise asjus wenelastele
wastaw ettepanek tehtud. Praegu seisab Hel
singi sadamas tähendatud seltsi päästelgew
„Stannum", miS oleks allweepaadi ülestõst
miseks küllalt kohane. Leping wöidawat sol
mida ülestõstmise asjus aga alles siis, kui
hukkunud allweepaadi asukoht täitsa kindlaks

saadud teadetel on ÄranSgrundi lähedale ilmu on tehtud.

12 osas.

Peaosadel publikum! lemmikud
Piletite hinnad alandatud:
Clara Bow i° Richard Arlen Z t Äfžv"koht
ÜLIHUVITAV EESKAVA LISA.

nud weel üks Nõukogude Wene tüübiline sõ
jalaew, nii et nüüd on seal kaks sõjalaeva,
peale selle weel endisel kohal kolm miinitraa
terit ja kaks vähemat jäälõhkujat: „Silatsch"
ja „Truwo-r". Laevad on kogu aeg hoolega
otsimisi toimetanud ja traalinud. ,
Osa merd on margitud punaste
baidega
ja just seal alustati allveelaeva otsimist"' Et
Nõukogude Wene allveelaev hukkunud, on

PääStesektS „Neptuni" juht, dir. Sand
strõm seletab aga, et kõne all olewat paati ole
wat wõimata harilikkude päästelaewadega üles

tõsta. Tema arwates ei ole erapäästeseltsil
niisugustel juhtumistel soowitaw päästepakku
mistega esineda. Allweepaadis olewate ini
meste elawalt päästmine on asjatundjate ar
wates waewalt wõimalik. -
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Hobuste tööjõud meie taludes nõrk.

Deale remonti Naiste Karskas

WnmaSte aastate jooksu? on Eesti põllu' maseS numbris (juuni 1931. a. nr. L) ilsinu
majanduse raudwara läbi teinud terve rea nud artiklis.
tähtsaid uuendusi. Weisekarja koosseis ja selle
kasutamine Pole mitte ainult kasvanud armult,

vaid ka paranenud kvaliteedilt. mis võimal

ArlvestadeS olemasolevate andmete põhjal
kodumaa hobuste norm.'weojõndu ja kõrvuta'
des seda weojõu tarvidusega põllumajanduses,

on autor koostanud huvitava tabeli, mis talle
suurendamist. Samasugused muudatused on lubab teha mitmed praktilüelt küllalt tähtsaid
praegu käimaS seapidamije alal. Järjest roh' järeldusi käesolewas küsisimuses.
»Kuna meie talude väiksuse ja siKsesmvrdunnd
kem tõrjub plaanikindel ja ratsionaalne käitiS
tõttu", ütleb ta, „1* ja ?-hobuse!i?te ra
viis välja ebateadlikud ja kindla sihtjoonteta kombe
keivdiÄo tartviiamine künmitö'S on seni ainuvalit
seapidamist, mis seni ainuvalitsev olnud.
sev, siis näeme tabelist, millise iseloomama kunde
Kus aga võrdlemisi Mähe edu ja liikumist oletoate hobustega võimalik teha. Selgub, et iga
raskusega kündi saadakse teha ainult õhuket
näha, see on hobustkaswatuS. Ei ole olnud suguse
selt kündes. Keskmist sügavusega ja sellest pisnr
dab suuremaid saake ja rahaliste sissetulekute

— i liida söögisaal
Saadaval hommiku- ja lõunatoidud. Lihatoitude kõrval taimetoidud. Toidud vai- =======
ülistatakse alati kõige paremast materjalist Tartus, Jakobi tan. * '
ja peetakse valmistamisel suurt puhtust JJILLLE A.V-Ä.T U E.

Läti rändteatri autobus len
Head rukkisaaki pole loota.
das kraawi.
Kolm näitlejat ja autojuht haawatud.
midagi kuulda sellest, et meil olekS tõsiselt kat' sügavamat Wndr saa«dakse teha ainult kergel liiwa
Rukkioraste seisukord 1». mail
set tehtud hobuste koosseisu Miia kooskõlla poi maal, mujal need jäävad tegemata tvõi neid te
Riiast, 28. mail. Läti rändteatri trukord 93 prots. wiimase 10 a. keskmisest.
hakse
äärmistlt
aeglaselt
wör
neid
tehes
rikutakse
piga, kes ringreisil, juhtus järjekorraline
luharimise tarvidustega. On isegi Mähe pii'
hendatud küsimusele, kuitvõrd hästi praegune hobused. Siin peitub Vigaste hobuste suure prot õnnetus. Möödunud aastal sõitis nende
sendi ja madalate põllusaakide uiks olulisematest
Ristikheina seisukord 5 prots. Me keskmise.
autobus Riiast tnlewale rongile peale. Kok
hobuste kontingent ja selle omadused suuda' põhjustest."
wad täita mitmesuguseid nõudeid, mida talle
Meil on maid ,kuS mullakord õhuks wõi kupõrkel sai üks wanent näitleja raskesti haa
Juba möödunud sügisÄ oli oraSte seisu Eestis halwemas seisukorras, kui asttawad põllumajanduse mitmesugused harud:
kore, kus weojõu tarwiduS wäike. Samuti lei üvata ja suri teel haigemaija. Seekord juh fotb Põhja-Eestis keskmine ehk isegi wähe seis maades . Me keskmise -» n.iua °s °
wiljakaswatuS, rohumaade harimine ühenduses
dub liiwaseid maid, kus siigavagi künni jun' tus õnnetus rooli rikke tagajärjel ja autobus üle keskmise, kuna aga Lõuna-Eestis nende sukard ainult W.ru-, Haqu. 1°
piimakarja kasvatusega jne., missuguseid puu
Wõru- ja Valgamaal on nisuoraste ftyukord
reS weojõu tarve pole suur. Seal tullakse wäi' lendas kogu trupiga kraawi. Hagwata said seisukord oli eranditult alla keskmise.
näNejat ja autojuht. Wiitnane wiidi
duši siin näha wõime ja kuidaS neist kergemini,
kese veojõuga hobustega läbi. Kuid meil on kolm
Ligikaudu sama wahekord esineb oraste 22—25% alla keskmise. Ka nlsuoraste se:su
meelemärkuseta seisukorras haigemaija. Ränd
üle saada.
ka raskeid ja ühtlasi sügava mullaga maid, kus
kord wõib weel paraneda.
seisukorras
ka kcwadel.
Juba varemalt on siinkohal juhitud tähe weojõu tarwidus suur ja kuZ peab kõne alla teatri trupi teise autowtsega pidi ka õnnetus
Pöhja-Eestis
Wiru-,
Jarwaja
Harju
lepanu sellele, et üks parematest abinõudest tulema kaS suurem hulk väikese, wõi vähem {jufjtirma, sest huligaanide (poolt oli Riia ki maal on seisukord keskmiselt parem, kõigis Ristikheina seisukord on keskmisest 5% wõrra
nnisele suuri biwe weeretatud. Õnnetus jäi
parem.
põlli: mehest võitluses olemasolu eest on oma' hulk suurejõulisi hobuseid.
teistes maades on rukkioraste seisukord alla Wähe alla keskmist on nende seisukord amukt
tulemata
ainult
selle
tõttu,
et
autobus
aeg
kulude vähendamine. Omatulu toodangu ük
Kuna meil harjumuseks on mitte üle kahe
keskmist.
Wiru- ja Järwamaal. Ristikheina
suse kohta väheneb kui meie ühe ja sama jõu hobuse adra ette rakendada ja kuna meil küllalt lasÄt sõitis.
OraSte seisukord 15. maiks
aeg on weel ees ning praegune seisukord lubav
pingutustga saavutame suurema kogusaagi. Ei alalhoidlik ollakse harjumusest lahti, ütlemiseks,
Riia juutide kelmustükid
(A-deS 10 a. keskmisest)
loota siiski head saaki, kui ilmastik on edas
ole sugugi nii, et viimast võime tõsta ainu siis wajame raskemateks kündideks tugewama'
Tallinnas.
RukiS
Nisu
Ristikhein
pidi kaswuks soodus.
üksi kallite kunstwäetiSte, kultiwaatorite ja jõulist töõhobuseid. Wajame hobuseid mitme
Wiru 113 112 S 6
Soome salakaubitsejalt peteti 2450 dollarit.
teiste tehniliste abinõude juurdeostmise kaudu. suguses jõuastmeS.
Rukkimonopoli waljawaated.
Järtva 104 98 94
Meie oludeS tähendab edusammu juba see, kui
Sellest näeme ,et ebateadlkk hobust valik ja
Riiast, 28. mail. Warem tewtati, et
Harju 107 106 101
TaliwiljaoraSte
praeguse .seisukorra hin
Lääne » 99 93 102
meie olemasolevate abinõudega põldu pidamine on kõige wähem lubataw meie olu ü?S eestlane ja taks Riia juuti tüssasid Tal
nangust
tuled
teha
juba nüüd mõningaid
Saare 83 76 112
põhjalikumalt harida saame. Maapin des. Teadlikust valikust ei saa aga sirttugi olla linnas Soome kodanikku Hinist, kes asutus
järeldusi,
mis
kerkiwad
ühenduses rukkimono
Pärnu
93
104
103
na loomulikud omadused, head adrad, äkked ja seni kui puudud selge ülevaade tööhulga kohta tele tuttaw siti piiritusega salakaubitseja. H.
SBiljandi 83 89 109
põli teostamisega niikuinii saagi kujunemisel.
kultiwaatorid ei anna meile maksimumi, kui ühelt poolt ja teatava hobuSteliigi tööjõu peatus ühes Tallinna wõõraStemajas, kus
Tävtu 87 94 111
Möödunud sügisel tehtud osalise armestuse
Walga 70 75 100
vastav jõud neid liikuma ei pane. Fõualli kohta teiselt poolt. Neid andmeid muretseda— kvoS eestlase ja mõlema juudiga kawatseti
alusel küliti rukist ümmarguselt 143.000 ha.
WSru
75
78
113
kaks aga on meil ja jääb vähemalt lähemas ja põhjalikumaid kui seni on seega iga põl wale dollarite walmistamisele asuda. WaS
Oraste praeguse seisukorra järele saaki ar
Petsvri 103 86 110
lupidaja üks tähtsamatest ülesannetest. Täiesti talv trükikoja sisseseade pidi olema riiabastel.
tulevikus esiisadelt pärandatud koduloom
Keskm. 1931 95 93 105
westades, oleks tänawune rukki kogusaak um
hobune.
iganenuks ja kahjulikuks tuleb aga lugeda ar Hininen andis wale dollarite walmistamiseks
. 1930 121 111 112
bes 145-000 tn. Wiimase 10 a. keskmine kogu
2450 dollarit. Pärast seda jäid kelmid kadu
» 1929 108 98 100
Et Eestt talusid hodusejõu Poolest täiesti wamist, et aitab sellest, kui näed laadal
saak oli 161.QQ0 tn. Nii jääks tänawune kogu
. 1928 106 106 109
rahuldavateks ei soo pidada, see tõsiasi on nat" ja muidu vastuvõetavat looma ja kaup nulks. Juudid sõitsid arwatawasti Riiga.
toodang sellest umbes 16.000 tn. wõrra wä
» 1927 119 117 68
aSjaomaStvs ringkondades ammu äratundmist on tehtud. Kõige suuremaid tagajärgi saa' Tallinna kriminaalpolitsei wangistas kellegi
.
1926
82
88
hemaks.
Eelmise aasta saagist oleks aga kogu
leidnud. Alles käeSolewa aaSta kevadel kir dakse aga siis, kui hobuse ostmisel wiimase Mäe, kes aga keeldub juutide nimesid teata Rukkioraste seisukorda hinnatakse üle. saak wäiksem 80.000 tn. wõrra.
jutas .Karjamajandust" 4. numbris (aprill) sõna ütlejaks tehakse ikka ja alati hind wõi mast. Riia politsei poolt toimiti läbiotsimisi riiklikult 9570-le wiimase 10 a. kesk.
Kui nüüd wõtta arwesse, et möödunud
A. K. selle küsimust kohta muu seaS järgmist: talu suurus. Wiimane tõekspidamine ei tar' ja saadi mõnesuguseid andmeid. Riiga jõu
aastal
teostatud riikliku kokkuostu tõttu talu
mistst.
.Hobust» tööjõud meie taludes witse kaugeltki, alati õige olla. Hobuse laadi dis ka üks Tallinna kriminaalpolitsei ametnik.
deS
rukki
ülejääke on minimaalselt, ning et
Viimase 6a. jooksul ainult 1926. a. oli
on sagedast» aga nõrk. PölluGö hod määrajaks on maaharimise töö raskuS, selle
Oopiumikonwerents.
aegadel «t löö hobust jõud enam vastu ning siis järele alles taku suurus.
oraSte seisukord samal ajal halwem, kuna kõi oraSte seisukord on halwem just neiS piirkon
tuleb lasta adrawagu madalamaks wSi jälle põld
Piir uimastawate mürkide müügile.
gil teistel aastail näitaS hinnang seisu üle dadeS, kust rukist müüdi suuremal hulgal, siis
Kahtlemata kulub weÄ hulk aega, enne kui
kultiwoatoriga kord lübiajamata. KSneldakst ja
Genfist, 28. mail. (Trj.) RahwaStelii keskmise. See esimene hinnang näitab, et näib, et
kirjutatakse ka rohumaade harimisest. Aga seal on hobuSte kapital ja Me jaotus meil tarvilikule
tarvis hobused rakendada jällegi randaali WSi kõrgusele tõuseb. Kuid paratamatu on see nii du 10-aastase töö wiljana astuS Genfis kokku tänawu üleriiklikult wõtteS head rukkisaak tänawu mllllgiletillew rukki koguS ei wõi olla
adra ette. Sse töö pole aaa kerge: nõuab hobu»- sama nagu üldse olevast tootmisvahendite st' rahwuswaheline konwerents keelawd oopiu
suur.
pole loota.
telt köwat tööd. Hull rohumaade harimist tõid nifeft ratsionaalsem kasutamine. See nõue mimüügi wastu wõitlemiseks. KonwerentS
On
ju
wõimalik,
et
soodsa
ilmastiku
kor
Sarnast
korral
wleb aga jällegi rukki
jääb wist küll «sellepärast tegemata, et hobuste töö
ral
rukis
wõib
weel
tunduwalt
paraneda
ja
arendad
rea
tähtsaid
ülesandeid
eriti
meie
Ho
awati
kolmapäewa
hommikul
150
delegaadi
st
SseweowajaduS.
jõud « lõo vastu. WKdakst ju Ml öelda, et Ho
bustd pea kaks kolmandikku aastast seisavad ta?- bustkaswatustle ülesandeid, mida saadakse osawõttel, kes esitawad 52 riiki. Konwerentsil sügiseks wõib weel kujuneda keskmine ehk ka
Milliseks kujunewad aga tulewal hooajal
Its, nende tööjõud seega kasutamata. Kuid seep lahendada kavakindla tööga roa aastate jook tahetakse läbi wiia rahwuSwaheljne kon keskmisest wähe parem saak. See hinnang aga
rükkihinnad
wälisturul, on weel raske näha
sae asjaolu ongi, mis nõuab tugevaid töõhobuseid: sul.
' wentsioon, mille Põhjal igasugune kauplemine näitad siiski juba, et normaalsetes oludes
ette. See oleneb saagi suurusest teistes maa
tööhoaaogadel on jõupinguwS seda suman. Ning
Piimakarja alal näeme pidevat siirdumist uimastawäte mürkidega asetatakse rahwaste tänawu rukkisaagi wäljawaated on wähetõo des ja osalt ka teiste toiduwiljade hinna kuju
ega rohumaadki saa harida heinategemist WSi wil
jävristamise aegadel. See töö langeb samuti pea kalliSte jõusöötade kasutamiselt odavate karja liidu kontrolli alla. Kõigil maadel, kes tooda tawad.
nemisest. Rukkituru seisukorra maailmaturul
mrstlt pölluiõöhooaegadest."
maa ja kultuurkarjamaa söötade juure.
wad uimastawaid mürke, eriti oopiumi ja Rukkioraste seisukord vn eriti wähetöotaw määrawad peamiselt Saksa, Poola, Ungari,
Kui omal ajal Won« põllumehe vaesust
Wähem kallihinnalist traktoreid, kuid selle kokaiini, whetakse ära määrata kindlad toot
Viljandi-, Tartu-, Valga- ja Võrumaal, Ühendriigid, Kanaada, Argentiina ja Wene.
suuremaks põhjuseks peeti HobuSte arvu esst rohkem otStarbekohastid tõöhobustid tu mise ülemmäärad. Praeguseks konwerentsikS s. o. piirkondades» 7uS heal saagiaastal oma
Seni saabunud teated neist maadest ei Inba
protsentuaalset vähesust teiste maadega vör leb praegustes oludes väita põlluharimise tehti pikka aega ettewalmiswsi ja läinud aas tarwituse ülejäägist osa turustati. RuVioraste oletada eriti tunduwat rukkisaagi tagasimine
reldeS, M meie viga peitub HobuSte ebarat kohta.
ta sügisel peeti Londonis eelkonwerents, kuS seisukord oli Viljandimaal 17%, Tartu-13%, kut .Wähemal määral wõib see siiski sündida.
fionaalsts koosseisus ja ebaratsionaalse» kasu
Selleks on enam kui kohane käeSolew aas ligikaudselt kindlaks määrati praegune kokan Valga- 80% ja Võrumaal 25% wõrra alla
tustS.
ioaeg, miS hobuse tööjõudu põllumajanduses ni ja oopiumi toodang kogu maailmas. Lon wiimase kümne aasta keskmise.
Gllgawamak pWu neisse puudustesse lu pingutab rohkem kui kõik teised.
doniS töötati wälja ka esialgne lepingu kawa, TalinisuoraSte seisukorda hinnatakse
.Hmnila" s«t> mi M vlmmü
bad heita K. Tagepera tmrwm», mWe tu
53%-le wiimase 10 a. kestmisest.
mis on aluseks läbirääkimistel praegusel
lemused au kokku, wöstub wiikonwerentsil Genfis.
Talinisuorased on samuti enamuse?- L>-

Uuendage aegsasti „POSTIMEHE" tellimist 1. juuniks.

Maskiga konn.

~Ma ei tahtnudki täna linna tulla, tuid isa on
sällegr ühel oma matkal," ütleS neiu. „KaS fee pole
tveider, tui ma ei teaks, et rong kahe tunni eest sõi
tiS ära, siis ma wõiksin wanduda, et nägin teda praegu

„RõõmuStan wäga teid tundma VppideS, preili
Bennett," ütles Elt ja märkas sellejuures Ray paha

Maitland tväljuS ja ruttas ümber nurga ühte
weelgi kihawamale tänawale, ja Glk jämnes tema kan
nul. Wanake läks tüki maad ja astus siis tänawraud
teewagunisse. Elk hüppas samuti tema järel wagu
nisse, parajasti kui see hakkaS liikuma. Wanake lei
dis istme, wõttis taskust kokkumütsutatud ajalehe ja
hakkas lugema. Rong jooksis Seven-SisterB-Road'ilt
alla Tuttenhami, ja sim astus härra Maitland maha.
Ta käändus Krwaltänawakesele, läks risti üle tee,

meelt selle kohtumise pärast sellise .rahuldusega, miS te

saabus ühte kitsamasse ja weelgi wähomastse tänawasse

mast rõõmsama inimese juures oleks wõinud wälja
areneda peaaegu lõbusaks meeleoluks. Ray jättis nad
kõik jumalaga ja Ella kõneles oma wennaga weel paar
tasast sõna. Elt nägi, kuidas noormees kibrutaS ots

ja siis Elki kirjeldamatuks imestuseks awas lukust
übe morni ja räpase maja ukse, astus sisse ja wiskas
ukse enda järel kinni.
Salapolitseinik waataS mõõda tänawat üles ja
alla. Tänaw oli täis wasseid lapsi. Elk silmitses weel
kord maja ja arwaS, et ei wõi uskuda oma silmi. Ak
nad olid eesriided ripnesid räbalatena, tiba
tilluke eeSõu oli jäetud hooletusse, ja see maja siin oli
Ezra Maitlandi elamu, mehe kodu, kes Londoni haig
lale oli annetanud wiiS tuhat naela, miljonite wa

ühes autobuseS."

fdgcrv If7all«ice'l vomaoi. <T

d

Philo, keS oli pisut lühinägettne, pani prllKb pähe.

on Elk, ükS Seotlandi meestest," ütleS ta sa
naeris uustulnukale waStu. Äratundmine, mis Ray
meelepahaks ja ebamugawusetS wiletfa mehikese tõi
nende laua juure.
Minu sõber härra Bennett inspektor Tlk."
„Seersant." parandas Tlk kindlasti. oli
mulle karjaärttegemisel alati karm. Miks peab mees,
keS teab, mil Washington sündis wõi millal suri Na
poleon, wargaid tabama kergemini, sellest ma ei saa
nud kunagi aru. KaS sööte igapäew siin, härra
Bennett?"
V Ray noogutaS. \ . . >
„Arnxln tundwat teie lfa, John BenneM
Horfhamist."

Ray tõusis tusaselt üles, wabandaS end ajapuu
dusega ja jättis mehed üksi.

,LluS poiss," noogutaS TS ja waataS Ray Ben
nettile järele.

«
Härra Maltiand läheb koju.
Tlk saatis Johnsoni tema büroosse tagasi, sa kui
nad lähenesid Maittandi pangapaleele, katkestas härra
Johnson oma huwitawa frlosoostlise selettse ja kiirustas
samme. Elk nägi enda eeS jalgteel Ray Bennetti ja
tema kõrwal ühe tütarlapse kleenukest kuju. Neiu selg
oli mõlemate meeste poole, kuü> M aimaS otsekohe, et

see oli Ella Bennett. Ta oli teda näinud juba kakS
korda warem, ja omaS ta suurepärast mälu seljajoonte
jaokS. Kui Johnson neile järele ruttas, nii kiiresti,
kui seda tüsedawõitu mees wakd suutis, terwitaS Ella
teda lühida, sõbraliku pAguya.
„See on ootamatu mõnu, preili Bennett."
Johnsoni heasüdamline nägu pakataS rooftlisena.
ja Elk Mli tähele, et ta käeandmine oli weelgi soojem
ja südamlikum kui..muidu. v - • '

„Minu sõber härra Mk/ esitles Johnson pisut
tohmakalt.

mikku.

„Ci, ma ei tule seekord utt hilja," ÜÄeS ta nii
waljusti, et salapolitseinik seda kuulis. Ta kergitas
Marat ja oli warsti pärast seda kadunud. Ma waa
taS talle waluilise suutukslemisega järele, siis ta näis
end koondawat, ulatas Johnsonile käe, terwitas Elki
peanoogutusega ja lä?S.
te tundsite juba preili Bennetti?"
pealiskaudselt," waStaS Elk tusaselt, pealis
kaudselt tunnen peaaegu igaüht. Häid ja halbu ini
mest. Mida paremad nad on, seda wähvm neid tunnen.
Nägemiseni!"

