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Bktlk number 5 senti-

Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani lf,*
" Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene I.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siseriigi

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

Postimees

Telefonid Tallinnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11.

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

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

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

Tartu linna tellijatele. Kojuka n d m i s e ga: 1 kuu 135 s.,
2k. 270 s., 3k. 370 s.. iga lisakuu 110 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wiies: 1 kuu 125 s..
2k. 250 s., 3k. 3AZ iga lisakuu 100 s, 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

Wilismaale—-4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovik *

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

malust mõõda. -,H
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3l. mail 1931.

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.
..Lasteleht" 10 s. k. wTerwis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üksik

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

Tänast lehte 10 lehekülge

A-S. ROYAL-FILMI WNO Käesoleva a|a parem valgus-helloperetl esietendus Tartus. Üks parematest wU!au suurteostest, mida Tartu Ikka n&ha soovib*
T
Laul... tants... nao?... la armastus valuus-helioperetis
"ATHfcNA"
Alates 30. maist s. a.
Doßv teeb karitUM

Sensatsioon! Esimest korda Tartus!
Uudis!
Paramount heli nädala
ringvaade.
Revolutsioon Hispaanlast Mässajate
kokkupõrge politseiga Madriidis. Alfons XIII.
Itevolutsiooni lipp kuninga lossil. President
Aucala Zamora. Maavärisemine Nikaraguas.

P. Heimani käsikiri Alf. Hai mi idee järele 10 osas. Hulk populaarseid lööklaule ja võrratu mäng publiku lemmik-artistide

Algus kell 6 p. 1.. pühadel kell 4 p. 1.

Dolly Oskar Karlivates'!, Alfred Abel i, Kuri GerroiTi
ja teiste osavõtul ületab iga kinosõbra ettekujutuse.

"Surm paawstile!"

DEER ING

PÕLLUMEHED —MASINATE KASUTAJAD!

Fascistide wõitlus katoliiklastega terawaeb.
Watikani kurjad wastusüüdistused.
Roomast, 30. mail. (Trj.) Lahkhelid
fascistide ja katoknkMkude kirikuringkondade
wahel wõtawad nähtawasti tõsise kuju. Seda
tõendab muu seas teraw kallaletung .fascis
mile, mida sisaldab Watikani häälekandja
„Osservatore Romano" reedene number. Ka
toliiklaste häälekandja loeb üles suuie hulga
wägiwallategusid, mida on wiimastel päewa
del meeleawaldajad fascistid toime pannud
katoliiklikkude waimulikkude wastu ja kato
liikliste organisatsioonide liikmete wastu.
Isegi naised ei ole armu leidnud, waid on saa
nud wägiwallategude ohwriks.
Ajaleht loed üles rida juhuseid, kus fas
cistid on tunginud wägiwaldselt katoliikliku
organisatsiooni „Azione Cattolica" ruumides
se, purustades mööblit, lõhkudes ristikujusid,
tärwitados wägiwalda katoliikliste üliõpilaste
.kallal ja kisendades „Surm paawstile!"
„sBservatore Romano" teatel oli sama
suguseid wägiwallategusid peale Rooma weel
Weneetsias, Paduas ja Astis.
Samal ajal lükkab katoliiklaste leht tera
walt ümber fascistide süüdistuse, nagu se
pitseks „Azione Cattolica" salajast wandenõu
fascistliku reshiimi wastu. Fascistide lehed
toetuwad eriti wäitele, nagu oleks Watikani
alam-riigisekvetär Pizzardi esinenud terawa

DeeringMcCormick niidumasina

kallaletungiga ja ässitusega fascistliku walit
suse wastu. Watikani leht lükkab selle wäite
ümber ja teatab, et Pizzardi sõnu on walesti

aasta

edasi antud.

Wõrb arwäta, et „Osservatore Romano"
süüdistused tutsuwad fascistlikus ajakirjandu
ses esile protestitormi. Erapooletutes ring
kondades arwatakse, et tüli fascismi ja kirilu
ringkondade wahel wõtab äärmiselt terawa
iseloomu ja ähwardab tuua saugeleulatuslikke
tagajärgi.

Neil päiewil puhkesid ka nagu
kawatseks Watikani riigisekretär kardinal Pa
celli ametist lahkuda lahkarwamiste tagajär
jel, mis walitsewad tema ja paawsti. wahel.
Need lahkhelid olewat põhjustatud paawsti

juubeli
Ainult käesoleval suvel on see erakorraline

puhul alandati hindu piiratud arvu Deering-McCormick

Juhus, kus on võimalik saada neid kõrge* ROHUNIITJÄTELT
väärtuslisi masinaid odava hinnaga. JJ Q |J SEREH Ä D E L T
VILJALÕIKAJATELT

kawatsusest käredamalt üles astuda fascistide

kallaletungide wastu. Nüüd lükatakse Wati
kani poolt neid kuuldusi kategooriliselt ümber.

Olgu tähendatud, et kuuldused Pacelli
lahkumisest ja nende ümberlükkamised Wati
kani poolt on korduwad. See äratab tähele
panu; pealegi teati kõnelda, et Pacelli saab

Küsige ühiskauplustelt!

PEAESINDAJA

ETK

kohalt lahkudes peapiiskopiks ja tema asemele

astub riigisekretäriks senine alamsekretär
Pizzardi, kelle wahekord fascistidega wiima
sel ajal wäga terawaks on kujunenud.
TEADAANNE.

Saksamaa tabab moratooriumi?

Teatame, et meie oma kontori Suurelt turult nr. 15

Nädala parast Saksa riigimeeste külaskäik Lhequersi, kus arutusele tuleb reparatsiooni

üte viinud ofeme

küsimus.

Londonist, 30. mail. (Trj.). Inglise
walitsus on lõplikult heaks kiitnud kawa Saksa
riigikantsler Brüningu ja wälisminister dr.
Curtiuse wastuwõtmiseks. Saksa walitsuse
esitajad jõuawad ametlikuks külaskäiguks
Inglismaale 5. juunil. Nad sõidawad HamKurgist tpälja reisijate laewal ja asuwad hil
jem Inglise sõjalaew „Winchesteri" pardale,
mis nad toob Southamptoni.

Southamptonis korraldatakse esimesed ametlikud

terwitused. Londoni sõudmisel korraldatakse tva
kitsuse poolt wälisministeeriumi ruumides ametlik
pidusöök peaminister MacDonaidi osawõttel. Kü
lalised asutvad korterisse ..Carltoni" hotelli.

Inglise lehed tunnewad põnewat huwi kü
simuste wastu, mis peawad arutusele tulema
Jnglise-Saksa riigimeeste kohtamisel. Arwa
takse, et ametlikus päewakorral esikohale sea
tud küsimuse kõrwal tõuseb läbirääkimiste
keskkohaks reparatsiooni küsimus, mille üles
wõtmisest on sakslased põnewalt huwitatud.
Saksa lehed ei jäta kahtlust, et Brüning ja
Curtius Chequersis reparatsiooni küsimuses
püüawad saada Inglismaa nõusolekut sam
mudeks. mis kergendaks Saksamaa kohustusi
reparatsiooni alal. See sündiwat küll alles
eelläbirääkimiste kujul, sest Genfis olewat
sakslastele mõista antud, et praegune silma
pilk ei ole kohane konkreetsemate sammude
astumiseks. Seda tunnustawad ka sakslased
ise. Neil olewat aga lootus leida abinõusid,
mis kergendaks Saksamaa kohustusi, ilma et
õjoungi kawa muudetaks. Liiguwad kuuldused

Laupäetval. 6. juunil söidawad dr. Brüning ja
dr. Curtius Inglise peaministri suwekodusse Che»
quersi, kuhu nad jääwad pühapäetvaks peaministri
külalistena. Esmaspäetval on ettenähtud tvastu
ltött Inglise kuninga poolt Buckinghami palees ja
pidusöök Jnglis-Saksa seltsi poolt.
moratooriumist.
Pärast terivet rida teisi pidustusi lahkuwad kü
Berliinist teatatakse, et need küsimused on

lalised sõjalaew Southamptoni ja
asuwad hiiglaaurik ..Euroopale". millega sõidetakse

laupäewal wõi hiljemalt esmaspäewal arutu

Ä-S. „ROTERMANN'i TEHASED"
TARTU OSAKOND.

öeolin

JJ,1"®"® jSSJI kõik,
olles IgapSevasest askeldusest väsinud. Hiilgav meele
olurikas helioperett Stephan Szonahazy romaani järele.
Väljapaistev heli-suurlöökfilm täis üllatusi! Helioperettide RENATE MÜLLER,
elegantne HERMANN THIMIG ja ülikoomiline FEL I X DRESS ART
Berliini viimases sensatsioonis
Tema naLssekretär

Iparim metallipuhastajal

sel Saksa walitsuse koosolekul.

tagasi Saksamaale.

Otsitakse wõõrastelegionist
põgenenud eestlase omakseid.
Hispaania päralt olewalt Pöhja-Aafrika
maa-alalt on põgenenud käcsolewa aasta alul
keegi eestlane Oskar Mart Limberg, kes tee
ms Prantsusmaal wõõrasteleegioni 1. rü
gem. Uxda garnisonis. Limbergi isiku kohta
on teada, et ta on 31 a. wana. wallaline,
warem meremees olnud. Puuduwad andmed
tema päritolu kohta ja seepärast ei ole wälis
ministeeriumil wõimalik omakstega ühen
dusse astuda, mis oleks põgeneja huwides
wäga tarwiline.
Metsikuse tipp.
Isa wägistas oma tütre.
Alles hiljuti wabanes Hendrik Peljo wang
last, kuhu teda oli 10 aastaks mõistetud rii
sumise eest. 22. skp. hommikul tuli ta oma
perekonna elukohast Krüüdnerist Wana-Ote
pää walda, kus ta tütar karjaseks, ja wägis
taS tema. Kui tütar tahtis appi karjuda, pck
sis ja ähwardas isa teda tappa.

tfiigi iün. 07, tel. 5-50.

Välismaa |a kodumaa hiilgavad arvustused*
Tartu ladut Rohukaubaladu «CENTRAL», | Huvitav lisapala. Seansside algus pühapäeval kell 2.30, 4.30, 6.30 8.30 10 V
Suurturg nr. 8.
Suurem kirjastusäri vajab kirjanduslik
kude huvidega energilist ja algatusvõime
list
Pärale jõudnud suurem saadetis
Köllasõitnud Soome kirjanikkude
ppopaganda
KOOKUSNÖOPE
Esitus: Firma «Karu» Tallinnas.

Möödunud sügisel wabanes H. P. tvanglast 9aastase karistuse kandmise järele. Ta on endine
mitmekordne waras ja riisuja ja asus oma pere
konna juure Krüüdneri tvaldn elama. Kohe oma
perekonna juure elama asumisel on hakanud P. oma

16-aast. tütrele kõlwatuid ettepanekuid tegema.
Mitmel korral segatud P. jälle teiste inimeste poolt

ta nurjatu plaani teostamist. Kesvadel tuli tütar
Wana-Otepää walda karjaseks. 21. skp. ohtu poole,

koppaldajaf.
Kõige täielikum ladu igasugu tarbeid
rätsepatele. Pudu> ja moe kaupasid. Vood
ivale isa költvatust teost. Asjast sai teada politsei,
kes kohe asja kohta walju juurdlust alustas ja ri -ja pesuriideid. Müük suurel ja väiksel Kirjalikud pakkumised ühes lühikese elu
loo ja endise teenistuse kirjeldusega saata
abinõud P. tvahi alla wõtmiseks tartvitusele wõttis.
arvul. Hinnad hästi mõõdukad.
Tartu,
postkast nr. 76.
Äärmuslased peawad were

kui H. oli metsas karjas, tuli isa ta juure ja saatis
reo korda. Koju tulles rääkinud tütar ka percrah

pulma.
Berliinist, 30. mail (Trj.). Westfali
linnakeses Haagenis oli Meriseid kokkupõrkeid

kommunistide ja rahwussotsialistide wahel.
Hitlerlased olid Haagenis kvrraldanud suu
rema koosoleku, kuhu mitusada kommunisti
tungis ja koosoljida laiali ajas. Tekkis wc
rine lööming, mille kestel sai 3 inimest haa
wata. Saksa ajalehed arwawad, et sellega
algab uus kodusõda Saksa äärmuslaste wahel.

August Leib.
Tartus, Promenadi täu. 9.
«Postimehe" lugejad
on alati kõige uuematest
sündmustest informeeritud*

Suurem valik uuemaid mustreid

on pühap., 31. mail s. a. kl. 8 S.
Ülikooli aulas.
Sisseminek kõigile vaba.
Eesti Kirjanikkude Liit.

T apeete
odavate hindadega soovitab

Paremaid inglis

F. WANATALU

Balata rihmu

ÄRID f Suurturg nr. 16, telef. 302.
TARTUS \ Promenaadi t. 4. tel. 11-93.

K.-m. V. HANSON, Aleksandri tn. 1.
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Terwitame Soome kirjanduskülalisi!
Tihedad kokkupuuted Soomeel *n mdl
hribnesitf aegadel ulatanud nii kaugele, et
vaevalt võime nimetada ringkonda mõlema
vennasrahva hulgas, k«S teineteisele pole
kätt ulatanud. Eviti sügavasse on tunginud
sidemed akadeemilise nooruse vahel: siin tun
takse end juba peaaegu ühise rahvana ja
Soome laht polegji enam mingi tõkestuS, mis
Helsingi, Turu ja Tallinna, Tartu vahel
moodustaks lahutava morevälja.
Tihe kontakt on loodud ka mõlema maa
kultuurelu-avalduste vahel. Need on olnud
õieti selleks ühendavaks siseidnks, mis on
aunud hõimuliikumisele tuuma ning aluSjoo
ned. Nii võib Soome ja EeStt teaduslik
koostöö varsti pühitseda juba õige pika-ajalist
juubelit ja see näib arenevat üha töuSvaS
joones. Rahvahariduslikud püüdealad on
leidnud mõlema maa vahel nimetamis
väärse ühiSKoone, kunstimaailmad on vii
maStel aastatel samuti tugevasti üksteisest
kinni haaranud (CeSti kunstinäitus Helsingis
ja Soome oma Tallinnas uiug Tartus). Äa
eks ole Soome-Ugri suurejoonelised kongreS
sid küllalt selged näited selleks, kuidas mõle
mad maad oma kultuurses arengus otsivad
Lhist pinda.

Sest nüüdne külaskäik tähendab kõige ligemat
kontaktt loomist mõlema maa kirjanduSpüüete

vahel ja siit peale võime hõimuühenduse
hulka lugeda ka kirjanduslikkude avaldiste
suurt ja avarat maailma.
Tervitame Soome kirjakülalist Tartu
jõudmise puhul ja ärgu jäägu Pesolev külas
tus viimaseks!

Ameerikast tulejate muljed.

rem sõitnud wälja wäiksematd salku, praegune

vn senistest kõige suurem. Edaspidi on
vlckvw week miwt rühma.
Ameerika elu-oilust palju head ei kuuldu.
Jutt kaldub Ameerika oludele sedakaudu,
et üks saabuja tähendas, et mõned lubata
sisserännanud eestlased olewat ka wälja saa
dsvrd. üldse, nagu meilgi juba teada» tahab
Ameerika ennast wabastada üleliigsest ini
meStekoormast ja saadab loata maalwiibijad
wälja. Okewdt tulnud ette juhuseid, et on
saadetud wälja eestlasi, kes elanud Ameeri
kas juba üle wiie aasta. Kuna Ameerikas
nimede muutmine on waba, muutwat mõned
eesllased oma nimed inglispäraseks, nimelt
niisugused, kes wõiwad karta wäljasaatmist.
olewat elu Ühisviikides palju hal
venenud. üleelatatv tööstuse kriis põhjustas
suure töötatööliste hulga. Tööjõu pakkumine
ületas suurelt tööpakkumise ning selle taga
järjena palgad on langenud ligikaudu poole

Mõned märkused.

Kirjandus on Lill olnud viimaSte
aegadeni selleks maailmaks, kus isiklik
kokkupuude on jäänud veidikene kaugele.
Soome kirjandust tunneme hästi, kuid kir
ja «i ku d ise terviklikus ulatuses pole mei
le kahjuks nii lähedased, nagu nad peaksid
olema. Olgu selle põhjused millised tahes
võime igal Mul märkida, et siiygi on Soome
mõni aeg tagasi astunud kiiduväärseid sam
me mõlema maa kirjanikkondade lähendami
seks: Eesti kirjanikkude külaskäik Soome on
jätnud mitte ainult aSjaofalistesse endisse,
vaid ka rahva laiemaisse piiresse kustuma
tuid jälgi.
Praegu võime tervitada Soome kirja
mehi omal maal. Need tervitused on kaht
lematult kõige otsemast südamest tulevad.

Dollarite paradiis muutub süngeks.

Reede lõunane „Suomi" tõi endaga kaasa
La 19 Ameerika eestlast. Nad on sõitnud
„Drot t ningh olmiya" kuni Helsingini ja sealt
„Suomiga" Tallmtro .
PiK oottanunatk on nad ühendanud ühi*
sett wtwetSpereks ja mi wõib laewalt maale»
tuftkul kohata neid kõiki korraga. Neid on
igoS manuses wanaemast kuni pökvepikku
seni. Kõik on riietunud hästi, lastel süled
täiS lihawaid nukke ja tuju hea. Kõige wa
nem tagpstjõudja aga ei oma wäiimuses mi
dagi uueÜlmaliSu wMmuselt nivsugune
eht eesti wanaema, et pole midagi soowida.
Siiajöudnutett kuuldub, et käesolewal aas
tol inuldatvasti paljud whtwat sõita kodu
maad waatama. New-Dorgist olewat ka wa
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Akadeemilised naised ookeani taga koos.

Wangimajade peadirektor Press on näh
tawasti wäga jonnakas härra. Jookseb pead
pidi kas wõi wastu kiwiseina, aga oma jonni
ei jäta. Esialgu proowib tema oma pea kõ
wadust wastu Narwa wangimaja naisamet
nikke. Haprad naised olek» hra peadirektori

sHrt. n»i«t» r»hwu«wah»Us« lUdu «»»«»«« ja maast.
Head jahused Eest! tatwastamiseks.
A«l«l Metsw«hi.
on naised loonud tveel tet,e rahwu-tvaheltse .-on

ees muidugi kokku warisenud, sest peadirektor

Tänawu aprilli alul tuli kokku dise, mille ülesandeks on mdara taaia *ap 1
neljakümne akadeemilise naise üm bcsarmeenmUfiifimujic lahendanmel. 0 t,Jtra
ber, et pidada oma järjekorralist, foimdis pani r.re Rhm. Äkad. Nu-.-:e . - - 1
seekord 16-ndat, Rahwuswahelise osa nende tööst. Nõukogu et ra voh
pooldab nimeiamd e tood rabu
Akad. Naiste Liidu Nõukogu is m-õttcliõelr
heaks, sest ka akadeemilised na:,ed lahaivad aidata
tungil. Tuldi kokku Pöhja-Ameen
kaasa selleks, et ne.:' ku.'
ka uhisriikides, kuna nimetatud musi mida on lahendatud 'õdare ab.l et s . riigi akadeemilised naised, pühitse iile sõjast tui tõwest. tui kaikun sa .uufuieu. Lt
süstal: saata nimetatud toimkonda oma eu.ndaia.
des oma ühingu wiiekümnendat esialgu
informanwoni ülesannetega.
aaStapäewa, olid kutsunud omale Oma liikmete teaduslikkude huv-ide edendam fer? on»
külla kõigi maade organiseeritud RANL lähemaks ajaks wälja.kuulutanud 8 sttve»»

on nähtawasti wäga wõimurikas mees. Kuid
õnneks oli. ühe! ametnikul mees, kes õigust
tunneb ja seaduste ees abi oskas otsida. See
aitas. Niigikahus tühistas peadirektori ot
suse naisametnikkude wallandamise kohta.
Peadirektor tegi siis teistkordse otsuse. Jälle
kaebus. Ja jälle tühistas riigikohus otsuse.
Weel kolma nd a otsuse tegi peadirektor.
Sellegi tühisitas riigikohus paar päewa
tagasi.

Sellega peaks hra peadirektor end juba
küllalt blameerinud olema, mispärast wõiks
loota, et neljandat wallandamise otsust ta
enam ei tee ja et siis ka riigikohtul neljandat
korda selle otsuse tühistamisega waewa näha
ei tarwitse.
Narwa wangimaja naisametmkwde „saa
tus" oleks siis muidugi palju lihtsamini la
henenud, fui ühel neist poleks juhtunud mees
jurist olema. Siis oleks peadirektori otsus
olnud lõppsõnaks, nagu „aamen" kirikus.
Teiste naisametnikkude käsi aga, kellel mitte
adlvokaate abikaasaks ci ole, wõib märksa hai

wemini käia. Sest peadirektoriga protsessida
juba maksab midagi ja wcvewalt wäikesepal
galisel ametnikul selleks tagawarasjd kogune
nud on.
Et aga peadirektor kui endine prokurör
nõnda talitada wõis, selle juure wõib ainult
öhkamismärgi panna.
End. Gildede warandustei jagamise küsi
mus on praegu sellega elawalt päewakorrale
keoklnud, et tvalitsuA esitab riigikogule gil
dede waranduste jagamise eelnõu nende or
ganisatsioonide wahel, keda wõib pidada end.

akadeem. naiste esindajad, tasudes

delegaatide ookeanireisu Ameeri
kasse ning wöimaldades neile Paa
rinadalalise tasuta elamise Ühis.
riikides. .
21. märtsil sõitis Euroopast kolmekümne
neljaliikmeline rahwuswaheline seltskond
auriku! Berengaria teele Uude Maailma ja
27. märtsi hommikul saabusime New-Aörki,
kus meid Ameerika Ühingu New-Do.rgi haru
ülilahkelt wastu wõttis ning selle eest hoo
litses, et meie järgmise wiie päewa jooksul
liikwel oleksime, korraldades armu
tuid wastuwottc, kooswiibimisi, linna ja
muuseumite waatlusi, wiies meid teatri ning
kontserti, kooli ning kiriku, millest kõigest
ameerikaliku tempoga pidi jagu saama. Pea
aegu sama ülirikkalik wastuwõtt ootas meid
hiljem Bostonis, kuhu Ameerika Ühing üle
maaliselt tuli kokku pidama oma koosolekuid
ning pidulikke kooswiibimisi, kuid wahepea!
oli meil mõni waikne tööpäew wäikses ja ra
hulikus ülikoolilinnas Wclleslcy, Bostoni
lähedal. Oli lihawõttepühade aeg ja jõukad
Welleslet? naiscollege'i õpilased olles sõitnud
laiali pühi pühitsema, olid loowutanud dele
gaatidele oma internaadi kaunid, mugawod
toad ning ülikool oli annnd oma waiksed
awarad tööruumid koosolekute pidamiseks.

wõrra. Ainult mõnedel kwvilisitseerituh töö
lisliikidel püsüvat töötasu' endisel kõrgusel.
See tekitawat rahulolematust tööliste hulgas,
kes senini on harjunud elanra lahedates olu
deS. Kuna kriisi lahenemist pole ette näha grldede järeltulijaiks.
weel, on Ühisrußds walitsuski hakanud os
Gildede warandused ei ole mitte wäikesed.
jast hirmu tundma ja wanade jankeede ra Jagamisele tulewate kinniswarade ma
hustamiseks toimetatakse nüüd wÄjasaatmisi. jade— wäärtus ulatub igatahes mitme
Ometigi need kümned tuhanded, kes saade kümne miljonini. Sellepärast on waran
Ka koo?olekutcle oli tvist mõjunud ameerikali?
tvkse wälja, on nagu tilk meres töötute miljo dustels pretendeerivate organisatsioonide ja ümbrus, sest
töö oli haruldaselt kiire sa inteufiiwne.
nite kõrtval.
nende taga sciswate ringkondade suur huwi Liidu jooksmast
tööst, mis on jaotatud mitme toim
Ameerika eestlastest rõhuw enamus on jagamise eelnõu wa-stu arusaadaw.
konna ivahel, esitasid aruanded nõukogule Liitumise
kokkuhoidlik rahwas. Iga sihiks on mõned
Waliffns on juba teatawad otsused tei ja Koostöö tmk.. Intellektuaalse koostöö tmk.. Fi
jühanded dollarid kokku koguda mustadeks nud. Kas arusaamatusest wõi eksitusest ja nantstmk., Stipendiumite tmk., Keskkooliõpetajate
päewadeks. Paljud töötawad ka selle sihiga, gamise projekti koostamisel pn see nimelt sel tvahetuse tmk., Keskkooliharidust informatsiooni
Akadeem. naiste seadusliku ja majandusliku
et siin.warandusegfi wäikselt kindlustatuna les bsas, mis Tartusse puutub, nõnda wälja tmk.,
seisukorra tmk., Rahwuswaheliste Naisorganisat
kodumaale tagasi tulla. Wiimane aasta aga tulnud, et Tartus sellega rahul olla ei saada. sioonide ühendatud tmk.» Reisu tmk. j. t
on olnud eestlastele mure-aasta, sest Amee Tartu soowe on aga seda lihtsam täita, et neile Nõukogu koosolekute pcapüiideid oli kooStöö korral
rikas on jäänud pankrotti kaugelt ül-e 1000 wastu ei oldagi. Ainult arusaamatusest wõis . damine mitmesugustel aladel ja akadeemiliste
naiste edasiharimise wöimaldamine.
panga ja selle all on kannatanud kõwasti ka kawa teistsugusena wälja kukkuda. Muidugi
eestlased. Kõneleja arwab, et pangakrahhide polnud wildakn jagamiskawa põhjused Tar Loodi koostöö aluS RANL'u (RahtvuStvah. Akad.
Naiste Liidu) ja akad. naiste professionaalsete
läbi on
tus tuttawad ja siin tekkis ärewus.
ühingute tvahcl, nagu rahw. nmsjuristide. nais
eestlastel läinud kaduma umbkaudu miljon
Huwitaw on aga, et „tcataw pool" are avsitde übingud jne. Valmistades ette järgmist
. , dollarit. ,
linust kohe ära kasutama ruttas ja tartlastele koutverentsi. nnO tuleb kokku tulewal suwel Edin
Need krahhid on aga praegu „kkaanmise" aja kõrwa sosistama ruttase Muidu oleks Teie burgiS ja on laialdasem alad. nais e kogu kui nõu
püüti luua wõhnalnn spetsialistidele ja a?järgus, pankade warandused on realifeerimi sootvid täidetud, aga see ja see minister seisis kagu.
jasthntvitatuil koguda erialade järe'e teatud küsi
{ei ja laenud sissenõudmisel. Mõnest Pangast wastu, teie onm mees, aga waat' mis teeb! muste arutamiseks. Näaime sellast eeskuju Amee
saatvat hoiusummade omanikud rahuldatrrd
Muidugi leidis see sihilikult lansseeritud rifa Ak. N. ühingu Boewni koosolekute ajal.
Waikse ookeani kaldail asuwad naised on mii
kimk 80 prots., mõnest aga kõigest 30 prots.
kuuldus ka uskujaid. Ja ühel koosolekul, kus
maiel ajal muutunud akmwsemaiks ja möödunud
läbisegi Mast 50—60 prots.
küsimus arutusel oli, puudutati seda ka awa craStal peeti Honululus esimene Waikse ookeani
Eestlaste seltskondlik elu naitawat teatud kikult.
naiste kongress, millel ka akad. naised olid esiti
tõusu.
Nüüd aga, mil asjahuwiste esitajad Tal ind. Nüüd arutati edaspidiseid organiseerimise ia
Kingi elu ei wõimalda hästi
linnas ära käisid, on selgunud, et neile kõr kooZlöö küsimusi nende kaugete maadega. Laie
maulatuslikum koostöö kõigi rahwuswahelisie na>s
järjekindlat seltsielust osawõtmist, mispärast wu puhutud jutud alusetud on.
organisatsioonide kaudu toimub erilise ühendatud
vesti seltsid Meel pole tõusnud heale järjele,
Nii tehakse wahel politikat!
totntkonna kaudti. kesle peamiseks on aidata
siis selle tvaStu tugewnewad tutwuse- ja läbi
naistel pääseda RaHtvastefiidu töösse, esitades
naistandidaate wabadcle kohtadele jne. Peale selle
käimisringid.

diumi. .

