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OkilhHumbev 5 teitfi

Toimetas j« peakontor Tartus, Jaani 11,
iToimatus ja kontor Tallinnas, Vene 1.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siseiiigi

«Postimehe" |a ta nufemlMs lisade tailisalshlaaads
Postiga: 1 kuu 150 a. 2k. 300 3k. 370 iga
järgnev kuu 120 s., 6 kuud 725 s. 12 kuud 1400 senti.

ja Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, irijubatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-5&

Postimees

postita: 1 kuu 135 a, 2 k. 270 s. 3 k. 325 n, iga üsa

kou 105 k, 6 kuud 625 s., 12 kuud 1250 senti.

Telefonid Tallinnas: Toimetus 436—81, kon

Tartu linna tellijateta. Kojukandmisega: 1 kuu 135 s.
2 k.—270 s, 3k. 370 a, iga järgnev tarn 110 *, 6 kuud 700 l2
kuud 1350 senti. Talitusest ära viies: 1 kuu 125 s.. 12
kuud 1200 snt Välismaale—4 kr. fc, Lätimaale—150 s.kuue.

tor 436-11.

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.

Kuulutuste hinnad: a) kuulutuste kirjaga: kuulu

tuste küljel 5 senti, teksti ees 10 senti, teksti sees 12 senti;

«Lasteleht" 10 s. k. .Tervis" 1 kuu 20 snt 12 kuud 240 senti.

b) teksti kirjaga: teksti ees ja tekstis 15 senti mm veeru

laiuses. Kohaotsiniise kuulutused poole hinnaga. Kuulutuste
koha valiku soove täidetakse ainult võimalust mõõda.

20 snt kuus. .Postimehe" tellijaile esmaspäevase lehe asemel hinnata.

jaani tärn 11/13.

«Maamees" 1 kord nädalas (reede) 1 km 35 t- 2 k. 65 s«
3 k. l kr. 12 k. 3JO.
«Maamees" 2 korda nädalaa 1 kun 55 snt, 2 kuud 105 s.
3 k. 160 *, 12 k. 540 senti.

.Nädala Postimees" igal esmaspäeval ühes .Sädemetega" —•

Kuulutusi järgmise päeva lehe jaoks võetakse vastu
kella 2-ni päeval, laupäeviti kella 1-ni päeval
.Postimehe" raamatukaupluses. Suurturg 16 ja kontoris,
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Aadressi muutmine 25 s.

5 Neljapäeval, S. mail ISZ2

Inflatsiooni hädaoht Ameerikas?
Dollari dewaiwatstvvai eelnõu.
2-miljoniline puudujääk eelarves.
Washingtonist, 4. mail. Saadi
kutekoda wõttis wastu n. n. GoMoroughWetcheri seaduseelnõu, mis näeb ette, et
dollar stabiliseeritakse selles wäärtuseS, mis
dollaril oli 1926. aastal, Mega wäheneks
dollari oStujSud.
Dollari kurss langes selle seaduse waS
tuwStmise tagajärjel teisipäewal New-Aorgi
börsil.
Languse põhjuseks on inflatsiooni kar
tus kõnesolewa seaduse maksmahakkamise
puhuk, kuigi näib kindel olewat, et president
Hoover seda seadust ei kinnita, waid paneb

Ka ajakirjandus pühendab sellele küsimu
sele palju ruumi. Lehed näewad selles
Ameerika riigikassa politikas täiesti uut
orientatsiooni, miS ei ole aga sugugi jul
gustan». See samm näitab, et Ameerika
tahab hakata tegema riskantseid eksperi
mente waluutaga.
Artva takse, et täesolewa rahanduSaaSta
19 esimesel kuul kokku eelarwe puudujääk
tõuseb 2.334.105.143 dollari Peale. Ähis
riikide eelarwe aasta lõpeb teatawasti 30.
juunil.
Saadikutekoda wõttis waStu kokkuhoiu sea
sellele oma veto.
duse. Kuna seaduses ette oli nähtud 200
Samal ajal teatatakse Berliinist: n. n. miljoni dollari kokkuhoid, wõeti wastu sea
GoWovough-Fletcheri seadu-SeolnSu tooStu* dused, miS annvwad ainult 42.300.000
wõtmme saadikutekojas äratab rahandus dollarit kokkuhoidu. Kõik muu osa seadu
ja pangaringkondades suurt tähelepanu. sest lükati tagasi.

Tänast lehte 8 lehekülge
Uussakslastele makseti
125.000 krooni.
Võõrandatud maade eest oli põllutöõmi
niSteerium teatawaSti kohustatud 3. mail
Saksa riigipanga arwele maksma nussakslas
tele ühekordse tasuna 250.000 kr., tegelikult
aga maksti ainult pool sellest summast, s. o.
125.000 kr., kuna pool Peeti kinni pärandus
maksude ja wastuwaidlemata nõudmiste ar
wel, nagu see lepingus oli ette nähtud.
Riigiwanema telegramm
Poola presidendile.
Poola rahwuSpüha puhul riigiwanem
saatis Poola presidenti Moscickile järgmise
telegrammi: „Poola rahwuSpüha puhul lä
kitan Teile, Ekstsellents, minu paremad õn
nitlused kui ka soojemad soowid Poola õit
jienguks - ja suuruseks ja Teie isiklikuks õn
neks. Jaan Teemant."
Rahwuswaheliselt töökonwe
rentsilt tagasi.
Eile hommikul jõudiS rahtvuSwaheliselt tõõ
konwerentsilt tagasi tvalitsuse esindaja dir. So

Põllutöökoja seadust muudetakse.

ni n. TöökonwerentS kestis teatatvaSti Genfis
12.—80. aprillini. Hoolimata just mitte pikast
kestwuse ajast, on konwerentsi töö olnud wiljakaS.

Väikemaapidajad ja kalamehed põllutöökotta.
WnmaStel nädalatel on põllutõõminiSter
läinud õige aktiiwseks. PõllutööminiAteeriu
miS walmistatakse ja otsustatakse nüüd iga
suguseid asju kiiresti ja walmis-tatakse sa
ma kiireSti kamasid, mille täitmine küll lan
geb ajale peale walimisi. Eile on põllutöö
ministeerium esitanud wabariigi walitsusele
ka põllutöökoja seaduse muutmise seadusse,
mille alusel wäikemaa ja aiatöökohtade vi
dHsad ning kalandus wiiakse üle põllutöö
koja alla. Põllutöökoja seaduseelnõu, mis
minister Jürmanni ajal walmistati ja
mille riigikogu wastu wSttis, jäid wälja
nimetatud alad, mis pidid kuuluma tule
waSse tööliskotta. Pöllutööministri poolt
nüüd walmistatud muudatustega tahetakse
wõimaldada põllutöökoja toimkonna tööst
osawõtmine ka isikutele wäljaspool koja liik
meskonda. Sel teel mõeldakse tõmmata

kaala ka põllutöölisi põllupidajate ja põllu
tööliste wahekordade korraldamisele jne.
Muidugi jääksid nende muudatuste järgi ka
need summad põllutöökoja käsutusse, mis
on ette nähtud riigi eelarwes kalanduse ja ta
lumajanduse edendamiseks, peale selle weel
pikk rida mitmesuguseid summe. Et juba
praeguse põllutöökoja ajal kalurid ja wäike
põllupidajad saaksid kaasa rääkida, seks kaMaitsetakse luua Põllutöökoja juurde wäike
maapidajate ja kalastajate ajutised sektsi
oonid. Niisugused on üldjoontes põllutöö
ministri seaduse muutmise sihtjooned.
Huwitaw on nüsid, mis ütlewad selle
muutmiskawa kohta sotsialismid, kellede koja
jaoks enne kogud lubasid jätta kõik need ka
lurid ja popsid, keda nüüd tahetakse põllu
töökojale.

nii et ettenähtud katva tvöeti taielikult läbi.
Konwerentsi lõpetamisega tuli seeparast kiirusta

da. et samas ruumis taheti hiljem desarmeeri
miskonwerentfi kokku kutsuda. Lähemail päewil
annab dir. Sonin ajakirjanikkudele lähemaid sele
rusi töökonwerentsi käigust ja tulemustest.

Notar kohtunikuks.
Wiljandi-Pärnu rahukogu uueks alali
.seks liikmeks on määranud riigikohtu üld
kogil Gustaw Taltsi, kes seni oli Wiljandis

Kuulutuste uusMmlne
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«Postimehe» 6. mai numbrisse
on Taevaminemise päeval, 5. mall, kella 10—12 e. I*
..Postimehe" talituses Tartus, Jaani tän. 11-13,

Pühiks

TARVITAGE JUHUST

soovitan suures väljavalikus
naister. kevad©- ]a suve
mantleid, meeste palituid,
fllikondi, pükse |a kõiki
seltsi mantli-, kostüümi-,
palitu- Ja ülikonnariideid
suure hinnaalandusega

suurenedes tahetakse tarwitusele wõtta 3 moo

toriga lennukid, mis mahutawad kuni 10 ini
Hädamaandumine suurlinna südames.
mest.
Berliini südalinna kohal juhtus mootoril hädamaandumist ühe kasarmu õue. Lennuk
Uue ühenduse loomisel Tallinna-Riia osas
rike lennukil, mida juhtis sõjaaegne lahingu-! sai wigastada. Lendur pääses kohkumisega. kujuneksid „Loti" lennukid wõistlejaks „Deru
lendur Osterkamp. Lenduril läks korda teha!
lustile", kuid tegelikult on Tallinna-Riia lii
nii sõitjaid wõrdlemisi wähe, ja seega ei ole
wõistluse kartus eriti põhjendatud.
60 prots. muna hinnast eks
"Imearst" Pori saatuslik "üks".
portkuludeks.
Põllutöökoda nõuab kanamunade tootmis
kulude kindlustamist.
Arstis haigeid laapalgaga ja wSltfis wekslitüleeile esitas põllutööklÄa põllutööminiS
Pärnus elutsema Mma Lipsi meeS oli! rilt kiri, milles ta nõudis 1600 sendise teeriumile märgukirja, milles tähelepanu ju
mõne aasta eest haige ja naine kutsuS teda! weksli tasumist. Kuna Lipsi säärast summat hitakse sellele, et käesolewa aasta kewad on ka
ei olnud laenanud ega säärasele summale napidajatele kujunenud eriti raskeks, kuna
arstima kellegi Martin Pori, kes
ajalehtedes avaldatud kuulutuste järele oli wekslit wälja annud, teatati loost politseile.
kanamunade hinnad on lange
„imearst" ja pidi arstima igasuguseid hai Juurdlusel tehti kindlaks, et Pori oli teinud nud seninägematult madalale (6—6% senti
gusi. Kuna Pärnus ka teisi „imearsti" tar kuue kroonisele wekslile arwu „6" ette „1" ja paar). Kuna aga ekspordikulu tuleb 4 senti
witajaid leidus, siis jäi Pori mõneks ajaks nii oli saanud siis 16 kroonine weksle.
Wiljandi-Pärnu rahukogu mõistis Mar munapaarilt, siis üle 60% saadawast hinnast
Lipside juure elama. Korra juhtus, et Lip
läheb ainult ekspordi kuludeks. Sellise olukor
sidel oli raha otsas. Pori tuli siis kitsikuses tin Pori 4 aastaks wangiroodu. Kohtupalat ra juures oleks wõimalik maksta munapaarist
appi ja laenaS 6 kr., kuid selle eest wõtis ka wähendas karistust ühe aastase wangiroodu tootjale ainult weidi üle 2 sendi, kuna aga
wastawa summa peale weksli. Möödus paar peale, missuguse otsuse peale Pori edasi kae tegelikult arwestatakse kanamuna keskmiseks
nädalat ja Lipsid tahtsid oma wõlga ära ta bas riigikohtusse, kus aga edasikaebus jäeti tootmiskuluks lA—l4 senti paarilt. Märgu
suda. Kuid Pori, kes wahepeal oli käinud tagajärjeta.
Karistatu arstimisewiis seisnud selleS, et kirjas tähendatakse, et tänawuste eriti mada
Wiljandis, seletas, et tal ei ole wekslit kaasas
ja eks tasumisega ole aega.
luupulgaga surunud haigele kohale ja posinud late hindade juures meil munatoodang wõib
kõwasti langeda ja selle tagajärjel Eesti mu
Mõne kuu pärast tuli aga Wiljandist Po- sinna sõnu juure.
na kaotada tvälisturu, sest hindade paranemi
sel ei ole enam kerge kaotatud wälisturgu La
Manchesteri tööliste rasked
gasi saada. Nende asjaoludega arwestades
Rootsi tikutrust jäi Leedule
soowitatakse
korraldada munaeksporti ühest
päewad.
wõlgu.
kindlast keskkohast, nagu see ka teistes riikides
Manchesterist, 4. mail. Siin pidas
WalitsuS arutab tikumonopoli küsimust.
on korraldatud. Edasi asutakse seisukohal, et
oma koosolekut puuwillatöösturite ühingu
tväljatveetawatele kanamunadele tuleb kindlus
Kaun
a
s
e
st,
3.
mail.
Laupäewal
pidid
keskkomitee. Otsustati töölistele üles öelda
tada
juurdemaks, kui nende hind langeb alla
senised lepingud tööaja ja töötasu asjus. rootslased Leedule maksma 12.000.000 litti,
tootmiskulude
taseme. Teatawasti juurdemak
mis
oleks
wiimaseks
maksuks
tuletikumono
Praegused lepingud on maksmas 1919. a.
saadik. Ülesütlemise aeg jäeti otsustada alam poli eest. Maks jäi õiendamata. Lähemal wa su küsimus munaekspordile on juba ühenduses
komisjonile. Arwatakse, et töösturid tahawad litsuse koosolekul wõetakse arutusele, mida sidrunite sisseweoga wabariigi walitsuscs kõne
all olnud.
edasi teha tuletikumonopoli küsimuses.
saawutada tuntawat palkade alandamist.

KRISTALLASJU
ennekuulmata odava hinnaga. Peale selle

KOLD- JA HÕBEASJU
NING KELLI
suures valikus soodsate hindadega
V. HIRSCHOVITZ
Promenadi 5 (uues Hüpoteegipanga majas)

Karl Abeli
riide- ja «valmisriiete
kauplus Tarkus. Kauba
hoov» ur. 8.
Märkus: Kõik naiste ja meeste tellimised
mantlite ja ülikondade peale saa
vad pühadeks korralikult täidetud.
Sellepärast rutake tellimistega.

notariks.

Lennuühendus Warssawist
Tallinna.
Poolakad lennukini loomas.
Tallinnas wiidiwad Poola lennuliinide
ühisuse „Loti" esindajad, et siin teedeminis
teeriumiga läbi rääkida lepingu kawa suhtes
Tallinna-Warssawi õhuühenduse loomiseks.
Paaripäewaliste läbirääkimiste tulemusena
loodeti eile küsimus esitada wabariigi walit
susele. Nagu kuuleme, pooldab teedemmister
Tallinna-Warssawi Shuliini asutamist, kuid
poolakatele eriliste soodustuste andmine wõi
toetuse wõimaldamine ei ole teostataw. Poo
lakatel oleks wõimaldatud aerodroomi kasuta
mine ja töötamine samadel tingimustel, na
gu teistel õhuseltsidol, kes Eesti kaudu ühen
dust peawad. Lepingu poolakad tahawad sõl
mida 5 aasta peale. Tallinna-Warssawi ühen
duse lõppjaamaks oleks Tallinna, kust reisijad
edasi sõita wõiwad „Derulusti" lennukitel Le
ningradi ja „Aero" lennukitel Soome ning
sealt Skandinaawia riikidesse. Samuti on
Tallinnast Warssawi poole sõitjatel wõimali!
edasi pääseda „Loti" õhuliinidel Lääne- ja
Lõuna-Euroopa riikidesse. Nii kujuneks Tal
linn teatawal määral sõlmpunktiks õhuliinide
wõrgus. Alguses on kawatsus käima panna
wähemad lennukid, kuid hiljem reisijate arwu

Müün suure partii eht Belgia ja Siiesia

3al«iallaM

Soovitame omast rikkalikust laost:
villast Iduga
Kodumisslidi
D. H. C. ja C. B. kfisltdO niiti.
Padnkaoba ladu
Sch. Bakscht & Pojad
Tartos, Paa S« kaubahoovi vastu.

SHiittts valiku#
inglise fa teisi firmasid päris ilma rahata
just mitte, aga kindlustusel Va sissemaksuga ka

«Odor» cream

järelmaksu peale. Peale selle kõiksugu jalg
ratta osi ja kumme, õmblusmasinaid, kelli Ta
kuldasja, laskeriistu praegu alla oma hinna selle

osakonna lõpetamise tõttu. Jällemüüjatele on parim abinõu noorusliku õrna näo ja
hinnaalandus.
käenaha saavutamiseks.
Relnholdi kaubamaja Tartus.

Ülearune mees Tartu maawalitsuses!
Mis teeb «aawalitsuse estmees?
kõik teinud wäärnähte jalamaid kõrwaldami
Kui ilmsiks tuli, et Tartu maawalitsuse seks.
ruumes on pesitsenud erakonna staap ja
See on aga tõsiasjadega wastuolus. Esi
„Postimees" sellele tähelepanu juhtis, siis mees ei asunud wäärnähet jalamaid kõrwal
ruttas maawalitsuse esimees Pärlin „Kaja" dama, waid ruttas kõigepealt kõike maha sal
kaudu kõike maha salgama. Maawalitsuse ruu gama. Selleks on must-walgel tõendus „Ka
mes ei asuwat mingit partei staapi, õhk olewat jas". Loodame, et esimees nüüd enam ei salga.

täiesti puhas.
Kui aga lugu nõnda on, et esimees selle
Aga kui hrale esimehele partei staabi ole eest ei wastuta, mis maawalitsuse suures los
masolu kohta must-walgel tõendused esitati ja sis sünnib, kui ta wanal tuntud wiisil was
kui selgus, et maawalitsuse esimees ei teagi, tutufe ja süü roopaseadjaile lükkab, nagu kir
mis tema poolt juhitawa asutise katuse all siin jutab tema häälekandja juba mitmendat puh
nib, siis muutus esimehe seisukord üsna piin ku, siis tõuseb küll küsimus, milleks maawa
likuks.
litsuse esimeest üldse tarwis on. Kas ta ei
Et oma nahka kuidagi päästa, püüab esi ole muutunud ülearuseks meheks maawalit
mees „Kaja" kaudu süüd ajada maawalitsuse suse seinte wahel? Maawolikogu wõiks selle
sekretärile. „Kaja" kirjutab, et esimees olewat asja kaalumisele wõtta.

Wilistlaste kapital Ülikooli juurde.
Komitee asus tööle.
Tartu ülikooli endiste kaSwandikkude hul
Kujundatud komitee walis esimehc"? riigi
gaZ tärkas mõte ülikooli 300 a. juubelit kui kohtu esimehe Karl Partsi. Juhatuse liikme
dagi meeleS pidada. Selleks kawatseti kingi- tekS dir. A. Jõudu, major Saarsen, dir.
üle anda kapital, mille kogumisest osa Joh. Nirk ja pr. dr. Steinfeldt.
wõtakl. Tartu ülikooli endised kaswandikud,
Vtüiid on pööratud linnades ja tähtsamates
ka need, kes enne õppimise lõpetamist eemale maakohtades elutsewate üksikute wilistlaste
jäänud, samuti kawatsetakse kaasa tõmmata poole ringkirjaga, kelle abi palutakse, et koha
teiste Eestis teotsewate kõrgemate õppeasu peal korjandust edukalt läbi wiia. Samuti
tiste wilistlasi. kapital kannaks nimetust
'.se korral kohapealse -ibikomitee loo
wili st laste kapital. Wiimase kogu miseks. Lähemal ajal on kawatsus saata
mine on kawatsetud korjanduse teel üle riigi. üleskutseid kohtadele laiali, teha kõik, mis
Korjanduse läbiwiimiseks kujundati tailist wõi alt? asja eduks. Pea on ka wõimalik
laste kapitali komitee.
korje &: 't Trr~': iaata.
Palutakse töötundide suuren
damist hooaja töödel.
Kaub.->töõstuskoja märgukiri haridus-sotsiaal
ministeeriumile.
üleeile esitati kaub.-tööstuskoja poolt ha
ridus-sotsiaalminiSteeviumile märgukiri, mil

tada siis, kui see on kõige otstarbekohasem, ja

kui selle läbiwiimine on kõige odawam. On
niisuguseid töid, kus üle teatawa arwu töölisi
tööle rakendada ci saa, ja seal osutub parata
matuks ületundide tegemine, kuna mitme wa
hetusega töötamise korral ühe töölise poolt poo

leli jäetud tööd teine jätkata ei saa, kas wõi

les palutakse algatval hooajal suhtuda heataht wastawa oskuse puudusel.

likult ettewõtete palwetesse, kui need seaduS
Samas tehti kaub.-tööstuskoja poolt ette
likus korras paluwad ületunni tööde arwu panek, täiendada tööstuslikkude käitiste tööaja
hooaja töödel suurendada. Märgukirjas tuuak seadust selles mõttes, et hooaja tööstuste nor
se ette, et aasta töömaht on hooaja tööstuses maalne tööaeg oleks 120 tundi kahe nädala
knjunenud meil kindlaks, ja iga töö tuleb teos- kohta.
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Taewas

Eluõigust kõigile.

"Wanemuine" teelahkmel.