Kui Johnson astus trepist AeS Maitlandi maija,
lonkis Elk sihitult edasi. Ta läks üle tänawa ja jäi
seisma, et põlema süüdata sigaretti. Kell oli neli; üks
taksiauto peatuS parajasti Maitlandi ukse eeS ja ootaSElk nägi mõni minut hiljem wana Maitlandi kärmesti
wäljutvat, paremale ja pahemate waatamata. Elk
silmitses teda enam kui hariliku uudishimuga. Ta
tundis rahameest nägemise järele, oli teda kord wõi
paar külastanud tema büroos, ühenduses paari
wäikeise, talitajanaiste poolt toime pandud Margustega.

Nii oli tuimunud samuti Philo Johnsoniga, sest wa
namees oli läbirääkimise jätnud oma ametniku hoole.
Elk pidas Maitlandi ligikaudu seitsmekümneseks, ja
nüüd esmakordselt waldas teda tema suhtes uudishimu.

Kus ta wõis elada? Ta teadwusse sähwatas tõsiasi,
et ta rahamehest ei teadnud wähematki ja et Maitland
oli linna ainus suurus, kellest ajalehis ei kirjutatud.
Kui auto sõitis minema, ei suutnud Elk kiusatu
sftle wvStu panna ja wiitas teisele taksile.
järgnege sellele autole!" ütles ta juhile. MeeS
noogutas küsimata, sest Londoni tänawaiil ei olnud
ühtki «autojuhti, kes poleks ieda peaaegu alati nukrat
.politseinikku ttumud. -

litiseja maja.

Elk otsuStaS ja koputas uksele. Kaua ei tulnud
mingit wastust, siis oli kuulda tuhwliteS jalgade lõhi
nat, ja wana naine haiglase, kollaka näoga awaS ukse.
. ütleS Elk. „Usun. härra, keS praegu
sisse astus, lasi selle siin kukkuda." Ta naitaS naisÄe
taskurätti, ja see põrnitses sellele kaua aega. Siis siru
tas ta sõnatult käe wälja, tõmbas räti ära ja lõi tal
ukse uhta all kinni.
„See oli wiimane minu häist taSkurättest," mõtleS
Elk kibestunult. Ta oli heiwud pilgu maija. Nähta
wale oli tulnud poolpime lehkaw käik, põrand kaetud
ribakese waibaga. EÄ otsustas edasi minna ja mõ
ningaid tunnistajaid üle kuulata.
„Maitland wõi Mainland, seda ma täpselt ei tea "
Ütles üks kaupmees, kellel kuski läheduses tänawa nur
gal oli äri. „Wana härra läheb iga päew kella üheksa
aegu ära ja tuleb alati samal tunnil tagasi nagu täna.
Mina ei tea öelda, keS ta on. Kuid üht ma tean: ei
söö nad palju. Ta ostab kõik kaubad minu juurest, kuid
selle, millest need kaks inimest päew läbi elawad, wõiks

üks laps ära süüa ühelainsal söögikorral."
Elk pöördus rusutult lääne linnaossa tagasi. Ih
nuskoi oli tawaline kuju kirjanduses ja kohati teda sa
muti meiepäewade tõsielus, ent wana Maitland pidi
küll olema peaihnuskoi ise. ning Mk otsustas talle pü
hendada nüüdsest rohkem tähelepanu.

Siiski näis praegusel silmapilgul sobiwam, Fogtf
oma jõudu koondada ühele noorele huwitawale daa
mile Lola Bassanole. ühes noist moodsaist täna
waist, mis suubusid Cavetü>ish Square'i, on terwe rida
kortereid, kus elawad waid wäga rikkad üürnikud. Üür
selles luksuslikus kwartaalis on üsna erakorraliselt
torge, ja Elkki, keda ei saadud üllatada liialt kergesti,
oli löödud tasakaalust wälja, kui nägi, et Lola Bas
sanol ühes toredas majas oli koguni terwe hulk tube.
Tõstukipoiss, kellele Elk oma rikkaliku tasuga tuli ette
wähe kahtlane, teataS talle, et preili Bassano elab koi,
mandal korral.
„Kui kaua elab ta siin?" küsis El?.
„See ei puutu teisse," waStaS tõstukipoiss. „seal
on sissekäik kaubatoojatele."

,Maadake kord siia," ütleS Elk, ja salapolitseinSu
märki nähes muutus meeS wiisakamaks ja kõnekamaks.
„Ta elab siin kaks kuud," ütles ta. et teile
tõtt tunnustada, olen isegi sageli imestanud, et ta sai
korteri Gaverly matja. Nagu olen kuulnud, on tal
kord Germyni tänawal olnud mänguAubi. Teie ei wl
mid ometi teda arreteerima?" küsis ta kartlikult. See
oleks ilus lugu Gaverly majale."
„Teen talle ainult sõbraliku külaskäigu," waStas.
Ell.
„Teine korter kuulub ühÄe ameerika miljardärile."
Elk pidi parajasti wastama, kui tõstukipoiss aS
tuS korwäle ja näitas talle üht poleeritud paneeliga ust
„S°e on ometi imelik, "ütfeS ta. „Näete.
dake ometr sita."

to farHMle °h-°inia pilguga ta wl.
pas ja morstrs.
Mahagon,tahwlil oli Mõtte walge konn. tollesama
tapu. ichend. mida ta tana hommikul oli näiuudNck
Gordonr uleswõtetel.
Konn. kükitades ja pisut wildak
MÕr-?ja?pu" Wõno »Ii meel
Kuid siis süMS kõige kummalisem kõigist asjust.
Uks awaneS järsku ja ta raamidesse ilm,,» l,'
miiteS aastates mcei; pikaparoga rcwolmee
ta ertfe jalapMtj-inttu judamesje.
ometi käed üles!" käskis ta
10 Ütta'UnU'lt ia vahtis faTaMiW.
(Järgneb.)
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.POSTIMEESPrystor Poola peaminister.

Soome kirjanikkude külaskäik.

juures, õhtul „Esionia" ooperi külastus ja
wastuwõtt wälismmistri juures. Püha päe w ä l sõidetakse Tartusse, kuhu jõutakse
lõunase rongiga. Kell 3 p. l. wiibitakse
lunchil konsul O. Rütli juures ja õhtul Tartu
kirjastajate Eesti Kirjanduse Seltsi, Loo
duse ja Noor-Eesti poolt korraldatud dineel
Uhisklubis.' Esmaspäewal tutwutakse
Raadi muuseumiga, lõuna ajal wiibitakse
lunchil linnapea juures ja peale lõunat sõi
detakse Pühajärwele. Õhtul on korraldatud
bankett E. K. Liidu poolt „Wanemuises".
kcchjuks külaskäigust osa wõtta.
Teisipäewal sõidetakse hommikuse
Külaliste wastuwõtu kawa oleks üldjoon rongiga tagasi Tallinnasse, kus wiibitakse
te S.järgmine: reede õhtul dinee E. lunchil riigikogu esimehe juures, teel linna
K. Liidu poolt „SeltÄondlikus majas"; lau pea pool ja. õhtul dineel Soome saadiku juu
päewal tutwumine linnaga, lunch res. Kolmapäewal kell 10 asuwad külalised
„Päewalehe" poolt, tee Soome peakonsuli laewale, et sõita tagasi Helsingisse.

Innsbrucki st, 28. mail. Walitseb tõ
sine karws, et prof. Piccardi ja tema kaaslase
lend stratosfääri lõpeb kurwalt. Tuul on
ohupalli kannud Alpi mägestikku, kusjuures
teadlased ei anna endast elumärki. Kardetakse,

et mõlemad on oma metallgondlis otsa saa
nud.

Kuna eelmise päewa õhtul nähti Piccardi
õhupalli Alpides, puudusid neljapäewa hom
mikul kella 7 paiku õhupallist ja selle saatusest

Kolonel Prhstor.
Warssawist, 28. mail. (Trj.) Nagu
oodata wõis, tegi wabariigi president Mos
cicki senisele kaubandustööstusminister kolo
nel Prystorile ülesandeks uut walitsust ku
jundada. Pärast pikemat nõupidamist pre
sidendi juures, wõttis Prhstor ettepaneku
wastu ja astus otsekohe läbirääkimistesse se
niste ministritega uue walitsuse kujundami
seks. On ette näha, et enamus ministreid
jääb oma kohtadele.
Tähelepanu äratab, et Warssawi kolmapäewa

Kaitseliidu kolmas jalgrattaretk.
ftettulkaf aSJe 27. junnist 11. juulini Tartust põhja rannikule
ju tagust.
Möödunud suwel korraldati kaitseliidus
koHs piikem.lt jalgrattaretke, üks Tarw, teine
Tallinna malewa poolt. Kumbki retk kestis
utnibes Paks nädalat ja selle aja jooksul kaeti
Ae 1000 kilomeetri. Rännakud andsid häid
tagajärgi ja sellepärast tahab Tartu malewa
ka sel aastail korraldada rattaretke. Tänawu
on kalwas Wiru rannik ja Peipsiäärne osa,
umbes sama tee, mille möödunud suwel läbi
tegi Tallinna malewa meeskond. Seekord
on wäKus pea sama, mis möödunud aastal
gi, nimelt 27. juunist kuni 11. juulini, kuid
tee pikkus on wõetud ligikaudu poole wähem.
SÄ»a põhjustab nimelt retke eesmärk.
Käesolewrl aastal on mõeldud eriti rõ
hutada retke õppeiseloomu. Selle saawuta
uriseks sõidetaHe toälja täies warustuses.

Retke kastel «tehakse rattuvosaga läbi mõned

julgesti kinnitada, et oma kodukohta tagasi
jõudes on meil tegemist täieÄ distsiplineeri
tud ühtlase meeskonnaga.

Kolmandaks, ei ole unustatud teel tut
wrmemast wabadussõja mAestusmärkidega
ja lahingwüljadega Wiru rindel. Selleks ka
sutatakse peamiselt kahepäewalist puhkust
Narwa-Jõesuus 4. ja 5. juulil, samuti ka
päewalist wiibimist Narwas.
Rööbiti ülaltooduga õpitakse tundma kv

sed hommikulehed ei toonud mingisuguseid kommen

taare Slaweki walitsuse lahkumise kohta, Maid piir
bustb ainult faktilise informatsiooniga ja mitmesu
guste ennustustega walitsuse tulewase koosseisu

kohta. Poolametlik „Gazeta Polska" toonitas, et
senise politika muutmist ei ole mingil tingimusel
oodata. „ Express Poranny" tähendas, et Slaweki
walitsus olewat täitnud ülesanded, mis ta endale
kaheksa kuu eest seadis. «Kurjer Poranny" kirju
tab, et raske on ette näha uue walitsuse koosseisu,
sest marssal Pilsudski jätwcrt peaministrile hariliMt suure tegewuswabaduse walitsusliikmete wali
misel.

Enne kolonel Prystorile walitsuse kujundamise
ettepaneku tegemist liikusid ka kuuldused senise ra
haministri Matuszewski kandidatuurist peaministri
duumad, luuakse ja süwendatakse tihedamaid kohale. Matuszewski pidi nõus olema siis ametisse

sidemeid teiste kaitseliidu üksustega, tutwu edasi jääma, kui tema rahanduslikud nõudmised
nedes nende elu-oluga kohapeal, et tuua kaasa rahuldatakse.
tarwilikke õpiseid oma kodukohta.

Need eesmärgid ongi põhjustanud wali
ma liikumise kiiruseks B—lo km tunnis, päe
waseks teekonnaks 50—60 km ja poole maa
läbisõitmise järele määrama paaripäewalist

õppused, nagu liikumine lahingolukorras, puhkust.
selgitades luure ülesandeid, seda tegelikult
Retkest wõtab osa rühm kaitseliitlasi 25
läbi tviies jne. Edasi on kiawas laskewõist 30 meest. Tartust sõidetakse wälja laupae
luste korraldamine kohapealsete kaitseliidu ük wal, 27. juunil kell 13 Ae Äksi.
sustega, kus pikem peatus ette nähtud.
Kojuigatsuse tunne meestel rinnus, jõu
TeisM on Peetud silmas sarnase retke suurt taLse 11. juuli õhtuks Tartu tagasi.
Osawõtjail registreerida malewa staabis
kaSwatawat mõju. Kuigi meeskond sõidab
wiUa juhuslikult ~lapi tuna", kusjuures kord kuni 15. juunini. Toitlustamine tasuta.
wõib jätta mõndagi soowida, siis wõib päris

Eesti piiritusekuninga
seiklused.
Kaelamurdew Põgenemine Rootsi wõimude
kaest.

Stokholmi st, 28. mail. Stokholmi
politsei otsib praegu Eesti piirituswedajat A.
J. Swedbergi. Teda taheti tabada mootor
paadis Stokholmi lähedal, kuid ta põgenes.
Teda aeti taga üle katuste ja aedade. Senini
ei ole Swedbergi leitud. Mootorpaadis piiri
tust ei leitud. Arwatakse, et piiritus on upu
tatud n. n. piiritustorpeedodes wette. See
trikk on Swedbergi „eriala". Swedberg on
kolmel korral Rootsist wälja saadetud. Piiri
tuseweoga tegeleb ta juba 10 aastat.

Töökonwerentsi awamine.
Genfist, 28. mail. Neljapäewal awati
Genfis 15. rahwuswaheline töökonwerents.
Ühel häälel waliti konwerentsi esimeheks Poola
delegaat Sõkal, kes on tuntumaid isikuid Genfi
diplomaatlikkudes ringkondades.

Mussolini ja naised.
Naisfascistide mobilisatsioon.

Roomast, 27. mail. Fascistliku era
konna äsjaawaldatud teadaanne annab juht
nööre naisfascistide organiseerimiseks. Nais
saseistide ridadesse wõib astuda iga Itaalia
naine, kes on wähemalt 22 aastat wana.
Naisfascistide korraldus liidetakse meessas
cistide organisatsiooni külge, neil on samasu
gused korraldused ja distsipliin kui meessas
cistidelgi.

Inimene-kuul.
suur lennuk 250—300 m teed tarwitab õhku
Ameeriklase imelend.
tõusmiseks, wõiS ta katapultmasina mõju
Pariisist, 28. mail. (Trj.) Ameerika
tusel nüüd juba 25 m maa-ailalt õhku tõusta. lendur kapten HawiKs, keda tuntakse „Jni
Teatawasti on senini katapulti tarwitatud len mene-kuul" nime all, teostas oma ammuse
nukite startimiseks ainult meremäes.
unistuse, süüa Pariisis hommikueinet, Lon
donis lõrmaoodet, Berliinis lõunat ja jälle
Pariisis õhtueinet. Hawks tõusis Le Bour
get lennuwäiljalt, Pariisi lähedal, õhku kell
tu esinenud protestiga ka tuntud Pariisi or 8,16 hommikul, jõudis Crohdoni lennuwäl
kestrijlcht KusseMiMi. Ta pidi esinema kont jäle, Londoni lähedal, kell 9,34, jatkas lendu
serdil Mllaano „Scalas" juuMuul, kuid nüüd K. 10,15 ja jõudis Berliini kl. 13,36; jatkas
on ta keeldunud sõitmast seni Itaaliasse, kui lendu SL 15,10 ja maandus õnnelikult Le
Bourget* lennuwäljal Pariisi juures kell
ei ole Toscanini loos täit selgust.
18,05. Hawks'i kestmine ilennukiirus oli
Rahe häwitustöö Põhja190 miili tunnis. Ta saawutuse eest ootab
Lätis.
teda rahtvuslvaheline lennu-aühind.
Riiast, 28. mail. Pühade laupäewane
Jälle rahutused Hispaanias.
rahewvm sünnitas Põhja-Lätis (Liiwimaa
osas) suurt häwitustöod. Raheterad olid Kommunistide mürgeldused San-SebaStianis
metsõunte suurused. Puude lehed, põllud ja
Madriidist, 28. mail. (Trj.). Sanelumajade aknad said raskesti kannatada. Sebastianis puhkesid uued kommunistide ra
Ümbruskond 10 kilomeetri ulatuses oli pärast hutused. Kommunistlikud agendid teewad
tottni laastatud. Tormile järgnes suur wihm. elanikkude keskel kihutust ja töölisi õhutatakse
Kahju on erakordselt suur.
üldstreigile. Kommunistide salgad tungiwad

Lennuk stardib katapuldiga.

Alagu warem juba toatawd, katsuti neit
päiwil Inglismaal katapuldilt õhku lasta
rasket pommilennukit katse õnnestus
-9 tonni raskuse pommilennuki õhkutõus
katapuldi abil sündis Farnboroughi kaitse
tväe lennuwäljal. Kuna tawaliselt sarnane
Toscanini - wang.
Ei pääse Itaaliast wälja.
Warem juba teatasime skandaalsest sõja
kaigust, mille alustasid Itaalia fascistid kuul
sa heliikunstniku Toscanini wastu. Nimelt
keeldus Toscan-mi juhatamast LontseMl fas
cistide hümni ettekandmist, mispeale meeleAvaldustel M fascistWu lehe toimetaja heli
loojale näKu lõi. Toscanini sõitis wahejuh
tmniise peale Bolvgnast otsekohe ära.

Nüüd toatowad wälismaa lehtede kirja
saatjad Roomast, et Toscaninil on wõetud
ära wõimalus Itaaliast wälismaale sõita sel
lega, et politsei wõttis temalt ära passi. Tos
eanini olewat pöördunud Miku kirjaga Mus
sokini poole, milles ta üksikasjalikult seletab
põhjusi, mispärast ta ei mõftmd Bolognas
stchatada kontserdi ajal fascistide hümni.
ToScanini wtiibib praegu Milaanos ja on
politsei wahi all. Helilooja eluhoone ees on
18 krrminaalpolitseinMu Milaano politseiAema abiga ja neli wormis karabimeritega
ametnikku ühes ohwitseriga wahil. Maja
kSrtvalkäitusid walwab wiis salapolitseinikku.
ToScanini külastajatelt nõutakse täpsaid do
kumente ja mõnele sootvitatakse I külaskäike
edaspidi mitte korrata. Uudishimulikud rah
wahulgad kogunewad helilooja Malme all
olewa maja ette. Ainult politsei tõttu suu
detakse meeleawaldusi ära hoida,

isegi kallale töölistele, kes lähevad tehastesse

Poiss uppus liiwi
wedamisel.
Kolmapäewa lõuna ajal uppus TartuKoosa kiwitee silla lähedusse Wara jõkke 15aastane Woldemar Koso, kelle elukoht oli
Wara wallas, Kuusiku asunduses. W. Koso
cli läinud teise poisiga koos kalale. Rinnust
saadik wees olles ja liiwi wedades oli sat
tunud ta sügawasse kohta ,kuS jalgealune?a
dus ja poiss wee alla wajus . Kaaslane ula

„New-Aovk Heraldi" teatel on Toscanini
waStase mesleawddutse ja Koduse aresti was-

tööle. Sealjuures on kommunistid juba pu
rustanud trammiliine ja rüüstanud kaup
lusi. Kuna politseil oli wõimatu meeleawal
dajaid laiali ajada, oli sõjawägi korduwalt
sunnitud wahele astuma, et linnas korda ja
lule seada. Kokkupõrgetel streikijate kaluri
tega sai 3 inimest surma ja suurem hulk haa
wata. San-Sebastianis kuulutati wälja Pii
ramisseisukord ja linna strateegilised punktid
asetati sõjaväe kaitse alla.

igasugused teated. Innsbrucki lennujaama
juhatuse poelt teatatakse, et lennujaam katsus

kolmapäewa õhtul õhupalliga ühendusse as
tuda. Lennujaamast lasti üles rakette, kuid
õhupalli meeskond ei annud signaalidele min
gisugust wastust. Lennujaama obserwatoo
rium arwab, et kui õhupall umbes <3OOO m
kõrgusel püsis, triiwis tuul ta juba kaugele
kagusse arwatawasti Trienti piirkonda.
Müncheni lendur Schlechner lendas neljaPäewa hommikul uuesti Piccardi õhupalli

Prof. Piccard.

otsima.

Münch e n i st, 28. mail. Kesknädala et hapniku tagawarasid pidi ulataina ainult
õhtul tunti tõsist muret professor Piccardi ja kümneks tunniks.
tema kaaslase pärast ,kes sama päewa hom
Kell 7 õhtul saadeti Saksa „Õhuhansa"
mikul wara oma õhupallil tõusid, et lennata lennukid Alpidesse, et jälgida õhupalli liiku«
16 km kõrgusele. Kardeti, et teadlaste julge mist. Õhtul liugles õhupall aeglaselt Änni
katse
oru poole Austria Alpides.
lõpeb kurbmänguga.
Kesknädala hilisõhtul teatati: mõnelt
Nimelt nähti kesknädalal kl. 3 p. l. Piccardi poolt olewat tähele pandud, et professor Pic
õhupalli ligikaudu 4500 m kõrgusel Baieri card oma gondlist annab
hädasignaale.
mägede kohal. Oberammergau lähedal rippus
õhupall ligikaudu 3 tundi liikumata õhus sa Nimelt oli sellekujulisi tähelepanekuid tehtud
liugles siis wäikesest tuulest kantuma aegla Jnsti linnakeses, Tiroolis, Jnni orus. Sealt
selt Alpi mägestiku poole. Asjatundjate ring lendas õhupall kella 8 paiku õhtul üle 3590 m
kondades arwatakse, et õhupgll on sattunud kõrgusel. Pall liikus Landecki linna sihis.
sooja õhuwoolusesse, mis takistab maandumi Asjatundlikult poolt öeldakse, et see meelte
seks pallist gaasi wälja lasta.
pettus hädasignaalist wõis olla päikese pee
Kell 6 õhtul nähti Piccardi õhupalli Ti geldumine metall-gondlil. Arwestatakse siis
rooli linnakese, Mittenwaldi kohal. Lennu ki wõimalusega, et kuuldused hädasignaalist
kõrgus ei olnud muutunud. Selle tõttu tek wastawad tõele ja kinnitawad sellega usku. et
kis kartus, et Piccard ja tema kaaslane inse gondlis olijad on elus ja püüawad 4 '
ner Kipfer on kõrgetes õhukihtides kaotanud set maandumiseks. Maandumist loet. t
meelemärkuse ja
äärmiselt hädaohtlikuks, kuna pall on =
de mägede kohal.
ei saa maandumist ette wötta.
Emstis ja Landeckis korraldati kogenud
Tekkis isegi kartus, et mõlemad teadlased on
oma hermeetiliselt suletud metallgondlis läm juhtide kaasabil ekspeditsioone mägedesse, et
bunud. Seda kartust püüab küll ümber lüka wõimaluse korral abiks olla õhupalli maandu
ta Riedlingeni tehaste juhatus Augsburgis, misel. Suur hulk autosid ja mootorrattaid
kus ehitati Piccardile õhupall. Tehase juhatus püüab maanteedel saata õhupalli liikumise
teatab, et teadlastel oli küllaldaselt hapniku suuna, et maandumise korral kohal olla. On
tagawarasid, mis wõimaldawad lahedasti hin oodata, et õhupall öösel iseenesest maandub
gata 36 tundi. Teiselt poolt teati aga öelda, õhu sahtumise tagajärjel.