Peale selle on liikmeil olemas mitmesuguseid
wõimalun töötada Wõõrail mail ülikool: õpvelou
dude. raamatukoguhoidjate, arhiwaaride. arstide,
keskkooli õpetajate wabetuie kandu. Möödunud aos
tal on Ameerika korraldanud 16 keskkooliõpetajate

«vahetust. Edasi korraldab

Liu ekskursioone; tänawu on ettenähtud 3: uks nr

janduslik Itaalial „Dante jälgedes , teine aa
looline ja kolmas ajaloolis.-arhitel-.
wuriline Suur-Briris.
Iga aasla annaivad nõukogu istung:! pooled

Liidu liikmed
neljaminutilises köneS aru >ma üh ngute toost.
Täuawu tunlsimc: selleaastane röä on toomid
meile 500 naelsterliugit itifcerb.iimtie fondiks; meie
töötasime selle heaks, et uaieicle malsiake sama
Valka. mida meestele; nteie oleme aidanud nais "
üiiõpi'lasi ja asutanud uetie klubimnja; ka meie ole«
me toetanud neid, kuiutades folief-c- kolme osariigi
peale 80.000 dollarit- meil on lõpule jõudmas suur
töö naisliiiumiie bibliograscerimiie alai; wistas>tikkune iusormatnoon me.e maal muutu? nt: ela

maks, et asutasime ajakiria „sinisukk"- meie liik
metehumi keskkohaks on täuawu tennis, ujumine,

kergejõustik; meie nõudel määras walit'us fafS

naä't kümne riikliku abiraha saa ja hulka. k?s läbetvad

wäljamaale täiendama end kcikkoolibaridnie alal;

meil tõmis aasta jookiul liikmete arm kuueiajrl:
kaheksasajale; meie kogusime raha ühingu klubi
maja heaks; mejc üks liige kutm.ti profes or ks ü!-ä*

kooli juure (Hclünki); me-e aiunme l miljoni boi*
lati stipendiumitefondi kogumisele (muidugi U. E.

A.) jne. ja rcaalmks. elamaks ning huwimtvak?
muutub Liit oma ükiikute, maailmas laiali asu

mate harudega, kes kõik löötamao oma ja üldsuse
kasuks.

Tähtis neil ülcmaenlmlinl fo??i:iu[c?uil on
ka ifiTlif kokkupuude. Seekord oli weimalus
koos wiibida ja koos elada suurem kui kunagi
warem. Euroopast sõitis meid sama laemaga
3-1 isikut, tagasi tulin 1 Viiega. Sealpool Silt*
landi olime palju ja kosuvalt koos kõige mit*
mesugusemais olukorris. Kõ'k see tagab pa*
remat, sõpradewaheli't arusaami't.

Nues Maailmas oli mitugi juhust esitada lale*
male hulgale silmapilguks fakti, et on ol maS
Eesti, oma rahwa ja keelega, oma ülikooli ja
teadusliku tõuga.

Riik, mis ulatub ookeanilt ookeanile ja
tunneb ainult üht rahwast ja üht keelt, tunneb
Euroopast Londoni. Pariisi, Berliini. ka
liat, Wenet, wast ka Stokholmi, kuid Balti ja
Balkam tvahel ta tvõib eksida. Budapesti ja
Bukaresti wanel ei tee ta wahet ning wahel
juhtub ta ka küsima: kuidas on neegriproblee
miga teie maal? (küsiti Poola esindajalt).
Pikki kõnesid sel maal ci armastata, kuid me*
.nest lausest wõis aidata selleks, et tuldi ja äel*

di: „Teie olete meile Eesti kaardile pannud".
Seegi on juba midagi maal, mida ei hukuta
minewik ega maa, millega neil pole olnud isik*
liffe kokkupuuteid.

Uuendage aegsasti „POSTIMEHEw tellimist 1. juuniks.

wõrestikuga ja raudwäratvaga. Pisukestes õuedes pea
Maskiga konn.
liltfof iMtaltacei vornooiß.
,£qH, see on üks minu nõrkustest," ütles Lew
tagasihoidlikult. „Ma ei tea, kas olete minu plaaniga
nõuS. Ma töötaksin asja ise enda hoole, kuid mul on
kahjuks praegusel silmapilgul palju tegemist. Kas Lola
kõneles teile kõik?"

Ray noogutas.
„Ma saan seda waewalt uskuda," ütles ta. „O'lett
olnud ikka arwanud, et midagi niisugust wõib olla ai
nult ajalehis. Lola jutustas mulle ühest salaagendist,
keda Jaapani walitsus tahab Londonisse saata. Ke
dagi, keda ta wõiks täiesti usaldada, kui see oleks tar
wilit. Kuid milles seisaks siis õieti minu ülesanne?"
„Seda ma ei tea," wastas Brady pead raputades.
„Nii palju tui minul on sellest aimu, ei tarwitse teil
teha muud kui hingata. Wõibolla nad wajawad teid
selleks, et teada saada neid asju, mis fünniwad politi
lises maailmas. Mis minule, ausalt öeldes, sellejuu
res ei meeldi, on, et peate elama kaksikelu. Keegi ei tohi

teada, et teenite Maitlandi juures. Teie wõite enesele
wõtta ükskõik millise nime ja peab teil olema oma
kodu, niihästi kni see wõimalik."
„Sce ei tee raskusi," katkestas teda Ray. „Isa
arwab et peaksin endale linnas toa wõtma- Ta
leiab igapäewase reisi linnast Horshaun liiga kuluka.
Selles ma juba leppisin temaga pühapäewal kokku. Nä
dala lõpul ma sõidan weel kord koju; kuid mis on mul
teha ja kellele pean andma sellest aru?"
Lola tõusis Püsti ja aStuS pikkamisi tema juure.
~Wacne poiss," pilkas ta teda waikselt naerdes,
„wäljawaade omada ilusat korterit ja näha igapäew
mind, teeb teiie nii suuri muresid."
6.

Härra Maitland teeb ostusid.
Eldon tänaw TottenhamiS on üks neid tuhandeid
halle ja inetuid liiklemistänawaid, mis läbistawad
Londoni seesmised agulikud. Kujuteldagu kaks rida
maju pärastikku kahelpovl nõörsirget tänatvat, hõre
date wahemaade tagant walgustatud kollaste lampi
dega. Bõit need majad on tänawast lahutatud raud-

lapsekäekirjaga.

wad ka kõige wisamad põõsad wõitlema oma olelu eest.

Elk luges uudishimuliselt: „Mehel on koer.

Kell üheksa õhtul läks Elk ägedas wihmaplaginas
läbj nüüd juba tühja Eldori tänama. Enamik maja
osi külgi oli waigustanlata, sest elu Eldori täuawal arc
nes sel ajal peamiselt maja tagaküljel asetsemas köö
gis. Kuid maja nr. 103 aknast lauges Malgusckiir.
Tolle päema hommikul ajalehed olid toonud teate
Maitlandi kaubamaja uutest spekulatsioonidest,
ärist, mille tulu pidi olema kaugelt üle miljoni naela.
Ja kontsernipea elas säärases mustuseurkas!
Kui Elk seisis maja ukse ees, kustus Mälgus
järsku, ja ta kuulis esikus lähmemate sammude kaiku
mist. Ta! oli Meel parajasti aega, kaduda teispoolse
tänama pimedikku, kui uks awanes ja kaks initnest
Mälja astus. Need olid Maitland ja mana naine, keda
Elk oli näinud juba kord warem. Naisel oli käes mõr
aust kott ja nähta Masti nad läksid sisseostusid tegema.
Oli laupäewa õhtu, ja peatänam, kust Elk oli parajasti
läbi tulnud, ikka meel elaw ostjaist, kes alles hilja oh
tul taotsejid üles otsida Tottenhami kauplused, et enne
äride sulgemist odawate hindadega toiduaineid osta.
Elk ootas, kuni paar oli kadunud, läks siis kuni
wastastänawa lõpuni alla ja pöördus pahemale. Ta
läks plakatiga kaetud seina mööda kuni nii jõudis kitsa
käiguni. See oli tee, mis jooksis aedade tõrwagakaetud
puuruumidesse, sünk, walgustamata tänamake,
waewalt kaks meetrit lai. Elk loetles lambi abil aia
wärawaid paremal, jäi mähe aja pärast seisma ja Ma
jutas wiimase märama lingi maha. Uks oli suletud,
kuid mitte riimitud. Elk muigas rahuldatult ja ioftn
bas taskust nahkkotikese, millest mõttis mäikese puust
käepideme, olles selle hoolikalt mälja waliuud tosina

Mees hüüab koera ja koer hakkab mehe peale haukuma."

teise hulgast.

Lukk keeras alles pärast paljusid katsetusi, ja Elk
tõukas etteMaatlikult wärama lahti. Maja tagakülg
oli täiesti Pime ja õues puudusid imclikulwiisil kõik
takistused, mis Elk oli oodanud.
Ta ruttas kiiresti üle õue ja astus maija wiiwa
ukse juure. Ta Ulatuseks polnud ka see uks lukutatud.
SiSse astudes ta leidis enda wäikeses pesuruumis,
sealt kobas ta läbi ukse tühja esikusse ja siis tuppa,
milles oli näinud maigust.
Tuba oli lehmalt ja wiletsalt seadeidud. Tugitoo
lil kamina ääres olid katkised wedrud, ühes nurgas
seisis lohakalt kohendatud Moodi ja toa, keskel laud,
mida kattis plekiline laudlina. Laual oli paar raa
matut ja paar lehte pabsrit, mis olid täidetud saamatu

„Oli wecl mitu sellelaadilist lehte. Raamatud olid
rahwakooli lugemikud. Elk waatas ümber, märkas
grammofoni ja ühel riiulil pool tosinat kriimustatud
ning rikutud plaati.
Ta süütas gaasi põlema, lükates aga enne riiwi
ukse ette, et nii hoiduda üllatuse eest. Heledas walguses

paistis toa waesus eriti silma ja otse wapustas teda.
Waip oli ära sõtkutud ja täis auke. Riiulil seisis lapse
arwutusmasin, üks traate täis tõmmatud raam. mil
lele oli lükitud pärleid ja mille abil õpetatakse lapsi
arwutanra. Üks paberlcht kaminasimsil äratas ta tä
helepanu. See oli miljonlise lepingu ärakiri, mille
Maitland täna hommikul oli alla kirjutanud. Ta
selge käekiri mõningate konksudega seisis lepingu all.
Elk pani paberi tagasi ja hakkas korterit läbi
otsima, ühes nõudekapis kamina kõrwal leidis ta
raudrahakassa, milles kõlisesid mõned mündid. Umbes
sada kirja oli sealjuures, kõik adresseeritud Ezra Mait
landile, Eldori tänaw, London Tottenham. Need ei
olnud ärimeeste ringkirjad, ega ka poütilised parnflc
tid, millistega üle uputati kandidaate. Kirjad olid kõik
awamata. Muidu ei leidunud toas midagi humitawat.
Oli kindel, et manamees magas siin, kuid kus ma
gas laps? Elk kustutas tule ära ja läks trepist üles.
Uks oli kukutatud ja siin polnud tema riistadest min
git kasu, sest ukse ees oli patentlukk ja liiati alles hil
juti muretsetud. Wõibolla on laps siin selles ruumis,
mõtles Elk. Teine tuba, nähtawasti mananaise
oma, oli scadeldud sama kehwalt iragu elutuba all.
Elk astus trepilõppu mälja, ja parajasti, kui ta mõttis
esimese sammu alla, kuulis ta mingit tcrawat häält.
Ta kuulas, kuid kõik jäi maikseks.
Salapolitseinik oli suure tähelepanuga mees ja
nüüd üsna kindel, et märaw oli olnud lahti, kui ta as
tus maija. Praegu aga ta oli seespoolt riimitatnd ja
wõti lukus. Kas oli see laps, keda oli kohutanud tema
ilmumine, kes siis oli kukutanud mürama? Elk oli kiil
lalt tark, et mitte oma uurimisi arendada liiga laialt.
Ta läks nii tasa kui wõimalik mööda aiateed tänawale
mälja, asudes siin kohale, mis talle wõimaldas silmas
pidada kogu Eldori tänawat ja wäikest teed, mis awa
nes müüris.
Warsti pärast seda ta nägi Maitlandi tagasi pöör
duwat. Mama kandis wõrkkotti, mis nüüd oli ääreni
täis. Elk nägi rohelist kapsapead, kui nad möödusid

laternast. Ta jälgis neid kuni nad pimedusse ka
dušid, ja kuulis lukutatawa ukse tuksumist. Wiis mi
nutit hiljem tuli majade tagant teed mööda nähtamale
tume kogu. Elk ruttas meest jälitama. See sukeldus
wäikestc põiktänawate rägastikku, salapolitseinik ikka
ta kannul. Ta kõndis wäga ruttu, kuid mitte liiga
ruttu Ellile, kes oli suurepärane jalakäija. Peatänawa
walguses pöördus wõõras ümber, ja Elk hoidus tosina
sammu wört temast taha. Ta ei näinud aga mehe nägu,
enue kui järgitaw awas ootama auto ukse ja
pas sisse.

See oli Johnson Broad, mees, kes Whitehallis
pakkus müüa wõtmeröngaid, elas kõige kallimas lorte
ris ja leidis mahti Ezra Maitlandi wastu tunda kõige
suuremat huwi.
„Tulge aga sisse, Elk, sajab liiga rängasti." ütles
ta, ja Elk hüppasli autosse. Auto hakkas liikuma, ning
ameeriklane pööris oma rööwlinnunäo tema poole.'
„ Öelge mulle, Elk, kas nägite last?"
Elk raputas pead. „Et," wastas ta ja kuulis kui
das ta kõnvalistuja naeris.
„Nii, mina aga nägin seda pisukest," ütles Broad
ja suitsetas mõnusasti sigarit.
„Kus ta siis oli?"
„See on Tema. ja ma loodan, et wabastate mind
wastamast sellele küsimusele. Olin juba tund aega
majas, enne kui teie tulite. Kas kartsitc? Kuulsin
teid tulewat ja mõtlesin, et fcc. on Püha Nikolaus ha
bemega. Muuseas tähendatud mina jätsin wärawa
lahti. Nnstis, mu armas, mida mõtlete sellelt^"
„Maitlandist?"
„Weider, eks? Kui te ainult teaksite, kui we-ider.."
Kui wanker peatus Caverly maja ees, ärkas il!
oma Pikast mõtlemisest. „Kcs te olete, härra Broad^"
„Annan teile kumme küsimust ette!" naeris amec
rillane, km nad autost wäljusid.
„Salaagent," arwas Elk järsku.
, Wale .olen eradetektiiw, ja minu armsam ala on
kuriategriate-lnkide uurimine. Kas tuleksite üles
jookstte minuga klaas õlut?" ' 1 ia
, „Ma tulen üles, kuid ei joo," ütleg Elk. „See tä
hendab, ku: te pakute mulle gini oraanschideqa. 4aSi
seda oma m\d Ühisriikidesse ja rikkusin kõw ära."
-öroad pistis wõtme oma korteri ukse auku kui Ell
larsku pam oma käe tema käsiwarrcle. '
(Järgneb.)
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Õpilane uppus 300 inimese silma all!

Piccard pääses surma suust

Kurb õnnetu» Tartu ujula» hoaaja alul.

Maandumine õnnestus nagu ime läbi.

Kui uppujat arwati wigurdawat.

Kawatseb siiski uut lendu.

Reedte õhtul kell *A7 uppuS Tartu ustilaS
Treffneri gümnaasiumi õpilane Mktor Pi
kat. Td l»np jäi Vt wnniks wctte. KõhetunUilised kunstliku hingamise tegemine taga
järge ei annud. Uppumise ajal oli ujulas
l!gi 300 mimest, kuid keegi uppuja W« Ma
vajumist otsekohe ei märganud.
» iy - -

' Ujula juhataja L. SKd znhtuS reede õh
iul kõrwalt vealtkuulama ujulas wiibiwa
„Wanemuise näitleja Ed. Türgi kõnelust
kellegi teise härraga ujujate ebasündsa tege
wuse kohta. Nimelt oli härra Tür? tähele
panud, et keegi sinise mütsiga poiss imelikku
häält «tehes oli kadunud mee alla, mis last
nud oletada, et ta uppumas. Hiljem olewat
sama sinise mütsi kandja aga kaldal jalutamas

olnud. Jutuwestjad mõistsid hukka säärase
uppumist simuleerima ülewalpidamise.
Nätllke hiljem teatas spordiärv omaniku
KiwastiVu poeg ujulajuhatajale, et mõne
kümne minuti eest näinud ta sinist mütsi
põhja wajumas. Nüüd muutus ujulajuha
taja tähelepanelikuks ja silmapilk hiljem oli
ka juba ridwa otsas olewa pikahckrulise han
guga seal kohal, kus sinist mütsi oli nähtud
wajumas. Rahwas muigas ja siit-sealt tehti
isegi pilkawaid märkust otsimise kohta. Mui
ged aga kadusid, kui pooleminutise otsimise
järele hangu otsas wälja tõmmati eluta noor
mehe keha.

Laip toimetati kiiresti ujula ruumidesse,
fuS otsekohe talle kunstliku hingamist
hakati tegema. Ühtlasi kutsuti wälja ka
linnaarst dr. G. Krõll, kes mõne minuti pä
rast kohal oli ja elluäratamise katseid hakkas
juhtima.
Ujulas wiibiwad noormehed tundsid up
punws ära Wiktor Pikati. Telefoniteel kut
suti kohale uppunu ema, kes warsti koos tüt
röga, kooliõpilasega, kohale jõudis. Samuti
teatati õnnetusest ka isale, kes on Jõgewal
kohtupristawiks. Poolteise tunni pärast oli
ka isa kohal.

Innsbrucki st, 30. mail. (Trj.) Uue maa-alale, kuigi Gurgl asub otse AustriaVahepeal oli tehtud kogu aeg uppunule
kunstlikku hingamist. Mul paistis, nagu tu mad teated näitawad, et Professor Piecardi Itaalia piiril.
lM ta weel ellu põsed lõid roosakamaks maandumine jääliugustikul Oetztali Alpides
Professor Piecard
ja silmad awanesid. Ent need jäid ka ainu ei ole teostunud kaugeltki nii libedalt, nagu on sünnipoolest helweetslane, 28. jaanuaril 1884.
kesteks Mutuleku tundemärkideks. Ligi kahe seda arwata wõis esialgsetest teadetest. Maan a. Baselis sündinud. Ta õppis ülikoolis füüsikat ja
poole tunnised päästmssekatseH jäid tagajärje dumine oli nähtawasti isegi wäga hädaohtlik. meteoroloogiat, kusjuures tegi tegemist peaasjalt
tuks.
Nimelt on õhupalli gondel põrganud suure kult tropo- ja stratosfääri uurimisega. (Õhukihte
Uppunu wõis wee all olla umbes pool jõuga wastu jääd, nii et seesolijad said tuge kuni 12—13.000 m kõrguseni nimetatakse tropo
tundi. Arstide arwates tal palju wett sees wasti wapustada ja mitmed instrumendid on sfääriks ja kõrgemaid Shukihte stratosfääriks.) 1320.
ei olnüd. Hingamiseharjutuste tegemise juu purunenud. Weel enam õhupall on maan aastal sai ta Zürichi ülikoolis professoriks ning kut
res tal suust söögiraasuklesi, mis näitab, dunud 10 jala kaugusel sügawast kuristikust. suti 1922. a. juba Brüsseli ülikooli korraliseks füü
et ta oli oksendanud. Arwatakse, et wiimane Pealegi on kohe pärast maandumist puhkenud sika professoriks, missugusel õppetoolil ta ott prae
asjaolu! mõjus kaasa knrele lämbumisele.
ränk torm, mis oleks õhupalli paratamatult gugi.
Uppunu oli kehwawõitu ujuja. Suplema paisanud wastu Ortleri mäe järsku kaljuseina
Dr. Kipfer.
oli tulnud ta kahe kaasõpilase saatel. Poisid ja gondli kildudeks purustanud.
Piccard-i assistent ja kaaslane .taewalennul" on
olid kolmekesi koos naistebasseini poolt otsast
Nii on professor Piecard ja tema kaaslane ainult 27 aastane. Ta on pärit Baaselist ja teda
sisse hüpanud ja päriwett alla hakanud uju
Kipfer
nagu ime läbi Pääsenud surma suust. peetakse elektrokeemia alal asjatundjaks.
ma. Sõbrad olid ette ujunud, ja Pikat jää
Picoardi.lennu ettewötet stratosfääri finantsee
Mõlemad
teadlased ei ole aga neist kogemus
nud maha. Millest uppumine tingitud oli,
ris Belgia teaduslik ühing „Fond National de la
test
endid
põrmugi
kohutada
lasknud.
Nad
se
on teadmata. Nähtawasti. wäsimusega siin letawad, et neil on kawatsus uut lendu alus recherche scientifique phy/ique". Selle ühingu poolt
tegemist ei olnud, sest siis oleks ta korralikult
tada niipea kui esimesel lennul tehtud teadus oli lennu teostamiseks Prof. Piccardi käsutusse an
appikarjunud, kuna nüüd aga ainult mingi likud
waatlused on põhjalikumalt läbi töötanud, tud 400.000 Belgia frangi suurune summa.
sugust imeliKu. häält tegi, millele ümberolijad
erilist tähelepanu ei teadnud pöörata. Pea
Mis arwasid asjatundjad?
Laupäewal kawatfes firma, kes õhupalli
legi oli ta ujunud ainult kümmekond meetrit, walmistanud, haruldase sõiduki jääliugusti
Lehtedest on ka teateid asjatundjate artvamis
mis weel wäsitada ei wõinud. Uppumise kult lahti wõtta ja üksikutes osades ära tuua. test Picoardi lennu kohta. Need arlvamised, mida
kohal on normaal weeseisu ajal wesi ainult On aga tõenäolik, et alumiinium gondel tu enne starti awaldati, olid pea eranditult wäga skeppõlwist saadik. Nüüd aga weidi üle paari leb jätta jääliugustikule, kuna tema allatoo
meetri. Imelik on, et keegi mitmest sajast mine orgu näib olewat wõimatu.
ujulasolijast uppumist otsekohe pealt ei näi
Ajakirjandus awaldab üldist rõõmu
nud. Näitleja Türk, kes eemal ujunud, oli
näinud küll esimest wajumist, kuid kuna tei prof. Piccardi õnnestunud lennu puhul kõrge
sed hiljem wahele ujusid, kaotas silmast up matesse õhukihtidesse. Miinist saabunud tea
pumisekoha. Pealegi ei teadnud ta asjale detel on professor Piccard kõigiti rahul ja loo
tähelepanu pöörata sellepärast, et samasu tusrikas oma' lennu saawutuste üle. Lähe
guse sinise mütsiga poiss hiljem kõndis juba maid teateid annab ta siiski lennu üxlemus
kaldal.
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tilised, muidugi iväljaarwatud proi. Piccardi enese

oma. Berliini õhusõidu asjatundjad professor
Hergesell Lindenbergi obsertvarooriumist, ja prof.
Bersort, Aero-Arkrise ühingu juhr, kes mõlemad eriti
õhupallidega sõitude alal kodus, olid Piccardi elu
eest wäga mures. Muuseas on wiimane neist õhu
pallil ise 11.000 m kõrgusele tõusnud ja nagu ime

läbi pääsenud nii siis ise surmalx cilma tvaada
nud. Hergesell awaldas arwamist, et öhkutöuS
sündis liialt wäheste ettewalmistustcga; isegi ilma
teateid ei jälginud Piccard enne õhkutõusmist. Ber
son artvas, et öhusõitjad tahtsid maanduda juba
kolmapäewal Mastu ohuit, kuid ei saanud seda teha,
nii et paistis, nagu oleks Piccard ööseks õhku ka

watsenud jääda. Ka kõige wilunumad õhupallil
sõitjad ei riskeeri ööseks õhku jääda, eriti wccl kõrg
mägestiku kohale, kus kõrged mäcküljed ja atmos
fääriliste tingimuste kiire muutlikkus meelgi puru
nemise hädaohtu suurcndaMad. Sellest järeldati, et
Picoard enam wabatahtlikult õhus ei püsi ja et tal
tnaeivalt korda läheb terMclt maakamarale tagaei

jõuda.' Arwati, et ainult õnnelik juhu? Mõib eks
peditsiooui õnnestumist tagada, kusjuures tvähe loo
tusi oli Piccardi ja tema kaaslast Meel clawalt näha
saada.

