Skslk number 5 sentt.

Timut» loa iHtew*
< Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani if«\
* Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene I. \
- Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-88, siaeriigi

Postimees

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

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

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljelssenti,teksti

kodumaa hinnad.
4 30 senti kuus. ..Sädemed" 120 senti aastes. 60 senti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
soti mm veeru laiuses. Kohaotshnise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha vahku soove täidetakse ainult wõi
mSust mööda.

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda .Lasteleht" 10 s. k. .Tervis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üks»c
number 45 s.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s.

Tänast lehte 8 lehekülge

Laupäeval, 30. mail 1931.

Tõsiseid rahutusi Roomas.

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

Tartu. linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 1 kuu 135
2k. 270 s.. Zk. 370 iga lisakuu 110 700 s,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära viies: 11 kuu 125 s.,
2 k. 250 s., 3 k. 320 s* iga lisakuu 100 s, 6 kuud 600 s,
12 kuud 1200 senti. . ,
Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

la Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, äri juhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

, TelelonldTallinnas:Toimetus3o-81,kontor 16-11.

Nr. 142

ja ta maksuliste lisade tellimishinnad»
Postiga: 1 kuu 150 s., 2k. 300 3k. 370 s.. iga lisa

75. aastakäik.

Ameerika eestlased külas
tawad kodumaad.

Rahvamaja Apollo*
Esimesed jõudsid elle
Laup., 30. maist alates ja edasi. Hooaja suure"
Tallinna.
Mussoliui ja Pius 11. „»ugade peal".
päraseni, põnevam helifilm, Ilma kõneta.
Eile jõudis suur Ameerika turistide laew
Roomast, 29. mail. (Trj.) RovmaS Watikani valgvckollaStes värvides fascistli?- „Drottningholm" -Helsingi. Muu seaS tõi
vli ärewoiid sündmusi. NimW tekkis wiha ke muslasävg-imehi õrritanud vihale, millele laew peale turistide kaasa weel ka hulk amee
NcH häbisulqe
seid kokkupõrkeid fatzcistipe ja katoliiklaste järgnesid meeleavaldused.
rika soomlasi, kes tulid kodumaad külastama.
vahel. Tänavatel oli käsitsi lahinguid. Selle
Rooma õhtulehed ei avaldanud vahejuh Laewal oli olnud weel 170 ameerika kõmmu
tajgpjärjel on prchegu mee
tumistest mingisuguseid teateid, ainult „La nisti, kes olid teel Wenemaale. Neid maale
teo!}* põnev. Tänavatel liiguvad sõjaväe voro Fascistas" oli sellest väike märkuse ei lastud, waid paigutati otsekohe laewaile,
Peaosades ilus
patrullid. Sildadelt: on paigutatud sõdurid Leht arvab, et „Watikani hulgad" religiooni mis läheb Wenemaale.
Fay Wray, Villiara Povell, R. Arlen.
valvele, et ära hoida rahutuste kordumist. kattemantlL all tahavad kujundada suurt po
Helsingist teatati Tallinna, et „Drottnjng
Ametivõimudel on karda läinud suuremaid litilist erakonda, mille ainukesÄs sihW oleks holm" on toonud kaasa ka ameerika eestlasi,
Selles ülipõnevas suurfilmis esinevad grandioossed
kokkupõrkeid ära hckjda. Kordunud on aga fascismi vastu võidelda ja soodsal silmapit kes tahawad külastada kodumaad. Kuna
stseenid pärismaalaste ja kiskjate loomadega.
VäheuuM kokkupõrkeid.
igul endid asemele poetada ning võimu „Drottningholm" Helsingis kauem peatub, siis
-*• Midagi paremat ei suudeta pakkuda filmialalt.
Rahutused Roomas said ajlguse kolmapäe haarata.
sõitsid ameerika eestlased Tallinna aurik
va lõuna ajal, mt£ olid esimesi tänava
Teos,
mis
sünnitanud
kõmu kogu maailmas. ÜLIHUVITAV EESKAVA LISA.
Rahususse põhjus.
„Suomil".
meeleawald. „Lavoro Fascista" paljastus
Nagu hiljem selgus, saabus aurik „Suo
Fascistliku erakonna häälekandja „Lavoro FaS-.
te puhul katoliikliku rahwaühingu „Azione
rista" täi ära sensatsioonilffi teateid katoliikliku utti" Eestisse 19 Ameerika eestlast, neist 3
Cattolica" fascismiwastasest tegevusest. Se
MheSt-erahwast, 3 last ja ülejäänud naiste
nati lähedal oleva katoliikliku ühingu pea rahwaühingu »Azwne Cattolira"
rahvad. Lühidal jMu ajamisel ajakirjanikku
hoone etibe kogunes paarsada fascisti ja pi'l
faSciSmiwaStaStest plaani,
dega' selgus, et paljud ameerika eestlased on
kavatsustest."
puS hoonel aknad kividega sisse. Mõned
Prof. Piccard elus ja terwe.
sõitnud jäädavalt kodumaale, !sest elu Amee
jaScistid katsusid hoonesse tungida, kuid need
Lehe teatel oli selle, paavsti isikliku kaitse all asu .rikas ei olewät enam nii kerge. Uks väike
toodi ruAu kohalejõudnud karabi-inerite, polit- tva, orgamsatsiooni hiljutisel peakoosolekul ühingu laps oli alles 6 kuu eest sõiwud Ameerikasse,
Pärast „i«eilasat sõitu" maauduuud Alpides jääliustikul.
Lei ja miilitsa poolt välja. „Azivne Catto juhatus pidanud salajasi läbirääkimisi, kusjuures kuid nüüd saatsid vanemad ta vanaema
lica" maja on nüüd valvest ümber piirawd. oli atväldatud seletu/i, nagu tuleks fascismvü» kui juure tagasi. Külastajate hulgas on ka hra
Lend 16 kilom. kõrgusele õnnestunud.
Watikani ametlikku häälekandjat „Osservaadata ja et „Azione Cattolica"
Nev-Aorgist, kes on sealne agar
Vatore Romanot", milline avaldas musta peaks olema võimas politilise olukorra muutumise Piilberg
Eesti' Seltsi tegelane. Enamik küllasõitnuist
Innsbrucki st,
kroonika fasciside poolt katoliiklaste kallal esile kutsumiseks. Tulevat „VSivm haarata". Wir vlid
pärit Pärnust ja Viljandist. Need, kes
tehtuid wägivallatööde kohta, põletati suurtes mast avaldust pattnakse „Azione Cattolica" juures kavatsevad Ameerikasse tagasi sõita, lahku 29. mail. Kõik tartu
feb professor Pieeardi
hulkades mitmel pool avalikkudel ; platsidel oleva kirilliku saadiku. vlam-riigisekretär monsig wad alles sügisel.
ja tema saatja insener
jascistide poolt ära. Muidugi kutsuvad need
Pizzardo süüks. Ta olevat tähelepanu juh
Kipferi saatuse kohta
meeleavaldused esile Watikani poolt waljut nore
End.
mõisnik
pornograa
lahenesid neljapaewal
protesti. Pealegi on „Azione Cattolica" tinud ; Hispaania sündmustele:
filiste
toodete
lewitaja.
saal olevat diktatuuri otsekohese järeldusena vewo
pärast lõunat, mil sai
otsekoheselt Watikani kaitsealune. Ml
lutsioon puhkenud ja nüüd on seal katoliikline lii
Tallinna postkontorites peeti märtsikuul teatavaks, et teadlased
I Roomas 'liiguvad iß|Swi
kumine tõsises hädaohus. Seda ei oleks Pizzardo kinni 374 postisaadetist» mis sisall>asid Ned on teinud õnneliku
ärevad kuuldused,
nagu oleks „Osservatore Romano" peatoime arvates mitte sundinud, kui sotsiaalsel ala! oleks de Baggo sotolaboratooriumi poolt wälja maandumise jäälmsti
taja Conte della Torre vangistatud. See ei tõusnud' teguwõynaS ja võimu omakätte haarav saadetud prospekte ja reklaamlehti. Prospek kule Tirooli küla
tid olid erootiliste aktide ülesvõtete kohta Gurgli lähedal, n. n.
ole aga veel sündinud. Kui -Conte della otsustav katoliiklik aktsioon.
FaSctSta" usub salajastest teadetest ning posti-telegraast ja telefoni valitsuse ar Oetztali Alpides, Me
Torre Waükynist hahkuda tahtis xa Rooma
raani lähedal. Neil
territooriumile astus, palusid politseinikud katMiklikkude ringümdade taktikat paljastada või- vates ülbed ja kõlbluswastased.
Ned de Baggo ei jäänud oma postisaade on korda läinud oma
teda kaasa tulla ülekuulamisele. Otsekohe hüp Mtt .MtSNtßäsed tüürlwat Mmapoole. et.
tiste konsisieerimisLga rahule ja esitas riigi õhupallil tõusta lv
pas peatoimetaja tagasi WdtillMi maa-alake
sateiSM ei wti mitte heaks kiita,
ia keeldus kacha minemast. Ta seletas, et küi tvaid tlAeb usuiliM alal ebaõigeks tembeldada. FaS kohtule kaebuse, milles seletas, et prospektide km kõrgusele, sellega
Itaalia politseil temale,midagi öelda on, siis ciSmi tlchetawat kogu maailma atvaliku arlvamise lähemal vaatlusel ei selguvat neist mingi ületades senist rekordi
sugust kõlblusewastast sisu. Seepärast palus õhupallidele 5 km
Võib see sündida ka Watikani pinnal.
ees desawuetÄda. Kui katoliiklikkude ühingute
Rooma ülikoolis üliöpilqsed-fascistid %. uuesti ülesehitamisel warju heidetakse fascismile, ta neid konfiskeerimisest vabastada ja adres wõrra.
saatidele kätte saata.
Esimesed sõnad, mi
kiskusid maha paavsti pildi
siis peab see lehe artvamist mööda, enne kiriku kõrge
ja põletasid selle ülikooli õues häbiswstega mate tvöimukandjate poolt kinnitust leidnud ole.
Reedel oli Ned de Baggo kaebus riigikoh da ütles professor Pic Prof. Pieeard (paremal) ja tema saatja insener dr. Kipser, '
ära. MeeleawalduÄtel tungisid üliõpilased ma. Seda olewat ka läbirääkimistel kõnes oletval tus arutusel. Posti-telefoni-telegraafi va card kohaliUudele ela
pildistatud õhkutõusmise eel nende õhupalli gondlis.
ka katoliiklaste klubidesse jcv lõhkusid nend6 peakoosolekul selgunud.
litsuse volinikuna esines K. Bõstrow, kes ar niKudÄe, olid:
nutiga oldi juba 5 km. kõrgusel. Kõige suu
„Meil oli imeilus sõit!"
sisseseadeid. Tänawatel hüüti: „Maha Wati
was, et võiks ülekuulata ka eksperte, kes nen
Leht nõudis kõige teratvamate abinõudega selle
Kohalikud ckaniikud olid näinud jäAius rema kõrguse 16 km, saavutasid tead
kan! Maha sascismi waenlased!" Politsei?
de prospektide kohta oma seletust annaks. Ko
pidi ennast moeleawakduAte.se wahele segama. politillse hädaohu kõrtvaldamist. Oodati põnetvusega, hus lükkas otsuse kuulutamise 12. juunile.
tikul ohupalli ja rutanud kohale, et abi anda. lased kl. 7.45. Wäline õhurõhk oli sel ajal
mida Watikani ringkonnad sarnastele tähelepanu
Ka Floventsi pvowintsist
Ned de Baggo on endine mõisnik ja tema Nad leidsid aga, et õhupall on teinud hiilga- 70 mm. Lennu sihi määramisele ei pandud
tuleb ärewaid teateid. Noorkatoliiklosed on äratawatele süüdistustele wastatvad.
pornograafiliste toodete levitamine on juba Walt libeda maandumise ja ei ole üldse olnud mingit rõhku. Külgkiirus oli keskmiselt 15
mingisuguses hädaohus. Piccard ja tema
sek. m. sündis kolmapäeva
varemaltki tuntud.
kaaslane olid liuelnud üle Alpi mägestiku õhtul kl. 20.52. Temperatuur stratosfääris.
Erukononel Burwikowi
kuni hommikukoiduni, mil nad leidsid jää Väljaspool gondlit oli
Krüüdneris mahalastud haruldane kotkas.
liustiM kohase paiga maandumiseks. Pä
55—600 alla nullpunkti.
pension.
rast maandumist o&d teadlased wälja roninud Päikese kiirte mõjul tõusis temperatuur aga
U Latis ametis ja siit uöuyb toetust.
gondlist ja otsinud ajutiselt warju kaljurah metallgondlis vahel kuni 41° üle nulli.
Riigikohtus oli reedel arutusel erukolonel uude juures, olles kindlad, et peatselt tuleb Teadlased seletasid, et lennu kordaminekul on
G. Burwikowi pmsioni-asi. Burwikow tuli abi. Õhupall ja teadlaste instrumendid on suure tähtsusega olnud asjaolu, et nad kaasa
Eestisse 1921. aastail ja kuna ta omal alal wigastamata, andes sellega tõendusi teadlaste võtsid kaks pudelit hapnikku, aga mitte ühe,
täielikust kordaminekust
hea eriteadlane oli, siis määrati tema tehni
nagu soovitatud. .Maandumisel jätkus
lise ala warustuswalitsuse juhatajaks. 1928. nende põnewal lennul stratosfääri. Neljahapnikku veel ainult üheks {
aastal arstide komisjoni otsusel tunnistati ta Päewal pärast lõunat jõudsid Piccard ja tema
tunniks.
neurasteenikat põdewaks ja wabastati kaitse saatja Kipfer Gurgjli külasse, kust nad peatselt Piccard on annud ainult ühe signaali, kui
wäest. Burwikow palus tunnistada haiguse edasi sõitsid Innsbrucki, et teha korraldusi nägi Gurgli küla tulesid. Seda märgati.
Eesti kaitsewäeteenistuses saaduks ja sellepä oma õhupalli äratoomiseks maandumise Arvatakse, et juba laupäeval korda läheb
rast talle pensioni määrata. Asi liikus mit paigalt.
õhupalli jääliugustikult ära tuua.
mest komisjonist läbi ja lõpu otsus oli see, et
Auavaldused.
Gurgli külasse jõudmisel tegi professor
Burwikowi haigus ei ole tingitud Eesti kaitse Piccardile suurt rõõmu teade, et eelmisel oöl
Brüs s e l i st, 29. mail. Belgia va
wäes teenistuskohuste täitmisest.
on tema naine sünnitanud terwe poisi. See lisminister Hymans telegrafeeris Piccardile,
Selle otsuse peate oli Burwikow kaebuse on tema wiies laps.
et temale on annetatud Belgia Leopoldi ordu
esitanud riigikohtule. Riigikohus jättis aga
Neljapäewal pärast lõunat jõudis Gurgli komandöri rist ja tema abilisele insener Kip
selle tagajärjeta.
külasse määratu hulk ajakirjanike ja päewa ferile sama ordu rüütli rist. Ka Belgia ku
Kuuldawasti
on
Burwikow
nüüd
teenis
piltnikke, kes tahtsid täpsamaid teateid saada
Pildil on must raisakotkaS, ZeS maha kotkas kaalub 5135 gr., s. o. üle 5 kg. Laiali tust leidnud Lätis. Enne Eestisse tulekut oli teadlaste seiklustest. Sadanded ajalehemehed ningas Albert saatis professor Piccardile sü
damliku õnnesoovi telegrammi. Teatavasti
lasti 26. skp. Kruüdneris ja kellest meil pike sirutatud tiibade läbimõõt on ligi 3 meetrit
ta aga Wenemaal lasketarwete wabriku juha jooksid tormi mõlema teadlase peale, ähwar on pros. Piccard belglane.
malt juttu oli eilses lehes. Mahalastud (271 cm.).
taja. Sellega on ta päris rahwuswaheline dades neid oma uudishimuga ära pigistada.
Angsbnvgi linna raekoda on prof. Pic
eriteadlane. Kata eesnimi on teatawal mää
Nagu ajalehed teatawad, wõlgnewat tead caridi õnneliku lennu kordamineku puhul lipu
ral rahwuswaheline: Gregor Ernst Georg lased nende ülesleidmise eest tänu Gurgli küla ehfes. Piccardile ja Hctna kaaslasele saadeti
kaitsetollide osalise' maksma paneku kasuks. Burwikow. Sündinud on ta Walgas. Kuul kõrtsimehele. See on hommikul oma kõrtsi südamlik õnnesoovi telegramm.
Eesti wõitis Lätit 1:0.
Wanameelsete juht Baldvin tahab juba juu
on ta isa wenelane ja ema lätlane läwele astudes selgel päikesepaistel näinud
Riiast, 29. mall. Neljapäeva õhtune nikuul pidada neli suuri kõnekoosolekut sellel dawasti
olnud. Kuid Eestisse tulekul märkis ta oma hiilgawat kaugel Piccardi õhupalli. Tema
Eesti ja Läti maawöislluS lõppes EeStt wöi keemil. On ette nähtud kõnekoosolekud, kus rahwuse eestlane, olgugi et tk eesti keelt ei märguande peale alustati päästeretke korral
duga. Tagajärg oli 1:0, poolajal 0:0. MS kõnelevad ka Newille ja Austen Chamber osanud.
damist, millest wõtsid osa kohalikud elanikud
lemad weeskonnad olid umbes ühe tugevused. lain, kord Hailsham, sir Arthur Steel-Mait
ja tolliametnikud.
Eesti meeskond oli üldiselt kvmpaktsem ja tu land, Winston Churchill ja teised.
Prof. Piecard jutuStaK
gevam pealetungima. Nurgalöögid asid 10:3
Briand tules.
oma
õnnestunud
lennust, et tähtsamad mõõt
Läti kasuks. Pealtvaatajaid oli —5OOO
mised,
mis
käsitasid
kosmiliste kiirte mõju
SaaditutÄodai arutab wülispoUttbat.
immest. ,
gaasi
juhewöimele,
on
täiesti korda läinud.
Pariisist,
29.
mail.
(Trj.)
Prantsuse
Kohtvik
Lahing wabakaubanduse
Õhupall tõusis wäga kiiresti õhku. 25 misaadikutekoda otsustas wiibimata Kne alla
võtta Prantsuse valitsuse wälispolilika.
kaitseks.
ÕhuS on tunda- lahingu meeleolu. Paremalt
"Tubantia" kuld päewa
Inglise erakonnad aZustavad ülemaalisi
Salwe
tiivast awas tule Franklin-Bouillon, ke's
walgele.
1' sSMiöe, ....
esitas arupärimise selle kohta, et „Briand
Londonist, 29. mail. Lähematel kuu kõrvaldataks valitsusest, kuna Briandi mee
Ost endest, 29. mail. Tõstelaew
dek on Inglismaal oodata ägedat politilist todid olevat viinud Prantsuse politika Gm
„Reclai'mer'i" kapten, kes tahab oma laewaga
Pühapäeval, 31. mail s. a.
võistlust tolliküsimuste ümber. Reedel astus fis nurjaminekuteni".
1916. aastal põhjaläinud „Tubantia" wrakki
TANTS auhindade peale.
Londonis kokku vabameelsete konverents,
za
sellel asuwat kullalaadungit iil es tõsta,
Kõige paremaile valsitantsijaile
kuS tulevad arutusele kavad suure kihmus
teatab,
et tal on nüüd korda läinud HMunud
I auhind 1000 senti hõbe karikas,
sõjakäigu kõrvaldamiseks wabakaubanduse
laewa leida. Sellega ühenduses on tuukrid
Einstein Oxfordi audoktor.
„Postimehea lugejad
II
„
500
hõbe
peeker.
kaitseks. Kavades on ette nähtud, et vaba
esialul oma töö lõpetanud. Päästeseltsi esitaja
111 M 300 ti hõbe kühvel.
Nagu juba warcm teatatud, on kuuluS
meelne erakond korraldab käesoleva aasta
Auhinnad määrab publikum.
teatas, et on tarwili? laewa esiotsa wee all füüsik professor Einstcin walitud Mana Ing
on alati kõige uuematest
kestel umbes 10.000 kihutuskoosolekut üle
Algus kell 8 õ.
õhku lasta. Sellega muuMs kulla kättesaa- lise Oxfordi ülikooli audoktoriks. Pildil
sündmustest informeeritud*
kogu Inglismaa. Samal ajal kavatsevad
Mine kergemaks.
vrofessor Einstein audoktori mantlis õnnesoo
vanameelsed korraldada kihutus sõjakäiku
we wastu wõtmas.
Põhjuseks kartused, et KrSuriugkouuad tahavad fvllcistlikku diktatuuri kukutada, z
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Sffijjgftofr 80. mall Ml. q..,v.vw

Eesti Rahwa Muuseum uues ajajärgus.

Ingeri.

ÜBHnfc aasta-peakvosolekutt.
luteriuSku pööramisel <i olnud aga nimetamiS kommunistlikul alusel. Et see ei' alnud
hulka, ntUel on erakordne päewahuwilme täht tväärseid tagajärgi, waid kohalejäänud ingerikud laste loomu* ja soowikohane, tõendab see, et

? Jng'rt lüftmu3 kuulub nenb?

sus>. Soomes veetakse juba pikemat aega ja wadjälased püsisid gveeka-kawliiklasteim edasi.
laiemaid ja kitsamaid koosolekuid abinõude Juuretülijate soomlaste tõttu oli Llewöim siiski
otsimiseks ..Jttgeri Päästmise" üle. Ja wii lnterlastel ja Jngeri nihkus sille tagajärjel nüüd
mane märgukirjade wahetamine Soome ning ida kultuurpiirkonnast lõplikelt lääne kultuurpiir
Rõuk. Wene wahel. ühe? nende märgukirjade konda.