Must raisakotkas meile eksinud.
Kräüdneris tapeti haruldane litid. Tiibade läbinzõõt
3 meetrit, kaalub üle 5 klg.
Jälle on kord juhus toonud meile selle okstest aluse, sellele kannab peenemaid oks?
kaugel lõunas elutsewa hiigla kotka. Nimelt ja ttmmaks teeb pesa kõrtest jn ro-fjwft. Ema
lasti maha 26. mai hommikul Krüüdneri wal muneb ühe muna ja sellest wäljatulnud poeg
las karjamaal taluniku poolt must raisakotkas tarwitab 4 kuud wanemate abi.
(Vultur monachus L.) ja toodi Tartu täis
Toitub raisakotkas, nagu nimigi näitab,
toppimisele.
lõpnud loomadest ja olenedes sellest toitmis
See, Lõuna-Euroopas-Hispaanias, Jtaa wnsist on raisakotkas te elualadeks kabiloomade
lias, Balkcmi poolsaarel, Ungaris, Lõuna karjadest rikkad lõunamaad, kus neil kergem
Aasias ja Aafrikas pesitsew lind eksib ülihar toitu saada. Näljakorral aga tungib raisakot
toa nii kaugele Põhja. Wiimati lasti maha kas ka elusloomade kallale, neid murdes.
1926. aasta juunikuul üks lind Suure-Jaanis
Krüüdneris mahalastud raisakotkaS on
ja nüüd see Krüüdneris. Wiimane on wõrd
lemisi noor isane lind, kelle laialisirutatud praegu küll weel eraomandus, aga loodeta
tiibade läbimõõt on ligi 3 meeteri (271 cm) ja wasti ta omanik wõimaldab Tartu Ülikooli
Zooloogia Muuseumil linnu omandamise,
ta kaalub natuke üle 5 kilo (5135 gr.).
Milles seisawad siis raisakotka erinewu kuna sarnaste harulduste õige koht on muu
feb teistest suurtest, näiteks kalju- ja meri seumis, kus neid rahwas näeks ja teadlased'
potkaist? Kõigepealt muidugi on eriti silma uurida saaks, pealegi kui muuseum ka laskja
torkamaks tunnuseks paljas sulgedeta kael ja ja omaniku huwides nende nimed koos linnu
ainult udusulgedega kaetud pea. Sulestik nimega igale ühele nähtawaiks wälja paneb.'
J. Rebane,
on peamiselt mustjaspruun, udusuled peal on
stud. zool.
walkjaspruunid, wahanahk nokal, paljas kael
ja jalad tinahallid. Nokk on suhteliselt laiusega

wäga kõrge, alguses täiesti sirge, ainult tuge
wa allapaindunud otsaga, noka pikkus ptfgebe

Tulekahju Narwas.
algusest tipuni 8,5 cm. Jalad on õige tuge
wad jooksuluu pikkus 14,6 cm, keskmine
Narwas, Teisel Jaani tänawal, puhkeS
warwas on teistest palju pikem, tugewa 4,2 end. Lillenbachi mõisaomaniku, eluhoones kol
cm piKuse küünega.
mapäewa öösel kl. 12 wli. Hoone põles maha.
Omal kodumaal Lõuna-Euroopas pesitseb Oletatakse, et tuli süttis hooletuse tagajärjel.
must raisakotkas puude otsas, 3—4 meetri Senini on kahju suurus selgitamata.
kõrgusel. Sinna ehitab ta kas tugewate okste
wõi puu harude wahele käewarrejämedustest
Wekslitega petmistele lõpp.
Kuidas vanainimene autost ilma jäi.
Mõne aasta eest läks moodi petmine niie, kusjuures N. Nuut otsekohe 50 kr. ara tasuZ.
vekslite abil. Kelmid ostsid kaupa ja wastu ülejäänud 850 kr. eest aga andis tveksli. mille lm!
andsid weksleid, mis aga väärtusetud olid, baS toclja osta juba järgmisel päewal. Kohe pä.
sest nii weksli wäljaandja kui ka girandid olid rast ostu-müügi lepingu allakirjutamist sõitis ta
isikud, kellelt midagi wõtta ei olnud. Müü autol Tartust wälja Haaslawale .kus tal pidi ole
dnd asja ei olnud wõimalik tagasi saada, sest ma ehitusetöö wõetud.
Järgmisel päewal N. Nuut oma wekslit wAja
vahepeal oli see juba kolmandate või nel
jandate isikute kätte rännanud. Kelmidel ka ei lunastanud ega mõelnud seda ka hiljem teha. Küll
ristust ka ei tulnud kanda, sest waremalt tun oli ta aga auto järgmisel päewal edasi müünud
nistati see ost-müük tsiwiilwahekorraks. Hil 850 kr. eest, tvöitis sel hm/il auto tehinguga 900
jem on aga kohus seisukohale asunud, et sää krooni.
Petetud wanakesel ei jäänud muud üle. kui
rane kelmistükk on siiski karistataw ja nüüd
on juba rida protsesse, milles petturid karis kohtu poole pöörata. Rahukohtunik mõistis Nuudi
tuse osaliseks saanud.
õigeks. Rahukogu aga tühistas selle otsuse ja
Ka Nikolai Nuut oli seda liiki pettur. Ta oli mõistis tema 5 kuuks wangi. Rahukogu leidis, et
esitanud ennast jõuka majaperemehena ja teinud
67-aastase vanamehe A. T-ga auto-ostu kaupa.
Ford tüüpi auto hinna asjus lepiti kokku 900 kroo-

tas talle uuesti wee peale kerkimisel liiwi otsa,

Nuut on kasutanud kurjasti wanainimese kerge
usklikkust.

Riigikohus kinnitas selle otsuse.

millest aga uppuja kinni ei saanud haarata ja
wee alla kadus.

Bologna Sonserwatooriumi üliõpilased
Sõbra apikarjumise Peale tõttasid lähedast
korraldasid meeleawalduse Toscanini miks. asundusest inimesed kohale ja umbes 10 mi
Selle peale tuli lonscrwatooriumi ette salk nuti pärast tõmmati uppunu wälja. Tema
fasciste. Algas lööming. Meeleawaldajaid elluäratamised ei annud tagajärgi, olgugi et
wangistati.

Prof. Piccard otsa saanud?
Õhupall jäi rippuma «aa ja taewa wahele.

Täna jõuab Tallinnasse rida Soome kirjanikke Eeski
Kirjanikkude Liidu külalistena.
Mäletawasti käisid möödunud aastal meie
kipjanikud külastamas Soome sulesõpru.
Tollele wõõruskäigule wastuwisiidina jõuab
homme Tallinnasse rida -tuntumaid Soo
me kirjamehi. Esialgsete andmete järele sõi
dawad Ilmari Kianto, Arthuri Järwiluoma,
Elsa Smm, Kersti Bergroth, Elina Waara,
Olawi Paawoilainen ja ' Lauri Wiljanen.
Mitmed kirjaniüld, keda. loodeti näha küla
listena nende hulgas ka E. K. Liidu au
liikmed W. Koskenniemi, Sl. Järnefeld ja J.
Lehwnen— ei saa mitmesugustel põhjustel
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Reedel, 29. mail 1931. a.

Maailma wäliskaubanduse läbikäik

Tellise ja ostke

Briand seisukorra peremees.

wähenenud.

naiste |a meeste valmisriided

Wälismiaistriks ka järgmises wavtsuses.

ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete

Kolmapaewal peale walitsuse koosolekut
Pari i si st, 23. mail. (Trj.) Politiliste
awaldatv
ametlik teade lahkmnispalwe taga
ringkondade kaaluw enamus terwitab Briandi
otsust jääda wälisministri kohale. Ainot likku stwõtmisest.
Doumer' külaskäik »le wäina?
teadaannet, et Briand tahab parlamendi mõ
l?ma koja ees kaitsta oma Genfis astutud
Londonist. 27. mail. Inglise lehed
'amme, loetakse ebatäpsaks awalduseks, kuna toowad teateid, et uus prantsuse president
olewat kindel, et Briandi wälispolüikale par Doumer annab suurt tähtsust sellele, et ta
lamendis kallale tungida ei wõida. Clcnxit wõimalikult Pea saaks Inglismaale külas
juba ette kindlustatud, et Briandi sammud käiku teha. On siiski' wäga kaheldaw, kas
kiidetakse waldawa enamusega. Arwa külaskäik weel eelolewal aastal toime wõib
täkse, et Briand jääb wälisministri kohale tä tulla.

Kai"l Allal Tartus, Kaubahoov 8.

kauplusest

pärast seda, kui uue Presidendi Doumer' ame

nsseastumisel 13. juunil praegune Sabalt

St* Curtius püfib.

kabinett oma lahkmnispaltve esitab. Loetakse

kindlustatuks, et Briand ka järgmises wolit
snses wõtab oma peale ameli.
„Volonte" ütleb siiski, et paljud ftHilis
ministri wastastest. kes praegu tvktilistel põh
justel Palttwad Briandi ametisse jääda, äri
rawad juba nuga, et seda temale selga lüüa.
Briaudil oli teisipäewa õhtul pärast oma
iuwilast tagasitulekut Pariisis pikem kõnelus
peaminister Lewaliga. Kõik suuremad lehed:
..Matin", ..Petit Parisien". „Pet!t Journal"

Berliinist, 28. mail. Kindlakujuline
kuuldus, nagu kawatseks saksa wäsisminister

Curtius Genfiit tagasi saabudes ametist lah
kuda, lükatakse nüüd kategooriliselt ümber.
Et Curtiuse seisukord walitsuses ei ole kõiku
ma löönud, tõendab ka walitsuse kolmapäe
wane koosolek, kus Curtius esines aruandega
Genfis peatud koosolekute kohta. Riigikants
ler Brüning awaldas Curtmsole weilitsuse ni
mel tänu tema töö eest Saksamaa huwide

j.t., samuti ka pahempoolsed lehed tõendasid,

kaitsel.

Ametlikkudes rrngfonbades

ei Briandi jäämine wälisministri kohale on

fmmratnffe, ct

wälismiuiÄer Curtius sõidab tulewal näda
Briandi jäämise wastu ja märkisid ära, et lal foo§ riigikautsler Bnmingilga Ingli?rahwuskogus saadud kaotusega on Briandile maale, et külastada ChequersiS Inglise pea
kogu maa lmw->des. Parempoolsed lehed olid

ministrit.

umbinaldiist awaldatud.

Seniolemata langes peekoniturul.
Eesti peefitti hind Londonis langes 13 proff., Daani oma
17 protf. wõrra. Wöihind väitas wäitest tõusu.
Eesti peekoni kõrgem noteering Londonis
langes 48 sh. peale per cwt. eh? 86 kr. kw.,
seega lodwenemine wõrreldes eelmise näda
laga 7 sh. per cwt. ehk ligi 13%.
Ühtlasi on praegune noteering kõige ma
dalam, kuna miinimumseis oli seni 52 sh.
juures täesolewa aasta weebruari lõpul ja
märtsi algul.
Veel suurem langus tuli ilmsiks Daani ja
Rootsi peekoni hindades.

mis lõdwcnesid isegi 17% ehk 9—12 sh. per
cwt. Samuti on ka wiimane Daani ja Rootsi
peekoni noteering alla senist miinimum-seisu
4 sh. ja 5 sh. wastawalt.
Hindade süwenew surutis on tingitud peami.
selt wäga suurest peekoni pakkumisest,

Mida tõendab kujukalt peekoni sisseweo tõus
Inglismaale käesolewa aasta nelja kuu jook
sul 36% wõrra.
Peekonihind Londonis 23. mail

Daani peekon 66—60 sh. ts., eesti peekon

46—48 ih. ts., rootsi peekon 48—62 sh. ts,, poola
peekon 41—44 sh. tsentner.

Üheks põhjuseks hindade laugus. Wäheuemiue tta*ab
wö?em wenenub. N-nö«
Möödunud aasta tväliSkaubanduS on p«a nende riikide
kaubab.lan sJ « wäheue''ud pea

köigÄ riikide? eelmise aaStaga wõrreldcS palju

suuremate r.ihdc n-ICJ?cmU: §* a<tbu ž t c «ttotl.

Wõiiarwliu'? 'unrenmstit Inglismaal tõendab langenud. Kokkuwõetult on 48 riigi (i.o 7/8
ka asjaolu, ct wõi siäseivedu aprilli? oli 29 prois. maailma riikidest) läbikäik 19,6 prois. tvähene'suurem kui märtu-z ja 15 prots. suurem kus läi« nud. Wäliskaubanduse langust on põhjuStantid
nud aasia aprillis.
Tallinna? noteeriti wöid enne pühi 1,79 senti wähemalt pooles ulawseS tähtsamate kaupade
kg ehk 3 sendi wõrra kõrgemalt kui eelmisel vi'* hinnalangus. Nõnda näiteks olid 1936. a.
dalal.
Inglismaal kaupade stmrmüügihinnad 12,4 prois.
Wõih nnad Londonis 23. majl

Taani wõi 120—121 sh. ts. uuS-mcremaa

ja Ameerika ühendriikides 19,5 prots. madalamad

wõi 119—113 ffj, ts., unS-meremaa soolamata

kui oetmisel aastal. Seda arwevtades on kau

wõi 112—114 ih. ts., eesti wõi puudus Mrul,
siberi wõi 98—104 sh. ts.

pade liikumine wälrSkaubanduseS kogunimma-5
7—9 prots. 1929 a. wõrrÄdes wähenenuv.

«MaliWr töäMttic malm », jrl
Vstl lawedu on ara wnflenie Jan*
aincc aiwl. ; „,»«» ta*

gus on seletaraw pcaa^zaUkun

gcmisega. . ... K«
Äoffulxw-tcS on 48 - jjfjjjfltdir froont.
bikäik läumd anf-tnl p[n"*jr' <lB wäljaweo
Sellest langeb "s-cweo arwele 11» 1«

kaubanduse langus peaaegu

Kaubatvahstus on tvähenenud niihästi En«
Kanamunad.
«« wÄj«°»roopas kui ka tväljaSpool Euroopat. Kuid siiski ukann-eb („«e
andmed, kiu on 1 -, .
üldine tendents Londonis oli kindel, hin
wäljaSpool Euroopat lan.MS ligi 2 korda onni» wmai.MaMaic jä«I« nuliomto «Kjlt.e
nad muutmata. Belgia munade hinnad pa on
nõnda suur olnud nagu Euroopas.
ranesid wähe; Eestist on müügile jõudnud
::ncaeS- iMO.o. 1«80. a. 1931.0
Euroopa riikideZ on sissevedu wäärtnelt wäl«
ainult 150 snurtsada, kuna läinud nädalal jatveost rohkem tvähenenud ja wäliskauban
IQI 164 103
SWT .«toebu
1M102
* ,oa
1500 snurtsada Londoni turule tnli.
duse pcrssiwitcet on möödunud aastal kogusum
°7fi
250
ma? märksa wäh«n e n n d. Esi joone? ern tee
<sisieMedn Kanamunade h unad 23. mall.
sellega, et Saksamaa wälisknnbandns
SSälisfmibanimTe lö&rfniT ci ole käcS" ema
Daani munad 8/9 kuni 19/— per 120 tk. seletataw
möödunud aastal ligi 1,4 miljardi kr. wõrra aa«a cii mestil wcerandil lange.mb untte amu.
Belgia munad 8/6 kuni 9/9 per. 129 tk. Ee?ii on
oma aktiwibceti tõstnud.
muna noteeringud puudnwad.
'nnrriilidel. waid langust näeme ka
Peaaegu kõ'gi? Euroopa riikide? o-n
nud niibästi ii?st- kui ka wä.saw dn. Ainult loäliskaubandusts. Igmahcs toota AC J> C
Lina.
Leedu, Hispaania ja Wenemaa wäliskanbandn? on flrt-Vfl maailma Uviliskaubandilsts eclnnsest aa. aft
Linaturnl valitses mai esimestel nädalatel teisiti kujunenud. Hisptrania on suuinnd oma Meel dallnemaks kujuneda.
wäljawodu tõsta apelsinide, olõwiõli ja Pnnwilla
peaaegu täielik vaikus.
Muda on käesolewal aaÄal. moa
(xriti wcihe nõuti Lääne-Euroopas kohapeal tööstuse saaduste arw.l. Loed»! on ag t sisseinedn dlmud
aaSta esiniese weerandiga. netw?isiem«du
piiranud.
Wencmaal
on
tõuSnud
wäljakui
ka
jcid linu. Ketruswabrikud tarwitawad peaas siSsewedu.
26 prots. ja mäljaloedu 36 proii. wähenenud.^
jalilult Wcne linu.
Huwitaw on lähemat Maadelda Wenemaa
Scumut suurt wäliskaubanduse langust näe
tväliSkaubanduse kujunemist paaril wnmaol oa---me
käcsolewal aasml ka Saksamaal. Kuid
Wnmased hinnad põllumaja»tal. Tcatawa«i on walnsuse poolt sellel? 'segi
äärmised abinõud tartvitusele tvoetud. et lniõagi siiski on Saksamaa oma mäliskaubanduse poolest
dnssaadustel wurmüügil
tõS.-a ja psaaSjalikult tväljaweo käesolewal aastal Inglismaast õnnelikum. Möa>
aaloel. Wenemaa tvöliskmbandule wiimaSw aas
(enne pühi).
dunud aa-sial püsis Saksamaa Iväljawedu iga kuu
Nädala jooksu! ette tulnud muudatused sul- taie andmeid tvaadclde? peab ütlema, cr sec jõu
810 kuni 060 milj. kr. piirides. Nüüd ci ole ta
pingu.tu.zi
mi
ka
loiljö
kalmud,
ehk
küll
mnte
n
i
i
güdes.
Wi>i; EeSti nisu 18—21 kr., sutvenisu „Ru suurel määral, nagu Wenemaa juhid ieda «ga tvecl kunagi 810 milj. kr. ulatanud rong dk

Peekonifigade nädalahinnad Eestis
24—30. maini 19Zl.
f,? H.rt
60 —72 kg. 54. 50. Siseturu
72.5°°
50 - 54.5 kg. 1 47 46
75,5 —BO kg. / *' *o>
Juuremaks sondist iga 1. ja 2. sordi pee
konsea eest tapakaaluga 60—72 kg 10 kr.,
teiste 1. ja 2. sordi tapakaalude pealt 5 kr.
Seega on peekonsigade hinnad, nagu neid

din" külwi jaok-Z 27 kr.. ec-Siti ja wene rukki segu
16.25—16.75 kr., eesti kaerad 10.50 kr. (10—10.50
kr.), wene kaerad 10,50—10,75 kr. (10—10,50 kr.)
õlle odrad 10.50—20. kr., toidu odrad 16—17 kr.,
wene walged herned 15 kr., hollandi walged herned

lootsid. Eelmise aasraga lvõrreldes on möödunud
aaSial suurenemid niihästi siSsewedu kui ka wöl
jatvedu. .Järgmine tabel annab ülewaate
maa wäliskaubandusest tähtsamale artiklile kohta.
(Miljonne.s kroonides):

läinud aasta oktoobrist alates mabelpidamata lau»

genud. Weel suuremat languit näitab iissewedu.

Möödunud aasta märtii? oli sisscwcdu SlO milj.
| kr. i<t nüüd 522 milj. tr.

1929.a. 1930.a.

19—20 kr.; wikid 17 kr. 100 kilo.
Ristikheina seeme. .Punane Siberi ristikheina

Kogu siSsetvedu 1712 2056
seeme 175—180 kr. 100 kg eest. ,
Rauda ja raudkaupa 133 270
Traktorid 68 139
Kartulid. Eksport kartulid 2.20—2,40 kr.
Maksuta tsement- ja betoon
(2,30—2,50 kr.) 100 kg.
Põllum. masinad 55 75
tööde kursus Tallinnas.
Piimasnadused: Eksportwöi 1,80—1,85 kr.
Tööstuse masinad 215 486
Elektritarbed 67 95
(1,75—1,80 !r.(, juust, Schweitü, kodumaaline
Juunikuu alul korraldatakse Tallinnas näituS
1,80—1,90 kr. kg eest.
Puutvill 109 228
platsil „Estotsemeuti" pawilsoni suures praktiline
Kogu wõljatvedu 1797 2012
Liha. Sealiha 50—60 s. (40—55 s.), loo
tsementtööde kursus, kus eestkätt õpitakse tundma
maliha 40—60 s. (35—60 s.) kilo.
Nisu 0 253
Kanamunad, eksport 1. sort 18—18,90 kr. kast
Teised ivvaiviljad 19 138
Nopsa süsteemi tsementkiwide walmistamist ja nen
360 tükki ehk 10—10,5 s. paar.
Puu 297 330
dest ehituse püstitamist. MuuseaS tehakse La ees
Õlid 269 806
Linad: Pctscri ja Wõru linad 518,50—549
kujulik karjalaut 2V.—25. juunini ärapeetatvale
Munad 47 7
kr.; Tartu ja Liiwilinad 488—518,50 kr. 1000 kg
maksetakse eksporttapamajades, langenud.
Tallinna näitusele Nopsa süsteemi järele. Kursus
Wõi 61 21
eest franko saatejaam.
on maksuta. Kursusest osatvõtta sootnijail tuleb,
TeiSteS
Euroopa
riikides
on,
nagu
nägime,
WSt.
Wäetisainete hinnad suur
tvaliskaubanduse seisukord palju olnud. üles anda Tallinna EeSti Põllumeeste Selt/i bü
müügil.
Iseäranis suur langus oli SuuL-Brilanuia. Sak roosse, Tallinn, Õllepruuli 1.
Wõiturul tuli ilmsiks möödunud nädalal
Prantsusmaa, Imalia. Hollandi ja
pühade eelne elewuS. Eriti paranes nõudmine Tschiilisalpecter 20 kr., superwoSlvacrt 18—20% famaa,
Tscheho-SlowaKia tväliskaubandu! eS. Nende maa
Piima näitus Tallinnas.
Inglismaal, mille tõttu ka Kopenhaagen oma 5,70 kr., thomasjahu 15—16% 5,40 kr., lubja de arwele langeb ligi 80 prots. Euroopa wäliK,
salpecter 15]/2% 19,50 kr., kaalisool 40%
kaubanduse
tväheneiniscst.
Warematcl
Tallinna põllumajanduse näitustel
noteeringut tõstis 5 punkti wõrra. Eesti no
fr., kainiit 12-2-14% 4,50 kr., wääwli
Langus et ole aga mitte fõifibeS riikides kM korraldati wöi näitusi, käesoletval aastal jääb see
teering Londonis kõwenes möödunud nädalal 10,45
hapuammoniak 20.80'kr., lubsalämmaStik 16 kr.,
Hulvitaw o-n, et ii sicw e d u ott kõige ära, sest kesksuwisre palawate ilm-adega läheks palju
keskmiselt 3 senti kg-lt. Hindade paranemist Eesti lvoswornt 25—27% 4,80 kr., leunasalpee lane.
rohkem toähenenud Ida- ja Kagrr-Euroopa riiki
ter
26%
29
kr.,
nitrofoSka
29,80
kr.,
lnbjaam
aitas asjaolu, et eelmise nädala saadetised
deö, kuZ langus ulatub mõnes riigis (Bulgaarias) wõid rikki. Uudiseks on tänawusel 20.—25. juunini
ookeanitagustest maadest kujunesid wäiksemaks moit salpeetcr 23,70 kr. 100 kilogr. koti eest.
WäctiSlubi franko Rakwere 60 s. 100 kg, wäe
kui harilikult. Samuti on ladude seis lug tiSgipõ 2 kr. 100 kg.

lismaal 12.600 tn. wõrra wähenenud, kui läi
nud aasta samal ajawahemikul.

kuni 45 prots. Lääne-Euroopa riikidesse on aga korraldatalval Tallinna näitusel piima osakond, kuS
sissetvedu tvMm langetmd. Wäljaweo languses propageeritakse piima ja demonstreerimise sellega

ei näe aga jäävast suurt ühtlust.
Wäljaspool Euroopat on Euroopa

ümberkäimist.

riikidele otse wastupidiselt wäljatvedu sisscwcost

Uuendage aegsasti..Maamehe" tellimist 1. juuniks.