Ometi on kõik need mustad murepilwed enne,
aegseteks ja liialdatuks osutunud.

test alles pärast seda, kui lennul kaasas olnud

'Wiktor Pikat oli 16 aastane ja õppis aparaatide registreerimised lähemalt kontral
Treffneri gümnaasiumi 3. klassis. Ta oli an litakse. Piccard kui ka tema kaaslane olid
dekas poiss ja tegi eriti häid soid oma eri pärast lendu päris
huwi aladel. Nii meisterdas ta omale raa
kurnatud, 'V*;:v*'
dioaparaate ja teisigi asju. Ka tunti teda
kuna nad 48 tundi ei olnud maganud. Mõle
noorte sportlaste keskel hea jooksjana.
mad õpetlased panemad eriti' palju lootust sa
ladusliste gammakiirte mõõtmistele. Maan
dumine sündis parajal ajal. kuna kõik toidu
ained gondlist oli ära tarwitatud. Nagu juba
teatatud, oleks jätkunud pärast maandumist
Kaks Wene allweelaewa merepõhjas?
hapniku tagawara teadlastele Meel tunniks
ajaks. Wäga raske oli kannatada teadlastel
kuumust gondli sees. 16 km kõrgusel oli õhu
Kuuldused kokkupõrkest wee all.
rõhumine ainult kümnendik harilikust.
Piccardi õhupall on maandunud Austria
r Suulwsed b-kkupirtch toa all.
koht on nähtawasti siiski wõidud kindlaks
Helsi« gist, 30. mail. Wene laevad teha. Äransgrundi tulelaewalt on nimelt
Seisavad Äransgrundi lähedal ankrus. Neid nähtud, et 5 punast märki nihutati üksteisele
oli reedel 8, kuna vahepeal lahkunud paar üsna lähedale. See sündis 3—4 meremiili
"Hoolimatus naabri wastu".
laewa tagasi olid pööranud ning üks latv laewast. Õnnetuse kohal on ikka weel 8 lae
wa. Wahetewahel lahkub mõni neist, teine Soome ajakirjandus protesteerib, kuid ma
«eile veel lisaks tulnud. 1
nitseb rahule.
„Ajan Sa na" teatel Mküviat teadjal povl tuleb aga jälle juurde. Nüüd on reede öösel
jutud, et hukkunyd on mitte üks, vaid kaks kella 1 paiku kohale jõudnud üks Wene weo
Helsingist, 30. mail. Soome-Wene
allwee paati. Paadid plelvat harjutuse ajal laew, kes tõi nähtawasti toidumoona ja tar praeguse wahekorra puhul kirjutab „Helsingin
weeall kokku põrganud ja slelle järele mitte wilikku warustust. Reede hommikul kl. 8 Sanomat" juhtkirja, milles juhitakse tähele
paiku on üks Wene sõjalaew lahkunud ida panu Nõukogude Wene meeleawaldustele
enam veepinnale tõusnud. _ ,
poole. '
Soome rajal ja öeldakse nende kohta, et neist
Hukkumise koht selgunud?
Suursaarelt on nähtud reedel pärast kesk kui ülemeelikutest ja Waenulikkudest sammudest
„Suomenmaa" teatab, et Wene allwee päewa allweepaati sõitmas lääne suunas. Pä on raske aru saada. Mingit Põhjust ähwar
paadi otsimisel Aransgrundi tulelaewa juures rast seda ei ole paati enam nähtud ei Suur dusteks Soome poolt rahwa mUreawaldused
on tagajärgi olnud ja allweepaadi hukkumise saarelt ega läänepoolsetelt saartelt.
Ingeri küsimuses ei ole wõinud anda, sest sõ
nawahetus neis asjades on Soome poolt ol
nud rahulik ja lugupidaw, wõrreldes Nõuko

Siin maandus Piccardi õhupall. lääliugustik Oetztali Alpides, Gurgli küla juures, kus
Piccard maandus.

Ühes kirjanikkudega tuli ka põhja waim.
Soome kirjanikud Tallinnas.
üleeile õhtul korraldati Tallinnas Selts
kondlikus Majas Eesti Kirjanikkude Liidu
poolt soome kirjanikkude auks dinee, millest
wõttis osa 30 inimest.
Eesti Kirjanikkude Liidu poolt wõttis ter
wituseks sõna kirjanik E. Hubel. Ta üt
les, et
soome kirjanikkude külaskäik on tocnkb meile
kaasa Mürske puhangu põhja poolt.

näitawat, et eestlased oskawad wõita soom
laste südameid. Ka eesti keelt ei ole ta õppi
nud ja ei saa sellest midagi aru, Zuid sellest
hoolimata heliseb see südamele wäga armsalt.

Kõneleja tõstis klaasi eesti keelele, meelele ja
hingxle.

Fr. Tuglas luges ette kirjanik Ed. Wilde
terwituse Itaalia sanatooriumist. Wilde kir
jutab, et tema meeleldi tahtnud olla Tallin

Nad on toonud kaasa põhja waimu. Praegu nas soome kolleegide keskel, kuid sama haigus,
sel ajal, kus iga rahwas püüab ennast eral mis teda takistas soomlaste kutse peale sõita
ette täiesti asjatuid ja põhjendamatuid däda tollimüür-idega, kus iga rahwas asub Soome möödunud aastal, takistab teda ka
wäiteid.

gude Wene märgukirja tooniga, milles tuuakse

Wene laewastiku ja lennukite meeleawal
duši tuleb sellega pidada hoolimatuseks wä
hema naabri wastu. Nende wastu tuleb tõsi
selt protesteerida. Leht nõuab, et Soome wa
kitsuse Poolt piimase aja juhtumiste puhul
toime pandaks üksikasjalik uurimine, mille tu
lemuste kohaselt tuleks astuda tarwilikke
samme. SooMel tuleb sündmustesse suhtuda
külmawereliselt ning wäljakutsuwustest hoi
dudes. Ka olewat tähtis lehe arwates, et
maailm neist sündmustest ja nähtustest saaks

õigeid, objektiiwseid teateid, et wõiks arwus
tada ja saada pilti sellest, kui raske on Soomel

olla sedawõrd suure ja arwamatu idanaabri

kõrwal.

Kohutaw surmasõit Poolas.
Töölissportlaste pidu ränga õnnewftga.
Wars s a w i st, 30. mail. PoznaniSaksa sotsialistliikkudel töölispordi pidus koKu ja mattis enese alla 20 wõistlustest osa
tustel oli Greifswaldis raske õnnetus. Üks wõtjat. Neli inimest sai surma ja 15 raskelt Ostrowi kiinil sõitis sõidurong - 14 töölise
keskele. Neli töölist sai surma. Kaubarongi
kolm meetrit kõrge müür warises ootamatult wigastada. Pildil kolkuwarisenud müür.
nähes taganesid teed parandajad töölised tei
sele liinile. Samal ajal tuli wastassuunas
sõidurong
ja sMis töölistele peale.
3000
Soome
kommunisti
peaasjalikult
me
Ameerika soomlased teel
haanikud,
õppinud
töölised
ja
oskustöölised.
"paradiisi".
Nad olewat lubaduse annud kolmeks aastaks
Mürgeldamised ja tsirkus laewal.!
Nõukogude Wenesse jääda.
Rootsi-Ameerika liinilaewad olewat otsusta
Helsingist, 30. mail. «Ajan Sana"
kirjutab pikalt Ameerika Soome kommunistide nud soomlasi-kommuniste, kes teel Ameerikast
w-õimatust ülewalpidamisest Helsingi jõudnud «paradiisi", mitte enam üldse pardale lasta.

aurik ~Drottningholmil". Kommunistid on
esinenud teiste soomlaste wastu wäga üleole-

Walt ja wäljakutsuwalt. Nõukogude Wene
maale ja Soome kommunistlikule erakonnale
on korduwalt ~elagu" hüütud. Sõlmise ran
naS lehwitasid rannapatarei sõdurid laewale
walgete rätikutega, neile wastasid kommunistid
punaste rätikute lehwitamise ja elagu hüüetega
Soome kommunistidele. Pahandatult lahkusid

sõdurid rannast pärast seda kui olid kooris
hüüdnud: „Maha kommunism!"

Kui Helsingis selgus, et kommuniste laeWalt maale ei lasta, said nad wäga wihaseks
ja hakkasid sõimama politseid, tolliwöimusid ja

teisi. Wäliselt eraldumiseks olid Soome kom
muniStid riietunud punastesse pluusidesse.

Ka pilluti laewalt alla kihutuskirjandust.
üks kiirmootorpaat olewat ühe kihutuskirjan
duse Paki ära wiinud.
Kokku sõitwat Rootsi ja Ameerika liiniau
rikute! tanuwu Ameerikast Wenesse umbes

Dollari-juudid tabati.
R i i a st, 30. mail. Leedu kriminaalpolit
sei tabas kaks juuti, kes Tallinnas Soome pii
rituskuningalt Hymiselt „Pe'terburi" wõõras
temajas dollarite kopeerimise eesmärgil wälja
petsid 2450 dollarit. Wangi.sta.mine sündis
silmapilgul, kui mõlemad kelmid olid laewale
minemas, et wälismaale sõita.
Kelmid olid Tallinnast Riiga põgenenud.
Neile sõitis järgi Eestist üks politseiametnik,
kuid pesa oli tühi. - Ka Läti' politsei püüded
kelme kätte saada ei annud tulemusi, kuna
neil läks korda üle piiri edasi Leedusse põ
geneda.

85-aastane ungari riigimees.
Ka Hyminen ise käis Riias kelmide jahil.
Üks tabatud kelmidest on läti kodanik, ni
Kuulus ungari riigimees krahw Albert
mega Jsrael Schein, 38 a. wana: Teine on Appony'ji saab 29. mail 85 aastat wa
leedu juut Ruwiu Moschowitsch. Wälm pete naks. Apponyi on Ungari esitajaks rahwastc
tud dollarid saadi peaaegu täielikult kätte. liidu juures ja teda loetakse Euroopa pare
Mõlemad juudid antakse Eesti politseile wälja. mate kõnemeeste hulka. , u

Soome kirjanikkude Tallinna saabumisel (sadamas)
teise suhtes kaitseseisukorda, on eriti terwita
taw nähe, kui waimline lähenemine hakkab
hoogu wõtma. Kõneleja ütles, et eesti rah
wast on kõi? tuuled üle puhunud ja eesti rah
wast on teised rahwad enam mõjutanud kui
soomlasi. Soome rahwa juures ilmnewad
terawamalt soome tõu omapärasused. See
pärast on ka Eesti oma kultuuri salwedesse
teinud laenu Soomelt. Ka seekordne soome
kirjanikkude külaskäik lähendab kahe rahwa
kirjanikkonda ja ühendab neid põhja waime,
mis on neile omane ja millega woime anda
wäärtuslikku kisa inimsoo kultuurile.
Kõnele wastas soome kirjani? Ilmari
Kianto, kelle kõne oli põimitud läbi elamast
huumorist. Ta ütles, et tema on looduse ini
mene ja on püüdnud alati seltskonnast eemal
wiibida Soomemaa laantes ja metsades.
Nüüd on aga soome kirjanikkude walik lan
genud temale ja tema peab soome kirjanikke
esitama Eestis. Nii siis tema seisab eesti
kirjanikkude ees nagu Luther Wormsi kiriku
päewal ja peab ütlema: „Siin ma olen ja
teisiti ma ei saa."
Ilmari Kianto tähendas, et temal ei ole
kunagi wõimalust olnud eesti kultuuri ja
kirjandusse lähemalt süweneda. Ka kord wa
rem on ta olnud Tallinnas, siis on ta ka
Tallinnas kaotanud oma südame, mis aga
lõppenud õnnetult. Ka seekordne külaskäik

nüüd. Ed. Wilde terwitus mõjus soomlas
tele liigutawalt.
Kirjani? Järwiluoma tegi ettepaneku
saata Wildele kooswiibimisel telegramm,
mida ka tehti. '
Ajakirjanikkude nimel terwitas soomlasi
~Päewalche" peatoimetaja G. Luiga, kes
seletas, et ajakirjandus ei ole kunagi olnud
takistajaks kirjanduse arenemisele, Maid just
Mastuoksa soodustajaks. Kirjanikkude suu
läbi räägib rahmaste kõrgem Mann.
KülaliZad ühes MaõtuMõtjakcga TaNnna '
sadamas.

Istuti koos kuni kella 5 homm. '

Walga noormehe wiltuläinud
kuul.
Rccde õhtul tahtis Walgas, lijpri imbuta.
mise tehaste kohal raudteel, endise Walga
laama puhwetipidaja poeg Friedrich Hansen
remolmnst kuuli rmdu lasta. H.'ga kaasas
olema! sõbral läks aga korda rcwolwrit kör
wale luua 1? kuul riiwas tal ainult kergelt
rinda. Hanseni migastuscd tunnistati kerge
kh: Kuuldamasti on olnud enesetapmise
pohsujels teenistusetaolek ja Perekonnaliikmete
poolt selleparast tehtud etteheited.
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Uuendage aegsasti „Maamehe" tellimist 1. juuniks.

Põllutöökoja seadus arutusel.

Nõukogude nälginud pale.

Koosolekule kutsutakse ka põllu»aja«d»slikk«de asutuste
esitajaid.

Tormtjooks koikanud jahudele ja «iidamuuadele.

Tartu, Tallinna, Wiljandi ja Saarde põllu

Kewade tulekuga näitab Wenemaa, uusi
lootusi uuele lõikusele pannes, jälle wähe
rõõmsamat nägu, jutustatvad Wenemaait
ülepiiri-pääsnud. Aga sellel näol on salga»
matud üleelatud nÄja jäljed. Möödunud
talw oli eriti Nõukogude linnade elanikele
rängaks katsumuseks. Juba ammu elatakse
päewast päeiva, teadmata, kas järgnewate
kahe, kolme päewa jooksul saadakse midagi
hamba alla. Linnaelanikud jagunewad nelja
liiki (kellest kaardiõigus on ainult kolmel esi
mesel). Esimese liiki wulunxld wabrikutöö

meeste seltside esitajaid. Häälteenamusega lü

lised ja spetsid, teife Nõukogude asutiste amet»

totaffe põllumeeste seltside esitajate kutsu
mine wäljaspoolt Tallinnat tagasi, kuna see
olewat kuludega seotud ja otsustati kutsuda
ainult Tartu ülikooli põllumajandust eaduZ
.konna ja Tallinna Eesli Põllumeeste Seltsi
esitajad. Weel otsustati kutsuda üldkvmis
joni koosolekule O- Kösteri (asi) ettepanekul
Aruandja teeb ettepaneku seadus esimesel aiandus-mesinduse keskseltsi esitaja, kuna ta
gasi lükati J. Wilmsi ettepanek linnukaswa
lugemisel wastu wötta.
A. Laur (as. koond.) teeb ettepaneku, tajale seltsi ja kalameeste seltsi esitajate kut

uitud, kolmandasse tööliste ja ametnikkude
perekondade liikmed. Wiimase liigi, niinim.
„ilmajäänud", moodustab endine intelligents,
tvaimulikud, pudukauplejad jne. Kõik need

Reede õhtul oli riigikogu üldkomiSjoniS
põllutöökoja seadus 1. lugemisel. J. Holberg
selgitas koja tähtsust ja seaduse sisu. Põllu
töökoja näol luuakse meil põllumajanduslik
asutus ja põllumeeste kutsehuwide kaitse.
Oma iseloomult on käesvlew eelnõu raami
seaduS, nagu kaub.-tööstuskoja ja wähemus
rahwuste omawalitsuse seadus. Selles raa
mis peab wälja arenema sisu põllutöökoja
tegelik töö wabariigi walitsuse ja koja enese
poolt maksma pandud juhtnööride järele.
Eelnõu kohaselt on põüutöökojal 3 liiki funkt
sioone: 1. nõuandwa iseloomuga, nagu wälis
lepingute sõlmimine jne.. 2. esitajate saat
mine mitmesugustesse asutustesse, 3. mitme
sugused tegelikud ülesanded põllumajanduse
edendamiseks maaparandus, agronoomiline
nõuanne, saaduste müük ja põllumajandus
liku ühistegewuse edendamine. .

talumajanduse nõuande-büroo ja agronoomide

seltsi esitajad, kes omi arwamisi wõiksid awal
dada. See ettepanek lükatakse häälteenamu
sega tagasi ja otsustatakse asutuste esitajaid
kutsuda üldkomisjoni koosolekule, mis peetakse

esmaspäetval tl. 5 p. l.
Täiendawalt teeb H. Kukke (rahwaer.)
ettepaneku, kutsuda põllutöökoja seaduse aru
tamisele Tartu ülikooli pöllumajandusteadus
konna ja suuremate põllumeeste seltside, nagu

seaduse arutamine katkestada ja kutsuda järg sumiseks.
Selle järele jatkas komisjon
misekS koosolekuks põllumeeste keskseltsi, põl
lumajandusliku tiibu, maa töörahwa liidu, mist esimesed lugemisel.

Lennupäewad Tartus ja Rak
weres.

kaaluda.

selgitamise eesmärgil ja meie lennuwäelaste

LennuaSjanduse ja õhukaitse seltsi tegevus
lemmoskuse demonstreerimiseks laiematele rah
vahulkadele korraldatakse käesoleval suvel len

nupöew Tartus 6. juunil Ml 6 õhtul wõi eba
soodsa ilma tõttu järgmisel päewal. Rakveres
korraldatakse lennupäew 14. wõi 21. juunil.,
olenewalt ilmast. Lennu demonstratsioonidest
võtavad osa kohalikkude lennuväe divisjonide
ja Tallinnas asuvate lennuväe os«sde lennuiid.

Õhukaitse juhatuse juures asuwa lennuwäelas

tele abiandmise kapitali komitee kapitali suuren
kondade poolt esitatud materjalid ja prvteStid.
damise eesmärgil on rahwale demonstratsioon
LoodetawaSti jõutalse k» simuse lahendamisega
uide pealtvaatamine võimaldatud vähese mak

lõpule tuleval nädalal, mille järgi kawa wa

litsuse koosolekul lõplikule kinnitamisele tuleb. su eest.

WalttsuS otsustas Wiljandt haridusseltsi
gümnaasiumi klasside arwu vähendada lv
pealt 7. Kubu eragümnaasiumile määrati
toetust senise 5 kl. ülalpidamiskulude suuruse
summa asemel S kl. ülalpidamiseks..
Saladuslikult kadunu laip
soolaukas.
üleeile letti Harjumaal Triigi vallas soost
veelaukast sama valla elaniku Ella KSussom
laip» mis juba kauemat aega oli vees olnud.
Ella Kõusson läks möödunud aaSta ok
toobris saladuslikul konckel kaduma. Ta oli
läinud teise talu teenija last kooli saatma,
luid enam tagasi ei tulnud ja jäi jäljetult ka
dunuks. Tema kadumaminek sünnitas koha
liklude elanikkude seas suurt ärevust. Tekki
sid jutud kellegist ringi liikuvast naistewägis
kajast ja tapjast, keda olevat koguni nähtud.
Arvati, et E. Kõusson selle ohvriks langes.
Politsei algas valju juurdlust, kuid ei läinud
korda keerdsõlme lahendada.. Laip jäi leid
mata. Nüüd leiti laip uMbes B—9 km külast
eemal soost. Laip on kõdunenud, mispärast
raske kindlaks teha surma põhjust. Kuid see
selgub laiba lahkamisel.

Eduard Wildele Soome Kir
janikkude Liidu auliikme märk.
Soome kirjanikud on Soomest kaasa too
nud ka oma Liidu auliikme märgi edasiand
miseks Ed Wildele. Kuna Wi-lde ise Eestis
ei wiibi, tegid soome kirjanikud wiisirdi proua
Wildele, kus temale auliikme märk edasi anti.
Eile kell 11 algas Tallinna linna lutwuS
tamme soomlastele. Käidi waatamas Toom
pead, riigikogus, Pikka Hermanni, „EStonia"
teatrit ja muuseumi. Tehti ka autosõite 'linna
ümbrusse. Soome konsul J. Puhki poolt oli
korraldatud soome kirjanikkude wastuwStt.
Õhtul wiibisid soomlased operett „DollY" 1.
waatusel ja kella 9 ajal vili wäliSminiSter J.
TSnkSsoni juures dinee.
Soome kirjonikud lahkuwad Tallinnast
pühapäewa hommikul ja sßdawad Tartu,
kuhu jõuawad kell 2 paewal.
Rannaäärsete walweasutuste
töö ühtlustamine.
Wastaw kawa wälja töötatud.

Kärewere mõisa rüüstamise
asi riigikohtus.
Enamlaste hirmuvalitsuse ajal rüüstasid
punaväelased muvsea-s ka Kärevere mõisv
sisseseade. Purustati ehk viidi ära hulk hõ
beasju, toa mööbel, waipu, peegleid jne.
ning hobuseid ja saane. Mõisa tolleaegne pi
daja Wallace Russov? esines Kahjutasu nõud
misega. Tasu mäaranttne venis pikale ja
hiljem W. Russow arvas omal õiguse olevat
7000 kr. Rekvireerimise ja sõjakahjudv hin
damise peakomisjon määras aga tasu 250 kr.,
wSttas hindamisel aluseks kcrhjutegemise aeg

seid hindu.
Selle hindamkse peale andis W. Russow
kaebuse riigikohtule. Riigikohus tühistas kae
vatud otsuse ja saatis asja u.nÄs otsusta
miseks peakomisjonile tagasi.
Allohvitseri saladuslik
enesetapmine.
Laupaewal maeti Tartu garnisoni surnu*
aiale Man. allohw. Roland Kalli ng, kes neil
Päewil enese wintpüösist oli maha lasknud. R.
Kalling teenis üleajateenijana Kuperjanowi pa
taljonis ,kus teda kohusetntu teenijana tunti.
Pühade ajal oli sattunud ta aga joomise hoosse

ja pidaS end närwilisena ülemal.
Lafkmisepäewal ilmus ta õigel ajal ka*
sarmuSse. Õppust meestega ta ise ei alanud,
waid tegi alluwale kapralile ülesandeks mehed

õues üles riwiStada. Hiljem käis ta riwista
wd meeSte eest läbi, kusjuures ta peos hoidis
püssipadrunit. Wähe hiljem kuuldi meeskonna
ruumist tumedat pauku. Kohale jooksmisel
nähti, et R. Kalling lamab püssipüramiidi
taga ämoraS nurgas merisena. Ta oli lasknud

nud.

R. Kalling oli 28 a. wana ja teenis Kup.
üks. jalawäepataljonis 1927. aastast alates.
Enesetapmise põhjuS on esialgu kindlaks tege
mata.

loed igaüks

gutseb tollivalitsus. piiriwalwe, sadamapolitsei

jne. Wäga paljud nende ülesanded langevad
lumisele rannaäärsete walweasutuste koordinee

rimise katva. Seks moodustati wastaw komis
jon, kuhu kuulutvad peale teedeministeeriumi

Enamik niisuguseid inimesi nälgib sõna
otseses mõttes. Ainus elatiswõimalus neil
on kerjamine, wälja arwatud endised nepman»
nid, kes toiduaineid kuulmata kõrgelekruwitud

hindade eest siiski suudawad wälja lunastada.
üldisM aga nälgiwad kõik ja üle maa,
nagu see eriti wiimasel ajal suurendatud
wÄjatveo tõttu wäiismaale pole teisiti mõel»
dawgi. Liha puudub täielikult, samuti kala.
Heeringaid antakse kaardi järele, normiks
btus heeringas inimesele. Wõid on ette näh
tud 200 grammi. Peale selle peab tööline
kuus saama kümme muna, kuna lapsel on
ülewal:
õigus Mi liitriks piimaks nädalas.
Kooli-ekskurfloonid linnaS.
See kõik on aga ainult ette nähtud.
Keskel:
Tegelikult
ei jõuta sellele kunagi lähedale.
Wigane teaduste sõnaraamat.
Enam-wähem püütoikse toiduaineid kätte mu
„Toetage mind kodanik, et wõiksin oma retsÄa raske töölistele (üks kilo päewas töö»
peaaju natuke rawida.
lisele ja pool igale ta perekonna liikmele). wäga raske saada.
All:
Kalewit ja korralikku willast riiet pole
Need ained on siis nii halwad, et neid ära
* Mmtsikakunst Itaalias.
tarwitawad ainult äranälginud. Alatise üldse näha. Valmis mehe ülikond (tawaline
aresti kartusel püütakse salaja talupoegadelt turu töö) maiksab 200—300 rbl.