Stolõpini maareformi, mis awas wöimaluse
üksikmajapidmniste loomiseks, , Jngeris 7oh?
tornmti massiliselt ära kasutama, hoolimata
sellest/ et maad' igale üksi ktNajo pidamisele jm

otsatu wähe, läbisegi aiüut mpni Hin, wähem

Nõnda näeme, et Jngerit tuleb siuliselt tvötta hulk.erandeid muidugi wälja arwatud. Klsid
awaldamisega maailma ees. on selle küsimuse
tõstnud teatawal määral isegi rahwttswahelise ei millegi muuna kui Toomena ja tema rohivast ka nende erandite hulgas Paarikümnest tiinust
politika päewaküsimuste hulka.
soomla-Stena. Nii Jngcri kui ta Käkisalmi suuremaid- talusid Mdse ei leidu. »
Hoolimata olude kitsusest jä maa tvähe
kubermang lii de-n 1617 Rootsi-Soomega ja lahu
Mida kujutab enesest õieti Ingeri?
Pealiskaudselt teame: Peterburi ümber tati sellest umbes sada aastat hiljem, wormili susest jõudsid ingerlased siiski märksa Halja*
kaudseid piirkondi, kuS elawad Soome kõige kult 1721. MSlemil jätkus feega ühisoliu ja -elu male oksale kui kohalised wenelascd. Osa etcn*
lähemad hõimud ingerlased, kellest kl Rootsi-Goomega sada aastat. Kuid pärast sellele dlls siin nende suurem sitkus, töökus, wisadus.

luken? Fzsti-Wene rahulepingu järele on jää järgnenud uut weneaega tuti lahku haridus. Kuid nüüd näiwad need omadused
nud isegi Eesti poolele ning kellel on seal minek: kuna 1811 Käkisalmi kubermangu elcrm ingerlastele olewat otsekui õnnetuseks: nad
oma iseseislvaid ja kultuurilisi harrastusi, kud ühes tmtu Toomega" liideti uuesti on sattunud kulakute kirja ja niisugustena

mis meie poolt täit toetust leiowad.
Soomega ja said seega autonoomse Soome riigi kohalikkude wenelaste ning ühes sellega nõu"
Kuid sellega ka peaaegu piirduwadki meie kodanikkudeks, jäid ingerlased ühendusse Venega kogude walitsuse waenualusteks. Seda enmn,

rahwa teadmised Jngerist. Lühikene lilasele edasi tveel terekÄi sajandiks.
tuS Jngeri ja ingerlaste kohta on praegusel
Rootsi sajandit mäletab ingeri rahwas nagu
silmapilgul sellepärast huwitmv wististi nii Eestigi hea ajana, mil riigiwõim kõigiti püü
mõnelegi.
dis parandada rahwa olukorda. Kogu selle
Goome-Rtmtsi riigi suursõdades Wenega jäid
aja jooksull tehti Jngeris ka intcnsiiwstt soo
Jngcri elanikud, õieti karjalased (ingerikud) alul
mestamistööd: waimulikud tegid sada luteri
idapoole IvSiFusiviiri. Nowgorodi tvõimu ajal usu, ametnikud aga riigi politilistcs huwides.
loeti Jngevi ühtekuuluwaks maa-alaga, mida pä>Ja et ingeri rahwas sellele tööle on olnud
rastpoäte nimetati kubermanguks", ja wäga wastuwõtlik, tõendab juba see, et inzer
Nowgorcdi langemisel fatfti» kogu see laialine
lased edasi püsisid kindlate soomlastena ka
maa-ala Mosktva otjekoheSsi tvSimkonda.
Wene all, kuigi tal kogu see aeg on tulnud
Tähmdatud Wene ajal liideti selle maa-ala elada wenestuse wöimsa loomuliku pealetungi
soome hõimud. Laadoga ja Wuolsa randade katt
all. Tsaar Peeter 1. ei leppinud teatawasti
näk'« karjalased LheZ ingerikkudega ja tvadjalaS
mitte
üksi Jngerimaa Moskwa alla liitmisega,
eega, greeka-katolÄu kirikuga ning ühes sellega
waid
ta
muutis Jngeri oma politika tähtsa
kultuur konda, kuigi selle mõju
maks tugipunktiks. Juhitud tungist läände,
sim äärmisil rajamail jäi nõrgemaks kui mujal.
otsustas ta riigi pealinna tuua Läänemere
Rootsi GuStatv Waasa alustas 16. sajandil äärde ja rajas keset J.igerit soomekeelse ni
fiiM uuesti oma tungi idassi ning PontuS de la mega Neewajõe äärde, otse ..Põhjala silma
Gardie walluraS ISSI Jngerimaa. mis Stolbowa kulmule", oma Peterburi, mis peagi arenes
rahulepingu järele uüüd, 1617, ühes Käkisalmi miljonilinnaks ühes kõigi oma wene rahwus
kubermanguga, sattus ida ja lääne politilisi piiri fifu suurlinna mõjudega. Ja see mõju ei
ning ühes sellega Mavsti ka kultuuripiiri lääne wõinud loomulikult jääda ainult linna enese
Poolele.
piiridesse, waid lewis peagi ka maale, üle
Toda ei liidetud küll. nagu Käkisalmi kubeti kogu Jngerimaa. Kõik muudki Ingeri linnad
mangugi, otsekoheselt riigiga, kuhu kuulus muu ja älewid täitusid aeg-ajalt wenelastest, neid
Soome, waid ta sattu» mingisugusesse titsi" lewis ka maale. Ja ilmasõja alguseks oli urn
seisukorda, nagu muudki Rootsi paolt wallutatud mugi jõutud selleni, et Peterburi kuberman
Baltimore maad. Kuid tema ajalugu ja eriti tema gus, mille piirid suurtes joontes ühte lange
osundamitlugu langeb kapsalt ühte Käkisalmi ta*
wad wana Jngerimaa piiridega, rahwa wcu
ber mangu omaga.
daw enamus koosnes lvenelastest. Kusjuures
On tähölepanutväävt. et suur osa maa alg maaelanikkudest siiski suur osa sli weel joom
vsunikke, ing«rikkusid ja wadsalass, põgenes luteri lased, kelle käes Põhja- ja osalt ka Kesk-Jn
uÄu pööramise kartusel Wene poolele. Sama geris oli isegi maaelanikkude enamus.
sündi» ka Laadoga Karjala» ja Kannäksil, lust Kultuuriliseks toeks neile soomlastele olid Pe
greeka>-latoliku uSlü Karjala rahwast põgenes» terburi soomlased, kes sinna sisse rännanud
suurel hulgal. Tühjaksjäänud kohtadeÄsi kolis peaasjalikult Soomest ja kelle arw seal ilma
siis uusi elamikke Sawost, just neist piirkondadest, sõja alguseks ulatus umbes 30!000-ni. Ühes
kichu omal ajal oli asumkke tulnud Wuosii ja Peterburi kubermangu ingerlasköga küsimdcrsid
Laadoga Manadest põlluharimiSpnrkondadest. See need enam km 2 miljoni elanikuga Peterburi
ga leidis siin nüüd aset teataM endiste asunik kubermangus ligi 200.000 hingelise soomlaste
kude tagasÄMmme oma alguSkohtadesse. Wahe pere, seega ainult umbes 10 prots. Peterburi
seisis aga selle?, et need siit omal ajal lahtunud kubermangu kogu rahvastikust. Niisuguses
olid- idakultuuri mõjutatuina, kuid tagasi pööra olukorras kõigest hoolimata soomlasteks edasi
sid nad nüüd siia luterlastena ja
jääda ja mitte wcnestuda, oli wõimalik mui

dugi ainult ingerlaste auwäärt tugewa rah
wustnnde tõttu. Pealegi kui silmas pidada,
jaksjäänud kohtadesse nüüd Jngeri. Uued asu et Wene surwe Jngeris oli wõrdlemisi tugew
«rikud, keS siia ilmusid, nimetasid endid oma läh ja et ingerlased suruti isegi maaorjusse, mil
tekoha järele ka sa Ivatuteks WSi äürämölaStM. lest nad pääsesid alles Aleksander 2. poolt
Lisaks neile on Ingeri linnades» ja maakohta'- toimesaadetud talupoegade wabastamisel. Kuid
deSse ajajooksul tulnud Soome soomlasi.
majanduslikult jäid ingerlased pärast sedagi
Nii muutu» Jngerimaa luteriusulise?» nvng wäga kehwa seisukorda. Iga perekond sai ai

läänekulruuri piirkonnas ümbertvaimuStatuina.

Otse samal wiisil sai uusi asumtke oma tüh

soomeStuS politiliselt, nagu teisedki snnnimetatud nsilt wõrdlemisi wäikese maalapikese ja sedagi

Karjala osad. Paigale jäänud endiste elanikkude

oldi sunnitud harima Wene tüübilisel küla-

et ingerlaste! ei näi olewat kalduwusi kom*

Neljapäewal pidas Eesti Nahwa Muuseu
mi uhisuS oma aasta peakoosolekut, nulle
awas juhatuse esimees prof. H. Koppel, ja
rõhutas, et Eesti Rahwa Muuseum on astu
nud uude ajajärku. Di peatus lühidalt senise
tegewuse juures ja tähendas lõpuks, et muu
seumi tegewus on wiimastel aegadel niiwõrd
laialdaseks paisunud, et paratamatult kerkis
esile muuseumi ülewalpidamise ümberkorral
damine ja muuseum muudeti sihtasutisers.
Koosoleku juhatajaks waliti prof. H. Kop
pel. Enne päewakorralc asumist mälestati
lvaikse püstitõusmisega surma läbj lahkunud
kauaaegset muuseumi liiget ja kaastöölist
Prof, P. Põldu.
Juhatuse teadaanne muuseumi üleand
misest sihtasutisele wõeti teatawakS ja osuti
siis möödunud aasta tegewuse ülewaate kuu
lamisele, mille kand. ette dir. F. L e i n b o ck.

tsdmiiw. Küla-WM an-m» °"^3031 (c:lm- "•
14.109', nrnbeft 950 waUsmaalast.

kunstikoKude korraldamiseks

ostusummad pea fmesti puudM'd uuri
ümberkorralduse wõima-luste tmi ™

-riivi
Kultuurlool. Os-S '
ÄS«a=Ss^
üliöpilaspöltve kirjutuslaud. <Eanrott w 5 a M,.'
PukitZ mitmel korral kmkmud x Naba^c'
tusega üleswStteid. käukirzu n .
kogu on kakwanud 5 kogu worra koflu:
peamiselt maaleidudest Mmnsusnoukogu kaudu .a

Hasomini kulul. A ,
Arhiiwraamatukogu - -

Möödunud aasta tegetvus E. R. Muuseumis on faStwnirb 5200 köite mõrra. Rcmmatmdonsaa
munistlikuks kollektiiwmajapidamiseks, millele
kannab teatud määral üleminekuaja iseloomu, kuna dud 4615. nendest sunn, eksemplare 3494 ,
üleminek Wenes praegu Päewaküsimuseks.
kogu aasta kestsid ettevalmistused Muuseumi üle 233 .ostetud 802 ja wahctusena 86.
Kui omal. ajal Tartus sõlmiti Soome* tviimiseks .ühtasuttse alusele, mis aruandeaasta lö. annetuseks oli Leningradi E. konsulaadi poolt saa,
Wene rahulepingut, siis oli Soomes tegtawasti pul ka teostati. Niisuguses äraootawaS olukorras detud osa dr. P. Karelli raamatukogust Val nnmd
ringkondi, kes nõudsid lvähcmalt Põhja-Jngeri, ei olnud Muuseumi ühisuse juhatusel tvöimalik asu kasit. 44 köidet. Weel marn,t wal.ssaadikuld dr

mõned isegi kogu Jngeri Soomega liitmist.
Nõudmine oli muidugi liialdus, sest silmas
pidades eelkirjeldatut Ingerimaa rahwastiku
koosseisu jne. kohta, oli Soome delegatsioonil

wõimatu esineda isegi sellelaadilise nõudmi*
sega. Ja omastkohost küllaldaseks wõiduks
tüleb pidada seda, et Soome . -delegatsioonil
korda läks saawutada enne rahulepingu alla*
kirjutamist allakirjutamise olulise eeldu*
sena Wene delegatsiooni järgmist dekla*
ratsiooni rahuläbirääkimiste Protokollidesse:

da suuremate ja läbiwiimiseks pikemat aega nõud O. Kallast ja K. R. Pusrat. kes raamatukogu rk
tvate ülesannete juurde. Teiselt poolt mõiuS tege meeles pidanud ja neile kattepuutuwaid E
wuSse ebasoodsalt see asjaolu, et Muuseum sel käsit. teoseid saatnud.
Nruande-aa?t«l ffofTul ott jononib
aastal sai toetusi wähem km eelmistel.

a

rabwaluulelist kogumist
juba wäljakujunenuid traditsioonidel: sttpendüumde,
on aasta jooksul kaswanud 195 (Sl 3) nr. wörra. korrespondentide, nadtnatuule-üliõprlaste za suure
neist ostetud 33. kingitud 133 ja deponeeritud Ha« ettewaatusega ka koolide kaasabil.
Kodumaalised wanawarakogvd

sonnni poolt 24. HöimrahwaSte asju on juurde
tulnud 7 (46) ja tvõõrrahwaste omi 18 (1)

Suuremaks erakordseks tööks oli siin siiberkapi
korraldamine, mis on endast nõudnud ühe ametniku

Aruanne wõeti ühel häälel wastn ia
awaldati tanu muuseumi juhatajale btr. p.
Leinbockile ning lahketele annctajaüe, kes

tööjõu kogu aasta läbi. Kapis on mälja pandud muuseumi kogusid rikastanud.
üldse 2575 eset ja kuna senine rahwateaduslike
Tegevmskawa käsitledes
kogusumma oli 5025. siis on tvälja«

delegatsioon teotab Wene Sotstalist'ik« pandud esemete arw aasta jooksul tõusnud enam

Föderatiinise Nõukogude wadariigi nimel, et Pe tui 50 prots. tvõrra.
tcrburi kubermangu soome rahwste kuulutvad

WäliSnäitnsi
täiel määral krik õigused ja soodustused, m'S We>
nemaa seadused wähemusrahwusteke annawad. korraldati sel a. ainult üks ja nimelt Poola 2.
Eriliselt tähendab see seda, et tähendatud soom Põhjmnessil WilnoS, kuS meie wäljapanekud leid.
lastel on riigi üldiste seaduste ja määruste pii sid elatvat tähelepanu.
Muuseumi külastamine
rides õigus wabalt korraldada oma rahw hari>
duietegenmst, walla- ja waldadewahelist walitscmist Raadil on eelmiste aastatega wõrreldes tveidi wä«

ning kohali ku kohtupidamist, õigus astuda uhi henenud, milles põhjuseks osast on sisseminekumaksu
seid samme oma majandusliku olukorra tSstmi»
seks, õigus teostada tähendatud sihte tarwilikknde

esindus- ja täidesaateorganite kaudu, milliseid

rõhutati: kuigi suur osa muuseumi uhtsufd
ülesandeid on üle läinud sihtasutisele, sääb
ühisusele siiski küllalt tööd ja nimelt huwr
äratamine muuseumi asjanduse wastu. Scl
leks tuleks kasutada mitmeid propaganda ma*
hendeid ,nogu näiteks muuseumi Pidusid, tilk*
müüki jne. Peale muu peaks katsuma ühisus!
sihtasutist ka rahaliselt jõudu mööda toetada,
walmistama muuseumi 25. a. juubeli Mastu
jne. Eelarwe on tasakaalus 1500 kr. peal ja
wõeti ka sel kujul wastn.
Valimised.
Tegewliikmete kogust manuse järgi wälja
langenud liikmed: mälismin. J. Tõnisson,
sise- ja kohtumin. J. Hünerson, prof. M.
Eisen, prof. H. Koppel, M. Pukits, prof. K.
Saral, riigikohtu esimees K. Parts maliti ta
gasi. Kadunu prof. P. Põllu asemele ma liti
tegewliikmete kogusse Tartu Wõru rahukogu,
abiesimees A. Ruus.
Juhatusse waliti Manadest juhatuse liik
metest tagasi: prof. H. Koppel, prof. J. Mägi,
prof. K. Saral, prow. J. Kaart, K. E. Sööt,
K. Koppel, M. Pukits, dr. H. Sepp, adw. F.
Karlson, prof. J. Mägiste. Nutena tulid ju
hatusse: linnasekretär A. Mägi ja mag. E.

Ja nõnda ongi kogu möödunud talwe ning
eriti käesolewa kewade jooksul ette tulnud
haridustMs ning muudes oma sisemistes aSjidcS ingerlaste wäljasaatmisi oma kodukohtidesi.
wabalt tarwitada kohaliku rahwa keclt."
Millisel hulgal seda just ette au tulnud, seda
Harilikus kodanlikus riigis oleksid ned öelda on praegu raske. Ingerlaste toimkond
deklaratsioonilubadused, kui nad täitmist olek Soomes arwestab wäljasaadetute üldcrimt
sid leidnud, ingerlaste olukorda asendatud wä 7000—8000 hinge peale. Soome walitsuse
hemusrahwusele igatahes wõrdlemisi rahulda wiimane märgukiri Wenele kõneleb mõuest
waid isetegewusewõimalusi suutnild pakkuda. sajast perekonnast. Täpsat armu teada on
Kuid nõukogude riigis on nad wähepakkuwa seega wõimatu.
1926. a. rahwalugemise andmetel aiub
teks osutunud peaasjalikult just erilise maion
duspolitika tõttu, mida seal aetakse. Majan ingerlasi Peterburi kubermangus edasi umbes
duspolitika asjas Wene dcklaratiiwne lubadus 145.000, kuna soomlaste arw Peterburi lin*
midagi ei ütle ja neil on selleks wabad käed nas on wähenenud 30.000-lt 7000 peale. Ms*
isegi deklaratsiooni täpsal täitmisel. Nad on Uitühat wäljasaadetut niisuguse wäikesc rahwa
asunud Jngerimaa põllumajapidamiste kol pere keskel tekitab loomulikult ärewust. See
lektiwiseerimisele, nagu miwiel pool mujalgi ärewus on ulatunud Soome ja äratanud seal !Laid.
Wenemaal. Ingerlased seda aga ei soowi, loomulikku kaastunnet ning aitamistahet. Ai
Rcwisjoni komisjoni said: prl. M. Rei
Paljud neist keelduwad kollektiiwidega liitu tamiswõimalused aga on piiratitd ja lootu man. dir. A. Jõudu, dr. A. Schulzenbcrg sz
mast, nähes selles eneste orjastamist, ja seal setud, niikaua kui nõuk. walitsus ise ei asu A. Krnusbcrq.
tuleb siis nõuk. walitsus nüüd oma tun ud seisukohale, et Jngeri küsimusel Wene seisu
waljude surweabinõudega: fui oled kollek kohalt on liig wäike tähtsus, kui et teda lasta
tiiwidega liitumise wastu. siis maalt wäl rahwuswaheliselt suureks paisuda. Ja tõe
Tellise lo ostke
ja. Ja tvistist: suurendab ingerlaste wastu poolest: ei ole ometi mõeldaw, et 150.000-stne
tarwitatawate surweabinõude waljust tähtsalt ingeri rahtvas Jugerimaa kümme korda suu
naiste Ja meeste valmisriided
weel ka see, et ingerlased kui soomlased on rema wenelastepere keskel Wenele kuidag' ainult kOige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
wähesoowitaw element rojaäärses piirkonnas, kardetawaks wõiks kujuneda, mispärast täie
kauplusest
eriti ingerlaste iseteadwam, kodanlusmeelseni likulh wõiks ära langeda motiiw ingerlaste
Kftrf Abel Tartus, Kaubahoov 8.
osa.ebasoowitawusest rajapiirkonnas. K. M—er.
jõusoleivate seaduste kohaselt üldistest summadest

küllaldaselt määral toetatakse, ja õigus lahwa

7 päeva on veel Karskusliidu loteriipiletid müügil.

Maskiga konn.
£D£« VaHocel fomiMU. 6
Ett wastaS keeletult Pilgule, sest elegantne härra,
kes seisis ta eeS, oli rändkaupmees, kellega ta oli kõnel
nud Whitehallis. Ameeriklane walitses end esimesena,
ja Ett nägi uuesti ta näos luMttu, wälgatust. Amee
riklane astus tagasi ja awas ukse täiesti.
„Tulge sisie, härra Ett," ütles ta ja noogutas
jahmunud tõstukipoisile. „Pole midagi, Worth, tegin
härra Elkrle pisut nalja." '
Ta sulges ukse ja lasi sala politseiniku saali aS
tuda. Elk otsustas hiljem utselolewast konnast kõne
lema hakata.

„Olen täiesti üksi," härra Ett, ja teil ei tarwitse
tasa kõnelda. Kas tohin teile pakkuda ühe sigareti?
Elk sirutas mehaaniliselt käe wälja ja walis ühe heleda
hawanna.

,Kui ma wäga ei eksi. siis oleme juba täna hom
mikul näinud," ütles ta.
„Teie ei eksi," katkestas teine teda jahedalt. „Koh
küsime Whitehallis, ja mina kauplesin wõtmerõngaS
tega. Minu nimi on Joshua Broad. Teie ei saa mulle
seega ette heita, et kauplen wäle nime all."
Salapolitseinik süütas paberossi ja tõmbas mõne
rnahwi, enne kui kõneles.

„See korter näib olewat taunis kallis," ütles ta
pikkamisi. „Ja ma ei mõista, et püüate siiski midagi
teenida. Kuid mulle näib, et kaubitsemine wõtme
rõngastega wõib ärimehele pakkuda waid wäga wilet
said teenimiswõimalusi."
Joshua Broad noogutas.
„Mulle teeb see nalja, härra Tlk. Olen oma
moodi kriminaalpsüholoog. „Ta süütas omaltpoolt
sigareti ja tegi endal sügawaS, sitsriidega kaetud tugi
toolis mugawaks, sirutades ka jalad wälja: kehastatud
rahulolu.
„Kui ameeriklast huwitawad mind ühiskondlikud
probleemid, ja ma olen leidnud, et ainus tee wacste
inimeste mõistmiseks on elada nende keskel."

Ta toon oli korgestiwabandaw, kuid kindel.
Elk asetas prillid kindlamini ninale ja ta pilgud
riiwasid härra Broadi taskut, kuhu ta püstoli oli ta
oasi pannud. „
„Elame siin üSna wabal maal." utleS ta. ,3a

igamees wõib siin kaubitseda wõtmcrõngastega, isegi,
kui ta kõrwalkutselisena oleks ülemkoja liige. Kuid mi
dagi on siin keelatud, härra Broad. ja see on ausa
tele politseinikkudele rewolwrit rinnale panna!"
Broad naeris.
„Kahetsen wäga, olin pisut äge," ütles Broad.
„Kuid olen tõepoolest enam kui tund kedagi oodanud,
kes minu juure pidi tulema. Ja kui ma kuulsin teie
samme ..ta kehitas õlgu, .. siis olin nii pettu
nud, nagu seda tvaid wõite soowida."
Elk ei pöörnud temalt pilke.
„Ma ei taha teile saada tüütamaks, knid lubage
küsida, kas ootasite mõnd oma sõpra? Tahaksin meel
sasti teada selle sõbra nime?"
„Seda tahaksin mina samuti," wastas teine. „Ja
weel suur hulk inimesi peale minu." Ta waatas mõ
tetes Elkile. „Ootasin meest, kellel on wäga palju
põhjust mind karta. Ta nimi on —. noh, see ci puutu
praegu asjasse. Olen teda elus kohanud waid üks
ainus kord, ja seekord ma ei näinud tema nägu."
„Kuid teie läksite tülli?"
Ameeriklane naeris.
„Ei mingil tingimusel. Käitlesin teda wäga hea
südamliselt. Olin temaga ühes pimedas ruumis üksi
mitte rohkem kui wiis minutit, mida walgustas waid
laualseisew latern. Ja ma usun, et see on kõik, mis
wõin teile sellest jutustada, härra inspektor." seer
sant" parandas Elf. On wcider, kuipalju inimesi ar
wab, et olen inspektor."
Tekkis ebamugaw paus.
„Kas käite läbi oma naabritega?" küsis Elk ja
osutas peaukse poolde.

„Bassanoga ja tema seltskonnaga? Ei! Kas
tulite tema pärast siia?"
Elk raputas pead.
„Tahtsin talle teha waid sõbraliku külaskäigu,"
ütles ta. „Tulin parajasti teie maalt, härra Broad.
On ilus maa, kuid seal on liiga suuri kaugusi minu
jaoks." Ta uuris weel tükike aega waiba mustrit, ja
ütles siis: ..Oleksin kõigest südamest soowinud teie
sõpra tundma õppida. Kas on ka tema tvõibolla amee-riklane?"
Broad raputas pead. Kui ta Elli wälja saatis, ei
kõnelnud nad kummagi sõna, ja näis peaaegu, nagu
Elk oleks tahtnud ära minna jumalaga jätmata, sest
ta astus hajameelselt edasi. Kuid ta pöördus siiski
uksel ringi ja naeratas oma pikaldast, nukrat nae
ratust.

„Ma rõõmustaksin teid jälle nähes, härra Broad,"
ütles ta. Wõibolla kohtume toas Whitehallis?"
Ta pilgud kiindusid ukselemaalitud walgele jõhk
rale konnale.

Broad tõmbas sõrmega üle märgi.
„Ta on weel üsna warske?" ütles ta. „Kas olete
juba tema suhtes jõudnud mingile arwamusele, härra
Ett?"
Ett uilris matti ukse ees. Ka sellel oli näha wäike
walge täpp, mille juures ta nüüd alla kummardus.
„Täiesti wärske. See peab olema sündinud parajasti
enne, kui mina siia jõudsin."
Ja sellega oli ta huwi konna wastu lõpnud.
„Lähen nüüd sinna poole," ütles ta. „Head
päewa!"

Lola Bassano istus oodates oma ilusas salongis.
Nõjatunud lapselikult sügawassc tugitooli, palju peh
meid ja wärwilisi patju seljataga, istus ta, jalad üles
tõmmatud ja põlglik pilk imeilusates silmades.
Aegajalt pooris ta pead mehe poole, kes käed
püksitaskus seisis akna juures ja wahtis alla tänawale.
Mees oli suur ja tugewa kehaehitusega, kohmakas ja
ebapeen. Ei aidanud, et rätsepad ja kammerteenrid
olid ta juures tarwitusele wõtnud kõik Peenendamiswa
hendid, ta jäi lihawatsläinud jõumeheks. Mõne aja
eest ja weel lühikese aja eest Lew Brady oli ol
nud Euroopa raskekaalumeister, hirmus maadleja,
kelle weres oli parajasti tilk seda werd, mis maadle
miscl moodustab wahe suure ja keskpärase wahel. Üks
tugewam mees ent oli awastanud ta nõrkuse, ja Lew
Brady närbus nüüd tähelepandawa kiirusega. Kuid tal
oli oma kaaslaste ees üks paremus ja see hoidis teda
täielikku unarusse wajumast. Üks kaastundlik inimene
oli ta kord leidnud kuskilt põiktänawalt ja talle osaks
lasknud saada mõningat haridust. Ta oli käinud ees
kujulises koolis ja nüüd sõber inimestega, kes kõnelesid

head ingliskcelt. Paremused, mis ta sellele sõprusele
wõlgncs, ei olnud läinud kaduma, ja ta keel oli nii
märgatawalt kultuuriline, et inimesed, kes seda jõhkrat
meest kuulsid kõnelema esmakordselt, kuulasid kõige
suurema imestusega.

„Mis kellaaeg sa ootad oma jooksupoissi?" küsis
ta naiseltl

Lola kehitas oma peene siidkoe all oma õrnu õlgu
ja nõjatus meelgi loiumait tugitooli.
„Ma ei tea, ta tuleb kella wiie ajal büroost."
Mees pöördus akna juurest ära ja hakkas toas

edasi-tagasi käima. „Ma ei saa aru, miks tunneb Konn
tema wastn huwi?" urises ta. „Lola, mina olen sol-lest wanahärra Konnast täiesti tüdinud."
Lola naeratas ja waatas talle poolenisti suletud
laugude wahelt näkku.