Reedesel peakeosolekultuleb ''We^muise"faetuslõplikule
on alati olnud kõigile rahwaStele salapäraseks
otfttstüiniitU* Vaitabe HcpinHii( fci foii fliiU!
uudisesemeks. Seisab sul pea kohal, kord
Kolme erakonna tegewuStawast, keS 8. rii kond waatleb, nagu seda ka tegema Peab, rah sinine ja siraw, et silmad kisendama,
gikogu walimiste eel kodanikkude ette astu wamajandust kui terwikut. Sellele erakonnale sealsamas tusane ja wihane, wirutab wälw
Möödunud „Wanemuise" üldkoosoleku! kul oma endise tegewuskawaga ja km see ei
wad, on rahwuSlise keskerakonna oma kindlaS ei ole Eesti rahwamajanduS wõrdne ainult
tehti
juhatusele ülesandeks kaaluda, kas po peaks nüüdki wastuwõttu leidma, siis ci jää
ja hoowab wihmajõgesid. On kummis üle
põllumajandusega,
nagu
kogude-koonduse
poolt
ti kõige kainem ja läbimõeldum. Hoidudes
maise maapinna, paistab nagu saaksid peoga leks wõrmalusi teatri tegewust jatkata endise! juhatusel muidugi teist teed, kui teha sellest
järeldused.
liialdllstest, nagu neid praktiseerinud äärmi püütakse kujutada, ega ka tööstusega, nagu kinni haarata, aga kui sammud manu, siis kujul .lldise palkade kärpimise teel. Ühtlasi lü
sed tiiwad, on erakond üleS seadnud mitte nii arwawad sotsialistid, wõi mõne muu tegewus kaob kättesaamatusse kaugusesse.
Teatrisõbrad peaksid tekkinud olukorda tõ
kati tagasi juhatuse poolt esitatud tegewuska
wõrd konkreetseid üksikküsimusi, kui just üldi alaga. Üksikud tootmisalad on ja jääwad
„Olen Malmis wnma su taewasse!" sS wa ja eelarwe, mis nägi ette opereti praegu siselt wõtma. Möödunud peakoosolekul wõis
seid sihtjooni, miS Peawad olema juhisteks osadeks meie rahwamajanduses, osadeks, nad armukipitsusteS noormoeS tüdrukule. sel kujul kaotamise ja andis eesõiguse sõna märgata, et küsimuse otsustajateks olid Pea
erakonnale tema tegewusel tulewases rahtva millel on õiguS olemasolu peale ja mille tar „Ela niikui seitsmendas taewas!" öeldakse lawastusile.
miselt need, keda teatri ümberkorraldus isik
esituses.
üldkoosoleku otsuse põhjal on nüüd juha likult puudutab. On muidugi mõistetaw
widuste ning nõuetega tuleb arwestada mitte tawaliselt, kui elukene kipub hästi minema.
TegewuSkawa sisu näitab, et meie politi ainult majanduspolitika juhtidel, waid ka ük
Wäga hea peab seal salapärases taewas tus seadnud mitmeid kalkulatsioone eelarwe inimese wõitlus oma olemasolu eest, kuid
lise, kultuurilise ja majanduselu tähtsamad sikittel aladel wastamisi. Sarnane seisukoht ei siis kahtlematult olema. See on paigaks, tasakaalustamiseks palkade kärpimise kaudu. teatcisaatus peaks sellest ikkagi kõrge
küljed rahwusliku keskerakonna poolt tarwilik ole mitte ettekirjutatud mõnest rohelise laua mis tawalisemaks wastandiks kõigile kurjale, On aga selgunud, et sel teel pole wõimalik r. Al seisma. Sest kui kergesti ei wõi juhtuda,
ku tähelepanu leiawad.
seinast targutamisest, waid tõsisest äratundmi murelisele ja waewalisele. Põrgu waStan anda mingit garantiid, puudujäägi kõrwalda et aasta pärast (wõi weel ennemgi lj tuleb
miseks tulewal hooajal, Sest kuigi oleks wäl teatril praeguse olukorra kestuse juurest piksed
Erilise tähelepanu osaliseks faawad aga, sest, et see on ühtlasi üksikute tootmisalade ta diks.
nagu see on loomulik käesolewas ajaSWS,
gajärjerikka tegewuse kõige parem pant. Rah
See kujutelm on muidugi ristiusu algu jawaateid tegelaskonnaga kokku leppida töö sootuks sulgeda ja siis on kogu tegelaskond
rahwamajanduS ja selle üksikute alade seisu tvamajanduse üksikute alade eluõiguse ja tar pära. Aga usuline joon on rahwa kujutlusis tasu wähendamise asjus, tekitaks niikuinii tööta ning sellele lisaks ka teater kui niisugu
kord ning ülesanded. Nendele on pühendatud widuse tunnustamine ei eelda iseenesest weel taewa suhtes mitmeti juba wananema löö kärbitud palkade kärpimine siiski palju soowi ne kirwe alla wiidudl
peaaegu 2/a terwest kawast. Rahwamajanduse kõikide alade w õ r d s e t osatähtsust. Kui, na nud, ära ununenud ja on järele jäänud pä matuid tagajärgi teatri kunstilises töös, mis
Reedene peakoosolek peaks siis
iildine organisatsioon, põllumajandus ühes gu meil, põllumajandus annab ligemale 70 ris igapäine illusioon, mis kõige uskmatuma aga omakorda wõiwad tugewasti mõjutada muise" liikmeid suurel arwul kokk tõmba
sissetulekuid.
selle mitmekesiste erialadega, metsakasutus, prots. kogu rahwuslikust toodangust, siis pea inimese juures on leidnud kodupaiga..
ma. Sellekordsest otsusest oleneb Tartu teatri
žjtt ju ette näha, et töötasu allasurumine saatus ja on selge, et see otsus ei t o h i liig
ühendusteede korrashoidmine, laewanduS, ka me ütlema, et põllumajandus on meil kõige
Illusioon? Jah, muidugi. Sesttegeli
kandus, tööstus, kaubandus, pangandus ja tähtsam tootmisala. Kunagi mitte ei tohi aga kult, juba kosmograafiliste aksioomide põh sunnib teatri paremaid jõude ringi waatamo kergelt langeda!
krediidipolitika, matsüpolitika ja rngimajan wäita, nagu ei oleks teised tootmisalad tyae-- jal, on see imeline taewakumm ainult meie tööwõimaluste järele teistes teatrites. See
dus, kõiki neid käsitleb tegewuskawa, püü wa ega tähelepanu wäärt.
silmile kangastus, tõeliselt algab sealt suur ähwardaks esijoones „Wanemuise" dra a m a praegust kandepinda, mis wõiks tugewas
des esile tõsta kõige tähtsamat ja oluliselt tar
Sitt lasewad end teha kaks järeldust. Esi ja lõputu kosmos, milles ükski teaduslik
wilikumat, wõttes lähtekohaks Eesti rahtva teks: ei saa üht rahwamajanduse ala ohwrikS uurimus ei ole weel leidnud säärast paika, ti nõrgeneda. Väljaspoolsed toetused aga Ristipäewal, 5. mail 1932. a. kell p. I.
korraldatakse
majanduse tui terwiku huwisid ja tarwidusi. tuua teisele, päästa üht neist sellega, et ohwer kuhu wõiksid inimhinged minna taewalikke olmewad peamiselt teatri sõnalawastuslikust
seisundist
nagu
haridusministeerium
oma
Asjaolu, et katva ei kõnele igakord konkreetsete
Käsitööliste Abiandmise Seltsi ruumes,
datakse teine. Raskuste silmapilkudel kaldub rõõme maitsma.
kirjas teatri juhatusele ka küllalt
päewahuwide kaudu, wõid mõnele paista liig mõtlemine hädaohtlikkudele kallakutele. Seda
Wene tan. 5,
Aga igal illusioonil on ka oma tegelik wiimases
suure üldistamisena ja katsena hoiduda aktu wõis tähele panna maailmasõja keerises mit wäärtus. Aastasajandid tagasi oli kogu tae selgesti toonitanud ja selles suunas alla
rahwusliku töökooadttse
minek wõiks kaasa tuua toetuse wähendamise
aalsete küsimuste waatlemisest. See ei ole me rahwa juures. Seesama nähtus kipub kor tvalaotuse korraldus, taewakchade olemus- ja
wõi sootuks ärajätmise hädaohu.
mitte nii.
duma ka Praegu, mil rahwad peawad kibedat iselaad ka ainult illusioon. Loodusrahwaist
Slagu siis näha, seisab „Wanemume"
Rahvusliku keskerakonna tegevuskava ei wõitlust majanduslikul wäerinnal. Kui tol lõid sellest-igaüks oma kujutluste järele ise
IlwlHJiltL
praegu
päris otsustawal teelahkmel. Reedel
vea lugejat sõrmega, kuid oma tervikus ajal liitriikide peas üles kerkisid mõtted sepa suguse maailma, päikene oli suur jumal ja
annab ta vastuse vististi küll kõikidele küsi raat-rahust teiste liitlaste arwel, siis leidub wirmalised pakase taadi tantsupidu. Nüüd on kokkukutsutaw peakoosolek peab nüüd oma
mus tele, mis kodanikkudel võivad üles kerki nüüd inimesi, kes tahaksid päästa ühe toot need illusioonid wVtnud sootuks konkreetse il lõpliku sõna ütlema. Teatrisaatust on kaua
da meie riigi ja rahwa elu juhtimisel lähemate misala teise kulul. Kuid sama lühinägelikud, mingu, aga see konkreetsus piirdub ikka weel aegselt ja põhjalikult kaalutud, nüüd on wäja Kõneletvad härrad: dr. J. Wilms, A. Naeres
aastate jooksul. Rahvusliku keskerakonna te nagu olid maailmasõja päewil eraldi rahu kõige napimaga. Suurem osa sealpoolseid kord liisk ühele wõi teisele poole langetada. ja J. Luksep: „Rahwusliku töökoonduse sihid".
gewuskawa wõib tunduda väheütlevana nei tegijad, on nüüd ka „era!di päästmise" kuulu asju on meil ikkagi weel teadmatud ja ainult Kuuldawasti esineb juhatus reedesel koosolelc, kes sellest otsiwad wastusi ainult oma isiku
tajad. See on päästmine, mis saab saatusli illusiooni kaudu seletatawad. Ja kui illusioon
hoiab tnndenärwid elewil, ainult sel korral
või kihi huvidele. Rahvuslikult ja rahwa kuks ka „päästetule" mdsle.
on wõimalus neid kord ka hiljem konkreet on tulisemad konkreetsed tõekspidamised sel kat, kanname Greta Garbo soengut ja ostame
majanduslikult mõtlejatele sõpradele pakud ta
Teiseks järeldub siit selgel kujul riigiwõi seisse piiridesse aheldada.
lest illusioonist wäga orinewad? Päikene on wanakraamistiili mööblit kas keegi oleks
aga kõike seda, mida politiline erakond wõib mu ülekanne majanduspolitikas. Riik peab
Sellepärast ei maksa wäga naerda, kui ju tõepoolest jumal, ' kõige wägewam, ilma weel kangem wõi targem? Ega meie ometi
lubada, ja mida on võimalik ka täita.
edendama kõiki alade, kogu meie rahwamajau
kõneleme oma kaugemais kujutelmades wai milleta sureks otsemaid nii saunik kui saks. põdurad ei ole, et arwaksime nagu see maa
Wõib olla kusagil ei väljendu rahwuSliku
duse
kooskõlalist
arenemist.
Riigiwõim
ei
tohi
Mine tea wõib olla on seal kuski kos ilm ulatuks Ropka wäljast palju kaugemale.
muwarjude rõõmudest taewaruumis. Kes
keskerakonna erinewus kõigist teistest politilis
lubada, weel wähem enesele ülesandeks seada,
mõse
taganurgas tõepoolest olemas üks sää Noh, New-lork on ju ka seal kuski, aga mis
teab?
Looduserahwaste
illusioonide
järele
test rühmitustest selgemini, kui majanduspo
sealgi... litikale pühendatud peatüki alul, millest too nagu seda tahawad äärmised tiiwad, ühe ma oli päikene suur ning wöimas jumal ja kas rane ilmakeha, mille klimaatilised ja muud
jandusala
wõi
kodanikkude
kihi
raskuste
ja
ku
tingimused
wõimaldawad
elu
ainult
inimese
Nii
küll.
aga
krrs just täna on t a ew(t nitatakse järgmist: „rahwamajanduse edukas lude weeretamist teiste Peale.
maisest
kestast
wäljalendawale
hingelisele,
minemise
püha,
siis maksaks wast
areng, eriti praegusel raskel kriisiajal, kus rii
arwel ja Eesti ei wõi enesele lubada teistest astraalsele olemusele? Kes seda julgeks nii weidi nõjatada aknalauale ja wisata paar
Meie ühiskonnas ei ole riik ja majandus
gid ja rahwad üksteisest rohkem ja rohkem
maadest kallimat aparaati.
kaljukindlalt eitada, kui maailm on täis pilku taeivasse. Nii muuseas. Ja mõtleme
eralduwad tollimüüridega, kaubanduse ja ra üks ja seesama. Riik ei saa end asetada era
Odawalt walmiskatud woted suudawad weel palju suuremaidki imesid?
sellele ainsamale inimesele, kelle taewamine
ettewõtja
asemele,
waid
riigi
ülesanne
on
haliikumise takiSwstega, on wõimalik ainult
wõistelda wälisturgudel. mille kättetoomi
kust meile ajaraamatud kõnelewad kauget
siis, kui kõik rahvamajanduse üksikud osad on luua tarwilikke eeldusi selleks, et rahwa
seks
walitsus
saab
kaaija
aidata
niihästi
kau>
Meie
muidugi
eitame
kaljukindlalt,
sest
juttu.
Wast pakatab midagi südame all, ivast
tugewad ja eluvõimsad,' kui üldiselt aru saa majanduse üksikud alad saaksid oma tegewust balepingute sõlmimise kui ka ja sagedasti
meie
oleme
haritud
ja
targad
ning
teame
sagenewad
tumedad aimdused, mis kõnele
arendada
kõige
edukamalt,
et
nende
wahel
wa
dakse, et kõik alad on tarvilikud, et üksiku ala
weelgi rohkem kiire ühenduse loomise juba, mis siin maailmas peitub. Meie tea wad, et Ropkatagune on alles kõige selle al
edukas lõpptulemus on kasuks ka teistele."
litsiks kooskõla ja arusaamine üksteise huwi- kaudu. Mis Puutub wiimasesse, siis on
sedagi, kuidas pangast raha saab ja mis gus, mida eluks nimetame piiratud ringis on aga möödpnud aaMd tõendanud „Estoniale" me
Nendesse vähestele sõnrüxsse on kokku
sugusstsse riiki on kõige kasulikum wõid
Teab keegi öelda, kuhu loodus meiö tati*
riigi
majanduspolitikal
miljon
ülesandeid.
võetud kõik, mida waswtustwndew poldtika
täielillu
saamatust,
inglise
turg
kui
tähtsam
müüa.
mis
seal
siis
weel
neist
taewastest
kõ
nab,
kuhu taewatagusesse wirutab?
tegelane võib rahvale öelda, ja mida rahvas Ta peab kaasa aitama selleks, et meie produkt turustamise koht piimanduse saadustele, on neleda. Naeruwäärt. Meie tantsime rumTristan.
võib nõuda neilt, kes tema nimel riiki juhi siooniaparaat oleks otstarbekohaselt korralda Eesti põllumehele sama ligipääsematu kui
tud, et ta suudaks wõistelda teiste rahwaste aastat kümme tagasi. Meie naabrid teewad
vad.
Kui sagedasti ei ole rahwaerakond seda omadega, ja et meie rahwamajanduse toodete energilist jõupingutusi kawakindlaks sissetöö'
Tänu haruldasele odavusele on
põhimõtet toonitanud eelmistel wattmistel. jaoks oleks wõimalikult awaraid turge.
tamiseks eriti Põhja-Jnglismaal, meie ei saa
Aga wististi küll kunagi ei ole siin kordamine
Meie peame oskama toota mitte ainult kaugemale wagadest soowidest just sellepärast,
tarwilikmn kui nüüd. Rahwuse ja rahwama häid saadusi, waid ka oda Walt. Siin et need, kes endid loewad põllumeeste huwidc
HAAPSALUS
janduse huwid on wiimase aastakümne jooksul saab walitsus kaasa aidata, kui ta ühelt poolt kutsuwd ja seatud kaitsjateks, ei oska ise tõe
pidanud palju kannatama, hoolimata omakasu soodustab kutsealalist oskust, teiselt Poolt lisi ülesandeid näha ega lase ka teisi-tegut
ja kihihuwide hüüdsõnade all, mida laialis walwab selle järele, et wahetalituse aparaat seda. Kui kaua sarnane seisukord peab edasi
igale haigele võimaldatud mudaravi ja seega
tesse hulkadesse on kawakindlalt külmanud äär ülearu kulukas ei oleks. Igaüks teab, mis kestma?
tervekssaamine. Nõudke kohe lähemaid teateid
miste tiibade parteipolitiline demagoogia. suguseks tõusewad wõi ja peekoni walmista
Rahwuslise keskerakonna majandusprog
Parematel aegadel, wõib olla, oli sarnane hoo mise tööstuse- ja wahetalituse kulud. Siin rammi lähtekohaks on, nagu teistelgi aladel,
HAAPSALU KUURVALITSUSELT
limatus inimese wastu kui mitte lubatud, siis on radikaal,'Ä parandust waja. Kui mitte eluõigust kõigile.
wähemalt wabandataw. Nüüd, kus kaalul on muidu, siis isegi sunduse teel. Põllumees
See on ennast hindawa ja oma tulewikn
rohkem kui arwata wõidakse, ei andesta aja peab oma saaduste eest saama suuremat hinda i eest walwelolewa rahwa põhimõte.
lugu meile ühtegi eksisammu. Rahwuslik era- tööstuse- ja wahetalituse kulude wähendamises
Ztahwttslit tejterakonsa majandusprogramm.
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Pinto pidi koloneli wõrdlemisi kaua ootama. Ta
ei kutsunud kunagi teisi salga liikmeid oma teadmisi
rahandusolukorra kohta jagama. Nad teadsid kõik
umbkaudselt kassa seisu, kuid õieti kuulus warandus
Victoria ja City pangaS kolonelile. Boundary salga
juures oli kombeks, et iga äritehingu järele wõit jao
tati ja iga liige wõttiS oma osa. Raha jaotati wiie
seltsilise wahel ja kuues osa tarwitati üldiseks fondiks,
„ho'.nsumma B", mida nad salakapitaliks nimetasid, ja
millest hädakorral igaüks natukene wälja wõtta wõis.
Kuid selleks oli kolm allkirja tarwis, et „hoinsummast
B" raha wälja wõtta. Muuseas kawatses kolonel oma
külastusel nõuetawate allkirjade arwn kahele alla wiia,
kuna Salomon White surmaga oli üks allakirjutajatest
kustunud.

Kui kolonel Pinto juurde tagasi tuli, ei näinud ta
sugugi rahuldatud olewat.
„Salga ühine waranduS on weel kullalt suur,"
ütles ta. „Ma tõmbasin Salomoni nime maha ja
nüüd jätkub ainult kas teie ja minu allkirjast, wõi
minu ja Crewe omast, et raha hoiusummast wälja
wõtta.

„Ehk minu ja Crewe omast, usun?" arwas Pinto.
„Ometi mitte," wastas kolonel naeratades. „Mina
ei ole teooria poolehoidja, et igaüks tarbetu oleks,
sellepärast on Dan Boundary allkiri iga summa wälja
wõtmisel ilmtingimata wajalik."
Nad läksid parki tagasi, kuna kolonel pidas ette
kannet üllusest ärimoraalist.
„Mida teie kõige sellega öelda tahate?" kitsis
Pin u wäsinul?. Ta ei kanne umuls koloneli, kui wii
mane nii kõnetas tujuS oli.
„Ma usun," ütles kolonel aeglaselt, „mina ei oleks
Marsite aszas mitte nii himukas olnud, kui ma ei
oleks märganud, et teie temasse armunud olete. Sar
nast asja, näete, nimetan mina end oma äriasjadest ar
mastnse läbi kõrwale wiia lasta."
„Kuid teie ütlesite ometi, et teil hirm on nagu

iuõtfž ta wälja lobiseda. Ja nüüd tahate süüdi minu
kingadesse nihutada," pahwatas Pinto abitult.
„Osalt kartsin teid. osalt mitte," ütles kolonel.
Usun, et panin end uskuma, et neiu oleks meie jaoks
hädaoht."

Ta peatus äkki ja tippis siis aeglaselt ja iga
sõna juures rõhutades oma suure esimese sõrmega teise
seljale.

mida ta juhtis ja mille olemasolu õigus-tas wäike
kõrgahi Põhja-Jnglismaal. Ettewõtte rahwustvahelise
ilme wõlgnes ta asjaolule, et ühisusel oli olemas weel
Rootsis tütar-sulatisahi. Selle ettewõtte liikumine oli
piiratud ja osalised-liikmed wäga walitud. Kutse
„Põhja-Euroopa sulatajate-sündikaadi peakoosolekuks
tähendas, et salga äriline olukord oli kriitiline ja sel
lepärast leidis kutse otsekohest wastukaja.

Pange tähele järgmist, Pinto. Mina ei kanna
neiu White wastn mingit salawiha ja ei arwa sugugi,
et ta meile kahju wõiks teha. Mina isiklikult ei kõr
weta temal kunagi juuksekarwagi. Ma usun ka, et
temal minu wastu midagi ei ole ja ma olen kõigile
inimestele, kellega mul tegemist on, see tähendab, minu

kõik ärisõbrad öelnud, et neiule midagi ei tohi
juhtuda."
Aeglaselt, rõhuga igat sõna toonitades kõneles ko
lonel, kuna Pinto ühtegi näojooni ei muutnud. Ta
oli juba korra koloneli mahedat tuju näinud ja nüüd
teadis ta, et Maiste White surmale on langenud.
Pinto reisib.
Oleks Pinto parem psüholoog, siis oleks teda koh
kuma pannud Boundary seletused salga waranduste
kohta, sest see oli aine, millest kolonel kõneles harwa.
Õieti ei olnud midagi, mille üle ta wäga oleks armas
tanud jutelda. Põhjus sarnaseks teadaandmise tuhi
naks seisis selles, et oma erawarandusega tehtud katsed

ci olnud wälja kukkunud sugugi nii rahuldawalt, kui
seda loota oli.
Tal oli harjumuseks oma salgale tarwilikke abi
nõusid äriks ette anda ja tema seltsilised wõlgnesid
selle tagajärjel temale õige ilusaid summasid, mida wii
masel ajal oli kasutatud pealegi õige mitmesuguste
Plaanide läbiwiimiseks. Seda raha nüüd wälja lasta
paista, oleks salga ühiswara õige märgatawat puudu
tanud ja seda, kus nüüd kõik olid õieti närwilised, ei
wõinud riskeerida. Mitte ainult tema kaks peaabilist
ei olnud sarnases meeleolus, et nad iga kära ja iga
warju puhul kokku sõitsid, waid ta oli saanud igalt
Poolt murelikke küsimusi, nõnda et ta seda enam otsus
tas sammu astuda, millist ta juba kolm aastat ei ol
nud teinud, nimelt kutsus oma kuritegelise organi
satsiooni peakoosolekuks kokku.
Meel samal ööl saatis ta oma kutsed
erakorralisele „Põhja-Euroopa sulatajate-sündikaadi"
peakoosolekule, ilmumiseks. See oli üks ett-wõtetest,

Koosolek oli ühes Lääne restorani peosaalis sa
kakskümmend meest, kes sinna ilmusid, wäliselt näisid
wäga wähe erinewat harilikkudest prowintsi ärimees
test, kes kokku olid kogunenud, et oma ettewõtete ärilise

külje üle läbirääkimisi pidada.
Nende ilmumine ei äratamld mingit tähelepanu
ja ei paistnud isegi äratawat walwelolewate Scotland
Dardi ametnikkude tähelepanekut. Ja isegi kui keegi
koloneli kõne oleks stenogrammi li selt maha kirjutanud
ja politseile üle-andnud, ei oleks koosoleku tähtsust ka
sealt wälja paistnud. Boundary kõneles nimelt raskus
test ja konkurentsist, millega ettewõttol wõidelda tuleb
ja kutsus aktsionääre üles sellel raskel ja kriitilisel ajal
zuhatust äriasjade läbiwiimisel truilt toetama. Aga
teda kuulajad teadsid wäga hästi, et äriline „konkn
rents" tähendas politseid ja wõisid ka aru saada, mil
les seisid need „kriitilised ajad", millest kolonel kõneles.
See oli harilik, täiesti igapäewane istang, mis
harilikul wiisil lõppes, s. t. usaldusawaldnsega direkto
ritele. Jstangu lõppedes, kui liikmed ja direktorid
üksteisega sõbralikku juttu ajasid, algas alles tõsine
koosolek. Nüüd hakkas Selby, paks. Pisike mees, kelle
ametiks oli ettewõtte ja selle mõnede ilmsüüta algatuste

lvahemehena tegutseda ,andma juhatusi. Selby teine
amet oli wõtta wastu kirju. Oli mõnele sissemurdjale
wõi taskuwargale oma kutset harjutades näppu lange
nud mõned kirjad wõi paberid, millised temale senini
paistsid olewat wäärtusetud, siis õpetas Selby temale
paremat. Enamasti oli igatahes saja kirja seas kahek
sakümmend täiesti tühiste, aga üks wõi teine kord lei
dus ka wäärtuslikke nende hulgas, hoolikalt alalhoitud
armastuskirju, mis „ärile" olid otse aluseks.
Kolonel pidi täna kogenema, et „aktsionääride"
peamure ei olnud ettewõtte tulewik wõi selle laienda
mine, waid üpris ja ikka uuesti esitati temale üks ia
seesama küsimus samades hilpudes sa ikka ja ikka uuesti
wastas ta õlgade kehitades samade sõnadega.

~Milleks selle üle pead murda? Ristiäss on täitsa
harilik petis! Wõin teile kinnitada, ta ei ole sugugi
teistsugune, wõi Parem kui vleiesumme! ?a palgaks

ennast politseil silmata lasta. Jätke tema minu. ja
minu seltsiliste hooleks, meie juba saame temaga iva»
rem wõi hiljem toime."
„Aga," küsis siis keegi murelikult, „mSelge ometi
Raoulile. Kes oli tema õieti? Mees. keda Putnehs
tapeti?"

„Raoul?" küsis siis kolonel imestunult. „AH, te
mal ei olnud meiega midagi tegemist! Ma ei hutttud
teda isegi nime järele, kuni lugesin lugu lehest. Ja mis
puutub White'i" kehitas uuesti õlgu —, „et inimes
tel on era tüliasju, ei saa meie takistada, wõibolla, et
see prantslane ja White Groll wastastikku üksteist
wihkasid. Mida mina arwan, on järgmine," ütles ta
ja tõi esile idee, mis alles praegu esimest korda meelde
oli tulnud: „Raonl, White ja seesama Ristiäss olid
wäga tõenäolikult ühe katuse all. Wõibolla on sarna
sel juhtumisel päris hea, et White surmati."
Siis pani ta käe küsijate õlale ja sulas näiliselt
wõitwa armastuswäärilikkusega.
„Minge nüüd koju minu lapsed ja ärge tehkeen
dile muret! Sest Risti-, Poti- wõi Ruutuässa wõite
lohutatult jätta oma toana Tau Boundaryle. Küllap
tema juba, olgu nad kes tahes, neile lühidale saab.
Seda wõite uskuda."
Kui koosolek lõppenud oli, wõttis kolonel Pinto ja
Crewe oma autos kaasa, wiimase lasi ta Piccadillh
plastil maha, Pinto oleks hea meelega ka maha läinud
kuid kolonel peatas teda. '
„Mma pean teiega weel äriasjade üle kõnelema
Pinto. '
„Mul on aga täna parajasti äridest küllalt" ar
mas portngaallane. '
~Minul ka," wastas kolonel, „aga see ei takista
mmd mitte tungiwaid asju õiendamast. Ma kõnelesin
teile tana wõi oli see eile? Crotinist"
„2cic mõtlete kangurit Darkshirest?" iiilcž SBinfij.
„x\at}r tefco arwan ma," waStas kolonel, ..Mina
V- ' teie °tsikstt«
„Ja mina, et ma ei otsi teda mitte üles " ütles
Pmto ~Laske ometi mehel joosta! Sarnast'soodsat
zu.hust, nagu hujuti, et leia teie kunagi enam "
„v>lh mts joosta lasta!" ütles 'kolonel wihaselt.
olete kull mt kartlikuks muutunud, et arwate,
oleks Crotlni hoiatatud? Wõi mida mõtlete teie?"
Pinto waikis.
(Järgneb.)
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J? O S T I M E 1 S" \
J. Ennulo - arstitea
duse doktor.