Kohustetäitjad ei muutu au
Woldemaras - wande
Moskwa eeskujul.
tomaatselt alalisteks riigi
seltslane.
Zeelens nõuab Latile vabakaubanduse mono
teenijateks.
pvli.
St Üun a f c ft, 30. mail. Leedu sõjako
Riigikohtus olid arutusel kahe kaitseminis
teeriumi ametniku wallandamiseasjad. Koos Nirap, ÖV. man. Waennas mausmt*hus saatis endisele diktaatorile, prof. Walde
nisteeriumi eelarwe arutusel kõneles pikalt mõrasele Plateiaisse süüdistusakti riigiwas
seisude kitsendamisel kaitseminister 37. weeb
endine wälisminister Zeelens. Ta nõudis tase wandenõu ja politsei ülem Rusteika was
ruaril otsustas ametist wabastada kaitsemi wäliskaubanduse
monopoliseerimist wõi kui
nisteeriumi ohituskorteri osakonna joonestus selleks wõimalused puuduwad, wähemalt täp tu toimepandud atentaadi asjus. Süüdis
büroo ülema kohustetäitja dipl. ins. Johan scte kontingentide maksmapanekut teatud kau tusatt saadeti ka teistele kaebealustele. £it
nes Liibanti ja sama osakonna wanema ehi pade sisseweo kohta. Samuti nõudis ta Läti- arwata, et protsess tuled arutusele mvalikul
tustööde juhataja kohustetäitja Wold. Kase. Nõukogude Wene kaubalepingu pikendamist kohtuistangul.
Mis plahwatas merel?
Mõlemad esitasid wallandamise peale kae järgmise 5 aasta peale ja Läti-Poola kauba
bused riigikohtule. Kaebustes seletasid nad, lepingu laiendamist.
Mitte merewalwe, waid piiritufewedajate
olgugi et nemad olid nime järgi oma ametis
Wiljamonopol Rootsis.
paat.
kohusetäitjad, ei ole wõmud neid wabapal
Sto kh o l IN! st, 30. mail. Rootsi parla
Helsingist,
30.
mail. Kuulujutud
galisteks teenijateks pidada, sest nad seisnud ment wottis wastu walitsuse etetpanekll põllu
Soome
merewalwe
paadi
hukkumise kohta
ule kuue kuu oma kohal ja sellega muutunud majanduse toetamise kohta. Jahumabrrkute
Narwa
lahes
lükati
teatawasti
Soome wõi
automaatselt alalisteks riigiteenijateks, keda ühingule antakse monopol wilja sisseweoks.
mõjuwate põhjusteta ametist wabastada ei Ühing kohustab juuni- ja juulikuul 1931. a. mude poolt kategooriliselt ümber. Kuid nüüd
on selgunud, et tähendatud juttudega seisab
saawat.
ja 1932. aasta! kõik müügiks pakutama kodu ühenduses teine sündmus. Nimelt on „Ajan
Riigikohus jättis mõlemad kaebused taga maa wilja walitsuse poolt kindlaksmääratud
järjeta, sest juba warcmält on asutud seisu hindadega ära ostma. Vanameelsete põllu Sana" teatel praegu Suursaarel politsei wal
kohale, et kohusetäitjana riigiteenistuses meeste poolt nõuti nisu ja vukki tollide kor we all kolm Kiiskinkplä meest, lette piirituse
seiswad isikud ei saa alalisteks riigiteenija gendamist ja kaera tollide sisseseadmist, kuw mootorpaat Narma lähedal plahwatuse taga
järjel olewat hukkunud. Mehed olewat pää
tees automaatselt kuue kuu möödumisel, waid
see lükan tagasi.
senud huvuwalt mootorpaadilt kaasasolewa
ainult siis, kui kompetentne Ülemus on neid
sõudepaadiga.
"Tschistka" "proffojusides".
määranud.
Nii wöib wõimalik olla, et ärewad kuul
29.099 wäljaheidewt.
Korratu asjaajamine Maa
B e r l i i n i st. 39. mail. Nõukogude wa dused Soome merewalwe paadi merepõhja
pangas.
litsus on Saksa lehtede teatel ametiühingutes minekust on alguse saanud just kõne all olewast
Majandusministeeriumile on korduwalt „puhastamisega" lõpule jõ,udnud. „Nõukogu mootorpaadi plahwatusest ja hukkumisest.
tulnud kaebusi Maapmrga korratu asjaajamise de wastase ideoloogia" parast olewat 29.099
üle. Nende awaldüste Põhjal kawatseb wa liiget ametiühisüstest wälja heidetud.
bariigi. walitsus Maapangas korraldada era
korralise rewisjoni, et selgusele jõuda panga
asjaajamise seisukorra üle.
Eksportmunade hind langeb.
Ringi ümber kodumaa.
Kanamunade noteerimiskomisjon noteeris eks

portmunade, raskunega üle 60 gr. 32 senti
näo olr Purustanud tundmatuseni. Nähtamasti kümme. 60—60 gr 30 senti. Siseturu mu
oli ta laskmise ajal püssitoru otsa suus hoid nad üle 30 gr 30 s. kümme, knni 30 gr

kes tahab teadlikult osa võtta Eesti
majanduslikust,
tvalwe jaotamd mitme asutuse wahel. Nii te politilisest, kultuurilisest,
sotsiaalsest elusti

kulusid kokku hoida, wöttiS teedeministeerium kaa

kümnekordse kaardihinna.

inglisesüSteemiliseft wintpüsisist kuuli pähe, mis

TeatawaSti on praegu rannaäärsete kohtade

ühte. Et tööd korraldada otstarbekohasemalt ja

parda, ja toiduaineid võimaldatakse neile ai
nult eri hindadega, mis sagedasti ületawad

eelnõu aruta

Keskkoolide küsimus ministrite

H«iduS- ja sotsiaalministeeriumi hvlide
koondamise kawa, mis reede õhtul valitsuse
koosolekul arutusel oli, otsustati anda weel
sisuliseks fariumtfeft ministritewahelisfe 2b*
misjoui. Komisjoni kuuluwad haridus- ja
sotsiaalminister, kbhtu- ja siftminister, ma
janduSminister ja wAiSminiSter. Komisjon
wötab kawa üPZasialisele Kaalumisele ja waa
tab läbi omwoalitsuste ja Kohalikkude ring

inimesed on jäetud iseenda hoole, heidetud üle

praegu tolli-, piiri tvaltves ja teistes rannaäär

osta tvngu, kartuleid me. Nlipea kur tav
witajateühisuses on wälja kuulutatud
müük, piirab juba samal päewal hoon-et ray
wamurd, kuigi müük peaks algama alles paa
ri päewri pärast ega sagedasti ei
wälja müüakse. Kui muud ei saa, osteta'je
ahnelt ära halwv ja kompwekid, hmdadcle
waatamata. . v
Muide ilutseb kooperatiiwide akendel oe
kbratiiwne rida tühje konserwi karpe. Nii
sugune järjekordne pettus enam wenelast tx
tmhastagi. Täidetud Nõukogude konserwi
karpe nad näewad ainult, kui sõidawad Pa
riisi, Berliini jne., kuhu neid wälja weetakse.
Viimasel ajal tuleb siiski wälismaalt
palju kõlbmatuks tunnistatud kaupa tagasi.
Kaup jagatakse kooperatiiwidele ja need wa
rustmvad sellega nälginud kodanike. Koita
nud jahu, lehkctvad munad, habrastunud
manu sattu urkau p kõik leiab aplaid ostjaid:
nälginud Nõukogude kodanikule on ülihea
kõik, millest loobub eurooplane.
Talwel sõitsid talupojad linna kartuleid
ostma, et sealt neilt noutawat puudade arwu
täis osta ...
Läinud aastast ailates on kaotatud waba
paberossi- ja tubakamüük. Viimast saawad
töölised ainult kaardi järele. Salaja müües
maksad barp paberosse 3—5 rubla.
Väga täbar on apteekide seisukord. Sage
dasti tuleb läbi joosta 13—20 apteeki, enne
kui täidetakse kõige lihtsamgi retsept. Chinimi
ei ole üldse saada. Joodi ja pyramidoni saab
ainult Kaartide järele.
Samuti on rõiwastega. Korralikult riie»
tatud on ainult silmapaistvad partei liik
med, GPU agendid ja nende naised. Teised
käiwad räbalais. Kui mõni naine ostab uue
sitsiräti, äratab see tähelepanu kogu majas.
Küünar sitsi maksab 6—B rubla ja on teda

25 senti kümme. Turu tendents eksportmunadcl
on nõrk, kuid siseturu munadel weidi elatvam.

Raadio ringhäälingu kawa:
Esmaspäewal, 1. juunil.

Eksknrstooniaam õpetajatele
Pühajärwe lossis.
Korter on tasuta.

Järjekordne Õpetajate Liidu poolt korraldataw
ekskursioonijaam õpetajatele töötab tänawu Otepää

9öhwi ootab külalisi.
Käesolewal sutvel wõtab rrvgiwaneni
koos walissaadikutega pikema ringreisi kodu
maal ette. Johwis on nende pidulikuks mas*
tuwõtuks juba eeltöid alustatud.
Külwitööd Wiljandimaal on juba lõpu ffam

ümbruses 20-dast juunist 5. juulini. Asukohana on btumt ]3ubma«. Kartulid, kaerad ja nisu on juba
ette nähtud Pühajärwe loss.
maha tehtud, lina kütmist loobutakse, scit hinnad oi,
Jaama sihiks on tutwustada osawõtjaid maas
nnword odatvad. et ei tasu töökulu. Wäaa wäb
tiku ja loodujeesemete waatluswii/idega .tehes seda kes nerd maha külimad.

Tallinna. 15.30 päewauud. 15.45 ajanäitaja mitmekülgselt ning kasutades selleks eeskätt ranna,
Paljudel õunapuudel on söödikud lehed ja õie
õiendus Kumi 16 30 grammofonini. 20 teateid kuid ja harjutusi. Jaam tahab anda äratust ühest nupud ara soonüd. wnmased langewad maha.
ja grammofomm. 20.20 päewaurrd. 20.30 dipl. küljest oma lähema ümbruse mitmekümneks tundma
Saarde u«S jao«konna loomaarst. 1. jumest
ins. F. Olbrei rcmdiowcstlu-. 21 ilmateate ja aja õppimiseks, teisest küljest aga ka kooliröö elustami
seks, õpperännakute ja harjutuste wiljakama raten asub Saarde joaskonna loomaarsti kohale dr R-,-

näiraja õiendus Tartust. 21.05 esperantokeelne nä
Tariumaa.st. Nimetatud koha
damise teel.
dalakroonika. 21,15 kontsert heliplaatidelt.
Selles mõttes on katvasse tvõetud maastikulist on Wldn määratud loomaterivishoiu osakonna pooü'
Tartu. 14,45 granwiofonim. 15.80 ülekanne
Saarde jaoskonna loomaarst asub 1 juunist
Tallinnast. 20 teateid ja grammofomm. 20,20 waatlusi ühenduses kodu-uurimise metoodikaga üldse Senine
(prof. A. Tammekann), ktoartäärgeoloogiat ühes Kuresaare linna loomaarsti kohale.

ülekanne Tallinnast. Ll ilmateade ja ajanäitaja
kiwide waatlemisega (dr. A. Luha), botaanikat
õiendus. 21, ülek. Tallinnast. 21,15
Uue kawa järele korraldatakse töö ühtlase töö heliplaatidelt.
(mag. J. Port ja dr. G. Wilberg), weebioloogiat

sete? asutustes kaalumisel ja seisukoha võimisel.

januse põhimõtte järele. Selle tõttu loodetakse
vähendada ka teatawal määral koosseise. Uus

esitajate ka waStawate walweasiutuSte esitajad.

katva esiKrtcckse toedeministri poolt lähemal ajal

Komisjon töötas wälja wastmva katva, mis

tvalitsusele.

f?-ttni la®* rlciti töf|i lüst Reedel. 29. skp.
polltseite. ct eelmisel päemal kella 16
.tundmatu noormees omale süsta lõ
Berliin. 15 grammok. 17.30 muus. 19.10 aja (dr. A. Audowa ja assist. H. Habecmann), lindude
waatlu/i
(konserw.
M.
Härms),
cntovwloogiat
(as
busmduks uunnud .kuid noormees ei ilmunud ta
wiite muus. 22.10 kannnermuus.
si
St.
H.
Mühlberg).
Wiin. 12 grammaf. 13 grcvmmof. 16.20 konis.
gan Sust le,tr sama päewa õbtul Mäljaspovl
Osa wötta wöitvad eeskätt loodusloo, maade
20.50 klawerünuus. 21.00 muus.
i merel moonawaiade juurest rübialt.
Budapest. 10.15 konts. 13.05 konts. 20 30 ki'- teaduse ja koduloo õpetajad, wöinmluse korral ka Oletatakse tundmatu enesetapmist.

rikumuus. 22.30 grannno^.

Kallundborg ja Kopenhaagen. 16.30 konts. 21
daani sümf. konis. 22.30 klawer. 23.10—24 ork.

ILMUS;
CONRAD F. MEYER

kontsert.

Helsingi ja Lahti. 12.05 konts. 19.25 konts.

Moskwa. 10.30 konts. 13 konts. 19.10 konts.

Nr. 165-166. Hind 50 s

Riimepang 60 senti.. Reedel maksis Vär«
üleSanda ttrleb jaama üldjuhatajale A. Lu
hale (aadr. Tartu, Aia tän. 46. swdu-m,rimise wt sadamas raimepang 60 senti. Räimesaak on
Toimkond), teatades ees- ja liignime, kool, kus
töötatakse, õpetatawad ained, eelharidus ja aadress.

Osatvõtmiue ja korter on tasuta, toitlustamist
20.25 cello. 22.15—23 söjawäe muus. 23.25 kla
püütakse korraldada wöimalikult soodscril tingimusil.
wer. 23.45 ork. konis.
Leningrad 8.10 kuurs. 15 konts, lastele, 17,30 Muu lähem informatsioon saadetakse ülesandnuile
konts. 19.30 konts.

Munga pulm

teised.

hiljem kätte.

«naitm rahuldan?, mille järeldusel hind järjekindMaamehed kasutawad praegu juhust

odatva leitvakörwalise hankimiseks. '
Pärnu algkoolide kwadpidu. Pärnu
kewadprdu peetakse 81. mail Eeks aiak- Ä

Eduard Reinbaum stt-aaKtane.

21 konts.

Neil päewil pühitses E. Reinbaunr Palamusel
Stokholm ja Motala. 18.15 koorilaule. 18.30
oma 50-aastast sünni- ja 15-aastast orkestrandi
rahwalaule. 19 grantmof. 20.30 solist, konts. 23
juubelipäetva. E. Reinbaum on sündinud Wasulas
—24 ajawiitemuus.
Raadio Pariis. 16.45 grammof. 21.45 konts. 23. mail 1881. a. kubja pojana. Omandanud wask
22.30 konts.
sepa elukutse. Vabadussõjast osa wõtnud Kuper
Praaga. 22 ork. konts.
janowi partisanide pataljonis, olles esimestest
Nim. 17.30 konts. 21.25 konts. 22 konts. järg.
Warsfaw. 17 grammof. ja kerge muus. 21.30 Puurmanis. Peale sõja asunud elama Kaareperes ise. Tuntud wajkpillide parandajana.
operett. 24—1 tautsmuuuü

wa»tas!i!kn abiandmise scltijz 500 ~a 1
hindab kahsn 1500 p-a, itoan iuÜt
i-g-mist luritahililn füütamifeaa '
Walgamaa noorte PiduSWked ,:r. ,
fctoMfßtttfno. Täna „„
noorte puha atvatakst. Järanemnnl ' f
ervckauded. -aargnewad m-.rmcsugued
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E. Kirjanikkude Liidu auliikmed.

Kes nad on?
Mõningaid joom Soome külalistest.
Aino Suits
n-d roditiid ümroato üldsus juha *eHe eii*
I;ic i.CMmifs'fi-1 : ott 11. rMd Iriguws.d.
Küluiüod fiiruVrmrd ! rammas:, i S-.uinie gu». Kas ra er r>ie om(r „Plldas lorijas" sõdi'?l3<t stfle ;nrrr=ra?o uuMemitfS eepi
äirtomffubp Lmn. ict nende Eesttsse fttüu* mid TUintežie o.utcto muvetanriie usu ja ii'tf4 cucitwrete on rtTn!t*nii' muxnuiMcm
'Oks |q wattumötjak- o-rt eeskätt mere Kirja fittfir. fiimnus ic.*'? Kas ia ci oie fui junud kirja .Mirrumut" fXntmrtn?'. mille jjirit&tiiirfJ on estie
nikkude Litt. Külaskäik nn soome sulemeest? panna kõige. wuitiennnd derbile ontu lavjepöiux tiMumftfl iltanisl-Wene jprto fiÄnd oom
u naiste eümeteks ametlikuks wiüidiks siin' kõdun vhe Eoame jörweäär> laanexasioraadi hiü JSo3—t&O*».
Täna 'aabud iiia fitioifÖiijulc

?no?ffa j notiic

«1 e>le. ielnvtvann'l'. "ScVJo tv? sui
ägedam ot> Ilmun .<T:;artir» wc>min

•no «nerwendade ju une.

imrekoir ?!uü raun. au is „W>anda pavvila". Ii

ilfstf uid soome kirjanikke on küll omal oi'
auneni ennenmltki täinud tutwumas laheta
aust- hõimlaste jn oludega. Teretulnud fit*
Mštoiafe rea Soomelt alustas juHa Elias
Lonurot. Eriti meenub fee mälestusest kustu
aiatu -wennoSlauiik. kes küuure aasta een ia
nnni ilusama kewadu? õitsengu ajal Tartus
.niidis --- Eino Leina, Luges ülikooli aulas
'uu?? haoga oma !u.ul?niü. Imetles linna
;vmlt korraldatud autosõidul Lõuna-Eesti
maastiku mahlakat rohelist. Nüüd haljeudao
E'no Leino üle karmima põhjala kewod.
Külastas Tartut nelja aasta eest ka nais'
luuletaja L. Onerwa. kes sürt siis kitsamale
üliõpilaste ringkonnale esines meeltülendaw
kõnega ja oma luuletist? lugemisega. Males'
mm? eelkäijaid ja mõtlenre nüitMciTc pülm"

n«»r: Kinma miunnatNakcrs kiriandusiif feelemur
icd, fugit t<r mnatifcrtin? rnaOang au (tuil mann?

teada, ixewad naidki.rscnil?ud loomed
uxi? kirjanikkudele tõsist wöistlM. sa seda mitte
'?!ÜII-1 (Wiwitirlr, waie kt om adu?l l kirst. Nll

jkifittet fnfr.T morne fujcutdufc?.

Arwid lärncselt
Eestlasele pale need kolin incest, kes wali-I
tird EkrSti Kirjmnktude Liidu auiiikuicks, kangektki wõõrad. Nii tunneme tõlgete kaudu
Arwid lärneseldi teoseid „x7iamaa", ..Nlaa ;
cnta lapsed", „Minu Marta" j. t., Joel
toneni „Putkiuotkot" ning „Lakris Xtuffcl®;
mant/' ja V. A. Koskenuiemi iiksikuid luu
letist. >
Kõik kolm on nüüdisaegse Loome kirsana
tuste nmnnstatummd kirjanikke. Ncstt fttn
htb Li ärncfeit tvancma ealiste
snlcmeestc pulka (saab käesolcwal aastal 70 ,
nošftnic!"). tõusis juba oma esikromaaniga
(„Ismnaa") Loome kirjandusmaailma parc
mtfu hulka. länustelt on oina teoseis käiit
lcnud eriti terawalt ühiskondlikke probleeme,
! olles mitmeti Tolstoi waiumsugulane, l
Joel L e h t o n e u, lelle „Putkiuotlo" ou
ineiegi kirjanduspublikus wõitnnd suure po
pulaarsuse, on oma buumoririkka naturalist
miga jõulisemaid sa wärskeplthanquliscmaid
kirjanikke. Primitiinsted inimesed, koouttliied
j ja laiajoonsed need on saanud Lehtoncni

;vi?ii)asS?i? tulijaile.

Tartu kirjanikkond rerwitad oma täna ooda
tamaid saomo kutieiõpru mitr? wäbem soojade

Ärtturi lärivÜuoma

.üeroti Bergrath,

Lchtoncn.

Elsa Toini

tunnetega, kull aga mlmwarra siditlik»mm
üldilmega. Loodame, et saadumad joome
kirjanikud Tariu õnewam ssrclibe ja kastaiü
nuude keskel tunurwad neid ümbritsema pere
rabwa sümpoatmt.

P<i? rrrre neid nin juha ftirnietm?

Wilho Antero Kootenuicuii

käsitluses sageli kirjaudttslikeks fuurtüüpideks.
kelle sarnaseid ou maailmakirjanduseski raske

uurimused on hinnatud ja funnustauid wal'
Wilho Autero K o s k e n u i e in i ou Lõo iaspoolgi kodumaa piire. Õn praegu Turu
me nuüdiSpõlwe tähtsamaid luulctasaid. Kir loome ülikooli rektor ja kirjandusajaloo pro-Kersti BrrAr»tl,
2ti§ Aetturi lärnuluvmo
fcssvr.
Tema «BoTjäkaiiia" on näidend, iniz mnte
See paradokse annaStaw txram rm rtvtg-a uftn jani?u korwal peitub Koskcnuicmes aga ka
teaduslik
uurija
tema
kirjandusloolised
ainult Rabwu-teatris et ole kaZkar te> fttfeliigttiaja. Ta kirjutab tut soome fttt tootn
imd. tvaid mida ka Tallinna ..ll
feefe-s. 3edrt tuleb niõtsra nn. rt ta oma teo»
Elina WaMa,

Etturi Wiljancn,

mängitad, .'ldüllap ia ..Põhjalased" weel

wad ka Tanu publikut «Vanemuise." latoalt.
Juba see ahwatleb üht «Vanemuise" lawaStajat

leida.

Llawi Paawolaiucn

jcid awaldall mahcl soome. Maßel torn jt fcdc-i.
3cr on nähe. nnS oma seletuse saab Soome ha'riditsoludesl. Ker-?ii Peagrmh fanluh nonde iwlta,

ideaalse «rahwotiiki" ivõimalunna. Nõu no poo! se
Bõhja-Eoome uhke rahwa wastolu cmtetiwõimu
degä saab ..Põhjala?.-?." näidendi-. Ec?ti mulkide

kellel mi olnud kaks emakeelt, kes tapsepõltveit on

nostarumstu". Järwontaust jeniiest veateoek-S peo

Soomes tolliks tõendada muuseas leegi, et ten.a

nrfefi peale oma ist kl ilu elu ja olu palja-iamise mkie ui-õ*fi üht ia restt romaani ..Tstmaailinei!
nmg, ei ta iii? marja mii>?gi. Öeldagu Meel. et vuuistppa". Zlrlvi Jarmemaust savimaa romaa-

wiimane jõuluks ilmunud ieoõ ~unn hingi" c>i
meie- trükis lõpule müüdi Paari nädalaga.

Ilmari Jttiw o
tsünd. 1874} on Eeski??: baStj iuttaw oina' tööde

tõlgete laudit. Terita ..Punane iontt" on roe:?:;
parast algkeeles ilmumist leidnud stingi een

nuSrust ta aru'aamiik. Oli ju EeSii arengttski
aja;ärk. Uu wörabwa? unistas imede suu Nt st
üldist lsttälcõtgust taowutamist Laudu pöördelise

toone tõmdami'cga ma!inti?sedelile. 2äära?st
objektiimistit ji-5-erundmate ja kunsiirahuliSte rah

wakujuntõte kõrkval, nagu seda on ..Punoiueu
witwa" wõi hiljem ..Nonmraunan loosedm". ott

Ilmari Ktanto andnud oga kõige subjeltnwse
maidkj lisandust soome kirjandusele. Aut talle

Legend.
Hoia Ronk
Püha Peetrus fonbtš mööda maid.
Piiril utfi talle saatan wastu,
ütles silmi pilgutades: „Trastu!
Kuidas Venemaal sa õige läbi soid?"
Peetrus muigas targalt: ..Polnud wiga,
esialgu küll mul paistis silma,
nagu oleks wõitnud sina poole ilma,
et ta iga oma uüguriga
olete teinud põrguks selle maa,
nii et asja temast enam küll ei saa.
Kuid kui lähemalt sa tvaatad: wana lugu!
Rooma keisrid tegid sedasama,

ja ei kadund ristirahwa sugu.
hakkas seda rohkem seemet kaswalama,
mida rohkem teda häwitati.

Ära parem uhket nägu tee.
maimu seega ainult lcwitati
ia besboshnikud on ainult halb klischee!"
Saatan kratsis kukalt, andis särgi:
..Õigus küll, ci lähe uii kui soowid,
igalkorÄ ei saawutata pärgi,

fui la oma oskust wanamoodi proowid,
iga seal nad sekka songisid.

Seal nad kõma walitsnse lõid,
põlgasid partei fassongisid

ja mu plaanidele kahju tõid."
Kuidas on siis lood siin Eestimaal?"
lüsis Peetrus, olles üsna kindel,
-! siin .saatanal weel wäiksem kaal

ta raskelt löödud igal rindel.
..Pole wiga!" Saatan aina säras.
.Siin on rahwarük, siin on parteid,

lende wastastikus kakelnste käras

n nad näe ega taipa teid,
nida mööda mina assu ajan.
Beid: ac#a ainult, rtainfe weel wojan,
NS on uppi kirik, üldse pnru taga.
J ii! c kaasa, näed. et ma ei maga."
Ring nad läksid saatana paleesse

toompeal kusagil ta õbns ains,
ütvool loeidi riigikogu lasus —•
''-tund seal silmiateljeesse

" wanta leernkania l?akkas iaaian,
|;l sü-

kõrwuii kõnelenud koht feelt. Aga mitte küllast

Ee-?n kirsanikud, kes aasia eeu mausend äC Ia m ; PnnwO t a i n t r.. W mraiuiimnan:.
Soome Kirjanikkude skiidu kiilaliskablnn. jmusur»
sid koil! tulles meile uuen nimcü sa rutwnseu
Elsg Soinist.

riff ux C.C.MÜ-SIC. Z:.uk>e UN-RU LOODUD olew:t

„e:n oimor.m 2iunut" sn „ioomri:i; tmocpa"
' <: o? ; . Aiiispc:; tzüiguscle livnud f;i;.u;ti:c- funi*

,-li''c niafiiia „?nlrnfaniai.T;" 'i*jouc voneLme
Kõik ülistasid selle, daami tuju ja la ;f
sellest. Kersti Bergrorhil on mõnikord ka teine
tieteadhJulele liginema fujutturc. -2cc I-ärwi kirjanikimim!: Morn Mm? See ftrjwrab ka4<- kondlikke talente. Äif oi: liita Soiu- inodang saja ?l:ia ci iuc kuh:l»i'i. CJ sa pii-u.ir.u' on iffj
üioma populaarsust rayatv näidend nn innusiä türtitKtfc noorsoole nende eluü, nende püüete jn Soomes ka ta lugejaid humitanud. Ta bnmo mcc! „niiüru-acaa mjima*". Tcmn tMuocprti,,'
>n iimardtfcn:; c«l'i.
nuh ka heliloojat Lcewi Madeloja konipoueerima waiswdc laadi-. Marp Marki lugejate arm on ontlikud wesied la 'el-.slondltkiid rmnaaul d. on s.iaanV.w c-ycc
ntä:-ni" ei? liimi-j, ssoorcmnpõlsvc poo.-. Inwauh'
Soomes
wa-s:u
wäetnd
heameelega.
Er.i!
ta
'atnäi zee mil ooperi. .
wöisrelnn-d hädaohtlikult isegi Kersti
cr:i:>ff•• oiivtNiief : mcsue rviinm-:-:c n::ic iöfli*
„sde" ja „Kuldue. karikas' on fui lasi emm
Arwi Inrwcnlnus
lugejare arwuga. Ei piisa sellest. KcrSri Berg icirart
mnclitv. .Vcõifidc ihhM • c:i ifc luniai-Matv.ö . ttc'»
nükete mänguga.
ithendoõ oma -rt-tfit# ffrfniiifu ja MSrorr. Aianta rotb on olnud wäga llutmtawa sa tmoulniwse
Kolma-5 naiskülalis:e?!
icfv, ii;im 0:1 httl'N!!t auvu-undn. ?S:IV!'S us ielle
on Eoome taaantaade firifljarra poeg.
kirjandu-lita ajakirjl? „3mineit kirsa" toimeta
!NNUIN!!I linider oss olnud :'!nw.
Elina
Woara
ste peaaegu Uofaamnant tulnud kirikhärra. lar sak-, milline kuukiri, möödunud oasml omeri kaik-Lnisu s!'.!'l'a'nc!'. oi: cnuni, leo-nnnud nii lüü
im
jrärsitpallcit.
on
ci-äi
öjaftr.anrn'*
,-fi
tventause romaanide erialaks olid ivaromini
juks oma ilmmniie lõpetas. Kersir Vergroth j ufcmx mitmel puhu! maininid, liiatigi ihu: unise.;
si kusin 'ii fi (:a oi: luuni n "
maa olu!?, mille tundmist ta oma nnietifutst täit pui-md kõike kergelt, nmüvtutält, hoolimatu lüki
: f;i iai'oi!vrtnv:i-:-iCt-iif-:- • 2ihr.fit>ctift«töii:
mist! t|?ti&iiT'-2aomc§ ent umcttiytmrd. Ja na iii, Äga ullie audcka naiskirjaniku toodangu-5 e.i „Tulenkantaiatega". Nii iii-? noorema: Menu
luuleta jaiuta, imsrotnsn: tiine:- c mcelnuudene feba.ifu faomitoa, ennemiics tanauhoidlif. Ag s
et särhv:nt<twicl on olnud õiget mi rivi tai õuta puudu jääraieid tõsiseid töid nagu ..Knrastitli"
wõlulud.
suine il,nn oõoiuiein ci oie rcd.-j imloanuiftaur
primitiimst? waimnelue kahe uiundi kokknvõrget tPnlta-iuÄitli!. mis juba aastate ccit fot riik
iaodimufn nc-ouik orm ;;r.;deiiüm«f*.
Kes
itab,
ci
ole
lülina
Waav.i
meiegi
rauda
ja kooskõla. Mõtlen ja romaanile „Risti ja lrtu auhinrua. Kersti Bergrothi populaarsus saabunud mitte imraliic ~3'tonii"-laenu:.: : wmd nmnr-e.
bnr;r::im.j?.s i„ niüucsidcdniiiinfn )t»n:w,;f§. Laur:

naeris iie: „scb« ilust filmi
ühtelugu rõõmuga ma maatan."
Ja ta pilgutas tais kelmust oma silmi.
Peetrus wacitas, maatas sa jäi üsna wakka.
Luterlased siin ja seal need protestandid,
pildi järel pilt ning näide näite takka