„Wõibolla sa oled tüdinud waid tõsiasjast, et sa
saad raha ega pole sul selle eest midagi teha." ütles ta.
„Mind ennast ei puuduta niisugune tüdin,us kunagi.
Ja ole kindel, et Konn ei päriks noort Bcnnetti. kui ta
ei oleks seda wäärt."
Brady tõmbas taskust uuri ja heitis pilgu selle
kalliskiwidega kaunistatud märkmikule.
„Kell on wiis —, wõibolla ei tea poiss, et sa oled
minuga abielus."
„Sa oled narr," wastas Lola end laisalt ringu
tades. „Kas peaksin hakkama ka weel seda wälja io«
bisema."

Lew Brady käis uuesti edasi-tagasi. Siis kostus
nõrka kellahelinat, ja mees waatas küsiwalt naisele.
Soe noogutas, tõusis püsti, kohendas patja ja wõttis
taas oma endise asendi.

„Aa!" ütles ta, ja mees läks sõnakuulelikult täitma

ta käsku.

Tulija oli Ray Bennett. Ta astus rutates Lola
juure, haaras ta käe ja suudles seda.
„Tulen hilja. Wana Johnson pidas mind kinni
weel pärast seda, kui teised olid juba ammugi läinud.
00, on see aaa suurepärane ruum! Mul ei olnud ai*
mugi. et sa elad nii suurejooneliselt, Lola."
„Kas sa tunned Lew Brady't?"
Ray noogutas naeratades. Ta nägi wälja naan
kehastatud õndsus, ja Brady juuresolek eksitas teda
??he. Ta teadrs ammugi, et Lola oli Bradyqa mingis
anlyes uhendmcs. Peale selle oli Ray ka uhke nende
arwamuste-jegaduse üle, mida nimetatakse Lbablu
waadeteks". Tal olid kujutelmad unest seltskonna
korrast mis seisawad kõrgemal kui niisugune orsameel
sus m,s meestele ,a narstele nende suhetes teineteiseqa

peale ymnrwad wanamoelisi seadusi. Ta oli noor la
nag, asju nn, nagata neid näha tahtis.
. kõneleme nüüd sinu imetor-dos,
watjuiest," ütles ta. kui ta Lola märguandel oli
nlld tema kõrwale. „Kas Brady teab^llest^"
.See ongi Lew' idee." wastas Lola pealiskaudselt
~Tema jn luurab uha häid wöimalusi, igatahes mitte
yeendale, wa,d ikka ainult teistele inimestele."
lßäraneöJ

Nr. 142.

Pilk maale.
«tvitööd lõpukorral. Wiljaseemet oli kiUlaldasrlk. TSSUste puudus ju raha uappus.
Põllutöödega allaste praegu kaunis jär ei weetcKS, waid ise oma) tarwituse saame
jel". Pastades taludes on wiimane kui põld rahuldada.
zuba seemendatud, kliid on ka neid talusid, kus

KMvitööd poole peal. Kartulipanekuga ol
Niidüheina seisukord on hea. Soe kewade
laste raskustes, sest nii palju ei leita töölisi wõimaldab Me kaswu ja niipea kui suurwesi
Kui tarwis. Tööliste puudus annab maal niiwdelt kadus, algas tugew heinakasw.
end tunda. Jutt ei ole niipalju hinnast kui Ainult kõige madalamatel kohtadel en hein
just tööliste puudusest. Harilikul kewadel seda hõre, kuid juur on hea ja soödsate ilmade
niiwSrd tunda ei olew olmld, sest siis oleks edasikestmiseil wõiwad needki niidud anda head
suudetud ka wähema tööjõuga aegajalt töö saaki.
korda seada. Nüüd tulewad teha kõik tööd
korraga ja igal pool, mis otsekohe näitab, et
Mida wäheinM jääwad metsad, seda roh
kirrete tööde läbiwiimisM põllutöödel tar kem hakkawad ka pÄlupidasad otsima teisi
wilist arwu töötegijaid ei ole. Samasugune Mtteaineid. Nii on märgata tänawn suurt
nähtus kordub ka heinaajal ja tõukoristamisel, nõudmist turbasoode järele. Tahetakse lõi
kui touwili ruttu walmib. Tööliste palgad kama hakata ka alusturwast, sest karja kaswa
on natukene madalamad kui läinud aastal. mis ega ei suuda põllud anda enam tarwilikul
Sellepärast on põllutööliste järele ka nõud määral aluspõhku. Ka kulub aluspõhuks
mine suurem. Seisukorda kergendab ka asja määratud põhk teinekord Loomatoiduks, nagu
olu, et töölistele saadakse osa palka tasuda seda tänawn kewadel mitmel pool näha wõis.
ainetes.
Nüüd on. karjad juba päästetud, sest karja
maadel on hein kaunis hea. Kuid warajane
Suiwilja idanennsaeg on praegu hea. karjade toäljalaptmine wõib tuua karjamaa
See teeb põllumehe südame päris rõõmsaks. del hemapuuduse peale jaanipäewa, kuna kar
Maas on tarwili.sel arwul niiskust ja oras jamaad pehmed ja loomad tambiwad noore
tärkab peale kiilwi õige nlttu. Seega jääb hsina pehmesse maasse.
wähe idanemata. Ka ei ole tänawu tunda
seemnepnudust, sest eelmise aasta saak andis
Rahapuudus on endiselt suur. Piim
hea ülejäägi. Külwiga ei olda sellepärast ja peekon on obaw ja ekanna seda, mis saadi
tagasihoidlik. Ainukene, mille üle pead mur eelmistel aastatel, kuid loomatoit on samuti
laste, on linakülw, sest linast ei ole mitme odawam. mis selle wahe tasa teeb, kuid selle
aasta kestel midagi saadud. Kuid mõtlemata eest peab rohkem produtseerima, sest maksud
oleks linast sootuks loobuda, kUna turu seisu ja muud kohustused on endiseks jäänud. Kõige
ioth muutuda wõib ja lina end jälle tasub. walusamalt annad end rahapuudus tunda
Kpid teiseks meie i;e hakkame rohkem lina wast heinatööde ajal, mil talud wõõrast jõudu
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Koolide koondamine wabariigi walitsuses.
Sätiti tehuikagümnaasium ühendamisel reaalgümnaasiumiga.
Kommertsgümnaasium jääb edasi töötama endise
klassikomplektiga.
Eile kell 12 tuli wabariigi walitsuses mille eile walitsus pidi kinnitama, tahetakse
'arutusele haridus- ja sotsiaalministri ettepa likwideerida 4 keskkooli ja 69 klassikomplekti
nekul koolide ja klassikomplektide koondamise mitmest koolist. Keskkoole koondatakse Tar
küsimus. Küsimus tekitas walitsuse koosole tus 1, Wiljandis 1, Walqas 1, Nakwercs 1.
kul pikemaid läbirääkimisi, kuna see on üks Klassikomplekte koondatakse kõige enam Pär
' walusamaid küsimusi. Kohalikud ringkon uus. Tartus kuulub koondamisele tehnika
! nad, keda asi puudutas, on kõik rattad käima gümnaasium, mis liidetakse reaalgümnaa
pannud, et nende kooli ei koondataks. Nii siumiga. Esialgse kawa järgi taheti wähcn
käisid wiimastel päewadel paljud delegatsioo dada ka kommertsgümnaasiumi klassikomp
nid riigiwanema ja ministri jutul. Loomu lekte, kuid et see on ainukene kaubanduslik
Tehnika otsib uusi worme.
lik, et walitsus ei saa kuigi suurel määral õppeasutus Lõuna-Eestis, ja tema õpilaste
Omapärane gaasinõu, mis pildil näha, on arwestada kohalikkude .tegelaste soowidega, arw üle 309, siis otsustati kool jätta töötama
uuemaks tehnika saawutuseks. Kera worm sest igaüks tahab, et nende kool jääks alles. endise klasside arwuga. Loodctawasti kinni
annab kõige tvähema materjalikulu juures Krn aga üks kool alles jääb, tuleb teisi koon tab ka walitsus ministeeriumi otsuse.
suute ruumi kasulikkuse.
Toimetuse töö lõpul kestis walitsuse
dada, muidu ei ole wõimalik saawutada eel
koosolek edasi.

arwes tasakaalu.

Haridus- ja sotsiaalministri kawa järele,
Põhjamaade üliõpilaste
karskuskongress.
Ersti üliõpilaste karskusüheudusele tuli

Soome külalised jõuawad Tallinna.

hiljuti kutse wõtta osa esimesest põhjamaade
üliõpilaste karskuskongressist, mis peetakse Hel

singis käesolewal suwcl 28.—25. juulini. Põh
jamaade üldine neljas karskuskongress leiab
aset samuti Helsingis 25.-29 juulini. Kong
ressi kawas on hulk ettekandeid kõikide põhja
maa üliõpilaskondade karskustöö seisukorralt ja
rida ekskursioone Soome ilusamatesse maakoh
tadesse. Ühel ajal kongressiga korraldatakse ka
üliõpilaskarskustööd selgitaw näitus wastawate

Äks liidu liigetest jäeti kõrwale.
Esialgsete teadete järele pidid Eestisse külla

soiuvad soome kirjanikud Tallinna jõudma
kell 2 päewäl. Pärast aga selgus, et laew on
wä'jasõitmisega Helsingist hilinenild, mispä
rast laekva saabumine wõis alles kell
teostuda. Soome kirjanikkude wastuwõtmi
seks olid köie Tallinnas asuwad Eesti Kirja
nikkude Liidu liikmed jalul. Tartust oli sõit
,nud kohale Fr. Tuglas. Sadamas olid was
tas kirjanikud: Tuglas, Ast, Hubel, Kiwika's,
Antson, Jäik ja teised.
Terwitused sadamas olid südamlikud. Kell
J/44 jõudis aurik „Suomi" Tallinna sada
masse. Wasluwõtjate pere oli kaswanud
weelgi suuremaks. Oli saabunud rida „Es
lonia" näitlejaid dir. Kasemetsaga eesotsas,
Soome charge d'asfaires Snellmann abikaa
saga, kirjanikud Marie Under, Adson j. t.
Kohal olid ka paljud reporterid ja „Estonia
tzrlmi" wäntajad. Juba kaugelt paistis lae-

leol silma mag. Paawolaise pilk kuju, tema
tomat Ilmari Kianto lühikese halli habe
mega jm Arwi lärwcntaus mustade pastori
prillidega. Osa mõlemi maa kirjanikke oli
omatvahel juba warem, kuttaw wacemast ajast

woi möödunud aasta külaskäigust. Sõidad
olid meresõiduga wäga rahul, sest ilm oli ol
statistiliste tabelite, karskuskirjanduse, ülesnud
merel tore. Külalised peatumad „Kuldi
tattvitama ja oige naljakas oleks, kui lina sisse kõige enam tarwitawad ja kus päewatöölkstele Mõtete jne. wäljapanekutega. Eesti poolt on
Lõwis".
kawatsetud
osa
wõtta
wõimalust
mööda
nii
hakkame wedama, ttagit smi oleme teinud töötasu tuleb korraga ning puhtas rahas
Peale nende kirjanikkude, kelle nimed juba
kongressist kui ka näitusest.
linase riidega. Meie peame linatööstuses tasuda.
eilses lehes tõime, sõitis kaasa meel kirjanik
jõudma seisukorrani, et linast riiet enam sisse
Lohusoos põlesid loomad
Arwi Järwenkans. Pärast tcrwituste wa
lauta.
hetamist wiidi külalised wõõrastemaisa. Õhtul
oli Seltskondlikus Majas Kirjanikkude Liidu
Neljapäewa lõuna ajal põles maani maha
poolt dinee, millest wÄs?d osa kõik Tallinnas
Lohusoo wallas sama nimelises külas Kaarel
Lina külwipind L.-Euroopas wäheneb.
asuwad Kirjanikkude Liidu liikmed peale
Kiwi wanapoolne elumaja ühes laudaga. Tu
Bernhard
Linde, kellele kuit.se saatmala jäeti
les hukkusid kolm siga ja üks wasikas. Tuli
sell põhjusel, et tema ilmumise korral oleks
oli alanud elumaja küdewast ahjust, mille kors
Kuid hinnad püfiwad endisel tasemel.
suurem osa kirjanikke dineele tulemast keel
ten ei olnud korras ning mis tule oli edasi
dunud.
annud pööningul korstna ümber hoitawatele
Linaseriide nõudmine maailmaturul loid.
heintele. Tules häwinenud hooned ja wara
Lääne-Euroopast, kus tänawused linapõllnd
Kõige raskemana tundub seisukord Saksa ja olid kindlustamata. Üldine kahju 1500 kr.
juba külitud, tuleb teateid lina külwipinna Tschehhp-Slowakia ketramiStööstuseS. Schweid Tuld kustutas kohalik tuletõrje.
tunduwast wähenemiseit. Prantsusmaa kohta nitzi ja Mam-Saksi-Kasseli tööstuÄ-kaubanduskojad
"Estonia" ei taha leppida
oli juba waremalt teateid. Nüüd kõneldakse oma 1. weerandaasta ülewaadetes kurdawad Wene
koondatud koosseisuga.
Belgias lina külwipinna tvähenemisest 30—60 lõngade sisseweo pärast madalate tumpinghindade'Majanduslikkude raskuste mõjul on teat
prots., Hollandis kuni 30—40 protsendi wõr ga, hoiat.rdes et kui Wene lõngade sis'ewedu ei
tn. Orased on igal pool juba ülcwal ja, täuu piirata kõrgete kaitsetollidega, siis käesolewa aasta rite seisukord tublisti raskenenuo. Teatris
soodsatele ilmadele, wäga head.
; lõpuks ei wurife Saksamaal enam ükski lina käijate ja toetuste arw on aast-aastalt wähe
nenüd. Et omaga wälja kulla, on teatrid
Harilikkudes oludes olcks neist teadetest jät l värten.
kunud tugema hinnatõusu põhjtistamiseks liua i Prantsuse ketruswabrikmitidel oli kindel ?a wähendanud koosseise.' Nii pidi. „Estonia"
Hukkunud „nr. 9".
turul. Kuid Praegu ei awalda külwipinna wä -toa:sus tööliste ivastuseisust ja streigiähwarduStest käesolewal aastal oma koosseisu kärpima.
henemine hindadele mingit mõju. Põhjuseks hoolimata palkasid 10 prots. wõrra wähendada, Mitmele nimekamale lawajõule, samuti ka
Hukkunud punalaewastiku allwcepaat nr. kasid Nõukogude Wene laeivad Aransgrundi
on, nagu juba waremalt tähendatud, Wene alates 11. maist. Lille'i linake irajad atsiwad wõ?- koori- ja orkestriliigetele öeldi 1. aprillil le 9, mis nüüd 45 mehega Soome lahe Põhjas juures hukkunud allweepaadi otsimist.
maa. Arwatakse, et Wenemaal lina külwi' mälust ketramata linade edasimüümises, lootes ping üles. Nüüd on küsimust korduwalt käa ootab wäljatõstmist. Weel neljapäewal jatlutud teatri juhatuses ja wõimalusi otsitud
pind ttiiwõrd kaswab. et linakiu tarwidus seega kaotada wähem kui lõngade müügiga.
Mähe paremana tundub linaketramise- ja kudu
maailmaturul lahe lasti kaetakse.
Linaseriide nõudmine maailmaturul on endi'- miswabrikute seisukord Schotö- ja lirimaal. Seal

rea isikute tagasipalkamiseks, kelle eemalejää

selt loid. Ketrajad nurisewad ka linahindade

setel töösturitel näib olewat paremaid sidemeid Am.

mine wõiks halwawalt mõjuda teatri' tegewu
sele. Nagu kuulda, on teatri juhatusel korda

kõikuwuse pärast, mis takistab kalkuleerimist prae

üh-rsriikide, Hiina ja Austraaliaga, kust praegu jär

läinud summasid leida esialgselt kokkuseatud

guse tevawa konkurenisi juurcs. Jaanuaris müü? j jr kindlalt tellimisi saadakse, kuigi mitte suuri. Am.
Wene linamonopol mõne partii oma linu hinnaga ; ühisriikidesse nõutakse esijoones taskurätikuid ning

koondatud koosseisu suurendamiseks. Palju
neist, kellele leping üles öeldi, tagasi wõetakse,

Wangimajade direktori otsus kolmat korda tühistatud.
Narw> wangla naisametnittude wallandamise asja arata
miue riigikohtus.

28 naelsterlingit tonn f.ob Riia BKitiO 1. sordi tvärwilisi kleidi- ja ülikonnariideid. Sealjuures selgub esmaspäewa õhtul „Estonia" juhatuse
koosolekul, kus küsimus lõplikule otsustami
Reedel o'li riigikohtus kolmat korda aru
rillis läks wähe tagasi sille ks, et mai alul jälle j Ameeriklasedki on kokkuhoidlikumateks saanud! sele tuleb.
wsel Narwa wangla nais ametnikkude wailan
tõusu tunnuseid awaldada.
damise asi. Riigikohus oltsustas ka seekord
Töötud esitasid märgukirja.
Eile esitati töötute toimkonna poolt haridus wangimaiade walitsuse direktori otsuse tü
ja sotsiaalministrile märgukiri, milles tähelepanu histada.
Helene Kotow ja Marie Wahter, mõle
juhitakse asjaolule, et tööpuudus, waatamata kePunalaevastik manöö
Madisele hooajale, tväga mähe on wähenennd. Tai mad Narlva wangla ametnikud, wallandati
verdab.
oma kohtadelt 1929. aastal distsiplinaar kor
mist hooaja hädaabitööd on kõikjal lõppenud, kuid
ras. Sefte otsuse tühistas riigikohus. Kuid
KuhuripaugUd kostavad Narva'Jõesuhu.
wabanenud töölised ei ole weel mujal tööd leidnud.
ka
teistkordsel asja arutamisel jäi wangima
Neljapäeval kella 146 ja V%l vahel õhtul Töötute arw Tallinna tööbörsil on üle 800. Juhi jade walitsus oma esialgse otsuse juure. Rii
kuuldus N -Jõesuu Kohalt bteft kahurite takse tähelepanu sellele, et suwised hooaja tööd, gikohus tühistas wallandamise-vtsuse teist
pauke, mille kaja Narwa linna selgesti õli mis ette nähtud omawalitsuste jaoks, läbi wiidaks kordselt. Kolmanda korra arutamisel pandi
kuulda. < Nagu selgus, oli paukude tekitajaks täies ulatuses ja töölri wöetaks ainult tööbörsi mõlema ametniku kohta uus juurdlus toime
N. Wene Baltimere punalaevastik, milline kaudu. Edasi toonitatakse, et haridus- ja sotsiaal ja alul wangimasade walitsuse inspektor ning
minister astuks samme, et ettewötjatele wäljaan
Soome -lahel öppemanöövritel.
hiljem ka direktor jäid wallandamise otsuse
tud kraawi- ja süMendustöödel maksetaks töölistele
juure. Nüüd riigikohus .tühistas wallanda
korralikult palka puhtas rahas, aga mitte toidnai miseotsuse kolmat korda.
Poola uus walitsus wandus
nete tschekkides, nagu see praegu paljudes kohtades
truudust.
sündilvat.
Warssawist, 29. mail. Poola uue
Äiksetormid ja uputus
Noorsoo suwipäewad ja
valitsuse 'liikmed andsid neljapäeval kett 12
Inglismaal.
vabariigi presidendi ees ametivande.
spordiwõistlused Wiljandis.
Londonist.
29. mail. (Trj.) Pärast
Noorsoo
4.
üleriiklikud
sutvipäetvad
korraldatakse
Walitsuse koosseis on lõplikult järgmine:
mõnda
aega
kestnud
päikesepaistelist ilmastikku,
täcžoklvat
futvel
13.—15
juunini
ilSiljattöti,
iihrs
peaminister kolonel Prystor, portfellita mi
nister Pieracki, siseminister Skladkowski, wä fuutcmaukrmslil fude spordivõistlustega. Kawa on mis muuseas inglastele andis ilusad suwistcpü
lisminister Zaieski, sõjaminister marssal nendeks sutoipäewadeks õige mitmekesiseks tehtud ja had, puhkesid kogu Inglismaal ägedad äiksetormid.
Pilsudski, rahaminister Jan Pilsudski, kohtu annab esmakordselt waimlise osa kõrwäl ka noor Mitme aasta kestel ei olewat Londoni kohal olnud
minister Michalovski, haridusminister Czer soo sportlistele harrastustele maad. Referaatidega nii ägedat äikest kui nüüd. Wihmasadu tekitas
vinski, põllutööminister Janta Polczynski, esinetvad suwipäewil tuniud seltskonnategelased, pet mitmel pool suuri uputust. Mitmed jõed on tõus
kaubandusminister kindral Zarzycki, posti dagoogid kui ka noored ise, käsitades noorsoo ilma nud üle kallaste, hätvitanud sildu ja üle ujutanud
minister Boerner, teedeminister Kuehne, tvaate, elureformi, töökorralduse j. t. küsimusi, mil külasid ning linnasid. Mitmes tvähcmas linnas
maareformi minister Kozlowski, avalikkude lised meie noorsoole wõiksid elatv.u huwi pakkuda. on tänawad wee all. Eriti suur on kahju Walesi
tööde minister Norwid Neugebauer ja töömi Peale referaatide ja spordivõistluste on esimesel lõunapoolses osas. Eluni jõe orus, Walast piiril,
alusel, märtsis tõusis hind 10 naelst. wõrra, ap J nõutakse peaasjalikult odawaid saadusi,

.nister Hubicki.

Gandhi Londoni-tulek.
Londonist, 29. mail. Indiast tulnnd tea
detel on Gandhi nõus tulema Londoni uuest India

Leppimatu kardinal
Toledo peapiiskop, kardinal Seguxa, on
praegu Roomas. Kuna ta wabariiklikus His
paamas mabariigiwaenuliku meelsuse pärast
wihaaluseks oli, on arwata, et teda enam ta
gasi Hispaaniasse ei saadetagi.

Läti ooper wähendab palkasid.

peopäewal noori lubanud tutwustada Witjandi lin'«
selle ümbrusega hra A. Wesiren-Doll ning

jäänud peawarjnta. Selles piirkonnas on ka

ridusseltsi tütarlaste gümnaasiumis.

maalibiemised sünnitasid suuri kahjusid. Raud

Suwipäewade tegelikuks korraldajaks on Eesli

ühendatud ei ole. Gandhi tuleb nõupidamistele koolide õpilased, õpetajad ja E. Noorsoo Karskus
ainult tingimusel, et tema äraolekul kokkuleppest
endise asekuninga, lord Jrtviniga, piinlikult kinni
peetakse. Shri hindu rahtvuslaste juht neil tingi
muste>9 Londoni tuleb, ei tvõta ta India kontve
rcittfi istungitest osa ametliku isikuna. Ta esineks
ainult konwerentsil seletustie andjana India vs
ja!« üle.

Londonis lõi pikne mitu maja põlema. Cm

Surm igaweses jääs
Naqu warem teatatud, leidis adiekspedit
wipidustuste peakorteriks on Wiljandi Eesti Ha on saanud ka lennuliinid. Ränga tormi tõttu oli
ridusseltsi tütarlaste gümnaasium. Osawötjaile on kaks kaubalennukit sunnitud hädamaandumisele. sioon Gröönimaa igmncses jääs hukkunud
korraldatud tasuta ühiskovter ja hinnaalandusega Üks neist oli Inglise kaubalennuk „City of Mel polaarckspeditfiooni juhi Alfred Wegeneri.
sõit raudteel. Jääb ainult soowida. et ilusaid bourne", mis tegi hädamaandumise Lutoni ümb Pildil on Ms wiimaseid üleswõtteid tead

liidu liikmeks olewad 'organisatsioonide liikmed. Sü

ketvade ilmu ja tvaba sutveaega noored vohkelt ka

sutaksid iluate mälestuste omandamiseks ning

ruses. Lennuk oli teel Londonist Pariisi, tvärskete
ajalehtede koormaga. Maandumisel säi lennuk

kuid orkester mitte. Et ooperil edasitöötamist
Ooperi direktori Reitersi seletuste järele tuleb siiski wõimaldada, kavatsetakse ase

Amershami ümbruses.

puudujäägi katteks wähendada palkalid 8 prots. mele uusi jõude palgata.

etteheiteid tchti wangimajade walitsuse ülema

Pressi aadressil.

nibuste liinid Londoni ja Lõuna-Walesi tvahel olid
sunnitud oma tegetvust katkestama. Kannatada

kannatada, kuid lendur jäi terweks. Prantsuse
lennuliini aeroplaan, mis oli teel Lhpnei lennu

sellega peab ooper tõsiste raskustega wõitkema.

tõsta, teine wangiwalwUril pakki sadamasse
kanda jne. Wiimasel kohtuistungil selgus, et
pesu toedamine ja laua tõstmine oli sündi
nud wangimaja ülema korraldusel.
Olgu tähendatud, et käesolewad wallan
damiseasjad olid omal ajal kõne all riigikogu
komisjonides, kus sellepärast ka tcatawaid

tccüheudused on mitmel pool katkenud ja maanteed
on muutunud läbipääsmatuks.

osawõtt neist koolinoorte poM oleks sama elatv kui
tvarematel suwipäewadel Pärnus ja möödunud su
an eelartveS tundu Walt wähendatud. ühenduses wõrra. Koor, ballett ja solistid on sellega nõus, tvel Otepääl.