Jälle werd Schanghais.

3

Selged tunnused.

Kokkupõrked hiinlaste ja Jaapani sõdurite wahel.
» * changhaist, 4. mail. Schanghais oli shuuriaS 226.400 meest sõjajõude. Sellest ar
wkrupõrge Jaamani sõdurite ja Hiina elanik wust on 22.400 meest Jaapani regulaarwäge,
kude wahel. Jaapani sõdurid tungisid rahwus 119.000 Jaapani politseiwäge ja 85.000
wahelisse -linnaossa ja areteerisid hiinlasi, kes
uue Mandshuuria walitsuse wägesid. Hii
neidAwidega olid pikdunud. Hiinlasi sai jaa na keskwalitsusel on Mandshuurias 30.000
panlaste Püssi-tääkidest ja -päradest haawata. meest regulaarwäge Kirini lähedal ja 20.000
Hospitali toodi kolm raskesti haawawt. Ku partisaane siin-seal. Enne iseseiswa Mand
na Politsei üksi ei suutnud korda jalule seada, shuuria wabariigi wäljakuulutamist oli Hiina
tulid ameerika sõdurid appi. Jaapani sõdurid walitsusel Mandshuurias 140.000 meest sõja
lahkusid rahwuswahelisest asundusest pärast se wägesid. Sellest arwust läks 60.000 meest üle

da, kui neile oli anwd lubadus, et neid enam Mandshuuria lipu alla. 30.000 meest arwa
kiwidega ei pilluta. Rahwuswahelises asundu takse Mandshuuria piiridest lahkunud olewat.
s«S peab praegu korda Ameerika sõdurite Pat
rull.
Schanghai eestlane jõudis koju.
See wahejuhwmine näib jälle ette weere
Paar päewa tagasi sõitis Narwa kaudu
tawat raskusi Hiina-Jaapani rahu-läbirääki Schanghaist
Eestisse eestlane Heinrich Siimon,
miste lõpulewiimisele. Kolmapäewal oli oo
teisrpäewal kaitses ülikooli a»t
kes
oli
Schanghais
elanud juba 16 aastat. lasMöödunud
data waherahn lepingu allakirjutamist, kuid
oma doktori wäitekirja drnd. med. J.
Schanghais elamise ajal oli ta olnud Prant Ennulo. Wäitekirja aineks oli „Mõnin
nüüd lükatakse see wist uuesti edasi.
suse kodakondsuses ja rahutuse ajal seisis koha
gate keemiliste ainete fikseernmisest evodrot
22L.4VV Jaapani sõdurit Mandshuurias.
liku Prantsuse politsei teenistuses, kus talle süütidega". NmeMkkude oponentidena esi
Genfist, 4. mail. Teisipäewal toodud olewat harukordselt kõrget palka makstud.
prof. Schlossmann, prof. Konik ja Pvof.
teated Jaapani sõjajõudude kohta Mandshuu Wahepeal muretses ta endale Eesti kodakond nesid
Wadi.
riaS on ebatäpsalt edasi antud. Lord Lyttoni suse ja nüüd sõitis kodumaale kui Eesti ko
Juhan Ennulo on sündinud 3. jaan. 1898. Tapamaja põllunrees: ,Mls pole ma tegelik põllumees, kui end elatan karjasaadus
aruande järele on Jaapani käsutada Mand- danik.
a. Wilsandimaal. Keskkooli hariduse omandas H. test, neid poolmuidu ostes ja kallilt edasi müües,..."

Saksa walitsus kõigub?

Treffneri gümnaasiumis, mille lõvetamise särele
astus Tartu ülikooli arstiteaduskonda. 1923. a.
lõpetas arstiteaduskonna arsti astmaga ja tvnbiS
siis pikemat aega tvälismail, kus töötas peamiselt
Pariisis uina- ja kurguhaiguste alal. 1923. a. nt
metati ta Tartu ülikooli hosvitaal-haatvakliiniku
as'i stendiks. Praegu töötab Wõru linuaarStina.

Migiptewa Lottuastumiseks kuhja» ärewaid kuuldust.
Majandusminister lahkus ametist.
Berliinist. 4. mail. Saksa majan gisekretär Meisner, presidendi kantselei ülem,
dusminister professor Warmbold lahkus olewat tegemas Brüningi wastu sihitud se
ametist. Põhjuseks olid lahkuminekud teiste pilsusi. Lehe kirjasaatja arwates käesolcwa
walitsuse liikmetega majanduslikkudes ja ra nädala lõpul tekkiwat olukord, mis Brüningit
handuslikkudes küsimustes. Arwatawasüi saab sunnib lahkuma kantsleri kohalt. Signaal
Warmboldi järeltulijaks Leipzigi endine liu selleks olewat majandusminister Warmboldi
napea Gördeler, kes läinud aasta detsembris lahkumine.
hädakorro määrule alusel sai Saiamaa
„hindade-dittaatoriks".
Hitlerlafed koalitsiooniwalmis.
Arwatakse, et majandusministri lahku
Münchenist. 4. mail. Pealkirja all „Mis
mine ei kõiguta Brüningi walitsuse kui ter nüüd?" tvõtab rahwussotsialistide juht dr. Frick
wiku seisukorda. Siiski ei ole walitsuse sei ..Völkischer Beobachteris" sõna ja ütleb, kokku wõt
sukord päris kindel esmapäelval, ttttl tuleb nnd praegust olukorda, rahwussotsialistlik erakond
temal esineda riigipäewale. Riigipäewa oletvat otsustanud minna kaasa osariikide walit
rahwussotsialistidel ja kommunistide rühmal süstes. Baieris, Württembergis ja Anhaltis wõi
on kawatsus esitada terwe rida umbusalduse dawat tvalitsus luua rahwussotsialistlikkude olluste
ettepanekuid walitsuse wastu.

laialdasel osawõtmisel. Kuid tingimuseks olewat
see, et kodanlistel koalitsioonierakondadel peab ole

On huwitaw ära märkida, et wiimastel
päewadel on Saksa walüsuse üniber palju ma marksismiwastase wõitlusega tõsi taga. Ras
kõmu keerutatud ja mitte ainult Saksa oma kem olewat olukord Preisimaal. Preisi saatus ole
lehtedes, waid ka wälismail. 2. mail tõi wat Saksamaa saatus. Kui tsentrum kujundaks
„Münchener Telegrammzeitung" teate kaitse Preisimaal koos rahwussotsialistidega walitsuse,
ja siseministri Gröneri lahkumisest ja mõnede kuid riiki edasi ..sotsiaaldemokraatide armust" wa
kindralite kawaitsusest sõjawäelise waMuse litseda tahetakse, siis wiiwat see püsimatu olukorra
loomise kohta; sama korbas „Bayr. Kurier". juurde. Ainult ühtlustatud tvalitsus nii Saksa
Nüüd saab ka Inglise „Daily Herold" Ber riigis kui .Preisimaal wöimaldawat suurt koostööd
liinist telegrammi, milles öeldakse, et mitte Selleks olewat weel wajalik kõigepealt riigipäetva
ainult tuntud kindr. Schleicher, waid ka rii- laialisaatmine, artvab dr. Frick.
Uus astjas, wana sisu.
Kreugeri kontsern 10. maiks
konkursi alla.
Moskwa pidutseb Türgi külaliste auks.
Moskwast, 3. mail. Türgi külaliste
Vangistatuid selles loos juba 6.
riigimeeste
auks korraldati Moskwa kremlis,
Stokholmist, 3. mail. Hästi infor- wanas ajaloolises
Georgi saalis, hiilgaw ball
Meeritud ringkondades seletatakse, et Kreugeri
ja
rant.
Pilk
trepp
ja westibüül oli rikkali
asjade uurimine lõpetatakse selle kuu lõpupäe
wadeks. Mõnesugused üksikasjad, mis wee! kult ehitud elawate lilledega. Teenijad liiku
selgitamata peaksid jääma, ei anna Põhjust sid ringi hiilgawates liwreedes. Lumiwalge
esimest korda säras pärast enamlist re
moratooriumi pikendamiseks, milline nüüd saal
wolntsiooni
arwutu elektrilampide tuledes.
Kreugeri kontsernile on antud 1. juunini.
Kell
11
õhtul
nõukogu
Umbes 10. mail pannakse kontsern konkursi esimees Molotowrahwakomissaride
awas tantsu: tantsiti neid
walitsuse alla.
samu Lääne-Euroopa „burjhuilikke" fokstrot
Laupäewal areteeriti Kreugeri kontserni
te, rumbat jne. j
raamatupidaja Sigurd Hennig. Arwatakse, et
Kell 12 öösel awanesid kõrwalsaali uksed,!
tema oli kaasteadja neis tehingutes, mille pä ku i külalisi ootasid rikkalikult kaetud lauad
rast wangistati direktorid Huldt, Holm ja mitmesuguste lindude, kalliste kalade, tortide,!
Lange. Hennig on juba kuues isik, kes Kreu wiina, likööri, shampanja ja muu suupä-!
geri loos seni on arreteeritud.
rasega. j
Ainult riietuses ei olnud õhtu nõnda hiil500 wangi mäss Bangkokis.
gaw. Kõrwuti daamide kalliste ballitualeti- !
Labidate ja kirwestega walwurite wastu. ga seisis mehi frakkideski, kuid samuti liht
Londonist, 4. mail. Nagu Bangkokist kuubedes ja harilikkudes sõjawäe kitlites.
teatatakse, on kohalikus wanglas puhkenud
Lõbus Pidu kestis hommikuni.
mäss. Umbes 500 wangi oli hommikul wa
Uputused Edela-Inglismaal.
rasel tunnil kallale tunginud walwuritele,
need kinni sidunud ja hakkasid siis kirwestega

Lõpmatud wihmasajud paisutawad jõgesid.

wangla wärawaid lõhkuma. Kohale rutanud
wangiwalwurite ja mässajate wahel algas al
hing, mis kestis umbes 3 tundi. Walwurid
awasid mässajatele, kes olid warustatud la
bidate ja kirwestega, tule. Võitluses 9 wan
gi sai surma ja 30 raskesti haawata. Kolm
wangiwalwurit on samuti raskesti haawata

Lond o n i st, 4. mail. Inglismaa edela
osas on kestwad wihmasajud tekitanud suuri
uputusi. Bristolis sadas wihma üle 30 tunni
wahetpidamata. Frome'i jõelt wiis suurwesi
silla ära, kus juures neli last uppus. Pea
aegu kõik jõed on tõusnud niiwõrd kõrgele, et
wihmasaju jätkumisel paratamatult hakkawad
ajama üle kallaste. Paljudes kohtades on

saanud.

Pärast seda kui kohale ruttas politsei, saa
di mässajad taltsutada ja tagasi kambritesse

teed wee all.

ajada. Politseinikkudest sai 10 meest haawata.

Chippenhami linn on muust maailmast
eraldatud. Wefi piirab linna igast küljest.

500 mässajast wangist pääses ainult üks

Wesi tõusis sedawõrd kiiresti, et inimesed, kes

linna keskel üle silla läksid, leidsid end äkki
weest
Piiratuna, kuna sild oli kaldast kõrgem
Wene wõlgneb Lätile
Suure waewaga õnnestus inimesi weest pii
40 miljonit.
ratud sillalt ära tuua. Mitmel pool linnas
Rahwuslased kaubalepingu uuendamise on wesi 2 meetri sügawune.
wasw.
Hanley jõel kerkis wesi nii kiiresti, et alu
Riia st. 3. mail. Rahvuslaste häälekandja miste majakordade elanikud ärgates unest
„Lattvis'/ toob artikli pealkirja all: „KaZ peab leidsid end juba weest piiratult.
kaubaleping Nõukogude Wenemaaga jõusse jää
Munapaar üks sent?
ma?" Telles artiklis öeldakse: Praegu on käeS
Maal
makstakse
munadest wiimasel ajal
Läti-Wcne kaubalepingu wiies aasta. Kui leping
naeruwäärt hinda kohalikkude ülesostjate
tpiiendais maiks üles ei öelda, siis jääb ta auto
poolt. Nii pakutakse Räpinas munapaarist
maatselt ivcel üheks aastaks jõusse. Lepinguga
ainult üks sent, mis kaalu järele wastab um
Lätile kindlustatud tellimistest, mis nelja möödu
bes leiwahinnale.
nud aasta kohta teetvad tvälja 160 miljonit latti,

põgenema.

on Venemaa Lätile wõlgu tveel tertve aastanor

mi 40 miljonit latti. Lepingu tviienda aasta otsustamata. Niisugune ülalpidamine näitab, et
tellimistest ei ole tyeel midagi kuulda. Wälismi Nõukogude tvalitsuS soowib oma tviitvitamisega
niSteerium peab juba neli kuud wenelastega läbi saatvutada seda, et leping muutmatult tveel jõusse
rääkimisi. Nõukogude kaubandusesindaja Posdnõ jääks. Meie loodame lõpetab leht —. et wä
schew, keS mõne päetva eest Moskwast tagasi tuli, lismimsteerium leiab paraja wastuse niisugus
tvSiS ainult öelda, et MoskwaS on küsimus weel tele wenelaSte püüetele.

Eksporttapamaja narri
tab põllumehi.
Kaarepere jaamas wastu wõetud peekoni
ic eest raha kättesaamine on tekitanud ümb
ruskonna seakäswatajate peres rohkesti ras
kusi ja nurinat. Sead wõetakse enamasti Tar
tn eksporttapamajale, muidugi järelmaksuga,
wõi, kui jõuad paluda, siis wõid heal juhul
saada wastuwõtjalt ka mõne krooni awanssi.
Kordub niisugune nähtus, kus seatooja kauge
maa tagant on sunnitud wastuwõtja poolt et
temääratud ajal kolm-neli korda raha järele
käima, enne kui midagi saad. Järele minnes
esitatakse aga mittemaksmiseks mitmesuguseid

põhjusi, kord Pole armeid tapamajast ära saa
detud, kord ei jätku raha kõigile wälja maks
miseks jne.

Kurwem lugu on Meel tapamajale mõeta
wate wasikatega. Igakord ei mõeta neid was „... aga mitte nii, nagu see linnawurle, see röömol. kes ise kõik nahka õgib."
tu, ja teinekord, kui jälle mõni wõetakse, siis
seejuures öeldakse: wasikal olewat wisa Hing,

tema tapmine wõtwat aega, ja sellepärast ei
wõiwat teada, kunas arwe makstakse.
Huwitab teada saada wastuwõtu korral
dajailt, nnlleks niisugused inimeste narrita
mised, ja kes on selles osas süüdi, kas tapa
maja wõi tema wastuwõtjad-esindajad?
Seatooja.

Kas Rootsi sulgeb turu meie
kartulitele.
Eile käis Rootsi saadik wälisministeeriu
mis ja informeeris Rootsi parlamendile esita
tud seaduseelnõust, millega wälismaalt sisse
weetawatele kartulitele pannakse toll, millest
eilses telegrammis oli juba juttu. Tegelikult
ei ole weel teada, kas. see seaduseelnõu läbi
läheb. Kuid juhul, kui ta wastu wõetakse, ei
tundu ma-ksmapandaw toll sedawõrd suurena,
et suuremaid raskusi tekitada ei saa. Praeguse
kursi juures oleks kawatsetaw toll 60 senti 100

kg. pealt ehk 30 senti koti pealt. Üldiselt näib,
et praegu huwi Rootsi kartulituru wastu just
eriti suur ei ole ja kartulieksport on olnud
wiimasel ajal peamiselt ainult Noarootsist.
Belgia wõikontingent hakkas
maksma 1. mail.
Nagu nüüd lõplikult selgunud, hakkas Bel
gia wõikontingent maksma 1. maist, kusjuures

tema festwuseks on ette nähtud 1 aasta. Wõi
kwantum, mida Belgiasse weetud enne 1.
maid, kontingendi alla kuulumaks ei loeta.
See on Eestile eriti soodus, kuna aprilli lõpul
Belgiasse läks wõid rohkesti. Belgia wõikon
tingendi EestNe langew osa on aastas 8160

SELL'i konwerentsil jäädi wana korra juurde.
Kestbiiroo jjiiäb endiselt Tartu.
büroo istangud peetakse edaspidi endise
Teisipäewal lõppes Helsingis SELL-i korra järele.
komverents.
Eesti üliõpilaskonna esitajad sõitsid Hel
Nagu kuuleme, on SELL konwerentsil singist tagasi teisipäewaks. Ola esitajaid
õige ägedaid waidlusi tekkinud SELL orga jäi Tallinna, et ametiasutustega kõnelda
niiatsiooni küsimused Läti üliõpilaskonna mõningate, üliõpilaskonda puutuwate küsi
memorandumi puhul. Eesti seisukohtadega, muste üle.
mis wäljendust leidsid wastumemorandumis
Koos eestlastega sõitis Tartu kg leedu
on Soome ja Leedu Poolt hästi leplik oldud, üliõpilaste ekskursioon.
kuna Läti üliõpilaskonna esindajad on Eesti
Tartus peatus ekskursioon „Grand Ho
ettepanekutele wastu olnud ja isegi töötatis-- tellis. Eilse päewa jooksu! tutwuneti lin
tusi teinud.
naga. ülikooliga ja E. Nahwa Muuseumiga.
Konwerenlsi komisjonides on wäga Palju Õhtupoolikul oli ette nähtud sõit Emajõel
sisulist tööd ära tehtud.
ja hiljem kooswiibimine korp! Vironias.
Mis puutub SELL konwerentside edaspi Öösise rongiga lahkusid külalised Tartust.
Järgmine edustuse koosolek on reedel. Pae
disesse korraldusse, mida lätlased soowisid
on 1932/33. aasta eelarwe, t 933 /34.
näha SELL maade üleõpilaspäewadena, siis tvakorras
eelarZve, Tööbüroo ja haigekassa eelkorral
jääb maksma endine olukord. SELL kesk aasta
dused ning ülikooli juubeliga seoses küsimusi.
büroo jääb Tartu edasi ja ka SELL kesti
MacDonald lõikuselaual
Inglise peaministril opereeritakse paremas
silma.

L o n d o n i st, 4. mail. Teisipäewal awcll
dati arstide teadaanne, et peaminister MacDonaldile on osutunud wajalikuks ka parema
silma operatsioon. Operatsioon tehakse nelja Walmistaja: A./S. Sidol Compant? Tallinna.
päewal. Arstide bülletäänis öeldakse, et
peaministri pahem silm, millele tehti operat
cwt.
ühtlasi on meil korda läinud, nagu Taa sioon waremalt, on rahuldaw. MacDonaldi mõjuwaks kaitseks allwee laewade wastu.
Saksa delegaat waidles ameeriklasele ägedalt
nil ja..Hollandil, hankida soodustusi wälja üldine terwislik seisukord on hea.
Kolmapäewa hommikul MacDonald juha wastu. Teisest küljest nõudis Saksa delegaat,
weo tunnistuse asjus. Niinelt ei ole tarwis
kontingendi alla kuuluwa wõi sisseweo puhul tas walitsuse koosolekut ja läheb õhtupoolikul et kaubanduslik lennuasjandus jääks wabaks
Belgiast eri luba, waid jätkub piimasaaduste kuninga juure. Sama päewa õhtul läheb ta rahwasteliidu kontrolli alt. Selle wastu
wäljaweo kontrolljaamast saadud tunnistusest. kliinikusse, kus järgmisel päewal operatsioon waidlesid prantslased, kes nõudsid ,et niihästi
ette wõetakse. MacDonald peab Pärast ope sõja kui ka kaubanduslikkude lennukite üle
Belgia liha kontingent 858 cwt
ratsiooni kuueks nädalaks Paigale jääma. Nii rahwasteliit peaks kontrol.i.
aastas.
MacDonald ei saa tillemal nädalal Genfi
majanduslikkude tmu.oubega.
Belgias hiljuti maksma pandud liha-kon sõita. Ta tahab aga kindlasti Lausanne'i kon
Genfi wäewähenduse läbirääkimiste kohta
tingendi järele on nüüd selgunud Eestile lan werentsile sõita, milline konwerents algab
kirjutab „Daily Telegraphi" diplomaatlik
gew osa, mis on. aasta kohta 858 cwt, Ees teatawasti 16. juunil.
MacDonaldi pikema puhkuse ajal on pea korrespondent, et Prantsuse pcanliuister Tar
tist elusloomade wäljaweo puhul aga kaks kor
ministri
asetäitjaks wanameelsete juht di.- olewat selgesti mõista annud, et Prant
da suurem. Ka lihaekspordi puhul ei ole waja
s:-°maa oleks Malmis .ma rcl wähen
Belgiast stsseweo luba, waid kokkuleppel Bel Baldwin.
d»..m,
kui j./ riigid ja Inglismaa anna
Waidlused wäewähenduse
gia ametasutistega annab wastawa tunnis
tiJ
temal:
teatawaid julgeolekukindlustusi.
tuse meie loomaterwishoiu osakond põllutöö
ümber Genfis.
ministeeriumist. Wnmase soodustuse maksma- Ühed lennukite emalaewade poolt teised Nimelt nõudwat Prantsusmaa: 1) et Uhis
riigid V -:a?[id lani.mbusmhicb riigiga,
Panekut on oodata lähemail päewil.
nõuawad kaubalennukite kontrolli.
fc? rahwasteliidu poolt on leitud olewat kal
Genfi st, 4. mail. Kuigi wäewähenduse lal ngija; 2) et Inglismaa kohustuks and
Kolm eelajaloolist luukeret.
New-Aorgist. 1. mail. Jnglise- ke»lwerentsi üldkomisjon on praegu puhkusel, ma . "n sõjalaewastiku rahwasteliidu käsuta
jätkub töö tehnilistes komisjoni da majandusliku blokaadi teostamiseks.
Ameerika ekspeditsioon Palestiinas leidis
Atlsliti lähedal 3 Neandertali luukeret. des. Seal juures on ägedaid waidlusi üksi
Õlimagnaadid stabiliseeriwad
Üks silmapaistew arheoloog peab seda kõige kute maade delegaatide wahel.
A meerika sena..to. esines teisi
turgu.
tähtsamaks leiuks ajaloos. Leitud luuke*
red arwatakse olewat kuni 75.VW aastat päewal kõnega, milles ta nõudis, et lennukite
Ka Wenemaa wõtab kongressist osa.
emalaewu ära ei keelataks, kuna need olewat
wanad.
N e W-Y o r g i s t, 4. mail. Nõukogude We
Läti-Wene lepitusleping
nemaa nahwtatööstuse esindaja saabus, et osa
A-S.EXTRAKTOR'i
algatatud.
wõtta maailma tähtsamate õlltöösturite kong
Riiast, 4. mail. „Jaunakas Smase"
ressist. mille eesmärgiks on õliturgu stabili
teatel Nõukogude, Wenc saadiku poolt tehti
seerida. Wenelaste osawõttu konwerentsist pee
värnitsa
Läti wälisministrilc ettepanek, alata läbi
takse wäga tähtsaks, sest nüüd on loota, et kor
rääkimisi lepituslep-um sõlmiseks. See
da
läheb kahjulikku wõistlust õliturul ära kao
sugune leping oleks iäicubiife£§ hiljuti sõl Jadu Tartus, Puu tän. nr. 2, telefon 113. tada.
mitud mittekallaletungi lepingule.
Müük ainult suurel arvul.
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Elukindlustusest ja tema "tagasiostust".

lele järgneb wecl teisi. Toim.

Rahapuudus ning majanduSlilk kitsiikuS sun
njtvad tänapäew sageli mitte ainult suure wac
tvaga kogutud hoiusummasid pankadest tagasiwöt

ma ning ära kulutama, tvatd sunnilvad mõni

kord koguni pöörama wiimaste pikaajaliselt pai
gutatud reserwidc poole, mille hulka kuulub ka

t [ ukindluSrus. Minnakse kindlustus

seltsi, antakse elukindlustuse poliis tagasi ning
saadakse n. n. „poPisi'i tagasiosiuwäärtus" kätte

See tagasiostuwäärtuS on aga

harilikult tunduwalt wäiksem kui kindluStnsselptlc

seni makStnd preemiate summa. Eriti on s«

•stH,. kui elukindlustuse sõlmimisest ainult mõned
wähesed aastad on möädnnud. Loonmlitult tekib
sstrnasel juhul kindlustuswõtjal teatatv pettumuse

tunne: „Kui ma poleks seda raha mitte kindlus
tusseltsile maksnud, lvaid pantka hoiule Miimid.

selt lõpetatakse, wõib kindlustusselts ainult osa
sissemaksudest tagasi maksta. Sest kust wõtab kiud

lustuSseltS «eed suured kapitalid, miS furmaju
hustel tarwis mainitud Hiigla juuremaksude toi
mctamiseks? Kust simb ta neid. kui mitte sisse
maksetud preemiatest?