~Aga ühte ifta uta et taipa sugu,
kas itciCt kõiki marupcni pures,

et nii hulluks läinud ou see asjalugu."
„Mis seal taibata," nii saatan targalt lausus,
„ci saand sassi minna nõnda lõng ja lõim,
pappe pidas waos manast ikka wõim,

ltiigkuvti „llne menc-s". Kui itmic Aõna meie !'Ni'-!i oi! irinfmrl uc:d lvuuilVPt Tl• raunal ci õitfc meie fastanil.ntud. (ii leia ire -nn:!fc. ?»•:• kn ec-ri fi-riandHM on löhcmnir «'i•
wahejt oma laarantäeU la nii iillan teed Manne
iammiluSie. nagu iee noor lunlemianug ?n[>* -

!!,'!» ia cccti luule lõlfMis,', ioonse fclce ?is !!.•>.:

ÜSed on KAKS noorktrjauikku fIIIALTC-riihmo;T MU

sa on 'oome i!o.uf-viandu-?liffss :ceo7ünii-?'c bei:'

•alü'a'-:- ridnnnd. SiVel ivbfent. 3"1 ei r-lr
kandle märgiga Aga mõistame tõlkima agt i müif aiiui.r oma luulelise cfmunf: ipordkijisf
„K«wär, armaani memm iälleen. miin ;utttelel"
wõsnud ~s?l ui iü.soi; ,v.;r:cct" ru: - o>. ma J
märkimata. Need on „Xi:lfufanraiare" meeKnt

üiio inuftsnlnnru ninmn-lnsre: „vifv". kaudu

ir.rit tntraroatmad: Van v i 26 liiane u ia

C 11. oooa:-c' Aino s«its.

waidlesid ja tülitsesid hooga,

tui neil haisnra kippus woorns nii kni ausus.
sotsid jälle ütlesid, et pole Jumalat,

kogudused sekka lõid haklooga,

häwitasid kümnle käsku ära,

piiskopp kuulas seda räuka sõimu,
otsiS küll, kuid ta ei leidnud möimu.
Saatan itsitas ja oma linti keris.
Tartu Maarja, Petseri ja Pühawaimu,
lisaku ja Kaarli! Kolossaalne päris
Maarja-Magdalcena Peetruse! polu'd

imesta nüüd weel sa rahwast rumalat,
kui ta wilistab, et kõik on tühi plära,

Terwise, rahu ja waikuse linn.

aga kuna inimesel kutse jääb kui soomus

Kurejaar on Malmis suwitajaid wastu Mõtma

kerkis ette, uhked kiriksandid

aimu,

ei nii kirju olla mõis see usuelu!
Teda waldas raskemeelne mõtiskelu.
Ja ta nägi kogudust, kes kandis
kätel õpetajat, kel on sohi lapsi,

teisal kogudust, kes kuldiet risti andiS,
sest et hingekarsus kandis palju napsi,
nagi kirikutes raskeid lööminguid,
hambad löödi teisel mihamehel sinki
nagi odawamaid kalkunite sööminguid
ning nii mõnda sarnast armnkinki
sa ta küsis: „Kuule, sina mait,

ikka sama, millega ta harjus,
nõuab tema omas iseloomus,
et tal olgu ikka hingekarjus."
„Häwitasid kumme käsku ära?"
küsis Pcetrus, „ia mis andsid wastu?"
„Waimuga sa suurelt just ei sära,
oled nagu metsast lahti lastu,"
naeris kurat, „sots nüüd miskit annab!
Hoolt ta ainult selle eest küll kannab,

et saaks kõhu inimene täita,
hinge ees ta huini suurt ei näita.
Nad ci usu hinge ja ma toetan,
nõnda et ma soise ikka sekka poetan,

lus mast hakkab wvtma miski kindlat kuju,
wormi, distsipliini, mis mul rikuks tnsn.
kuidas kõike seda läbimiia said?"
Jecga talita,, ma üsna salamahti
nemad ise ei saa raasu aru -„Räägin kord ka tõtt/' nii mastas saatan.
„Mrna suurt ei teegi, mina muudkui maatan. et saaks minna üsna saatan lahti
Rahmas ise walitseb nüüd ennast
sa üks ülemaine hiigclmarn,
ja tns palju kokke, seal on paisu Pudi,

sest et satsid annawad ideed,

mõni tirib eest sa teine tirib hännast
ja siis ongi marsti kogu asi nudi .
Minu tõukan tagant ühte teise mastil,
käken siin sa seal meel warwastele aStn
ja meel weidi aega, siis on tähtaeg täis,
siis ma ütlen: .Käärige nüüd üles särgikäis!
Kuulge, hüüdmas juba tornikellad

kamnumislidele walmistawad teed.
Kooliõpetajad kaswawad ses waimus,
internatsionaal ja Lenin kõigil suus
oh sa Pcetrus, omas lihtsas Maimus
oled meie riigis ikka liiga uus."

kirikusse kutsnwad nad kõiki, keS on magad,

tõuske üleS, tulge, mennad Hellad,
kus sa muidu oma hoope jagad!
Altar kutsub, seal ou palju ruumi,
kus wöib jahutada meeli kuumi.'
Ja siis moorimad nad kokku omnibussid,
pastorid ou kaasas, talupoeg ja pürgel,
igal karmanis ou kõmad soome Pussid,
siis on kirikutes alles õige mürgel!"
„Nii ta tuleb," ohkas Peetrus mures.

Waaiamaui lanamiijclc lulijelc feroadele, on
Kuresaarc-S kõik eitemalmistamd iumiiajate iva-nn

wõcmijcks. Kuurordi elu lõjnnijcks ou mõndagi
uuenduii läbi Miidud sa snwiiajaile unu mugg.oun

laadud. Mudarawilad algaiid lööd juba 21. mail
ja kuursaal awaii 26. mail.
Mercmesi on sedalrõrd toe. ei nii vauna:- fri ka

supelusmajades mcrciupelused fäToboos. Wii
maste soojade ilmade mõjul unub linn rohelt nr;

kõikjal õitteiuad lilled ja vnnd õbk rais nireiõi
wat fetmdni aroomi. Peale talunniinafnt algab
Eesti snlvises baradiiäs mmaline iumceln.

sest kõik läks tal kirjuks silme ees.

?lga keeras äkki siiski ringi,
ruttas kõigest nähtust, kuuldus; aru andma,
tmha meestega seal kõrgel muret kandma,

kuidas päästa hukkawiidud hingi.
?aatan hüüdis talle järgi üle aasa'
..Pange omad päästcmõttcd ussitama,

Julewaasta tule ia too teised kaasa:
Ktrikrahwas hakkab pussitama!"

<?m"CKtavc-> p: akr-ioei imrd iumel meie nt nunn/t:

ai eiid ja ;ilvü; ülikooli erotcMorid.
eri olud on taheda) ia mõrrelde? leic-rc fuit*

rnavfia odumnmnd. 3amm; on odawa
utad ia fa varemad toiduained.
Ka iüvndine ec'r on mnamn Imelineind. Ke.'fc!e mc vere i > ci tobi, wc id niiiid õueteed Taüinvnr:.

aniohiie-iiiio Kiivenaavde seim. ?e;-:ab Tati*.;: •
näu Knrei.mrde aim;li 7 iiindi. ühendu-- i.-ja baeir
fniic! Em: -[une liinil.

Kee- fmiviajaiir 'bfub faii;jcmai jt fiitMoirat

on jagatud kolme järku- 1
jätk algas 2-ä mail ja kenal, 2-\ nnuuni; 2 ;cif

äraolekul, fnlui ci nlaia iiun.inna io'm esia üür*.
ruiemrue firMohwntffl». unud. ke? m

augustilt kuni jelnembrini.

mae-iab maadelda ,iikike>r möõdmind 'aiandil elu

26. tunnist fuui 20. angiinini ja 3. jätk -- 21.
25 a-? tarnalt selle!e on ette näinud ka hinna

alanduii. !. ja 3. järgus ou mudar-umla-- etie

nähtud 3'! brots. hinnaalandnit umdamatmidel!., km

gile suwttajaile. Kõigile riigi ia omamaliini-ee
nijaile on hinnaalandus l. ia 3. järgus 4'i inon,

ilma. manade elvtu-r-.re ja elamine wõin ni»:.j ma
nade iniie-rffude vomnnnf.ir, fej rabab icrweua j i
faiunniia veorda laaa.n ema inabocmcne ri>ö suur*
>ee «'"Yab nimuama tcrimMimia Kiircmnc.

ja nt P tõrju j.iile. nutuni ka iuwa.it didele mem'.

JBamilo" W on lõige oattmü |

Peetrus ägenes, ta wana mõõga mees,

tahtis nagu terariista Mõtta,
minna selle soodomaga sõtta,

Jcimn: tunda traimi köitmine hii:> t'i! nui;!: fi, l..Vi
otr-:-;:ian; hmata cci J"-".'1» f;een:

Raske süüdistus Läti mere
meeste wastu.
Eesti meremees petseti läbi ja riisuti paljaks.
Riiast. 39. mai!. Läti peakonsul Tan
ziqis teatab, et politsei wanqistas ! Läti mc
vcmccft. Neid lahtiustatakse Eesti laewa
..Polarise" mehaaniktl Wähi läbipeksmises ja
paljaksriimmises ühes ladaniakõrtsis.
zigi politsei anoab, et Läti meremehed on sea!

iicgi ialtvi annauub, kes. riim? mdamapnr
frmin* joobnud meremehi. Kolm Läti mere'
unest on mauub peakonsulilt reisiraha Tobu maaieiõihiif*, fnib nad on raha ära joonud.
Wangmnrtnb Läti meremehed paigutati wang
la ese.

Muri oti kasulikum pprekonnaseep

Mari pehme vaht on täiesti neu
traalne.

Mari lõhn on peen ja püsiv.
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Kuninganna maalt wälja

Kasarmu seinte wahelt päikese ja õhu kätte.

M-m« Lupescu ott pärinud Rumirenia kuninganna koha?
Kaitsewägi alustab teekonda laagrite poole.

Pariisist, 30. mail. „Echo de Paris"
kirjasaatja Rumeenias teatab, et wahekord j
Rumeenia kuningas Karoli ja tema lahuta- :
hid naise Helena wahel on muutunud äär
miselt terawäks. Helena, kes eelistab ennast
mitte kuningannaks nimetada, waid „print
sess Helenaks", olewat saanud Karolilt kordu- j
mall ettepanekuid lahkuda Rumeenia pinnalt, j
Nüüd olewat Karol saatnud oma lahutawd i
naisele käsu, et ta 24 tunni jooksul Rumeenia

Nende päewade sees lahkuwad Tartus
asuwad laitscwäcosad suuremas enamuses
talwekorteritest ja lähewad Wärska ja Jä
gala laagritesse.
Kogu talw kestsid teoeeritUised õppused ja

talwised praktilised harjutused. Sest kaitse
wäes peab sõdur ühe aastaga kolm korda
enam õppima, kui tehti seda endises wene sõ
jawäes kolme aastaga. Sõjamäe relwad ja
nende käsitus on peale ilmasõda eriliselt kii
resti täienenud ja nõuawad sõdurilt palju
oskust ja harjutamist.
Kaitscwäc juhid on õppuste tagajärgedega
rahul. Eriti soodustab kaitsewäc õppusi
meie sõdurite üldiselt kõrge haridusline tasa
jpiud.

On wähemaid wäeosade allüksusi, kus kõik sõ
dnrid wähemalt keskkooli haridusega, enanrik
aga üliõpilased ja ülikooli lõpetanud noorme
mehed. Õppused, velwade ja instrunientide
käsitamine nendes allüksustes nõuawad sõdu
ritelt laialdaji teadmisi, intelligentsi jä kõr
gema matemaatika tundmist.

piiridest lahkuks.

Printsess Helena on senini keeldunud •
Rumeeniast lahkumast, kuna ta ei soowi lah-!
ku minna oma poja, troonipärija Michailiga. j
Samal ajal olewat aga Helena seisukord Ru-j
meenias muutunud wäljakannatamatuks, ku-!
Waba aeg Wärska laagris.
na temal on keelatud kokku saada isegi kunin
Sõdurid lööwad setu piigadega tantsu
ga ema Mariaga.
„Echo de Paris" ütleb olewat awaliku
palju, kuid wahest leidub ka waba aega, saab walitsus, erilised seadused ja määrused
saladuse, et kuningas Karol seisab täielikult
wabas looduses puhata, järwes ja jões keha palju kohti, kuhu wõõraste sissepääs täiesti oma endise armukese madam Lupescu mõju
karastada ja kaldal päikesewanne wõtta. Ko wõimata. Naisi nendes linnukestes ei ole. all. Lupescu elawat suurest hiilgusest ümb
guni mõned õppused ja praktilised harjutused Ohwitseride perekonnad elawad harilikult ritsetud ühes kuninga lossidest.
tehakse spordiülikondades. Mõned kaitsewäe laagrite läheduses erakorterites.
lased lasewad endid päikesel üleni pruuniks
Praktilised harjutused sünniwad laagrile
läheduses asuwatel poligoonidel ehk laskeplat
sidel, mis kaunis suured ja mitmekesise maas»

tikuga. Päewadc wiisi pauguwad seal püssid,
täristawad kuulipildujad ja kostawad tume
dad kahurite paugud. Lastakse päris lahingu
kuulidega. Eriti huwitawad on kahurwäe
Harjutused, kus granaatide ja schrapnellidc
lohkemised päris tõelist sõda meelde tuletawad.

Wcchel tuleb laagri Käesolewal fuwel pannakse erilist rõhku re

ümbruskonna kohendab

ferwohwitseride kordusõppustele.

mi seks Libedasti tööd Sügisel arwatawasti suuremaid ja üldiseid
teha. Peamine mure
on, et teed oleks for* manööwreid ei Peeta, waid korraldatakse laag
riaja lõpul taktilised harjutused diwiiside piir
ros.
konnas.

Tellise ja ostke
naiste Ja meeste valmisriided

ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete

Juba pikemat aega kestab talwekorterites Põletada ja näowad wälja nagu indiaanlased
elaw tegewus ja ettewalmistus laagrisse mi Kaitsewäe laagrite asukohad on õnnelikult
nekuks. Kaitsewäel peab kõik kaasas olema ja
walitud.
wäeosad peawad igal ajal tcguwõimelistena
Wiimastel
aastatel
on nad palju täienenud
esinema.
ja ehitustööd nendes on enamasti lõpule wii
Sõdurid ja ohwitserid lähewad meeleldi laagri, dud. Nüüd näewad nad wälja nagu wäikesed
sest seal on tõeline sõjamäe elu, ja praktilised linnakesed, mille elanikkudeks ainult kaitsewäe
harjutused on alati huwitawad. Tööd on lased. Nendes linnakestes on täieline oma-

kauplusest

Karl Abel Tartus, Kaubahoov 8.
Franz-Josefi
allikavesi
korraldab seedimist.

Arsttdepoolt soovitatud.

Austria rahanduse ter
wendamine.
„Kreditanstalt" päästetakse wälispankade
poolt. Mstria lehed mures wälismõju
Mast.
Wii n i st, 30. mail. Austria rahaasjan
duse ähwardawa kuristiku äärelt päästmiseks
on niiüd wasw wõetud seadus, mille järele
riik wõtab oma peale wastutuse tehtawa wä°lislaenu eest, mis peaasjalikult läheb Austria
„KreditanskM" wee peal hoidmiseks. Sar
naseks wälislaenu andmiseks on juba kümme
suuremat rahwuswahelist panka oma nõus
olekll annnd. Sellega saab Austria riigipank
warsti oma käsutada krediite, mis wõiksid
terawaks kujunenud olukorda parandada.
Selle wälislaenu teostamisega läheb aga
Austria rahanduse kontroll wäliskätesse.
Prantsuse rahandusetundja professor Rist
saab „Kreditanstalti" juure järelwalwe teos
tajaks, hma ka riigipank saab sinna nLuatid
wa esitaja saata. Need wõiwad panga asja
ajamises rahwuswahel. pankade nimel kont
rolli teostada.
Mõned Austria lehed märgiwad kibedus
tundega ära seda, et waatamata hiljutistele

Helena.

ennustustele Austria iseseiswa majandusliku
olemise wõ imatusele, olid siiski mõned maad
kategooriliselt Saksamaaga koostöö loomise
wastu. Seda waadet wõiwat seletada ainult
sõja psühoosi jäänusena, seleta ivad lehed.

Meemeli linnapea ei oska
leedu keelt.
Leedulaste protesti-refolutsioon.
Kaunasest, 30. mall. Meemelis peeti
ära leedulaste koosolek, kus wõeti wastu
protestr-resolutsioon Meemeli uue linnapea
dr. Bvidlingeri ü>hta. Resolutsioonis tooni
tatakse, et Bridlingeri walides on Meemeli
seimel vilkunud Meemeli konwentsiooni 27.
punkti, sest uus linnapea ei oska leedu keelt.
Meemeli maakonna direktooriumilt nõutakse
sammude astumist selle wäärn ahtuse kõrwal
damiseks.

Tõusu-tendents Berliini börsil
Berliinist, 29. mail. (Trj.) Möödu
nud nädalal näitas Berliini börs kerget tõusu
tendentsi, millega üldiselt ära wõideti ka teisi
päewane kursside langus. .Kuid tcgewus on
üldiselt nõrk.

TALLINNA PÕLLUMAJANDUSE NÄITUS
algab tinavu 20. jonnil kell 3 päeval, lõpeb 25. joonil lj Näitusel kõik põllumajanduse, tööstuse ja käsitöö II Näitus on kõige huvitavam õppereisi koht põllumehele,
kell 12 päeval. || osakonnad. Esikohal põllutööriistad ja masinad. jj kõige meeldivam väljasõidu koht linlasele.
Ülesandmine kestab veel ainult paar päeva. Näituse büroo: Taiiinna, õuepmuii i.

des tvõib tväga kergesti jääda mulje, nagu woo hem Anseküla kihelkonda, waid kuulub
laks Krira Aa (Lielupe) läbi Düüna, enne kui ta Kaarma-Sunrc waldo. Samuti ebaõige on Abruka Jalgade higistamine on tervisele kahjulik,
Samuti ei ole mingit mõtet, näiteks, lühendsil: merde
suubub.
ebamugav ja eemaletõukav pahe, mida kõrval
fiooi. pro gooti, hiin. pro hiina, juud.
Neljandat imetul on mainitud, ct Aafrikas saare elanike arw 2532 cl. 1930. a.? Abruka dab 1 karbi
pro juudi, kelt. pro kelti, leed. pro Itti „ainult ühes kohas mandril, äärmises loodes, on saarel ci ole tõeliselt ühte kümnendikkugi esitatud
d u jne. Lühendid on wajalikud ruumi säästuks, mäeahelikke ja keerulisi ('?) mägesid." See ei elanikest ja toodud arw on lihtsalt 1922. a. rah
hisipulber „SEC"
kuid sellisel kujul ei anna nad loodetud tulemust, wasta tõelisele olustikule, kuna Atlase kõrwal on walocndusel registreeritud elanike arw Abroka wal
unustatud ta lõunapoolne peegelpilt Kapi mäes
küll aga raskcndawad lugemist.
las!
Konwersarsioon-Leksikoni
koostajail
tuleks
aga
tik. Edasi on 10. weerul antud tublisti wanane
Märksõnade arw on sellise wäikse entsüklopeedia uud statistilised andmed (1911. a.) Aafrika ofa weel Paljugi õppida päris oma kodumaalt, enne kui
tarvitamine. Müügil apteekides ja
jaoks küllalt smir, wöiks öelda liigagi suur, kuid wõtu kohta maailmakaubandusest. Äärmüelt ris usaldatakse käsiiada kaugemaid.
rohukauplustes.
tvalik jätab mõndagi soowida. Puuduwad, näiteks: kantne on ka wäide (13. weerul), et „taimed, mis
Abel (paleontoloog.) , Absaroka (mäestik), ei waja erilist kõrget soojust, wõiwad areneda Aaf
Leksikoni koosmjad on sellewastu oma wastu
Aereboe (kuulus majandus-, eriti põllumajan rikas igal pool (puuwill, fuhkrupilliroog, kohw, ree tusrikka töö teinud hoopis hõlpsaks. Kus saab,
dnsteadlane), Aggerkanal (ühendab Daa-nis jne)". Aafrika suhtes on omen sademele reshiim seal on otse ilma wigurdamata ja ühes wigadega
La Nikolska balletiõhtu.
Limfjordi Põhjamerega), Agnillon (Aguilo palju tähtsam kui ühelgi teisel lõunamandril!
uius), Aitow (maailmakaartide tvõrgu «cane'Esitatud statistilised andmed Aafrika maade, mahakirjutatud. Koguteose «Tartumaa" registrist
La
Nikolska
on Tallinnale tuntud jriba möö
vas dHrive" koostaja). Akmetschet, agglome eriti linnade (17. weerg) kohta on liig wanad. oi on näiteks wõetnd 129. Ivcerul esin-cw «aheljär dunud aastast. Siis
ta ilmus siia iscwärki rekla
ratsioon, akkulturarsioon jne., et nimetada waid gugi, et täiust taotlcwa wäikcse enisntlopeedia'toi
mi saatel. Lubas tantnda ala-ri. kuid tauni- ai
mõningaid omalt alalt. Selle asemel esinetvad metus ning kaastöölised wõiksid kasutada inba hoo lvesiiku" definitsioon: ..aheljärwestik
ttult üheksa kümnendikku alasti. Kuid ometigi' see
rohked märksõnad, mis oleksid wõinud lahedasti pis wärskcmaid. Näiteks on Kairo elanike ap järwcstik, kus järwed asuwad reaS
kokku kolm „Estonia" saali täil rahmasü
wälja jääda.
üksteise lähedal ürgoru põhjas". gi tõmbas
wuna signaalitud 790 tuhat, kuna 1927. a. rah
Arwatawasti tahtis tantsijanna sel wiisil leha
Ka on wiid e t e süsteem puudulik. Tingi waloendusel seal elanikke oli 1.064.367, Alel Wiga on «ürgoru" (peaks olema lihtsalt «ora") omale
kohapeal nime. Ja nüüd .kui see nimi on
maia oleks tulnud esitada sellised wiited. nagu: sandrias 445 t. pro 373 t. Samun on and ja see wiga on näit. ..Wõrumaa", «Setumaa" ja
tehtud,
tull ta juba ilma sellise reklaamita Kuid
Adelsberg wt. Postojna-P os t u m i a, med wananenud Alsh i i r i (Algeri), Orani,
tulnud enam üksi oma partneri Droödomiga maid
Adula wt. Alpid, Akamagasaki wt. Kapp linna (Capotown), Turbani. Jo ..Pärnumaa" registreis juba parandmud, kuid et
kaks täistverd Hispaania hidalgot on kaasab
Schimonoseki ja mitmed muud.
hannesburgi ja Pretooria kohia. Pa sinna ei ole ..asjatundja" silm waadanud.
La Nikolska on rahwuselt wenelane. £n olnud
Samuti lonkab mitmete märksõnade kirju rcm ei ole lngu ka teiste mandrite linnade ja paik
Weel halwem on lugu teisal, kus on tegemist Praaha ooperi primabaleriinik-. Aiimme aa-ta
tnswiis. Kohanimedest peaks olema, näiteks: kondade suhtes. Wananenud andmed on esitatud,
jooksul ta on esinenud Balkani riikide- Süüria-'ia
näiteks Aa rg a u, A b e r d a re, A g u i l a. Chi otse lai ei ise wöi osalise plagiaadiga. „Elu" lek Egiptuses ning pikemalt peatunud Hi-paanirAcapulco pro Acapulko, AiguesMor t es pro Aigncsmortes, Alger pro ett, Acton'i Addis Abeba. Adelaide':, sikoni 1. raamatu wäljaandmist on silnianähta Se. ongi reikikirjalise maiguga."pÜÜab
Al she er ia, Kalahari pro Kalabari, Agrigenti, Atron'i, j.m.r. kohta. Tõeii'- tobilt hõlbustatud k.-ü. ..Looduse" «Eesti Entsi?a..t..k-greeka za egiptuse moti.we ja esin
A& o pro Abo, Dah 6me pro Daho m e, sest suuremad, sageli tväga palju suuremad, arwud klopcedia" reklaambroshüüri najal, kust on osaliselt taotleda
dab mitu tantsu praegusest Hispaaniast. Seega ees
Aquila degli Abruzzi pro Aquila, Au on antud, näiteiks, Aar a u, Aberhst tv i r h'i,
katva on sisult õige kirju.
ial y a pro Adalia, Gasi Antep pro Abessiinia. Antalya (Adalia). Adria wõi enam-wähem täiclifrilt maha kirjutatud, näi
A in t ä f), N e n chAtel pro New ch ä tc I jne. nop oli (Edirne), Ain-Sefra, Ga s i An teks, J. W. W"s ? i kirjutatud «aadressbüroo", , v "Estonias" ettekantud greeka ja egiptuse tantAkkerm ausile peaks lisandama rumeenia nime tep'i (Aintab). Aiwalyksi (Aiwalyk) j. t. «aadresskalender", ..adressaat", «aaria", A. W <t* Wd knulutvad tanttrzanna alasti tantsude iecria-se
AnN.k-Greekat on öpitnd tundma miimd-in ffiüU
tuse Cetacea albä. Agcigent'ile endise kohta.
g a kirjutatud ..Amandus Heinrich Adamson", A.
lühendite loetelus ei ole märgitud "'elle tähendus.

"Teaduste sõnaraamat",
mi» »ma «ime ei wSSri.
Edg. A
Konwersatsioon . Leksi
-10 n. Teaduste sõnaraamat. Toi
metaja; Bernhard Linde. Esimene kõi

de, 1. raamat. Kirjastus „E l«" Tal

linnas. 192 weergu. Hind 3 krooni,
ettetellijaile 2 krooni.
Tallinna kirjastuse ~E l u" Konwersatsioon-Le?sikoui äsjailmunud 1. raamatu saatesõnas on toi
mctuse poolt öeldud:

„Kui kadunud- dr. K. A. Hermann 1900. aas
ml tegi Tartus esimese katse hakata wälja andma
..Eesti üleüldise teaduse raamatut -ehk encyklcpädia

koiivers.nsionilcxikoni", siis oli see küll julge alga-

Ms, kuid tolleaegses olukorras määratud nurju
mi sile juba oma liig laia ulatuse tõttu, kõnelemata
meie keele oskussõnastikulisest arenematusest ja wäl
jaande koosiamise puudustest."