Riiast, 29. mail. Riigi suuremaks ooperile

neist pidi olema lasknud laua kantseleist wälja!

tuli paatide abil elanikke päästa üleujutatud ma
jade katustelt. AbergavenuhS on palju immest

pühapäewa õhtul noorte kunstiöhtu Wiljandi Ha

ümarguse laua kontverentstst osa WStma ka siis, kui Noorsoo Karskusliit ja kohapealsed noorsoo organi«India kogukonnawalimiste küsimus weel lõplikult satsioonid, kuna osa wõtia tvõitvad kõik eesti kesk

Kaebajate huwisid kaitses riigikohtus adw.
Wahter, ühe wallandatu abikaasa, kuna wan
gimajade walitsuse direktor oma wolinikku
ei olnud saatnud.
naisametnikkude süüteod pi
did seisma selles, et nad olid lasknud oma.'
musta pesu wangla hobustel wedada, ükZ

wäk-jalt Pariist, oli fuNnitud hädamaandumisele

lajcft.

loeb igaüks
kes tahab teadlikult osa võtta Eesti
politilisest, kultuurilisest, majanduslikust,
sotsiaalsest elust!
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Liialdatud nõudmine Tartu wastu.
JNlwaiUt koo«d«tawatest kestkooli-klasstdest langeb
Tarku peale.
Reedel asus wabariigi walitsus keskkoolide
koondamise küsimuse lõplikule otsustamisele.

hcnda see wecl mitte seda, et need, kes ümb
ruskonnast kohalikus keskkoolis õppisid, wõi

Arwatawasti sellega eile wecl lõpule ei jõu

õppida kmvatsesid, keskkooli haridusest üldse

tud.

Teatawasti tahetakse üldse sulgeda 60
kestkooliklassi, kaasa arwatud ka need klassid,
kus keskkoolid üldse suletakse.

loobuks. Nad lähewad linna õppima.
Peale selle toowad Tartu keskkoolidele
kahtlemata kaswandikke juure uued walmi
wad raudteed, mis Tartu ka kaugemale ümb

Et teatud koondamine ja kokkutõmbamine ruskonnale märksa kättesaadawamaks teewad
keskkoolide alal kulude wähendamise sihis tar kui praegu. Ei pea ka unustama, et täies

wilik on, selle wastu ci ole waieldud. Mõnede ulatuses jõusse astuw 6-aastane koolisundus
keskkoolide, eriti maal asuwate koolide sulge keskkoolide õpilaste arwu tõstab.
Kuhu paneb aga Tartu kõik need juure
mise wastu on kohtadel tugewat häält tõste
tud, mõnel pool on wastupõhjendused üsna tulejad, kui keskkoolid siin äärmuseni koonda
kaaluwad, kuna teisal jälle puht „omanurga" takse?
huwid peaosa näiwad mängiwat. Loodeta
wasti leiab walitsus neis küsimustes wastu
Küsimuse all on muu seas ühe hnmani
wõetawa ja meelirahustawa kesktee.
taar-haru sulgemine tütarlaste güumaasiu
Miga aga praegusel silmapilgul ära mär mis, sellega koondataks selles koolis 5 klassi.
kima peab, on asjaolu, et koondamise kawa Praegu on nimetatud kool 15-klassiline. Selle
Tartu suhtes, nagu see wastawa ministri juures ei nõua ta aga mingit juuremaksu
poolt walitsusele ette pandud, natuke liiga omawalitsüselt, waid tuleb juba 7 aastat
suuri kokkutõmbamist nõuab, kuna teisal jälle omaga wälja. Selle juures on weel kooli
armulisem ollakse.
maja remonteeritud ja muid kulusid kantud.
Võtame arwud. Tartus tahetakse sulgeda Kui aga koolil üks haru suletakse, tähendab
20 keskkooli klassi, mis teeks wälja üldisest kool 10-klassiliseks muudetakse, siis wõib lugu
suletawate klasside arwust terwelt kolnlandiku, niisuguseks kujuneda, et omawalitsns peab
trma Tallinna peale langeb ainult 5 klassi! koolile jrrure hakkama maksma, sest kooli üld
Selle juures peame arwesse wõtma, et Tar kulud nii 10- kui 15 klassi juures ci muutu
tus on 10 keskkovli. Tallinnas 25. See pro mitte nõnda, et kokkuhoidu saawutataks, waid
portsioon ci ole õiglane. Tartult nõutakse hoopis ümberpöördult. Koolide koondamine
liialdatud ohwreid.
on aga peamiselt sihitud just kulude kokku
Tehnika, ja reaalgümnaasiumi ühendami hoiu poole.
sega likwideeritakse Tartus niikuinii üks kesk
kool, millega wähencb klasside arw 10 wõrra.
Kõike eelpooltoodut arteesse teõttes, peab
Peale selle aga tahetakse weel 10 klassi sul otsusele jõudma, et Tartule teatud määral
gda. Kui Tallinna 25 keskkoolist ainult 5 klassi ülekohut tehtaks, kui keskkoolide koondamine

wöimalikuks leitakse likwideerida, kuidas siis siin selles ulatuses läbi teiiakse, nagu kateat
tvõib nwimalik olla, et Tartu 10 keskkooli pea sus on. Loodame, et teab. walitsus lõpliku
wad ohwerdama 20 klassi?!
otsuse tegemisel Tartu seisukorda siiski ar
wesse teotab.

Aga weel teisest küljest. Tartu on kooli
linn. Ja seda täie õigusega. Maa on see,
miS Tartule oohkesti keskkooliõpilast annab.
Kui aga maa-keskkoole suletakse, siis ei tä-
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Õnnetus Berliini-Riia
rongiga.
Rongide kokkupõrge Leedu territooriumil.
Wedur ja 5 kaubawagunit purustatud,

Haagi kohtu otsus augustis.

7 isikut haawatud.

Saksa-Auftria tolliliidu küsimust arutatakse kiires korras.

Riiast, 29. mail. Berliini-Riia reisi
jaterongi ja kaubarongi ksMlPõrke kohta Lee
du territooriumil teatatakse täiendawalt:
Kokkupõrge juhtus Janowi jaama lähedal.
Jaamast wälja sõites jooksis reisijaterong
kaubarongile peale, mis sama teeb mööda
sõitis. Reisijate rongi wedu-r ja 5 kaubava
gunit purunes. 7 isikut sai haawata. Pärast
seda kui reisija te rongi täiendati, jatkati edasi
sõitu.

Rahutused Odessa mere
koolis.
Kaswandikud purustasid Lenini pildi. Van
gistati 16 punawüe ohwitseri.
Warssaw!i st, 29. mail. Poola lehte
beid teatatakse MoAwast, et Kutaisis wangis
tati kontrretvolutsioonilise tegewuse pärast 16

Haagist, 29. mail. (Trj.) Rahtvus karta, et suurpank jääb maflujmntui
tähendaks Austria majandusele paranemata
seletuse, mille põhjal Saksa-Austria tolliliidu wapustust. Kogu maa on arew^lja I*Jfl
juriidiline külg peab kohtukoja poolt otsusta pönewusega samme, mida kures kor
mrsele tulema weel enne, kui rahwasteliidu püüwki- p-ng- lancerimiicfis. Kuuldow-it.
nõukogu septembris kokku astub oma järgmi on Austria waiiqulel 'mmal ,abi™ 1 ™ 21.
seks istungjärguks. Adatschi andis teada, et suurema wälislacnii saami,eks
wiimaseks tähtajaks dokumentaalsete tõendus liselt pankade kontsortsiumllt. Raagime 11
te esitamiseks kohtule on 1. juuli, kusjuures miljoni Austria schillingulisest laenust. Ka
sunsõnalised waidlused peetakse juuli esimesel teisalt tulewad teated, ct suuremad Saksa,
poolel. Adatschi awaldas lootust, et asja Inglise. Prantsuse ja Hollandi pangad on
kiirelvomulliKuse tõttu wõib kohus oma otsuse astunud läbirääkimistesse Austria panga
päästmiseks. K . »
wälja kuulutada juba enne augusti lõppu.
Politilistes ringkondades awaldatakse ,er
Austria saarpaak lõhkemas.
puhul kartust, et walismaa pankade aktswon
woib mõju awaldada Allstria sei,ukohale
Rahwuswaheliue pääjsteaktfioon teoksil.
tolliliidu kawa suhtes. Niinelt
Wii n i st, 29. mail. (Trj.) Austria suu
karda,vad mõned Austria lehed, et Prantsuse
rem rahaasutus KrediuAnstalt Wiinis
wahelise kohtukoja esimees Adatschi awaldas

punamäe ohwitscri. Odessa merekooli kas
wandikud, protesteerides paljude kaswandik on kõigist päästcaktsioonidcst hooliinata uuesti
kude koolist WÄjaheitmise wastu, purustasid sattunud wäga tõsistesse raskustesse. On
Lenini pildi. Kooli ruumidesse asusid GPU

kapital ühenduses nende sündmustega surtvet
awaldab.

wäeosad ja koolitöö katkestati.

Tschitscherin professoriks.
M os? wa st, 29. maik. Nõukogude Wene
endine wälisasjade komissar Tschitscherin, kes

läinud aastal lahkus oma kohalt tervislikku
del põhjustel (nagu ametlikult teatati), on an
nud nõusoleku wõtta oma peale wälispokitika
õppetool kommunistlikus akadeemias.

Tahtis Mussolinit tappa.
Kõmuline protsess Itaalias.
Rooma st, 29. mail. (Trj.) Itaalia
riigikaitse tribunaali ees tuli arutusele Sar
diinia anarhist Michele Schirru protsess.
Schirrut süüdistatakse wandenõus Mussolini
tapmiseks. Kaebealune toodi kohtusse teras-puuris. Sunnkahwatult andis Schirru kohtu
ees oma seletusi, milles ta ütles, et Mussolini
tapmine on wiibmnd ainult selle tõttu, et ta
ei ole tahtnud atentaati toime panna rahwa
hulga seas, furta siis oleks süütud wõinud
kannatada. Schirru o-n anarhistina tegutse
nud Ameerikas ja toangis olnud Massachu
setts'is, kuid sealt hiljem wabanenud.
Inflatsioon appi?
Prof. G. Casselli arwamised majanduskriisi
kohta.

Londoni st. 27. mail (Trj.). Inimkond
ou lõpuks nagu reisijad Atlandi ookeani auri'
kul, mille kapten lahkub komandosillalt, öeldes
et ta on kaotanud kontrolli taewa liikumise üle

ja ci saa enam kanda wastutust laetoa kursi
eest.

Samale ähmase ennustusega tuli toälja
tuntud majandusteadlane professor Gustam
Cassel oma loengus., pankiiride instituudis
Londonis, mille? tNtMamlma majanduskriisi
Põhjuseid lähemalt selgitas.

Ei tohi enam, ütles ta, raisata aega toale'
prohmetide kuulamisega, kes keeldudes igasn
gnstest jõupingutustest rahandussüsteemi jub'

Euroopa pangasuurused ühel pildil.
Baaselis olid hiljuti koos 24 riigi Panga grupp pildistati. Ec§ istub juhtiwamaid'
juhid: poeti rahwuswahelise maksupanga Euroopa pangategelast: 1. dr. Sarasni (Hei
esimest peakoosolekut. Tvatatoasti lähcwad weetsia), 2. Moret (Prantsusmaa), 3. Reisch
Saksamaa heakstegemise maksud kõik siuna (Austria), 4. dr. Luther (Saksamaa), 5.
panka, kust nad edasi jaotatakse üksikute maade AzMni (Itaalia), 6. Franc? (Belgia). 7.
wahel. Peale koosolekut oli suurem pidu Montague Norman (Inglismaa) sa 8. Mac
bankett, millel ka juures olew huwitaw Garrah maksupanga president.

tiurisel on aidanud luna, sütoendada ia Piken'
dada hätoitatoat majanduslikku katastroofi.
Casseli Poolt sootoitatud Pääsetee an järg'

mine: juhtitoate keskpankade esitajad tulgu
kokku ja tehku surutisele lihtac lõpp sellega,
et nad deklareeriwad keskpankade walmisolekut
warilstada maailma nlaküitoahenditega sarnasel

hulgal, et see hindade edasise languse täiesti
lvõimatuks teeb.

Walimisrahutuste järelpilt Egiptusest.
Senini keskpangad kõhklewad sa enese peale
Egiptuses oli pealinn Kairos samuti ka autobuse ja tänawalaternaid. Politsei oli ei wõta mingit wastntust nende käes olewa
prowintfis walimiste ajal raskeid kokkupõr sunnitud sõjariistadega wahele astuma, kus raha ostujõu eest, sarnaneb inimkond reisijatele
keid. Kairos korraldas Wafdi erakonna juures mitu inimest surma sai. Meie pildil Atlandil. Prof. Casseli artvates on praeguses
IV.VW poolehoidjat jsuure meeleawalduse; on wasdistide poolt Kairos pSlemasüüdatud kriisis süüdi peaasjalikult ühisriikide wildak
rahandnspolitika.
rahlwahnlk lõhkus tänawraudtee waguneid, tänawraudtee waguneid.
Suwituskirjad
Romulus Tiitus.
Pühadene sõit grüünesse.
Armwd kaaskodanikud!

See päris suwilamine ei ole iueel Nlitte
kaes. Ja see käesolewane kiri on ainult n. ö.
pisikene sissestlhatns neirdele tõsistele snpelsaksa

kirjadele, ntilliieid ma juba lähemal ajal awal
dama hakkan. Siin on üksires lihtne ülcwaade
pühapäewasest wäljasõidust grüünesse, nagu

neid minu abikaasa Liine ühes minu ja
meie lastega sagedasti ette wõtab.

Päris sommerdama sõidan alles esimesil
juunil, oga minu abikaasa ei ole weel
kindla otsuse annud, kuhu kanti nimelt.
Arwatawasti siiski kuhugi peenemasse
kuurorti Pärnu wõi Hungerburki.
Sest raha mul on. Pärastpoole sõidame ka
weel maale tante Emiilie juurde. Ning siis
kirjutan teile juba huwitawaid sommerdamisc
klrju nii kuurordist kui maalt.
Juba lonpäewa õhtul hakkasime ettewal
mistusi tegema. Pearõhku panime söögi Peale.

Sest tvärSke luhwti käes läheb kõht rattu tüh
jaks ning minu abikaasa tahab sel aastal
12 kilo juurde wõtta. Ta waenekeue ongi
wiimasil ajal palju muresid üle elanud. Nüüd
hiljutigi õmbleja oli uue krepte-simist kleidi nii

ära wussinud. Pane selga wõi ära pane. Ja
lapsed kah teemad omajagu muret. Noorem

Peeter on juba nelja aastane, aga sööb sa
ma wähe kui mõni täis kas wanad inimene. Ei
aita isegi see kui mammi teda sööma kutsudes

ähwardab. et tule ruttu, muidu papi sööb
eest ära. Warske luhwt peaks tema peale isti*
äratawalt tnõjuma.
,scnfcnc küll. rakkisime kaks summadanitäit
toidupoolist kaa>a: vaar praetud kana, neli kilo

Hauarüüstajad Wõiwere
mõisaomaniku kabelis.
Otsiti hauast wäärtasju.
Nelipühi esimesel pühal leidsid kohalikud
elanikud endise Wõiwerc n?õisaon?anikn kiriku

taga asilwa hauakabeli lahtimurtuna, kusjuu
res kohalekutslttud konstaabel konstateeris, et

sissemurdmine on pandud toime rööwunisc
otstarbel. Wiimast oletust põhjendab asja
olu, et liikusid kuuldused, nagu oleks Pagude
laipadega maetud ka ehteasju. Kas waraste
saagiks wäärtasju langes wõi mitte, pole
teada.

Kui esimesel pühal kirikulised leidsid ta
saiu, tirinatäis» kompotti ja pudeliga Piima. mõni tuttaw sõitjate seas olema, kellega mõne tvaliselt
suletud hauakambri raudubscd awa
Ning see oligi kõik Palju ci tahtnud kaasa sõna juttu ajad ja lõpuks kui tuttaw mõni tuna, leiti lähemal waatlusel ka s??rnukan?bri
wõ-tta suwatsesime jääda anult üheks Päe preili julitub olema, talle jaamaesisel nina kimunnlüritild ukse sisse lõhutud auk, millest
waks. Ja kui puudus tuleb, wõib ju ümb rätt? järele lehwitad. Aga siis fui jaamas ühtegi sai wabalt pugeda läbi inilncae. pääsedes ruuruskottnas mõnest talust piima ja leiba osta. juttawat ei ole, olen n?a seal ainult pool tundi
üks päew wõib ka lihtsama toiduga läbi ja tulen kohe ära. Asjata wahtimist ma ei
ajada.
salli.
ja jäin kohusetruult ootama. Olin rõõmus, et
Taipasin kohe. et Piletikassani küüniiniseks ükskord ometi Piletisaba kätte iaiu. Nüüd oli
Peale selle panin salaja weel kõigest paar
pudelit wiina taskusse. Wõtsime siis weel paar tükk tööd ä?-a tel?a tuleb. Sellepärast ladnsin aega kah natuke ringi waadata. Liine oli ku
tekki kaasa, ja patju, sest maa on weel jthtti* kohwrid Pakikandja turjale, kes jalust tuge- hugi ära kadunud, kuid Pak:ka??dja oli juba
tine ja wõib kergesti reumatismust ja muid Ivasn painduma hakkas, wõtsin lapsed sülle mingisugusel seletamata kombel perroonile
tõbesid saada. Loomulikult ei unustanud me ni??g tvalides kõige nõrgema koha rahwamur jõudnud. Kuid piletüaba ei nihkunud ega nih
rns, alustasin rünnakul. Alguses läks hästi. kunud, kuigi Pileteid kogu aeg Nalo.wikulise fi
ka grammofoni meil on uusi slaagerid
Du bist mcin Maskotchen gewesen ja Du Täiesti ilma wigastuseta jõudsin ukseni, siis ei rusega müüdi. Äkki kõlas kell. Piletisaba
lust dic Greta Garbo milliseid tükke minu pääsenud enam edasi. Keegi oli kottide ja minu ees lagunes, inimesed haarasid oma pa
abikaasa ka klaweril mängida mõistab.
pampude kuhjast möödapääsematu kaitsewalli gasi ja siis märkasin külma hirmiijudmaga, et
Heitsime siis õhtul õige warakult magama, ehitanud ja istus ise keset seda kindlust, kogu fee polnud üldse mingi piletisaba. kus olin
sest rong läks pühapäewa hommikul warn. Kuid

aeg karjudes: ärge pressige Peale, te näete ju,

magamisest ei tulnud midagi wälja. Wanem et ruumi ei ole. Wihastasin. Seesugust kor
poiss ei saanud kuidagi rahu. Iga tunni sees ralagednst, nag?? Tartu jaamas pühade ajal,
käis teine mitu korda kella waatamas ja siis ei tule wist kusagil il?nas ette. _ Ei ühtegi teed
äratas alati meid mammiga üles, kartuses et ega wabct selles ii?im?nassis, miskaudu üks iia
hiljaks jääme. Ei aidanud lõpuks muud mi* oina kahe lapsega liikuda wõiks. Lõpuks õn
d«igi, kui Pidin Poisil kere tuliseks tegema. Ent nestus mul siiski läbi selle segaduse piletikas
hommikul oli ta juba kadunud. Leidsin teise sani jõuda.
Emajõe kaldal omasuguste tattninadega rõöwiit
Kolm piletit Clwa karjusin läbi kaste
mängimas uus autsuh nii Poriga koos, et augu. Kuid see oli ka kõik. mis ma piletite
wõtsime ta karistuseks kõ'ge wanemate riietega heaks teha simtsin. Kuhu te trügite ütleš
kaasa. Jumal teab, mis sest Poisist küll saab, äkki kare hääl, niis kuulus mundris isikule
too ci taha muud kui kakelda ja paewod läbi minge aga piletisappa, ega nii ei saa. Siin
ringi! jooksta. Lõpuks saime siiski mine njalitieb kord.
Ei aidanud midagi. Siin walitseS kord
ma. Sõitsime woorimehega jaama. Teel
kohtasime naabrit Juhkamsani, kes küsis, ning ka mina Pidi?? temale alistuma. Alistu
miks me just esimene Püha kolimiseks singi siis ja hakkasin piletisaba otsiina. Ent
oleme walinud. Rumal inimene te" seda oli wõimata leida. Rähwajõnk pressis mu
ma sõidab muidugi grüünssse, ainult sei pagasi wastuwõtukoha ette ning sinna ma
tung taskus. Jaamaruumid olid grüünetajaid jäingi.
Teil kuhu läheb Pagas, pööras amet
ääreni täis. Ja mitte üksi ruumid, waid ka
trepid. Sest see rahwahulk ei koosne mitte nik minu Poole.
Ei kuhugi wastan, Piletit tahan.
üksi sõitjatest, rtwid suurema osa moodustawad
Mis te siis siia tükite, hoidke kõr
kindlasti uudishimulikud, kes on waatama wl
und, et kes sõidab kah.

Ja see on wäga rumal komme, ilma Põh
sealiha, kau-sitäis kotlette, kolm kilo wasika juseta jaama ruumides Mutada. Mina ise
praadi, wiiskümmeud muna, portfellitäis pann armastan küll ka sõitude ajal jaamas wiibida,
kooke, sprotte, kilusid, wõileibu. üks suitsuta kuid mitte kunagi uudishimu päraü. Mul on
tud sink, kolm kaussi sülti, paar torti, rosinatega wäga Palju sröiutisid, ning pea alati juhtub

seiSnud.

Aga õrn? tuleb wahA sealt, kult ei tea teda

oodatagi. Mu mebeuhkns lõi sooja lainena
südamesse, kui o?na siln.aga nägin, kuidas minu

truu proua wägewa tõukega kaks kalawene
last pikali lõi ning niisuguse kiirusega kas
sast piletid hankis, et ma rõõmu joowaStutes
oleksin tahtnud hüüda: ..Waadake, see ou minu
naine". Sellest äkilisest waimustnsest õhutatn

mi, f.tš asusid umbes 70 aastrt tagasi mae
tud rarun Pagu ja tema abt* latbad.
Nähtaroasti tvalis waras paraja öö sisse
murdmiseks ja olctatmoate wäärtasjode wäl
astoomiseks, kuna pühade laupäcwal olj kan
ge torm, sadas ja müristas, mille tõttu sai
segamatult töötada. Rauduks oli mvatud
nähtawasti walewõtmcga, kuna müürisse oli
auk lõhutud kangiga.
Nagu selgub, läbi lõhutud augu on tam
inepuust kirstud lahti Mõetud ja uuesti jälle
suletud. Uinbes paarkümmend aastat tagasi
tungi mid rüüstajad samasse kabelisse. Ni
ntelt toodud Saksamaalt sinna kellegi paruni
laip ja asetatud kabeli ette ruumi, et sealt
järgmisel päewal maha matta. Öösel olid
aga margad käi,md kabelis ja teinud laiba
ehteasjadest puhtaks. Sõrmuseid pole muidu
lätte saadud kui noaga.
Ligi 400 ungarlast tuleb
Eestisse.
Voogu on juba selgunud nende unaaelad,.
anv, kes sõtdawad Eesti kandu Helsingi Soo
'ne-Ugn kultuurkougresiile. Suure ungarlaste
cksiurftooniga sõidab kaasa 312 inimest Peale
ülle sõidab Ungari üliõpilaste meeskooris 41
inmest Ungarlased jõuawad Eestisse laupae*
wal, 18. juuml ja fõidawast Tallinnalt edasi
10. juunil.
Ungari üliõpilaste meeskoor efincß font
irdiga Tallinnas.
Poiss warastatud paberossidega piiril.
Kolmapäetoa õhtul tabati N.-läeiuu m«.
™< Seonib Arwmmww'
16 o. toana, keõ tahtis laiaja üle piiri Mette*
maak minna. Poiss M pä«nal pannub
toime N..Jo«,uu Murite majas ,«rõule
*t,m° Wmt >«
r KJ*l noo^a ta^is ta Eesti tolmu

na tegin minagi kangelasteo. Toetasin enese
tngewasti maha, kall??tasin pea ette ning ?o
hutawa karjatusega: „eesi ära", tnngisin per
L. Artamonowi toenb Michail 18 a
roonini wälja. Järgmisel silmapilgul olin
parwa toarem salaja N
juba wagitniS, ning Liine minu järel. Ja Wenemaate. M,s põhjusel
ta sinna lK on
siis sai mulle selgeks, et raugematu tahtejõu sen, selgumata Artamonotoib on Maab?.
abil ei ole wõimata isegi wagunisse Pääseda.
burgt kalur: pojad. -ycogoeÕigust öelda, pühade ajal käib ju õige
Rockefelleri stipendiumid.
rohkesti lisaronge, kuid sõit neis on nuwõrd
igaw, et isegi Wallace rööivlilood Pühade tuju
Puptdea,al rottbü Eesiiz Ameerika Racke
südamesse ci jõua luua. Kaks korda olen sõit sell.r, kapitali emaja Pariisis hra Kittridar
nud, kuid enam ci sõida. Selt mõlemal kor kolle ttleoandeks oli leiba Eestis kahte
ral olime konduktoriga ainukesed silmaganähta dma.i Rockrje-eri kapitalile. See kapi ai S*
wad elusad olewused terwel rongil. Ja see on r a otma6 tßoi aastal 80 nipenbiumi toal^
tõeline Piin. fui pole ülsiegi inimhinge, kellele m"fa J",0i õvaimiseks majanbufli'
wale.
wõiksid kurta rasket maiandnSUit seisukorda, fui alal. Nende,t langeb igal aastal 2
Sa taewakene, kuidas te hoiad kui liiguta wõi küsida mis uubtit wõi kuidas elate. bmmi Eestile. Wälisministeeriumil on olnub
dagi ei saa. Ja kaks lmt kah weel järel waa Ainult üksindusi ihkawatele armastajatele wõi ulilkool: nngkomodega lab:raok?misi nende kan
data.
wad ' lisarongid meeldida nad on teal d:daatidi> aSjUZ. Arwatakse, Cf {iflp
WÜ!??aks uskusin siiski Piletiteta leidnud täiesti kaitstud tülitajate eost.
bmim iaab mag S. Kant ja teise doktorand ?!.
oleivat. Aiusin ühe nooreivõitu härra stlsataha
(Järg tuleb.)