Ning tõesti, nende juuremaksude katteks Ui
heb igast sissemaksel »b elukindlustuspreemiast
teatatv osa ära. mis täpsa! teaduslikul alusel wäl

jaarwutatakse ning riisiko-preemia mmc
kannab.

Nagu kindlustusalal üldse, nii mooduStawad
ka elukindlustuse alal kõik kindlustatud isikud uagu

ühe suure ühiskonna. Igaüks annab igal aastal
osa omast preemiast, oma rii.siko-prcemiat, sell?

ühiskonna lasuks, et wõimalik oleks selles ühis
konnas samal aastal ettetulnud surmajuhusie Pu
hul tõik ettenähtud kapitalid tvälja maksta.

Elukindlustuses ei peitu, uagu näeme, mitte

ainult suur majanduslik wäärtus, watd ka mo

>iiS oleksin praegu rohkem tagasi saanud."

.raalne, ühiskonnatunnet kaSwataw jõud, mida ei
tohi alla hinnata.

Sarnane pettumustunne on aga ilma Mähe
magi aluseta ja põhjeneb täiel määral arusaama

kindlustuspreemiast. .Peale riisiko-preemia lvõe

tuiel. Kindlustusseltsi wõrdlcmine pangaga on
niisugusel kujul täitsa lubamatu. Sama isik on

lusivõtja kasuks kogutakse ning protsentidega kas

wõib olla oma maja ehk oma wallaswara kaid

lusranud tulekahju tvastu ning selle eest kindlus
tusseltsile rohkem sisse maksnud fui oma elukind
lustuse pealt. Tutekindlustuse lepingu lõpetamisel
ei saa ta aga seltsilt scinigi tagasi. Elukindlustus
on selles snptes tvccl eriti soodne, kuna osa sisse

Riisiko-preemia on harilikult ainult osa elu

takse weel n. n. Ho i u -pree m r a , mis kinp

wab. Hoiupreemiad mooduStawad niisiis järjest
kaswawa kapitali, mida preemia-tagawarakS nime
tatakse.

Kui elukindlustuse leping mingil põhjusel enne
aegselt lõpetatakse, siis maksetakse see preemia
tagatvara, peale seaduses ettenähtud mayaarwa-

maksnud preemiatest on tvmmaltk tagaii saada.

Ntisi, kindlustuswõtjale tvälja, kui n. n. «poliisi

Kindlustusseltsile makstakse raha mitte sel
et seda igal ajal tarwiduse särele ühes prot
sentidega tagan wõiks saada, watd nä-icks sel
leks, et oma perekonda kaitsta majandusliku wi

tagasiostiitväärtus."

Kuna hoiuprccmia, miS proemiatagaiwara moo
dnStamiseks läheb, ainult osa preemiast on, jiiS
on selge, et wähemalt alul tagasiostuwäärtus wä

lersuse eest perekonnatoitja surma korral ehk sel-

hemaks peab olema, kui .siSscmaksctiid preemiate

Icts, er cndalie mureta wanaduspäcwad kindlus

siimnm. Kuid preemiatagatoara kaswab lijtprot

taba jne.

Elukindlustus on kindlustus surmaga

seotud majandusliku kahju tvastu selles samos
mõttes, milles näiteks iulekindlustus au kindlus
tuS tule läbi saadama majandusliku kahju waStu.
Sellepärast ei saa kindlustusseltsidele makseta
waid elukitidluStuSbreemiaid otsekohe wörrelda
Pangale maksetud hoiusummadega. Lige sage»
daSri tuleb ette, et kindl.ustusscltS maksab kiud
lusvatu surma korral tvälja kapitali, mis on "s>
ehk 50 ehk koguni 100 korda suurem kõikide selle
isiku poolt kindlustusseltsile maksetud preemiate
summast, üheski pangas maailmas ei kaswa ra
ha sarnase hi.igla kiirusega.
Sellepärast peab aga ka teiselt poolt arusaa
bato olema, et neil juhustel, kus leping euneaeg-

Majandusteated.

Ilmus

Wale arusaamine elukindlustuse otstarbest. Riisiko-preemia ja hoiu-preemia.
Tagasiostudest tuleb hoiduda.
ElukindluStusala selgitamise otstar
bel mtxjfdome käeSolctva kirjutise, mil

sentidega. Selle tõttu muutub tvahe sissemaksude
ja tagasiostuwäärtusx Ivahcl suhteliselt seda tvä

bernäks, mida hiljem poliisi tagasiostu toimeta
takse.

Kuid igal juhul on poliisi tagasi ost loomu ivas
tane elukwdlustuslepingu lõpetamine ning selle
pärast igas suhtes ebasoowitaM. See ei ole laiu
ei kiudlustuSMõtjalc ega ka kindlustusselts. ,Mõib
aga selle wgstu paratamatut kahju sünnitada, eriti
kiudlustuswötjale, kui soe liiga kerge käega oma
elukindlustuse tagauoStu teel lõpetab.

Kuid sellest ligemalt järgmises kirjutises. Kü
simus on suure tähtsusega, sest elukindlustus muu

tub tänaväcbi järjest ikka tähtsamaks ning häda
tartvilikumaks.

Eradotfent W. Kupffer

nädal aega. Kui selle aja jooksul ei leita isi
kut rahaministri kohale, wõtawad nad oina
wahekorra koalitsiooniga rewidecrimisele. Ka
kristlik tööblokk nõuab rahaministri määramist.

Täitsa lubamatuks peetakse seisukorda, et ra
lele peab järgnema selle keele lubamine amet haminister seni ikka weel leidmata.
lifu keelena kohtutes.
Türgi tagasiteel naturaal
Lähemal ajal tahetakse Maltal pidada wa
majapidamisele.
limisi, millega lõpeks ebamäärane seisukord,
Kaupade wastu waipu, kaamelikarwu ja
Mis algaS pärast hiljutisi rahutusi.
tubakat.
Skujeneeksil uued koalitsiooni
Konstantinoopolist, 3. mail.
lõhkujad.
Türgi kaubandusminister andis Türgi töös
Pankadele antud kergendused lõpetatakse. Ra tusnäituse awamise puhul seletuse, et wälis
haministri mitte-leidmine ähwardab koalit maalt sisseweetawate kaupade kontingenti wõib
siooni.
suurendada neile riikidele, kes nõus on oma
Riiast, 3. mail. Peaminister Skuje kaupade wastu ostma Türgi waipu ja kaa
neeks seletas: Eelarwe küsimus on korralda melikarwu.
Türgi järgneb sellega Brasiilia eeskujule,
iud. Tähelepanu on nüüd juhitud pankade
seisukorrale. 1. juuniga lõpeb pankadele an kes hiljuti sõlmis Itaalia ja Saksamaaga le
tud kergenduste tähtaeg ja pangad peawad pingu mitmesuguste kaupade ostmiseks Bra
jälle normaal tegewusele üle minema. Mis siilia kohwi wastu.
I'lhel ajal Türgi kaubandusministri sele
puutub rahaministri määramisse, siis on
raske wastawat kandidaati leida. Isikud, kel tusega saab teatamaks, et Türgi walitsus ta
lega läbirääkimisi peetud, on nõus rahami hab maksma panna kohwi ja suhkru sissewco
nistri kohale kandideerima pärast eelarwe monopoli ja edaspidi osta neid kaupasid ai
wastuwõtmist saeima üldkoosolekul.
nult Türgi tubaka wastu.
Asunikud ja wäikekohapidajad tahawad
rahaministri küsimusest teha koalitsiooni küsi
must. Küsimuse korraldamiseks annawad nad

Wõi seisukord raske«. Kartulite wLljawedu elaw.
Sisaldab peale muu järgmisi kirjutusis
uus tohiksid huwitada põllupidajaid:
tapetud Pgade arw mnges ÕI.WV pem*,
sai
1. Kui kari läheb karjamaale.
134.000 tvastu eelmisel nädalal.
Kuna sisseweo kitsenduste tarlvitnscle wõt
2. Wiljade seisukord wälisriikidcs.
Neil põhjusil kõwenes Eesti peekon Lon
3. Kartuli kaswatuse tulukust wõib tõsta mine wõi importmaade poolt järjest suure donis 8—10 s., Daani 4—13 s., Poola 9—12
neb, kujuneb wõi tumstamine ka järjest ras
(E. Pchlak).
kemaks wõi wäljaweomaadele. Et oma woid senti ja Rootsi peekon 9—11 senti kg-lt.
4. Noortveise üleskaswatamise kulud.
Seega on peekoni hinnad Inglismaal
5. Enam tähelepanu lamba- ja kitsekas kuidagi ära mahutada, tuleb wõihiudasid jär tõusnud sortide järgi 5 kuni 20 prots.
jest alandada.
lixihtsele.
noteerimiskomisjon Taum
Nii oli Daam sunnitud oma noteeringut nas Peekonsigade
6. Lautade lupjamisest.
tõstis 1. s. peekonsigade noteeringut wäga
möödunud
nädalal
jälle
alandama
8
ööri
7. Kurgikaswatus.
tagasihoidlikult 35 s. peale kg, 34 sendi wastu
Peale selle ülipõnew kirjutus sellest, kui worra kg-lt, peamiselt wõihindade languse eelmisel nädalal, et ära hoida wõimalikku
das clawad eestlased praeguses Siberis, algu tõttu Inglismaal. •
Daam eeskujul tuli ka meie noteeringut hinnalangust peale tapamajade lokauti lõppe''
pärane uudisjutt jne. Perenaiste osa sisal alandada
122 snt. peale kg-lt 128 s. wastu mist Daanis.
dab ajakohaseid näpunäiteid riietumise jne. eelmisel nädalal.
skarwl.
alal.
Wõihindade paranemist pidurdab toetusaktsioo
Aprillikuu teisel Poolel alustati kartulite
Tellige „Maameest"!
uide tarwituscle wõtmine wõitootmismaades, mis kokkuwõtmist ka Lääne- ja Saaremaal. Eriti
takistab wõi toodangu wähenemist tarwilisel mää suuemat kaotulite ostmist toimetasid Rikoldi
ral. Nii katvatseb ka liri maa oma wõi tvälja ümbruse rannamehed, kust juba aprillikuul
wedu toetada sel teel. et valmistatud wõi maksus üle 10 purjeka kartulitega Rootsi läks.
tatakse 25 sent. kg-ilt. Sel wiisil saadud rahaga
Läinud nädalal läks Inglismaale 12.954
kawatsetakse maksta tväljaweo preemiat 50 snt. kw. ja Rootsi üle 4000 lw. Aprillikuu jook
"Kiwiõli" õlilülitaja purunes
kg-ilt, sest sisctarwituS ja wäljawedu on ligikaudu sul oleme seega wälja wedanud üle 37.000
Wabrit seifis.
tasakaalus. Siseturul kujuneks wõihind küll kõr
Läinud csmaspäewa öösel wastu teisipäe gemaks. kuid scewastu loodetakse wõi wõist* kw., millest 31.000 kw. on läinud Inglis
maale.
wa purunes „Kiwiõ!i" õliwabrikus õlilüli luswõimet Inglise turul tõsta.
Maal raudtejaamades ostetakse karwleid
tasa ,nulle tagajärjel wabrik seisis terwe öö.
wähemal
määral edasi. Wmb loota, et ka
Peekon.
See õnnetus tegi wabriiwle kahju. Järgmi
käesoletval
sel hommikul suudeti juba purunenud õlilüli
Peckoniturul on hinnad järsku tõusnud, lismaale. nädala! mõni spadetis läheb Jng
tasa asemele uus Panna ja öliwabrik wõis tapamajade ajutise sulgemisega Daanis. Sul
Kartulihindade noteering 3. mail s. a.
oina tegewust endisel kujul jätkata.
gcmisc põhjuseks on kawatsctaw palkade kär
Eksportkartul
haril. tvalik kõrgem
Uurimisel on selgunud, et õlilütitaja pu pimine tööandjate poolt, millega tööwõtjad
Kr. Kr.
runcnnne oli tekkinud läinud aasta piksclöögi ei tahtirud leppida, waatomata pikale weni Imperator 2.00—2,10 2,40—2,80
tagajärjest. Teatawasti läinud suwel mitme mid läbirääkimistele. Tööandjad on asunud
Silcesia —•
tunni wältel seisis „Kiwiõli" õliwabrik kohu kindlale seisukohale palkade alandamise suh Maercker ja segakartul 2,00
Tööstuskartul: tärkliSUxtbrikuteS ic,
tawa piksetormis, kusjuures õlilülitaja sai tcs, ning otsustasid tarbekorral 4000 töölist
wigastada, kuid purunemine sündis alles asendada teiste töölistega. Seda loodetakse 1.40 ktv.
nüüd.
Tendents: waikne ja wälistcllimised puu
läbiwiia paari nädala jooksul. Möödunud
dnlvad.
nädalal
töötasid
Daanis
ainult
umbes
20
ta
Türi wabrikus algas töö.
pamaja wähcma arwu töölistega, mille tõttu
2. mail pandi Türi paberiwabrikus käima
uuesti tselluloose osakond, kus leiab tööd ligi
kaudu 80 töölist, kuna üldse on praegu wab Hispaania oma majanduselu korraldamas.
Tinaproduktfioonile pidureid.
rikus tööl wähe üle saja töölise. Tselluloose
Hispaania põllutöö-, tööstuse ja kaubandus
Lond o n i st. 4. mail. Asjast hutvitatud r«jaoskond töötab ainult kuni suwiste pühadeni, minister M. Domingo on dekroedi teel korralduse gid on heaks kiitnud rahtvustvahelise tinakomitee

tööle.

muudatusi ette tvõtta senises maksnstussüsteemis.
Need oleksid sissejuhatuseks kalvaisetud põhjalikku
dcle reformidele maksustamise alal.

Kuldaurahaga kroonitud
VüNty 7?
9?
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KAUBA MAOk DEGlsr,

PRIJUNJAVALGE,
IN

Dr. keem. Kuusk &
mag. chem. Raudsepp.

-rgeiiiisi. waid kauba wäljapakkumisega, ja
selleks tuleks sinna ringkirjade eest lveel 23 krooni
saata ja kaubaproowide eest sama palju ja peale
selle peaksin wecl omal kulul ajalehtedes kuuluta
ma ja sadadele ringkirjadele margid ostma jne.

üfte endise üliõpilase kannatuslugu.
Hoia Ronk
Lugejaile jäin wõlgu Erastweres teguisiwa
maailmas irma operatsioonide wiimase järgu kir
jeldusi. Ei olnud mirte materjali, mis wahepeal
aga forte jõudis.

ta ju mitte mõttele nimelt Kanepist otsida rohtu
waesuse wastu. Aga see on ju nii, et kui inimesed
ivaga haiged on, kui ei arwata aidata wõiwat ei
linna tohtrid, professorid ja kliinikud. siiS on ju

. Et lühidalt rekapituleerida, siis ilmutvad tea wiimafeks katseks ikkagi maa soolapuhujad ja nõiad.
tMvasti lehtedes kuulutused, et firma ..Estla" Ka Nii siis oli see endine naisüliõpilane waene, wäga

»Noh, ma peaksin ju hriglarikas inimene ole
ma, kui nml niipalju raha oleks, ja kuhu peaksin
selle kaubaproowide lao awama, kui ise teise toa

dab siis juhtnöörid, kuidas saab kaupasid laiali

md lugemata koolide kaudu.

Neid kirjalikke töid pakub siis aga äkki Erast
were wallaS „Estla". Tema direktor on küll waid
algkoolis käinud, kuid seda ei tea ju mite kuulu

Kirst mõtleb küll ..lewitada". aga see ci tee mi
dägi. Ja siis saadetakse temale-312 senti. Selle
tvaStu saadab siiS see Kanepi Kreuger kaks wäi
test broshüürikest, kogMvääriuseS wast 10 senti. Ja

neis broshüürikesteS on siis kaupade nimekiri.
Neiv kaupasid peab siis see müüma, soowitama,
neid kuulutama lehtedes, kes tahab teenida wähe
malt 300 senti PäewaS. Kui tahetakse täie hooga
asuda hiigeläri tegema, siiS tuleb weel sisse saata
14S0 senti, wõi weel parem, kohe 2300 senti.
Niikaugele olime siiS eelmistes kirjades seda

Sri jälginud, et neid on üliküllalt, kcS saadawad

Eksminister Curtins Wene
maale.
Berliinist, 4. mail. Saksa ajaleh
tede teatel sõidab-Saksa endine wälisminister
dr. Curtius lähemal ajal nõukogude Wene
maale, et selgusele jõuda sealse majandusliku
ja politilise seisukorra üle. Sõit sünnib
Saksa Jda-Euroopa maade uurimisseltsi üles
andel. Dr. Curtius on selle seltsi esimees.
sin. Ta olewat mulle ometi ette teatanud, et tu
lcb ..wäike" lunamaks. Ja see, et wärwid ei meel
di, p olewat mingi põhjus ja tema kaupa tagasi ei

wõta .
Jälle kirjawahctuS, kuni A. Kirst lõpuks ei
waslagi enam. Ja politsei kinnitab ka. et oleks

lapsckampson, 1 helesinine roosa kraega ja piljard

Nii saatis siis ükS waene endine naisüliöpi
lane, kes haige on ja teenistuseta. Eraftwerre

päästma.

10 prots. antakse.
Teadpn ka, et näiteks Saksamaal seNne te
tute ja rohukauba artiklite alal) ja et wahcst on
see hra Kirst mõne wabriku agendiks tvöi „mugel

saatku 312 senti.

daS hädas olew inimene saadab ka need 312 senti.

dab" Lätist salakaupa... Hinnakirjast leidsin:
wiüascd kampsonid SOO senti ja daamidele
sukad 80 senti. Kampsunit oli mulle waja,

KuidaS algkooli haridusega inimene weab nina

sukki ka . Aga tellimisi alla 10 krooni waZtu ei

pidi ülikooli haridusega isikut. Kuid hädaS im

tvöeta.

mene ei mõtle ju enam normaalselt, HädaS im

„Noh ajasin siis kogu majarahwa jalule, et keS
soowib wabriku hinnaga kaupa, et mina omale

tellin, tellige teie ka... Tulemuseks oli, et saat
sime 18 krooni ja tellisime selle eest 20 krooni eest

on ju. et need weel walusamini õpiwad tundma Erast

tab ta, „mMes maksuta teadete eest nõuti siiski 3
kr. 12 senti, arwasin, et on pettus, ega kirjutanud.
Aga kuna ma kõigile katsetele waatamata mingit
teenistust ei leidnud ja hulk aegct tööta olin. siiS

(2 krooni jäi mulle ..töötasuks") 4 naiSterahwa
stampsonit (2 tumesinist ja 2 pruuni) ja 5 paari
sukki ja muud kribu-krabu weel, nii et ümmargune

acw tuli...
Kuue päewa pärast tuli postikwiitung ja kiri,
kus teatati, et mecsterahwa kampsonid maksawad
390 senti, naiste omad aga 6 krooni ja seepärast

jali küllalt, et walguStada ka seda wiimast faasi,
mil teel inimesed saawad omast rahast lahti ja

dalase kõhklemise järele saatsin nõutud summa ar
wates, et tvõib olla saadetakse mingisugune raamat,

kogemutSe suhtes rikkamaks.

mille tagatiseks sie summa tarwilik ja küll mulle

sellest saatuslikust 3 kroonist ei kössanudki. Kaup

Kõige liigutawam on ühe endise naisüliõpilase
kiri. mis paraku liiga pikk on. et teda lasta trükki.
Enesest mõista on ta waene. Muidu ei kuku-

siiS juba öeldakse, mis selle raamatuga peale pean

aga oli juba Tartus. Polnud midagi parata, pidi

tuleb lunam a k s u we e l 7 ' fr. 84 senti l Aga

hakkama. Ja öeldigi! Paari päcwa järele sain

ka see tasuma heas usus, et kaup wähemalt hinna

postiga siia juure lisatud 2 „ käsiraamatut", mil-

wäärne.

..Estlale" Kanepi postkontori kaudu ligi 30 kroom

oma narmad.

ja sai tvastu wäärtuscta räbalaid jadaks mõne

Noh, aga see mees tundis seaduste para
grahwe paremini kui meie. Nimelt wõib 7 päe

sendilist broshüüri.

.Palun, ärge nasvge minule maksis see wa jooksul kauba kättesaamise päewast arwates
palju pisaraid. Otsustasin sits omale midagi kauba wastu protesti tõsta, mitte hiljem. Ta
tellida, kui nii imeodawasti saab ja mulle weel
geivusmeerad lewinenud on (peamiselt küll raama

Nüüd on.siis mulle wahepeal tulnud mater oli kiri tõeliseks kiusatuseks ja kolme na

kuud elas, selle kohta ei anna ta seletusi.

senti, postikulud ca 80 senti, kokku 29 kr. 76 senti."

temal isi natuke jutustada:

were walla ärigeeniusi transaktsioone, kuid mil

gas" siiski ei läinud. Ta pandi ühes printsi
dega" tvankrile ja sõidutati Dwinski, kus tu
leb neil wa...,si anda ametiwõimudele was
tuhakkanlise ja poegadel sõjatecnistusest kõr
valehoidmise pärast. Kus ..kuningas" 4

Nüüd algab uuS kirjawahetuS, protestid, käik
politseisse, et saaks kuidigi wiisi tagasi oma raha
ja hra direktor A .Kirst Erastweres tvötaks tagasi

ütelda haneks püütud. Küsimus jäi lahtiseks, mis
siiS tveel juhtub, kui saadetakse 1450 senti. Selge

wiisil õige sünniwad üksikasjaliselt need tehingud,
see oli alles tume.

kiideta heaks 74-miljonilist krediiti.

olime tellinud!"

nagu kõik teised paar trükitud lehte, millede? rõö
kiwat reklaami tehakse ja awaldatakse soowi, et

... „Saades waStusi 2. notvembril," kirju

Parlamendi pangakmyiSjon artvustab terawalt

krediitide midmift Kreugeri kontsernile. Eriti ei

Kollase Käsiraamatu kaanel seisis selgel sö
nal, et raamatut tagasi ei wõeta, tähendab, raha
ka muidugi tagasi ei anta. Sellega ei suutnud ma
lappida, mind wihastas, et pean tvöhiwöörale ini

mene haarab iga WSimaluse järele, kaotades selge
mõtlemise, olgu ta tnleS, weeS wõi näljas. Laseme

312 senti. Ja alleS siis märkad, et on nõnda

üldisi paranemist.

olin sisse weeiud.

tuse lugeja. Ta kirjutab siis oma kirja ja saab

Ning nüüd on psühholoogiliselt huwitaw, kui

inflatsioonist.
Oma resolutsioonis riigipanga tegetvuse kohta
möödunud aastal Rootsi parlamendi pangakomiSjon
tähendab ära juhtnöörid Rootsi rahapolitika kohta
lähemas tulewikus. Tuleb ära hoida inflatsioonist
kui ka deflatsioonist. Tuleb püüda kaubahindade

«Mnu seekordne «kooliraha" oli:
3 kr. 12 senti, tellimine 18 kr., luna 7 kr. 84

suma, kuidas leiba saada. Kirjalikud tööd siis! mesele see 3 krooni jätma ja läksin seda siis

laotada ehk pehmitada". Suuräri direktor A.

sugu huwitab mast wäga, mida sealt Erastivere
suurkaupluselt saadi. Olgu siis: „1 sidrunikollane
kampsun, millel mansetid ära harutatud, 1 beesh

Rootsi hoidub deflatsioonist, kui ka

roheline. Mõnel olid käised puhwis otsa õmmel

kukuwad lugematud sisse ja kirjutawad, lisades
vnse, pandagu temale käima 312 senti ja ta sao--

Kaup oli muidugi täielik rämps, rämsust ränW
sem. Tema kirjeldust lugedes pead naerma. Krnd
ruum ei luba neil Erastwerest tulnud luksusese
metel üksikasjaliselt peatuda? Wõi siiski? Naisie

Produktsiooni kärpimine astub jõusse 1. juunist.

nurgas elan? Ilus püsiw ..Kirjalik töö", mis dud, mõnel silmad maas ja õliplekid sees. Ai ~ei nõua mingisugust kapitalil" Sain aru, et nuftki pruuni .ega tumesinist, nagu

waene ja jäi wigaseks, nõnda <t ei saanud enam
edasi õppida ja pidi ülikoolist lahkuma ja.siis kat

Neid on ju nii wähe praegusel ajal, kus kogu rah
was on juba kirjalikkudele töödele wälja koosita

"Liiwlaste kuningas" ja
"printsid" wangistati.
Riiast, 4. mail. Warem teatati, et
„liiwlaste kuningas Uldrit 1." ühes poja
Andreiga sõitis wabatahtlikule asumisele.
Dwinskr politsei sai teateid, „kuningas" ole
wat ühes „printsiga" oma tallu tagasi tulnud.
Mobiliseeriti suurem politseinikkude salk
(enne asumisele minekut said politseinikud
„kuninga" ja „Printside" käest teatamast!
peksa), kes Pidi „funinga" wangistama. Klli
politseinikud kohale jõudsid, töötas ..kunin
gas" ühes „printsidega" põllul. Nende ülla
tus oli suur, kuid „kuningas" tegi korralduse
mitte wastn hakata. Vabatahtlikult „kunin-

otsuse 22. aprillist, mille Põhjal kärbitakse tina
produktsiooni kokku 20.000 tonni wõrra aastaS.

pidanud 7 päcwa jooksul protesteerima, nüüd Pole
enam midagi parata."
LõpukokkuwõttcS ütleb kannataja:

nepis juhatab, kuidas kirjatöödega saab päewaS
teenida wähemalt 300 senti. Selle kuulutuse peale

juurde margi. S.is saadab firma „Estla" nõud

teinud kiires korras 15 liikmest koosuetva „Rahwa

üks paberimasin samuti kaheks nädalaks. Ja majanduse korraldama nõukogu" kokku kutsumiseks.
nii jääksidki mõlemad jaoskonnad töötama See nõukogu määrab aegajalt enesele abiks komis
kahe nädala kaupa ning kummaski osas oleks joni ja asjatundjaid. Kõnesolcw nõukogu peab
umbes 80 töölist. Seega wõimaldatakse töö seni enese hoolde jäetud Hispaania majanduselude
listel kuus teha umbes 10 töötundi, kuna ta otstarbekohased .'ihtjooned kätte näitama, ühtlasi
waliselt oli 8-tunnilise tööpäcwa junres kuus riik omaks sellega kontrollorgani, kes Põllumaja»umbes 200 töötundi.
duse, tööstuse, ekspordi, impordi jne. alade iile
Ühtlasi loodetakse wabrikule wälismaalt järelwaltvet peaks, lõppsihiga mõjustada nende
uusi tellimisi hankida, millede kättesaamisel ratsionaliseerimist.
Samuti ott tvakitsuS otsustanud mõnesuguseid
hakkaks siis wabrik juba täie koormatusega

lest niipalju aru sain, et siin pole mingi kirjaliku

Weelkord "suuräri Estla" Erastweres.