Käcsolewa «Teaduste Sõnaraamatu" kohta wõiks
lähikaudu tarwitada -sama iseloomustust. Olgu keel

küll moodsam, on sisulised Määratused ja koosta
mise .puudused sedawõrt masendawad, et ka see
«Konwersalsiooi.llleksikon", trähemalt ta esimene raa

mat, -tohiks praeguses olustikus olla
määratud nurjumisele.

„Elu" konwersatsiooit-leksikon tahab täita wäi
kese entsüklopeedia ülesandeid. Kuid esimese raa

matil märksõnad (A—Ak) sunniwad asjasse süws
nedeS oletanra, et wähemalt alguses on haaratud
liig laiaulatuslikult. Tahetakse samamõõleliselt
jatkata, siis peab leksikon tahes-tahtmatult hoopis
suuremaks paisuma kui käwatsetud 18 raamatut.
Wöi kui püütakse edaspidi teost suruda ettenähtud
raamidesse, siis järgneb seksist ebaühtlus.
Olgu nüüd ulatuse küsimusega kuidas on, kuid

tehniliselt ja sisuliselt on „Elu" koiüver satsioon leksikoni esimene raamat ränga ebaõnnestumise hea

näide. Juba toimetus on 96 leheküljele (= 192
weergu) lisanud 2'/z-leheküljelise trükiwigade pä
randuse. Soe on aga wäike murdosa tõeliselt esi
newarst wigadest. Raamatus on lehekülgi, kus 10

—l5 wiga ei ole haruldane. Eriti äbar on tihti
korduwate lühenduste tabel. Ma ei ole
ttõxkl9 seni weel krinagi kuulund, et lühend r t § p.

Mhendab respektaabel, küll aga respec
tiv». Tekstis esineb, näiteks, lühend ha. kuid

üldtuttawa Gi r g e n t i jn*.
Kõige hullem on lugn aga sisuliste waäratus
tega ja wananenud andmetega. Neid on sedawõrt
rohkesti, et tühjendaivalt loendades kuluks leksikoni
esimesele raamatule juurde panna terwe täicndaw

Hämmastama panewaid andmeid on toodud ka

kodumaa asulate ning paikade kohta. Enam
wähem õieti on edasi antud andmed paikade kohta,

tuuridest ja joonistustest ning nende kaudu üldiselt
tuntud poogd largncwad tantsus üksteisele snlatvas
tarzekorras. EgMwse tants on kui kmolindik- muu
tunud hrerogluuf.de ,a *rc-?odc rida. Tantsijanna
Kõik see on äärmiselt ebasoliidne kirjastusi ja on nendes heade tagaznrgedega eln-ranud antiikilma
leksikoni toimetuse poolt, kes reklaamiwad oma k.tvisturmd .ooin. Naud.tawad olid ka tshebln polka

Tammekannu kirjutatud ..Afganistan", F
T u gla s e kirjutatud «Juhani Alw" jne.

wihk. Kuna arwustise piiratud ruumist ei piisaks mille suhtes on kergesti käsüatalvaid andmeid Eesti
ka tähtsamate loendamiseks, siis olgu allpool «sitck Kirjanduse Seltsi kodu-uurimise toimkonna poolt teost «igale kodule uhkuseks".
tnd waid silmatorkawamad allakirjutanu erialalt.
Uhkustada ei ole meil selle «Teaduste Sõnaraa
Märksõnade järjestusest kinni pidades oleks neist wäljaantawas maakondlikus koguteoses „Ecsti" (1.

\a HrSpaania tantsud, üldse Nikolska seekmd iät
pal,u suurema elamuse kui möödunud aa-la!

... Madriidi ooperi ballerimei-ter
kaalukamad järgmised:
—4., Tartumaa, Wõrumaa, Setumaa, Parun matu" esimese raamatuga küll midagi. «Hooli näitas Maga head kooli ja mairsekust Kuid W
meister
on ta kastanjettide tarm.lamise- mi- üm
Juba esimesel weerul on trükitud, et „Kura maa). Saaremaa paikade suhtes (maakondlik ko mata suuremastki täpsuse taotelust, mida on püüd
nes eriti .Legendis". ' ' mu' tlm*
maa Aa algab Mcmcli suurest ja jookseb põhja guteos ei ole weel trükki läinud!) algawad juba nud saawutada oma töös nii kaastöölised, toim
poole Düiiua suud Riia lahie." Tõepoolest ei alga
Teine hispaanlane on gitarrimängija Noca
wassingud. Puudutvad ka teiste maakondade mi!'aga Kura ehk Semgali Aa kaugeltki Memeli (prae
guse Klaipeda (I) suures ega jookse põhsapoole (!) med kohanimed, mis oleksid pidanud mah.uma
Düüua suudet Lii lvi lahte. Lielupe on waid ran märksõnade Aa—Ak wahcmikku. Nabawamaks näi
nikuivooluste tõttu Daugatvale tributaar. Edasi
on nimetatud, et Lii tv i maa A a läfifccltic nimeitus teks wassinguie suhtes ou Abruka saare kir
Kauja (kas -mitte Gauja?) on 320 km pikk! Ha jeldus (63./64. weerg). Leksikonis on sõnasõnalt
rilikus geograafias peame me Gaujat 380 km pi öeldud: „Saar moodustab walla, mis
kaks sa ühtlasi Bolri kuuri kõige pikemaks jõeks kui
mitte artvcstada Tüü'>.at (Daugawai), mis ei kuu'-

lu täies ulatuses Lätii. Kõige haltvcni on, muide,
et Kontversatsioon-Leksikoni lühikest kirjcldist luge-

kuulub Anseküla khk." Iga kodumaa
tundja teab aga, et Abruka saar ei kuulu
üldse Abruka (Abroka) walda, weel wä-

konna liikmed kui ka toimetaja" (lause on konwer
sarsiooni-leksikoni eessõnast!) on «tellijaile ja kasu
tajaile" kätte sikutatud äärmiselt ebatäpne, loha
kast toimeiusest karjuw ja ebausaldcrraw raamat,
mis wäärib kõike muud, kuid mitte «Teaduste Sö
naraamatu" nime.

Peale mone tantsu saate ennes ta ka h™!;
näidates kui suurte tagajärgedega gilarr!'" Llo'^a'
maal tarwiiatakse seda ka soolo-instnm.cndina

Laupaetval La Nikolska esineb Tann. a.

Tartus oletvar nähtud ette üksainus «.««n*'olewat katva suurem ja koo-newat

õhtu tvalitud paladest. kahe
löitwat t-mtsijann. Pariri laudu

Kr. 143.

Pühapäev::!, 31. mail 1931. a
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Tartus asutati lennuühing.
Tartu teated.
H«w! öhuasjauduse wastu kodautKude hulgas.
Saame ttriaudasöbtm ülikaoli
aulas.
EeSti Kirjanikkude Liit korraldab Soome
kirjanikkude külaskäigu puhul pühapäewa õh
tvl ülikooli aulas «avaliku ettekannete õhtu.
Esinewad Ilmari Kianto, Artturi Järwi
luoma. Kersti Bergroth, Elsa Soini, Lauri
Wiljanen, Olawi Paawolainen, Arwi lär«
wentaus ja Clise Vaara.
Osawõtt kõigile waba, alguS kell 8 õhtu',.
Losfi tävaw saab weewärgi.
MajavmanittM etteSie vlaatnS.
Linna weewärgi komisjoni wlimasel koos
olekul oli arutusel Lassi tanawa majaomanik
kude ühine palwe järgmise sisuga: majaoma
nikud lamawad linnale raha weewärgi sisse
seadmiseks Lossi tänawal. Laen on 3 esi
mefe aaSta jooksul ilma ppotsezchilol. Vee
wäük kuulub täiel.ikis'lt linnalt ja wee tarwi
tajad maõsawad harilMu tasu. Ajajooksul
maksab -linn laenu tagasi.

Niisugune korraldus on tingitud asjaolust, et
linnal enesel raha puudub weewärgi wõrgu
laiendamiseks ja sellepärast ainuke wõimaluS
on weewävgist wett saada wiisil. nagu seda
tahawad teha Lassi tänawa niajaomanikud.
Nende palwe esitatakse linnawolikogule
kinnitamiseks. Weewärgi komisjon pooldab
palwe t.

Postlpntvr pääseb tolmust.
Tartu postkontori ülem oli esitanud palme
linnawalitsusele lubada linna weewärgist
wett tänawa kastmiseks. Kuna postkontoril on
oma weowark ja ta linna wett ei tarwita, ei
olnud weewärgi komisjonil, kus see palwe
kaalumisel oli, wõimallk wett lubada ilma ta

Kiisttööliste fetsukordparaaeb
Töötellimine tanawu märksa elawam.
Mõningates käsitööharudes, kus wiimas
tel aastatel töötellimiste wähesuse tõttu töö
puudus ennast õige terawalt tunda andis, on
seisukord tunduwalt paranenud. Juba liii
nud aasta wiimasel poolel hakkas seisukord
kalduma paranemise poole, eriti just arwu
rohkel õmblejateperel ja mõnedel teistel käsi

Pr. EMfe Mcimu meele
tuletuseks.

asjanduse selgitamiseks awalikke könekoosole

kuid. Sarnane koosolek peeti kg Tartus.
Koosolekul otsustati ühemeelselt Tartu asutata

lennuasjanduse ühing, ühingu sihiks pidi ole

Uuingu põhikirja lõplikul k'jul redigeer:Reede õhtul oli ühingu asutajate poolt rae mifebs ja tema registreerimisele entamueke wa
kotta kokku kutsutud koosolek ühingu asuta liti seitsmeliikmeline ajutine juhatus: K. vhr.?.
J. Kaie, K.-Koppel. mai. H. Lraw.
miseks. Koosolekul waadati esitatud põhiküja
adw. Kubo ja A. Tõllassepp.
kawand läbi ja kiideti üldjoontes heak?.
Põhikirja särele töötab ühing käsikäes teiste
Koosoleku järele astus juhatus kokku ja
Eesti lennuasjanduse ja püüab eriti otiustas wöimaiikult kiiresti põhikiri registrce"
tihedat koinakti luua ning koostööd arendas riigi
riinncfe jaata. £ldi arwamiiel. ct põõik rja re
kaitsemumstega ning kaitseliiduga.
Ühing asutab lennu/lubisid ja lennuringe, õhu gistreerimine ci nõim palju aega ja et selle ja
tab eriti noorsoo keskel huim lenminsianduie rele tüliks suurem kooeolek korraldada ühingu

Õmblejate peres on kõik, kes wähegi korraliku

malt töötawad, tänawusel töötellimiste hoo
ajal otse ülekuhjatud tööga, nii et paljud on
sunnitud palkama abilisi ,mis eelmistel aas
tatel oli harulduseks.

Ka kodus omaette töötawatel rätsepatel on
wastu. Korraldab loenguid, kõnend, demonitrat
sioone ja kennupäewi. Soetab lennukeid ja korraltänawu kewadisel hooajal olnud töötellimisi
rohkem kln eelmistel aastatel. Selleks awal
das osalt mõju ka rätsepatööliste streik, mis
Mõnep. põdemise järele suri skp. peaaju põ«
pärast siis paljud tellimised läksid üle kodus Ictiffu suurtöösturi Jaan Mainn abikaasa Eliise!
Kuidas koole ülewalpidada.
töötumatele rätsepatele.
Maim. Kadunuga tvariscs hauda üks Tartu eesti?
Laupäewal oli linna ja maalvalitsnse liik
tööpuuduse üle ei saa kurta ka jalanõude seltskonna hilisema ärkamisaja agaramaid naiste-1 -mete
nõupidamine linna ja maa poolt
walmistajad. Ka nendestki on paremad töö gelasi. Tema surma puhul töusewad silma ette need ühiseltwahel
ülewalpeetawate keskkoolide asjlls.
tajad kewadisel hooajal olnud tööga ülekuhja tegewuõrikkad aastad, mis algand möödunud sajandi Leiti, et senine ülewalpidamise moodus, kus
tud. Üldse kuuldub käsitööliste ringist, et tä« lõpul, ulatades maailnm-sõja aastatesse. See oli ühes koolis kannawad kulusid nwlemad oma
nawune aasta senini töötellimiste poolest on ajajärk, mil äratati peamiselt toi walitsused, ei ole just kõige parem, tuleks kaa
olmid märksa parem.
metaja Jaan Tõnissoni õhutuse mõjul meie en lnda, kas mitte üks omawalitsus ci kannaks
Aincterohke turg.
dised seltsid uuele tegewusele ja kutsuti nende kõrwal täiesti kõik teatud koolide kulud, mis oma
Vaaril tviimasel päetval reedel ja lau* ellu terwe rida wastseidki ühinguid, milledest mõned walitsnStel kanda, ja teine omawalitsus kan
päetval oli ting suur ja ttirw+erifets. Eriti hiljem kujunesid üldtähtsusega organisatsiooneks. naks jälle täiesti teiste koolide kulud. Wõib
rohkesti oli maalt müügile tooduid kartuleid ja EeZti atvalikkude tegelaste ariv oli tol ajal äärmi olla leitakse weel mõni kolmas moodus, mis
kaeru. Laupäeval oli muuseas rohkesti muugil selt piiratud, tvõrreldes selle eesõigustatud kihiga, sobiwam. Laupäewal kindlale seisukohale weel
ka tvöid, piima ja kosrt. RnMjahu palumine on kes tegutses kodumaa atvalikus elus meie waStaS ei jõutud. Läbirääkimised jatkuwad tulewal
jilmapaisttvalt wähefckZ jäänud. sageli puuduvad rinnana. Nii tuli siis ka nendel meie inimestel, lcmpäewal.
kes olid kord awalikku tegewusse rakendunud, tõm

turult. Sellele vaatamata ei ole rukkijahu hind
linna weewärgi wõrku. Otsustati wett lubada töuSnud. Eriti ilusat pil.i pakku? laupäevane
kõige vdalvama tariifi järele, nimelt 15 senti turg lillede poolest. Lilledeturul või? muuseas
kantmeeter, missugune hind katab waewalt näha rohkesti- sireliöie kimbukeste müüjaid, küll

mata ennastsalgava jöupiuguwsega ja ajakulu
tusega.

Pr. Eli ise Nöaim kuulub meile üldiselt tuitaMasse Hellatite perekonda, kelle põline asupaik olnud

linnast ja maalt. Ei puudunud ka maikellukesed, Sangaste kihelkonnas Keeni tvalla Hällati talu.
kullerkupud ja teised lilled. Kõik see mitmekesine Meie tunnustatud arst ja awa-liku elu tegelane dr.
Reede õhtul oli Tartu Töösturite Kesk värvide küllus, mida pakkusid lilleturul lilled ia Peeter Hellat ja proua Maimu isa Kaupmees Jakob
ühingu ruumeS pagarite tööoskuslomiZjoni aedwiljaturul redised ja teised juurviljad, andis Hellat olid tvennad. Eliise Mmm sündis 1863, sai
hariduse oma kodutvalla ja Walga tütarlaste kooli?.
koosolek, kuS kinnnati katsekomisjoni otsused turu üldpildile eriliselt meelditva ilme.

Uusi meistreid ja selle.

Naisühingu käsitöökoolis vn «Uvatnd vee? 81.

mail ja 1. juunil, millele siinkohal asjasthuwi

Svwekoloaii kaswatajatchersonaal walitud.

W limasel linna hariduSn-öukogu fooSoleful tool*

Eisenschmidt kursuste juhatamises järgne?, hakkas
esimene oma erakursusi korraldama. Osawõtjmst
polnud puudu ei ühel ega>:eis«l pool.
Kuid see oli pr. Maimu tegewusest muult murd.

Ärimakg kõne all.
ESmaspäewal kell 7 õhtul Kaub.'-tööstu»koja

T«trtu osakonna ruumes. Munga t. nr. S on
Tartu majanduslikkude ringkondade nõupidamine
maksustamise küsimuste üle. Referaadiga esineb

Tuletõrje suwepeo algus kell 3 p. l.
Tartu Wabatahtliku Tuletõrje sutvepidu on
alanud mitmekümne aaöta jooksul lell 2 P. l.

temüükidel jne. Aastat kolm-neli peale Lasteaia

Seltsi asutamist tvaliti kadunu juhatuse liikmeks, kus

ta erilise andumusega on teotsenud kuni surmani,
Tänawu on algus aga tunni wprra hiljem ja ronl olles 13 aastat laekuri ametis. Waeste hoolekande
gikäik pritsimaja eest algab kell 8. Sealt liigu ühisuses oli ta kauemat aega ringkonna juhatajaks
taffc raekoja ette paraadile sa hiljem'Tiigi täna kuni ligidale Eesti iseseiswuse ajani, mil selle or
ivale Käsitööliste Seltsi aeda.
gamsatsiooni ülesanded üle läksid linna omawalit
Wäljaföidu TaewaSlotta
suse kätte. Teatawasti nõudis see amet eriti juhti

müügil
«POSTIMEHE*4 RAAMATUKAUPLUSES

täna walilud palade kontsert. Pilen hind 86 senti,
õpilasrele 23 senti.

Salme Kanni naiskoori laulnharjutus on pii

hapäewal täpselt kell 3p. l. Gildi räiu 8. KõUide

tõttu tarwilik kõigi lauljate ilmumine.

poolt.) Kui mõne aasta järele pr. Maimule preili

sõiduplaan

hommikul, kuna tagasi jõutakse õhtul kella seitS
Samalaadilises tegewuseS seifis pr. Maim ka
meks. Sõit sünnib selleks eriti üüritud erarongiga.
atvaliku tvaeste köögi juures mis oli Mast ainumaks
Kaasa sõita wõib ka inimen wäljaspoolt
Auto kihutas ratturile otsa.
nemuiset". milleks tahtjaid palutakse ilmuda jaanm ühiseks ettetvõrteks saksa seltskonna tegelastega.
Reede öh-upoolikul sõitis taksiauto Wabaduse cSmaspaetoal hiljemalt kell %7 hommikul.
Kuid olgu tähendatud, et siingi ci saadud mööda kok
puiesteel jalgrattal sõitjale saksa gümnaasiumi
Järloeliiw ujulasse.
kupörgetest, eriti küll kadakasakste ja eestlaste tva
õpilasele peale, mille tagajärjel rattur meelemär
Linnliwalitsus on otsustanud lasta tuua hel. Proua Maim oli nendest, kes ikka otsekoheselt
kuseta olekus lamama jäi. Auto kihuta? edasi ja ujula kalda katmiseks Wortsjärwest wõi Pcip- ja kartmata oma õigusi ja seisukohta kaitses. Oli
sõitis isegi teisele autole peale. Lõpuks saadi auto
aga kord pakitseiv süda tvcilja puistatud, siis peeti
kinni pidada ning mahaaetud rattur toimetati iili Ml ujula liiwarannal lamamise Palju muga" iväyekord selgitatuks. Pikemaks wiyatvaenu pida
I sist 'lotjad<ga liiwa, miS päikesewannide wõtkooli hospitaal-haawcckliiniku, kus ta lvigastused aga wamaks muudab. Samuti lubati ujulasse miseks polnud pr. Maimul, kes elas ja txgutses kõige
kergeteks tunnistati.

üleS seada wbrkpalli postid.

oma jõu ja innuga oma ülesannetele, mahti
ega aega.

Pr. Maimu tegevuspiirkonda kuulub muidugi

ka Eesti Noorsoo KaSlvatuse Selts. Selle seltsi

"Pidu hakkab, pidu hakkab"...

gümnaasiumi kuratooriumi liikmees oli ta iga-aas

SOOO Tarka kooliaoort ühiselt pidatsemas.
Pühapäewal pidutseb kogu Tartu alg
kelk* ja kutsekoolide noorus ühisel suurel
wõimlemispeol. Peokorraldajad loodawad,
et õpilaste wanemad kui ka teised wanema

Pühapäewa hommikul kell 10.45 Min. ?o

määratud järjekorras ja nimelt: kommerts
gümnaasium, tehnikagümn., wene gümn.,
H. Tresfneri gümn., õhtune gümn., õpetajate
seminar. E.N.K.S. tütarlaste gümn., linna
tütarlaste gümn.. realgümn., saksa gümn. ja
juudi gümn.
Iga kool ilmub kogumiskohta oma lipu
all, mida kannawad kooli ees 3 lipukandjat.
Rong liigub läbi linna Tamme staadioni
le. Kell 12 omatakse spordipidu linna kooli
walitsuse juhataja linnanõunik J. Treumanni
poolt päewakohale kõnega, millele iängneb
ühislaul „Eestimaa, mu isamaa". Algawad

guivad alg- ja kutsekoolid Wabaduspuiesteele.

ettekanded. Õpilased esinewad neljas rühmas.

põlwe inimesed noorte ühispeole kaasa tunne*

wad ja seda oma osawõtuga austawad. Pea
legi pakub pidu publikule mõneks tunniks head

naudingut ja annab ülewaate meie wõrsuwa
nooruse kehalistest wõimetest ja arengust.
Nõuda peaks kujunema eel olem noorte wõim
lmnispidu ühiseks noorte ja wanad? kewad
peoks.

tasel tvMmisel lastewanemate esitajana 1909.
1916. aastani. Ja kui kooli ülalpidamiseks näite
müügid tulid kõrvaldada, siis oli iseenesest mõiste
taw, et pr. M. kui praktilises elu? kõigekülgselt wi
lunud inimene juhtiwate tegelaste hulka kuulus.
Selle kohta, missugustesse seltsidesse peale selle ta ka

Meel lihtliikmena kuulus, pole nende ridade kirjuta
jal uleivaadet, igatahes aga küll Eesti Naisseltsi.

arwatawasti seltei asntamisajast peale. Ja helde
käsi oli kadunul, kinnitawad tema leinama jciäünd
kaastegelased: ei suutnud ta wahcl mõmst tu«
lunduslikust ettewõttest isiklikult osa wõtta, siis oli
tema ikkagi neist esimastst, kes üldkasulist asja aine
liselt toetasid.

Jäägn püsima selle wäsimata tegelase mäle?-

tns. Puhka rahus! S.

kuna keskkoolid samal ajal koguwad Raekoja Kõigepealt algkoolide Poisterühm, siis tütar
Uilliate wetkehüpped sildadelt
lapsed, selle järele keskkoolide
platsile. ».
Kell 11 hakkab siit rongikäik liikuma or grupp ja lõpuks poisterühm. Peale wõimle
Weespordi klubi korraldab pühapäewal kl.
kestrite saatel. Kõige eeS lähewad keskkoo misettekannet? on kawaS weel rida> huwita- 12 päewal Emajõel linnawahelise propaganda
lide wõimlejad ja algkoolid numbrite järje Maid sportlisi mänge.
teateujumise. Ujumine a'gab Wabodussilla
korras. nende järele kutsekoolid: Naisühingu
Pidu lõpeb koolinõuniku J. Langi lõpu* juurest ja lõpeb pontoonsilla juures. Esimese
käsitõökool, Naisseltsi majapidamisekool, Aian sõnaga ja ühislauluga „Mu isamaa, annas". wabetuse mehed hüppawad Wabadusesillalt jõk
duse-mesindusekool. Tööstuskool, Tööstus- ja
Rongikäigust wötab osa 8000 õpilast ja ke ja ujuwad kuni aurik „Luige" parweni
majandusõpilaste kool.

Nendele järgnewad keskkoolid loosi läbi

wSimlemiSettekannetest 3000 õpilasi.

puiestiku kohal, sealt jatkawad teise wah tuse
mehed kuni Kiwisillani, kust wiimase wahetuse

Valged hambad: CMorodont

Riigikohtu
Jsituiilovalcium nitHiliful foljtui-etijngü 12.

fnim f tillemad mntuKle Arnold Aleinrac, Marie

Pöiidimü, Elsa Sižta, Jwn Gorta, 2t:uw Pih
lata. Mani,, Kirfaii:, Vandra linat) uajatc JUiiu;
gu, Pillis Tõhela Johani
p. Luwi, Matnnna Cfm, Nikolai Troueti, surn.

Mihkel Kulli pärandusean, Hans Giniiom. Johan

nes Aun ?<auui, Peeier Tiuu'e vär.
romba. Karoli, slaroline-Wa
r:c Trcien, Karl Tatji. sa Angelo

Hermanni, pollntliömunrieernnni („llis.rgl>'r>." tv
lnkehale kumit-tatitö cbliganioonid t vollnnö nniins

deerimisekoin.ajani ja Mihkel Echijfcri nõndcao^ad.

Riigikohtu otsuted*
Niigifoljhi iuioiilosafoui) 29. mai ic-iumrl ot

snsiaK jätta tagajärjeta Sir.ficc vscnrmg Macknne

Comvanti, Wõrn iibirpanga, Guetaw Braubn.

MRü Tarin osak. mees- ja segakeori lauljaid Mener Indeikini, Tõnis Miksi, Kal.ln,c-t:.
palutakse ilmuda harjutmele esmaspäelval. 1. Sctienker ja Ka. Kon-sianrin Peeigi. Valu Vaa?:c
juunil Tresfneri t. 2 (sissek. Kalda t.), meeskoor seltsi ja Tomaasons i4l, Kna Liiuu,
kl. 8, segakoor kl. 9 Sht. Eeltilketvue pidustnile Aleksander Mitti. kindluslusscliS ..Eestis sa

Haud Taksa kaebused. onn'ed

tüvisiati waimnbaigels uinnistarnd Nikolai La»--

Kiriklikud teated.
bergi pärandustombu hooldaja August L Ppu.
Teiioni. Kndtait sa August Neuuam
Peetri kirik. Kolmainu jirmala pühal 3!. Voldemar
mi. surn. Heinrich Nikkcli pärandustombn. Karl

mail kell lv hcnn. jumalateenistus armulauaga.
Sutvine leer algab kantseleis 8. juunil kell 4 v.l.

Reimanni pärandustombu.

31. mai õhtul kell '/?.8 leerisaalis pihtkonna m»e«
lelahtktusõhru. SiSseminek tvabatahtlikkude anne

bergi kacbeasiade?. Läbiinaatamata

tustega. G. Rutopõld

Aleksandri kirik. Pühapäewal, 31. mail kell 19

Ka»ki. Anna Pulli. Auana Ruun sa Jaan Ado
ne» Heintoarsi kaebnd. - Järjekorrast tzölia

maLnidcwalitsuse kaevud W»ne-?a!:i

sa mehaanika akissiiseliu mak>ude sa trab"ud:
e.l. jumalateenistus ilma armulauata. Pi.ha sisiekandntise
pära't. Ornn'c tuulutamised lükati
päetvakoolr lõpptund tulewal pühapäewal lell
edasi
4.
juunile
Jaan Eluni ja Augusi Wel'«
4 p.l. A. Laar.
bachi kaebcac-jaded ning 12. juunile Angun Vclb«
manni kacbeadjas.
Kõned, koosolekud ja pidud.
Tartu Rakswõimlejaie seltS teatab -nna liik
Toimetusele saadetud kirjandus.

metele, et alates esmaspäewast. 1. suunist on

1 sp. s. „üIeio:" tennisplatiil iga päcw tella
17—18 tennisplats seltsi liikmetele tasuta kasu

tamisekS.