Eesti üliõpilane Prantsusmaal tööd otsimas.
Waew«rittad seiklused.
Prantsusmaal pobe küll tõsist tööpuudust,
kuid ujustulnuk wÄismaawine siin praegu
tööd ei saa. Üheski riigis pole wististi nii
hästi organiseeritud wälismaalaste töö-pii
ramine 'kui praegu Prantsusmaal. Prant
suse järelwalwewõimud tööinspektorid ja
eriti hiigelarwniline politsei vn wiimasek ajal
nii agaralt walwel, et peaaegu wõimatu on
mööda hiilida keelumäärusist nii tööotsijal
kui ka tööandjal. Loata töötajat ootab wii
witamatu maalt wäljasaatmine ja tööandjat
wiietuhande-frangine rahatrahw. Nii kõrge
trahwisumma juba üksi kohutab iga ettewõt
jat wälismaalasi tööla wõtmast. Need kit
sendawad määrused pole küll wiimaste kuude

tulemused paberil olid nad juba warem,
kuid tegelikult neid teostama on asutud alles
hiljuti. Seepärast kuni wiimase
ajani olukord, et üsna rohkel arwul wälis
maalasi töötas igafugufeil tööaladel, sest töö
andjad hindasid neid kui leplikumaid ja oda
wamoid tööjõude, kuna prantsuse tööline tõr
gub sageli tülikamaid ja hädaohtlikumaid
töid tegemast ning lahkub pigem kohast ja ot
sib milliseist tal pole kunagi puudust
olnud. Rahwuswahelise koloniaalnäituse
kõrgemad tornid ja sambad on näiteks kõik
enamikus eestlaste wärwitud.
Peale Wenemav, Lus aga wallitsewaid ise
sugused tööolud, on Prantsusmaa praegu
maailmas ainuke riik, kus pole tööpuudust.
Seepärast on loomulik, et siia kipub praegu
töötuid kõigist maailmakcmtidest.

? Siin walitseb kümnetunnine toöpäew,
mille eest makstakse 50—80 franki, trükitöö
lised ja erilised spetsialistid teeniwad aga
rohkemgi, samuti leiab rahaahne wõi kitsiku
seS olew tööloaga wälismaalane sageli üle
tunnitööd, mille eest tasu on poolteise kuni
kahekordne. Elu maksab siin 30—50 franki
päewas. Meie töölisele M sarnane olukord
küllaltki meelitaw, kuid praegu mitte kerge
mmi kättesaadaw kui omaaegne Ameerika.
Küll wõib pahest mõnesuguse kawaluse kan
du saada sissesõiduwiisa wõi ka salaja üle
piiri Pugeda, tuid kui Ameerikast eraldas
meid°sissepääsematuS, siis Prantsusmaal töö

dokument, millega lepitakse kui hädapärase
isikutõendusega ainult lühiajaliste
puhul. Kes aga tahab Prantsusmaal pike
malt peatuda, see peab muretsema endale!
wälismaalase prantsuse isikutunnistuse
carte dhdentite. Töölise carte d'identitö'd
aga praegu uutele sissesõiwuile. enam üldse
wälja ei anta. Möödunud aastal ja warem
sissesõitnud wõiwad weel ehk kuidagi saada
põllutöölise carte d'identit6; selleks tuleb lei
ba tööandja ja sõlmida sellega aastane töö
leping ning selle põhjal esitada palwe töö
ministeeriumile, kes siis annab ka pooldawa
(avis favorable) wõi mittepooldawa (avis
defavorable) otsuse. Warem ka uustulnuk
wõis põllutöölepinguid sõlmida koguni töö
ministeeriumi kaudu, kust siis sai otsekohe ka
juba põllutöölise carte d'identite. Praegu,
mil isegi kewadise tööhooaja tõttu nõudmine
põllutööliste järele pole suurem kui pakku
niine, saawad tööministeeriumi tööbüroos
tööd ainult need töölised, kellel juba carte
d'identite on olemas. Põllutöölise carte
d'identit6 aga ei anna õigust töötamiseks
tööstuslikkudel tööaladel ega üldse muudel
tööaladel kui põllutöö.
Kõik Prantsusmaal tööloaita tööotsijad
saadetakse üle püri Belgiasse, isegi itaalla
sed ja hispaanlased saadetakse sinna, kuigi
nende kodumaa on hoopis teises kandis. Mis
nendega Belgia küll peale hakkab, jumal seda
teab! Tööloata wälismaalaste wäljasaat
mine on praegu igapäewane nähe, ajalehiski
ilmub pilte nõnda-nimetallid sinisepiletimees
tc salkadest, keda jaama wiiakse wäljasaallni
seks. - * >ge
Paarisaja frangiga baskis Prantsusmaale
tööd otsium tulla on meeletus wõi meeke
heitlik katse, seda teadsin küllalt tõsiselt, kui
kolme kuu eest niiwiisi teele asusin. Kuna aga
järele teha soowijaid kuulsin mitte üht-kahte,
waid nii mõningaidki, siis jutustan siin pea
joontetz oma senise käekäigu, sest paljaid aja
lehes trükitud ametlikke andmeid wälismaa
de oludest ei taha keegi päris tõsiselt arwessc
wõtta.

Kuulsin ühelt eestlaselt, et maal far
mist farmi ringi käies wõiwat leida tööd.
tSölHe «Me d idmttti nAtestw-möne.
Pärast paewast linnas ringijooksmist asusin
EeVti wälispass on siin kaunis tähtsusetu siis ühel märtsikuu laupäewa keskööl jala
januseks samasugune tõke on tööloa

teele maale, ilma sou'ta taskus. Ilm oli nii dimstruktor, sest minu passil seisis elukutse
umbes Eesti nowembri ilma sarnane, maa
õpetaja), ööbin juhuslikult ühes wõi tei
kergelt külmetunud ja lumekorraga kaetud, ses hotellis ja praegu kõnnin ringi, et waa
Puhus winge tuul ja wahest tuiskas ka lund data öist Pariisi. Minu seletus nähtawüsti
näkku.
weenas, sest minu rahakoti sisu järeleuurimi
Pühapäewa keskpäewaks oli paarkümmend seni nad õnneks ei läinud, waid lõpetasid
farmi läbi käidud, kus igalpool wastati, et ametliku jutu ja pärisid, kuidas mulle nende
tööliste wõtmiseks olewat aeg weel. liiga Pariis meeldib. Seletasin, et wäga kena
warane, sest maagi weel alles lume all, wõi linn ja eiti kui soe on siin, et meil, Eestis,
et töölisi üldse polewat tarwis, eriti tööloata praegu märtsis alles meeter lund maa peal
wälismaalasi. Olin jõudnud külakesse, kus ja sama paks kord jääd jõgedel-järwedel ja
kilomeetripost näitas 42V£ km Pariisi. Kui külm nii kõwa, et sülg külmab õhus jääpal
õhtuks weel linna tagasi jõudsin, siis imet liks ja kukub raginal wastn tänawat. Edasi
lesin isegi, et 85 kilomeetrit pärast eelmisel küsiti minult jääkarude, walaskalade ja hõ
päewal ringijooksmist söömata ja magamata berebaste suhtes. Poole tunni pärast lõppes
wõis maha kõndida. Igatahes poleks usku lahke westlus sõbraliku ~au revoir'iga". Sain
nud, et landsile asfalttee nii palju maha käia terweks wintsutawaks ööks lõbusama meele
olu.
wõimaldab. tsau -r
Kui õhtul linna jõudsin, oli jalgadel
Jätmisel nädalal sain endagi imestu
Mille rohkem kui warbaid. K»li äärlinnast seks maalritöödele Koloniaalnäituse juures.
läbi linna poole tmgerdasin, lausus minu Olin üsna rõõmus, sest töötada sai koguni
kohta üks möödamineja teisele, et waat kus 15 tundi päewas; maksti 5 franki tunnist.
enese täis wõtnud!
Kuid juba kolme päewa pärast oli sellel inie
Knuewäel ööd läbi tallmse täna juhtumil lõpp ja tema põhjuski selge. Ette
wail tuli nüüd täid pooljoostes igal öö! wõtja, olles rahalises kitsikuses, ci saanud
mõnikümmend kilomeetrit maha, et saada pi pidada kindlamaid töölisi, mistõttu tööd kuh-sutki sooja. Wahest sadas lumeräitsakat ja jusid tähtpäewade eel ja seepärast tuli pere
külmetas endist wiisi. Selle aasta märts mehel ajuti riskeerida tööloata tööliste pal
oli haruldaselt jahe, nagu tatvaliselt Pariisis kamisega, keda aga mõne päewa pärast jälle
südatalmcl jaanuaris. Jalanõud olid la wallandas. See oli peremehele küll kaunis
gunemas ja tasku. tühi. Wahest sain mõnelt riskantne mäng, kuid tasus end siiski küllalt
lahkelt tuttawalt mõne frangi, mille eest Mõi hästi, sest alalistele töölistele tuli tal maksta
siu osta tsiki leiba mõi maa-aluseraudtee pi kuni 8 franki tunnist, ja ega wälismaalane
leti, millega maa-aluse läpases, kuid soojas wallandamise puhul peremehe peale kaeba
õhus wõis jaamadest wälja tulemata sõita ma ikkagi nii kergesti lähe, sest ühes pere
ringi kuni öösel kella üheni, mil maa-alune mehe trahwimisega ootab ka teda ennast
maalt wäljasaatmine.
liiklemine suletakse.
Öösel juhtub ka sagedasti, et politsei tä
„öweigile" sõiüst eest jooksupoisiks. On
nawal sind peatab ja isikutunnistust küsib, nells olin saanud wahepeal ühelt eestlaselt
kui paistad millegagi teistest erinewana. teada, et ühes wäikeses Pariisi naaberlinnas
Minu poolpäti wälimus andiski kord säära keegi tõehhlane restoraan-hotelli peremees
seks jnhtumiks Põhjust. Kord üle tänawa muretsewat tööperemehe, tingimusel, kui te
minnes juhtusin paarile jalgrattapolitseini ma pansioni asud. Too kaasmaalane hoia
kule Pooleldi teele ette jääma. Pidades mind tas aga mind ka juba ette, et mees on wõru
nähtawasti koduta ringihulktiwaks wenela kael ja nöörija, sest teadis seda oma kogemu
seks (sest neid üle maailma tnntub kuuemäel sist. Sõitsin siiski sinna, sest olin walmis
käijaid leidub praegu Pariisis säärases olu töötama isegi söögi ja korteri eest, et aga saa
korras mitte Mähe), hõigati: „Posjöl!" Ar- da wähegi aega ringikuulamiseks tööwõima
Mates, et pean kiiremini jalust kaduma, kii luste asjus. Mees wõttiski minu pansioni
rendasin samme juba poolinstinktiimselt, et ilma pabereid ja nimegi küsimata, lubades
saada rutem eemale sellest soowimatust selts tööd muretseda mõne päewa jooksul. Kui
konnast. Kuid nende ainsasõnalises wene nägi aga minu häid traktorijuht-mehaaniku
keeles tähendas see küsimust: „Kuhn lähete?" tunnistusi, siis pani mind oma autot remon
Mind peatati ja küsiti isikutunnistust ja clu tecrima, sest ütles, et mujal tööd praegu ei
kohta. Seletasin lahkelt-lõbusa näoga (kuigi olewat. Töötasin paar nädalat autode kal
endal kippusid hambad külma pärast lõdise lal, tehes sekka ka muid töid, iga päcw 12
ma), et olen läbisõitew sportlane-tnrist (svor- tundi. Kui fiis antnd nfib korras ia ka muud

käepäralist tööd enam polnud, siis pidasime
arwct. Tema rehkendas mulle tööpäewa ta
suts 25 franki, millest aga pansioni eest 20
franki maha arwas. Kuna alul olin neli
päema tema juures ilma tööta elanud, siis
olin lõppkokkuwõttes kahenädalase töö järele
temale Meel 20 franke Mõlgu. Nüüd oli sel
ge, et olen päris puhastwerd ekspluateerija
küüsis, kuid minna polnud kuhugi; jäin oota
ma, millal saan tema juurest mälja tööle.
Mees oli olnud marem samuti kimimurru
tööline ja maanteesillutaja nagu tema prae
gu ekspluateeritawad klicndidN, kuid, kosides
migaste jalgadega prantslanna, omandanud
koduwäina hotell-restoraan-kohwiku, ja kiit
les nüüd oma päewa makswat 300 franki.
Samasugust sweiklikku lollaka-kawalust oskas
cbujalt harrastada ka tema wend, kes šoffe
tina teda alatasa tüssas bensiinirahadega ja
minul suitsud kippus käest ära suitsetama.
Wahepeal sain siiski õnnekombel wiieks
päemaks mäljas tööd ja natuke raha teenida.
Ühe lossi suwehooajaks korraldamisel tuli
laadida ja kärutada süsi, wedada sõnnikut
(wllkopani siiski asi meel ei ulatunud), saa
gida puid, kaemata maad ja kitkuda peenraid.
Wahepeal oli aga peremehe kelnermna
raske töö pärast kohalt lahkunud, nagu hil
juti paar cclmistki. kellest uks kenamanäoline
olewat eelistanud Pariisi lõbunaiseks minna
Nuud Icibiõ peremees paraja oja olewat mind
endale kelneriks wõtta, muidugi jälle tasuga
K• ,Ätlma mul kuhugi minna
polnud la pealegi lubas peremees mulle mu
resteda tooloa, sus olin nõus. Nüüd tuli
16 päewas; ei antud aega
habctki azada. Paari nadala pärast teatas
peremees, et tööluba tema mulle ikkagi ei hak
kawat muretsema ja kui ma siis pärast töö.
loa hanknnue asjus Pariisis käimist übel
priipaewal, milliseid kahe nädala kohta anti
nim,l „fj, teatasin, et paan päewa päras
lolle tooloa asius pean Vai-iiosMä
Wmiaji miitb «J uSÄ~n,ä?
Olgast muidugi polnud juttuai. rlw
|a,b hädawaewal. cnbiscb
sptacnn ctan irtime&te armust ja banain
tööluba uhc wene adwokaadi kaudu
mmt as|a suba Jun aega näbalast näbalažie
ncnttamib. Jtm tööloa saamine sel teel ei
onncetu, ft.S jaab särele, faä lasta end maal
walja laaia raõt astuda wõõrasteleegim.i
Ula Haritlane.
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Äriringkondade arwamine uutest

Mõned märkused.
Käitiswanemate seadus riigik. komisjonis.

Kui puudub usk kodumaa kauba sisse.
Kniwõrd suurte raskustega meie kodumaa
saaduste wrustamisel woidelda tuleb, näita
Kaud..töo«t»»toja arw««i»e: eelvõu wastswotmatv.
wad allpool toodud üksikjuhud, miS kõlawad
Käitise töömõtjaskonna asutiste seaduse fäitiSMavemad peaivad tootmisprotsessile ,anekdoodina, kuid kuuluwad tõestisündinud
eelnõu tuli ncljapäewal arutusÄe riigikogu öasa aitama. Kuna aga nelsse walidy wõib lugude hulka.
üldkomisjonis. Aruandja J. Klesment üba 20-aostaseid isikuid ilma igasuguse tsen
Riidelvabrikant tuleb linna, fui tal õpib poeg.
(sots.) ütles, et esitatud seaduseelnõu lccheb; useta, siis on arusaadaw, et ateist ei saa loota
Mälja teoreetik istest eeldustest, mis puuduta ningisuoust tootmisprotsessi ratsionaliseeri Kuna pojal tarwis on muretseda ülikonnariiei, as«
tud seletuskirjas. Moodne tööõigus waatab nist. Waslispidr aga näeme teiste maade! kub wabrikant suuremasse riideärisse ja palub näi
enesele mitte kui individuaalsele warawahe seadusandluses, et käitisnõukogust wõtawad! daia riiet. Tuuakse ette palju kangaid. Kaupluse
tus-õigusele, waid kui sotsiaalsele isiku-õigu unduslikult osa ettewõtte poolt nii kauban teenija teeb ühe ja teise riidekanga kohta päritolu
sele. Tööline ja tööandja ei ole käitises mitte tusl-Äud kui ka tchnKised asjatundjad. ,märkust, sellejuures mitte aimates ostja asjatundlik»
Käitiswanemate seaduse järele on nende kust. Muuseas nimetab müüja üht kodumaa riide
wõlaõiguslikus, tvaid org.-õigusliÄis wahe
korras, kuna käitis on toidetud termik, mille asutiste üheks ülesandeks käitise tööandja ja kangast inglise kaubaks. Ostja ja müüja tvahel tekib
kõik osad sõltu/ivad üksteisest ja kujutamad töömõtja wahel teatawate tülide lahendamise! kahekõne, kus müüja seletab, et see kuulub Inglise
käitist ainult liidus üAteijega. See uus aru kaasa aitamine. Kuidas see aga tegelikult wabrikule ja ostja atvaldab wastupidist. Lõpuks
saamine tööandja ja töölisse mahewrrast ole peab sündima, on seaduseelnõu järele selgu sõnab müüja: „mina müün ju iga paew ja sellepä
wat wastmvõtmist leidnud pea kõigi maade seta, kuna lepituskoda on ette nähtud ainult rast tean ma wäga hästi, et riie on walmistatud
seadusandluse poolt. Alul olid tööwõtjas Itsi?ul juhul. Pealegi näeme tegelikus elus, Inglismaal, kuna teie wast aastas korra ostate."
konna asutised wabatahtliku iseloomuga. Ala et see ei ole mitte kuigi kaaluw põhjus, mis
Ostja: .Teie müüte seda, mida mina Malmi?tes 1920. a. tehti Saksamaal need sundusli seda eelnõu õigustab. 1929. a. andmete jä ian. Head päewa!"
kuks ja käesolem seaduseelnõu ongi rajatud rele oli meil 3556 ettewõlet, ümmarguselt !
j*
saksa 1920. a. seadusele (Betriebsrätegesetz), 51.000 töölisega. Töötülisid oli sel aastal | j Wiljandi Kaasa? j abc kauplusesse astub maa
mis osalt weidi pehmendatud. Aruandja re« 710 isiklikkudes asjades, mis lahendusele tu« \ i mees, ning nõuab weepudelit. Antakse, kuid kaup
fereerib lähemalt semsa eelnõu sisu. Wastu lid tööinspektori wahetalitusel ja kus töölisi ' mees lisab juurde, et see on hea kaup kodumaa
wäited majanduslikkudest ringkondadest ole rahuldati 275 korral. Kollektiiwtülisid oli paremast Kaust luabriku st sa maksab 1 kr. 50 senti.
wat liialdatud sa ekslikul alusel. Seaduse 55, rahuldatud 22. Peale streigiaasta on I Maantee?: „Kas^pole siis wäljamaa omi?" Kaup
sihiks olewat num seas hoolitseta ka töö aga tülid ja tülikaebuste arm wähenenud ter-! mees: .on küll, kuid need pole paremad, küll aga
puuduse lahendamise Mõimalusi.
toelt 50 prots. Mõrra ja suuremalt osalt on ;• kallimad.* Mulk ajab rinna ette ja tahab kindlasti
Kaub.-tööstuskoja esitaja P. KoltS: tõik tülid palgaküsimuse alal. Seega teewad saada seda kallimat, wälismaa oma. sest pmtdutatud
Kaub.-tööstusringkönnad, keda käeSolew eel kaebused Mälja woewalt ümpiarguselt 13! on tema hella kohta rahuküsimust. Kaupmees on
prots. Kas siis nendeks ongi tarwilik nüüd j kimbus, sest tal pole wälismaa weepudeleid üldse
nõu puudutab on seisukohale asunud, et
käitisnõukogusid luua, mis pealegi wäga i olemas. Wötab fiis riiuli teisest otsast teise must
eelnõu esitajtud tujul ei ole mliie wvstv
palju maksma lähemad? !
wöetaw.
riga weepudeli ja nimetab 25 senti hinnale otsa.
Aeg sarnase kaugeulatusliku. sotsiaal-seaduse Uue stvduse järele praegusel ajul tarvidust
Maamees: „5?o t»m tfi töine wällanagemme
ei ole.
maksmapanekuks oat ebasoodne. Ta tekitab
kohe!" Maksab oma raha ja läheb.
*
kindlasti teatud raskusi ja rahutusi. Prae Maksew seadus annab kaik, mis töölised kätte
gmre seisukord meie tööstuses on wäga tõ saada, tahawad. Edasi peatub P. Kolid üksik
Tartu tööstur. keS walmistÄb häid a?ju, on
sine. Kogu jõud kulub selleks, et ettewõttoid asjaliselt seaduse puuduste juures. Ta toob proowireisul Narmas. Astub eestkätt sisse wastamitte põhja lasta minna. Nüüd aga pan ette, et
Matesse eesti äridesse ja pakub müügile artikleid.
nakse peale uus koorem.

seaduse eelnõudest.
Tarkttft sõitsid esmdajad Tallinna.
1) tvSimaldada igake Tatine»?
Kesknädala õhtul peeti K.-Tööstuskoja randini:
htfi li emalt 800 tuti di aaSmZ iga -«ora.
Tartu osakonna ruumides Tartu äriringkau 2> ii(cri:n:::iöisdcfv ent kültulenne ro-.-ut'.- juu cna
dade esitajate koosolekut käitiste tööwötjalL tine ö;i'a;on-:-; 8 lt.ntttniuöoer ee :

asutiste seaduse, tööstuslikkude käitiste tööaja

nttffctnfie :c;u Toffttierfcl (öö.i'C m tocutn-tt ma

suse, töösturite keskühingu ja kaupmeeste üht
suse esitajad.

raamatus, ilmet et ictlcfs okf* w.ioiš It*-c seire a
crilijt nöörraamann.

ftM; 4'f SoTc ietvJD'l ntitvvr lubafiiitntiii ii.etiJiuu
seaduse ning gildcde warandme asjus. Koos lööd?
icgcmtiels 'cebuie poolt inoaine p trtcs,
olekust wõtjid osa TarNi wabritautidc ühi i ülett!nni:öädc
nrirc?- iu? tünnil'

saksa seadus on kaugelt mõõdukam.