Peekoni hind tõusis.

jBOBIfö" K.19.

s. o. kaks nädalat, mille järele pannakse käima

Malta saab kergendusi.
Mal t a st, 3. mail. Awaldati korraldus,
millega teatawaid muudatusi tehakse Malta
põhiseaduses. Eriti tähtis inglis keele Malta
murraku tartvitamisele wõtmine koolides, mil
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Neljapäeval, 5. mail IS3S.

ootas rahulikult 8. päewa ära ja wastas siis. et

ma olewat ise süüdi, et kaubad postilt tvälja tvõt-

Saadan Teile selle inimliku narruse ja üht
lasi ka kurblooluse dokumendi lootuses, et wöib
olla paljastate selle näite põhjal ajakirjanduse?
selgemalt selle «Estla" geeniuse näo."

Ta ei ole seda warem julgenud teha. Aja
lehed nöuawad nime ja aadressi, kuid kuidas ni

metad oma nime. kui sul nii suur häbi on? Ja
Tahtis raamat 125 sendi eest!
Napoleon

üks teine, üks mees. kirjutab mulle, et nii rumal
ta küll ei ole. et hakkab oma nimegi weel naeru

alla andma leppigu ma ainult saksidega.
Aga preili andis mulle siiski oma nime ja aad
ressi. See kergendab tväga wõitlust niisuguste
ärimeeste wastu nagu seda on Kirst Kanepi-Erast

wereS. See on tvahepeal ähvardanud „PoSsi
ja eeltmimane Zimmõda.

meest" kohtusse kacwata kuidas tohitawat tema

auwäärt nime määrida. Ähwarduscd ei maksa

Ühe tv oi mu mehe ajalugu. Tema 106-aastasc midagi, kümnesendilist marke saab ta küllalt neilt
surmapäewa mälestuseks rahwale jutustanud hädasolewailt, kelle kallal ta oma ärioperasiioöne

dr. J. Bergmann, Tartu ülikooli professor. teeb. Tema kuulutusi aga .«Postimees" enam
wastu ci wõta. et ärahoida niikuinii wacste mi
Eesti keelde tõlkinud A. Jürgenstein.
„Bergmanni raamatu hea külg on see, ej meste petmist. Mina omaltpoolt saadan seni kül
ta haruldaselt selge, ülewaatlik ja oma suu laldaselt suureks kaswanud materjali prokuröri
ruse kohta haruldaselt palju kannab, kaasakis kätte -- wast leidub meil seadusi, mis on ka sar.
naste äride wastu tchsild.
kuw ja hutviärataw."
Saadawal kõigis paremates raamatukaup
lustes.

Pealadu: „Postimche" raamatukauplus.
Tartus, Suurturg 16.

Postimehe* lugejad
kõige (raeniutest
?ünd(nostest informeeritud.
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Suwikuurort Haapsalu kutsub...

Näljutamine toob terwise tagasi.

Suured üllatused suwitajatcle- Plaash neli korda suuremaks.
Tartu westrawila uued arstimiswiisid. Arstitawaid Aafrikast ja Ameerikast.
waljapaistwaid tagajärgi.
Tartu wesrrawila on asutus, mille tuul' hakse südamehaigetele ja neurasteenikutele. Sü
suS lewinud kaugele üle kodunma piire. Selle dame laienemistele, nüüdsel ajal toaga sageli ette Nii toodi Kaunasest korra keegi preili, kes pödeS
kohta on paremaks tõenduseks rawimisel oU tulewale haiguslis. nähtele, mõjutoat needwannid raskekujulist hüsteeriat. Haigel oli kadunud iga
ttub haiged Stokholmift. Riiast, Soomest ja toäga hästi. Juba 8 wanni järele oletoat süda sugune elutahe. Ta ei saanud käia, ei tahtnud
üksikud Aafrikast ning Ameerikast. Aastas märksa kitsam, kaduwat lõõtsutamine ja paistetus rääkida ega silmi lahti teha. Ta ainult lamas.
Kuid kuue kuu pärast oli ta ratvilas saanud oma
ning teised wead.
käib rawilast läbi umbes 600 haiget.
Omapärane riistapuu on
elurõõmu täielikult tagasi. Mängis ratvila aiaS
. Teisipäetval tegid ajakirjanikud tuttoumiskäigu
teistega palli ja naljatas, nagu iga teine inimene.
higistamise kast.
ratoilasse. kus ratvila arst dr. A. Schm a l z
Preili õpetatud uueks eluinimeseks elektri läbi te

naosasid Paralepa randa, mis on üheks kaunid
SuwituShooaeg on algamas. Suwikrmrordid

maks kohaks, wnwad katt uuesti ehitatud otseteed.

etawad suwrtajate wastutvõtu ja ootuste tähe all.
Heideldes kibedasti rahaliste raskustega, tehakse
siiski kõik. et suwitajatel oleks mõnus kuurordis
aega tveeta. Suwitajatega on Haapsalu Unnatva
litsus rõõmustatval wiistl arwestauud. nagu see

käijatele. Samuti on sellelt suwitusrannalt mõ

üks autodele ja öistele sõidukitele ning teine jala

ned kohad, mis olid enne märjad ja mädad, kui
matatud ning muudetud meclduvamateks jalutus
lohiadaks.

On läbi tundud linna supelasutuse? ja kindral
selgub linnapea dr. H. Alw e r i seletustest aja Laidoneri niniclijcs sanatooriumis pauKal-süSteem,
kirjanduse esindajatele.
Kui tvötta kõigepealt

mis seisab selles, et kõikidele, kes sootviwad, on
wõimaldatud asunstcs täielik rawi üheS üleSpida
linna wälist ilmet,
mi sega. Kogu aja eest tuleks ainult maksta 100
See tuletab meelde nagu mingisugust inktoisitsioo
siis tuleb tähendada, et siin on Haapsalu loomu krooni, üldse on katsutud linuawalitsuse _ poolt
üksikasjaliku ületvaate andis oma asutusest.
litatud tvaludega, mis sundisid teda alul tvähemaid likule ja lopsakale loodusilule wääriliji ..jumestus suwitajatele ja nendele, kes erilist rawimist toa
Jutuka teejuhi saatel algab tuttoumine ratvila niaegset piinakasti. kuhu pannakse karistatu istu
wcchendeid" lisandatud. Juba rongilt maha astu jamad, kõigiti masin tulla, et wiimastel tuähem
ja hiljem suuremaid liigutusi tegema.
sisemusega, mis läbipõimitud mitmesuguste keerd ma. nii et tal ainult pea jääb toälja ja ta selle
des ja jaamaesisele sammudes, näcd, et jaama kulu oleks. Uudisena on linna supelasutuses läbi
Lätist
olnud
korra
käikudega, kus asjatundliku juhita toööras mitmele juures on täiesti tegutoõimetu. HigistamiskaSsis
esine plats on täidetud ja kõigiti korda leatud. miidnd ka nende mudaga ratvimine, kes südame
tuntud
kompostitor.
on 25 elektrilampi. mis too olu sisselaskmisel kinni
Mereäärsetele tänawatele, mis südalinna tviiwad, haiguse all kannatawad. Selleks tarwitatakse n.
korrale ära eksiks. Nagu kinolinal
ses ruumis tõstatoad soojuse kuni 60—70 kraadini. kes saanud abikaasa surma järele tugewa närwi on istutatud hõb«pajudest prnestee. Linna raekoja n. „südamejahutid". Weel on rawitsusasutuSteZ
igatliiki wannitoad,
Kuna see on kuito kuumus, siis kannatab keha seda tvapustuse. Ta ei kannatanud inimeste seltskonda, eelne park planeeritakse uuesti. Los.naeda tuleb täiendatud sisseseadeid ja eriti elektrikabinetti.
Muudest sumistcst suursündmustest tulett
dufhiruumid, lamamistoad ja haigetekorterid. toälja. Niiske kuumuse juures oleks aga nahk tvaid ainult otsis üksildust, üheksa kuuse ratvimise n. n. „Kalju aed", millist kuskil mujal pole.
..Kalju aeda" tuuakse Tartu botaanika-aiast mä märkida waimulikku laulupäewa 3. juulil lo4ü«
Wanne tehakse siin tväga mitmesugust sorti: pär
juba ammu kibe. Pärast kastis kuumutamist tehakse järele ta aga paranes täielikult ja asus Riias gestikutaimi. Prof. Lipmaa arwamise järele on aias Prof. A. Topmanni juhatusel ja laiaulatuZ
mitvedeliku, süsihappe-, soola-, männi- ja teiste
ratoitatoal? otsekohe külm dush. Siia kasu köitvat oma endisele kohale. Umbes samasuguse parane see täiesti esmakordne sellelaadne juhus Eestis.
likku kodukäsitöö näitust. Weel toimub fuulikuuS
ekstraktide-, hapniku-, toahu- ja kunstliku toäätvli
ka suurem svordipäow. millest veale Haapsalu oma
Suurel promenaadil - Poska puiesteel
fc naised, kes ajatvad taga saledat joont. Süda mise tegi läbi ka Lks tuntud Läti ooperi lauljanna,
tvanne. Arst kirjeldab iga toauni toimet haigu mehaigeid kaeti aga ei lasta, sest nende rernnZ ei kuid tvecl 'lühema aja kestel, 7 kuu jooksul.
muidugi tuleb ohtralt lilleilu. Ka astawad selle svortlaZte ka Kurcsaare. Pärnu ja PaldiSti ram
kaunidust tõsta promenaadile tviitvate kõnniteede muuched osa Mõtawad.
fele. Enne, kui haigele toanue hakatakse tegema,
Eesti riigimeestest peale K. Pätsi on ratvilas
pidatoot säärasele „saunale" toastu.
Ratoila ' ühtsaks ratoitoahendiks on ka elekter: wiibnud weel minister Köster kahel korral. Soo
Uurimise tulemuste kohaselt. algab tvannide tege
faradisatooni, diatermia, galtoanisatsiooni ja kõige mest on olnud mitu professorit ja senaatoreid.Roo

otsas seisivad kunstniku Espenbergi poolt tvalmis
katud imik-kujundid.

uuemal, joiuoforeesi, ratoimise kujul. Peale selle mast oli üks kardinal. Elukohalt lõige kaugemad
widu?e korral määratakse haigele ka ratvi dieediga
patsiendid olid Aafrikast Kaplinnast keegi inglane
on kõrgustikupäike ja elektriline massaash.
(toitmisega).
ja Netv-Dorgist keegi ameeriklane.
Natoilal on ka oma kliiniliste haigete osa. Siin
Peale Mannide on tertoe rida
Nende päewade sees alati rawilas uut ratvi
on üksik- ja ühiseid numbreid haigetele, kes ela
teisi rawiprotseduure:
miswiisi,
mis seni Lätis palju kõneainet annud.
toad ratvila juures. Teeme külaskäigu praegu ra
kompressid ja mähised, mitmet liiki dushid, higisSee on
tvilas toiibitoa
arstimine näljutamise teel.
WS- ja istevannid jne. Huvitavad on dushid.
endise riigivanema St. Pätsi tuppa.
KraanikeSte ja mutrikeste ning. tõrukestega ülelü
Sellega rawitakse ainetewahetuse haigust. Selle
kitud laua taga teeb ravila mehaanik päris imet. Hra Päts on asutusega väga rahul ja tähendab, arstimiswiisi juure asudes esimesel päewal antakse
Kord üht, kord teist asjakest pöörates jooksevad et seda peaks rohkem kasutatama, sest oma koge klaas piima. Järgmistel päewadel aga ainult paar
joad kord tiheda uduna, kord peenikese ühtlase vee muste põhjal võib ta öelda, et meie kuulsad mu klaasi sidruni- wöi apelsinimahla. Sel ajal te

alalt suurem kui oli seda möödunud aastal.
Randa tehakse ka hüppe- ja liutorn, et mitme

Kõike kokknivõttes tuleb konstateerida, et eel
olem suwituZbaoaeg tõotab Haapsalus nii mõneSki

kesistada weesspordi lõbusid.
Waeslapse ossa pole jäetud ka kaugemaid lin-

subtcS kujuneda erakorraliselt elawatt ja naudin

uuritakse ta läbi ratoila arsti-spetsialisti poolt.

mine. Igale haigele läheb oma liiki toann. Tar

nirena, mis sama hea olevat kui massaaski. Kord

davannid ei mõjuvat sugugi paremini kui vesi

on juga külm, kord soe ning vahepeal jälle üks ravila vanmd.
Ralvila tarvitajate
soe ja teine külm. Lõpuks tuleb aga kõrwulukus
tava sisinaga aurudush, mida lastavat neile hai 30 protsenti

keskel on olnud seni 25

välismaalasi.

getele, kel kusagil kehaliikmel põletik olem?.

K. Päts. Tema enese seletuse järele tunnud ta
kolmandal näljutamise päewal ennast päris heana.

Eriti rohkesti on tulnud neid Riiast', kus asutus Erilist tahtmist toidu järele pole olnud ja nälgi
lat, vaid ka terved inimesed. Wiimaste all tuleb heas kuulsuses. Välismaalaste juuretulekus oli mine oleks wõinud kesta edasi. Selle kolme päeiva
mõista peamiselt daame, kellele nende senised möö sslsakut märgata läinud sügisest kuni mai aluni, jooksul on tvõtnud K. Päts maha 6 kilogrammi.
duo ei meeldi ja nad mitmesuguste
mil nähtavasti oli raskendatud wälisvalunta facu
Wiimasel ajal on wähendatud kliinilise rawi
vannide abil muudavad saledaks,
mine Lätis. Nüüd on hakanud aga Lätist uuesti mise makse ja rawila ruumid on kogu aja olnud
sest s-tre joon olevat nüüd ju moe asi. Muus-a? haigeid tulema. Muuseas toodi Riiast siia üks haigeid täis. Ametnikkudele, üliõpilastele ja sport
oa 'iigrasvumise vastu heaks abinõuks vahu tvaimulik. Teda saatew Läti uus peapiiskop lastele on tehtud hinnaalandust. Tartu tuntuma
vann. Manni põhja raputatakse pulbrit ja !aS Grünberg lubas ise ka esimesel võimalusel raivi test sportlastest on käinud ambulatoorsel rawimisel
takse sellele paar liitrit vett peale ja mõne silma- lasse tulla. Wäga sagedased külalised on ka lee odameister G. Sule ja wanameister Joh. Läurson.

Ka söehappe vannid on huvitavad. Neid te-

Esimene parandas kätt. teine selga. Mõlemad

dulascd.

Haigete ravimisel on saavutatud

jatkatvad eelolewal hooajal sportimist.

Nagu wiimasest turul Möetud piimaproowidest

selgub, on müügile toodud terwelt 34 protsenti

vlawäärtuslikku piima. Kuna tükil afal ei oldud

toime pandud kontrollimist, nähtawasti turulised
di olnud „ette wa-lmistatud" prootoi Mõtmisele.
Peale rahatrahwi määramist karistatakse halwa
piima müüjaid sel moel. et nende nimed paiguta

takse turul n. n. „häbisposti". Seal wõib iga
turuline näha. kes müüb halba piima.

nifatsiooni.
Eltwas peeti lastelvanemate koosolekut, kus
heale wähemtähtsate küsimuste harutamist tuli kõ
ne alla „ kodutu tarde" organisatsiooni ja selle tegeMuie selgitamine. Wastatva kõnega esines õv. L.

Rmrd. Esialgu Elwas tcgntseivad „kodutütarde"
organisatsioonis wa->d.keskkooliõpilased, kuna noo
rcmaid õpilasi hakatakse organiseerima uue õppe
aaöta alul.

Labipeasematu tee.
Juba mõnda aastat on Kodijärwe malda üheii
datvat 2. K. teel Nõo rairdtcejaamagä 1.-sel km

ja naistele, kes eelmise liigi alla ci kuulu. 4,50 kr.
1332. a. wallamaksu normid on 30—40 prots. wäik
scmad 1931. a. wallamaksust.

jõul läbi.

Jää wiis hüppetorni talad.
Kodijärwe hariduS -ja kaitseliidu kompanii tege
.kased aiand taltoel palgid otsapidi jäässe. Pikasaare

ühing ja seltsi esit. annatoad allkirjaks.
Selle järele siis, kui üksik isik on äri wõi ette
wõtte omanik, peab firma sifaldama omaniku pe
rekonna nime, kas eesnimega wõi ilma, selle on
seadus täiesti tvabaks jätnud, wälja arwaiud ju
hused, kus samasugune firma on juba äride regist

risse kantud. Siis peab omanik muidugi oma

maale.

Jahimehe äpardus.
Neil päcwil läks keegi Saare jahimees meisa
makra august wälja kaewama. Et aga maa weer

tappis labidaga usud wiimscni. Pärast üleluge
dcs olnud neid üle 32 tüki.

Kalastajate rohkus Saarel.

Räpinas jälle marutaud.

Wiimasel ajal kubiseb Kaio järw salapüüdjaist.
Pea igal öösel on näha järwel kümneid tuluseliisi
Räpinas
on
uuesti
ilmsiks
tulnud
marutaud,
otsa juure, et büppetorni teha. Seni kui jää järwästardega kalu raiumas. Et järwe rentnik elab
Wel püsis, oli a.'i kõik korras, kui aga nüüd järw mille tõttu on tunnustatud Räpina, Toolama, kaugel, on salapüüdjail julge teotseda.
Mooste
wallad
administratiiwpiires
ja
Wöõpsu.
alew
lahti täks, kukkusid ka postid ümber ja hüppciorui
ja Kahklva wald kuni 15 kilom. raadiusega ilmsiks
Uus tärpentiini wabrik Sõõrule.
tegemine nurjus.
tuleku kohalt marutaudi kahtlaseks kuni 22. juunini.
_ Praegu on Sõõrus tärvcntiini wabriku ehitus
Palamusel paljastati salakõrts.

Koolimees läheb pensionile.

ma tarwitamine aktsia seltsides, osaühingutes, tvõi
muudes seaduslikus korras registreeritud seltsides

ja ühingutes. Kõik need töötatvad eraldi regist
reeritud põhikirja alusel ja sellepärast ka nende
firma peab sisaldama nime. mille all ühingu toSi
seltsi põhikiri on registreeritud ühe waStawa ni»
mctuscga „aktsia selts", ..osaühing" jne. Niisiis

firma registreerima erinewalt eelmisest, mis on
äärmiselt kerge kas eesnime ärajätmisega, tenw
täieliku wäljakirjutamisega wõi lühendamisega.
Loomulikult peawad ka wälja jääma lisandused,

0.-ü. „M»na". A/S ..Siiltoa" jne. Nimetatud

mis kuidagi näidata wõiiwad, et äri on ühingu

siaseltsidc. osaühingute jne. päralt oletustest firma»

oma. Kuid firma nimetuse kõrwal pole keelatud
tarwitada ka mõnesugust lisanimetust, kuid mui
dugi mõista armilt koos firmaga, näiteks: K. Ku

de st tundumast erinema.

eri põhikirja alusel töötöawatcl seltsidel ja ühin
guicl on ainuõigus tarwitada seda firmat ja nad
peamad ka kõikidest teistest Eestis tegutfvwatest akt.

Klii maadelda praeguseid puudusi ja tvigu. mis
ennemad firmast ja tema mõistest arusaamises,
siis tundub, et amuisiMisi ettewõiteid segab lisa.
nimetuse kasutamise küsimus. Selle asemel, et ka«
sutada mingit wäljamõeldud nimetust lisana firma

junrde, nagu ..Terwis", „Kalew". „Record" jne.,
kasutatakse wiimaseid päris firmana, missaga Kie»
likns tvastolus firmade seadusega, sünnitab teatud
mõttes isegi raskusi teiste firmadega läbikäimises
sa ci anna firma kohta õiget teadet, küll wõib aga
ekslikult tekitada arwamist. nagu kuuluks ainuifi-

Mine firma mõnele ühingule Mõi seltsile.
Lõbuks juhime tähelepanu ka sellele, et süüd,
lasi temale mittckunlnma firma tahtlikus tarwita,
mi'es karisialakie trahmiga kuni 50 krooni.

wanakesele.

Wõukülas warastatakse metsa.
'uimanud, .'iis ei tulnud kaetvamiscst midagi ivälja
Toolamaal, Wõnküla talnmetsadcs on hakanud ja jahimees saatis koera auku mäkra wälja ajama.
wiimascl ajal mctsakratid tcgewusse. Mitmel talu: Kui tüki aja möödudes koer kisaga august wäljus,
ma llulga buid ära wiidud öösel palkideks saetuna selgus, et mäger oli koeral kõhu lõhki rebinud.
saekaatri juure, kust omanikud on leidnud oma met Mägra asemel laskis jahimees maha koeva.
samcuk.rjali üles, kuid lvargaid mitte.
Mees ussidega hädas.

kruusaaugus, niipea kui teede jahenemisel saab
kruusa sõela Naigla kruusa august üle toiia Toola

firma Kristjan Kõomets ja Ko, jne. Usaldus

ühingu firma peab sisaldama tvähemalt ühe pii»
ramata wasrutuscga liikme nime ja lisandust sihin
gulise firma tunnusena. Iseenesest ei mõi neisse
kummagi ühingu firmasse mahutada tvastatvaie
isikute nimesid, kes ei ole ühingu liikmed ja kellel
sik isik/ ühing wõi selts peab mingisugust regist ei ole piiramata wastutust.
Hoopis erinewam on aga firma mõiste ja te«
reerimifele kuuluwat äri ja mida äri pidaw isik,

pidi olema hea sa terwe loom. Kodus aga selgus,
seda. firmade, sead-us ette näeb. Nii wõime leida
Aakres istutati metsa. Töötahtjaid oli Nuvört et hobune on wigane ning tempusid täis. Sarnane firmasid nagu „Pceglitööstus Lembit", „ Esimene
kahjusaamine
tegi
T.
moele
kibedaks.
Kui
.siis
neil
palju, et neid kõiki tööle võtta ei saanud, ühes
päewil hobune hakkas jälle tempe tegema, wicutas Tartu Bijkwiidi tööstus", „Moeäri Pariis".
vahtkonnas oli tööl üle 40 inimese.
T. wihahoos talle raudkangiga nii tngewa hoobi ..Niidekauplus Helsingi" jne. On ju need ainu
Wanakese õnnetu surm.
Pähe, et hobune suri.
isikulised ettewõtted, sest muidu sisaldaks nende fir
Aakres, Jppitse majas elntscw 64-aastane tva
Abisaamine ristiks.
ma lisandust kas aktsia selts, osa-ühing wõi mi
nake läks keldrisse, kuid komistas ja knkkus peaga
wastu kiivi müüri. Wercjooksust pcaaiju suri ta . Türi linnawalitsuse poolt paigutati hiljuti keegi dagi muud, mis näitaks, et firma on ühingu oma.
ivana naistcrahwus Anna A. linna poolt kõrte
järgmisel ööl.
risse, kuna söögi saab A. jälle linna wanadekodust. Nendel pole mingit õigust wötta firmas tarwitusele
Wallamaksu normid alanesid.
kuhu elukohast ligi poolteist kilomeetrit maad. Nii midagi muud kui seda, millega äri wõi ettewõtie
Nõmküla wallas Järtoamaal, määrati walla tuleb wanakesel söögiaegade! kõmpida igapäew mitu nimel tehtawatcle tehingutele omaniku poolt alla
maksu wallaivolikogu otsuse järele meesterahwastcle korda vikk maa maha, mis küllaltki waewarikkaks kirjutatakse. Eeltoodu toalesti tõlgitsemine on

Keegi Jõe astmik läks metsast istutamiseks puid
Räpina hädaabitöödeks weel 500 kr.
tooma ja sattus usside peale. Ussid olid kolmes
Näpina hädaabitööde krediit 4000 kr. lõppes
kuhjas, kes mehe ilmudes laiali jooksid, paljud
ZakS truuvi sisse langenud, mille tagajärjel toest on aprilli keskel. Müüd on saadud sellele lisaks weel neist isegi mehele kallale kippusid. Julge mees
500 kr., millega hakatakse kruusa sõeluma Toolamaa
tee kõlbulikuks teinud. Eriti autod ci saa sealt omal

Kuigi firmade headus juba 1927. a. riigikogu

Aimrisikulistes ettvwõtetes ja ärides on wõe
tud firmas tarwitnsele hoopis midagi muud kui

Aalres metsaistutamine hoos.