Laupäewal, 30 mail 1031. a.
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Salapiirituse wedu wähenenud.
Pttrie>seku«t»g«d ei nwt (npt järelmaksuga.
Eelmistel aaitatet ott olnud salapiirituse Pattu Soome rannikule, kus wälwe on nõrgem.
WSdu merel wäga suur, eriti kewade esimestel Helsingist tulnud teated näitawod. et ööl wastu
kuudel. m?l meri jääst Mabaneb jä seepärast neljapöewa ja neljopäewa! on Helsingi ümb
kauplejad onn ladusid' tähendama hakkawad, kui

ruskonnas konfiskeeritud 5 mootorpaati 5500

Käitiswanemate seadus

5

Nukruse ja ohete palee.

alamkomisjoni.

Prantsuse prestdendi prouadele ei meeldi Elysees.
Riigikogu jWkomisjonis jatKlsid eile läbi
rääkimised kärise ja tööwotjaskonna asutiste
Ninnastel päewadel enne Prantsuse toabo' on meie elu magu furb, nna uutel" .
seaduseelnõu ümber, kusjuures leiti, et seo
Knt Vernard satna künittumga võõrdus biljem
dnsel on palju sisulisi puudusi. Enne wastu riigi presidendi kõneldi palju ka sel" veona Irloudet' doole, maeta:-- 'eo taeooo.en:
lest,
kaS
uue
presidendiga
Eiystesse
aiub
ka
tvõtiuist esimesel Pugemisel otsustati anda eel
nõu alamtomisjmn, kuhu waliti J. Klesment, uus proua president. Nendeks kõnelusteks am ..Elasime >eni nii rciiui.tfult, fui? mu, nende
togu..."
A. Mefcrt, A. Leps. K. Tamm. J. Sihwer. diS juhust «Erzelsiori" kaasrõöliue lean Ber müüride
Poran ioits me austa ntoedumtu edutu:- >i.e
nard,
kes
paljude
eudisr?
presidendi
perekon"
Lill, M. juhkam, ?l. Laur.
fn vrona Võimet oma nteeü E!nice't wonna.i-'
j Kell 5 alga.s iildkomisjoni põllutöökoja dadega oli hea tuttato ja teadis seletada, et fult kiiresti lonkama. Pör.iN icda fui Von4
peale m*me Mae Mahoni ia mune Mille randi,

liitri.piiritusega. Kemis konfiskeeriti üks moo
all piiritus purävalwe märkamata rando toi torpaat 3000 l piiriwssga. Sarmi saarestikus
metotakse.
süütasid piiritusewedajad ühe suure mootor
Käesolewal kewadel ei ole pririwalwel korda paadi, mis oli merewalwe kätte langenud, põ seaduse arutamine.
kelle abikaasadest said wabarngi esimesed koda» bctüc .Hisvacnna kuninga kanval totnte ectiu t
läinud ühtki liitrit merelt toodud Piiritust ta lema. hüppasid merre ja ujusid lähedal olema le
Teehööwlid
loiud.
m?ud. ennast müürigaümbritstlud aias ainwas atentaat, mnnnnta:- orana Eo udet toda oma
kaldale.
Kõik
3000
l
Piiritust
põles
ära.
6
bada. Mõned nüikesed tabamised on olnud,
kandidatuurist loodudu.
meest
arreteeriti.
kui möödunud aastal sissetoodud piiritust ta
Pühade ajal tegi teedeminister rewideeri palees toõrdlemisi halwasti tundud. Mune
Ka voona Pomcarc tundis Eü'õe m<i?tn
Caruot
ütles
kord:
„See
on
kurb
maja,
kus
heti rannast eemale toimetada. Nagu piiri
misreisi meie maapteedcl. Sõideti läbi
tvastuuteol'N't. Ta abikaaa kandideeri:- ma:-tt:
Stokholmist, 28. mail. EeSti piiri Tartu-, Harju-, lärwa-, Wõru- ja Wiljandi inimene paratamatult laostud".
roalloe seletab, ei toodawat üldse enam salapii
Elysee on tõepoolest ebamugaw maja, fnr toina tadtintn. ja mune oli magu runt.'l;f. fn:
ritust siS'e. lest emalaewad ei anna enam eesti tusewedaja Swedberg, kes politsei eest Põgenes maa tähtsamad stecd. Läbisõidetud tee pikkus
nitawod
need, kes teda ou külastanud, ja nende rtxinqniolm
üle
maja
katuse,
on
iffa
meel
Lobamata.
Stok
rannameestele salapiiritult, sest need kukuwod
ulatas üle 1l)W km. Wordi tähele panna, et
teadu, et Poineare miiifür, muemufugutud mu4
sageli siss? ja siis ka armeid Mõstud piirituse holmi lehtede teatel otsis teda politiei, et saada meie teed on üldistu kanas ja toõrreldes sen toõib olla on see põbjlis, nnks presidendi randuso Elmeos oleku ajal malta andis. M4M .
prouad
leda
ei
armastanud.
Mune
Felix
teateid
roima
kohta,
mis
möödunud
aastalcktoi
eest enam ei tasu. Rannamehed on selle uue
sukorraga mõni aasta tagasi hulka paranenud.
toe- tollel aial elas imamiselt deutcg.mnvle, oi:
kuuna üle küll wäga pahaied, kuid pole parata. me pandi Kesk-Rootsis. Tol ojal liikusid kuul Kuid siiski jätab teede seisukord mõnes kohas Jaure. kes oli toaga jumalakartlik, toeetis ko
KäeSolewal kewadel on kordutvalt tehtud sõi duseö. et roima on toime Pannud wälismaa palju foowida. Selle põhjuseks on asjaolu, gu päewa paltvctados toalimisre päetoal. mil kaguni asutanud ab'on>unie Inireo. ja futgi
ruisid piirituselaewade juure, kuid on tühjalt ta lane-kontrabandist. Smedbergi oli sel ajal et teehööwlid töötawad loiult. Waatamata presidendiks sai tema abikaasa. M ille oa roll la juure:- käis iga ulicm inur !ni!k alimaugu4
gasi pööratud. Seda enam pööratakse tähele- nähtud Sorbo lähedal, kus roim tomte pandi. sellele, et teed jubq ammu kuiwad ja Uende ta palwetas? Muidugi, et presidendiks wol - juid, ci 'untiiud ta neiu iuueg: tagan mata.
ttnel jutlemncl ütle:- Poincaoe »e,rn. Veo*
korda sead uuteks aega küllalt olnud, on palju taks tema abikaasa. Nii wõilvad mõelda as
nardiie:
..Kui ma E!m'een laakunu. ei olnud
jassepühendatud.
Tõeliselt
palus
ta
juma
a:,
des kohtades roopad tasondamata. ja tee pind
nt n l reo koni kui 'adatuliat ü'.:uf: f: ttnulfu .
aukline. Nagu teada, on teede tehniline kor et ta meeit ei walitaks. Ka m-me Eimlst Lou
M-me Xcidwniüe on tf!ir<?e:r iuuu::N ,'a«
rasyoidmine kohalikkude omawalitsuste üles bet toihkas Elysted. lean Beniard uüiletad utu de 11 fui matus üuidn-nda va iral. rrtn
meel
walimistepäcwa.
mil
ta
Luxembourgi
andeks,
kelle
kasutada
teedekapitali
summad,
Sädetelegraaf märgib:
läks uuele presidendis? toabariikliku koondise üT. Il erand walitt. ladkus tr vale.-t. mtnnes
järelwalwe ja rewidcerimise õigus.
tertoitusi ja õnnesootoe edasi andma. Ta kob endale otsima itnt forrerr. .0;r ta 'edu. n
Tariiflepingu allakirjutamine
ras Loubet' wäikost kümneaastast Poega ams icidnud. kolis ta ntc-fi olnuks mõrranennrja.
£mteta# torpeedoga. Berliinist tTrj.). Baln kü:reaine:e järeltäitmaia õhu?. Senine rekord
«ere rannal Eckernfoerdi lähedal juhtus arutordne oli prantslaste Boussourroti ja Bossi käes. kes
Lätiga.
mängimas. ..Noh", küsis Bernard, ..kas ia (raatamata sellele, et fruaunfeermad v did Il
õnnetus. TorpeedoiehaK tegi merel katseid torpee lennul püsisid õhus 75 tundi 23 minutit. Amee
kuma riiinm tmhnnnou: k.ie:-.
Riiast, 29. mail. Peaminister Ulma oled muidugi toaga rõõmus, et waliti unu
dodega. Sealjuures jäi u?S torpeedo tvee peale ja riklased on lendu tõusnud 20. mail ja pram->ias!e
»ormas juhita ekÄurjauitde vaadile. Torpeedo ei aeg on kaugelt ületatud. Rckordleud kesmü aga nis ja Läti delegatsiooni juht Salts andsid isa?" ..Jah", waStaS laps, ..kuid stlleü am't
oüvrd laetud, tuid hooga lõikas ta paadi poolele, edasi. Ameeriklastel on kaasas 398 gallonit kü tr walitjuse koosolekul üksikasjalikult aru Tal
aineid.
kusjuures kale ekSkursami ära uppus.
Kohvtatt tulekahju Poolas. Warssawiü iTrj.) linnas sõlmitud tariiflepingu üle. Leping
Hatvarist lendur wangi. Konstantinoopolist
Wisla ääre? põleb alew, kus enne asus Bcne lind kirjutatakse alla arwataw. tulewal nädalal.
sTrj.j. Türgi politsei wangistas Prantsuse len
Riigikohtu
duri. kes Türgi pinnal sarns oma lennukis tele lus Nowogeorgiews? prnegiüe nimega Medlin.
Ka wanapõllumehed saawad
lilba
on
maha
põlenud
laewadokk,
rida
tehaseid
ja
roni traatidesse ja mahalangcmisel surmas ühe
Ri;gi£oh.'u i'i)r.ti'-o;a{t>iuia molitfn: fnor;pliur<
metsa taksihinnaga.
uus
!ap'r ja haanis kabrc. Lendur oli teel Amster elumaju, ümberkaudsetest küladest on 'kõik tule
vril 0. "imatu -.nZcwad anmrcr L'cc:m ifc-axc,
tõrje
abinõud
mobiliseeritud,
kuid
mii
möllab
damist Bataaviasst,
Seni ami metsamaterjali taksihinnaga riigi 'Šfcfkrkti wall? fcflufiwna, Mv: Tl.m Noor£srn?tt,
Aälle lennu kcstwusrekorh. lacksonvistesist (Trj.). edasi.
merfadeit ainult asunikkudele, kuna tvanavõllume Kõam 2:wrtfi, Ämi.t Toontiitsta tviwtitf tmrbr,
sõiduplaan
Tuu?. Karl Kiin. (liur-t.rw Kõll'
h«d pidid mets» ostma oksjonilt enampakkumise
iFlariida-.i Ameerika lendurid Walterless sa
Frederick Bro''N püsriiastd kestwuÄennn rekordi
reel. Et metsamaterjalide andnute suhies ka nvr Pcwm:. Limiite Põdra. HclgU'Anttide -Koc-';. Lrto
müügil
napõllumeeStele tvasru tulla, on põllulööminieiee 3-õitajala. Waurr ü:)tc-I>i!igef^c-;a, Vl.cfmr.dcr
«POSTIMEHE" RAAMATUKAUPLUSES rium waStawalt 1931/32. a. eclarwe komisjon? •litti, Kari L'i!lci'ca, Cmeit. /fctletT Nt n
Tartus, Suurturg nr. 16.
sciolrnbcfe mälja töölanud maäruie. millega meiu snbnik, Maria Ratat?wi, (Ku.stam ia Mi?'' tP:r
Kaardipõrgulised wälja.
Sügiseks walmib rida seadus
materjali antakse ka wanavõllmneeSteie majapi-- rertbergak. Miili Pc*'ult, aaan Altnn. lilli Tita!',
damise otstarbeks kui ka käüiõöks. Taktibinnaga Mar-e Akfi-.ikrv tõcintv, 2cv .te; Ä;!'..
eelnõusid.
Umbes paar nädalat tagasi tabati Tallin
müüakse riigi raielankidelt surnud, kaswuiõnenno, •Älefiatibcv Valuvi ja • ci-:• je, Aickk.udr 55a.f.
Teedeministeeriumil on walminras rida nas Pikal tänawal kaardipõrgu. Nüüd on
migaseid, mctsakuiwi ja tuulemurtud puid ja hool •2:ült>i;t 3in:rc.t j.t Ärid oman Vfittrti, Ale?'.ii'dtr
Pniga, ÄiTbe 9Tü fol:t -a P-.e?oaniiSraiete iaaduü. nagu hagu, känduiid ja olu.
uusi seaduseelnõusid, milledest mõni juba stse- ja kohtuministri otsusega neli wälismaa
Metsaülemal ott usnde juures õigus taknbindu nianni focbc:t-5 jat.
praegu malmis ja ootab riigikogule esitamist. .last. keS mängust osa wõtsid, maalt wälja saa
alandada poolmädade pealt 50 pron. ja mädade
fliiiatfabtn aditiittiirvivtiiiuctafonna awniikul fefc«
Et riigikogul kewadisel istungjärgul tööd detud. Nende hulgas on üks sakslane ja kolin
re.ilt 75 prots. Teiseks müüakse wl/ihinnaga ri'< iv.in.n^EL 12. juiuiil aa ervunikic mknmair a. '.
kodakondsuseta isikut.
isegi küllalt ja aeg puudub weel uute seaduste
giasutuste raielangist kasivamaid pmd ja riigi
it.tbrriliiabvi? ~Koilt". Nndalk Hdj.lkr, Nuro.T
Riigi wõlgnit Kihnu
n-etjawöortlss tarbematcriali elumajade ja lautade
aruwselewõtmistks. siis esitotakie uued sta<
r.-itbflTf.n'. ÜSeldema: iÜMirii'r<\ Nentet
ehitamiseks
wallatvolikogu
soomituiel
ia
mallatva
Sise- ja kohtuministri otsusega saadeti
2!, tr cd Kalmt, Ptniamin Mart tn;, Ad.-lbtr:
duseelnõud riigikogule sügisel. Suwe jook'
litsuse Poolt metsaülemale eniatud nimekirja ja 'Cli. Littõw si Aarwa. ntaaw.t.inine. No?.'a
sul wõetakse need eelnõud weel lõplikule, leedu kodanik Madisfaw leskewitsch, kes se>
tele. kuni 50 tihumcerrit - l fanninb 7 tihu wattawaitkogu. aaaa Aiil-kn, T'rni mratvaltnuie.
nini elas Hiiu saarel ja kaubitses metsaga,
kaalumisele.
meetril > hoone kohia neile taludele, kellel ü e S järini iuaawalin;,'e. ?.'i -bata' Tara maaha kõlbulikku maad. Neile taludel? aga, kelle kõl W.tiifntk, Peeter Nanrinai»'. Pe-ne? Knn'-«
Kõige tähtsam ja laiaulatuslikum neist Kihnu saarele. Tema ärasaatmise põhjustas
dulikku maad 3 8 a, antakse 30 ritnimeetrtl hoo
:an!!ii ??''.!•, Kar; Vert;itvu;ti, Et";kt l'rnt.'e; rt •<?
on uus ehitusseadustik, mille wälja-. kohalikkude elanikkude nurin tema wastu. Wne kohta ja põllnvidajateie. kellel keibniikkn maid \vtnrrii T .'.'f clkni. 2aa ae nr ,tm tl kv.k, Hns
töötamisega algust tehti juba mõni aasta ta Zeskewitjch wölgncb riigile suuremaid surn
rahem kui 3 ha, atuakse 30 ttbumeetrir elumaja K:t-'c m itnrrtf Tool'! laclv«?iadgosi. Et eelnõu enne lõpliku kuju wõtmist masid Nimelt täksid tal omal ajal pankrotti
-oiramiseks.
NeksM-zterjali niüüaklc iiis, lui seks. ja-.kub
oli paljudes instantsides kaalumisel, wenkD nntmed ettewõtted, mida riik oli finantseeri
raielankiiid.
nud. Selle tõttu ei lubata teda ka Eestist
Õhukest, täiesti valget,. üheUpoalt_ jiile
ta wäljatöötantine pikale.
Metsamaterjali soowijaie mmektri tuleb esi dat pakkimise paberit
Lähematel päewadel walmis ka lennu wälja sõita- Kuni wõlgadc tasumiseni peab
tada wallawalirsusc poolr metsaülemale hil jenralt
asjanduse seadus. Peale selle on weel ia olema Kihnu saarel.
1. ilmlik?. Selle nimekirja järgi koostab metiawäljatöötamiscl uus be n s tti ui ja at us e
Daani põllumajanduse saa
iilem hiljemalt 1. okt. nimekirja, kes metsamatel ' seaduse muutmise seadus.
Sulfiiti
jali sasivad. Ae? kuni 1. märt.üni järgmisel aas
duste wäljawedu tõuseb.
tal muet raiepiletit metsaülemalt ival ja ei ima.
Wõihind püsib ennepühade
Taani põllumajanduse saaduste wäljawe
kaotab metsamaterjali saamile õignie.
aegsel kõrgusel.
du käesolewa aasta aprillis oli kõikide kauba
Metsamaterjali hinnast peab ostja raiepileti
soovitame suurel ja väiksel viisil, palli,
lootmisel tmuma wahemalt üks kolmandik, ülejää
Pühade eel tõusis meie eksportnwi hind, liikide poolest suurem kui möödunud aastal
nud kaks kolmandikku tuleb tasuda hiljemalt metsa kilo ja poogna viisi
.samal
kuul.
Keskmiselt
weeti
nädalas
wälja
mis juba mõned nädalad järjekindlalt lan
Iiri wälisminister Berliinis.
materjali waljawco lõputähvajakS. Metsaüiem ivõib
gust näitas ja wiimati rekordilise languse Mõid 33-561 hkg (1930. a. aprillis 32.216
„Postimehe" raamatukpls.
ülejäänud kahe kolmandiku tasu tähtaega piken
Takja
walitsuse
kutsel
wiidis
Berliinis
joawutas, mõne pmMi wörra. Tõusu põh Vö), Peekonit 68.129 hkg (53-527), muue külas neil päiwil liri wälisminister Mac dada wallaivalitsuse soowirusel uute hoottete. cbtra
jeuda? pühade-cclne elewus ja eksportöörid •24.686.000 tiikki (15-068-000), loomaliha ja (Killiga n (paremal). Teda lvõttis wastu satele: limi 3 aastat, kui hooned marem üldse on
Tartus, Suurturg 1(5.
puudunud wõi tuleõnnetus» läbi Hämitanid. kuni
ennustasid peale pühi uut langust, kuid see elusloomi 12-654 hkg (11.790).
1 (t. kui olcmaSolewatd hooneid Parandatakse.
Kõikide mäljaweo saaduste hinnad olid Saksa wälisminister Curtius. ?l|afirjatibus W
ei teostunud, sest eile noteeris wastaw komis
„Postiireest" lugedes
õlgu jäänud nraverjali eeü maksab põlitiridaja
tcrwitas soojalt liri külalist.
tänawu
madalamad
kui
möödunud
aastal,
zon kõige madalamaks oStuhinnaG 1 kr. 70 s.
6 prots.
kuulete kõik! Näete kõik
Eksportöörid aga ennuStuwad siiski langust, knna keskmiseks ametlikuks nädalanoteerin
sest nõudmine on vähenenud.
guks oli: wöil 201 kr. (1930. a. aprillis 225 kanamunadel 0-75 kr. (1,00) kg eest sa looma*
uues waiguses! Hakkate
kr.) 100 kg eest, peekonil 0.94 kr. (1,58) kg eest, lihal 11 iiri (54) ühe kg eluskaalu eest.
kõike hindama iseseiswalt
ka sügisel, kui ööd pimedad ja pimeduse katte

Wõrnü kümmekond kilomeetrit eemal asub

"Seal Wõrumaa mä
gede taga..."
Rootsi kuninga söögilaual. Naised mhi rum
— Neli hiiglasuurt walget roog.

Kääpa küla. mis huwitaw oma muistse mat
mispaiga Poolest. Suur metsaalune on täis
kääpaid. Zdeed on igaüks omaette tubli kuu*
gas. millel kaswawad männid. Oina üldil
melt kujutab metsaalune miniatiiür-mägestikku.

Kääpaid kae Mates au siit leitud samipottides

mees pööranud en> pisut. selle tõttu kang.mud

Sõsisisist täiduud rong lvurab Valga poole.
>Lhiupälkes« kiired hclgiwad akendel ja irewad näh<

tawak-Z kogu magunt-s hõljuwa tolmu, mida näib
•rfletoat üSnn tnblic-ii. nagu ülipeen hall loor on
tõmmarnd üle tvrguni lylegmaatiliõte nägudega
xctfljai> on suwcuünud lehrcde lugemisse. Akna all

luid, mis lasebki oletada, et on tegemist nuusti?
matusepaigaga. Nüüd on kääpad mõctud muin

nõjatub keegi Valga kooliplika ja tvahib mööda

suskaitse alla ja nende kaewamine keelatud.
„ Näete, km julged on vargad."
Siit tükk maad eemal asub metsas lagendikul
~Seal Wõrumaa mägede taga
madal ja lam? kiwimürakas. mida rahwasuu
me salgake salaja käis."
nimetab Rootsi kuninga söögilauaks. Kord
Nn laulsid Eest? vabadussõja päetml sõ Pihkwa alt sõjakäigult tulles olewat Karl 12
durid. See tutiaw laul elustub tahtmata, kui seal einestanud Selliseid kuninga söögilaudu
ähkim raudruun on kannud sind Kagu-Wõru leidub Wõrumaal mujalgi. Näib, et kuningal
maale. kus tõepoolest pole muud kui waheldu Wõrumaa mägedel rännates ja lahinguid pi
wad mäed ja orud ning horma nende keskel dades on olnud haruldaselt hea söögiisu.

teine samasugune kooliplika, nägu päewiiannd.
Tubli puudnkorraga on kusimud pruuni tooni kör
waldada, kuid see ei ole hasri õnnestunud.
«Tere," algab tulija.
«Noh Miia. kuidas iul läks?" küsib kooliõde.

suurem tükk täiesti taiaü lausmaad, enamasti

mmmimetsatukaga wör wiljavölluga. Muidtigi
ei sga neid mägeüd wõrrelda Everesti, Mont

Värke idülliline 2?õrn Vähe rcfrmi, pätsul

päikest ja Meel rohkem uudishimulisi pille- Võ
blauci wõi Kasbekiga. kuid mäed on nad siiski rulased tuanelvad pea kõik iifsrciit, fui mitte isik
ja pokuwad silmale omapärast panoraami look likult. siiK wähemalt näo järgi. Sellepärast on ka
lemme maanteedega, mis kaowad orgudesse kui
põgenevad ussid, wahelduwate sinawate metsa

tukkadega. kituvate wiljapöldudega ja luitu
nud igavate liivanõmmedega, kus taimestikuks

Karm, kidur rohi ja mõni jändrik mänd, mille
wahelt tuulehiitid paiskawod sageli lahtise tü

iga fiS efontst, tvorulael Tehe tunda fa teda luua;
dÄdakie igal sammul kui mõnda wöövamaa ime
looma.