Mängidasoowisaie registreerimine kisama?
eSmaSpaetval ja tenipäetval tunni ajal.

Tartu linnateeniiate ühing» wöljasõst Van

godi, Otepää-Püliaiärwe on piibapactval. 31. mai!

fcH 7 bom. K-aaiaiõitjaid üalutaffc hiljemalt /I.
kaub.-tööstuskoja nõunik R. Berendsen prae
%7 koguda Jaamapustüle (Näamägi t.
korraldatvad
wanemmslased
eSmaspäewal,
l.
gu makstva Srimaksu seaduse ja selle tarwilik juunil. Wäljasõit Tartu jaamast punkt kell 7 watelt jõududelt palju ajaohtvrit ja oli närwe
puru staw.
Õnnetused ja kuritööd.
kude muudatuste üle, ühtlasi annab ka seletusi
matsude korraldamise .seaduseelnõust.

Tartus, Suurturg nr. 10.

teerinmi j ..Herma nr. (J" talu kohr ?:nni-:-atus
„S iI vv a". Piletihinnad 20—60 senti. Edtvini flbliaatiwout&i,
Milllcl SRecMi, Jmr Viili. surn.
osas hra M. Taras.
Hoban Änilise tesramendi asi. Vär cfiedaiu VtiP
„Wanemuise" aia?
gariui. Anna Hmsi. Easula kartuliühinqu liltvi

tundis sellest pärast eesti seltskondki Tartus, kuhu
Maimude perekond oli elama asunud. Sest warSti
peale SPllumeeste Seltsi reorganiseerimist hakkaS
pr. Maim seal naisterahwastele majapidamise kur

korraldatud ikka ainult saksa seltskonna tegelaste

uus

„Wanem»ttses" tntto hooaja lõpp.
Ettekandele iuleb Tefl 4 p. f. tvnnmst torba

ilnnmiine tarw'!ik.
Peetri 1. pihtk. meeskoori lauluharjntn? on pü
hapäewal erakorraliselt kell V 2 Oleeriiäalis.

susi korraldama. (Warem olid sellised kursused

awantiseks.

Teater ja muusika.

Hiljem Peterburis sugulaste juure-Z elades tvarüStaS
ta ennast seal praktilise elu tvaStu seega, et lõpetas
heade tagajärgedega naismajapidmnise kursuse. Tulu

liti linna algkoolide õpilaste suvekoloiM jnharajaks
tatute tähelepanu veel. kovdMl<ne. Muuseas sn
Mdine juhataja öp. A. Laan. MoeskaStvcrtajcrtekS
väljapanekute hulga» seekord uudisena portselan
rööd, miS on valmistatud kooli keraamikaosak.. ja valiti Ernst Pöltsama ja Erich Lukk. Raiskas
vatajaikS: pr, Hilda Trinbmau, preilid Julie K»rp osa. Ei olnud pea ühtegi eesti seltsi ega ühingut,
kogu wäikeStel telgedel kootud vaipu ning patju.
kus ei oleks kadunu mitte kaastegelane olnud, olgu
Erilist hutvi perenaistele WSikS aga pakkuda kooli ja Mice Kutsar. Arstiks ja Seks tvaliti prl. Hilda
kas otsekoheselt teiste silmapaistvamate tegelaste
Aavik...
köögis SpilaSte Poolt valmistatud toitlnSSpewst
Kolonn algab tegetvust kohe peale öppetõö löp seas wõi kaudsel teel, nn näiteks E. Põll. Selt/i näi-,
selgitavad eabelid. Müügil on suur hulk ilusaid
tustel, Wanemuise Seltsi majaehituste suurtel näi
pu endises asukohas Kaagveres.
nahal ja Seraamekatöid, samuti Sa portfelantöid.

Näitu» 0» kõrvaldatud koM ruume», Kaluri 12.

iawaid iekljioone. ,

Ahingu jubaius-e aüikobaks on Tariu.
teks wõuvad olla kõik kodanikud.

witawte isikute hoolde.

Kuid tänawune tööaeg on töötellimiste
poolest olnud õmblejatel ja ka rätsepatel
märksa elawam kui üldse wiimastel aastatel.

ja tunnistati pagarmeistritekS: R. H-swün, ühe Pidutsemine ei tohi teise rahn rikkuda.
P. Potsepp ja Raudsepp.
Juba esimesel pühal algasid ühe? saksa kor
Pagariselli diplomi omandasid: P. Semke paratsivoniS pidustused, miS seni kestnud ja oma
ja Allast.
suure lärmitsemisega ümbruskonna elanikkudele
Samal ajal oli koos ka juuksetõõZturite kogu nädala kestel öö« ega päevarahu ei ole
oSkuSkomiSjon, ke» tunnistas pr. H. Kenni annud. Joomingud ja lärmitemised oma run
juuilsetööStuse alal sMiks ja andis selli dip mides on. igaühe eraasi, kuid ümbruskonna ela'*
lomi.
niitude rahu rikkumine on siiski lubamatu.
Huvitav näitu»

leude. Annad wälja ja mhüuorc lo

danikele. eriti lennu- ja kaankamo ivnnde ?a nxr*
hendirega tutwu?tami'cks. I'erouaf) fodauueje nao*
sikause wahendcid ja orgauisecr:b odukauto ning
gaasi ivastu wõirlemist. Cni.x üle--annen: :cr«tn*
miseks onitab ükjng osakondi ja kujuinav was«

ühingu põhikirja wäijatöötanüne jäi asjasthu

töölistel.

pumpamise kulud.

dab kursusi erm lennuki ja mootori /ou st ruktii so
niga tmtvu-stamiseke. Korraldab huwr-

ma lemmasjanduse edendamiseks kaasa aid.Ua.

isegi alaliselt rukkijahuga kaubitsejad weskimebed

suta, nagu see ette nähtud neile, kes kuuluwad

Möödunud talwel korraldati meie lennu
wäe poolt leNd ümber Eesti. Sel puhul peeti
mitmes linnas lennust osawõtjate poolt letmit

Rallis uhta! LMbaduspuiestcel. Reede cli ml

läks Filosooofi tänawal elutsew K. L. ühte ke'k
linna restorani pummeldama. Siin seitns iaflc

„(ye#ft Naise" juunikuu number. Kaasanded:

„Waike»ie Sõber". mustri- ja lõ/clch:.
Sisu: Caroe dinrt' Minewikn ja tanapäewa

hiSpc»ania naine. Minu ema lmili-?. Nunc.
i<t teiinika. Naiie ja mehe tuicwikn inlucd. Ema.
Naisreit ja ncn.be löön Briri pariamrendis. Ema

ja laps. Kuritööd alkoholi mõjul. Viicrastane

palga aaja. Nelipühi pruukidkst. (il ftnieub anrb
icmifeš. Crienbs naiste kongress. Jne.

Londoni lörsiteated
29. matt s. a.
!24:27>/z. New-?)org:-? 4.86 15/32.

Brir"clt£ 84.93'/,, OVnfi? 25 15'/., An'sterda«
lõpuks mindi Wabaduspuiesteele. ilirkae ms 12.09 li. Mi laano? 92.Ü41-. Berliini?
ühel ..sõbral" "tootu seltskonda ka üht daami ptf 20.48'/,. Stokholmis 18.14* 2. KnpenhaageniS
luda jtt lubas minna kellegi tuttawa daami poo'c, 18.10, <CSius 18.16*<», Viini? 3162'/,. Praa
et seda kutmda. ScnikK palus kaaslast puiestee! gas 164*4, Hrlnngis 193 >/i-, Maöriidis 59.9,
oodata. Mehed ootasid kuni jäid nmrunõlmakile Li?'aboni.s 198.25, ?f:cvinio 375. BufitreciiJ
ntagama. flrqates sa leides, et suur walge wal
817, R 0 dc laneiro? 3 13/32, Brr.ic: Aircns
jas, tahtis K. L. kella Maadata. et teada kannel 34 t 18, Monteuidcos 27>2. Bomöan? 1 iii.
aeg on. kuid kell oli kadunud. K. L. hindab oma 5 27/32 Sbanadai? I'b 21* p., Kang'onns
peagi paar meest ..sõpradena"". Rapsutati ?oo> sa

kahju 12 kr. peale.

Margad sahwris. Jakobi tän. nr. 39 W. B.

sahwrist toaroSiati summadan.

Sport.

11*4 p., Yokohamas 2 sh. 13/32 p., hõbe 121,st.

Sademeid pole oodata,
öösel jahe.

Pühapäewa! paiguti wcel merel keskmiien kõ
söel. Pühapäetval l».lla 19 ja 11 wabel demon mani. maal keskmise kiirusega kirde- ja idaiuuli.
streeritakse Enmjõel ülcwalvoal Wabaduscstlda wäike piliviins, nimerannswaart sademeid pole
Ameerika firma „Elto" 28 hobusejõulist püramoo
Kiirtoidu päramootor! demonstreerimine Ema

Temperatuur 5 kraadist öö ü 17 kraa
tont mootorpaat mis laupstewal Tal oodata.
dini paeival.
linnast selleks pitfmfa rongil kohale toodi. Moo
torpaat sõidab Tallinna Jahtklubi lipu all. „CH:o"

tüüpi paranioolorite käes on ka maailmarekord sek

alal, nimelt 56.7 mercnnili tunnis.

nlewaade laupäcwall 30. mail
Inglise madalrõhkkond püüd tänudes pa>g->I.

Kõiki weesportlast, kes tänasest propaganda tea

Ida-P>ene madalrõhkkond suundud sümeindco Uura

teujirnrisest linna wahel osa wõtawad, palutake il
muda kel! 11 -ks liuna ujulast.
Spordimärgi wõistlnsed korraldab Tarin Kalew

li tele. Jäämere kõrgerõhktonna õdnmac-nd
on Skaudinaawiask Põöja-Saisasic ja
Inglismaale ning Soomeit Eesiiese ja Pihla-

2. ja 3. juunil Tallinna tänama spordiwalsal. Nõ
lemal Väeivak on lvõistiuste algus k.stl 6 õhtul.

Lätti. Kesk- ja Lõuna-Euroopas ja Lõuna-P.ixncs

Kergejõnstiku kursused algajaile, nii meestele kui ivalitscb endiselt loaga soe ja selge ihu. letteda

naistele, korraldab Tartu Kalew alates 1. snrnstst.
Algus esmaspäewal kell 7 õh:ul Tallinna tänaiva
spordiwäljal. kus ka registreeritakse ofawõtjaid.

Weesportlased trecnimas.

ja sooja õhu piirjoonel PõhaLckis ja Kesk-P-eneS sajal, äike e- ja hoon, hm
Eeens oli täna hommikul B—l 28—12 kraad!, sooja

Praegu on hoogsalt käimas Weesdordiklubi ning sadas öösel pea kõikjal wihma. lä-gneival
ususate treening E. Pokatsi juhatucl. Eriti ela kolmel pacwal on Ecsri? oodena suurem äi jaeli

walt treenitvad noored, keda tänawn rohkceti

kuiwi ning jahedale öödega ilmu. kuna vae.
suure tulnud. Treeningutunnid on päetval ja ka
ivane iemperaiuur uuesti aeglasele tõusule kaldub.
õhtul kella 6—B.

Tartu ujnlaS

ujujad sillalt sisse hüppawad ja poutoonsilla
juures lõpetawad. Wõib annata. et see uju
jate demonstratsioon rohket tähelepanu leiab,

eriti aga wettehüpped kõrgetelt sildadelt. Ar*
watawasti wötab ujuiuisest osa wiis mees
konda kolmest seltsist.

oli tvceioojuS laupäewal kl),8 C kraadi. õhusoojus

14.5 kraadi. Suplejaid oli reedel 1100.

Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Väljaandja Eesti Kirjastus ühisus
„PoStimees".
Trükitud „Postimehe" trükikojas. TartuS.

Värskendav ja suurepärase maitsega
hambapasta CHLORODONT
V* tuubi —.60 s, Vi tuub Kr.

8

j 4-toaline
korter
iC

uuesti remonteeritud. üürile an

Korterid
maal ühes aiamaaga kingse

pale üürile anda. Sealsamas
ka põllutööli&e korter. TuMa
30. mail õht, B—9 ja piibaip.

kella 9—ll. Kastani t. 16,

da Herne tän nr, 15 k. 5.

Korter,
2-toal. ära anda Kastani 70.

krt. 4.

Remont. 2-toaline ,
korter

korter.
Ühes köögi, eestoa, teenija
toa ja elefctrivalg. üürile
10—2 1. ja 6—B õ.

Korter,
4 tuba ja köök, veevärgi ja

elektrivalgusega üürile anda

Lutsu tn. 20, krt. 4. Küsida

majaomanikult.

Korter,

nr. 99, fcrt. 3.

TÖIST
välja üürida Kalda t. 22.
2 M IUBO

korter,

lõitiifflT
Elwas.

Väike puhas täiesti oma

ette

taba

odavasti üksikule naisterah

Suure järve ligidal, 2—3 tuiba vale üürile anda. õnne 30
verandaga, ära anda Pilkfc tn, (Tähe tärn. juures), maja
omanikult.
nr. 41,
Hobuseru/umidefa

korter
üürile anda Sõbra tän. 52.

2 ärklituba,
elefctrivalgustusega üürile
anda Liiva 18.

Pühajärve pargi ääres >

2 korterit,

1 ühe- ja üks kahetoaline,
välja üürida. Küsida Narva kohe
üürile anda Puiestee t.
tän. 91, krt. 6.
nr. 55, majaomanik, fcrt. 5.

korter,
ühes köögi, eeätoa, teenija
toa ja elektrivalgust. üürile
anda Tähe tän. 11^—1.

ME Ml.

5-toaline remonte eri tud

korteri
üürile anda Kastani 55—2.
Korter.

3 väikest tuba, eestuba, köök

suvila
välja üürida. Saada ühe- ja
mitmetoalised korterid. Tea
teid saab Otepää, Valga tän.

nr. 7.

tän. 76.

Korteriotsiiisod

MüM. tuba
ära anda. Erasissekäik, elek
ter. Tartus, Liiva t. 21—4.

3 tuba rõduga ühes mööb
liga ära anda ilusas kohas
-jõe ja jaama lähedal. Järele
küsida Tartumaal, Peedu

üürile anda Tiigi tän. 27.

korter.
Kesk tän. 30. •*,

oskan täiesti iseseisvalt ma

juhust!

2-toalist köögiga, 32 ruut

meetril. põrandapinnaga

korterit.
1 või II linnajaos vajab rii
giametnik. Teatada «lt.

vasti täielikku klaverite re
monti ja hääldamist, kodus
ehk kohapeal, sõidan ka
maale. Kastani tän. 139—4,
II kord.
Kaiks suuremat tütarlast

ujulat, niisama ka sauna. Järele küsida: Elva alevi
vanemalt h-ra N. Lell'elt ja h-ra K. Tombach'ilt Elvas,

Pikk 10 ehk Täitus, Riia tän. 77, tel. 125, Vesneri
mõisas, telel. 864.

KioUiifl
on tarvis. Lähemaid teateid

(Reisijate le

Raekoja tn. 97, poest.

otsiwad kohta
Väiksesse lasteta pere
intelligent perekonda suure konda vajatakse haritud ener
mate laste juurde ehk ka gilist
perenaise ahiks. Järele kü
perenaist,
sida Tolstoi t. 12, krt. 3, kes täiesti vilunud ja ise
kella 3—4.

iks/kursantidele
(Turistidele
EESTIMAA KAARTE
LINNADE PLAANE
LINNADE JUHTE
SÕIDUPLAANE
MÄLESTUSESEMEID
TARTU VAATEID, TARTU JUHTE
TARTU MÄLESTUS TASKUPLOKKE
j. n. e. pakub
„POSTIMEHE" raamatukaapla

võtab. Teat. slt. „H. P." all.
.Vilunud

pesufcotta pesema ehk muud
sarnast tööd. Lepin kõigega.
Teatada Jaama 17—4.

Võtan igasugu

apteeKl

tsement telliskiva
Tartus ja väljaspool Tartut.
Teen igasugus. tsement- ja
ehitustöid. Puiestee t. 41—2.

Maaler

Müüa
mahagonist poleeritud väike kirjutuslaud ja 2 tugitooli

teenlst. % °/0 kuni 5 kr. Kohane

Valmistan odavasti oma

mm

käealust,
meesterahva õmmeldud töö
dele. Jänese 4—3.

ning muud toa kraami. Valmistatakse igasugu stiil-mööbleid.
iöõkraamatu müüjaid
kestvale teenistusele. Päeva Parandatakse Ja poleerltakse antiikmööbleid |a

vormiga

Soowin osta

Tartus, Suurturg nr. 16.

Kingsepa

Tarvis

mmm.
Marja tn. 10—6, SIMIN.

ajalehemilüjaile, (poisikestele
kui ka vanadele) ja agentidele
linnas kui maal. Tulla või teat.
Kuu tän. 33—4, k. 9—lo h. ja
k. 7 õht.

klavereid.

Tiigi tän. 78-19, sissekäik hoovist.

Wesneri mõisas on väljaüürida
tööliste korterid

Vajatskse noort daami

ettekandjaks.

niisama ka kahekordne maja suve kolonii jaoks. 3
Järeleküsida Tartus, Riia tän. 77, tele!. 125. , M
Vesneri mõisas telef. 864. '

Uusturg 35.

Kingsepa
võtab korralikult remontee
rimisekis igasugu väli®- ja
käealust
sisetöid enda peale. Rebase
tän. nr. I—4.
kohe tarvis, kes sandaall ja

Suurel ja wiikael arwul
pcraamenl -paberil

tennise tööd tunneb, Karlova t.

* Nais-kokk M

99, k. 5.

• oowitab odawasti

Noorem passija ehk

Teatada slt. sub «Maa-ap

headel tingimustel ära anda. teek 10» all.—
Karlova 66.

ühes elukorteri, sissesõidu
hoovi, talli ja aidaga välja
üürida Raekoja tän. 25, ma

söögi- ja keedunõudega. Võib tarvitada ka lootsikut,

ja võin ka üksiteenija olla.
Rääkida pühap. ja esmasp.

Võtan vastu suvekuudel oda kella 9—ll. Roosi tän. 17—5.

~3/ rra " all.

kauplus
ühes leivaahju ja kõrvalruu
midega vähese kaubaga ära
anda. Karlova 38.

piimakauplus

Elva suure järve ääres. Täiesti möbleeritud, ühes

japidamist juhti, on tunnistus

telefoniliini
korterit.
montööri
kohe. TuHla Lille tän.
võimalikult ülemises linna võtab tööd vastu. Töö kiire vaja
ja korralik. Mäe tän. 3, k. 2. nr. 11, krt. 5, peale kella 6.
osas. Teat. slt. ~2800" all.
Austusega J. Grassmann.
Vajan kutsega korralikku
Vajan päikesepaistelist
Aus ja töökas naisterahvas ja vilunud
mees
MM (OM.
tarjarawitsejat.
MU
Pakk. silt. „Muigav" all ära
Kirjal. Tartu, postk. 53.
anda.
V. Puskar, Ülenurme.

toiduawete

Toiduainete- ja

ilus suvila

soovib kohta linna ehk maale,

korralikku

Härrad

••POftTlNlNl" raamatakanplas,

soovib kohta restoraanf, soovi
tav reisida, soovitused on hääd.
Puiestee 41—2.

Tartus, Suurturg 16.

UW
leiab kestva teenistuse.
Veski tän. 28, kaupluses.

Tööpakkumised

Kohe tarvis

kingsepa käealust

Kõige suurem valik
TAPEETE
15 sendist alates rull. PaberUM
»KODU MAA" Tartus, Aleksandri t

puu kontsa töö peale. Roosi t.

nr. 29 krt. 8. II korral.

Karjast,

Tublit

nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.

MM

tütarlast, 14—15 a. vana, tar

vitatakse maale. Kaupa te
hakse pühapäeval 31. mail kes ka talusööki valmistab,
kella 11—2. Narva tn. nr. 9. tarvis. Lähemat Fortuna 14,
Küsida hoovimehelt.
omanik.

Curba

Korralikku

vajatakse Loo taga mõisa üle
Tartu.

tarvis. Kivi tän. 39—8.

.Jalats' vajab kohe osavald

Kes tõlgib Eesti keelest
6oomr fttllt

Richard Janno romaan

passijat

lõikajaid

Sinine ümbrik

kingseppi
parandustööle. Tulla pühapäeva
hom. k. 10—12.

väikse kirja? Teatada slt
«Soome keel».

Karjust,
Korralik põllu
tütarlast, ehk vanemat naiste
rahvast kohe maale tarvis.
töötundja.
pühapäeval 31. mail kl.
VI dl. algkooli haridusega Tulla
10—12, Tahe t. 85, k. 2.
sõjaväeteenistusest vaba
noorme«» leiab koha metsa
vahi õpilaseks. Ligemat Jõ
lijwil
geva po«tik. nr. 19, kuni 7.
juunini s .a.
Vajatakse suveks maale on tarvis saapakauplusse, tulla

wiib lugeja aktuaalsete päewatüsimuste juure.
Mts nii politiliselt kui majanduslikult wii
masel ajal päewakorras seisnud. Peamist
rõhku on pandud kergestiloetawuscle ja sünd
mustiku nobedale arengule. j

vaatajat-mänguseltsilist

tegelaselt palju waewa ning eneseohwerda
mist. Romaanist läbtkäiw armastuseintriig
aitab kogu sündmustikku tarwiliselt elustada.

2>/2-a. lapse juure tervet ja -soovitusega. Tähe tän. 64—6,
korraliku kasvatusega järel pühap. hom. k. 9—ll.

jahoidjalt.

Piima- ja toida
WMiMB
ainete pood
köõgitarvitamis. välja üürida. ära anda Raekoja tn. nr. 92, maal ja linnas. Võimaldage
jaamast.
II kursuse naisrohuteaduse
Tähe tän. 3—3. Näha püha krt. 4.
üliõpilasele koht apteegis,
päeval ainult k. 11—1.
kas või ainult suvekuur
Toiduainete
l-toal. lorin,
dekski. Oman 2-aastase eel
Päikesepaisteline möbl.
praktika. Kirjad slt. ~627"
keedukol aga, uuesti remon
tuba
kauplus all.
tceritud, välja anda vaksali ära anda Kevade tän. I—l
elukorteri ja leivaahjuga
ligidal. Väike Viljandi t. 4. (kino Ideal i taga).
edasi anda Mäe t. 12.
Perenaise kohta
Päikesepaisteline
ehk
muud teenistust vajab
, Ilus päikesep. 3-toaline
korralik vanem lesk, vilunud
Toiduainete
möbl. tuba,
talu, äri ja linna majapidami
korter
elektiivalgustus. Näituse tn.
kauplus ses. Eesti, vene keel. Võin
majade järelvaatust ja aia
pr. 20—8.
ühes leiva- ja piimatoaga ka
saaduste sissekeetmist oma
omaniku haiguse pärast kii peale võtta. Soovitused ole
ära anda Tähe tän. 73, krt. 3.
resti edasi anda. Tähe t. 70. mas. Järele küsida Tartus,
Ühetoaline
Ml. till
Kaluri tän. nr. 18, poodist
Toiduaiaetekorter
üürile anda. Lootuse 2, k. 5.
Neiu
Lauplus,
.välja üürida Uus tän. 48—5.
vähese
kauba
ja
äriloaga,
soovib
suveks
laste juure
Päikesepaisteline
elukorteri ja leivaahjuga kohta. Valdab 3 kohalikku
Kahetoaline
edasi anda Liiva 13, heale keelt, saab abiks olla kla
möbl. tuba,
leivategijale.
veri harjutamisel, on nõus
korter
köögiga ära anda. Sealsamas
ära sõitma, omab soovitusi.
on imüüa voodi 'ja villane Välja üürida suvehooajaks Pakkum. slt, ,»4" all.
üürile anda Kartuli 12—1. voodi tekk. Mäe tän. 21.
Päikesepaisteline 2-toaline

pereemand

Väike intelligent perekond
otsib 2—3-ttoaüisifc köögiga

Jaairn» tän. 99—?.

Tuba

Kasutase

VälJaUUrida

seisvalt kohustusi oma peale

Korter,
Ilus päikesepaisteline
MM tiin
Toiduainete»"
mSSbllga tuba
3 tuba ja eestuba), köök ja
odavasti
välja
üürida.
Riia
1 üksik omaette tuba mees
Joodusi, ilusal kohal (mitte
2—2 (raudteesilla
terahvale ära anda. Lodja t. maamtee
kauplus
asund.) soovitakse kohe osta.
juures).
I—l, majaomanikult.
teated ja hind Türi,
ära anda vähese kauba ja Täiel,
A. Lepp, Männiku t. 1.
tlürile
ande
)
vähese
sisseseadega.
Järele
Suwitajatele
küsida hra Sorgsepa ärist, Soovin osta korras
lliis tuba
Riia 27.
korterid
alumisel korral mööbliga ehk
välja üürida Väike Kabinas. soovi korral ilma, tänavale
Teateid saab Gildi t. 3, poo aknad, erasissekäik ja elek
Fotoiiri
dist.
ter. Põik 7—l.
Teatada Elva tän. 10. Kuppits.
suvekuudeks üürile anda
Kahetoaline
suvituskohas Slllamttel*
Tuba
Foto S. Keiver. Soovin osta
korter
wäikest talu,
Toiduainete
üürile anda Herne tn. 50—3.
kohe
maksetava raha eest.
ja tuba ühes köögiga välja
Andmed ühes, birma teatami
üürida. Vladimiri tn. 4—5. Päikesepaisteline
pood
sega saata: Värska, postkast
mSQbllga tuba
edasi anda vähese kaubaga. nr. 9.
Korter,
ühes eestoatga ära anda. Soola tän. 24, sissekäik Ka
Väike-Põik t. nr. 3—l. luti tän.
Soovitakse osta häid
kaiks tuba ja köök, uus re Vitfchausi
kõrval.
mont, ära anda Liiva tän.
woodeid
nr. I—2.
Hästi möbleeritud
MMMM.
tuba
Ühetoaline *"*"*• ,
vedrumad ratsiga. Teatada
välja üürida Aia tärn nr. 52, kohane limonadi, kalja, sii Lille t. 21—1.
korter
krt. 2.
rupi ja seebi valmistamiseks
ühes katla ja muu sissesea Soovin osta puust
Suur
dega välja üürida. Küsida
Riia tän. 14, krt. 3.
möbl.
tuba,
laoraum
(täiskasvanuile). Pakkumised
päikest erasissekäiguga
ühes
hinnaga kirjalikult slt.
üürile anda. "Küsida Narva vastu
flriruiiiti,
ära anda Lootuse bän. nr. 21,
„Paadivann" all.
tn. nr. 25, hoovimajas.
krt. 3.
Üürida kahetoaline köögiga
korter ja austokuur välja
2 päikesepaistelist
üürida. Küsida Uueturu tän.
tuba,
nr. 12, majahoidjalt.
korter,
mööbliga ehk ilma üürile
Tööotsimised
Erasissek. ja keedu
aoovikorral hobuseruuimid, anda.
MiWA
võimal. Karlova 50, krt. 12.
õmelM

Korralik

Kiires korras elum. tõttu

jne. üürile anda Päeva tän. kaks tuba ja köök, ära anda
hobuseruumiga ehk ilma.
nr. 11. Hind 30 kr. kuus.
Võru tän. nr. 104, fcrt. 1.
WmlK.
, 2-toaline
Korter.
elukorteriga Maarja-Magda
korter
5 tuba veranda ja kõrvalruu
leena kiriku juures 1. juulist
s. a. üürile anda. A. Kork
midega üürile anda. Küsida üürile anda Puiestee 83.
Kastani 87—1.
nobel, Tartus, Näituse t. 19.
Korter,
2 tuba, köök. Ka tööstuse
ruumid välja üürida. Võru

külitud, rendile anda Alek

sandri 88—3.

sega. Lootuse tärn. Z, krt. 1.