Elwas propageeritakse „kodutütarde" orga ja 50 kr. rohkem teeni iva ile naistele 8.50 kr.

guküllaseks.

Segadusi firma nimetuse tarwitamisel.

nrugas, pudukauplus „Edn".
Mis näeme meie aga praeguses olukorras?

Ringi ümber kodumaa.

Uudiseid Slwast.
Elwas kolmandik Piima alawiiärtuslik.

tvitawate esemetega.

poolt tvastu wõeti, pole sellest siiski nõnda aru saa
dud nagu oli mõeldud.
Nagu selgunud, toob kõige rohkem segadusi fir
hakse haigele igapäew ka märgi mähiseid, ühe
haige juures kestis see arstimine kuni 17 päewa. ma mõistest arusaamine ainuisikulistcle ettewõte
Teiste hulgas tegi kolmepäewase nälgimise läbi ka tele. Seaduse järele firma on nimi, mille all ük

Kuid mitte üksi haiged ei külasta seda ravi

Pilgu järele on juba vann ääreni vahtu täis.

Aafrika rand tulev tänawu neli korda maa

Tum'tilshooasa?s omatakse ka Läänemaa muu
semn. mis on rikastatud uute tväärtusliste ja hu

tööd käimas. Wabrik tvalmib juunis ja suudaK

toonud igatahes kõige rohkem segadusi näiteks iv?likirjade wäljaandmisel, kohtuasjade ajamisel jne.

Peaaegu samasuguse firma definitsiooni alla

käiwad ka täis- ja usaldusühingu firmad. Täis
ühingu firma peab sisaldama kas kõigi ühingu
liikmete nimesid, wõi ühe nime sisaldumisel lisan

dust, mis näitab, et firma on ühingu oma, näit.

Põllutööd hoos.
Maa on juba miwõrd kuiw, et Põllutööd tud. Isegi jõufanmb talupidajad lubatvad poe
loobuda. Sellepärast on ka kaupluste?
igal pool hoos ou. Kõuclcmota nendest, kes tubakast
nibakasecmne
ost lväga claw kõik lubawad
wilja külwasid keltsale, on kiÄwidöödega al omale ise paberossi
ja piibutubakat kastvatada.
gust tehtud. Nii on linna lähedal Tähtwcre
Järwamaal loomad karjamaal.
riigilnõisas kaerakülw juba lõppenud ja sega
Häda ajab härja käeluu, ütleb rahwasuu, ja
wilja külwiga algust tehtud.
häda sunnib ka warakult loomi karjamaale saatma.
Põllumaa on tänawu õige jõudsasti kui Nii on mitmed talunikud Põltsamaa ümbruskon
nast loomad karjamaale saatnud loomatoidu ja
wanud, sest tänattm ei ole olnud kewadisi sa aluspõhu
puudusel.
dcmeid.

Talutecnijatcst ja karjaste st puudus.
Ristikheina seemnest puudus.
warustada tärpentiimga kogu Tartu maakonda.
Käcsolewal kewadel läheb pensionile Nõmküla
Ristikheina seemnete kõrge hinna tõttu ei jõua
Tööd saatsid ka kümmekond töötatöölist kändude
Nõudmine taluteenijate järele on õige elawals
dest, miS need esile toomad, kuid kodanikud politseile tvallas ja Amblas tuntud seltskonna elust osawõija ülesjuurimisel ja wabriku juurde kokkuwcdamiscl.
põllumehed seemneid muretseda ja nii lülitakse ris
tujuneimd. Juba mõned päewad on olnud seisti tiku: läcSolemal ketradel paratamatult wähem, kui
ja koolimees Roosna algkooli juhataja Aleks. Grcen
appi ei tulnud ja kõrtsid jäip kõrtsideks.
Kände on küllaldaselt.
kord sarnane, et paljudel niaapidajatel tuleb ilma warcniaicl aastatel. Kuna näit. Põhja-lärlva
Hiljuti pahandas aga J. S. oma alalise kunde bcrg. Amblas ja Roosnas ci leidu seltsi ega Ähin
Narwa linn riietas 2000 last.
ära, keS nnijd kohaliku konstaablile wälja pajatas gut, kelle asutajate hulgas ei leia meie Aleksander
töölistcta tööbörsilt lahkuda. Meestöölistest pole maal warcmatelgi aastatel ristiku külwipind oli
ja leidus ka palju teisi, kes ei häbenenud rääkida, Greonbcrgi nime.
Möödunud tolwe jooksul on Narwa linuawalit weel puudust tunda olnud, küll aga naisteenijatcst. inäike, siis tähendaks käesolclva aasta seemcnda
Kuigi
lugupeetud
koolimees
cm
juba
60
a.
tvana,
ii nad J. S. käest mitmel korral ja miilil tvüna on
suse poolt antud kohalikele lastele riidewarustust
inise ärajäämine weelgi suurt tagasiminekut.
püsib ta weel hea tcrwise juures. Aastakümnete üle 2000, kes kannatasid talwe kestes wiletsa riie Seisukord tohiks weel enamgi tähelepanu wää
ostnud, on antud asjale seaduslik käik.
rida, kuna ametlikkudes aruannetes igalpool esineb
pikkused tööaastad ci ole suutnud ta elurõõmu kao tüse all.
Peipsi ja Wõrtsjärw jääwaba.
Rõuge.muutub suwituskohaks.
tada ja tal jätkuks weel küllalt jõudu praegusel töö
töötatöölisi. Tegelikult aga ei ole wõimalik töö
Kauemat
aega püsinud soojad ilmad ja
Wõnrmaa maastiku pärl Rõuge on igal alal tegutseb.
andjaid rahuldada, ühtlasi on elawnenud nõud lõnuatuul wabastas Peipsi ja Wõrtsjättve
sutvel Haanja Munamäega turistidele ja huwirän
Paide Uunawolikogu otsused
mise tagajärjel palgatingimused Pisut kerkinud. jääkattest. Wõrtsjärwclt kadus jää juba
Atviuurmes HSwks tules wal
dajaile Mekaks, kuhu heameelega siirdutakse. Rõuge
Sama nähtega tuleb tegemist teha ka karjaste möödunud laup. Peipsil liikus jää 1. mail
maaliline maastik meeldib paljudele, ja nii mõnedki
tühistati.
mis elamu.

Paikamusel liikurid kuulujutud ja kui politseikörw
ei kuulnud .räägiti awalikult salakõrtsidest ja pahe

weedakjid seal suwepnhkuse. Ometi polnud see seni

22. märtsil ärapeetud Paide linnawolkkogu
tvõimalik, sest Rõuges polnud kuskil wõimalik elu
koosolekul tuli arutusele la 1932./33. a. eelarwe.
kortereid saada. Lähemas tnlcwikns kaob aga Nõu
zelle arutamine sündis rahulikult kuni selle punk
ge? senine korterikriis. Juba käesolewaks kcwadcks
kus äramärgitud Paide saksa algkoolile abi
0n walmiuud mitu uut maja ja korterit, kus suwi tiui,
andmine 500 kr. ulatuses. Sellele abirahale tvaid
tajatel tvöimalik ulualuse leidmine. Neil päewil
Malmis suurem nmja, kus õige mitu perekonda
rimme üürida saawad. Rõuge seltside liit kawatseb
lähemal ajal koguni suurema pansioni ehitamisele
asuda.

Kuiwõrt Rõuge snwituskohana meeldib, tõendab
seegi asjaolu, et Ameerika konsul Carlson Rõugesse
suwitama läheb.

Ka Võrumaa teisel kaunimal kohal Kubijol

Esmaspäewa õhtul kella - . ja 12 wahel
Põles maha Awinurme wallas Adraku külas
les wastn kcskcrak. J. Sõnajalg tähendades, er Mihkel Kimmeli päralt olew pooleli ehitatud
saksa algkoolis õpib ainult 17 õpilast, mispärast

Reheall hukkus wanker ja hobuseriistu.
Tuli ulgas hoone keskkohalt, kus hoiti üht
Siis aga seletab linnapea, et see toetu? on kirõt-. tähtsuseta asiadega. Tule tekkimise

tust ainult 750 kr.

juba saksa koolile lubatud ning kärpimine paneks Põhjus tcadumta, kuid oletatakse kuritahtlikku
linuatvalitsnse piinlikku seisukorda. Ka wolikogu süütamist.

Maajagamine Rannus.
najalaga lahkus ka teisi wolinikke. nii et kwoorumi
Möödunud aastal tehti põhjalik ..operatsioon" polnud enam koos. Kwoorumi saamiseks kvtsutt
Rannu mõisa südames, sest mõne aasta jooksul oli telefoniga kodust üks wolinik juurde, millega saakogunenud Palju palweid maakorraldnskomisjoni. Ivntati kwoormn ning arutati päewakorda lõpuni.
milliseid tuli rahuldada. Kogu talwe jooksul käisid Selle peale kaebas J. Sõnajalg Nakwere-Paide ra
protestid, mis jõudsid kuni planeerimise peakomis hukogule, kus tühistati ka kõik need otsused, mis
jonini, kus.jäeti paltved rahuldamata. Mõned pal tehtud peale osa woliniksitde lahkumist koosolekult.
harilikult esimesel mail algab maal põllutöö hoo

aeg. siiS oli esmaSpäewal Rannu asunduses uuesti
korraldatud kohrade uutes piirides kätteandmine.

—.t'ühes rehealusega.

nwib pool sellest toetusest, 250 kr. anda Järwamaa
ühisgümnaasiunule. kellele eelarwe? ettenähtud toe

—on suwituskohana tulewi? ees. Eclolewaks su juhataja jättis J. Sõnajala ettepaneku hääletu
toeks kawatsewad Kubijale suwitama minna kirja fclc panemata. Selle ivastu protesteerides lahkus
rtfub Mait Metsanurk, Marie Uuder, Arthur Adson, J. Sõnajalg koosolekult tähendades wcel. et mil
leks siis on Meel wolikogu. kui linnawalitsus ise
Juhan Jäik j. t.
oma äranägemise järele toetusi määrab, ühes Sõ

toed on otsaga isegi riigikohtusse jõudnud. Et

Oletatakse süütamist.

Lõi hobuse raudkangiga maha.
Türi laadal wahcta? Järwamaa l. Kirna wil

las elan? talupidaja J. T. omale uue hobuse, kes

hoolte oli kinnitatud kohalikus kinnitus
seltsis 1000 kr. eest. Kinnitatud on hoone
alles käesolewa aasta aprillist alates.
M. Kimmel on hobustckaupmecs ja wii
bis ise tulekahju ajal laadal. Elamut hakkas
ta ehitama juba 15 a. tagasi, kuid rahapuu
duscl ei saanud ehitust lõpule wiia. Elamul
puudusid aknad, põrandad. I ning ahjud.
; A on alanud juurdlust tule
l tekkimise Põhjuse kindlaks tegemiseks.

kauplemisel. Ei leidu karjaseid wajalisel hulgal.

Wõrumaal kartulipanek käsil.

Kuna paarinädalalme päikesepaisteline ilm on
muutnud maa nntvõrt tahedaks, et see aina tol
mab, on põllutöö kõikjal täies hoos. Küntakse, kü
litakse, aga isegi kartulipanekuga on mitmel 'pool
Võrumaal algust tehtud.

Räpinas põllutöö hoos.

tugewa lõunatuule mõjul Wene-poolsesse
randa. Ühenduses sellega aurik „Taara" teeb
teisipäcwal esimese reisi Mnstweesse. Wõrts
järwel liiguwad juba reisijate ja wcdurlae
wad. eriti rohkesti on sealt saabunud lotja
dcga põletispnid ja ehitusmaterjali.
Alutagusel rohkesti kartuleid.

Räpina madalad maad tahenewad Peipsi kül
ma õhtu tõttu pikkamisi ja põllutööd algaivad see
tõttu hiljemalt kui nmjal. Praegu on aga kõrge
mad kingud ja liiwakruusased põllud kuiwad sa
enamalt jaolt põllutöö käimas, kuid madalamatele

£õlwi turud on kartulitest üleküllustunud.' Kar.

põldudele ei saa siiski tveel hobustega peale minna.
Nukki- ja nstikuorascd »n keskmised, kõrgemail

Jarmamaal on Warimere ja Jlletvere innbruS.

maadel kannis tõotustandivad. kuna loensicl loh
kudcl alla keskmist, milleks mõnusid juba sügisene
muutlik ilmastik sa kctvadiscd öökülinad rikkuwalt.
Teise aasta ristikupõllud on üldiselt kehtvad.

Wõrumaal hakatakse tubakat kaswatama.

.. kallinemisega on Wõrumaal

oige laialdaselt kodusele tiebakakastvatamiscle asu-

Käesolcwak kcMadek on Alutaguse põllumeestel
suureks mureks kartulile realiseerimine. Narwa ja

tnli tagawarad on aga põllumeestel suuved.

Suurwesi teeb Jqrwamaal weel kahm.
konnas iveel praegugi kõrge Mesi. mille tõttu umb
ruskonua talude Ma dcl peetakse ühendust paatidega

mng parmcdega. Kohati on Mesi tunginud isegi

kahju'1 nUI 9 hoonetesse, tekitades
... ~Sl'ltrlt!c.![ '"lcb sinan kõheduses asumast Pull.

tmiurit mooda kraami, üldse kannatab suurwee

all kümmekond taku. iuu-.io>-c

Halva maigu suus
i« suulShna körwaldab warskendaw Chlorodont-hambapasta.
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Tartu teated.

Ümberkorraldust Tartu öpe»
tajate pere».
Teisipäewa õhtul peeti Tartu linna ja
maa haridusnõukogu ühist koosolekut, mille
päewakorras oli hulk õpetajate edasi, ja
lahtiregistreerimisi.
Õpetajate kohusetäitjad registreeriti määra-

IjStekS õppejõududeks Tartu linna tütarl.
gümnaasiumis Natalie Kalamees maja
pidamise alal, Dawid Koppel maateaduse aläl,
Valentine Ojasson käsitöö alal ja Heinrich
Neiman matemaatika alal.
KommertSgümn.: Oskar GsmoiS
laulu ja muusika alal. Jaan Maramaa kee
mia ja kaubateaduse alal, Karl Mihkla eeSti
keele alal. Jaak T-aul usuõp. alal. Erika
Tohwer saksa keele alal.
PoeglaStegümn.: Karl BruuS
(inglise keel). Helmi Ottas (eeSti keel). Jüri
Kimmel (usuõp.), Theodor Künnapas (filosoo
fia eeltursus).

Tartu turg.

Kesknädalal wõis Tartu kohal lendlemas
näha esimesi suwetoo-jaid pääsukesi. Esial
gu küll alles üksikuid, kuna lennul witu püüd
matele lindudele on praegu toitu kaunis na
pilt. Öeldakse: üks pääsuke ei too Meel suwe,

Kuigi maarahwast turul nende päewcrde seeS
kestmises rohkuses kcmbitsemas käis, M märgataw

aga suwe käsiraha on ta siiski!

Eesti Kirjanduse Seltsi aastakoosolek
on 8. mail kell 11 Aia t. suures auditoo
riumis. Peale asjaajjamisosa on päewakor
ras kõned dir. J. Roosilt, dr. A. Luha'A ja
N. Treumuthlllt.
-J. Ratniku põllutööriistade- ja masinawab
riku uuestiawamine.
Kolmapäewal p. l. leidis aset J. Ratniku
põllutööriistade- ja masinatvabriku uueStiawa

mim Zaztuß, Holmi tän. 2—lo. Wabri? on
sinna üle tviidup WSru tänawalt nr. 50—52,
end. a.-s. „ Teguri" tvabriku ruumidesse. Aiva
miStaliwsele oli palutud ajakirjanduse, pankade,

tööstuse ja üldse äriilma eundajaid rohkel
arwul.

Õhtugümnaasiumis: Adelhcid Kordt
(käsitöö). Wene giimu. : Peter Popow (loo
dusteadus) .

Õpetaja kohuStetäitjatena registreeriti edasi:

Tartu linna tütarl. güntn.: Tatjana
Jakobson (flctwer), Lille Haamer ja Martha
Treuer (wõiml.), Aksel Wöhrman (usuõp.),
Joh. Pütsepp (joonistus), Karl Weftberg (prant

Weelportlased walwawad ujuws önnews
juhtnde järele.
Weespordiklubi sootvil on otsustanud linna
tvalitsuS anda weesportlaStele supelhooajakS ujula
kasutamiseks alandatud hinnaga abonentkaardid,
mille wastutasuks weesportlased lubatvad enestele
wõtta önnetusjuhtude waltve ujulas.

suse ja inglise keel), Elfriede JaSka (eeSti keel).

KommertSgümn.: Harald Jänes
(eeSti keel), Ed. AhaS (joonistus). AgneS Kiwi
ja Leida Krieger (wõiml.), Hildegard Mägi (kä
fitöö ja masinkiri).

PoeglaStegümn.: instruktorid TruuS
ja Laineste puu ja ranatöö alal. Õhtugümn.:
Gerda MõttuS (wõiml.), Wene gümn.: Adele
JürgenS (eeSti keel), Gerda MõttuS (wõiml.)

Ajaloolased stipendiaadina maale.

Osa edFi- ja lahtiregistreemise küsimusi jäi
teifipäewasel koosolekul otsustamata. Need ot

Invaliidide päeva ettevalmiSwsed.
Ettewalmistused intvaliidide päewakS ede

see leiab elust rofkftem...
Meie rikkalik fotoaparaatide ladu soodustab seda.
Suurem saadetis värskeid fotoplaate,
filme Ja pabereid pärale jõudnud.

Wiljaturul rukkijahu peamine ostuhind

kõiku 5.2,40—2,500—2,50 kr. ümber 16 kg, kaerte, otrade

ja tcrawiljasaaduste, nagu tangude, truupide jne.
hinnad endised.

Lihat u r g. Tapetud sigadest makseti kolma
päetval 85—40 f. kg, kuna laudadel sealiha mak
sis 35—55 s. kg ühes arwatud nasw ja pekk. Loo
ma- ja wasika liha hinnad endised.

Amatööridele lasuta nõuanded

Linnuturul tapetud kanad maksid 50 kuni

K-M. VENN. PROOS

130 senti, tapetud isatedred 1,10—1,20 kr. tükk ja
nepid 45—50 senti tükk.

Kalaturg. Siin näitasid mõningate kala

Tartus, Kaubahoovis nr* 20/21.

sortide hinnad tnnduwat langust. Teiste kalasor
iide seas oli müügil näha ka juba rohkem ahwe
naid. Hinnad: heövid 16—20 s. kg, eluhanid 30
senti, ahwenad 10—25 f., särjed 4—5 s., latikad
14—35 s. kg, sudakad 70—80 s. siiad 90—100 s..
säinad 18—22 senti, kooruskid B—lo s. merikiisad
25 senti, lutsud 20 senti ja angerjad 1,50—200
senti kilo.

.Piimasaadused. Taluwöi 43—50 senti

400 gr., meierite wõi 50—55 s. 400 gr., hapukoor
60—80 senti ja harwa ka 90 s. liiter, rõõsk piim

7 senti, kohupiim 12—20 s. ja hapupiim 4—5 f.

Tiiter.

Kanamune endiselt rohkesti müügil ja

nende ostuhind 5—7 senti paar.

Aia- ja juurwiljaturg. Kartulite hind
wei-di madalam. Walged kartulid maküd 1,15

kuni 1,30 kr. ja wäikscd sinised 1,40—1,70 kr. kott.
Wiimaseid müügil üsna rohkesti.

tvaminemise pühal kl. 10 jumalateenistus ja kl.
8 p. l. laulu- ja mängu-õbtu korjandus muusika

Kõned, koosolekud ja pidud

riistade heaks.

Kõigile organisatsioonidele ja kogudustele.
Adwentkirik, Lille 18. Neljapäetval kell 5 p. l
Neid organisatsioone ja kogudusi, kes taha lastekooli ettekannete koosolek. Katvas kõnesid,.
sega- ja lastekoorilaule ja muid ettekandeid. Lau
wad oma liikmetele teateid anda koosolekutest,

laulukoori harjutustest ja jumalateenistustest
(lõncde-koosolekute, teater ja muusika ning ki
riklikkude teadete all) ja soowiwad teadet õhtul

lulehed. Ed. Mägi.
Sinise Risti SeltS ja 2. Metodisti kogud»?,
puiestee 45. Taewaminemise päewal 5. maK

kell 8 homm. pühitsuskoosolek. Kell 6 p. l. laulu
jumalateenistus, soolod, tviiuli ja segakoori ette

ilmuwas lehes näha, palutakse teade ära an kanded, kõneleb õp. A. Kuum. Sissepääs katvaga
Wärske lawawilja turg muutub mit da juba eelmisel päewal, s. o. praegusest kor
ä 15 senti. FnhatuS.^
mekesisemaks. Juba on müügil näha laudadel rasi päew waremini. Nõue on tingitud lehe
Jmaanueli bapt. kognduS. Taewaminemise vu
wärskeid kurke, kuna seni neid saadi osta nagu
hal kell 10 jumalateenistus, juti. K. KaupS. Kell 1
mõnd salakaupa, ilma et neid laudadel näha oleks waremini ilmumisest.
koosolek
Luunjas, laulab koor, jutlnstawad K.
Toimetus.
olnud. Uudisena oli müügil näha ka ketvadseeni
Kaups ja teised. Kell 5 koosolek palwelas, jutluS
Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi referaat-koos

tawad K. Kaups ja teised. Keelvillikoor.
Reede õhtul kell 7 Käsitööliste Scltn saalis kõ

olek neljapäewal, 5. mail 1. aud. kell 6 p. l.

Kõneleb dots. dr. Hendrik Sepp: „Boris Zeremet
jewi rirüsteretk Liiwimaale 1703".

neleb K. Knitt??. K. Kaups.

Jüri-öö mälestusaktus.
EeSti RahwuSluse ühing korraldab 6. mail
kell li e. l. Tartu tütarl. gümn. (Karkowa t. 1)
Jüri-öö mälestusaktuse. Katva: Tartu poegk.

kud redised 5—12 senti kimp. tvõiredises ja rõikad

ajaloolase hra J. Konksi kõne Jüri-öö wabadus

. Akad. Ajaloo Seltsi aastakoosolek on 8. matt Ema (Ella) Jürise. Heino Ilusa, a.-s. Krediit
kell 4 p. I. ülikoolis, and. nr. 1. Päswakorras: Panga, Hendrtk Rodima pärandustombu. Julie
Mag. O. Lnw: ..Linnad ja maarahwastik Eestis Werwiku, Jaan Lampi, Mihkel Kallaku. Karl Ro
suure näljaaja kriisikuudel". Aruanded. Eelarwe. geri, Hans Saari. Karl Holtsmeieri. Mihkel Arne
manni, Albert ja Hugo Waaski, Karl Miku, Wol
Wälimised.
demar Pruuli, Jaan Kirotarpi (3). Helene Ha
hrad Jõks, Lipp. Waino, Pulst, Änilane, Kurg,
meri. August Teppi, Ella Kõtva, Jaan Rannat
Kiriklikud teated
Kull j. t. Tantsunumbreis tegewad hra R. Rood,
schoki, Jakob Trummali, Mairena Jõgi. Tõnis
pr. L. Waino j. .t. Hawaii gitarrvdel hrad E.
ülikooli kirik. Taewaminemise pühal, 5. mail Mahlapuu, Adele Russitveri, Andres Kuksi, Hans
Kessler ja K. Ebcr. Harilikud hinnad, üli- ja

wõitlusest, Tartu tütarl. gümn. muusikaringi lau
«luksori ettekanded ja lõpuks ühislaul ..Eestimaa,
mu isamaa". Osawött kõigile waba ja maksuta.