Seal wõib tööliswanemaks walida isikuid, Keegi ei wöta, sest see on kodumaa kaup. Lõpuks
Nii suure ulatusega sotsiaalteadused tekiz astub naljapärast ka ühte Mene kauplusesse ja tea
Mad harilikult rewolutsiooni ajal. Eelnõu kes 24 o. wanad, Tsheho-Slowakkias 25 ö J
aluseks on wõet-ud saksa seadus, kuid teata- wanad. Peale selle on ette nähtud, et nemad i(tab,
etwastob,
ta kodumaal
walmistatud
aSju
pakub.
Kaup
mees
ilma et
pakkuja oma
kõnet
lõpetada
Masti tõsteti seal see küsimus üles äärmiste peawod käitises olema töötanud wähemalt 61 oleks saanud: .Kodumaa kaup... Ja, seda peab
pahempoolsete (spartakistide) nõuded, millega kuud ja omal alal meel 3 aastat. Meie olu
! toetama! Palju on müüa?" Pakkuja annab ära
täitsa päri ei saanud olla iscgi sots.-demokraa des peaFS need nõuded meelgi suuremad ole- j kõik oma kauba ja saab uustgi tellimisi.
did. Rahutuste ärahoidmiseks oldi aga sun möy kui tahetakse tööliswänematele autori
niwd käitisnöukogude seadust wälja kuulu teeti anda. Ka tööliswanemate walikul nõu
Linnades korraldati hoolekannet ministeeriumi
tama. Nii anti see seadus saksa spartakistide takse teiste maade seaduse järele suuremat summadega. Muuseas koeri ka hoolealustele kindaid,
Merise surwe all ja nüüd seatakse see seadus tsensust kui käesolew seadus ette näeb. sokke ja sukki. Kõik tvälismaa lõngast. Omamaa
meile eeskujuks!
Tsheho-Slowakkia seaduse järele Peab Malija
ei saatvat kududa I? Isegi hoolealustele
Meie töölised ei ole sedawõrt omaniseeri 3 kulld teeninud olema ja tööliswanemate lõngast
mitte!
tud ega arenenud, et nemad suudaksid sarnast amet on seal auainet. Nemad ei saa tasu
demok?aatlikku korraldust, mida käitisnõukogu oma teyewuse eest. Meie seadus näeb ette
Priimuse nõelu toodi wälismaalt: neid plekist
seadus ette näeb, oma majandusliku seisu tasu l*/2 päewa palga suuruses nädala kohta.
warrega
traaditükikesi. .Kuid kg kodumaal hakka?
korra parandamiseks ära kasutada. Kogemu Tegelikult aga tuleb kulusid juure weel tööaja
neid
üks
Malmistama. Ta ei saanud neid muidu
sed senise tööliswanemate seaduse asjus näi arwel, kus tihti wanematel on käimist. Need
tawad hoopis wastupidist. Omal ajal pääst kulud on seda enam ebaõiglased, et tööwõtjas müüa, kui pidi plekile taguma Mõõrkeelse sõna, mi?
sid saksa ametiühisused maa punasest häda konna asutised luuakse tövwõtjote huwide midagi ei tahenda, kuid siiski oletada lubab, et see
wälismaalt toodud.
ohust. Nemad suutsid töölistele selle hädaohu kaitseks.
Edasi on eslnõu järele töölismänemad
selgeks teha-, mis maad ähwardas spartakis
PudukaupluseSse tuleb preili ja palub sukki.
tide soowide ja ässituste näol. Meie ameti- Zleti
Antakse kastid ette. Mgusad sukad. Küntakse hinda
puutumatud isikud,
Ühisused aga kaldusid omal chal hoopis häda
ohtlikule teele, nõnda et suurem osa neist tuli nemad taõiwad töölt puududa, wõitaad kah ja Peale selle Meel, kas kodu, wöi Mälismaa oma.
sulgeda. Kõigi riigikogu walimiste ajal oleme julikud olla tööstusele, tööandjat sõimata jne., Kaupmees teatab kodumaa päritolust. Peagi lei«
näinud, et tööliswanemad esinesid äärmiste aga, neist lahtisaamine ei ole mitte kerge. takse mõni wiga ja suhtumine karrbaSse on külm.
pahempoolsete nimekirjas. Nii oli 1923. a. Käitise üldkogu kojukutsumine on tehtud töö Vaadatakse teisi. Suka äärele on löödud wõörkeelne
nimi. See leiabki osta. Pärast pidi kaupmees pead
riigikogu walimiste ajal punaste nimekirjas andjale sunduslikuks.
10 tööliswanemat, 1926. a. 5,1929. a.
MN puutub aga saksa seadusse üldiselt, mangutama, sest mõlemad sukapaarid olid ühest ja
6. Sellest näeme, et meie tööliSasutiste juhid siiS näitab tööinspektsiooni aruanne, et seadus samast kodumaa Mabrikust ja ühest sordist. Ainult
on seni liiga kergesti sattunud pahempoolsete ei ole tema peale pandud lootusi täitnud. teisele osale on wabrik peale löönud nime, 'et rahul
mõju alla ja sellega wiiakse ka kogu see asi Tükitöö andjate ja tööwõtjate toahrf on wa dada ka neid, kes kindlasti usuMad tvälismaa kauba
wäga kahtlasele pinnale.
hekorrad raskemaks läinud. Sakslased loe õnnistusesse!
Kas on tarwidust praegu mi seaduseelnõu wad seda seadust liiga kalliks, oegaraiskataaks
järele?
pr otstarbetuks. 1921. a. kulutas Saksa riik
Hiigla säga.
Praegu maksab 1919. a. tööliswanemate 29 milj. marka raudtee- ja postiteenijate töö
seadus. Juba' see oli õige radikaalne ja liswanemate peale, kuigi seal tööliswanemad
laiendamine ei ole enam taõnnalik egp: ka ei ole mitte palgalised.
tartvilik. Töösturid ei olp jkunagi keeldunud
Wabrikantide ühisuse esitaja dir. Oja
teöliswonemate walimiste korraldamisest, kui selgitas pikemalt seaduseelnõu puudusi üksi
töölised seda ise on soowinud. Kuid tegelik kute paragrahwide järele.
elu on näidanud, et ei ole
Läbirääkimised üldkomisjonis jätkusid
töölistele mingisugust kasu toonud ja seepärast nÄjapäewal kell L p. 1., kuna ära kuulati weel
ei ole neid ka tallitud.
teiste majanduSriiigkondade arwamisi.
Uus eelnõu ütleb, et käitisnõukogu ja

Eelmisel koosolekul öli otsustatud nime-,

Kotuisjon Pidi nelja päewaks Tallinna
sõitma ja märgukirjad mastaMatelc isikutele
märgttkiri ja tä esitada wab. toal. ning riigi-! ! esitama, liht lasi otsustati ühineda nende pa
kogu rühmadele. Koosolekul wöeti warem ! r»nd>lsettepane!utega, missugused tehakse
wakmistatud märgukiri üksmeelselt wastu ja , Tööstuskoja poolt riigikogule nende seadus
waliti Z-liittneline komisjon märgukirja eda i eelnõude parandamised.
siandmiseks. Märgukirjas seletatakse, et käi
Ilks oia' koosolcjatcst awaldas joomi, ct ei
tiste tööwo-tjate asutiste ieädus on wab. wal. j tuleks üldse kõneldagi nende seaduseelnõude
poolt riigikogule esitatud kujul täiesti wastu j parandamisest ega mastnwötiuiscst. Teadu
wõtmatu. Tööaja seaduse asjus on märgu j icb tuiemat täiesti tagasi lükata. Kuid ena
kirjas tehtud rida olulisi parandusi.
j mus kaldus siiski arvamisele, et ehk küll mÕ
Märgukirja? juhitakse tähelepanu >cM«, tt fui lcmad need seadused on mäga haiwad, kuid
senisel tööltstewanemate instituudil oli sihik? olla
; siis kl tuleks lõik selleks teha mis wõimalik, et
MtcheutichcZs töötülide lahenemisel. Unu? cr töö
tatud seaduseelnõude puhul koostada äoastaw

lisie Itmuematel ofcf? õigust olnud endid segada neid seadusi parandada.

Tartus amwatc endiste gildede waran
ditstc K. Tõösttlskvja Tartu osakonnale edasiuueS lsaduses on see mõeldud ois?
andn.tisc asjus oli lewitattid linttas põhjendaSest sarnasel tee!, nagu eelnõu-? erre näbnld. wlib
töötülide lahenemine kc-tiu kuund ja sell? tö.i:: matuid ktnrldtlsi. Need kuttlduscd kanti ka
Nuumaldadu sarnaie 'eiiuforra teffimiit. ku? ;ga'- koosolekul ette. Seletati, nagu oleks mab.
sugune ioowa töö tegemine nmunid wrimnni??
.loal. ühel oma koosolekul otsustanud gildede
Täiesti wasiuwp.matud cm Tarni majandus warandnstest anda K. Tööstuskoja Tartu
rmglond>idele need ..kangcleulaiuwed meie r'h:na
osakonttale ainult Kiiiitri tänama! ai'uw sväi
majanduie soN'salt'eerimiõe puuded, mida uu- kä--.
nsewcmema:e seadu? taotleb, kn.na tööandja ''ca . kc maja. Teine smtr maja läheks aga linna
takse käitise tööliskonna täielise kontrolli ja järel» walitsttscle. Koosolekul tõendati aga, et need
lvaltvi alla".
lon täiesti põhjendamata fuu I •
Peatudes lähemail seaduseelnõu üknkuie bnn
'
diis
e d.
ditstc suure?, jõuab märgukiri rvtsuirfc, et fäiri?ka gildede war andus te asjus
nõukogude kama esil alud kujul ei lahi mada sea',
duseks, kui ei taheta häwuaixr nuie uur- ja fcrf riigiivanemale ja K.Töosnrskojale märgu
tööstnst. meie vuurfüubciiduit ja seega icrMct tnric
! kiri esitada, et Tartu osakond
rahwamajandust.
saaks kõik gildede marandused. Märgukirja
Märgukirja teise? osa? käütailakse s-hinmfist
tööpäklva eelnõu. tgiin prrte-leerilatse üleliigsete edasiandjaks wolilati santa komisjon, kes esi
wormäliteetide wastu üleiunnirööde jniircZ sa soö , tab märgtikirja käitiswanentate ja tööaja
ettewõite töökäigu?se su ctteiuõr.c juhatuse <tdmt

nistratiim'e.s'e sa majandu.-li?'e tegewusic. ui?

witalakje omalt poolt tcha eelnõu-Z järgmisi pa- < ic idu ic suhtes

"Dwigatel" täiesti uue omaniku käes.
Sügisel wõiwad tehased tegewasse astuda.
Eile oli Tallinna linna
Eile peeti Tallinnas ..Dmigateli" wabrikus
nialjapalkuminl
3 uue trmmniwaguni edne.«
ttmmast oksjoni. Seekord oli cuompuffimnicl
müügil ..Twigateli" maa-ola, ehitulph ja toit5 uuno. 'Selleit wõttiS ma fa suba ~Tw ga*
mane oia liifurrnit Morortduicif. Kõik need tel'" wadrik. fo-5 loodad, et trammiwagunit"
omandas Riia sa Saksamaa rahandusgrupi cli* tellimine temale atitafie. Sügiseks on tcdn§trI
tasa hra Koste 525.000 kr. reit. Ragn juba loota tellimisi wagunite Peale wälismaalt.
teada, loowad ..Twigateli" wabrikn nnod oma"
Wttdrikn omanikud loodawad. et siias "l
nikud aktsiaseltsi „Eesti Dwigateli". Teha: tol saab tööd alustada juba 400 f roo Hf ibeeri tui
tuleb parandada nüüd juuresõida teid sa ka tööltiega. järkjärgult wõiwat tööli-ie -onn
triseid. Ka tuleb uuendada hulk masinaid, enne ..Twigatelis" tõusta 1000 veale nagu "iv
kui tehas uuesti tööle saab Bafoln. Arwatafse, on Praegu Riia „Phoeniri" wabriku?. See
et see wötab aega mõne kuu, nii et alles sü olenema: aga >aada>vatest tell'miste't.
gisel wõib wabrik oma tegewust laiemas ula
tuses alustada.

Soome wälisminister manit
Raadio ringhäälingu kawa:
seb rahule.
Soome wälisministcr Irjö Koskineir ko?
Rccdcl. 29. mail
kolmapaewal Genfist Helsingi tagasi saabus,
TaUinna.
15.30
pdewauud. 15.45 ajana t.
wõttis ajakirjanikke jntule. Riiwates Soome ötenöus. Ämii 16.30
gramm of 19 tealctb ja
wälispolitilisi nõudmisi, manitses ta kõiki ko* granmtof. 10.20 fcrirroauuP. 19.30 pool tirrdt
danliü ringkondi enesetai tiuta mm lo ia os a' Tammermuui. 20 ilmateade Tärnist. 20.05 dr
likkusele, toonitades et nieeleaivaiduste ja äge* wrd. U. Karril: Kõhn<onc äki.rsrest vaiguSten,
dusega ei ole wõimalik mingisuguseid tagajärgi

20.35 konti. l'l. Krull. la.rpani ja Hiina
iaawutada. Sellega tebtainar sagedasti aimrt muu'!un. Crfr-tcv. HBahcpcat estneb soil-nna
kahju sellele, mida loodetakse edendada kõ H. Anton twiiul-.
Tartu, li 45 grammei. 15 3'' üle?. Tallinna':.
nelemata sellest, ct niisugune tegowus on sa
19
reateid ja grammoi. 19.20 iilcf. Talirnnan.
gedasti kaugeleulatawate tagajärgedega, mii 20 ilmateade
ja aiandit, õiendit?. 20.05 dr. tited.
list? eest asjaosalised ii'e ei jõuaks enam wal«

11 Karcll: Kehuõõne aktli-rest fca stušteit, mis to>-

tufust kanda. ..Awalikul arwamüel on sel
les asjas tähtis ülesanne täita", seletas mi*
nister. «Ralmstada meeli ja waigi:-tada

'jamad lõifiiit (iilcf. Ecc-ri Teuvi-sh. iPJuu«urnist .
20.05 irlcf. Tailtnnasl.
Helsingi. 12.05 muusikat. 18 kõne. 18.25 5l er
im- ja lvnolenccflo. 19.15 rnuuiifnt, 20.10 humo
reske. 20.00 ork. konti, solt-tidcg.t.

üleliigset fanatismi."

lõhkepommid. Mitmesuguste aukmete põhial
Sädetelegraaf märgib:
kahtlustati süütamises Peeter Jllusat jo temn
Jirj külaline. Berliinist, (Trj.). liri tvNis poega. ZeS ka Peeter. Mõlemate taastu tõS
la kaubanduSmiNiSier Mac Dillisan jõudis Berliini
dmctlikuks külaskäiguks Saksa walüsusele. Saksa teki Wanem Peeter Ulus suri oga
ajakirjanduK terwitab külalist südamlikult ja rõhu eeluurimise üsal taanglas, kuna poeg. 98-aas
vab Saksa-liri rahtvasre anunust sõprust.
tane kaugesõidu kapten, mõisteti alguses ra
Oli mäss ja ei ole. Johannesburgist. (Trj.) hukogu ja hiljem kohwpalati paolt 6 aastaks
Hiljun teatati, et Portugaalia Jda-AafrikaZ on puh
tenud rahutused, mis ahwardawad wötta ülemaalise sunnitööle. Riigikohus aga tühistas kaewo

mi- waialvad lõikust (üLcf. E. Ternst>tz. Muul.

Uus weeühingute seadus
wäljatöötamisel.
Wieeühingutc' asutamine KhtsamaikS.

Lahti. 12 05 muniikat. 18 lau.e ja jutte las

tele. 20.1 u ronin lau.e. 20.30 fonti, iilcf. Daan.st.

Ttokholm ja Motala. 18.15 ajawirteline pro

gramm. 19 heliplaate. 21 solistide tt-kawi. 23.15
ajawinemunt. fcclp. orkestrilt.
Oclo. 14 heliplaate. 20.30 fonti. filcf Kop nt

Pöllutööministecrimnis ollakse praegit
ametis makswa weeühingnte seaduse muuda haage,ust. 20.15 fonttcxt.
Saümibborq. 13 fonti. 17.40 flahjcrimunstfai
tuste Töödega loodetakse
vEfatvdtnaaastn pidulsk kontsert.
lõpule jõuda lähemad ajal, et tms eelnõit 20.00
22.15 koni'. 24. lamnttmnti.
juba sügisel riigikogu istangjärgul wastu
Riia. 17 kaniewäe erk. konts. 17.30 hcllpl. 1?

rewottitnooni ilme. Nüüd antakse ametlikult teada, tud otsuse ja saatits asja uueks otsustamiseks
et rahutused on sumbmatud. Rahutuste algatajaks kohtupalatile tagasi.

wõetaks.

on olnud Portugaaliajt wäljasaadetujd politilised

komi. järg. 23.15 BcliftiriTi mutti.

süütegijad. Mässu õhutajad oletvat tvangietatud ja
kogu asumaal waliisewat praegu täielik rahu.

Warosaw. 13 10 ja 17.30 grammsi. 18 45
TeatÄvatzti annab riit tabrpidajatcle loe*
fruri. 21.15 iiintf. fonti.
tust suuremate maaparandustööde teostami ork.Berliin.
15 povursi''td oopereist heljpl. 17.30
seks, ning magistraalide kaewamisel. Toetuse konn'. 18.40
muuitfat lättele Help-. 19.30 aari
saamine on tingitud wecühingute asutamisest.

surma ja 11 raskelt haatvata. Lnnetus tekkis pöö
rangu male asetuse tõttu, mille tagajärjel jäämäest

Nagu selgunud, on maksow seadus weeühm
gute asutamisel liiga paindumata ja rasken
dab põllupidajate! wecühingute asutamist.
Kuni wiimase ajani on Eestis asutatud üle
182 weeühingu, kuhu on koondunud keskmi
selt iga ühingu kohta 30—40 talu. Uusi wee
ühingu id asutatakse maal wcelgi suure sa

Maja. kus P. Jllusa kaudluS amS. on
ühekordne puust ehitus ja selles oli pialc
Raudteeõnnetus Inglismaal. Londonist, Jllustl kaupluse weel 3 teist kauplust, millest
(Trj.). Fakerhami raudteejaamas, NorfolkiS, juh
ms raske rongiõnnetus, kusjuures üks reisija sai kahel olid kaubad kinnitatud.

sele sõitew rong tormas otsa jaama ees seiSwale rci
sijate rongile.

Pealetung Himalajale. Münchenist. Teine

saksa Himalaja cikspedilsiosn dr. Paul Baueri \vt*

hatufel oigas teekonda India. kuS tahetakse ro
nida Kannchanjunga mäe tippu. See on kõrguse

Riigikohtu otsused.
Riigikohtu kriminaal-osakond 26. mai istungil

otsustas jätta tagajärjeta Jaan Wahtra, Aliedc
Wahtra. Mihkel Männiku, Johan Liljerofi. Eugc

nie Martmfom, Aleksander Mikkotvi, Voldemar
5580 m. Baueri esimene ekspeditsioon 1927. a. .Lubja, Marie Rikansoni, kahjusaaja Jaan Penidi,
selle mäe tippu nurjus. Jõudnud juba 7400 m . Eduard Tinnerti, August Wiidermmnsi, kahjusaaja

voolest kolmas mägi maailmas. Ta kõrgus on

kõrgusele, oldi äkilise ilmannwtu> tõttu sunni
tud tagasi pöörduma.

! alaealise Viktor Pommeri eestkostjas tenm isa Aug.

Pommeri, Marta Miksoni, GuStaiv Akseli, Emil,
Friedrich Kesseli. Jakob Kornaki. erasüüdistaja

Peeter Riimi, Georg Tomsoni. Alma Pardi (2),
Eduard Parmalt ja August Kolbergi. Johannes
Lumnanni. Paul-Woldemar Rausbergi. Valter

Hiljuti püüti Emajõe, suus Praaga lähe
dalt hiigla säga, mis kaalub 150 naela. Kala
toodi Tartu, "kus selle omandas kalaturul
kauplew kalamüüja Tuktsef. Rannas silmit
ses huwiga hiigla wee-elukat, kes suures pan
doris aeg-ajalt oma laia suud ja pikki kõrwu
liigilltas. Säga kuulub rööwkaläde liiki ja
toidab end wähematest kaladest, partidest,
wesirottidest jne. Säga on aeglase kaSwuga
ja saab kuni 50 aastat wanaks. Meie wetest
on seni leitud kõige suurem säga kaalunud
80 kg, see on 5 puuda.
Pildil näeme hiigla säga tapetuna.

Kaugesõidu kaptenit süüdis
tati süütamises.
Pärna. Leena Simsoni, HanS ja Karl Wainultide.
' Richard Üska, Ludwig Kore. Peeter Tani (2), Hans
Kolmapsewal oli riigikohtus arutust! Pee Kleinbergi. evasüüdistaja Valentin Kowkmi. Karl
ter Jllusa protsess, mis omal ajal Värnus Veinglase, kahjusaaja Eestimaa Põllumajanduse
Talude kinnistamise hõlp
suurt tähelepanu leidis. Fllusat süüdistatakse ja Tööstuse a.-s. Estaklandi, Karl Lalli ja Oskar
kaebused. Kaewatud otsuseid tübistati Mih«
põletamises. Tema isal oli Pärnus Jineselja .. Martini
samaks.
kel Silma (tsiwiilnõude osas). Jakob Borgmanni.
tünawal uürimajaS kauplus, mille sisseseade Paul Rästa. Eduard Piibu, Johannes PHskopli sa
Eile esitas pollutööministeerium wabariigi
oli kindlustatud ligt kahe miljoni stndi eest. ; Jwan Priivetsky süüdistusasjades. Otsuse kuuluta walitsusele niääruse eelnõu hiljutise riigikogus
Hösel wastu 11. l92si. a. toksis nime mised lükati edasi 3. juunile Richard ja Johannes wastuwõet. asundustalude omanduseks andmise
ning Aleksander Jonini süüdistusasja
tatud maja pööningul tuTef.\V.. Niis koh ile ; Laigarite,
deS ja 10. juunile Artur Kiisa süüdi-msasjas. ku seadieS ettenähwd lihtsustatud korra ellutviimi
rutanud tuletõrjujate poolt kustutati. Põl?« . na Jofef Bernsteini süüdistusasjas asja arutami seks. Põllutööministeeriumi poolt wäliatäma
nud maja pööningult leiti terwe laadung mii . ne edasi lükati.
tud ja riigikogu poolt wastuwõetud alunduS

termile abinõusid, petrooleumi' pudeleid, lalise,

talude omanduseks andmise seaduse muudatused

puukoli ja mõned ptmiiisinv.i. tehtud

näewad ette. et asundustalude pidajad wludo

peamiselt endiste ja wanade wecjuhcte korras

hoiu ühinguid. Nimetati ühingusse koon
datakse kesklnnselt kuni 100 talu. Wanade
maäparanduste korrashoid ühingute kaudu
ei ole põllupidajatee sedawõrt raske, kuiwort
ühingu asutamisega ühenduses olewad kulud
ja seni makswa seaduse nõuded. Seepärast
on põllutöömiuisteerimn algatanud seaduse
ümbertöötamist, et maaparandustöid wõima
kikult kiiresti ja täies ulatuses lahendada.

atd. 21 ktmldent. Kuni 1.30 tattr untntti.