Vorm seltskonnategelaste keskel on tvallandunnd

eriline tõbi, mis eriti awaldub puihkepäewadel. see
on kastrstamisthaigu?. Niipea kui on tvaba silma
ma pilw-i õhku. manades esile kujutlusi Sahoa pilku,, haaratakse õnged ja tütatakse järlvele. Ilu
rast. Ning mägede keskel orgude põhjas hel sgre ulmadega weedaivad paljud seal kogu puhke
gib palju mäikseid järvelesi, otsekui maojumala -päeirtza. Tühjade kätega ei tulelvat pea keegi jär

põhjatuid silmi.

Mägede külgedel ja orgudes enamasti üksi*

kult seiswad wäh?ldaied talud wanamoeliste
ehitustega,

melt tagasi, kasstjagu kala olewat ikka almi lind

lustawd. '
Nagu teisteski linnades, nii Vormžfi on arwu
!Zn»»ülekaal naissool, mi? sunnib neid aktiitveks

Ma-W orumaa on ometi waholülik? muu minema. Hutvitatv oli waadata, kuidas pargi?
Eesti ja Petserimaa wahel. Eriti cmn.G seda -lauluta Kreutzwaldi mälestussamba ees kaks ime
tunda rahwa keelcmurrrk. Wanad inimesed rusuülist. kirjude? kleitide? daami, kummalgi käes
räägiwad üsna sarnaselt setu murrakuga, nii.! punane iulbtõi? .edan-tagan jalutaiid, käsi'ella
et Põhja-Eesti wõi Kesk-Eestt elanik peab' tvamasid ja ootasid. Nähtawasti, pidi iiin olema
mõnda lauset wäga terawalt kuulama, ennet kohtamine Viimaks siis istnundki kaks härrat, kel
kui taipab. Kui perena>ne jutustab: ..Tiugum. lele daamid suure sü di naga wastu läksid sa neile
on kao pääl." siis ei tähenda see muud midajgi. tulbid rinda kinnitasid. Mõtlikult lvaatab pealt
kui. et keedupott on kaewuraketel. Samuti seda kõike lauluisa oma kõrgest kitvirünkalt, tema
wõib märgata ka Petserimaa lähedust whtva ajal toimiti teisiti, iii? polnud weel kalcw koju
kommetrs ja ülesastumisrs.

jõudnud ja naistele meeste riindami-õignst annnd.

wälga.'a>naid maasrikkr. Sõmerpalus tuleb rongile

..Hästi! Tead, sain neli hnglauurt walget
roosi."

«Kellelt?"
..Arwa ise."
~ Al silt wõi?"

..Mh-üh. Kaks roosi panin raamaru wahele ja
kuiwaeasin ära, kaks jätsin mammale tvaasi. käS«
k>stn neid hoida suhkrulvecs. sirs seisatvad kauem
alles. Ai, tead. Selma. küll oli wahtva esimesepüha

ta kuuesiik üle Pingi ääre ja näluowale tulnud
rahataetu äär. Seda nähes sõnanud waua*

Gandhi kui Salome.

härra:

~Ma ei tea küll, kuidas uni poeg nu hoo*
leau wõib olla sa kuue Toöti jätta. fui hõto--sasti mõikK nüüd taaras rahakoti ära wrtta.
Ma prootain õige, kas ta kuuleb."
Selle peale taõtnud härra magaja taskult ra*
hakatst ilma et wiunan? oleks märganud ja
Peitnud oma taskn. Jälle jätkunud sutt. Tüki
aja päraä lausunud rnanalvirra:
"Nüüd tuleb jaam. tormis nunna trepile
waatama. mis jaam see on. tagumine magun,
ega aknast ei näe."

Tõusnud pingilt ja kadunud.
Konduktor äratanud noormehe. nõudes sel

lelt sõidupiletit. Noormees hakaiiud otsima.
Rahakott möuekümue krooniga ja ühes piletiga

kadunud. Sellele kaotusele meel listiks tuli
trahta piletita sõitmise eesi.

..Näete kui julged on Margad." 'õnab
proua
sa kobib Pingi all pakke, kas need nüsi
õhtul. Rahivast oli tublisti koos. Koledasti sai maks juba
kadunud Pole.

waln''uls ZllaeTonaldiga 'fiöm.-n
fe-jotm? on dnidnr juhiga 'õlminud
kokku!evpe. mt4 jätab bindudele wabaduie jaikata

ingliie kaupade boikoti õhittrmtiü. fööiuu'
riie ringfoinvrd leittiunb. et 'ellega on ohwtiks too.

dud elnliicniad huwid. Inglf'e wana
tnceüed Zched Inärbletmb neid hntvüid

peaga, nulle MaeTonaid ohtverdmnid tantuwale
•ralonicl* --- C^ntdhife.

nalja. Weini ja likööri lvõisime kõtvasti. Ei saa
nud arugi kui pea pani kihama ja korraga leian
end tead kust?..."
..Nob?"

«...Äugusii sülest."
«Tore. No mis ka keskmnstl pühal tegid?"
...Hommikul magasime kana. pärast käisime Ruu,

diga mctias hulkumas. On >'ex aga poiss küll.
Wigurtd täis osiani."
Antslas tuleb kolmas kooliõde juure ja Miia
algab uuesti jrntn oma neljast ülitoredast lnalgest
roosist.

Keegi tnnnem Tarilt daam. kes suurte Pak

kidemirnaga rongile tulnud. on möga hooles
oma pakkide pärmt ,et mõni ateist kaduma ci

läheks, iest wargad olcwat muutunud wäga
jultunuks. Kord enne viibi rongile tulles läi
nud proua kupeesse, kus ülemiiel Pingil ma
galaid keegi noormees ja alumisel wastaspin
gil istunud soliidselt riietatud wanem härra.
Wnrsli tulnud juurde weel keegi neljas reisija.

Nende wahel inalloudu.nnd lõbus jutt. Noor-

Toimetusele saadetud kirjandus.

Alfonse Tavdrt: kirjad minu weskilt. Suttn',
'Viir nrTtfinfl_. Telk.,uid Inoj. A. 2nntc?tr. 218

'* - Kiud 2,il> fr. 15e?n Kirzaudnie 2c.vi f:r jastu*-.

i. ii jutitšicruö _'4 hiflu, mi? iihtu-n"; macdu?-

Dr. A. HeilSoru: Darwin. Tema elu ja
urmi roamoiu. Nhuclr eitab fiijar.it c::r»'clc mc,
tus. Tõi?. Änn Tamm. 132 l?.. piltidega, hu:d Ka me cd Launa Pranln'-?maal -a airfc iinr<i
1 fr. 50 senti. Eesti Airjanduie Seltn siriasrn.s.
Darwini õpo:use põhiwaated on meic üldsuie.e
juba ammu tuttatvad: nad tõid kaasa roär-r-f-e a
karasrawa pubangu untellu, nhiskonturcllu ja üw'e

iulucf? fiamet: p(i;?cie?ie, läniianiiilc-iie, löb*ma;l*
naabeeikc- rolwiirijud, iõvrade?- kogu ümbrus. scn -

!>cit, mi? la näeb ja luuleb buwaawat. jutusf.b

el<ukäsitusse. Käesolcw raamat näitab aga Darwini
tukun tagasihoidlikku meest, kes ei errwairnd eneiest

e.a.mall ia irm?ma?fali-, andes edaii rab
imunnt luqnnd. nn? täiv elu tõrt ja nalja. 2 e

kuigi palju, suurt töötegijat, kes arstis oma fiai>
gusi tööga sa kc§ ilma tööta oleks tvist Pidanud

iortnafat Irunannilt. Tema? rullub lahri lõuna

warakulr surermi, näitab otsekohest, ustawm. l.hr a.t

iiidam ja peent humoristi. Ja käcsolew racmiat

meil iu!?ta?.'e lind ifrimflit tinidma ka

näitab meel, kuidas Darwini õpem? tekkis: kuidas
poinke korjas putukaid, kuidas uoormee: regi pika
uuciniisreiii wäikeiel pnrielaetval, kuidas Ivälgara
iid csimned möiicd, kuidas kolesiaalue iöö ja ui1*

„C?c§*it Noorus" nr. 5. Maifuu number.
J. Tammispcn. Lapikcü maad! ??e! ajai-tul ne
draama. IUZi. Hind 1 fv.

bclepaudud faktide hitlf sünnitcmd uue öpetu>e, ilma

et tüf oleks seda viiiidnud. jsüilaji saame ummar
gusc ja selge pildi darwiuism 11, Darwini elulugu
oleks faütlif crni noortele, kel tannis õppida tööd
regcma ja kanrlikult aega kulutama ja iseäranis
nendele, kellel on huwi loodusteadme wasm.

raamat knraab w ai! ae ui räifrü ta tema? miifi -d

prant-?!.iste elu ja õ'.-?ub L. Prannuaniaa waimur
ln'tint Mnit loodit*f-?.

Wnlis-Vesti almanak. N!ai 1931. a. Ilume

kejiuc ja huiruraw äiu.
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Ringi ümber kodumaa.
Kõigile, kes Elwa koguduse lotcrii-allegri heale on leatawasti ühenduses õp. E. Palloni lahkumise
kordaminekule kaasa aitand.

Loierii-allegri on annnd S64 kr.
44 senti. Koguduse juhatu».

ja köstriameti kaotamise küsimusega.

Nagu sellekohases trükitud teadaande» kõigile
koguduse liikmetele tähendatud, ei saa ega ei taha
Rongist kadus «nimene. KolmapäeMal kadus koguduse juhatu? ja nõukogu wõtta oma peale tvaS
Walgait Mõisakülla tulewa rongi EeSti transiit tutust öv. Palloni lahkumises.
Küsimus otsustatakse täiskogus kinnisel hääle
magunist üks reisija. Reisija läks artvatawaSti Pik
sari? wõi RuhjaS salaja rongilt maha, et Lätist sa tamisel. Selleks on ka isesugused sedelid: tvalged,
lakaupa Eestisse toimetada, ei annud kõ milledel seisab ..köstriameti waStu" ja punased peal
kirjaga ..köstrvameti poolt".
wendatud pnriwalwe loodetud tulemusi.

Hageri kihelkondline laulupäew. Hageri Hari
TurukubjaS ja linnawalttsuS. .Raktvere linnaMalitsuS wabasta? ametist arivates 15. maist kuul dusseltsi korraldusel peetakse 7. juunil 3. Hageri ki

saks saanuid linna turukubja M. Willo. Nagu

helkondltne laulupäew Hageri Mäeküla pargis.

TS»i« Nömmits Sv-aastane.
Täna jõuab oma elutee rännakul 50-dale
peatuskohale Tartuk laialt tuntud juukse
tööstur Tõnis Nõmmits.
Juubilar on sündinud 30. mail 1881.
aastal Viljandimaal Wäike-Kõpus. 1899.
aastal astus ta Pärnu „Endla" lawasi:.
„Endlast" ergutust saanud, asus ta Pärnu
dnskusselts „Walguse" näitetrupis näite
juhina tööle. Pärnust läks 1905. a. sünd
muste puhul Tartu „Wanemuisesse", kus ta
ühes kui teises tükis kaasa mängis. Töö
tas Aug. Wicra näitetrupis, «Karskuse Sõb*
ras", „Käsitöö'liste seltsi" näitelawal, wiima

kuuleme wabastati M. Willo liimawalitsuse poolt Lauiupäewevl esine ivad ümbruskonna segakoorid, ja ses juhatades näitemängu.
ametist motiiwidel. millistel esita? Willo ametist övilaskoorid üle 400 lauljaga. üldkoore juhatab
Siit asus ta Peterburi, kus Wene teatris
Mahutamise nõttdmise ka linnawolikogn. Wiimast N. Ruut. Aaulupäetval kõneleb J. Pitka. Lauln
wolitogu soowi põhjustasid aga teaiawasti ametala päewa puhas sissetulek läheb Hageri rahwamaja tehnilise jõuna töötas. Peterburist asus

lised korratused M. Willo asjaajamises turnkubjana. ehitamiseks, mille ehitamisega algust tehakse tulewal
Selle linnawalitsuse otsusega põse M. Willo rahul kewadel laulupeo platsil.
ja on esitanud rahukogule administratiiwkaebusc,
29. mail wiibis Rarwas raudteewalitsufe teede
milles leiab, et tema «vabastamine turukubja ame ülewaatuse komisjon, kes kontrollis seni tehtud ehi
rist pole seadusepärane ega põhjendatud.
tustöid Narmas ja tutwunes uute ehitiStvajaduste
ga. Komisjoniga sõitis kaasa ka raudteewalitsuse

uuesti Pärnu. Sealt tõi elurada ta jälle
Tartu, kus ta „Wanemuises" peamiselt teh
nilise jõuna on järjest 15 aastat töötanud.
Et kõigiti ajaga saasas sammuda, käis T.
Nõmmits
1911. aastal Berliinis Lessingteat
Rakvere lienawolikog» koos
direktor Raudsepp.
ris lawatehmlistel kursustel ja 1922 Berlii
olekult.
Su toita jäte arw N.-Jöesuns kaSwnb. Nartva- nis filmiühing Ufa juures end täiendamas.
Jõesuu alewitvalitsusel on wastaw kokkulepe sõl
Väikeste asjakeSte juures palju kõnet.
Riigikohtu suwine waheueg
Neljapäewa õhtul pidas Rakwere linnawoli mitud 1. dim. orkestriga sutvemuunka aSjuS. Kont
sortide hooaeg algab 2. juunil. Orkester mängib
15. suunist 1. septembrini.
kogu oma korralist koosolekut. 9öagu üldse wiimasc «vaheldumisi rannas ja pargis. Pühapäetvadel on
aja Rakwere liunawoilikogu koosolekuid nii ei saa kontserdid pargis kella %5—X/%1 õhtul, äripäewa
Riigikohtu kewadine istungite hooaeg lõ
pidada ka seda eriti asjalikuks, kuna kistakse alatasa del mere rannal kella B—lo õhtul. 15. juunil peb 15. juunil. Suwe waheaeg kestab 15.
hakkab orkester kontserte andma mererannal hom
päewakorrale puht isiklised ja kitsaringilised tvahe
mikul supeltundide ajal kella 11—13-ni. Sünnita juunist kuni 1. septembrini, s. o. kaks näda
korrad. Päelvakorras oleload algpunktid wöeti jate junrdewool N.-Jõesuhu tõuseb praegu igapäe- lat lühem kui eelmistel aastatel. Suwe
wastu.
Maga. Suwiste pühade laupäetvaks oli alewitva waheajal on ette nähtud ainult üksikud üld

Linna 1930./31. a. eelarwe täitmisel on tekki
nud suuremaid fuilivtb, samuti on olnud mõnedes
osades ülekulutusi. Nende kulutuste kohta esitas
linnatvalitsus lisaeelarwe tasakaalus 13.902 kr., mis
tvõeti wastu. lärgnewalt wöetakse tvastu määrus
linnateenijate arstiabi korraldamiseks. Rakwere
linna lastekaitse ühingule määratakse tema 845
kroonise wSla kattkes ägedamate waidluste järele
420 kr. toetust. Suuremad teratvused tekiwad lö
bitStusmaksust wäbastamise paltve arutamise juures,

litsuses registreeritud 118 suwitajat.

nud talwesadamast pea kõik purjekad, et tööd leida.

Soomlasi tuleb Pärnu. Wiimased Pärnu tul

Rakwere kogudirse täiskogult nõutukfe otsust.

upume 9. 10. 30. N. ©. p. C. Z. W. 47"—60""
Leidja saatis pudeli ühes kirjaga Eesti saat
konnale Riiga

Tartu teated.
Srtri»gio«dade efttajad riigi»
wauema ja miaiftrite jutul.
Tartu kaubandus- ja tööstusorganisat
sioonide poolt waliwd kolmeliikmeline komis
jon oli neljapäewal Tallinnas. Komisjon
andis ära märgukirja käitiswanemate ja töö
aja seaduse asjus ning gildede waranduste
korraldamises. Käidi riigiwanema, majan
dusministri, wälisministri, riigikogu rühma
de juures ja kaubandus-tööstuskojas asja selMmas. Asjaomased ringkonnad lubasid kü
simusi tõsiselt kaaluda.

Nagu kuulda, on gildede waranduste as
jus esinenud segadus, kuid loödetawasti la
heneb see soowitud suunas.

AianduS-kmnaosadcs hoogne istutamine.
Tartu ai-andus-linnaosados on käimas
hoogne wiljapnuaedade korraldamine. Üldse
on linnawalitsuse poolt wälja antud 115
aianduskrunti. Nendele on tänawu kewadel
istutatud üle tuhande õunapuu ja mõni tuhat
marjapõõsast.

Suwekoloni-ides on umbes üks kolmandik
krunte hästi otstarbekohaselt kasutatud, teised

wähem otstarbekohaselt. Suwekolonii krunte
on 61.
Punase Risti Varjajad publiku ees.
Laupäewal astuwad Tartu publiku ette
Eesti Punase Ritzti Tartu komitee korjajad
ning loodawad, et kodanikud neid tagasi ei
tõrju, waid igaüktz jõudu mööda annetab ja
seega kaasa aitab Tartu komitee töö elusta
msicks ning kõikidele kodanikkudele tarwiliku
sanitaarauto ülewal pidamiseks, mis riikliku
toetuse wähenemise tõttu kipub muutuma kü

aladelt.

mõne sendi andmine ei tee kedagi waes emaks, on, et pileteid ostetakse ainult tviimastel päotvadel,

kuid sentidest kogub siiÄi summake, millega
Eeski Punase Risti Tartu komitee saab oma

seepärast hoolitseb Karskusliit, et piletid oleksid kõi
gile kättcsaadawad. Tartu sa teiste linttatvalitsuste

hädapärasemaid ülesandeid täika.

telkidest, kus müüjateks on töõtatöölised.

Nagu teada, kaotatakse tehnikagümn. ja
reaalgümn. praegusel kujul ning nende ase
mÄ süüakse uus kool, mis asub töötama prae
guise reaalgümn. hoonesse. Kuna kahe kooli
uile kooli õpilaste arw suureneb,
siis on asutud nüüd reaalgümn. hoone laien
damisele. Tahetakse wälja ehitada katuse
alune kord, nn et sinna saaks kolm klassi
ruumi. Ehitus mleb ilmnlarausekt maksma
7000—8000 krooni.

Tantsitar La Ni
kolska, Tartule tun
tud ja meeles möö
dunud aastast, saa
bub uuesti siia lau-päewa hommikul.
Seekord tuleb ta nii
öelda suure trupiga:
peale alalise part
neri Drosdoffi kaa
sas hispaanlane Bo
nifacio ja gitarri
mängija, ka his
paanlane, Roca.

sõjawäe kabelipüha. Pühapäewal, 7. juunil kell
hom. Tallinna tee ääres kabelipiiha. Laulü

lehed. * Õp. J. Treumann.
Maarja kirik. Pühapäetval kl. 19 e.I. juma
lateenistus armulauaga. Õp. A. Wöhrmann.
Jüri kirik. Laupäewal rhtuteenisws oma

Raadiokuulajatele.
S«oopa iaaMN
Pariis 13.30 t-dijil. 17.30 tant.um. 10 helipl.

Laupäewal. 39. mail.

8 õht. palwekovSolek, pühapäetval kl. 8 hom. ganismsiaonilised ülesanded on sihitud kultuuri ja
pühitsus- ja kell 4 p.l. ewangelisatiiooniloosolek. edu poole? 29 ilmateade Tartust. 29.95 roimsil LaStele. 16 konts. 20 totu:.
J. Jakobson.
- ettek. helipl. 29.30 E. s.-s. «Kaletvi" 30
Pühapäeval, 31. mail.
Kärkna-Lähte kirik. Pühapäewal, Sl. mail kl. a. juubeliaktuie ülekanne «Estonia" kontsertsaal
19 hom. kiriku nimepäewa ja surnuaiapüha pn« lift Lõpuls jiitgt ewa nädala saare lama ja rant
TaUinna. 9,55 jumalat. Pu halva unu kirikust.
hul jumalateenistus armulauaga Tartu Aleksandri sumuusikat heliplaatidelt.
Jutl. õp. Th. Tallmeister. 12.15 põllumasand.
Tartu. 14.45 grammof. 15.39 üle?. Tallinnast. kõne. 12,45 põllumajani, reat. 13 Lõunani kont«
koguduse laulukoori osatvõrul hra Laane, juhmusel.
18.30 teateid ja grammof. 18.59 üle?. Tallinnast.
Laululehed. Preesi. W. Wenesaar.
teri. Juh. md. Ark. Krull. 14 lasterund. 14,30
29 ilmateade ja ajanäit. õiendus. 29.95 ülekanne
P. Metodisti Arik: laupäewal kell 8 õht. pai Tallinnast. Lõpuks järgnema nädala saatekatva grammofonim. 15 „Wahstorni" felrii kõned. 20
remeid ja grammofonim. 20,15 päetvauud. 20,25
wetund. Pühapäewal jumalateenistused kl. 19
helipl.
ilmateate ja ajanäitaja õiendus Tartust. 20,30
ham. ja kl. 5 p.l. Pühapäetvakool kl. 12 p. Pü ja tanrsumuus.
Lahti ja Helsingi. 12.95 muusikat. 17 gram konts. Juh. md. Ark. jlkull. 22 tanrsumuus. „E?«
hapäetva ham. kl. 6 wäljasõit Wirtsjärwe äärde
mofonimuus.
18.39
ksülofonimuus.
19.49
ork.
konts.
Kubijale, kus on jumalat, kl. 19 hom. ja Walguta
toma" WaTgest saalist (The Estonia Dance Or
21.19 ork. konts. 22.40 tanbumuus.
chcftra).
seltsima j G kl. 5 p.l. Laulukoor ja laulu lehed.
Stokholm ja Motala. 17 ajaw. muus. keelp.
Õp. A. Kuum.
Tartu. 10 jumalat, ülek. Peetri kirikust. Intl.
ork. 18.30' hõlstil. 21 leierkast. 21.30 kabaretr. õp. Treumann. 12,15 ültf. A»ll innast. 2u tea
Päästearmee. Laup kl. 7.39 Ismnariitlise töö
23 wana ja uut tantsumuus.
teid ja grammofonim.. 20,15 ülekanne Tallinnast.
heaks eriline «sipelgate" koosale?. Pühapäetval
Oslo. 14 helipl. 19 rahwusmuus. 21 ork. konts. 20,25 ilmateate ja ajanäitaja õiendus. 20,30 iilcW
K. 19 hom. pühitsuskoosolek. kl. 4 p.l. koosolek
23.40 tantsumuus.
kanne Tallinnast. 22 tantsumuusikal.
Poilitseiplatsil, kl. 6 oht. päästmisekooSolek. Teisi
Kallundborg. 13 konts. 15.39 helipl. 16.39
Berliin. 9,55 tvaim. muus. 16,30 laule. 17,30
päetval kl. 7.39 õht. päästmisekoosolek.
ork. konts. 17.15 ork. konts. 21 konts. 22.15 kirew
puhkp.
ork. 21,30 muus. 9 hommikukoms. 10
õhtu. 24 tantsumuus.
hammikuk. 11 tvaim. konts. 13,30 konts. 17,30
Teater ja muusika.