Tartu „Lasteabi" riiewstoimkond lõpetas

fuStataksc edaspidi.

siiski mõningate ainete pakkumise ivähenemine.
Nimelt tuli nende päelvade sees wähem müügile
talu tvõid ja tapetud sigu. mille mõjul nii wõi kui
sealiha sisseostu hind wähe kõwenes.

Eelmiste aaStaie eeskujul saadab Akad. Ajal.
Selts ka eelolewal suwel stipendiaate maale aja
loolist traditsiooni koguma, seekord peamiselt Wi
rumaale. üliõpilased, keS soawiwad traditsiooni ja müüdi neid 35—40 senti liiter, wärsked kurgid
koguma minna, teatagi: sellest kuni 8. maini tir maksid 50—150 senti tükk, salatid 3—lo senti pea
jalikult Akad. Ajaloo Seltsi juhatusele. Lai t. 35. ehk 125 senti kg, rabarberid 20 senti kimp. hariki

Wene gümnaasiumi juhataja Tost, keS ven
sioni wälja teeninud, otsustati tema oma palwel gümn. orkestri awamäng A. Kapsi Eesti marss,
registreerida edaü koolijuhatajaks üheks aastaks.

Xes pildistab,

Pääsukesed TartuS.

oma töö.
HariduS- sotüaaliministeeriumi poolt Tartule
määratud summa 5000 kr. on kõik ära tarwitaiud
samuti fa seltskonna poolt annetatud riided ja raha.
Sellest rahast on jätkunud warustuse andmiseks 906

23 senti kimp. spinatid s—B senti kimp jne.

Prof. dr. H. B. Rahamäe loeng NMKü-S:

Riigikohtu

Taewaminemise pühal kell 4 p. l. kohalikus Noorte

Teater ja muusika

Kristlikus ühingus on prof. dr. H. B. Rahamäe

„Wanemuises" täna „Hawaü litt"

tsiwiil-osak. awalikul kohtuistungil 12. mofl tule
tvad arutusele Eduard Kirtve, August Orro, Emel
sau Kymenthali pärandustombu. Hans Puskari sa

loeng teemil: Millises waimus edasi? Sissepääs
ettekandele waba.

neljat korda. Kuna hooaeg lõpeb Suwistepühadega,

ei ole enam kuigi palju etendusi ja ..Hawaii lillgi"
läheb weel ainult mõned korrad. Selles kõrwale.
silmale ja südamele haruldaselt palju pakkumas
operetis on tegewad prd Stukis. Nander, Tubin,

Sõgeli pärandustombu ja Tõnis Oja kohtuasjad.
kell 9 homm. lastejumalat. Laululehed. Grupid.
Kell 10 homm. peajumalat, armulauaga. Lau
Kohati hoowihma.
lulehed. Armulauale ülesandmine kolmap. kella
Offenbachi surematu operett läheb lmipäewal
4
pastoraadis.
H.
B.
Rahamägi.
Neljapäetval kuni kesknnse kiirusega muutliku
korjanduse heaks kordaminekuks, palutaste teata perekondadele sa' wäikeste laste emadele walmistati wiimset korda, irhtlasi ra-htvaetenduse hindadega
Peetri kirik. Kolmapäewal kell 3 õhtul kantseleis
da korjate arw kuni reedeni raekotta, linna abi lapi tekke, harilikus suuruses, arwult 46. üldse 35, 60 ja 85 senti ühes riidehoiuga. Tegewa? kõnekoosolek. Taewaminemise pühal kell 10 hom. sihiga tuuli, muutlik pilwitus. Kohati hoowkhma,
tvalmistati 1732 eset.
prd
Nander.
Tubin,
hrad
Lipp,
Waino,
Kull.
Kurg,
sekretärile.
jumalateenistus ilma armulauata. Eraloer ai temperatuur endine.
..Lasteabi" juhatus tänab kõiki, keS töõ labiwn Kruuda j. t.
ülewaade kvlmapäewal, 4. mall.
nult üliõpilastele ja keskkooli õpilastele algab 18.
misel kaasa aidanud .eriti neid organisatsioone, kelle
..Wanemuise" muusikaosakonna segakoori laulu
Pidulik aia asutamine 5. algkoolis.
mail. Suwine eraleer algab 18. juunil.
Eilne Skandinaawia madalrõhkkond on ühi
esitajad tegelikust tööst osa wõtsid.
harjutus on ne-ljapäewal kell 11 homm. Lai 23.
Lp. J. Treumann.
nedes Kesk-Euroopa madalrõhkkonnaga moodus
Tulelval reedel korraldab linna wiies alg
..Lasteabi" suh. nimel.
Miina Hermanni Laulukoor
Aleksandri kirik. Taewaminemise püha jnma tanud nõrga ja laialdase madalrõhu ala, milline
A. Kupcrjanow.
kool, miS asub Karlowa ja Lina tän. nurgal n.
korraldab Taewaminemise pühal kontserdi Pau lateenistused kolmap. kell 6 õht. teenistus, neljap.
n." metsadäewn. kuS tUtwuStatakse õpilasi metsa
luse kirikus, millele siinkohal tähelepani? juhime. kell 10 e. l. liturgia. Teenistusi peab ja jutlustab tvaldab kogu Läänemere piirkonna, Lääne-Wene
Hakkavaid haigust registreeriti:
ja Kesk-Euroopa ning põhjustab kohati hootvih
tähtsusega meie rahwamajanduseS ja Spetataffe köhusoetõbi 1 juhuS, sarlakit 1 juhus, kurguhaiguft Rikkalikust kontserdikawast olgu eriliselt rõhutatud preester M. Järwits.
Brahmsi requiemi, kus esinewad suu
puude istutamist praktiliselt. Selleks tehakse al 1 ja suguhaigust 9 juhtu.
Katoliku kirik. Neljapäewal, 5. mail. Tcvetva ma. Kõrgeröhkkonnad asetsetvad endiselt Grööni
red koorid oreli kaasmänguga. Solistidena on minemise pühal kell pool 11 (mitte 11) peajuma maal. Islandil, Inglismaal ja Jda-Wenes. Tem
gust kooliaia istutamisega. Koolimaja juures
kaastegewad pr. W. Kõpp, prl. H. Parson, pr. lateenistus saksakeelse jutlusega. Kell 7 (mitte 5) peratuur Ahenes tveelgi tõusnud, Kesk-Euroopas
asub awar aiaplatS. kuid praegu pole seal ühtki
M. Puusta ja violonöello hra K. Grünbergi õhtuil maikuu palweid.
saadetud kirjaadue
puud. Reedel tahetaste platsile üle 50 puu iStu
paolt.
Maarja kirik. Taewaminemise pühal kell 10 ja Läänemere idarannikul pilwes ilma tõttu pai
newad jõudsalt. Praegu wiimistletakse pidustuste

fawa. Korjandus leiab aset pühapäewal. Kõ.ki
organisatsioone, keS on kaasa aidata

kooli õpilaspiletid maksivad.

lapsele. Kõige enam on riideid jagatud 4—B a.
lastele, s. o. eelkooliealistele. Eriti lasterikastele

Laupäewal wnmfet korda „Jlus Helena".

„SigLs" nr. 3.

e. I. jumalateenistus leerilaste õnnistamisega. guti mähe langenud. Eestis oli eile päewal
6—16 kraadi, öösel I—B kraadi ja täna hommi
Õnnistamine ja piht õp. R. Funcke. jut kul 2—lo kraadi sooja ning sadas öösel hoo
„EeStt arst" nr. 4.
Margus wanakraannturul.
Juhis noortele maatulnnduStegelaStele. Tai
lus õp. A. Wöh-rmann.
wihma.
Õhtupoolel kl. S ajal on sama koolisaalis mekaStvatuse alad. üENü keskjuhatuse wäljaanne.
Anna Pariskelt, kes kaupleb wanakraami
Tartu Ew. Wend. Seltsi palwemajas Rae
kõikidele algkoolide õpilastele koosolek, kus räägi
LaSte lauluraamat. Kirikule, koolile ja kodule. turul, warastati laualt üks meesterahwa bluus. koja t. 23. Taewaminemise pühal' kl. 6 p. l.
Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Eesti Loomaarstlik Rrngwaade. 8. aastakäik Sealsamas tabati ka waras, kes osutus August jutlustab prof. Rahamägi. Laululehed ja laulu
tvad mag. B. Hal l e r metsandusest ja dr. G.
Wäljaandja Eesti Kirjastus-Uhisus
J. wihk, 1932. Sisuks kirjutist K. Taral'ilt, W. Kaarnaks. Wiimane on juba kaks korda ware koor. Järamisel pühapäewal kl. 6 p. l. jutlustab
Wilberg looduskaitsest.
Ridala-Grünthal'ilt, P. Sinberg-SnieLkus'elt. E. mini warguse eest karistatud. Kriminaalpolitsei praost Rutopõld. Laululehed. Juhatus.
„Postimees".
Redlich'ilt j. t.
wõttis Kaarna wahi alla.
Etvang. Wavausu kogud. Wõru t. 18. TaeTrükitud ..Postimehe" trükikojas. TartuS.
tada.

Pidulikust puude istutamisest wötab osa ax*
tvatawaSti ka linnawalitsuS.

„KarjamajanduS" nr. 4.
„EeSti Kirjandus" nr. 4.

Pukellr-Transport ChUose erakorraline
peakoosolek
17. mail 1932. a. kell 1 p. Tartus, Lodja tän 19, k. 8.
Päevakord:
1. Koosoleku avamine, fuhataia ja sekretäri valimine.

2. Uute liikmete vastuvõtmine j
3. Eesseisuse aruanne 1931. a. revisjoni kohta.
4. Jooksvad asjad. !

Tallinna Noortemeeste Kristliku Üfeingn1
ÕPPEEKSKURSIOON
HELSINGI

Õnnetused ja kuritööd.

Üleskutse i

Laululehed.

tMta õppejõududele
Ühenduses tööpuuduse vastu võitlemise otstarbel tee
nistusvahekordade korraldamise seaduse (R. T. 30 1932)

teostamisega tööpuuduse vastu võitlemise otstarbel teenistu

ttWIW
Heas korras

Maanteede ia ehituiosak.

7. Perekonnaseis: vallaline või abielus; ülalpidamisel j
olevate laste arv, kes alla 18 a. vanad, või nende töövõime-:
tuse puhul vanusele vaatamata. j
8. Praegune teenistus: ametinimetus ja asutise nime
tus, kus praegu teenistuses, kuu palga suurus kroonides;
kui aga ei ole kindlat teenistust, siis ülalpidamise allikad.
9. Abikaasa (vastavalt mehe või naise) elukutse, asu- ]

CfJÕiUBJ
kohe müüa. Tartust umbe>
10 kim. (Pilka asund.). Suu
rus 61 R. vkm., sellest põldu
34 vkm. Hind kr. 1750.-

astuda. 1

kõigile armsatele naabritele ja kogu lähemale ja kaugemale i

Tartus, Kivi t. 36—7, hoovis.

einelaua

sevaheikordade korraldamise määruse (R. T. 37 1932)
Müüa vana hoone
alusel palub Hariduse ja sotsiaalministeerium kõiki õpetaja
palke
kutsega isikuid ja õpetajaameti kandidaate, kes sooviksid
astuda teenistusse õppejõuna 1932. a. 1. augustist, saata väljaandmine enampakkumise tee! on 9. mail s. a. kell 13
piljard
ja muud ehituse materjali.
enese kohta ministeeriumile (Hariduse- ja sotsiaalministee alevivalitsuse ruumes. Kirjalikud pakkumised ühes taga
Kuu tn. 12.
rium, Tallinn) järgmisi teateid hiljemalt s. a. 15. maiks. tisega 10% suuruses pakutavast summast esitada alevivalit
susele
hiljemalt
samaks
päevaks
kell
12.
.
Müüa
1. Ees- ja perekonnanimi, vanus ja praegune elukoht
(aadress).
Alevivalitsusel on õigus einelauda ka vähempakkujale odavasti mttfla* Teateid
slt. «Pilard» all.
2. Viimane ametikoht õppejõuna, tundide arv sellel
välja anda. ALEVIVALITSUS.
tMtül loril
kohal, palgaaste ja tasu suurus; millal lahkus sellelt kohalt
ning lahkumise põhjused; kui kaua olnud üldse õppejõuks.
WWU
3. Haridus.
2'/2 tolli läbimõõt. Emaiõe
tn. 10.
4. õpetajakutse; kutse nimetus (alg-, täienduse- kesk

>rõi kutsekooliõpetaja kutse, tähendades kesk- ja kutsekooli
neliptlh ks a»l. nSuomiBw.
õpetaja kutse suhtes ka õppeained erialad, milles kutse
Eeskujulik korraldus. Kaasas juhid linna vaatamisväärsete olemas) ja kutsetunnistuse väljaandja ning tunnistuse väl
kohtade külastamiseks, ühiskorteri ja hotelli tubade eest
jaandmise aeg ja number. j
on hoolitsetud. Osavõtt Kr. 7.
5. Kui kaua teeninud ametis, milline õigustab pensioni j
saamise.
Registreerimine N. M. K. Ü. büroos, Vallikraavi 23..
telef. 4-02.
6. Mis keeles võib õpetada ja millisesse õppeasutisse,
(alg-, täienduse-, kesk- või kutsekooli) sooviks teenistusse;

Mantli

Müüa uus

Eltva «j«la

Müüa vedrudega

lomovoi vanker.
Tus tn. 2—3. *
Elvas, Vene tn. 1,

Lähem. teat. ja tehakse kaupa:
Tartus, Hotel «Tartu», tel. 204.

maanteede ehitusmasinate ja veoabinõudele

180.000 kg bensiini.

396.000 „ petrooleumi.
22.760 „ mootori kütteainet (naftat).
21.185 „ mootorõli.
3.285 „ käigukasti õli.
1.368 „ tavotti.
247 tk. teehöövli terasid.
188 „ mitmes, autokummid.

ümbruskonnale, eriti aga Toolamaa, Räpina valla tise nimetus, kus teenistuses, ja kuupalk kroonides; kui
ja vabriku, Võõpsu, Orava RõsnajaPaht
ei ole kindlat teenistust, siis ülalpidamise allikad.
pää tuletõrje komandodele, kes ennastsalgavalt aga 10.
teated ja asjaolud, mis põhjustaksid tee
ruttasid korraldama päästetöid Leevaku vabriku nistusseMuud
astumist
õppejõuna oma ja oma perekonna ülalpi
kokutava tuleõnnetuse puhul, k. a. 21. aprillil.
damise seisukohalt.
Üksikasjalised andmed (leping, tingimused, pakkumise
Neid teateid palub ministeerium saata ka õppejõudude plankett jne.) ostetavate ainete kohta on saadaval iga päev
VOLDEMAR TAMMAN.
reservis olevaid õppejõude, kui nad sooviksid saada õppe kella 12.000—13.30 Maanteede ja ehituse osakonnas, Tal
jõu kohta 1932. a. 1. augustist. Teateid tuleb kirjutada linnas, Rahukohtu tän. nr. 1, tuba nr. 5.
Välja lõigati
ülaltoodud küsimuste järjekorras, tähendades iga vastuse
Isikuil, kes soovivad tähendatud ainete soetamist enda
liafflrs peab teadma, et kauba fa relsl|ate la* v vastava numbriga. Kuna neid teateid vajab ministeerium peale võtta, tuleb pakkumine esitada osakonnnast saadavail
oma kavade jaoks, siis on need saadetavad teated vabad tingimustel ja planketil Maanteede ja ehituse osakonnale,
tempelmaksust. Teadete lõpul tuleb tähendada, et antud Tallinnas, Rahukohtu tn. 1, hiljemalt kella 10, 14. maiks
teated on õiged ning et teadete andja tõendab seda oma 1932. a. Maanteede ja ehituse osakond.
„NEPTUN"
allkirjaga.
HARIDUSE- JA SOTSIAALMINISTEERIUM.
sõidab iga plkev laar tust Võõpsu kl. 4 I.
8. mail s. a. kell 11 hom. antakse Laiuse valla
(peale pühapäeva), tarviduse järele Budovitsini ja Võftpsult
Tartu kell S homm. (peale esmaspäeva). Ärasõit hotell majas vallavalitsuse poolt Kivijärve nr. 28 endine
«Zentrali» juurest.
kooütalu
!< C i suurem valik
T. firlsekabov & Ko. Tartus, Lodja tän. 19, telef. 786.
TAPEETE
enampakkumise teel
15 sendist alates ruEi Paberlflr*
Maa-apteek
* KODU MAA" Tartus, Aleksandrit.
1932 /33. majandusaasta peale rendile. Talu suu
nr. 10 i( su prr pestule hinn3a!ar>d»;«
rus 75 vkm.. sellest põldu 27 vkm.
VALLAVALITSUS.
ohe müüa ehk vahetada. Pakk. sit «nr. 1283».

MAfla 2 vlhemat
müüa.

maia.

Vähem korralik äriruumiga
maja müüa.
maaga ja viijapuu-aiaga,
Antsla alevis* Lähemaid Küsida Raua tn. 1 l.
teateid saab Antslas hra.
kumbki vakamaa suuruse aia

K. K i v i'it.
Müüa

lii! pinii
2 lehma,
iiks i i uti lüpsma tulnud, niuiia. Uueturu tn I—7.
teine «ohe lüpsma tulev.
Võru tän. 136. Mathiesen.

Müüa korras meesterahva

Müüa raske ramm

lehm
k-vUs poega vana. ;/õ>„ tän
102—g.

Müüa 2 naisterahva

suve Pliltut

ialsratas.
Kesk tän. 25- ..
Odavasti müttas
hobuse päitseid ja valjaid,
ukse kardinad (villased)
vaiksemad pildicl ja pildiraa

mid, hõbeuur, rchu pügamise

käärisid ja muud. Näha nel
lühemale kasvule. Kivi tn, japäeval
kella B—ll, Kuu
1, 111 korral.
tän. 12—3.
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JR O S T I M E E S"
Tarvltalate Ühingu ..Uürnlku"
»PORT-KUNDA"

peakoosolek

tsemendiwabriku aktsiaseltsi juhatusel

peetakse 8. mail s. a. kell 11 komm. Tartu Vada
tööliste Abiandmise Ühisuse ruumes, Riia tän. nr. 1.
Päevakorras: Ühingu likvideerimine.

MMitt
vaiab «Peterburi" võõraste
maja.

on au teatada härradele aktsiaomanikkudele, et
31. mail 1532, a. keli 6 p. I. Tallinnas,

Likvideerimise komisjon.

Wiru tän. 9, juhatuse ruumides peetakse aktsiaomanikkude
korraline peakoosolek.

Tartu linna elektrijaama Juhatus teatab,
et pühapäeval, 8. mail s. a. kella 4 kuni 10 homm.
liini remondi pärast nii alalis- kui ka keerdvoolu
j võrgu piirkonnas

PÄEVAKORD:

oootaondininehatKestiiiobe

1. Juhatuse aruanne ja 1931. a. aruande kinnitamine.
2. Eelarve 1932. a. peale.
3. Krediidid.
4. Kinnisvarade omandamine, võõrandamine ja pantimine.
5. Walimised põhikirja järgi.
6. Wöimalikud aktsionäride ettepanekud.
7. Jooksvad asjad.

Elektrijaama juhatus.

A.-S. Kjobenhavns Handelsbank, Kopenhagen.
Stockholms Enskilda Bank, Stockholm.
Nordiska Föreningsbanken, Helsingis.
Deutsche Bank n. Disconto-Qesellschaft, Berlln.
Rigaer Börsenhank, Riga.

kui kiijadele ei vastata.

töölist

Iga kiri tuleb saata Oigel
ajal ning vastata peatselt

naister. mantli tõö peale.
Pepleil s—l.
Keskealist» ustavat ja

Üheks peapõhjuseks on,
kui Teil puudub tarvilik,
praktiline ja meeldiv ese

agarat

naisterahwaft
karjatalituse ja koduste töö
de peale vajab õpetaja Walk
Urvaste kirikumõisas. Aadr.

bitjablobb
Täielik valik originaalselt

nägusaid eestipäraseid
kirjablokke omast töö
kojast Hinnad soodsad.

Antsla, postk. 51.

Preilid ja daamid. Kellel

teist vaba aega on, õpetage
humaanset noortmeest

RAAMATU* JA
KIBJUTUSMATEB. KAUPLUS
Tartus, Suurturg nr. lö.

tantsima*
On olemas omal grammofon.

Igasuguseid vedusid

Hea tasu. Teatage tingimu
sed kuni 10. maini Mäeta
guse pk., nõudmiseni «And

!

res 25".

Ettenäitaja peale väljaantud aktsiad kui ka kviitungid nende asutuste poolt, kelle juures aktsiad hoiul on, peab koosolekul hääleõiguse saamiseks juhatuse kontoris,
Tallinnas, Wlru tän. 9, kuni 23. maini 1932. a. ette pandama.
Peale teltsl põhikirja § 52 ettenähtud riigi- ja eraasutuste on veel järgmised pangad
õigustatud niisuguseid kviitungeid välja andma:

lubamatu

Vajan vilunud

VEOAUTOGA
linnas ja maale, nagu: kauba-, mOõbli- ja suvi

Varnja»

tajate kraamivedu ning ekskursioonid võetakse
vastu.

EL Peterson
Tartu, Veski tän. 45, Telel. 5-07.

arana
auru-

juhuslikult odavasti müüa.
Uile tän. 21—1.
Hea m. inglis
jalgratas
odavasti müüa. Lille tän.
21. krt. 1.

Maale vajatakse

Kaupa tehakse laupäeval, 7. mail Holrai tän. 12, Põllum.
kodus, kella VilO hommikul.

Käesolevaga teatame, et oleme enda peale võtnud

Päikesepaisteline, ühetoal.

ffan< Roneld Gfmilcd, Ifitmchester, Jngli&mual The €>e~
korter
vmntry Chain Go. jGHmtfod, Geveofry dngMiamaah
välja üürida. Uus tän. 29.
Bwuupfcn Brothers Gimiled, Birmingham, dnglUnmuad
-paaaminduma Ga&tim.
Korter,
Palume kõiki endiseid ja uusi austatud tarvitajaid oma lahkeid tellimisi rull-, üürile anda, 3 tuba ja köök.
hammas-, transport-, freesi mis- (puutööstustele) ja igasuguste teiste tööstuses Vana tän. B—4.
ning masinate juures tarvitatavate kettide kui ka Brampton Brothers Limited
poolt valmistatavate jalgratta osade ja -tarvete peale meie kaudu teha.
2 XM m
Suurima lugupidamisega

ja suur köök, elektriga,
£ier ie IZcmmbaiim.
uuesti remonteeritud, aias,
saada. Tuule tn. 3.
s Viru tän. 7. Tallinn, tel. 433-34.
Korterid
Teatame käesolevaga kõigile lugupeetud meie vabriku kaupade tarvitajaile, et 2 tuba köögiga Aia 62—1,
keeduvõimalusega
oleme oma vabrikute peaosfnduse Gamfim üle andnud JC-za. Cter & 2 tuba19—6
üürile anda.
Itomsbanm, Tallinnas, ning palume kõigis meie vabrikute saaduste müü õnne
Näha kl. 12—14.
gisse ja tellimistesse puutuvais küsimusis lahkesti pöörduda nimetatud firma poole.
2-toaline

Suurima lugupidamisega

The Ccvenfcey Chain 00. GUL*
üom Seneld £fdN trempfon SrofbsM EUL

korter
saada. Puiestee tn. 31—2.

Korter.
1 tuba, täiesti eraldi, aias,
rohke päikesega, ära anda.
Kastani tn. 76.
Vilanud

liMMel

5-toaline päikesepaistel.

korter,
flfl-MU

vajatakse kohe maale suvila ümberehitusele.
Projekteerimise ja eelarvestamise oskus nöuetav.

Isiklikult ilmuda Riia tän. nr, 60, J. Puhk ja
Pojad Tartus.

sasasnsmsmnHosuHumußanpsaunuasasnnsMOMNi

Väike ühetoaline

korter
üürile anda. Meltsiveski 23.
2 luba.

eestoa, köögi ja verandaga
välja üürida. Näituse 12—1.
Korter
hobuseruumiga ehk ilma
saada. Piiri tn. 12—9.

eestoa ja rõduga (veevärk)

uued moodsad mustrid uuesti saanud ja soovitan äärmiselt
odavate hindadega, samuti esimeses headuses igasuguseid

välja anda, autokuuriga ehk
ilma Herne tn. 32—1.
Päikeseküllane

korter,
2 tuba ja köök, mööbliga
lakke, vlraifsat, krõnkse, lehekulda, pintslid, .välja üürida.» Narva tn. 95,
lltva» ja ktuaspaberit jne. kõige täielikumas valikus küsida korter 6.
oma rohukauplustest
Korralik 2-toalme, keedu
võimalusega
J. A. REKAND.
Uueturu tän. 1 ja Vene tän. 17.
korter.
päikesepaistel., elektrivalg.,

üürile anda. Mäe tn. 34.

törvatüSst. tõrvaladn
männiluura

Kaks ühetoal. renoveerit.

tuba
ära anda. Turu tn. 49.
Uuesti remonteerltud

tõrva
katuste tõrvamiseks. Hinnad soodsad.