Prallhn. 13.25 ork. konts. 17.30 kamm et muu i.

19.05 helirl. 22 ork. konti. 23.20 ork. forti.
MorntvSka-Lstrawa. 23 25 orf. lontf. 16 Üeltrl.
17..5 u iiiiöPti. konn'. 22 konis. 23.20 orf. fontf.
Uim. 12 bfTinT. fonti. 13.30 fintiin-jd ptiTntJte.
14.10 hcltol. fonti. 23.2 ü õ^iufortti

Budapest 100 5 orf. fonti. 18.30 orf. fond.

20.30 inuitl<t?ntuu'if(t:.

London. 13 ballaade. 13.30 orcliford. 17 fet>
aeüml. nuuti. 21.10 kuuldemäng. 22 35 ork. kont-.
23.35 lamnimuus.

Leningrad. 7.30 Selipl. 8 10 noort- eitcf 930
teene Ijemöid. 15 fon.s. lahele. 16 fonti, ic listi»
fcelt. 19 fonti.

Ebailusa nahavärvi

ning koite- ja näopuitdufc wastu tarwitatakie
kõige paremini lumiwalget Leodor-kreemi
kinnistamisel esialgu kõig-st rahalistest kohus (Creme LeoOor). Ka kare nahk kaob, kui fär
tustest wabastatakse. Rahalised kohustused, jekindlalt tarwitatakse Leodor-kreemi. Wii
mis talude kinnistamisega ühenduses adnr.- mast määritakse nahale pärast pesemist wä
nistratiiwkulud. rendiwõlad alla 30 kr. jne., hescl mõõdul. Leodor-kreemi eriline pare
liidetakse maa ostuhinnale juure ja tasutakse mus seilab selles, et see matt kreem imehästi
hiljemalt tasuta maasaaja poolt 6 aasta ja jahutab sügelcwait ärritatud näonahka, olles
teiste Voolt 5 aasta jooksul. Sellega körwal ühtlasi eelistatumaks aluseks puudrile.
dati raskuled. mis asunikkudel tekkind raha
Tiniln hind Kr. I.ikõ ja Kr. —.75.
wähemse tõttu talude kimuetamisel.
bolrnl iga» •iHl.Tobiv.tt iniiügtfphas.

Nr. Ui.
„? Ö ? T I M E E S"

6 SMM, M. aud I*l. «.

Ainult 8 päeva on veel müügil Karskusliidu loteriipiletid

Aus ajaloo-doktor

Ringi ümber kodumaa

Tartu teated.

Kas kodumaa keemiatööstus
on wõistlusewöimeiiue?
Viimastel aastatel on kodumaa keemia
tööstuse alal suurt edu saawutatud. Asja

Mmanttööd Tartu-Walga maanteel. Tartu sa
Walga wahelisel maanteel on praegu kõiges pi?«
kuses pararvduswöd käimas. Krrrusailastamme
jõuab pea lõpule, sildade ehitamised ja täitmised

Linna» ehitatakse ja wärwi
takse.

poolt wornnwea parast. I„„nistaia.
fele
oli wälja kutsutud ulc alles algastmel. Juuremaid sildu ehirarcrkse
Aäkre Põhusild. Kruu salani amtse juures on Arutlus kestis terwe paewa l°
märgata, et teelt kogutakse kikukesed bscherwrle rahukohtuniku otsuse tuh.stam.ne ung°pe
hunnikuitesse, kust neid teehööwel oma ülesandeid tajate Lipu ja Neumunm õigeksmõistmine.
täites jälle laiali laotab. Siis juba parem ki
Urwaste esimene laulupäew.
ttnkned teele jätta, kuna neist ju mingit kahju
karta pole.
Teatawasti peetakse E. Noorlooiut „Sn
Laiuse mälestussamba ümbrus, mis enne pühi
oli korraldamata, kaunistati pühiks naiskodukaitse riusc" eestlvõttel 5. jun il loobušl selt tas
liikmete poolt lilledega.
ümbruses. nägusa Uhtiarwe kakal esimene
(ilmas rohkesti autosid. Suwe tulekuga tekib
kihelkondline laulupaew Nrwastei. Ojaw
Clwasse rohkesti autosid. Iseäranis palju tvõib
sõidukeid näha pühapäetviti, mil Eltva? elaw liiku °n elaw. Senini on ülesantud umbes 600
mine. Peamiselt sõidawad kohale Tartu autod, tegelast. Arwatakse, et tegelast koguneb Ugt

Äriruumide ehitamises seisak.

Kuigi tänawu uusi ehitusi arwulMt nii roh
kesti silma ei paista kui mõnel eelmisel aastal,

tundjad tõendawad, et kodumaa keemiasaadu

kerkib siiski siin ja seal, nii manades kui ka
sed on täiesti samawäärsed wälismaa saa uutes linnaosades, mitmeid suuremaid ja wä

duStega.

Et tarwitajaskonnale anda wõimalust 10
dumaa saadusi wälismaa kaubaga wõrrelda
ja keemiasaaduste mitmekülgsust jälgida, on
Tartu Ringkonna Wabrikantide ühisus Eesti
Põllumeeste Seltsile ettepaneku teinud eel
olewal Tartu näitusel ka keemiatööstust eri
osakonnaks kujundada. Ühtlasi on Tartu
Wab. üh. läbirääkimistesse astunud wabri
kantide keskkorraldusega Eesti Wabrikan
tide ühisusega, et wiimane omalt poolt kaasa

manni wastu. Esimene rasiufonu otsust mrf
lcga nimetatud °peta,ad oigeks mõiste ,

hemcnd elumaju, kus peawarju wõib leida hea

koguke perekondi. Ei ilmad juba mõnda aegu
ilusad püsinud, siis on paljude elumajade jun
res ette wõetud waliseid korraldusi, nagu tuh
munud seinte wärwimisi, katuste uuendusi jne.

Nonde wäliste korralduste waral omandab
linn järjest rohkem puhtama ja nägusama

kong Tartus tväikcse. liikumise tõttu teenistus napp.

Elwal sume ilme. Praegune Eltoa annab igati
suwehooaja mõõdu wälja. Suwitajatd on liikumas

ilme.

Olgu tähendatud, et tänawu enam ei näi
kellcgil huwi olclvat ärmmme juure ehitada,
kuna juba olemasolewateft äriruumidest, mis
aitaks keemiatööstuse' wääriliseks esinemiseks.
läinud aastal ja warem ehitati, mõned aasta
Nii wõib eeldada, et eelolewal sügisel nii päewii on tühjalt seisnud ei leidu wõtjat.
kodu- kui ka wälismaa saadusi hinnates tar
Koolwoorus ühiselt pidut
witajaskond wõib otsustada, kas kodumaa kee
miatööstus wastab oma headuselt wälismaa
sema».
saadustele ja kas ta on hinnalt wõistlus
Igal kewadel õppetöö lõpul on Tartu
wõimeline.

kaudu 800.

rohkesti ja juurde tuleb neid iga paetv. Korteri
lvõtmine on kõige elatvamas hoos. Juba on wäljas
jäätisemüüjad ja muud suwised ärimehed. Ka loo
dus omab täieliku suwe ilme.

Kui ilm ilus, on loota, et teokstl olew
laulupäew kujuneb tähtsamaks kohalikuks
suursündmuseks. Samuti wõib loota,
ilusa ümbruse tõttu, soodsa ilma puhul roy
ket osawõttu.

Eile kaitses mag. Juhan Was a r üli
Wäike-Maarja kirikuõpetaja protsess koh.
Põldude seisukord yrwa?te?. J'eZranii? kehwad
kooli aulas oma doktoriwäitekirja „Die grosse
gümnaasiumi õpetajatega.
on tanatvu rukkipõllud UrwaÄeS. H-n'w- on rnõ
livländische Güterreduktion." Ametlikkude
Wäike-Maarja kirikuõpetaja Joh. Hiie nel kõrgemal kollal rahul dawatpoldu naha kuna
oponentidena esinesid prof. Eederberg, metsa ja kohaliku gümnaasiumi õpetajate suuremast jaoit wallesr seemctk: tagan e: aada.
prof. Treiberg ja prof. H. M o ora.
protsessis oli 27. skp. Rakwere-Paide rahu Artratakse. et tänatvune rukapold annab
Dr. phil. Juhan Wasar on sündinud 17. kogus lawastusel jälle üks waatus. Nimelt seemet.
koolinoored ühvse perena eüvaldanud end lau-Peab iitlema. et rMikuvõllud on paraku tan»«
märtsil 1905. a. Põltsamaa linnas kaupmehe po
Punane Rist pöördub kodanikkude poole.
lus, spordis ja muudes ettekannetes, et ühi- jana. Lvpinud Tartu Kommerts- ja reaalkoolis oli rahukogus teisikorosel arutusel Hiiemetsa Mu korralikud, milleit soodsate ilmade luuree heas
Punase Risti peatvalitsus riigi poolt saadatva M meelt lahutada peale aastaist õppetööd ja ning Põltsamaa ühisgümn. Keskkooli lõpetas ekster kaebus gümn. dir. K. H. Lipu ja õp. W.' Neu- saaki tvõib loota. Ka niiduhetn ka?wab jõudsasti.
toetuse wähencmise tõttu on kärpinud ka osakonda demonstreerida oma wõlmeid ka wanemale nina Tartus 1921. a. sügisel. 1921./22. a. õpe
taja Viljandimaal. Wõisiku w. La si algkoolis. 1922
dele antawaid summasid. Punase Risti Tartu ko pÄtwele. See kaunis komme leiab täitmist ka
a. sügisel astus Tartu ülikooli filosoofia-teaduskon<
mitee on sattunud selle tõttu ainelistesse raSkuS tänawu, kuigi ainult sportliste ettekannete da, kus õppis Eesti ja Põhjamaade ajalugu, üld
Cepif nsliibtt lastekodu mitme
teSse ja küsitatvaks on muutunud sanitaarauto ülal kujul.
Teater la muusika.
ajalugu, filosoofiat ja ladina filoloogiat, ülikooli
kesine tegewus.
pidamine Ning haigete trcmSporteerimine. Sanitaar
Pühapäevi korraldawad kõik Tartu alg lõpetas 1927. a. magistritööga: „Daani püüded
„Wanemuises" hooaja lõpuetendus pnhap.
Gestimaa
taaSwallutamiseks
1411—1422."
Jäi
Lepitusliidu
lastekodu algas oma tegewust
auto järgi on aga suur tarwe eriti just kehtvemate ja keMolid ühise wõimlemispeo. Kella 11
ülikooli iuure stipendiaadina.
1923. a. sellega, et kehtvematele älg kooli õpi lastele
kell
4
p.l.
kodanikkude hulgad, kuna sanitaarauto kasutamme koguwad koolid lippudega Raekoja platsile,
Töötas a. 1927—1930 Stokholmis, Mias,
hooaeg lõpeb pühapäewal kell 4 sooja lõunat anti ja järeltvalweta lastele
on odawamaid haigete transponeerimise tviise.
kust ühises vongMigus orkestrite saatel liigu Helsingis ja Tartus. 1930. a. peale õppeülesande p.l...Wanemuise"
„Silvaga"
M,
Tarase osatvõtul. Piloiihin» maldati asjatundliku juhatuse all koolitööd teha,
Et seda wöimalust alal hoida, seks pöördub takse läbi lmna Tamme staadionile. Kell täitja Tartu ülikoolis.
«mängida ja laulda. Lapsed wiibiwad lastekodus
Awaldanud rea artikleid ..Ajaloolises Ajakir nad 20—60 senti ühes riidchoiuga.
Punase Risti Tartu komitee seltskonna poole ja 12 algab siin wßmlemispidu, mis awatakse jas", „Olionis" jm. Praegu töötab Tartu ülikooli
„Winemuise" aias
kella ö—6 p.l. ja sellega, hoitakse neid tänatva
linnanõunik
J.
Treumani
poolt.
Sissejuha
korraldad laupäewal karbi korjanduse tänawal ja
300-a. juubeli puhul wäljaau talva teose koostami
hailwatva .ja mürgitatva mõju eest eemal, noile
täna
ooperi
ja
balletimuusika.
Piletihind
35
s.,
tawale
kõnele
järgneb
ühislaul:
„Eestimaa
sel,
jätkate?
ühtlasi
uurimist
Karl
11.
reformide
lehtedega korjanduse asutustes. Korjanduspunkt
õpilastele 25
mõistlikku ajawiidet pakkudes. Käesoletval se
kohta
talupoegadele.
asub linna terwishoiu osakonnas. Gildi tan. nr. 8, mu isamaa". Siis algawad ettekanded. Õpi
Nikolska,
Drosdoffi
ja
Bonifacio
balleti
õhtu
mestril saatvad umbes 40—50 last iga päew lõu
ja on awatud laup. hommikul kell 8 kuni kella 6 p. l. lased esinewad neljas rühmas. Kõige Pealt
„Wanemuises".
nat ja kaSwatust.
algjkovlide poistegrupp, siis tütarlapsed. Sel
LaupäewiÄ,
30.
mail
esiinewad
„Wanemuise"
Tarto Pedagoogiliae
Oma tvgetvust algas Lepituslndu lastekodu
lele jävgnewad keskkoolid samuti kahes osas.
Praha ooperi prtimaballeriin E. Nikolska Kristl. Noorte Meeste ühingu ruumes, kuid juba
Muuseum
Peale ühiswõimlemise on ette nähtud weel Emajõe west soojeneb ka öösel. teatris
ja tema partnerid Pariisi ooperi esi raatsija 1929. a. tekkis tartviduS oma ruumide järele.
on wiimasel ajal täienenud mitmete hinnatawate mitmesugused ühismangud.
Mulas, wee temperatuuri mõõtmisel, on Andre Drosdoff ja hispaania parem tantsija. Selleks
otstarbeks üüriti 1929. a. korter Nartoa
Pidu lõpeb koolinõunik J. Langi lõpp selgunud wiimastel päewadel huwitaw asja Madriidi ooperi ballemmeister Bonifacio. Peale
esemete ja kogudega. Mõningaid nädalaid tagasi
saadi ja on nüüd korraldatud tväljaandmiseks sõnaga ja ühislauluga: „Mu isamaa armas". olu iga öö jooksul on wesi poole kraadi ..Wanemmse" orkestri trio saadab nende tantse tän., kuid 1930. a. sügisel leiti otstarbekohasemad
hispaania parem gitarrimängija Roca. Kõik numsi ! ruumid Botaanika t. 20, praegusel Lepitusliidu
bioloogia diapositiivide 1. seeria (165 tk.) ühes
wõrra wõi enam soojenenud, kuna aga öösel rid kantakse erte esmakordselt Tarrus. Algus kell lastekodu asukohal.
Soome stipendtom üliöpi
tekstiga, koostatud dr. A. Au-dowa poolt, samuti
Afm temperatuur jahedam. Selgus, et öösise 8 õhtul. Pääselähtede eelmüük
soome seeria (100 kt.), koostatud õpetaja E.
lootele.
Ketradest 1930. a. alates töötab lastekodu teine
Walda»'e ja Sd. Roosi pookt. ivpetaja J. Karma
tõusu põhjus seisab wee kõr teatri kassas ja k-m. „Teater ja Muusika".
ala:
Päetvakodu wäikestele, ennekooliealiStele
Nüürli
t.
8.
„Wanemuise"
tal.
Eelmise
aasta
eeskujul
annab
Kefl-Soome
on pikemat aega teatsenud Emajõe õistaimede;
gos seisM. Ulila luha kohal on Emajõgi
herbaariumi ning Tähtwere pargi ja Toomemäe' üliõpilaSrmg (Häme osakunnast) ühele eesti Ätt
H. T. „Edu" korraldab 12. juunil ekskursiooni lastele. Emad, kes tööle lähetvad. annawad hom
taimo?>iiku kogu koostamise kallal; mõlemad kogud! õpilasele 2000 soome marga suuruse stipendiumi weel praegugi kahel äpoole kaugele üle kal Riiga ja 20. juunil Toome, ülesanda kuni 4. juuu.
on juba mõnda aega tvalmis ja korraldatud lae-! Lywäskylä suweülikoott kursustel õppimiseks. Sett laste wälja ajanud ja päike .keskpäewal tõstab

Õpetaja J. Simtmann walmiStas

muuseumile kanapoja arenguloo (3—17 päewarn)
märgade preparaatidena (kokku 11 kk.) Wae Walt

nädal tagan loowutas dr. A Luha- muuseumile

ene e koostatud kodumaa juhikitvistiSte kogri ühe-Z
originaaljoonistega (tabelitega) ja tekstiga. 2Snl>

tnane kogu on eriti wäärtuSlik seepärast, et sää

rane Eestis seni koolidel puudub. Peale nende

lcga on awatud hea WÄmaluZ eriti soome keele ja madala wee temperatuuri kõrgele. See soo
kirjanduse, kaSwatusöpetuse jm. aladel töötami jem wesi jõuab aga wooluga Tartu wahele
seks. Stipendiaadiks oleks eriti foowitaw isik, kes
oleks wõi-meline pidama paar-kolm eestiainelist hommikuM. parajaks ajaks, mil
ettekannet, wõi eriri andma praktilist õpetust eesti oma fuipelust algawad.
kselez, kandideerida WSib aga ka iga muu aktiiw
Sooja wee tõttu on suplejaid ujulas pal
sett hõimumeelne üliõpilane, kes suudaks stipendi
ju.
Kolmapäewal
näiteks oli neid 650. Suu
umi kasutada tulewikuS Eesti ja Soome lähenda

on täienenud weel tunduwalt muuseumi füüsika mistöö huwidas. Suwekursus kestab 15. juunist rem osa suplejaid käib õhtupooliti, mil ametist
alates 6 nädalat. Stipendiumile kandideerijaid wabanetud ja õpilased koolitööst wabad.
riistade kogu.
Nagu ilottud mrdistegi nimistust selgub, on palutassse kirjalikult voowiwste ja ülikooli edasi
Õppevahendite muretsemiseks 250 kr.
jõudmist,õenduste esitamisel pöörduda Akadeemi
käi? walmistatud kodumaal. Aga fee ei maksa lise
TööstuS-majandusöPilaste koolile on haridus
Hõimuklubi
poole
tuni
2.
juunini.
ainuivt nende kohta, waid muuseumi toimkond on
teotsenud algusest peale põhimõttel: käik, mis wõi

Tuletõrje suwepidu.

malik, laSta walmistada kodumaal. Selle põhi--

miM oma tväikesi lapsi päewakodusse ja peale

lõunat, töölt tulles, tviitvad neid enesega kaasa.
Õnnetused Ja kuritööd.
Lapsed tviibitvad päewakodus wilumid lasie
Palitnwargus. Jaan Kastilt Narwa tän. nr. aedniku waltve all. toidetake korralikult ja «või

22 l varastati lahtisest korterist palim 45 kr. wäär maluse kohaselt puhastatakse ning riietatakse.
tuses.
Korduw hanarüüStaminc. Elmar Asmus tea 1930. a. sügisest tekkis Lepitusliidu lastekodu töö

tas kriminaalpolitseile, et tema perekonna matuse kolmaS alla: alaliselt kodus elatvad lapsed. Ko
paigas. Jaani koguduse kalmistul, mis asub Tartu- duta lapsed leiatvad enesele tõelikku lastekodu:
Maarja kalmistu kõrwal, on 19. mail hauaküngas sooja wastuwõtu ja asjatundliku kaswatuse.
peaaegu maatasa tehtud ja muld laiali aetud. Ta
lasknud haua korda seada, kuid kolmapäetval leidnud

Tagasi «vaadates tehtud töö peale peame sü

jällegi oma üllatrrseks, et hauaküngaS laiali aetud. damliku tänuga meelde tuletama kõiki toetajaid,
Nähtawasti pole .uiu tegemist juhusliku ulakusega, kes igakuuliste annetustega «võimalust on annud
ministeeriumi poolt määratud 230 kr. õppewahen waid rumala jonniga.

seda tvaStutusrikast tööd teha. ja kõiki neid, kes

dite muretsemiseks.

lahkelt lastekodu peale on mõelnud, kas toidu
Ktelawastused.
Tartu Wabatahtlik Tuletõrje kõrvaldab tule
ltteSKllKud teated.
wäljawaaiead. WNttSmaakt tellimised moodusta ival pühapäewal oma traditsioonilise suwepeo. Kella
H. B. L-l. Kooli juubelist wõiks kirjutise saa ainete tvõi riiete annetuste näol, iseäranis oht
rait enne pühi.
wad eelarwest ainult weel pisifeie murdosa, kuna J kogutakse pritsimaja juure, kust liigutakse rae
Jmmaanueli kogudus. Reedel, kl. 5 p. l. hootvi ta, kuid pilte waewalt saab kasutada, sest see pole
peaosa on suutnud kwaliteedikalit anda Tartu töö koja ette. Siin järgneb aumärkide ja kiituskirjade
Sutvekuudel tvõetäk» lapsi päewakodusse ja ka
kaunistuse tööd. 30. skp. õhtu keclpiltikoori wälja ..ümarik" tähtpäew.
jõud ja töökojad. Seda on wõtnud tunnistada iväljajagamine agaramatele tuletõrjujatele. Peale sõit Elistweresse. 31. skp. e. l. kl. 10 jumalateenis
alaliselt todu» elatvaid tvastu tväikese tasu eest,
mmiieumi ko-mvetente toimkond ja samuti innu selle kooswiibimine Käsitööliste seltsi aias Tiigi tuS 5. algkooli aulas Lina tän.; laulukoor, laulu
mis iseäranis soodne «vanematele, kes maale tööle
tänawal.
katt ta-rwitaja õpetajaskond.
lehed. Kell 4 p. I. wäbaöhu misjonikooSolek Kilin
mõtte särele on käidud rohkem kui oli esi alul

jaamas. K. Kaups.

Selle tõttu näeme meie üliõpilasi sagedasti

Jooni
muusika õpetamisest Tartu
ülikoolis.
A. Karasin

ülekoormatutena ja wäsinutena, lellel ei jätku aega
ega jõudu tegutsemiseks mingisugusel kõrwalisel

huwialal. nagu seda on muusika. See on üldine
majanduslik kitsikus, mis siin atvaldub. Tahaks
loom, et tulewikus need raskused kaowad ia meie

gi üliõpilased teadusliku töö bõrwal enam aega
leiawad enda arendamiseks igakülgselt haritud
inimesteks.

Muusika õppetoolile on ülikooli tvaktsuse

Draamastuudio teater.
Jaan Migeri komöödia „ÕPetajahärra juma
lawallatud lambad" ringreifu-etendusena
Tartus.

witusela pilku heita selle töö senisesse korralduste

ja kürÄsilis-muusikalistc> meistritöödega, arendades

õppetool wõrreldes teaduslikkude õppetoolidega jei

kes siiamaani neid pudemetega toetanud. 20. skp. BotaanNa t. 20.
õhtul kl. 7,30 on ..sipelgatel" eriline koosolek P. R.
Tänuga wõetakse lastekodus wastu riideid ja

ruumes, kus wälja pandud ..sipelgate" walmiS toiduaineid.
tatud tööd. Koosoleku kawas on seletaw kõne
„sipelgale- tegewusest, päewakohased laulud ja
ettekanded.