Hädaohtlikud woori«ehed.
Riia mäest woovib alalõpmata üles ja
alla sõidukeid, koormaid jne. Mõned koormad
Riia. 17 mandoliinide ork. Joni]. 20.03 kirju ajaw. konts. 19,15 koorik. 22 konts.
on eriti rasked, näit. rauakoormad. Nendega
eeskawa. 23.30 tantümuus.
Wiin. 12,05 konts. 14 ooperim. 16 klatveri
„Wa«emuLses" lõpeb hooaeg
on wiimasel ajal õnnetusi ette tulnud. Nõn
WarSsaw. 13.10 grammof. 18 30 ork. p sol ettek. 17,80 konts. 23,10 konts.
da oli pühade laupäewa hommikul üks raua pühapaewal. Kell 4 p.l. tuleb lõpuetendusena konts, noortele. 21.39 kergestsul. muus. sa sol.
Budapest. 15 helim. 18,10 operetim.
koormat alla wedaw hobune lõhkuma hakanud ettekandele operett «Sild a" M. Tarase kaas ettekandeid. 23.15 Chopini helitöid 24 tanrsu
Kopenhaagen. 15 konts. 15,45 Zlatverisoola.
23,15 ork., sol. 24 tmusum.
ja tormas ilma juhita täie Viirusega Prome tegewusel. «Silva" on meeldinud alati ja kõi'- muusikat.
Berliin. 15 kabarett helipl. 17 25 asatv muus.
Leningrad. 15 toms. 20,30 konts.
nadi tänatvat edasi. Maja nr. 7 kohal põr gile. Tegewad prd Stukis, Nander, Libene, hrad
London. 16 konti. 22,05 konis.
Waino. Kull, Pettäi j.t. Piletihinnad 19.39 muus. kahelt tlawerjlt. 21.39 lõbus pala.
kas hobune kõnnitee ääres seiswk sõiduauto Taras,
Motala 20,15 konts.
29—69 senti.
Kuni 1.39 tantsumuus.
Moskwa. 7,35 konts.
wastu ja lendas pikali. Autos istus adw.
Praaha. 13.25 ork. konts. 17.39 or.'. konti.
..Waaemuise" aias
OSlo. 20,30 ork, konti.
Sumbergi perekond. Nagu imekombel jäi
20.30 muusität. 21.30 lõbusaid ettek. 22 kerge
PariiS. 21 konts. 22.30 konti.
õnnetus inimestega tulemata. Kui kergesti täna esimene jazzmuusika õhtu järgnetva tani st sul. muu'. 23.50 raadi of ii m.
Praaga. 20 rahwal. 21 puhkp. mutis.
Wiin. 12 helipl. muus. 13 ja 14.10 lõunane
oleks metsik hobune wõinud hüpata üle auto suga, mis tohiks olla meeldimaks wahelduseks kõi
Riia. 16,30 salongimuus. 21,30 sol. konts.
konts. 16.20 helipl. konts. 18.45 konts. 21 lõbus õht.
gile.
Piletihinnad:
kontserdile
36
senti.
öpilas
ja seesistuwad inimesed wigastada. Selgus, -tele 25 senti. Kontserdile ja tantsule 30 >'eirti. 23.35 tanriumuus.
Warssaw. 13,15 konts. 18,40 konts. 21.30
kontsert.
et raske riauakoorem oli ilma takvstus-kelguta
Budapest. 10.15 kaartetikonts. 13.03 ork fcn:\
„Wanemuises" täna E. Nikolska, A. Drosmäest alla tulnud.
18.30 im.jni laule 20.10 sol. konts. 21 15 k00r..Teine juhus neil päewil: äsamast Riia doffi ja Bonifacio tantsuõhtu A. Roca kaas trnts. 22 kaststwäe ork. konts.
tegewuscl.
mäest jooksis hobune rauahoovmaga alla, ise
Tallinnas
antud
esimese ?htu kohta kirjutab
ülepeakaela maha lennates. Jälle puudus
takistus mtta külles. Sagedasti on allasõit B. Linde m.s.: „Kolmapäetvaõhtune tantsuõhtu leri, Sophie Sale ning Antonie Musseliuse (nõu ja) 19,42 min., 2. Mõistu? (Tasuja) 21,15
Nikolskalt, Drosdossilt ja Bonifaciol: oli suu'- deasjad 130 kr. pärast) Kastolatri Tulekahju kor m.n. Ldatviske: 1. A. Tamm (28agia) 42,8,
wad hobused koguni ilma suu- ja jalarau E.
rimaks üllatuseks ja kaunimaks tõeliseks naudin dadel Wastastikku Abiandmise Seltsi, Johan Wol 2. E. Craro 41 m. 400 m teatcjocvfe: 1.
daieta.
gu?S, mis ületas kõik ootused."
demcrr Bergmanni, August Peeti, Oskar Waabeli,
s-s. „Tasuja" mcežlorib 59,01 ->f., 2. s-s.
Kahtlemata on niisugune hooletus häda
M. f. atvaneb kõigile haruldane tvõimalus Pärnu linnawalitsuse ja Lydia Habermanni kaebu „Wöitja" meeskond 59,05 scf. Punkre said
ohtlik publikule ja selle wastu peaks tarwitu näha hispaania tantse hispaanlaselt ja gnaeri sed. Kaewarud otsused tühistati Jaan Jsraeli, Fer meeskondadest: Palamuse s-s. „Täh:" 21 punA
(A. Roca).
dinand Linki, Anna Reichardti, surn. Maria Leeksi
ja omandas pronkiin wõrja kuju
sele wõetama kõige waljemad abinõud. Adw. saatel
Wäga huwitaw õhtu on kõigile kindel.
piir. tombu hooldaja Mihkel Leeksi, Karl Pahkeli, marmor alusel, pealkirjaga „Par:ma:c meeskond
Sumbergi perekonnale pealesõitnud woori
Kuusneri, Johan Jeneri, Rudolf Andersoni, nale". mida tuleb jäädwaks omandannick- kolm
mehe peale ongi protokoll tehtud ja asja uuri Tartu ja ümbruskonna laulukooride eelproow. Hugo
Rudolf
Klaare sa teiste Zeidlcri, Sophie Sale ja kord järjest tvõira. Punkre said teised: s-s. „2isõh*
takse.
Lauljate Liidu Tartumaa osak. kooride kont Antonie Musseliuse (650 kr. nöudeasi) kaebeasja ja" 19. s--s. .Tasuja" 19. sts. „Waaia"
7 ja s.s. .Kalju" 4
serdi ja ü.E.N.ü. Tartu osak. jmibeliveo üldkont des. Otsuste kuulutamised lükati edast 20. maile
Õpilastööde näitus.
S-s. Taara liikmeid palutaks? laupäcloal kl.
serdi ühine eelproow on pühap., 31. mail kell 10 Hans Saksa kaebeasjades.
30., 31. mail ja 1. juunil kl. 10—19 korral hom. „Wanemuises". Harjutusele wõetakse kont
13.30 sõudehooaja atvamisele.
Riigikohtu adminisrratiitv-osakond 22. ma: is kl. 18 kohal olla.
dab Tartu Naisühingu kuutöö kool kooliruumides, sentide ühised laulud. Juhatawad üldjuhid J.
tungil otsustas jätta tagajärjeta Bernhard Regas
Kalamehe tän. 12 õpilastööde näituse. Näitusel on Simm ja R. Rits i n g. Palutakse kõiki koore tiku, JuliuS Schulbachi, August Kõpmanni, Anna
Propaganda ujumine piki Emajõge.
esitatud kõikide osakondade tööd tväga mitmekesistelt tingimata ilmuda nii linnast kui maalt (kaasa

Töõtatöölised loteriipiletitemüüjatekS.
Iga lüh el on raskete aegade tõttu raha
Karskusliidu loterii löpploosimine on juba tu
wähe enestegi tdrwete rahuldamiseks, aga lewal pühapäewal, 7. juunil. Harilikes nähteks

Reaalgümn. hoonet laiendatakse.

„Wanemutses".

laup. kella 19—12. Rahamägi.
Peetri kirik. Pühapäewal. 31. mail kell 9 h.

wõita kõik tarwilised noodid).

sitawaks.

Korjanduspunkt asub linna terwishoiu
osakonnas Gildi tän. nr. Bja on awatud
hommikul kella 8 kuni õhtul kella 6-ni.

Esinewad laupäewal

London «.* .irtry. 14 ork ko. t 3 16.30
Tallinna. 15.30 päewauud. 15.45 ajanäit. i.r.ij.
Riia lahe piiril. Pudelis oli lätikeelne kiri, mis mail armulaud ja pärast käik kalmistule. Al,us õiendus.
so,.' l*« 45 otelifoni. 10.55 flöödi*
Kuni
16.39
grammofonianuus.
18.30
eesti keeles järgmine: „Mootorpaat „Elsat" tabas
kell 11. Praost K. Kolla.
terneid ja grammofonimuus. 18.59 päewauud. 19 mrus. 22.40 ork. Jrvtst tan;ftr.nu>
Leningrad. 7.30 Dargomõschki helit heiipl.
Sinine Rist ja 2. Metodisti kog. Laupäewal kl. lastctund. 19.39 Minna Letsar: Kat naisre or
Kolga, ja Messrahu wahel torm, mis maha murdis
8.10 noorte ettek. 9.30 puhkp. ork. konis. 15 koms.

kuidagi päästa. Lasksime kalm raketti, kuid taga
kohtu «.üseministeeriumil oma äranägemise järele.
Mõnede wähemate küsimuste otsustamise järele järjeta, neid ei ole wist keegi märganud. Liigume
N. O. sihis Rootsi ranna poole ja meie ei tea, millal
Pühadäewal peab Rakwere ew.-lut. kogudus oma
erakorralist täiskogu koosolekut. Täiskogu koosolek

öistiflflnlaltoo
Soetus.

Kiriklikud teated.
tuletornide meremärkide laew „Loot", mis afetaS
kohale tuleboid ja meremärke. Nii on Pärnu laht
ülikooli kirik. Sl. mail kell 9 laste jumalatee'korras laewasõitudeks. Nagu sadamakaptenilt kuul
dub, on loota namigatsiooniks elawust. Paari nä niAtus. Kell 19 peajumalateenistus. Edaspidi ju
dala jooksul on oodata Pärnu sadamasse 8 tvälis malateen. ühiselt Pauluse kogudusega Pauluse ki'Pauluse koguduse kantseaurikut. Laupäetval jõuab aurik „Grenen" est rikuS.—Kantseleitunnid
mese reisiga Tallinnast Pärnu. Samuti on lahku Teis (Pauluse kiriku sakristeis) teisip., neljap. ja

wangimaja kuraator, kuid ka seekord kukutati esita
masti ja uhtus merde kaks madrust, keda ei saanud
tnd kandidaadid läbi ja nüüd tuleb kuraator walida

lõpetab juhataja koosoleku kell 10 õhtul.

IMO IM

kogu korraldawad istungid.

raalia konsulaadi sekretär tuleb suwepuhkusekS
kohta tähendatakse, et see on lilaste ekspluateeri
Pärnu.
mine ehitatama rahwamaja kasuks, kelle kastiks tu
preestri poolt; algus kell 18. Pühapäetval armu'Uppujate surmaeelne hüüd.
knd lähewad. Seejuures on saboteeritud pidu, mille
lauateeniStus preester M. Järwirse poolt; algus
Karl
Mitt
leidis
neljapäetval
õhukindla
korgi
kell 19. Õhtust piiblitundi ei ole.
hiTud olid määratud nõrgatcrwisliste laste toetuseks
ga pudeli oma talu heinamaalt, mis asub Wäina ja
Kambja-Maaritse kirikus on pühapäewal. 31.
Vaidluste järele wöetakse siiski linnawalitsuse ette
Kolmandat korda tuli linnawolikogul walimisele

Lk Slilolslo,

Pärnu ootab laewn. Pärnu sadamas tviidis

nud soomlased jutustawad soomlaste huwist Pärnu
kusjuures tüliõunaks on koolinoorte laulwpeoid. mis Mastu. Tulewa kuu alul saabub Pärnu ka Soomekorraldatud Wirumaa lastekaitse ühingu ja eel ole tv WarssaMi saatkonnast külalisi, kes siin oma sutve
Rakwere Õpetajate ühingu poolt. Wiimase peo puhkust weedawad. On teateid ,et ka Soome-Aust

panekud waStu.

Nr. 142

„P O S T I M E E S"

50. tnoftt 1931. a

loal korraldab Karskusliit piletimüügi autodest ja

Aia tänawa koolimaja ei walmi lõpulikult.
Aia :änaival amtva poolgi oletva algkooli
hoone sisemiste ehitustöödega loodetakse nüüd koo

limajade ehitusfondist saadud laenu abil sügiseks
lõpule jõuda ja tartvitamiskölbuliSse seisukorda
tvna klassid ja tartvilikud kärtvalruumid. keflküie
ning toesilvarustus, kuna wöimla kordaseadmine ja
eluruumide korraldaunne peab edaSpidiieks jääma.
Wõimlat saatvat õpilased kasutada lähedal asutvast
rsalgümnaasiumist.

Soome keele õppijate registreerimine.
Registreerimine soome keele kursustele on pül

hapäetval, 31. mail kella B—6 p. l. Karlowa tän.
nr. 48, li ima S. algkoolis.

Õnnetused ja kuritööd.

Or mis soni, Hindrek Numtna, Woldemar Lind?Tartu rneespordi klubi korraldab 31 skp mopa
manni. Mart Elblausi, Jaan Marguse, Jakäb Rebi,
Madis Milleri, Filat Doranini, Aleksander Mättjku, ganda teateujumise Emajões läbi linna, stardiga
waherusega Vabadussilla ja Kuni.
Otto Tuwikcse ja Jakob Partsi. Gustaw Rohst,
Rosalie Leeri, Johannes Käisi, Gustaw Lillialliku, nlla tvahei, teine tvahcrus Kiwisillalt ja lõpp vo-'-

Karl Tombergi. Jaan Lutsu ja Jaan Maina, Jo
Falgrattawllrgus. Neljapäewal tuli Jah. Tu han Kirseli, Johannes Sommeri, Siim Uustalu,
loike jalgrattal linna asjatoimewstcle. Lõuna Mihkel RaSsaki ja teiste kaebuied. Kacwatud otsu
ajal kella 2—3 wahel läks ta kaubahoowi mõ sed tühistati Jõgisoo walla, Hans Siimeri ja He
ningaid ostusid tegema. Jalgratta jättis kaup lene Ru chi kaebeasjades. Läbilvaatamiselt kõrwal
luse u?'« taha trepile. Kui ta poest tväljus, >ei dati Karl Maido ja Mävr Lavpi kaebused. Seis
dis, et jalgratas oli kadunud. Omaniku kahju ma pandi Mais Ros-smanni kaebean. Järjekorrast
jäeti wälja Johan Lilli kaebeasi. Otsuse kuuluta
5 0 kr.
Terastroksi wargus. Jaamamõisa moonator mised lükati edasi 2. junnile Efrem ja Timofei
Eile hommikul tööle trillcs leidis ta, et kctcwu

Grischakowt ning Ado Katvuse pärandustombu
hooldaja August Kalpuse kaebeasjades ja 5. juu

Kõned, koosolekud ja pidud.

Sport.

juures parandas kactvumeister J. Änilane kaewu.

juurest o7i wcrra-z-tatud tema terastross. mille nile Ewald Bucki kaebeasjas.
wäärius 36 kr.

Tartu Esperanto Seltsis piiliapäewal fl. 6—9
kooswiibimine Aiva gazeto ja ielrskondliku osaga.

.Kõneleb õpet. J. Jaamsto ..Esperanto wõrme"
sõnastikuiisest osast.

Tartu Naislaulu Seltsi onraivahcline õhtu on

30. mail kell 9 õbru KNMü ruunws, Wallikraa
tvi 23.

Riigikohtu otsused
Riigikohtu tsiwiil-osakond 21. mai istungil oL

süstas jätta tagajärjeta Kristjan ja Jaan Haho,
Elmar Sitta, Juhan Warese, Dawid Simmi, Karl

Oüsel müüakse ka loteriipileteid.
Käämbri. GuÄaw Kirschi Hans Lukki. Johan Teis
Karskusliit loosib 7« Juunil.
manni, Priid: Jini, Anna-Emilie Paali. surn. Ma
Et viimastel päevadel kõigile võimaldada Karskusliidu loteriipileteid osta, siis on mflüki rie Freymuthi pär. tombu hooldaja Adolf Korrise,
korraldatud nii, et neid võib ka öösel osta telegrafikassadest, raudteejaama piletikassadest
Mart Hunti; Rud. Maria, Klara. Berta. Hermann,
GuStaw, Emma, Eugenie, Eophie ja Katarina Zeidpostkontoritest. Miljoni maksab Karskusliit iga pileti eest, kui ta ei loosi 7. juunil s a.

toonsilla juures.

Pisut jahedam.
Laupäewal külve nenwd põhjukaartc tuuled,
muutlik pUwinis. kohati wihma. tcmpcxa-.imr mJc
madalam.

ülewaade 29. mail
Inglise madalrõhkkond püüb paigad T-.ma
räinuv ääremiinimum Pöhjaurerel ja Taa-:is.
Jäämere jahe õhk on wallutanud pcalc Plhja»
Skandinaalvia, Põhja-Toome ja ka
Kefl-skandilmamia. Kesk-Toome ja Äcskäenc ja
U.vib mähe soojenede- meelgi lõuna pook Kcsk

Lamsc-Mõisawälja sps. „Wõitja" poolt kor ja Lääne-Euroopas. Lõmia-Aenes ning
organisatsioone. Wõistlnscd olid kauni- hulga mere piirkonnas waliises hommiku. pä:ke'epai-te
pealltvaarajaid kottu meelitanud. Ka tagajärge line ja kohati wäga soe ilm. ss-hmaiaiub
dega wõib üldisel: rahule jääda.
Nii näitasid tagajärgi: 100 m jooksus: Oraw Lõuna-Skandinaawias ja Walgenrere ümbrm-s
(Täh:) 12,1, 2. Bruus (Tasuja) 12,4. lum°!«jud 1-2-kraadiliie külmaga Põbja Skandi'
400 m jookius: 1. Acper (Tasuja) 110 min., lmawias, Pöhja-Soomes ja Kirde-Benes (&**;•
2. Trei (Wõirja) rinna jagu taga/ Kettaheide: oli öösel B—ll kraadi ja täna hommiku! u 19
!•_ Oraw (Täht) 27,62, 2. Stogow (Wagia) traadi jooja.
27,85 rrt. 1500 m jooks: 1. Saar (Täht) 5,13,
2. Liblik (Wagia) 5,30 min. Kaugushüpe: 1.
Oraw 5.39, 2. Bruus (Tasuja) 5,26 m. Kõrgus
W-swtaw wim.wia Oskar Mänd.
hüpe: 1. Sommer (Wõitja) 1,45, 2. A Bruus
1,40 m. Kuulitõuge: 1. Soimner 9.54, 2.
Daliaandia Eest, Kirjasius lldisus
Oraiv 9.13 tn. Kolmikhüpe 1. Oraw 10,9
2. Bruus 9,99 m. 5000 m jooks: 1. Lepp (WõitTrukitud ..Dostimehe" trükikojas. Tartus.
raldatud kergejõustiku wõlstluSicst wötris osa hu.k

.
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Korralik kingsepa 1
käealune

Oksloit.

leiab kestva töö Uueturu tn.

1

estl Maapanga lubatus

nr. 10, krt. 1.

4. juunil s. a. kell 10 müüakse Ropka vai. Uhti talus,

Ropka konstaabli poolt, teistkordsel enampakkumisel, A. Ka

pmyi põhikirja i 89 Ja Vabariigi Vnlltsüse erimShruse (Riigi Teataja
nr* 97 1956. a. Ja nr. 84 1928. a.) alusel kutsub kokku Maapanga
laenusaajaid Ukma-Eestist, igaühte oma maakonna linna.

daka täiesti töökorras olev vil]anildntnasln „Walter-Wood"

Tislerit

Tarvis karsket ja töökat j

Pakkumine algab pakutavast summast.

tarvis Munga 10.

Luunja mols tarvitab vilunud
«!M I

valima
eslndalald

Panga NÖnkogu liigete valimiseks s
A) Isikuid, kes saanud laenu Eesti Maapanga
põhikirja §2l. alasel (pantiagnud taluoma
nikele);
1) Petserisse, Kaitseliidul saal!, keskn. 10., juunil
kell 10 hom. ; ,
2) Võrra, Kandli seltsi saali, reedel. 12. juunil
kell 10 hom.
3) Valka, Säde seltsi ' saali, 14. juufcil;
kell 10 hom.
4) Tartusse, Põllumeeste' Kodu saali, Holmi
t. 12, teisip. 16. juunil kell 10 Hom.
B) Isikuid, kes saanud põllumajanduslikke laene
riiklistest summadest Põllutööministeeriümi
või Eesti Maapanga kaudu (Eesti Maapanga
põhik. § 104. asunikud jne.):
0 Petserisse, Kaitseliidu saali, keskn. 10. juun.
kell 2 päeval. . * - ; ; .

ja õpipoissi on tarvis Vaba
ÜlesandaTartu-Roela Veia J
duse 16. '
veski,
V.
Elkeniie
ehk
.
Lähemaid teateid koha peal ehk Promenadi tän. 1.
Tartu, Aleksandri tän. 29 Õmbleja vajab
Eesti Seemnevilja Ühisuses.
A. Kuulbergile. Tunnis- i
käeatisi ii M
MM MMM >WMSU» »> U Alati ladus saadaval tused endisest teenistus
'lwwlUU IML WW I Eesti ja Tartu mesilaste
kohast tarvilikud. I
Tartus, Turu tän. 14, krt. 18.

2) Võrra, Kandli seltsi saali, reedel 12. juunil
kell 2 päeval.
3) Valka, Säde seltsi saali, 14. juunil kell 2

tarusid.

Keflfcmi«e «uurusega ta

luase vajatakse korralikku
A. Moori mööblitööstus Tartus, Aia tänaval nr. 65.

ASri lõpetamisel

kes kõiki talutöid tunneb.
Kaupa tehakse pühapäevad

kella 10—12 aurik Salme välja anda uues Rakvere
peal. Ärasõit soovitav sa linna ehitatavas haigemajas.

ostale pool muidu

mal päeval aurik Salmega.

Tartus, Riia tn. 38, kellasepa&rlst

Vajan kiires korras kaua

Loodi
lokkijat,
Jlmus trükist s
M. Tullius Cicero

kes ka meestetööd tunneb. välja anda 31. mail, Tähk
N. Jõesuus, Vabaduse tän. vere Nappa talus, Ropka jaa

nr. 3. A. Annus.

Esimene kineCflllllnovflitu

Tüdrukut
Iseöppijaile toimetanud: Oskar Kool.
Täpse tõlke ja täieliku sõnastiku kõrval on antud kõigi ras maale linna lähedale tarvis
kemate vormide ja vahekordade seletused, nagu: ablativm talutööde peale. Teateid
absolutus, abiatiuas causae, accusativus cum Infinitivo, ac Riia Sl, „Liivimaa" hoovi
cusativus duplex, gertindivum j. t Eriti on näidatud kon poisilt pühapäeval 31. mail,
Hind 1 kroon.

Otarlasi

Pealadut «Postimehe*4 raamatukauplus,

karjast suuremat maale
Luunja tarvis. Kaupa teha

Kutsutakse kõiki isikuid ja asutusi, kellel*flhi
suselt midagi nõuda on, oma nõudmisi kolme
miijiiM

Hea
Mii

wiib lugeja aktuaalsete päewaküsimuste juure,

uus nii politiliselt kui majanduslikult wii
masel ajal päewakorras seisnud. Peamist
rõhku on pandud kergestiloetawusele ja sünd

i

MMi 10

Ajakirjanikud polittkamehed, sahkerdajad,
piiritusewedajcd. awantüristid ja palju muid
moodustama!) romaani tegelaskonna. Need
liigmvadosalt Eestis, osalt Soomes, põimides
aktsioone tumeda ja saladusliku sündmuse üm
ber, mille awalikuks tegemine nõuab teose pea

tegelaselt palju waewa ning eneseohwerda
mist. Romaanist läbtkäiw armastuseintriig
aitab kogu sündmustikku tarwiliselt elustada.
153 lhk. heal paberil. Wävwilme kaas.

„P»«ttmehe" raamatukaupl.

kruntide kontor

tammepuust

t 6-—-30 cffekt. j.,; Teat. slt.

JLokomobiil" all.

Kõigis asjus, mis puutub põlise rendi ja rendi maksmisesse,
kruntide omanduseks ostmisesse, lubasaamisesse kruntide

edasiandmisel majade müümise korral ja nii edasi võtan
Ostetakse alalise voola
mootor

3ja Piknurme Kooli talu. Pakkumised varustatult seadus

liku tempelmaksu ja 25 sendi linnavalitsuse kantseleimargiga
ning pakkumise tagatiseks linnakassasse sissemakstud summa

(10% pakutud summast) kviitungi juurelisamisega tulevad
esitada Tartu linnavalitsusele hiljemalt 4. juuniks 1931. a.

Ühtlasi tuleb linnavalitsuse majandusosakonnas (raekojas,
U kord, tuba nr. 4) allakirjutada pakkumise tingimused, kust
saan Ira linamcilrl atirlmAtrl ,« », m _ i..1.
saab ka ligemaid
andmeid pakkumise ja müügile tule

vate varanduste kohta.

Märkus: Linnavalitsus jätab enesele õiguse pakkumisi
Tartu llnaarallteus.

mitte kinnitada.

suures valikus saada Jaama mõisas.
Reisijatele
IGsõuwsantideie
(Turistidele

ttUHKKULES" ja soovitab odavate hindadega W.
Ha Slsiuoff Tartus, Raekoja ISn, nr. 13, telef. 13-11.
Põllutööriistade, teras- ja rauakaupade ladu.