1-toaline keedu võimalusega

Päikesepaisteline 5-toalLne

»

Uueturu 20, hoovipealses üürile anda elektrivalgustu

majas välja üürida.

anda Narva tän. nr. 105.

Teateid saab 31. mail kella

välja üürida Karlova täin.

4-toaline ,

ära anda. Pärna tän. 22. Kü
sida krt. 3.
Päikesepaisteline 3-toaä.

Im hoch- und hübschgele
Autokuur
genen Pastorat finden
kinnine, ja i
2 «öbl. tuba,
imnare
mõlemad erasiasekäigu ja
elektriga ära anda. Botaa gute Verpflegung. See und
nika 64 1.
Wald in der Nähe. Karula
kirikumõis, Karula jaama k.
Auskunft Kastani tän. 43—1,
Tuba
von 4—7.

Korter,
kahetoaline, päikesejpoolne,
ära anda M eltsiveski 51.

Nr. 143.

„P O S T I M E E Š* r

Puhapaewal, 31. mail 1931. a.

BDBDSBBDBD
IM.

Ajakirjanikud, politlkamehed, sahkerdajad,
piiritusewedajcd. awantüristid ja palju muid
Nloodustawad romaani tegelaskonna. Need
liiguwad Eestis, osalt Soomes, põimides
aktsioone tumeda ja saladusliku sündmuse üm
ber, mille awalikuks tegemine nõuab teose pea

153 Ihk. heal paberil. Wärwiline kaas.

2 tuba

Hind ainult 1 kr. 75 s.

.Milt"

Teatada ühes tingimustega:

Palamuse, Soomevere, A.

Teppan, telef. Palamuse 30.

Postimehe" raamatukeupl.
Tartos, Suurturg nr. 16.

Õpilast,
kes juba tööd tunneb, tar
vis pesutöö ja lasteriiete

.Mi"

peale. Aleksandri 36—2.

Vajatakse vanemat inimest

ehk .

tellimisi ja kuulutusi
võtavad vastus

Vedudeks ja väljasõitudeks

MU 185,

tütarlast
Pruulil, Peeter
lapse juure. Küsida Saekoja KodijÜrwe
alaliselt odavalt saadaval.
Wiii.
tän. 3, poest. Tulla püha Märjamaa
Küsida Võru 76, k. 9. Tartus.
Päärdul,
M.
Prii
päeval.
meta.

Maalrid!

Pala ag., Pr. Willemton.

Mägiste Wa&lul, Henn Sarw.

Tuli

pruun kass.
Annan
Lavrentjev.
Omanik saab kätte Tähe
Kudina vallas, Lilo asund., B—3. Omaniku mitteilmu
majad wärwida
Osv, Vii Iman.
misel võivad kassi ka teised
omandada.
Ka puutöötegijaid majade Pedjas, Arn. Anton.
parandustööle on tarvis
Tartus, Võru tän. 18.
8888818888
Hlromant
R, MAIDO.
Võtan
Tarvis usinat
Näitan vee sees selle ini
lcl©W3S
iMilm.
tütarlast
mese kuju, keda soovite nä
MWW
võtab «POSTIMEHE» ja «MAA ha, ka asju. Ütlen täpse elu
maale linna ligidale aiatööle. MEHE» tellimisi ja kuulutusi loo. Kaluri tän. 12—3, 111
Tulla esmasp. Uus tn. 20—8
vastu hr. Jak. Kütt
võib tirita ametiskäija isik. Daamide Salong, N. Jõesuus,
kord, hoovist läbi.
Riia tn. 27, IcrL 5, II korral. Vabaduse tän. 2. A. Annus. odava hinnaga. Kesk 4—16. kella 12—2. _
J*
Vana - Kastre seltsima jaa,

ELVAS
(E. Sütti majas) "7
HAMBAARST
B. LEVITIN
võtab haigeid vastu suve
ajal igal päeval.
Müüa kerge

lamawoiwauker
ja uus vedrukäru. Holmi tn.
nr. 26, sissesõiduhoov.

AakreHelmil
võtab ,POSTIMEHE4
tellimisi vastu
Ä. 3f£ütt

Nr. 143
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VALGAS, ärasõidu puhul
ituliselt uus korralik väike

ROYAL MAIL
LINE.

eaenai

mz

im.

LõunaAmeerika

J
Argentiina, Uru

VÕTAN VASTU KÕIKSUGU

'rt - :«j *i r* V'
3

POTISEPATOIE
;J*• •* "}f «'

*jT ' * *-v

Tartut,
Vallikraavi 11-3

10 kantsiilla

Järgmised väljasõidud Cherbourgist ehk Inglismaalt:

«ALMANZORA» 15.551 tonsi 12. juunil 1931.
•DEMERARA» 14.484 .. 20
«ALCANTARA» . 22.181 .. 3. juulil
«DARRO» 11.484 „ 18
«ARLANZA» 14.022 .. 31

Töö korralik, hinnad eelmiste aastatega võrdlemisi odava
ja töö headuse eest täielik vastutus.
AUSTUSEGA POTSEP

tzWMs

sda/vasti müüa. Spordi tn. 7.

guay, Brasiilia.

mullovedu
ära anda. Ligemat Tööstuse

tän. nr. 13. krt. 18, komm.

Hinnad ja lähem, teateid kõikide sihtkohtade Ole annab:

kell 9 ehk kl. 3 p. 1.

Ainuesii Eestia J. V# Poskitt, Tallinna, Vene t. 11-a,

K. Haarmann

krt. 9. tel autom. 429-25. Telegr. aadr.: «Jaspösk-Tallinna»

Billig zu
vertaufen

Elektrobüroo

einfaclier Schrank, Koniode,
Sola, Tisch. Karlovastr. 3—3.

Riia tä# 25, kõnetr. 4-91
Müüa väike tvvlls
teeb kõiksugu elektri (3 tuba ja köök) Virumaal
seadeid ja parandusi Ruhja rannal. Lähemat Paul
I järgu
Ernalt Rakvere, Tallinna tn.
nr. 24.

AEG

Krediit

»» M

vabriku materjalidega.

500

Tallinnas.

Aktiva.

Kassa ja jooks, arved Eesti Pangas Kr. 913.616.49
457.771.87
Wftlrtpaberid
697.892.88
Wilisraha ja wlllsvekslid
21.498.665.28
laenad
Korrespondendid:
sLoro" Kr.
481.224.37
,Nostro* 122.421.76
1.033.226.81
Osakonnad
Garantiide debitorid
5.236.778.03
Kinnisvara x
x 1.978,072.50
566.916.21
Kalad ja makstud protsendid »
1.082.611.98
Muud aktivad

Kr. 1.400.000.
Aktsiakapital
416.000
Tagawarakapital
364.655.78
Kustutuskapital
146.720.27
Ametnikkude abiandmise kapital
14.240.461.97
Hoiusummad
Korrespondendid:
,LoroB Kr. 741.668.32
4.961.097.80
.Nostro" 4.219.429.48
1.079.279.27
Osakonnad
5.236.778.03
Garantiide kreeditorid
4.145.001.95
Laenud ja rediskont
1.956,781.35
Muud passivad

Kr. 33.946.776.42

Kr. 33.946.77M2
JUHATUS.

sa

ui

••atfaiNAMfMi—
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nzuuu::::::::

ülejäänu heina ja karjamaa.
Kaupa teeb koha peal omanik,
ja Võrumaal Rõuge veskipldaia
herra SAAREMAA.

Vajatakse korralikku, ausate elukommetega noo
remat intelligent kirjaoskajat

elektri
armatuurid

Juhusiiseit odavasti müüa
1 meester. must villane

tüdrukut

suurele saalile ja terve kino

ülikond

sissesead odavalt mQfla.

Tallinn, Viru 4 «Rekord» pas

keskm. kasv., 1 meester.

maale äri juure, kes hästi keeta oskab ja majapida
mist tunneb. Tunnistused ja soovitused tarvilikud.
Tulla 3. ja 4. juunil Jakobi tän. nr. 6, krt 4, Tartus.

sažis.

palitu.
Naisterahva kodukoetud villast

riiet (sinine) ä 65 snt. küünar

Heas korras

ja muud. Näha pühapäev Keila

9—ll, Kuu tn. 12-3.
Müüa

maja muua

odavasti raütiaVastse-Prangll

mõisas Tartumaal. Küsida

ilma vaheltkauplejateta, keset linna, suur park ja
viljapuuaed, bääd sissetulekud. Teat. .Postimehe" t.
Kr. 45000 all.

kohapealt ehk Tartust, «Maja»

büroost, Suurturg nr. 3.

Puhvet,

elumuutmise tõttu uhes hea
viljapuu aiaga, teateid seab Uus
tän. nr. 29 k. 2.

Pruugitud sõidukorras Ford

klassid, kristallnõud, üks

Uus pandor

lootsik

veoauto

prantsuse lauaserviis, nikkel
teemasin, kapid, lauad, voo

HnšßHj
au:

Saadjärve vallas .Traksi* talu
Tabivere jaamast 2 km. Talu
suurus 136 vk.( põldu 73 vk.

klapptooli
Passiwa

Inkassoks dokumente Kr. 1.326.869.87 vftlrtuses.

lambid,

AEG mootorid, ventilaatorid, triikrauad j.n.e.

Osakonnad: Abjas» Antslas, Haapsalus, Hiiu-Keinas, Jõhwis, Narwas,
P&rnus, Nõmmel, Tapal, Tartus, Türil, Wiljandis ja Wõrus.
Krisefs 1. mail 1931. a.

Saadaval .OSRAM'

did ja kõiksugused köögi
nõud müüakse laupäeval
kuni kella 9-ni õht. ja püha müüa. Küsida Kalda tän. 5.
päeval kella S hommikusi
peale Maarjamõisa t. 48—1.
Müüa

..... «UIZIZUZZU Mtts
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Müüa odavasti 2 uut ingl.

jalgratast,
1 naister. ja 1 meester. Eiisa

•• ••

'li:::"

odavasti müüa Liiva t. 12, k. 6.

betl 18—3.

Nafta mootor

Müüa kaheistmeline

Käesolevaga teatame, et oleme avanud

li:
iii

.Puss' 25 hobuse jõuline. Näha võid igapäev, Tartus,
söögitoatooli, 2 mahagoni Uus tän. 55, k. 12. A. Allas.
puust kaardilauda, peegel

Spordi auto

tammepuust puhvetikapp, <
m:

lapsevoodi, väike riidekapp

(FORD) ja ühe tooniline veor

auto. Gildi tn. 2.

kullatud pildiraamid ja muu<i

asjad. Riia tän. 16, hoovil
aidas. Tulla pühap. 10- 1

osakonna Petseris

i,

ja teistel päevadel 10—12.

peksumasin, hobust, veetav, ja

Müüa keskmises suurusel

paremat sorti, garantiiga, odavate hindadega pakub
J. Dobrohotov, Tallinn, Pikk 36 9.

:::

Riia tSn. nr. 1.

taCuf

..iilil*

kopfepit

telef. Palamuse 10-1.

::::

Tartus.

Kapsa, kaali, tomati ja

Tähtis

loomapeedi

JALGRATTUREILE!

ani tän. 137—14.

Igasuguseid remondi ja uute osadega uuendamise tõid tehakse
imeodavalt Riia tän. nr. 10 tööstuses Kaver.

Müüa

Eesti Atekstndri põllutõökeskkooli võetakse vastu

Kohale jõudnud tuntud hääduses I sorti

meesõpilasi,

ligi lilli Mi

kes 17. s. vanad ja vlhemalt 6-kl. algkooli lõpe
tanud. Kevadised vastuvõtmise katsumised ma
temaatikas, eesti- ja saksa keeles 6 kl. algkooli
kursuse ulatuses on 16. juunil kell 8 bornm.
Olustvere mõisas. Sooviavaldused Ühes risti
mise*, tervise- ja põllutööoskuse ning viimase
koolitunnistusega saata võimalikult 14. juuniks
kooli juhatajale.
Eesti Aleksandri põliutõõkeskkool,
Olustveres.

J. Rästa & A. Laan Holmi 7. telef. 332.

Kirjad üld. ajakirjandus
kontori Rüütli tn. 11, Taritiu,

Iga edumeelne põllumees muretseb omale
I auhinnaga kroonitud:
Mullakfihvli i«

vattaireipittl
serid peenmehaanika töödle
jaoks. Aia tn. 63—6.
Müüa odav

lootsik.
Näha pühap. Aida tn. 12—<

mootorratas
müüa, või vahetada 1 sil. vähemajöulise vähepruugi
tud mootorratta vastu. Lähemaid teateid Filosofi t.
17—6, alates k. 15. L. S.

arsti.

torls, Majaomanikkude pangas. K. Virro.

Müüa uusi kappidega

..Kingalini"

4-da junnini 1931. a., Tartu linnavalitsuse Tervishoiu Osakonne

kantseleis, Gildi tita. nr. 8 tuba nr. 2 kella 11 hommiku kuni
kella 1 paeva.

on saadaval rohukaupluses Suurturg 17. F-a Pedel.

nTeadua", Rüütli 5.
kummirehvidega

Vanker
Teateid saab Narva t. nr. 38,
kauplusest.

Müüa

lett jääkapiga
Turu tän. 33, k. 5.
Juhuslikult pruugitud meester.

jalgratas
müüa Herne t. 20. k. 3.

Müüa korralik

lapsevanker
Püsse ja revolvreid

tooliga, kummut, riidbkapPP
jne. Kuu tn. nr. 15.

parandatakse korralikult. Puuritakse halvasti
laskjaid püsse asjatundlikult ümber.

PflsshneisterW. Albrecht (Klattenberg)
Lossi tä n. 22. Äri on 93 aastat vana.
II

kohalik müük Saekoja nr.

Parim, kodumaa saapa läike-määret
iCohasoovijaid palutakse esitada tempelmakaustatud kirjalik soovi
avaldus unes läbikeoe eluloo kirjeldusega Tartu linnaarstile kuni

30000-40000-50000—7500{

—9oooo kr. Suvilad müüa: Elvas, Haaslavas, Kurepalus j*
Kabinas. Talud: mitmesug. suuruses ja hinnaga linna ja raud
teede läheduses. Teateid saab kl. 9—2. 1 järgu komisjoni kon

Awatud
££ Tartu Unna mees vaka- ja suguhaiguste haigemaja vajab

ja võtan vastu kõiksugu sisemisi ja välimisi maalri
töid. Töö korralik, hinnad vastutulelikud. Töö hea
duse eest täielik vastutus. Austusega
Tartus, Narva tän. 47-5. A. Timmermann.

kaupluste ja aedadega. Hinnad: 2.500 —3OOO 4000 —7ooo—

müüa ja sealsamas kandituid

*

J. Puhk & Pojad

Valmistan silte

Müüa
keset linna |y| Q J Q Q
kivist ja puust

Uilt Mil

II

müüvad

paberilõikam.

Müüa neljavedruga patent

Tartus, Suurturg 3. Hinnad võistluseta.

nr. 4.

Täiesti sõidukorras küljekorviga Harley-Davidson'i
2 sü.. 9 H. P.

Müüa väike

Memphis

Müüa

talad ka müüa. Väike-Kaa
heeringaid

TAIMI
Vabaduse tän. 33—1.

masin.

>BOO mm kärnide vahe, ja free

Juurvilja harimise adra
mis valmistatud Joh. Lätti töökojas Laeva vallas.
MfifigilTartus: J. Rästa & A. Laan Holmi 7, tel. 832

Haid shotl

Riiete keemiline puhastamine, kiirpressimine, deka
teerimine, plisseerimine
sub „ Apteek V".

Hinnad mõõdukad.

ka lehma ja sea pidamise või

keiklinna lähedusse. Teatada Promenadi tln. 11, saapakauplus. Teateid saab Uus t. 49, kr. 8.

idavasti müüa. Tartus, Kas

BWBBW

Müügi hind 7000 krooni. Oa
malus.

Väike kahetaktiline 2\'i HP

•••••SSSSSt»

liiMMtiilnitt

maja müüa
ühes aiaga, aasta üür 960 kr.

lijuh. H. Vadi Kudina as.
nipis:
äiiiili
iiiiiili

Korras

Lähemal ajal vajatakse 3—4 toa!ist

Kuremaa vallas, 2'/ z km Pa
linnuselt. Teateid annab koo

KREDIIT PANK.

tuulik masin poole hinnaga müüa.

Narva 31. Sissesõlduhoovis.

suur väljavalik, kürvi ta
rn eloni, selleri ja porr>
soovitab aiaäri Roosi t 24-

Vladimiri tn. 7, krt. 2.

Xitepi
poes

e
«Ökonoomia»
Unetum tln. 24. Meltslveskl tfin. 28.
Riiete keemiline põhjalik puhastus.
Plekkide vftljavõtmlne. Riiete, kangaste
ja lõngade värvimine.
TAlendaiud, asjatundlik tööjõudude koosseis#
Korralik töö. Odavad hinnad.

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

.«r. 143
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Moe-, pudu- & pesuäri

t

Henn. X
epp

Joosep Hässo

Naba-, sugu- Ja püle
baigniM*
Kõnet 5-7, pühap. 9—ll.
Naister. 4—5 ärip. <
Kokkuleppel ka teisel ajaLj
Tartos, Uueturu tfin. 4.
Dr.A. LENZNtR;

TARTUS, KAUBAHOOV 2, PROMENADI 2

Sünd. 19. veebr. 1854.
Surnud 28. mail 1931.

soovitab rikkalikus valikus:
£Trii&-. võrft- ja tfennissdrfte
Aipel- ja vdimleinisMftoosid
ikiftfiilasoftfte. Naistepesu
&iiäi- ja villaseid! plüüsisid
kaelasidemeid
tfiidifzaelasalle
Vihma- ja p&evavarfe
JT alutusheppc
&ennishtm£i j. vi. e.

Karkuses abikaasa* lapsed, lastelapsed ia omaksed.

8. S. kevadised
17] eluaastal lahkus õnnetu surma läbi 29. mail s. a. meie
armas pojake, vennake ja ristipoeg

jalgratta

Naha" Ja snguhaijin-j
sed. Kosmeetika.!
Kõnet ID—l2 ja 5—7. pühap.l

10—12. Soovikorral ka
kella ajal kokkuleppe järele.^

TartaSf Rüütli t 15-4
(Vastu Jaani kirikut).

flambaarstimlse
kabinett.
Suuhaiguse d.
-1 ja 3—7, pflhap. 10—12.

Suurturg nr. I* _>

Maabusid
võistlused
31. mail algavad kelt 4 p. 1. Jaama tän.
velodroomil. Samas ~Kalevi" meistri*
paela võistlus. Paela kaitseb Eesti meis
ter E. Rossman R. Koose»'! väljakutsel.

Viktor Pihot.

Hinnad võistlemata odavad. Müük suurel
ja väiksel arvul.

Sügavas leinas
vanemao, Õeke, vennake Ja ristiema

Kaha* Ja mgataai|«ae4
Kella 9—ll ja 5—7.
Naisterahvastele kalla 4—5.

Pääsmed 25 ja 35 seoti, kooliõpilastel ja ajat. sõduritel 15 senti.

Ärasaatmine viimsele puhkepaigale leinamajast Tööstuse
tän. nr. 11, 31. mail kell 4 päeval Papluse kalmistule.

IL Hlta

rartaa, Rüütli Oa. H
Laia tin. nurk) t«L 11-22

T. töötute Komitee
Puhkepäeval 31. mail kell 3 p. 1. Tähe 13

Suurem väljasõit rohelisse

Töörahva kõnekoosolek.

.Kvlstenthatt", .Rannale" ja .Jänesele"

Kõik töölised tulevad!

REEDER-KOPPA
sadamast Vabadussilla juures, telefon 4-84.

Pühapäeval, 31. mai!.*

Xmmaemand
atassüorlja
E. Kamsen,
Tartus, Jaani tla. 15. ffl kflü
Hambaarst

hommikust alates parematel, kiirematel, mugavamatel ning korra

> likumatel mootorpaatidel.
Tihedane ühendus. Sadamas muusika.

> Äkilise surma läbi lahkunud M-a klassi õpilast

Sitke

EELTEADE. Neljapäeval, 4. juunil esimene vabaõhukontsert

sadamas. f

Austusega A. Reeder ja K. Koppa.

L. Kedar
Plombeerimine, kunsthambad.
Tartus, Raekoja 13.

AmmaemattiHnassteril*

Viktor Pikoflt

B. EUER
Tsemendi- jn betooni

(sissekäik Holmi tän. 1).

leinavad & Treffnerl gflmnaasinml
Õpilased Ja Õpetajad.

tööde liösiraumat
DUNLOP

"Pv -

Jieed on moo
ilmo parimad
kummid.

Oma kallist kaasmalevlasf

Viktor Plkatit

Peaesindajad:
J. PUHK & POJAD

f
annab täielist õpetust tsemendi õige tarvi
tamise kohta. Raamat on rikkalikult illust
reeritud piltidega ja tabelitega. Hind Tartus, Vana tän. 3—l.
ainult 50 senti.
Kõige parem on

Odavate hindadega soovitati

John Gernandi

Petseri männi tõrva, kivisöe tõrva, katnse pappi,
tisleri liimi, kriiti, naelu, masina ja tsilindri õli.
Ühtlasi soovitame vastutavaid ja korralikke
katuse meistreid.

Cfcsjon

kell 4 p. 1.

TAPEETE

Hooaja lõpuetend.
M. TARAS*!

Soome sõitjad

kaastegevusel

Silva
E Kalmani operett 3 vaatuses.
Pääsetähed 20. 30, 40, 50 ja

60 senti ühes riidehoiuga.

võivad lühikesegi sealolu
ajal teha huvirikka matka
PäijänneMe, Soome kau
nimale järvele ja sedakaudu
tutvuda puhtsoomelise Loo

Vanemuise aed.
Pühapäeval, 31. mail s. a.

kell 9 õhtul

Süflavas leinas omaksed.

Kontsert

Juhatab J. SIMM.
Pääset. 35 snt., kooliõp. 25 s.

mega ning Sise-Soome kau
nima loodusega.
Päijä 11 n e ühendab kõik
Soome tähelepandavamad
huvi reisu kohad.

Tarto Linna Laenukassas, Auriku tän. 1, on
10. juunil 1931. a. kell 11 päeval. Müügile tulevad
kõik oktoobris 1930. a. ja enne seda panditud as
jad, mille tähtpäevad olid aprilli kuul 1931. a., kuid
°/o°/o tasumata. Viimane %°/0 maksmise tähtpäev
oksjonile määratud asjade pealt on 6. juuni 1931 a.
Peale selle %% tähtaja pikendamiseks vastu ei võeta,
vaid asjad tulevad välja lunastada ning kuld ja hõbe
asjade pealt proovikulud tasuda. Oksjoni päeval
muid operatsioone ei tehta. Laenukassa juhatus.

.>•]

Moodsad rausWd kõikide;
r,itde/feingaja garant, kaid

MAÕiWVÄHVE
lakkejapntslcicl soovßaS
äärmiselt mõõduka hinnaga

J.A.DEkÄND
UU6TUBU TÄM, Nn -TtL.HV

Teie Kell Kfiili elu
Teadaanne.
Leina-Mõrasoo veeülilng annab oma
peakraavi tööd

aeg tfipselt õigesti
kui teda parandada lasete
..Horologi" kellade töökojas
Riia tn. 3. Kõige parem töö,
kõige odavamad hinnad.

Mina, Eduard Lattik, ei

vastuta oma naise

vähempakkumisel välja umbes 14.000 km suuruses.
Ettevõtjaid palutakse ilmuda 7. juunil s. a. Vana-Kuuste
Olga im
Käämbre tallu kelt 14. Juhatus jätab omale õiguse
tööd väljaanda ka mittevähempakkujale. Kautsjon
(sünd. Haan) VÕLGADE
tarvilik 250 kr. Juhatus.
ega tegude eest.
EDUARD LATTIK.
Kaalika, tomati, selleri, porro,
Täiesti korras tarvitatud 6-istmeline firma „Steyeru lille ja
Mineku ajad: Vesi järvelt ja
Jyväskyläst kl. 14.30.

Leitud

sõiduauto
Noorelt manalasse varisenud kaasõpilast

h

De Jong kakao.

Pühapäeval, 31. mail

Matmine pühapäeval, 31. mail
Tartu Jaani kiriku kalmistule.

KA

"°'w- '•5 JOH. HUIK. Telet- 5~53

«Vanemuise» teater

47 a. vana.

Ämmaemand 1§

papoleumi,

leinavad
Tarlu õppurmalevlased.

Pikaldase haiguqp järele lahkus
28. mail s. a. kell 6.30 Võrus
minu armas poeg ja unustamatu
vend

Tartus, Raekoja tin. I

Pühapäeva], 31. mail s. a. odavasti müüa.
Venn. Lepp Tartus, Kaubahoov nr. 2.
fuie

kapsa toimi
suures valikus saada Jaama mõisas.

Leitud rahakott
vähese raha ja dokumenti
dega. Katte võib saada vastu

MN

pidu.
mälestab leinas

Tarto kommertsgüinii. I-b klass.

löüstuseruumid

endist
Räni kõrtsi Aaveti
talust.
Kuulsam

Hiromant
Äraminek pritsimaja juu välja üürida. 2 ruumi ä 364 ruutmeetr. põrandapinda ja I
grafoloog.
rest punkt kell 3 p. 1. ruum Sl ruutmeetr. Osalt sobib auto remondi ruumiks. suvekuudeks soodsatel tingimustel suvitajatele Elva ja teistesse Ennustan täpselt iga inimese
suvituskohtadesse. Klaveriäri GEORG BLAUBRÜCK, Kartus, elujuhtumisi ja saatust. Mäe
Kalda tän. 17 (Vabaduse silla juures).
PEAMEES. Küsida Kaluri 32, majahoidjalt.
tan. nr. 43—1.