Meie kehtvas lawakirjanduses, kus wiimasel
ajal H. Raudsepp püsinud peaaegu ainuwalitsejana, mise puudusena tuleb märkida ainestiku korralda

poolt ette nähtud 12 nädalatundi, miS jaotatud on teretulnud iga uudisteos, mis end wähegi män
Kolme aasta vest asutati Tartu ülikooli juure koori, orkestri ja loengute tvahel järgmiselt: IV t. gida annab. Teretulemist peab soowima ka tollele
muusika õppetool filosoofiateaduskonna eriharuna, loorj- ja orkestritööd ja 2 tundi teoreetilisi toert
mille:* Llee-andelS tehti wõimaldada üliõpilastele guid. Kuna toorilaulmine üliõpilasile ilma suu wastsele autorile Jaan Migerile —, kelle esik
akadeemilise töö körwal tegutseda muusikaga tui rema tehnilise eelhariduseta wõimalik, siis on ta teos „Lpetajahärra jumalawallatud lambad"
mõistliku meelelahutusega ja süwendada tvähel, ue-nde peahutvi koondunud koori tööle, mille pea Draamastuudio agaral eestwõttel on pääsenud üle
sejd keskkoolist onumdatud teadmisi muusikakunsti sihiks on seni olnud mõistliku meelelahutuse pak maa mängitamaks. Näidendi autoril on tugewasti
kumise körwal lauljate tutwustamtne meie oma
teoreeliustes küsimustes.
Arwan, et laiematel ringkondadel ei ole hu ja naaber- ning suguvahtvaSte kooriliteratuuriga latvanärwi, ta oskab oma kirewat tegelaskonda ra«
ja saawmustesse. Kuna kolm aaStat wõvdlemisi muusikalist maitset ja ettekandooSkust.
lühi>e aeg on muusikakultuuriliies töös. siis wõib
Kolme aaSta jooksul on üliõpilaSkaor esinenud
siinkohal rääkjda organis eernnistööst ja selle tule waljtud repertuaariga kuuel kontserdil
musrest, kuna lõplik õppetöö tväljakujunemme (peale selle aktused ülikoolis ja esinemised teis
nõuab pikemat aega ja ettewalmiStust. Muusika tel awalikkudel ettekannetel). Neist kontsertidest

Pauluse kirik. 31. mail kell 10 el. jumala tchatvad minna, oma lapsi aga kaasa wötta ei
teeni-tus armulauaga. Lv. Kuüpffer. saa.
Päästearmee „sipelgad" tänawad kõiki,
üle» anda iga pSew kella 2—3 ja S—6 p.1..

kendada elawasse liiklsmisse. lauselopsaZused vaba
tvad paiguti oma wSrSkusega ja elulähedusega, mö

matust, peaaegu täielikku ühtluse puudust. Siin
leiate kõike: draamat, komöödiat, janti, operetti;
leiate kõige jõhkramat naturalismi, otse jenoweewa
likku sentimentaalsust, möödunud aastasadade vo

stseeni ajal, kui päris ehtsal „Mikumärdil", järg
mine etteaste wiib aga juba .Udumäe kuningate"

on olnud S wäljaspool Tartut: üks Riias kon

eksami tähtpäewade lähenedes).

meid ja kõrgemat muusikakultuuri. nende omakul
tuur on kaugelt vanem, pikem arenemisaeg selja
taga. millest tingituna la nende saavutused üihel
ehk teisel kultuurialal kõrgema tasemeni ulatuvad.
Kuna meie tee omakultuuri loomises selle waStu

üliõpilaSorkestri töös on suureks valskuseks ok
nud tehniliselt ettewalmiStatud mängijate puudus,
mistõttu nimetatud organ on piirdunud kergema
orkestrirepedtuaari harjutamisega, krma enam teh
nilised palad fuuvemale osale orkestriliikmetest üle

muusikaõpetajal abiks olnud ajutine abijõud, kelle harmooniliseks isikuks. Ly LaSnerit nägime
ülesandeks on olnud kooriltikmeile elementaarse seekord kurja wanatüdruku osas ja päris ehtis ta
maid teadmisi ja oskusi anda hääle juhtinnses ja oligi nii oma tigeduses kui meelehärduftSki. To
hingamises.

Suureks takistuseks edukale tööle on olnud reda kuju lõi M. M 5111 r .parwemehe Juma
on väga lühike olnud ja ühele tasemele jõud jõu Mwad. Gee asjaolu on seni ka orkestrist otstarbekohaste tööruumide puudumine. Nii on last loodud teisepsolena", wäarikas tüüp .liri
mine naabritega ja hõimlastega nõuab pikemat eemale hoidnud tehniliselt enam ettewalmiStatud muusika õppetool kogu oma kastuse jooksul rän roosi" juudieide kõrwale seadmiseks. Muist o'a
kultuuritööd ja a:ga. Kultuur tuleb meisse ja wiluuud mängijaid. keS peale muu kohwikuteS, duri Äu Pidanud elama ja teiste insiiumtide kandjaist torkas silma A. Mägi õpetajana, Ed.
sisse kaStvatadal
kinodes ja muudes lõbustuskohtades mängides armust omale peawarju leidma. Tahaks loota, et Tinn parwemehena. B. Rosenwald kella
Suureks takistusebs, mis meie muusikakultuuri igapaewase Iciwa teenimisega ametis. Nn tuleb ükskord ka niiZaugeel jõutakse, et muusika õdp6mehena, J. Karell koolmeistrina, M. 2cm<i ole lasknud naabrite tasemeni jõuda, on kcchttt taheS-tahtmata oodata, kuni neist mängijaist, kes toolil otstarbekohased ruumid kasutada oleks.
«ata majandusliku kandejõu pundns. See vee seni orkestritööst osa wõtnud, kaSwab täisjõuline
Kõigi raskuste veale waatamata on õppetöö', Berg Srna ning hapra mõisapreilina j.t.
retab palju raskusi meieaegsele inimesele tema orkestrantide pere. Esinenud on üliõpilaSorkeSter
Buawaldusis ja awa.dah oma mõju vahenditult keelpillideorkestti koosseisus 1 kord, kandeS ette
üliõpilaste Mewaja üliõpilane e i E. Grtegi süidist ..Holbergi aegadest" kolm ösa.
Loenguid on peatud üldisest muusikateooriast
clv enam muretu nooruslaps. waid
mastis püüab tvsim?lMlt rutiu ülikooli lõpetada, ja praktilisest kooriharmoouiast. et wõimaldada
koorj ja orkestri liikmeil süweneda neisse küsimus!« Wõimawft otsida iseenese äraelatamisets.

päewal oli maarahwas: inskr keskmiselt turul.

Wiljaturule olr eriti rohkesti kaeru müü.
gile toodud, mille tõ:tu isegi kaerte hind wähe

nradalam tundus kui enne pühi. Seekord üle 1,60

kr. 16 kg pealt ei nõuiud. Sellewastu oli aga

16 kg.

Lihaiurul on sealiha sisseostu hind tvii

maiel ajal olnud üsna fõthtir, kusjuures selle jäk
reie kui juur wõi tväjke tapemd sigade müügile

tulek olnud. Nii ma!feiri läinud nädala alul ja

saginas. <štt segipaiskawus purustab tvaatajaS kcskeil tapetud sigadest 40—55 s. kg. kuid läinud

Kõik need jooned lubawad wastselt autorilt usutaivuse ja äigab segamini kõik muljed, mis muidu
serwatooriumi saalis, kuS esineti eesti ja soome paljugi loota. Sellele waatamata, et käsiteldaw wast nii mõnestki õnnestunud stseenist wõiksid jääda
helitöödega, ja kakS teistes kodumaa linnades
li St ets ela m usteks ja teises järjekorras (Narwa, Rakwwe): ülejäänud kolm kontserti on esikteos kannab eneses ohtralt ebaküpset ja nõudli päris kenakesed.
Ka Draamastimdio rändteatri tegelaskond ei
alles möjstuse jaoks, teginrebeS muusikateoreoti
korraldatud ülikooli aula? ja kirikus. Selle aja kumale tvaatajale seedimatut tooresmaterjali. Pealiic küsimustega. Selles mõttes peab see õppe jooksul on koor kätte õppinud eeSti heliloojate
suutnud muidugi näidendi ebaühtlast organismi
tool sammuma oma enda teed, vajama ülikooli töödest üle neljakümne (muuhulgas Tartumaa
seada wähegi ierwtkli kumale pinnale. Nii oli R.
juures wajalise ja otstarbekohase tsentrumi, üht 2. laulupeo laulud), soome heliloojate töid 5, teSfe. ja witmasel semestril usuteaduskonna üle?lasi silmas pidades meie riigi ja vahwa kultuur?- peale selle mõned läti ja ungari laulud ja klassi andel kirikumuusika ajalugu. Osawõit nimetatud Kleini poolt esindatud peategelane, parwepoiis
Jaak, kord romantiline sangar, sealsamas päris
lkst za majanduslikku kandejõudu.
fute tööd. Suurematest helitöödest on ette kantud loengutest on olnud wördlemisi elaw. kui arwes
Siin ollakse sunnitud taheS-tahtmata artveS F. MendelSsõhn-Barthol-dy 95 ja E. tzrancki 150 tada seda, et nimetatud ainete kuulamine on ül'- tawaline maapoiss ja need erisugemed ei lasknud
tama nejd muusikakultuurilisi ju majanduslikke psalmid. Koori liikmete arw on nende aaktate õpilastele wabatahtlik ja Elleks peab aega hoid end kuidagi kokku liita. Näitleja oli katkunud
eeltingimusi. millistele tuleb ehitada. Km wör jooksul kõAunud 75—120 wahel (suurenedes wäl ma ainete ja ülekoornmtud akadee küll romantilist loomulaadi esiplaanile tõsta, kuid
«lda meie «ltinginmst naaberrahvaste, eriti jasöitude ja ettekannete prihm!» ja wähenede? mslise töö kõrwalt.
-vomlaslioga, leiame neil sügavamaid kultuurisuge'Hääleseade ja häälekultuuri arendamiseks on teose üldised raamid ei lubanud teda siiski töuSia

sab hoopis teistel alustel, kuna ta peab kunSri
teenistuses olles pakkuma ainet eeskätt hinge!-

wil. järgneS pärast pühi tvaiknc tegewus. Kolma.

rukkijahu üsna wähe müügil näha. Wiimase hin
manti kat ja palju muudki. Ja kogu see mitmepal nas muutust ei olnud. Ülditlt oli k.rerte hind tu.
geline materjal on paisatud ühte patta ilma mingi rul 1,45—1,60 kr. 16 kg ja kaupluste- 1,65 kr.
tagaüwaateta ja kontrollita. Nii istume ühe 16 kg. kuna otrade hind kõikus 1,70—2 kr ümber

nigi tüüp on erakordse elulisusega nähtud ja kogu wõi .Tasuja" miljöösse ja sealsamas äkki istud
näidendi ainestik on paigutatud waga huwitawasse kui kõige pöörasema ameerika andi trikkide figinas
miljöösse.

Tarku kurg.
Elewusele, miS tvälnseS turul päe«

edu olnud, mida tõsndamad wälis kui ka kohali
Üldiselt sujus mäng ilusas tempos. Autor, kes
kud arwuSiused. Kui õppetööd ralpilikus röõvas nii mõnelegi ootamatult osutus tartlaeks, wiibis
edasi teha saab, siis wõib eaabuda aeg. ?\:s meilgi
etendusel ja plaksutati lawale. Ei puudunud ka
räägitakse üliõpilaskoorist ja orkeüriit mi? ei tar
lilled. Kiiduawaldusi ohtrasti.
häbeneda wäljsmaadslgi esinemaü.
A. Karufin.
RJ.

nädala lõpul. s. o. paar päewa enne pühi, juba
55—65 s. kg. Kolmapäewal aga makset: 50—63
senti kg.

Kalaturul maksid hatvjd 25-30 s kg ab

wenad 8—25 s.. latikad 20-45 s., säinad 15—20
s-. sudakad 45—50 s.. linaskid 55—60 s. jne

imasaadusteturul on lihtat talu-

Word saadud oSta 50 sendi eest 400 gr kuid harilik

koögiwSi hind kõikus niskj 55—60 s.' ümber 400
taluwõi 65—70 s. ja meierite trõ: 75
Fv Röõskpnm 3—9 s. litter, hapukoor 80
100 sL, hapupiim 4—5 s. 1., kohuviim 13—20
1. I. ?a kanamunad 7—9 s. paar.

ul matli4
2kr kott a* 1Ü I,Bo*
Ilusat pilti pakab juba aiawilja turu 'es

kus kaubitsewad aednikud tvärske aiaw-ljaga Nii

wotb luba aednikkude wankritel kui ka

l«te laudadel näha terwed wtrnab punetawaid r!'

JtW). röikaid. kurke jne. Uudisena toõU
kolmapäewal müügil 15
porgandeid ja tomateid
pakkumtss mõjul on ka wärske lawawilia * s
nemaJ. Retised S-8 f. Sm" fS lJs i
Ipmattd 25 s. mõõt, kurgsd 15 50 s +r,rr

20 J. ,im». «b°rb°M 10 Tfim» eVsö-i"'^
flt, tomatid 250 n. 400 gr ebk 60~. ; * V'
bib 15-16 f. kimp ja fetoadseeneb~20—25

Ristikheinad maksid 80-105 fJZ '
Vduv 4'?>11-12 1, j° M 9 io S

Mõne aja «st cftraS J- Pilt aga rahukogule
paltve, asja uuesti üles tvõtta, f«ft P. KaÄson

d> rattasõidus, millised pcalö tauni» konkurentsi

Sport.

rikasteks kujunema, sest osa tvõtatvad mitmed Eesti
meistrid E. Rossmcmni ja prl. A. Wihmaga eesotsas
üheS omawaheliste wöistlustega peetakse ka ära sA

„T«ara" hooaja awamine.

tõendanud omal ajal, «t kiviku ehitamise juures
ei o.e olnudki puumat er jalu Tema on aga hil
jem andmeid saamid, e>t ieal 2-orio lauda on olnud (

„Kalewi" meistripaela wõistlus. Paela kaitseb E.

' .Taara" ametlik hooaja awamine toimub

paetva õhtul kell 6.30. TegelNuÄ on tüll hoo»

RosSmann, R. Konseni wastu, wrimase wäljakutsel.

ja nendest on osa kcmtud Karlsmn maja juure ja
seal ära tarwitatud. Neid andmeid ei oletvat saa- \

bai ka tvanemaid seltsi Tiifmriib on käinud aeriwep»
maK. Ketvadise hooaja kaugesõidud peaivad ole'»

Kohus.

tvist ilma kohtu abita neid wälja nõnda ei saa- <!

aeg juba mõne nädala eest ollanud. sest nii noori

ma tehtud 1. juuliks.
Wõistlu-test on ette nähtud juulikuu lõpupoole
omawahelised ja augustikuu lõpul klubideUxchelifed.
Hooaja ametlik lõpp on septembrikuu kokpaiku.

tvub ta kohtule esitada, sest Petseri koguduse arhik-!

tvat. Rahukogu aga et J. Pilti asjas uusi

eSmaspäewal, kolmapäetval ja reedel kella 17—20

Rahukohtunikule antud kaebuses seletas Petseri
etvangeeliumi ltvieriuin koguduse nõukogu abiesi»

tuil on sõidud aSjasthuwitatud tvanematele seltsi

letanrch. et Karlson iõrivaldanud üriku ehitamise

Nädala tegetvuÄatva on jaotatud järgmiselt:

aSjadlusid pole ilmuks tulnud, mispäraä ka-l-uS
tagajärjeta jäeti. Riigikohus aga tühistas selle i

KaS Petseri kiriku ehituse juurest kõrwaldati
laudu?

otsuse ja saatis asja rahukogule uueks otsustami- j

liikmetele, kuna laupäetvad ja pühapäewad on
ette nähtud meeskondade pikemates tväljasSitu»
deks oma äranägemise järele.

Tartu kinod.

Tartu s.-s. kewadine rattawöistluS.

Sl. mail peab .Kalew" omatvahelised tvSistlu-

juureS 'ch ütuSmatsrja li ja selle ' materjaliga e iii ta'»

„Pariisi kawsekambriteS".

nud omale maja. Asi oli rahukohtuniku juures

arutusele ja Jaan Pilt mõisteti laimamvse pärast 6
nädalaks tvangi. Rahukogu kinnitas selle otsuse ja
karistus läkS seadusejõusse ning Pilt „istus" isegi

vma aja ära.

E. P. R. Ja Kintfr. Laltfoneri ntm. j

tanud fiftttifitnstt esimesse ritta. Samuti Liitvalt
lvöttis sõna teiste maade kriitika, kus see Pram

Kui „SÖUS les toits de Paris" möödunud tai
mel Berliinis esimest korda ette kanti, tähendas
Sakia arMustus peaaegu ühel häälel, et selle fil

AineÄii! iseenesest pole keeruline tükike ar

suunas. Wiimase mõjul näib ka meil paari päetva

ühendab draniatismi joon ja see pranrslastele
omane hea tuju, bonne humcur, miS end alal

Tartu ujulaS

Trükitud „Postimehe" trükikojas, TartuS.

miga on Prantsuse looming end ühe hoobiga ase-

500

elektri
armatuurid

nuie veo
Kaiavere metskonnast Tartu, Lembitu platsile.
odavalt müüa. Tallinn, Viru
Puud on väljaveetud maantee äärde ja asuvad: 425 nr. 4 „Rdkord" pasoaashis.
rmtr. Laanemetsa lao platsil, 871 rmtr. Alajõe lao platsil
ja 855 nmtr. Kivi laua lao platsil.
MAJANDUSÜLEM.
Kütta

Vana-Kuuste

korras olevat

piimaitalitus vajab vähe pruugitud hästi

Jlmus trükist:
M. Tullius Cicero

klapptooli

1651 rtiumimeefii

Erahaigete vastuvõtt Z. juunist 1. septem
brini tasu eest 85—90 kr. täieliku sana
tooriumi ravi puhul (paušaal kuur) või
55—60 kr. kuus (vannideta).

toolid, kapid, voodid, suur
vaskkatel, tisleri riistad, pii

raamat kasulikuks vahendiks.

1000—3000 Ttr. tunnis. Sealsamas müüa 2 pruugitud
KOORELAHUTAJAT 600 lit. tunnis. Teatada piima
talituse juhatusele Vana-Kuuste p. ag. Tartumaal.

1920. a. Eesti vetes

jalgratas.

suud rakil

hobune,
vanker ja vedrukäru. Uus t.
Valgeid

51091

Väga korras

maja
kes põlli masinaid tunneb ja nende müümises
müüa Tallinna süda
vilunud, le.uu teenistust. Kindel palk ja protsendid. kohe
linna piirkonnas. Vesi ja
A/S. Paul Jürmanni juures, Jõgeval.
elekter sees, tööstuse raioo-'
nis, 3300 ruutsüllalise krun
diga. Ligemad teated Heina
Otepää ralooni konstaabel kuulutab, et 29. mail 19*31. a. t. 23, krt. 1, telef. 21-34. '
kell 12 müüakse

VALITSUS,

BIiHSaSIHIISI
AS uitat on tehtud teaduslikku Ja praktilist
U tülid magister W. WIECKMABiVi pesupulbri
luures, mida tarvitati juba enne maailmasõda miljonites pak
kides. Selle pesupulbri valmisusega alati Peterburis 1906. a.,

õmbleja vajab
käealust
ja Õpilast. Filosofi 10, krt. 3.

lttmwms
müüa. Karlova 65.

Ostmised

TpeöjeTca

KyxapKa
BeptiHo ja, X 6, B TapTj.
Sdaw lõbusõit
! seltsidele, eraisikutele ja
ekskursioonidele igal ajal

Soovin osta pruugitud

MM.

autoomnibus
välja üürida. Vallikraavi tän.
nr. 12, Tartus. Eraldi püha

päeval 31. mail s. a. Tartust
Pakkumised ühes firma ni i Pühajärvele
ja tagasi.
metuse
ja
hinnaga
saata
avalikul
Söögilaud,
..Postimehe" rmtflspl. Suur
kapp, toolid, Singeri õmbl.- turg 16, sõna ~Tõldauto" all.
Weoärid!
mas. ja muud kraami müüa.
enampakkumisel
Narva tn. 105, hoovis. Üles Soovin osta Tartus või El Härrastemaja
ostjaid palutakse mitte il vas või Jõgeval
wedu.
muda.
Otepää alevivalitsuse ruuni ee Verner Luha vallasvara, mis
maia.
28
fcm
Tartust
välja
anda.
koosneb mootoritest, elektridünaamodest ja muust elektri Jõgeva alevis
Lähemalt Kinnisvaraoman.
sisseseadest.
• OD«
võimalik, väikese aiaga
Pangast, Suurturg 3, Joh.
hinnaga kuni 10.000 kr.
Tallo'lt.
% osa väljamaksuga. Pakku
mised slt. kuni 1. juunini
sub „Maja 1. juuniks".
Korter
ilusa viljapuu aiaga. Teateid Soovin osta
saab Jõgeval, Jaama tän. 8,
kiirpäewapildi
härra Puusepa kauplusest.

teine vabrik asutati Moskvas 1914. a. ja 1923. a. peale val kohane advokaadile ehk arstile, on välja üürida Tar Müüa
tus, Suurturg nr. 15 ja ftrirmim Tartus, Poe tän. 9.
mistatakse Eestis <LUMIWALG'e» nime all.
2 lootsikut
Järele küsida B. Genss ja Pojad, Tartus, Küüni t. 8.
vA: «LUMIWALG»
Küsida Riia 14, kompveki
li il
tööstus, hoovis.
peseb pesu väga odavasti ja kergosti
Il 11 pnhtaßSh ühtlasi hoides pesu. Samuti
õ-aastane
peseb wLUHIWiL6M imestamisväärt ker»
. gestt puhtaks rasvased käed, taldrikud,
hobune
plsk tassid, klaasid, noad, kahvlid, kastrulid, van* nid, lauad, pOrandad, marmori jne.
välja üürida. 2 ruiusm I 364 ruutmeetr. põrandapinda ja 1
ruum 91 ruutmeetr. Osalt sobib auto remondi ruumiks. müüa Puiestee tän. 74—3.
Nimi ja märk on seaduslikult kaitstud.
Küsida Kaluri 32, majahoidjalt.
õige vähe tarvitatud
meesterahva
Arsti surma tõttu üürile anda eissetöötatud
RATSARÜGEMENT
jalgratas
müüb avalikul enampakkumisel Tartus
hambaarsti kabineti
müüa Elisabeti tän. nr. IL,
Lembitu platsil 5. juunil s. a. kell 9 ühe
krt. 5, II korral.
kaitseväele
ühes täieliku sisseseadega, arsti riistad ega ja tarvilikkude
kõrvalruumidega. Tartus, Riia t. 19—4, kl. 10—.12 ja 3—5.
litomt
kõlbmatu
Soovitakse talu esimese obligatsiooni peale
hobuse

la

Miilil!