Uaetua tto* M, hoovis.
Austusega ELBÖÕT*
Liine naaavalltsue vajab
flaapsalas asuvale haiglale Urargll. osak.

ordinaatorit

Korter,

2 tuba ja köök, väiksele pe
rele ära anda. Kuu tän. 12.
Sealsamas korter, tuba ja
köök välja üürida. Näha kl.
9—12 p. ja 6—B õhtul.
2 toaga, eldctrivalgustusega

Korter,
ira anda. Tolstoi tn. 24.

taga).

Tunnistustega

Müüa noori
wlrtinat
Suna- ja
Amli W
pirnipuid
kohe tarvis. Kivi tän. nr. 1, on müüa, teateid saab Riia
Kasiinos.
maantee nr. 30. Toiduainete Aru Taavitse talus.
Cööiistd,
Lootsik

kes feammiivabrikus töötanud,

võivad ennast ülea anda.

Kairanlvabrik ..ESTICO".

müüa.. Fortune tn, 40—1.

lapsevanker
vajatakse. Kaupa tehakse
restoran „Liivimaa", 4. mail ja suur plekist paadfvaan.
kella 7—9 õhtul.
Kastani tän. nr. 129, Il kord.
Vajatakse õpetaja majapi Näha kella 10-12 ja 5-6.

Soovin osta pruugitud
•• « <

Maja

Pakkum. slt. ,A. S." all.
Soovitakse osta puhtaid,

tani tn. 67—1, reedel, 6. skp. müüa Karlova eeslinnas. Hind
kell 6 p. 1.
16.000 kr. Sissetulek aastas kuivi kuusepuu
1.860 kr. Küsida Vana t. 8-1.

korterit.
1 ehk 2 tuba köögiga, talli'

ruumi ja aiamaaga. Teatadž
Onne tän. 37, poodi.

Tarvis korralikku, soovi

tustega

Latte ja wann
aknaid

Kaagjärve piimaühisus va
jab eksport võid valmistajat
meierit.

Palk kokkuleppel, sooviaval
dused ühes lühikese eluloo
kirjelduse ja dokumentidega

saata kuni 11. maini Kaag

järve piimaühisuse juhatuse

nimele, Kaagjärve p. ag.,
Valgamaal. JUHATUS.

rätsep»
käealune
leiab koha. Botaanika t 74.
Maale meiereisse

tüdrukut
tarvis. Järele küsida Vabriku

nr. 2—2, .

Vajatakse •

potiseppa.
Tööstuse tn. 16.

Õmbleja vajab

\m
Elwa
vajan ausat perekonda. Tea
tada koni 15. skp. Tartu, K.
Reinholdi kaubamaija.

m II MS

välja üürida. Tööstuse i 9, kleiditöödc peale. Alek
sandri tn. 53—6.

Võru tän. 44.

lüülllllllHHHlilllllßllllllllfflD

miila

tellimisi fa kualntasi
võtavad vasta s
. odijärwe Pruulil, Psjtar
WiiL
Märjamaa PSXrdul, K. Prii
mets.

1 -la ag., Pr. Willemaon.

Mägiste Waalul, Henn Sarv,
Vana » Kastre seltsima jaa»
Lavrentjev.

K üdina valija. Lilo asuncL,
Osv. Villman.
Pedjaa, Ara, Anton.

tuiiiismifNf icumiffiiim mmt

laudu
Kadunud

Soovin osta vähemat

maja
Pakkum. ühes hinnaga slt.

Kadunud väikene emane

pooleks päevaks. Elva tn. 5, vahelduva voolu mootor 4% ..Linnamaja".
H. P., nikeldamise dünamo,
tulla hoovi poolt 2. kord.
Vilunud

Tööpakkumised

Juhuslikult odavasti

talitajat

kauplus
vähese kaubaga ära anda.

juhuslikult odavate, hindade

damisse põllutöötundjat

ehituse juurde, kella 3—4.

Vajan

Toiduainete

Müüa

ga uued põllutöömasinad,
hekslimasinad, külvimasinad,
Odavasti müüa i
Vajatakse
aorumasfn 12/15 PS, F-a Arvika rehad, adrad, viglad,
Viegand, traasmissioone kaatri- ja kretssaed jne. teenijat
6 mtr. ja 2 mtr. pikkuses, Tclstoi tn. 3, krt. 1, tel. 178.
katlaplekkl 5 irFm. paks. ja
kööki. Tiigi tn. 64, restoran, kännutõstmlse masin
F-a «Terra». Maa*» Metsa»
õppinud
bOroo nPLANTAM Tartus,
Vana län. 3. Tel. 214.
.Ostmised
WWW
Müüa

tüdrukut.
Kaupa tehakse Tartus, Kas

välja üürida ühes leivaahju
ja elukorteriga: Soovikorral
võib ka piimapood juurde
saada. Teateid saab Poe tn.
11, ..Valga" võõrastemajas.

Rud. Jenson.

kauplus.

tarvis kestva töö peale, uste

poodls.

küsida majaomanikult

(taiad)

ilusaid . saaligarnituure, ma
saareparketti.
(naisterahvast). Pakkumised hagoni raamatuks ppe, gram
kuni 6. skp., aadr.: K. Korits, mofon „His masters voice" Sealsamas suureni wedu väl
Kavastu-Koosa, telefon Ka ja palju teisi ilusaid asju. ja anda. Lähemalt; V. Raud
vastu 14.
Tartus Jaani tn. 14 (Raekoja sepa ärist, Promeradi 2.

l'/2 kuni 3 tolli paksud. Vil
ja akende töö jaoks. Meltsi
müüa. Tulla Emajõe nr. 9, jandi tän. 10—3.
veski tn. 13.

tüdrukut
Korter,
4 toa, teenijatoa, eestoa ja on tarvis maale. Kaupa te
köögiga, suure verandaga, hakse 5. mail s. a. kella 8—
elektrivalgust, välia üürida. 12. Riia maantee nr. 30,
Tiigi tän. o—4. Näha k. 2—4.

Teospelinaksustatud sooviavaldused ühes elulookirjeldusega
paata Liine maa valitsusele, Haapsalu, kuni 12. maini 1932. a. 2 tuba, veevärk, elektrivalg

Maa* t

meieri Spilast

Cfclmtö

Korter,
LÄÄNE MAAVALITSUS.

Kiirelt tarvis

päeval kl. 12—3.

maalrivärve

soovitab häsdkristaliseeruvat eht

Müüa tarvitatud
telliskivimasin
telliskiwe,
(savisegaja, press jne.). Lä
Kaupa tehakse 5. mall kella hem. teateid: V. Hunnius, häid kuivi
7—lo hommik. «Peterburgi» Kilsis, Haapsalu kaudu,
hotelli hoovis, Uueturu tän.
ehituspalke
tel. 37. ___

Näha neljapäeval ja püha

korter

giga ehk ilma ara anda;
kuiv männimets ligidal.
kõige inventariga ja 6 ha
tööstuse osa
Ostan häid kuivi sindleid.
maapinnaga (savi ja liiv
koha peal) yz km Haapsalu müüa. Teateid saab 5. ja Küsida Näituse t. iy—3,
jaamast. Eraldi müüa vähe 7. skp. kella I—s. Mäe :än. kella I—2 p. 1.
nr. 5, krt. 1.
pruugitud

tüdrukut.

välja üürida. Tähe tän. 3—3.

Remonteeritud kahetoal.

Tapeete

Maale vajatakse

Poeruumid
Maarja-Magdaleena kiriku
juures üürile anda. Korralik

tuba suvitajatele t lõunasöö

Tulutoov

perenaist.

võtab ..Postimehe" ja „Maa
mehe" tellimisi ja kuulutüsi
vastu Aleksis RAMMUL.

töötegijat Ja Õpilasi
mantli- ja kieiditööde peale.
Narva 105—1.

Vajatakse head, vilunud -

transmisjoni võlle laagri
tega, mitmesuguseid rihma
scheibe. Rüütli tän. 19, või
Herne tän. 45—1.
Müüa

TSfiotsimised

2 jalgratast.
Kungla tn. 6—4. Tammelin
naosas.

Vilunud, karske I liigi
autojuht
•3[A C sjjvuisjjid epunn
vf{«M ama ennui BSssnidNßZ^ masinist, traktorijuht, soo
vib vastavat teenistust (teeb
vivm sn/T
kõik ettetulevad remont
tööd). Nõus ka kõrvalisi
töid tegema. Head tunnistu
J»h«sltkalt müüa
sed ja isiklised soovitused,
odavad pitsist laudlinad, end. teenistuskohtadelt. Pak
(vene käsitöö), peenikesed kumised slt. ~Motorist" all.
hollandi linased voodilinad,
pitse ja palju teisi väärt
iks noort tütarlast otsivad
asju. Peetri t. 24—!.
•onn V
•JJBIJSOd •VStBUI

Väheldane

ngisugust

naistöbjõudu
teenistust,
maia
daamide ülirliete töö peale.
eme nõus ka ärasõiduks,
tte aga maale. Kõnetunnid
«Soome magasin», Alek müüa, kesklinnas,- väikese
sandri 3.
Ha 10 hom. 7 õ. Lõuna
aiaga. Teateid saab Maliini
5—2 (Veeriku alev).
ärist, Kivisilla juures.
Juhuslikult müüa
Ausate elukommetega meistri
Itloldcr
talukoht,
tööde ja viljakülvi praktikaga
talu perepoeg
kes oskab iseseisvalt töö krqnt 70 v., sellest 20 v. soovib
tallu peremehe ko
tada tangu ja kruubimasina metsa. Tartust 25 km. Teat. huste täitjaks,
abiks jne. ehk
tel ning jahukivide peal, Tartus, Riia t. 2—2.
k.i soovi- jakokkuleppe-korra!
leiab kestva teenistuse f-ma

A. & M. Univerli jahu ves
kis, Tartus, Meltsiveski tn.
nr. 40/42.

Katusekive
vana sorti, potseppadele oda

vasti müüa. RJOSI tr. 37.

aädav. tasuta abiks ia nõuks

fuüa ehk kirjalikult teatada

kuni 8. skp. Kalmistu tän. 29,
kort. 3, Tartu. .

pika karvaga, valge, hall ja
must, „Spaniel'\ Hea vaeva
tasu eest ära anda Sõmer
palu metskonna metsaüle
male või Tartu, Veski tän.
nr. 63. Sivcrs.
30. aprillil unustatud

rahakott
rahaga Passaashi, Suurturg
15, pood nr. 9, kätte saab
uulutuse kulu eest.

Kaduma läinud 2. mail
foxterrier-koer
nimi v „Suny", palutakse h«
vaevatasu eest ära tuua Täh
tän. 50—2.
Kadunud

HIMMNIO
linna lähedal Võru maantee

ümbruses. Palutakse teatada
Ülenurme, telef. 11-35.

Kaotatud uus

piimanõu»
sõites Tähtvere v. Kohu ta
lust Ropka v. Näki tallu.
Ausat leidjat palutakse
ära anda seda Kohu tallu
ehk Tartu kaalukotta.

8
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Oma unustamata kallist abikaasat, ema ]a vanaeata

f
Pauline

(sttnd. KOPPEL)
Sttnd. RV. Jaanil 1877. a., surnud 4. mall 1982* a.
leinavad sügavas kurbuses omaksed.

Kirstupanek Rakkes 9 skp. kell 6 Õhtul, ärasaatmine 7. skp. kell 1 pSeval. Matmine kell 3 p. 1. Simunas.

wVanemnlse44 Muusika osakond korraldab püha
«Vanemuise» teatei pfieval, 8. mall 1932. a. kl. 10-7 p. I. Tartu Va
batahtliku Tuletõrje ruumes
Neljap., 5. mail kell 8 0.

tllui
J Palutakse välja lõigata t

Külalisena esineb tenor

R. JÖks.

Lotern-nllesri

MrwUiüWuü

Balti Päästeselts

Havail lill
P Abrahami operett 3 vaat.

suure hulga võitudega.

Pääsetähed kr. 1.85—60 senti
Võitudeks on palju ilusaid naiskäsitöid, mitmesuguseid kasu
ühes riidehoiuga.

Üli- ja kooliõpilaste pääse
tähed maksvad.

Laupäeval, 7. mail kell 8 S.

VIIMAST KORDA
' RAHVAETENDUS.
ILUS HELENA
J. Offenbachi operett

likke tarbe-esemeid ja palju muid väga praktliisi asju.

Muusika ja mitmesuguseid lõbustusi. Einelaud.
Pääsmed loteriile ä 10 senti. Loosi hind & 5 senti.
V. M.-O. Loterii Toimkond.
Ristipäeval, 5. mail 1932. a. kell Vii p. 1. korraldatakse

Käsitööliste Abiandmise Seltsi ruu
mes, Vene tttn. 5,
rahvusliku töökoonduse

9 pildis.

Pääsetähed 85, 60 ja 35 senti
ühes riidehoiuga

kõnekoosolek.
Kõnelevad härrad: dr. J. Vilms, A. Naeres Ja
J. Luksep t töökoonduse sihid44.
Reedel, 6. skp. kell 7 Õhtul
E. Käsitööliste A. Seltsi saalis Vene tän. 5.

«Sn""!-i. EMi: MSMaA Eesti
«a & rannasõiduliini
«
!
» 4SA9OU
M sõiduplaan.
«ASMIMMI*»*»»
1932. a.

Tallinna, Viktoria sild nr. 3, telel. 306-85.
A-l. ••EESTIMAA*" Tallinna- Rphusadama-Kuivastu
-1 • Kuresaare lumi.
Maksev 1. Junnist kuni 1. septembrini.
Maksev kuni 1. Juunini Ja peale l-st sep
tembrit kuni Jäfiolud lubavad.
VÄLJASÕIT:
Tallinnast . . . . . . igal laupäeval kell 10
VÄLJASÕIT:
SAABUB Kuresaare .... „ pühapäeval „ 8
Tallinnast üle Rohnsadama la Kulvastu
VÄLJASÕIT:
Kuresaare igal laupäeval kell 10
Kuresaarest üle Knlvastn Rohnsadama
Rohusadamast üle Kulvastu Kuresaare
igal teisipäeval kell 8
igal laupäeval kell 23
Kuivastust Rohnsadama .. 14
Kuivastust Kuresaare .. pühapäev. .. 2.30
SAABUB: Rohnsadama .. 17
SAABUB Kuresaare .. .. 9
VÄLJASÕIT:
Rohusadamarft üle Kulvastu Kuresaare
VÄLJASÕIT:
. igal kesknädalal kell 12.30
Kuresaarest üle Kulvastu |a Rohnsadama
Kuivastust Kuresaare .. 15.30
Tallinna igal kesknädalal kell 14
SAABUB: Kuresaare M .. 21
Kuivastust Rohnsadama .. 22
VÄLJASÕIT:
Rohusadamast Tallinna neljap. 5
Kuresaarest Tallinna igal neljap. kell 10
SAABUB Tallinna ....
SAABUB Tallinna .. .. 13
8
.. reedel

A-l. ..DAGMAR*" Tal|ii.na.-Kardja-Ta.aliHH Orlsaare
Triigi-SOru ja Kihelkonna.
Maksev kuni 1. septembrini. Maksev 15. sept. kuni Jftäolud lubavad.
Omi KOHE
VÄLJASÕIT:
VÄLJASÕIT:
Tallinnast—Kärdla Iga keskn. kell 8
Tallinnast-KMrdla .... igal neljap. kell 8
ainel: i
Kärdlast—(Taalikn-Orissaare) „ 10
Kärdlast-(Taaliku-Orlssaare).. .. 19
(Taalikult-Orissaarest)-Trligile reedel 6
(Taallkult-Orlssaarest)-Trligile neljap. .. 6
Tartus, Kauba
„Kas Siinai käsk ulatab üle Kolgata?"
Trligllt —Sõrale .. 10
Trilgllt-Sdrule „ 10
hoov nr. 5.
Saaiikulude katteks sissemineku alammäär 5 senti.
SAABUB
Sõrale
.
„
»
.11
SSruit—Pangale,
Niaasele Ja Valgule „
eeoeoeoooOeOeoOoeoooooeoooo
Soovitan suures va
igal .. .. 12
ust
VÄLJASÕIT:
0000000•••••••••
VÄLJASÕIT:
0000000000000000
iii
likus linna- ja maa
iiiiiiiiiii.ii»,...
Sõralt-Trilglle .igal laup. kell 20
Sõralt-Trilgile igal laup. kell 15
rahvale häid, mood iiii
Trligllt—{Taallku-Orlssaare) .. pühap. „ 5
Trligllt—(Orissaare-Taallkn) .. pühap. .. 5
said fa vastupida
(Taallkult-Orissaarest)-KSrdla .. 12
(Orissaarest-Taalikalt)-Kärdla .. 10
vaid, omas tööstuses
Il
Kärdlast—Tallinna „ ~22
Kärdlast—Tallinna .. 22
valmistatud
Head, kuiva
SAABUB Tallinna . J esmasp. 6
SAABUB Talliana esmasp. .. 6
Märkust Kaks korda kuus jätkab ai» Rag
iMärkust Kaks korda kuus jätkab a/l „Dag~
marM oma tuurreisu SOrult üle Panga, Ninase,
mar" oma tuurreisu Sõr u 11 üle Panga, Ninase,
Vaigu Kihelkonda. Sõitab Sor u 11 välja nelja
Vaigu, Kihelkonda. Sõidab Soru 11 välja reedel
päeval kl. 12 ja Kihelkonnast tagasi reede hommikul kl. 8
kell 12 ja Kihelkonnalt tagasi laupäeval kell 8.
naisterahv., meester. ja
lastele.
A-l. ..GRENEN** Talllnna-Heltermaa-Kghrasta-Virtsu
iiiZiiii
Hinnad odavad.
" Karesaare-Phriua luail.
osOOGoooaooosaooooooOOooooo

Töö eest vastutus.

MU

VÄLJASÕIT:
Talliauast-Hellermaale igal neljap. kell 7.30
Heltormaalt - Kulvastu
16.30
HÜÜp
Kuivastust—Virtsu . .
21
Virtsust—Kuresaare .
24
reedel
Kuresaarest—Pärna .
10
SAABUB Pärna
18
¥,] j
iiiiliii

VSnONDÄ

X"

Müüa

on jälle saada suurel ja väiksel
arvul Tartu linna pudietivabri
kus. Hind 2,5 senti kilogramm
vabrikulaos. Suuremal arvul
ostjatele hinnaalandus (2 senti
kilogr.). Müügikoht: Tartu
raekoda,1 tuba nr. 4.

ZjiiW

Ostetakse
küttepuid

Tartu linna pudretivabrik.

iiiiiid
iii»!::
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iiiiiiii

«»u«uBnU:-iii-z»iNiiiii!ii!iiiiiiiiii;iiiiii

iiiiiiii

pp||:|

IjpHjt

Vastuvõtmine Igal «|aL

(kaski) 570 kantmeetrit*
Kirjalikud pakkumised hiljemalt 10. maiks s. a.
saata Eesti Panga Tartu osakonna juhataja ni
mele, äratähendades puude asukoht ja hind
ühes juurdeveoga.

VÄLJASÕIT:

Dr. 4. LEHZHER
Naha- |a suguhaigus
sed. Kosmeetika*
Kõnetunnid iga päev 10—12
e. i. ja 5—7, pühapäeval 10—12L
Soovikorra) ka teisel kella
ajal kokkuleppe järele.

Tartos, KöUtll t. 25—4.
(Vastu Jaani kirikut).
Elan nüüd
Tartus, Aia tAo. nr. 9-1
(Vanemuise hoone vastu)

Dr. 1. Illilt
Naistehaigused.
Kõnetunnid: 9—lo ja 4—B.
ffmmaemand
E. Lübusk
Tartus, Raekofa (Raatuse)
tfln. nr. 10

K««äe«t»<«DlseedlO
Ea ELLER
Tartus, Raekoja tAn. 9,
(Sissekäik Holmi tän. 1).

Palun neid kodanikke, kee
1. aprillil s. a. Raekoja täna
val poes olevat
tflli pealtnägijaid
oma aadressid teatada hUU
jem. 5. mai õhtuks s. a. Tal
linna tn. 61—1.
Toiduainete
pood
ära anda. Turu tn. 66.

Pärnust—Kuresaare,
igal
laup. kell 21
SAABUB Kuresaare ....
pühap. „ 7
Kuresaarest—Virtsa. .
esmasp. 9
Virtsust—Kulvastu. . .
„ .. 14.30
Kuivastust Heltermaale
„ .. 1?
Hellermaalt Tallinna .
.. .. 22

SAABUB TaUlnna
teisip. „ O
Märkus i 1. oktoobrist alates on »GrenenlM väljasõit
Pärnust—Kuresaare igal pühapäeval kell 9.

VftlJa lõigata! Vfilja lõigata!
Omntbnse ühendused.
Võru Põlva raudteeiaam
(Ühendus iga p&ev, ka pühapäevadel).

Soovin osta 1

talukohta,
suurus umbes 50—80 tünn,
maa-ala enam vähem ühes
tükis, asudes maantee, raud
tee, jõe või järve läheduses.
Teateid saata ühes täpse
talukirjeldusega ja hinnaga:
M. Micheison Pärnu, Karus
selli tn. 49. Endine omanik
võib ka talusse kauemaks

ajaks rentnikuks jääda ]a talu
üleandm. võib sündida sügis.

BRILJANTE, "
Kõige kiirem* magavam Ja odavam Mäendus
postirongidega Võrast Tartu - Tallinna peale kulda, hõbedat, plaatinat;
Ja tagasi Võrra (Põlva jaamast omnibusega) (Tartu kuld- ja hõbeasju, persia
sõit sel kujul Kr. 2.50). j
vaipu, antiikasju ja pandi
Ärasõit Võrust: kl. (7.50 õ.) 19.50, saabub Põlva vaks. kl. 21.30 Ü 'kviitungeid ostab kõrge
Ärasõit Põlva raudteej. kl 8.10 homm., peale postirongi saa' hinnaga J. Blumfeldt, Suur
bumiftt Tartust, saabub Võrru kl. 0.20 h.

turg 3.

m-jge

Võru V, Kuuste raudteeiaam
(Ühendus ainult äripäevadel).

2 paari kiva, tangu ja pflflli
värk. Parilas, 12 km. Haap
salu linnast. Lähemaid tea
teid : V. Hunnil», Kiinis
Haapsalu kandu, tel. 37.
Müüa lahtine «CHEVROLET»

auto
täiesti sõidu korras. Hind
800 kr. Näha võib igapäev
Väike-Kaar nr. 42—5.

Müüa pruugitud meeste

rahva

jalgratas,
Saekoja 6.

Kõige kiirem* magavam Ja odavam Ahendas
Võrust mootorrongldega Tartu peale Ja tagasi
Võrru (Vastse-Kuuste jaimast omnibusega) (Tartu sõiti

MWMllll tOtClltllDUiittf
A. Haas 6 Polad
Tartus, Narva tõu. 53, telel. 504.
Valmistame kõiksugu uusi aurukatlaid ja paran
dame vanu. Autogeenlline keetmine.
Töö eest täieline vastutus.
TAPEETE i
suures valikus moodsaid mustreid saadavat
F. VANATALU ärides Tartus, Promenadi 5,
Suurturg 16.

C. F. Dauguil

sel kujul Kr. 2.Õ0).
Ärasõit Võrust homm. kell 4.30, saabub V. Kuuste kl. 6.50.
Ärasõit V. Kuuste vaks. kell 16.00 peale mootorrongi saabu

mist Tartust, saabub Võrru kell 17.30.
Lilnipidaja: V.Rosenberg Võru. Karja t 36.
Telefon 177 ja 205.

Alandas Tartus, Riia nun. 57, tel. 109
Soovitab kevadiseks istutamiseks viljapuid,
marJapÕAsaid, Jahukastevaba soome
tlkerbere, roose, böbekunskl, puies
teepuld ja nii edasi. Hinnakirjad hinnata.

Odavasti mflfla mitmesuguseid

soovin osta. Pakkumised ühes

hinna ja hoone asukohaga
saata slt. «E. B.» all.
Tfihetead
H. FIN
Ütlen kogu

viku ja tu

õnned ja ön

heki ja ilupõõsaid,

iga kuu
Ütlen sinu vendade ja

nimed ja vanadused. Nõ
7. Moos. raamatu järele

sireleid, vabarnaid, mahoneid, seedreid, elupuid, metsik- ges hädas. Sõidan ära
Õunapuid, (endine Daugulli puukool). Ligemaid teateid matel päevadel. Suurtu
saab Puiestee t nr. 91.