Täiesti korras tarvitatud 6-istmeline firma .Steyer"

EESTIMAA KAARTE
LINNADE PLAANE
LINNADE JUHTE
SÕIDUPLAANE
MÄLESTUSESEMEID
TARTU VAATEID, TARTU JUHTE
TARTU MÄLESTUS TASKUPLOKKE
j. n. e. pakub
«POSTIMEHE" raamatukauplus
Tartus, Suurturg nr. 16.

sõiduauto
odavasti müüa.
Verni. Lepp Tartus, Kaubahoov nr. 2.

saal», Aleksandri tän. 9.

saada. Tartus, Emajõe t. 10.

Kellel oleks võimalik laenata

II b.

all.

Vajatakse linna lähedal

tallu naisterahvast

Juhuslikult müüa kaks

kariast.

noort

Narva tän. 100, poest.

Maja
alaga soovitakse osta, hin
naga kuni krooni 10.000.

Töfiotsimised

Soovitakse osta

Teatada Kivi t. 75-a, krt. 4.
Soovin osta pruugitud

B—lo Võru tän. 29-3.
SepõpoiH

Karske korralik
KUULUTUS.

jalgrattad

rasteni., tuba nr. 2.

Heinamaa

postkast nr. 31.

Tartu linnavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Soo
taga. Saduküla ja Preedi mõisate ning Aksi Kõrtsi talu linna
osa, Pooliveski ühes maaga, Lellatsi koolimaakoha, Alaveski
ühes maaga, Saduküla poe koha, Metsamõisa talud nr. 2 ja

Kohale jõudnud oodatud inglise

Joh. Jostoffi
raamatupidamise ja masin
kirja kursused Tartus, Riia

Kaupa tehakse 30. skp. kella

HP 440 V. Kirjalikud pakkumised saata: Tapa,

lille taimi

J.A.CEkÄSD
1 JUETfPU rÄN. N; 1 -T£L.ti<.

kõrge % tulutoova ettevõt
tarvis kummi töö alal, Jl tele, võimalus ise kaasa töö
muda Raekoja tänavale 19/25, tada. Kindlustus kaubas ole
müüa Emajõe kaldal. Suu 11. kord, õhtul peale kella 7. mas. Teatada slt. 3000 all.
rus 20 vakamaad. Teateid
Tarvitatakse
saab Ulilast Antiku talust.
Kea käesoleval suvel õpe
Häid kuuse
tab ja võimaldab mängimist
Kesik tän. 16, majaperemees
õpipoissi
(hoovimajas).
klaveril,
ausast perekonnast, 15—16 a.
Soovin osta pruugitud, kor
ras 3—5 liob.-jöul.
vana. Meh. tööstus «Univer palun teatada alt. „Pianist"
Soovin OH ta 5—S toJlilisi

Teatada slt. «Väike» all.

Kapsa, kaalika, tomati, selleri,
porre ja

laeteja pintslid soowitaS
äärmiselt mõõduka hinnaga

tän. 8. Algab uus suvikuraus.
Vastuvõtt gruppi ja üksikult.
Lõpetajaile kutsetunnistus ja
tarvis maale, kes iseseisvalt võimalusel kohasoovitus. õpe

söögitoa
Noort, korralikku ja viisakat
sisseseade
riahk-sohva ja tugitool. Kü
sida Roosi tän. nr. 8.
mm

kuivi

lokomobiili ehk
Püstaurukatelt
: hauküla nostiagent.
Restu veski. A. Kampes.

Filosoft tEn. nr. 1. Telefon nr. 006.

L ehk IL linnaossa. Teatada slt kviitung «Nr. 9038» all.

MAALBIVÄIME

loomi talitada ja keeta os tus soovi järgi kas põhjalik
kab. Tulla 30. skp. kl. 10-12 või ülevaatlik lühiaegne.
Juhuslikult müüa odavasti «Helsingi» (end. Mossi) võõ

mfliia. Tartus, Veski t. 1, all. I

Soovin osta heas töökorras

mustilu nobedale arengule.

Tartus, Suurturg nr. 16.

Vaikne, lasteta 3-!!ikmeline perekond vajab nüüd
ehk juuni kuul

waWides.Taielibttm vai/v
garant haid

i Talupidaja.

Hind ainult 1 kr. 75 s.

V. Bnlgarin.
Keattr ma mratad kella 9—ll e. 1. 12; juunist kuni
juuli kuu alguseni on kontor kinni.

UOEETt
Moodsad mustrid böi'bi'des

31. mail s. a. Raatuse tn. 28,
i hoovis, hommiku kella 9—ll.

Sinine ümbrik

isiklikult vastu.

mast 5 km. Kraavi laius 9'/2
jalga, pikkus 400 sülda.

raamat kasulikuks vahendiks.

Tartus, Suurturg nr. 16.

End. Karlova mõisa

kraawitõõ

keele õpperaamatutest. Igale ladina keele õppijale on see

likvideerida.

50 viljapuuga, juureviljamaa ning ristikheina põlluga,
suve ja sügise peale; ühes elumajaga, mis on 4 toa*
line, köögi, veranda ja keldriga. Teateid saab: Pala*
muse postkast 29 ehk Tartu, Tiigi 59—1.

Kuusik u poole.

aegse praktikaga

Richard Janno romaan

aed villa rentida

Pöörata ehituse ins. A.

junktiivi põhjustele. Seletused on võetud parimatest ladina kella B—9 hommikul.

Meeks] T/ü. «Olev* teatab, et ühisuse psa«

Looduslikult ilusas maastikus, mitte kaugel suu*
rest järvest 8 km. Kaarepera jaamast ja 5 km.
Nava peatuskohast on ühes talukohas

MII

tüdrukut

päeval.

4) Tartusse, Põllumeeste Kodu saali, Bolmi
t. 12, ieisip. 16. juun. kl. 2 päeval.
Valimistest osavõtjail tuleks võtta kaasa isi
kutunnistus, ühtlasi oleks soovitav võtta kaasa:
pantlaenusaajail maksukaart ja põhikirja
§ 104. alusel laenusaajail viimane Pangalt
saadetud tähtajamaksu kaart.
Esindajate valimise õigus on isikuil, kes sei
sid Eesti Maapangast laenusaajate nimekirjas
1. jaanuaril 1931. a. ja ei ole valimise koosoleku
päevaks oma võlga Pangale tervelt tasunud.
. Tallinnas, 27. mail 1931. a.
EESTI MAAPANGA JUHATUS.

kto—lek 10. VII. 27. a. otsustas ühisuse tegevuse

kuu Jooksul, selle kuulutuse ilmumisest arvates,
üles andma likvideerimise komisjonile Mehikoorr
mas Meeks! p. a. kaudu.
Likvideerim. komisjon.

llllf-iuMeiat

sindlilõikajat

27. skp. kadus

rewolwcr,

leiab koha Raekoja tän. 77. süst. Browning, kai. 7.05,
nr. Lõi 646, arvatavasti jõe
kaldale Kvistenthali ümb
Ciidrakut
ru«e. Ausat leidjat palun
ära tuua vaevatasu eest
tarvis maale. Kaupa tehakse auto B-98 juhi ,kätte sei
Apollo juurec, teief.
Raekoja tän. 53, kojamehe sukoht
nr. 7-23.
juures.

Vajatakse

Kaotatud

rahakott
ühes isikutunnistuse ja teiste
palub kuhugi meiereisse
MiMRIt
dokumentidega 28. mail Ma
kohta. Teateid palun saata
Teatada slt. „R. J." all.
Otepää postkast nr. 6.
leivategijaks ja muu töö janduse Ühisuse hoovist
peale. Meltsiveski tän. 54, minnes Kalaturu kaudu For
33-aastane
poodi.
tuuna tänavalt' RadkojiPika tänawa nurgani. Ausat
maapoiss
leidjat palun ära tuua Rae
otsib kohta maale. Töötan
koja 64—1.
Mfifimised
2
teenijat,
ka iseseisvalt põllutöödel.
Kirjalikult teatada „Post."
I raamo-tukaupl., Suurturg 16, kes tööd ei põlga, on kohe
Tartus, sõna „A maapoiss" tarvis. Tulla Roosi tän.
nr. 1, krt. 9.
Juhuslikult odavasti müüa all.
võtab «POSTIMEHE» ja «MAA
MEHE» tellimisi ja kunlutusi
Korralik keskkooli haridu Tirvis maale linna lähedale
vastu hr. Jak. Kütt.
sega neiu soovib töötada
koolist vaba
suurel ja väiksel arvul. Rae
praktikandina
koja tän. 35—2.
tütarlast
Hiromont
kantseleis, äris, apteegis ehk
jälle abilisena vallakantse
karjust.
Müüa 100 puuda pikki
otsustab igaühele saatuse
leis. Teatada Narva tän.
Tulla
täna
ja
homme
kella tõelikult õieti. Kalmistu 47,
nr. 24—4 (hoovil).
B—l 2 e. I. Roosi t. 55, k. 10. krt 5, II kord.
olgi
Õmmeldakse
Rätsep vajab tööoskajat tiiiiiii iniimnMUH iiiimuiimH
Küsida Karlova t. 10, 11. korr kõiksugu pesu, pilu 8 s.
I

J. Onni käest.

meeter, siksak 7 s. mee

ter. Töö kiire ja korralik.
õpipoissi
Jaani tän. nr. 14, käsitööäri
Xitepi
H. ERMANN (Naisseltsi (edasiõppimise võimalus).
kõrval, Raekoja taga).
Herne tän. 30, krt. 4.
cenepi
Teen jälle
poes
Vajatakse korralikku
memm, 3 Mfecaua, uncroßp<
teeni|at
nwe npojaroTca : RoöeatKH
ärasõiduks maale läbirää müüb «Postimehe* ja
30 h-p„ e.Hiaa 20 sp. i
kimistele tulla 30. ja 31.
linnas, Jannseni t. 7, krt. 7
mail s. a. kella 4—5 p. 1. «Maamehe* üksikuid
Kitsas t. 3, krt. 2. A. I
Tartu maavalitsus, 111 kor numbreid ja võtab kuu
Müüa pruugitud
ral.
lutusi ja tellimisi vastu
ii>
Vajan head prantsus
õmbleja vajab
ksakeele
pr. L. Lauri.
tSealast ja
jalgrattaid ja mootorpaat.
tunniandjat
Tartus, Riia 23. Mehaanika
õpilast.
töökoda.
Tähe tän. n>r. 48—-4^
[Teatada tingimustega
MMMMniMIMI
LSaksa keel".
AmviiftcKie
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«Vanemuise» teater
•* /

Laupäeval, 30. mail kell 8 ö.

Kuulsa Praaga Ooperi
priimabaleriini

f•

Kohale Jõudnud peenemaltsel. ]a saares valikus
ruune

EJikolsko,
supelmantli

Pariisi ooperi esi"
tantsija
Pikijraske kannatuse järele uinus Ju
mala rahus meie šüdamest armastatud
kallis ema'ja vanaema

tööstuse alla, umbes 60 ruut
meetri põranda pinnaga. Ruu
mid peavad valged ja veega
varustamise võimalusega ole

ma, soovitav linna veevärgi
läbi. Ruumid võivad ka hoo
vis asuda. Pakkumised slt.

MMHI
riideid

Hadrlldl ooperi ballett
meistri

«kviitung nr. 8846» ettenäita

jale.

Bonlfocio

illHlHlllllt lllllHtimilll WHIIII

Vaateaknal väljapandad. , ¥

Kaastegev.: Antonio Roea
(gitarr) ja trio «Vanemuise»

Tartus, Kaubahoov 10-11-12. KÖnetr. 5-91.

orkestrist

müügil Vanemuise teatri kas

... tJa ööd ei ole seal ja neile ei ole
küflnalt ega päevavalget tarvis, sest

;IsBand Jamal neid valgustab ja ne
'mad peavad kui kuningad valitsema
igavesti igaveseks ajaks.
Joh. ilm. 22. 5.

" Puušärldpanek laupäeval, 30. mail kell
7 õhtul jtTäHe tän. 1. Ärasaatmine esmas
päeval*!.s?juunil kell 4 p. 1. leinamajast
Tartu Maarja surnuaiale.
Jällenägemise vaikses lootuses jäävad
leinama
lapsed la lapselapsed.

sikas», Rüütli tän. nr. 8.

Elwas
!-, 2-, K. ja S-toalised

Erg

hell 4 p. 1.

korterid,

Hooaja lõpueteiHf.
Mille»

M. TARAS*!
kaastegevusel

otsib 1-toalist

Ml. till.

Korter,

E. Kalmani operett 3 vaatuses.

kaiks tuba, eestuba ja köök,
üürile anda Puiestee tän. 29.

Pääsetähed 20, 30, 40, 50 ja

60 senti ühes riidehoiuga.

Teat. slt. «Nr. 8865» all.

sandri tän. 20. '»'

Matmine pühapäeval kell S Maarja surnuaiale.

Vanemuise aed.
Laup., 30. mail kell 9 õhtul

Müütilised

korterit
üürile anda Puu tän. nr. 15.

Värsket (Joh. Pihlaku)

Kahetoaline

muusika

Ulliondi

üürile anda. Tähtvere 72.

valgustus-eiiektidega.

MI.l».

Juhatab A. SLATKIN.
Solist H. NAU.

erasissekäik, saada Suurturg

Peale kontserti saalis

sajandi

nr. 15, 111 kord, Austeri korter.

tants.

autokumm

NÜN

koma
soovitab mõõduka hinnaga
suurel ja väiksel arvul kolo
niaal- ja veinikauplus J.
MICHELSON, Riia 30.

SÜÜ^
ÄSS »*-

V. -r leinajad õed.

Tarta KfisitWUste Selts* Tiigi tänaval.
0 Laupäeval, 30. mail kell 5 p. 1.

omaette, 2 akent, puhas ja

NSndks
tirjandnsi

: arnda intelligent isikule.

*

lastele ja täiskasvanutele. Värskendavad söögid
ja joogid, loterii, lastemängud j. n. e. Õhtu keTl 9

perekonnale, elektriv., vastu
lõunapäikest. Anne t. 12.

tantsu ettekanded, orkestrimuusika. Tants —trio.

Tuba

saar tants utnrnlir. 1931. a. Eesti tšem
piooni paari kaastegevusel, valsi konkurents,
' •. EESTSEISUS. .

J.Adamtav
-i

y

2 tuba,

Aia avamis-kontsert.

köök, korteriks, võib ka

ämmaemand
S.Amon

koloniaal-, talurahva- ja pii

iTartus, Vana tän. 3—l.
Xmmaemand

mõõduka hinna eest. A. 5.
Vastu võtmis
Valga õlletehas, Valga,
Härrade nr. 11/13.
ruumid
arstile ehk advokaadile ja 2 Müüa soods. ting. täitsa
mfibl. taba üürile anda. korras

R. Ülirask
Tartus, Raekoja (Rututa) tln.

nr. 12, w korraL

Promenadi 3—3.

telllshiwf

ASiz. io lotolejuhatamine maaseltsides headel tln* Ches sisseseadega käidavas
tebas:
gimustel.
kohas üürile anda haiguse
Me
puhul. Teatada slt. «Kv. nr. Hoffmanni ringahi, Wolfi
8867» all kuni 1. juunini.
lokom. 27 h. j., potitööst., odavasti müüa Vastse-Prangll
krunt., elumajad jne. Mere mõisas Tartumaal. Küsida
4f
ja raudtee ääres. Lähem O. kohapealt ehk Tartust, «Maja»
Treilmann, Tallinn, Mere büroost, Suurturg nr. 3.

välja anda õnne nr. I—9.
Sealsamas müüa naister.

Laupäeval, 30. mail s. a. kell 9 õhtu

Tartos» Tfihe tfin. nr. 18*
Tantsutunnid Igal ajal;
Tantsu*, m&ngu* Ja spordikursuste
korraldamine, näidendite laenamine,

loteriide, basaaride j. m. suuremate pidude

jalgratas.

Majaomanikkude Seltsi alas# Hl

tüa. ar. 17.

üii-lei

välja anda Võru tn. 57.

köögiga välja üürida väiks,

A. Willmnnn

Kauplus,

niku haiguse pärast kohe

Tuba,

| Tartus, Jaoni tln. 15, M kord

mmaemml-itatsttrila

mapood, ühes korteriga oma

Tähe 96—2.

KEVADE PIDU

E. Kamsen.

kahetsilindriline

MR toll
mugav, aiamaja, odavasti ära

Xmmaemand
masseerija

E. EUER
välja üürida 5 tuba kõige
Tartus, Raekoja tüa. 9
sisseseadega. Küsida koha
peal Mere tän. E. Nukk ehk odavalt müüa. Tallinn, Viru
(sissekäik Roimi tän. 1).
Tallinnas, Roopa t. 11, telel. nr. 4 „Rekord" passaashis.
25-85. A. Kreekmaun.
Ämmaemand^
Kohe müüa täiesti korras

\TLOs£^,
teekonnal temale liigutavat lugupidamist Oles näitasid, ütlevad

Vastuvõtmine 9—l ja 3—6 w
Rüütli 25. telel. 3-25.

tel. 13-30, vastu Maarja kirikut

lõim I«Il!

kõigile tuttavatele, sõpradele ning eriti F-ale Tšernow ja
Luksepp, kes meie armsa venna Oskar Aekel'l viimsel

1 Jiive-SaieiieiL

Tartos, Pepleri tüa. 2,

telel. 7-41.

Südamlikku tänu

JV--'

di

üürile anda. Lossi tän. 12,

tantsuga 50 senti, kooliõpi
lastele 25 senti kontserdile.

Tagasi jõudnud
hambaarst

Tartos, Narva (Peterburi)

PSäsetähed: ainult kontser
dile 35 senti, kontserdile ühes

3SEEEEEEO

JLmmaproua

on

'aimu leina» omaksed.

liitM

300000000

3 ühetoalist

Kavas moodsad löökpalad
Sünd. 37 okt. 1911. a., sum. 28. mail 1931.

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

Naha , sugu- |a põie
korterit<i
haigused.
Kella 9—lo ja 5—7. I
elekter ja erasissekäik nõus
tav. Soovitav Tähe t. raiooni.
Naister. kl. 4—5 p. 1.
Teat. slt. «S. L.» all.
Uueturu tiin, nr. 16*
Vaikne 2-liikm. perekond

korter

Puusärki panek laupäeval kell 8 õhtul Alek

|a suguhidgu
sed. Kosmeetika.

PromenadL tän. 11>, saapa

mgawhambttlitte

Silva

• -"«V ' - • '

Valurikka kannatuse järele lahkus meie kes

Dr.A.LENZNERj

kesklinna lähedusse. Teatada

korterit
klaasverandaga, mööbliga keeduvõimalusega.
välja üürida. Oma supelus slt. ..Perekond" all. Pakk.
kolht. Tschernovi suvila,
Rannu tee 16, enne Arutee. Aastaüürnik vajab

Jazz

kelt meie poeg ja vend >

fart—, tot—teM

Vajan 1-toalist, ilma mööblita

sas ja K-m. «Teater & Muu
Pühapäeval, 31. mail

Vastuvõtmine ignl ajaL

kauplusse.

PSäsetähed 50—250 s. eel

Sünd. 4. dets. 1853. a.
Sum. 29. mail 1931. &

iikMiliüMuti
KOMM^UI**

kella ajal kokkuleppe Järele.
Lähemal ajal vajatakse 3- Tartus, Btllltll t. 25-4
kuni 4-toalist
j (Vastu Jaani kirikut). _
korterit

M. JÄNES'e suuräri

ainus baletiõhtu. |

sünd. Tanl*

UMI

Tarvitatakse

Pagariäri

puiestee 5, krt. 7, telef. 5-39
ehk 426—90.

tööstuse (kingsepa, rätsepa,

puusepa) ruumideks välja
Suurtee ääres, Riia
kahe orkestri saatel. Pääset, ä 25 senti ühes tantsuga, ilu anda.
maantee nr. 30.

Mängib suurendatud orkester. Lõpuks vahetpidamata tants

Hästi korras ja uuesti üm

mi
'•lo®

MR tOIO
üürnikule. Riia tän. 51, k. 2,
hoovist 2. korral.

H. TREFFNERI

2 mööbliga

tuba
päikesepaistelised, üürile
anda. Sealsamas on ka suve»
kuudeks tube ära anda. Kit

GÜMNAASIUM

sas t. 3, k. 2.

OASTDOOTHISE

| Möbl. tuha
saada, omaette sissekäik.
Võru t. 10—7, hoovi peal.

'ifž*c?
oot
Qg

fL
V

n

'DESTR
Kogemus teeb targaks! £s:
tan koide ja teiste putukate hüvitamiseks ainult
eht jaapani putukatepulbrit wDESTROYERtf
Asumi Co. Ltd. vabrikust Osakas. Saada kõigis
rohukauplustes ja apteekides.

Ladus MAY & LANDESEN Tallinnas.

Pulga talus, 2 km jaamast,
veel saada suvekorteriks

EKSAMID

illi (Nt till
algkooli klassidesse algavad 11. juunil k. a.
kell 9 homm. Maal algkooli lõpetanute vastuvÖt*
mine keskkooli esimesse klassi (algkooli
lõputunnistuse põhjal) on juba alanud; linna-algkoo
lide lõpetajate vastuvõtmine keskkooli toimub peale
koolitöö lõppu, õpilaste isiklik ilmumine soovitav.
Vastuvõtmise eksamid keskkooli vane
maisse klassidesse algavad 11. juunil kell 9 h.
Koolijnhatiis.

Z Mli Mt.

berehitatud

»»

tulestik ning muud mugavused.'

üürile anda vagusale aasta»

Odavasti müüa

TAPEETE

Kiires korras vajan väikest
korterit,
I—2-toalist, köögiga ehk
ilma. Soovitav oleks kesk
linna ümbruses. Teatada
Karlova t. 47, krt. 1.
Vaikne, korralik, kindla
sissetulekuga, lasteta pere
kond vajab 2—3 toaga
korterit,

vesiveski

Suurus 210 X 85 ja 75 cm
ilma raamideta. Näha võib
biini jõul (38 hob. jõudu), kella bss-l.>tz p. i. Kauba
raudtee lähedal, omnibussi tän. nr. 15. Küsida basaaris
liin mitte kaugel. Lähemaid Grossi raamatukaupl.
müüa, suurema jöe peal, tur

teateid saab härra vann. adv.

H. Sumbergi juurest Tartus,
Promenadi t. 7.

Müüa

«Otlll.

2 peret
mesilasi
odavasti müüa Lootuse 3—6.

Müüa ärasõidu puhul oda

Kirjad üld. ajakirjanduse
kontori Rüütli tn. 11, Tartu*
sub „Apteek V".
Vanu

vasti

juuni ehk juuli kestel. Pakk.
slt. „AB11" all. •
Vajatakse

tellüliim
Perfia waip
odavasti müüa Pilka *&.
ja muud toakraami. Riia tn. on
Tammistu kaudu. Z.» Sssvo*
129—2, hoovi kaudu.

korterit,

Müüa suur saarePuust

2—4 toa, eestoa ja köögig;
Teat. slt. sõna „10. juuni".

puhtvet,

Müüa vana vanker,

nosiuinõtja

maaolud. kohane. Herne tän. ja turus kauplemise laud.
3 aknaga, heas talumajas, suur saadetis pärale jõudnud. Kõige uuemad ja moodsad Täielikku
Narva tän. 22, tisleri juures.
nr. 40—1.
ilusal kohal männimetsas,
mustrid odavamatest kuni kõige paremateni.
supil emisvõimalus, köök ja
Maal
Tomati ja teisi
veranda tarvitada. Küsida
N4HKOS-SEEZEN Suurturg nr. 5.
Tartus, Tähe tän. 2, krt. 3.
soovib üksik härra. Tingim.
taimi
hoovi kaudu, ehk pühapäeval
teat. Türi, V. Pärnu tän. 8, odavasti müüa. Raua tän
maja
Mehaanikatööstus
koha peal.
A. Lepp.
nr. 10.
muua. Teateid saab Võru L
nr. 96—2, pühapäeval.
4-toaline
UNIVERSAAL
Vaikne lasteta abielupaar Müüa kaks
otsib 2—3-toalist
. korter
Tartus, Aleksandri tän. nr. 9.
tÕÖMit.
iwmta
{korterit*
ära anda Aleksandri t. 32, Valmistatakse auto, traktori ning igasugus. teisi masina osa
Tartus. Küsida hoovis maja sid. Vreesitakse hambarattaid auto ning tsikli käigukasti ; 15. juuniks. Teatada slt. Näha võib ..Tartu" sisse
ja kaks tSSvankert müüa.
hoidjalt. ,
sõiduhoovis, Narva tn. 11.
dele, ka igasuguste teiste masinate jaoks. Laos olemas ! „F. K." all.
.-SÄV- ~

mootorpaadi käigukastid, veepumbad ja muud osad.

Pikk tan. 53.