Protsendid kokkuleppel, üles anda kirjalikult Raekoja
tän. 14, krt. 2.

suures valikus

Priimused, Gräetskoche
rid ja nende osad.

Pesulauad,
kausid, veekruusid, seebi

alused, panged, keedu
potid, kastrulid jne.

Klaas
tee-, napsi- ja veiniklaa
sid, karavinid, hapupiima
kausid jne.

Kivi- ]a portselaan
kruusid, tassid, taldrikud,

piimakannud, kohvi-,

lõuna- ja pesuserviisi,d.

Maja- Ja kõõgt
tarbed
email, alumin., alpakka
ja teras.

Soovitab

Diiiiw
Raekoja tln. nr. 6.
Tel ei. 3-83.

aparaati.
Tähtvere tän. 27, toiduainete
kauplus.

Soovitakse osta väikest

Ülikooli õppejõu perekond

vajab suve jooksul korralikku

nelja* kuni kuuetoallst

Bnüsšn
viljapuuaiaga paremaa lin
slt. *C. K." all.

Ostetakse väheldane
nisjs
heas ümbruses. Vaheltkaupl.

palun mitte tülitada. Tea
tada slt. „N. O." all.
Soovin pruugitud

WMl»l

BflßßSßßßflfl

PflttjlUphp"
JUUHCk

najaos. Teatad ühes hinnaga

paremas linnaosas. Pakku
mised palutakse saata slt.
«Prof.» all.

Jalu"

Palwekirjade,
lepingute, edasikaebuste jne.

kirjatööde (ka vene keeles)

masinalkirjutamine. Poe tän.

9—l, vastu Kaubahoovi
O. KÜHLE.

müüa valmis köidetud 5X3 osta maal «Lidu otstarbeks.
sülda villimise materjaliga. Palun tulla suusõnal, rääki
Teateid saab Maarjaturg 11, ma hotell Jakor, tuba nr. 4,
krt. 3.

tellimisi Ja kuulutusi
võtavad vastu i
hodijärwe Pruulil, Peeter
Wiil.
Märjamaa Päirdul, M. Prii
mets.

laia ag., Fr. Willemson.

kuni 28. skp.

MAJANDUSOLEM.

1. juunil 1931. a. kell lift Aadress- ja leitudasjade büroo

Tartus, Suurturg nr. Id.

Häid

Härrade nr. 11/13.

tuba 19, kella 10—13.

Pealaeta: «Postimehe4* raamatukauplus,

Sõbra 23—6.

mõõduka hinna eest. A. s.
Valga õlletehas, Valga,

Ktrmiplbseeritod pakkumised, varustatult 50-»«MNae
tempeknargiga, ära anda Veeteede Valitsuse kantsel eine,
tuba 31, kuni 4. juunini s. a. kell 10.
Lähemaid teateid tingimuste kohta antakse bgsl äri
päeval Veeteede Valitsuses, Tallinnas, V. Sadama tän. 21,

Hind 1 kroon.

Odavasti müüa meesterahva

nr. 13—2.

MM

kemate vormide ja vahekordade seletused, nagu: abfativus

suurele saalile ]a terve kino ohsotutus, abhitivns causae, accusaliuus nim infinitino, ac
sissesead odavalt mttfia. cusativus (tuptex, gerundiuum j. t Eriti on näidatud kon
Tallinn, Viru 4 «Rekord» pas junktiivi põhjustele. Seletused on võetud parimatest ladina
keele õpperaamatutest. Igale ladina keele õppijale on see
sažis.

nr. 63.

Kohe müüa täiesti korras

HM g g •••• I

Iseöppijaile toimetanud: Oskar Kool*
Täpse tõlke ja täieliku sõnastiku kõrval on antud kõigi ras

Ärasõiduks tarvis
ijUudpuut s
tfidrukut,
ja muud majakraami. Tal on müüa Vladimiri tän. 18. kes keeta oskab. Kaubelda
29 .mail kella 11—1 Tiigi tn.
linna 38, II korral.
Müüa
kahetsilindriline

Veeteede valitsus
aimab kinnisel võistfuispaMcumicel välja kuni 2. veebr.

Esimene kõne õlilinu vastu

mamannergud, pildid, lambid

Sanatooriumi juhatus.

«»

pärast järgnewat nõrk jahenemine.

oli neljapäetoal tvee soojus 20,1 kraadi, õhu soojus
hoiab ka sotsiaalses „põhjas".
katusekambrites", mis praegu »Cent 21,3 kraadi. Suplejaid oli kolmapäetval 650.
valts" jookseb, ON funSnfilm, sõna otsekoheses mõt
tes.. Ta on üllatawaks uudiseks tatvalise shoblooni
Wastutaw toimetaja Oskar Ma«d.
reas, waba igasugustest trükistest effektidest ja pct
Wäljaondja
Eesti Kirjastus-ühisuS
kub maitsele mõrratult rohkem kui tagasihoidlik rck
„Postimees".
lam seda tõotab.

pakkumisega 8. juunil samal ajal

Haapsalus

tagaküljel lettnb Põhja-laämcre jabe õhk lõuna

gipäeva Pariisi agulite ja tagaoisitawate elust.

RaNariiacrotenf
annab välja avalikul vähempakkumisel Tartus, Lembitu
platsil, uues kivikasarmus, 5. juunil ®. a. kell 10 ühes järel

sanatoorium i

Pilwine, kohati wihma.

Reedel kergest keskmiseni muutliku sihiga tuu
suse reshiSsüör Neiiõ Clair'i meistriteos ettekandele
vulnud. Ja läiisa põhjendatult. Sest harwa wõiv led, suuremalt jaolt pilwes, kohatr wihma. Tempe»
nlcha ftfümi, kus lamas rus näiilejare mäng, kooA raunir suurenm muutuseta.
tõla üksikute osade ja nettde effõktide wahel läbi
ületvaade neljapüetval, 28. mail.
.virdud nii rauiälikul: ja järjctindlalt kui „Sous
Läänemere kõrgerõhkkond kahaneb. Põhja-Soo
kes toits de Paris". Ren4 Clair'i leidlikkus,
maitse ja enesedistsipliin teelvad au silmikunsnle, mes ja Kesk-Wenes on tekkinud öö jooksul madal
näibirtes weel kord, missuguseid wöimalusi see ala rõhkkonnad, millised suundutvad kagu sihis. Nende
pakub inspiratsioonile.
Kuud kõike neid üksikuid, omaette meisterlikke stseene

seks tagasi.

on sõidud algajatele ja edasijõudnutele treener mees Peeter Karlson. et Petseri moes Jaan Pilt
R. Tarki juhatusel, teisipäetva ja neljapäetva öh' launanud toda ja kiriku juures hulga rahtvale se«

7

Reedel, 28. mail 1931. a.

MP O S T I M E E Srt

Nr. 141.

Mägiste Waalul, Henn Sarw.

Müüa on pruugitud

Vana - Kastre seltsimajas,
Lavrentjev.

Kudina vallas, Lilo asund.,
Osv. VilLman.
Pedjas, Arn. Anton.

I0|L„

TARTU LINNAVALITSUS teatab, et S. juunil 1931
26. skp. Õhtul
s*. *2 päeval antakse Tartu linna metsaülema kantse (kokkukäiv). Oa t. 5, krt. 8.
leis, Muru-Vanik veres, enampakkumise teel ühekordseks
BBBBSBBBBB
müüakse
Müüa juhuslikult vähe
MS MM
heinategemiseks PSrgnlaane,
pruugitud meesterahva
Tarvis maale suuremat tü
jalgratas
ühes Arnold Laur'i nime
tarlast
Kukke ja Uue heinamaad
ja
riidekapp.
Küütri
t.
nr.
7,
liste dokumentidega. Ausat
enampakkumisel
karusnaha- ja mütsi tööstus
karjaseks.
leidjat palun ära tuua Jaama
4 vakamaa suurustes tükkides. Heinamaa osa eest paku
E.
ORG.
aimuna tuleb pakkumisel kohe aisas maksta.
tän. nr. 87, vaevatasu eest.
Kaupa
tehakse
Tähe
t.
105
•4 LEITUD ASJA, nagu: palitud, kübarad, Undad, mtb
iilina
Dokumentide omandamise
LINNA METSAÜLEM.
(II
kord),
28.
mail
kella
7—9
Müüa
kalapüüdmise
raesogttst peeu- ja riidekraamL, portfellid, rahataskud, käe
eest hoiatatakse!
ja
29.
mail
kella
9—l-m.
kotid, korvid, kellad, võtmed, epordikelk jne.
Ja frenoloog
Müüa 4 pruugitud, hästi alalhoidunud
Vaene tütarlaps
lootfik
TARTU LEITUDASJADE BÜROO JUHATAJA.
kaotas
E. M. Kraft
väikese pandoriga. Turu tn.
pumbapalki
28. skp. Riia tän. Küüni
nr. 100.
Ainuke Oige ettekuuhitaja,
tänavani minnes 10 krooni.
leiab
koha
Jaama
68,
küsida
Ausat leidjat palutakse ära kes saatuse ära ütleb. Läbi
Emajõe saun
Müüa
poest.
silindriga ja raudadega. Näha kl. 3—5, Tiigi tn. 5
anda Botaanika tän. 12—8.
sõidul peatub ainult
lühikest aega Tartus, Hm
Vajatakse
Puu tfinav 17, VVqf
IiWM.
on köetud igal reedel ja
kort. 2, hoovi- Y)'y
King
Ehituse savimulda
seakarjast.
peal majas. '
laupäeval.
Kuu tän. 47.
Tulla Põik tän. nr. I—2 on kadunud. Palun leidja*
29. mail kl. B—l 2.
ära tuua. Marja tän. 3.
ihna hinnata äravedamiseks kohe saada. Veski tn. 61-a,
Ilmakuulus töeprohv.
ehituse juurest.
Keerdtrepp
Selgeltnägija
Tarvis
Vihmavari
Korterit,
Wendeltreppe) müüa Jakobi
PEEP
ISTRB RIHO.
karjust,
nr. 56, hoovi peal. Sealsamas
maarahva vank
44' j 3-toaline korter üürile anda. naisterahvast. Tulla kuni i: unustatud
riie 22. mail. Palun ära tuua
UUETURU 25.
Lugege..Terwist
f suuremat ehk 3 tuba, kööki teatada iikes hianga alt.
j Näha 3—4 p. 1.
reede õhtuni Tiigi 40—1.
j Uusturg 8, saapakaupl. Ini
(Välja lõigata!)
wKv. nr. 6973" ettenäitajale.
ruumes Tartus, Jaani tan. 9,

'mesed on teada.

Nr. 141

JPÖSTIMBES-

8

Dr. A. Amon
" "-assa.-"'"
Kella S—ll Ja S—7.
«.(rfgg.MaaPria
Peplerl
Ilu* '
kirikut).
1 tel. 13-30.
hea puhke võ imalus Elva
Siilt

28. mail s. a. surma Ifibi lahkunud
fügaramat

jõe ääres ilusas männimetsa
rikkas maakohas. Uderna jaa

van. allohvitser

mast Otepää suunas 4 km.,
saada 3-toaline korter veran
daga, mööbliga ehk ilma.
Teateid saab Tartus, Pargi

tänu

tän. 11 kella 15—17.

Roland IllllllWt

KKKKKSKAKA
avaldame kõigile, kes oma osavõtuga kaasatundsid meie
raskele kaotusele.

leinab
Jaan Maim perekonnaga.

Kuperjanovi üksik jalaväepataljon.

v

LtW
Hoita» Ja iugakalga»««'
Kella 9—ll j« 7: *
Naisterahvastele kella 4r—<k

Trtum, H.IUI «-• *£
HÄSTI SISSETÖÖTATUD (Laia
t&n. nurk) t»L 11 ä
toiduainete
ÄmmsemanS-masseeMa
kauplus
ühes elukorteri ja leivakiip
E. ELLER
setamise ahjuga rutuliselt
ära anda. Küsida Jaama tän. Tartus, Raekoja tSn. 9
nr. 31, Roosi t. nurgal.
(sissekäik Holmi tän. 1).
Ämmaemand
w

VANEMUINE

it

Laupäeval, 30. mail kell 8 Õhtul

Pika raske haiguse järele lahkus 27. mail s. a. meie keskelt
70. eluaastas minu hea naine, meie hea ema ja vanaema

Kuulsa Praaga ooperi priimabaleriini

Korteiiaümisefl

otsib

f. Jlikolsfza
®®
(Elisabeth eomtesse de la Cämara)
Pariisi ooperi esitantsija

Juuli Cde

korterit,
2 väikest tuba ehk üks suu

rem, keeduvõimalus, vähese

Mr.

Matmine 30. mail kell V 25 p. 1. leinamajast Peetri surnuaiale.
Cmafised.

fäonifacio
suur balletietendus.

Härrad %3E.'
pagarid!
Võimaldage õpilase koht 16"

Otsitakse 2—3-toalist
korterit,

ja Madridi ooperi ballettmeistri

| Tartus, Vana tän. 3—l.

mööbliga ehk ilma. Soovit. aastasele töökale maapoisile.
keset linna. Teat. eit. „M. Teat. slt. ~töökas ja aus" all.
J. E" all.

Jt.!Diosdoffi

Sünd. TREIWELT.

üksik vanem proua aasta
üürnik, korralik maksja,

5 tuba ja köök, soe, kuiv,
läheduses nüüd
päikesepaistel., välja üürida kesklinna
(Toome ääres). Saab vabaks ehk edaspidi. Pakk. eit.
1. juuniks. Jakobi tn. 11—2. nr. 8813.
Kas on kellelgi ilus puhas
GOOGOGGO
omaette

Kaastegevad: Antonio Roea (kitarr) ja trio «Vanemuise»

Korter,

orkestrist

Tööpakkumised

Vajatakse vilunud
kokka

tuba
(mööblita) välja üürida kohe

hotell-restoraani ärasõiduta.
ehk lähemal ajal. Teatada Läbirääkimistele tulla 29.
—250 senti eelmüügil teatri kassas ja K-m. kaks tuba, köök, elekter, slt.
«Vanemuise» teater Pääsetähed 50Teater
„I linnajaos" all.
ja Muusika, Rüütli tän. 8.
skp. kl. B—98—9 e. 1. ehk 6—7
turu labidal, Turu tän.
p. 1. Võru tän. 10, krt. 5.
nr.
66—9.
LaupSeval, 30. mail kell 8 ö.
Kuulsa Praaga Ooperi
2-toaline
Vajatakse maale
t
priimabaleriini
Tööotsimised
korter
karjast,
LNlkolsko,
ära anda elektrivalgustusega
kes koolikohustuse alla ei
T*-allohT.
Narva tän. 135—1.
kuulu. Kaupa tehaikse Mosk
Kauemat aega sellel alal va sissesõidu-hoovis 29. skp.
Pärlist ooperi esi
Kahetoaline remonte eri tud töötanud
kella 10—12.
tantsija
juustumeister
korter
õmbleja vajab
AMoffl,
otfib kohta.
üürile anda väikesele perek.
abilist ja
Valmistab
peaasjalikult
Sealsamas on saada ka kahe
Madrildi ooperi ballett
toaline keldrikorter. Karlova Schveitsi, Hollandi ja Laik
õpilast.
meistri
s teini juustu. Kohaandjaid
tän. 26.
palun
teatada
slt
„Juustu
Tähe
tn.
62—1.
Tulla Pargi
d
meister" all.
tan. õue kaudu.
Bonltacio
f 28. V 31.
INMWMiUSI
Korter,
aami
Vajatakse vilunud komp
veki- -i
ainus baletiShtu.
Neiu,
3 tuba, köök ja eestuba
välja üürida Vladimiri 7.
heade tunnistuste ja soovi
Doltiiot.
Kaastegev.: Antonio Roea
2. Ja Knperjanovt üksiku Jalavfie
tustega, palub kohta üfcsitee
iielu
(gitarr) ja trio «Vanemuise»
Renoveeritud
soe
4-toal.
nijaks. Sealsamas ka korra
orkestrist
pataljoni ttleajateenljate kogu.
lik lastekasvataja. Aia tän. Tähend. endine teenistu»»
Pääsetähed 50—250 s. eel
korter
nr. 20, krt. 4, majahoidja koht. Kirjad slt. ..Kiire".
müügil Vanemuise teatri kas
juures.
sas ja K-m. «Teater & Muu
Kingsepa
aia tarvitusega välja üürida
peab sobima firna kevade"
sikas», Rüütli tän. nr. 8.
Kastani
t.
33—2.
õhugat
käealust ja
Ainult venekeelt- rääkija
Kodumaa
rildevabrlknte
saa"
naisterahvas
Pühapäeval, 31. mail
õpipoisse
* Korter,
dnste " kogn on tSiendatud
kell 4 p. 1.
soowib
kohta
2-toal., köögiga, välja üürida
KolmapSeval. 27. mall kell 17.30 lahkus siit
paijnde nnte
tarvis Roosi t. 37—11.
ilmast pika, raske haiguse järele 54 eluaastas
Jakobi tän. 16. Teateid saab väiksesse perekonda ehk ük
Hooaja lõpuM.
igavesele rahule
Tarvitatakse vilunud klei
E. Karskusliidu büroost siku juure. Oskab lastega
kella 10—2.
hästi ümberkäia ja võib ise di ja poeglaste riiete
seisvalt juhtida majapida
M. TARAS*!
mist, omab head tunnistu
Kaks möbleeritud
õmblejaid.
luficLall
kaastegevusel
sed. Pikk tän. 37, krt. 2.
ittfw
Tulla, Kivisilla nurgal, J,
Sünd. Kilk.
Juukselõikajad maal ja Malin.
SH vo
ära anda Filosofi 10—2. alevites, kas leiab Teie äris
Matmine laupäeval 30. mail kell 7 Ohtu Peetri
V astava kutseharidusega
ilusate, moodsate mustritega.
Tulla hoovi poolt.
kohta
kalmistule Tallinna tee ääres.
meesterahvas, kes nõus on
Kodumaa ühendatud riide"
E. Kalmani operett 3 vaatuses.
üks noor tütarlaps, kes töös tegelikult kaasatöötaina,
Sügavas leinas abikaas, lapsad,
vabrikute kaup on kestev,
Pääsetähed 20, 30, 40, 50 ja
Kesklinnas saada suur
vilunud.
Kirjad palun Tartu, leiab teenistust
lapselapsed, vead Ja ode.
60 senti ühes riidehoiuga.
pesu* Ja vSrvikindel, hinnalt
tuba
„Postim." rmtirpl., Suurturg
aga odavam kui kahtlase pfi*
ja vastuvõturuum, kohane nr. 16 „Vähene tasu" all.
ritoluga vfilismaa riie. Mflflgil
arstile ehk advokaadile. Riia
Noor korralik keskk. hari Pakkumised saata " Tartu,
Vanemuise aed.
tän. 2—2.
file maa kõikides paremates
dusega
~Postimehe" raamatukaup
riidekauplustes.
lusse „Karjaravitseja" all.
Reedel, 29. mail kell 9 Ghtul
Päikesepaist, möbl.
preili
otsib praktikandi kohta kon
tuba
torisse, kantseleisse, apteeki
23. mail s. a. lahkus siit ilmast 89. eluaast
Karjast,
elektriv. ja erasissek. ära või millegil muul vastaval
anda
Tähe
51—1.
KREENBALT
alal. Kirjad slt. ..Praktikant". suuremat tütarlast tarvia.
Kontsert
Kaupa tehakse Herne
Möbl. tuba,
15—6, kl. B—lo ja 4—6.
Marie Atiia
erasissek. ja elektrivalgust,
lUD
on
BHHI
ära anda Aleksandri 29, tei
sel korral. Sealsamas võib
Kavas: Ooperi ja balleti
nr
kingseppi
muusika.
ka kaasüürnik tulla.
soovib
kohta
tüdrukuks
ehk
Juhatab J* SI9DL
vaja vana ja uue töö peal<
Maetud 25. mail Tartu Maarja kalmistule.
2 väikest
virtiaaks. Tunneb kõik tööd. Tulla
neil, kes kodus tööta
Pääset. 35 snt., kooliöp. 25 s.
Teated „Postim." nntfcpl. vad.
möbl. tuba
„Nr. 22" all.
Leinab ML Uik'i perekond.
eraldi ära anda (erasissek.)
Laup., 30. mail kell 9 õhtul
Kes võimaldaks korralikule
Vladimiri 2—4.
5.—8.
juunini
s.
a.
peatun
Tartus,
neiule
Jazz
AINULT eht 72%
Möbl. tuba,
prof. dr. Blessig, ülikooli silmakliinikus,
koha perekonda ehk üksiku
Südamlikku tünu
Huini! W
et valmistada ja passida sisse
erasissekäiguga ja elektri juurde. Oman tunnistused.
valgustusega välja üürida. Teat. Kivi t. 56—2 „Lorelei".
Ütlen Tartu aedlinna majaomanikkudele, eriti hra Panksepp'ale,
muusika
tahtast oliiviõlist
Narva tän. 87—2, sissekäik Soovin
kunstlikke
kes minu kadunud mehe Artur Lorents*! viimsele tee
cannab kaitsemärki
läbi Jüri kiriku aia.
konnale saatmisest nii soojalt osa võtsid.

Leinaja lesk.

Kavas moodsad lOõkpalad
vaigustus-effektidega.

Juhatab A. SLATKIN.
Solist H. NAU.

Naisühingu

Peale kontserti saalis

ÕPILASTÖÖDE

tants.
Pääsetähed: ainult kontser
dile 35 senti, kontserdile ühes

NHSTUS
on avatnd 30., 31. mall Ja 1. Junnil kl. 10-19,
kooliruumes, Kaluri tän. 12. Sissepääs vabatahtliku
annetuse eest. KOOLLIUHATUS.

tantsuga 50 senti, kooliõpi
lastele 25 senti kontserdile.
LdQVdS

võtab «POSTIMEHE» ia «MAA

MEHE» tellimisi ja kunlutusi
vastu hr. Jak. Kütt

Möbl. tuba

silmi

välja anda Kevade tän. 3—2,

missuguseid valmistan uuema tehnika järele.
PAUL ASPRION
(Fa Müller & Asprion)

Wien, I Opernring 17.
Elistvere ÜhispiiimatalLtuse

kaevutööde
väljapakkumine
(puuraketega) on 31. mail kell 12 päeval k. a.
JUHATUS.

hoovimajas.

Tartu lähedal Emajõe kal
dal ilus

MllltlS
õmbleja juure. Kauba tän.

£

nr. 15—10.

Aianduskooli lõpetanud

noor neiu
välja üürida. Raudteejaamast soovib aianduse alal kohta.
ja sadamast 1 km. Teateid Tunnen raamatupidamist ja
Teatada slt.
Tähtvere tän. 55, piima ärikirjavahetust.
..Neiu" all.
suvituskoht

yj

pood.

Kauplus
vähese kaubaga edasi ands.
Küsida Uus turg 29, kauplus,

Preili
soovib kohta üksiku härra
juure perenaiseks. Võib ka
ära sõita. Teat .slt. „Korra
lik" preili.

%
KASS
Tõrjuge iflrelaimed
tagasi.

