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Telefonid Tallinnas: Tninulai 436-81, kon

tor 436-11.

Kistitiriad krttakae dd ninalt adtekohaaei ooüHL
Kaalntaste hinnad: a) knidotnste kirjaga: koote

taate kffijd 5 aenti, teksti ees 10 senti mm, teksti sees 12 seati;

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

laisaes. Kohaotsimise kuulutused poole hinnaga. Kuoiu teate
koha vafiko soove tSidetakse ainult võimalust mööda

79. atstaM^k

Kootetasi saam pleva lehe jaoks võetakse vasta kella

- Ä , jr

12-ni pAe vai, «Postimehe" raamatukaupluses, Suurturg 16
> feßßtMtek OBhooß tita, 21/23.

Postiga: 1 kao 190 a, 2 k. 900 a. 9 Jt 3JO ist,Jjf 1

koo korraga tellides iga jirgnev kaa 120 s-, 6k. 725 a, 12 k. 1400 «»

Postita: 1 kao 135 s* 2 k. 290 s,3k. 329 s;, Me3kaa

korraga teffides iga Haakun 105 a, 6 kand 625 s* 12 kaad >390 a.

Tarto Vana tdtijatde. Kojokaadmisega: 1 kaa >36 s,
2k. 270 3k. 370 Me 3 koo korraga tellides iga jirgnev
km 110 i, 6 kaod TOO &, 12 kuud 1350 seati; Talitas tst ira
viies: lkna 125 a, 12 kood 1200 ent Välismaale— 4 kr. k,
Lätimaale 150 a kana
«Lasteleht* «Postimehe* teßQate 10 a, eraldi tewdes 19 t kuus.

«Tervis* 1 kaa 20 sai, 12 kaod 220 sat Aadressi säratutes 25 S.

hailtok- . Jr • vv

m i 34 *

Tänast lehte 10 lehekülge

upäewal, 18. mmm *
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Al Tflna TllJapalßtev esietendus!
f- tBR I KHII Kuulsaim vene kunstiline snnrflint!

Teadaanne „Mareti" lugejaile.

jm MM MM »W»M»
NAISTE JA KODUDE KUUKIRI

um
'Qnev helifilm L. A. Furmanovi novelli järgi. Peaos. Moskva KaastMoatri kuuls. näitlejad
p ' Punane komandör Capajev Boris Babotskkla
Furmanov, politiline komissar Boris Bllaov
Gabriel Popovi muusika. Anna farvara M|asaikova
/ _ •__ _ _ _ Kindral Lebedev N. Sladkopevtsev
weno Kolonel Borosdin Pevtaov

võimaldab:
1. IW Maia vMrtesHlns Ja moodsa «Slager4* Jalaga ombInsmaalaa omanUcnks.
2. Taaata karaaaed (nõelumise, õmblemise, vftljaõmblemlse, Ryja
tõõ ja aparaatide k&sitamise aladel) igale lugejale.
S. Maksuta Õmblusmasinate (vaatamata masina firmale) paraa
daae Igale lagejale Igas lähemas linnas.
4' Saared preemiad tellijaile.
Ldhemalt «Maretl» Junn! numbris

õ MSAEESKAVA.

JSlglge meie kaaUrja kanlalaal Ja vaatavaid soodnatnate kuponge*
Naiste ja kodude knukül -

EiletoaiMk Mawrt kai ila TiH— I
Ai"it DUNIOP^dI
Pattonlunastatud

nud Mlatl knmiiittftttstuse

armastusega...
Lee Mm pekudteile kunetipilrese viimistletud mänguga Unusta matuld elamusi.

11. Sensatsioon! tUUOUrad ahvid ülilõbusas filmis:
Hollywoodi kõver oeegel
IH. Bmmit knlftmFfflmi lrrecnilra. • Algus ärip. kl. 17.30, pfihap. kl. 14.
t'-

Ladu ja mflflkt

PP—

18. ! 19. mail g»a. kell Va 4 p. 1. Lembitu kasarmute platsil
K-m. J. PUHK O POJAD
anto- £ ftllosakond Tartus, Poe tfln. 4. Telel. 11-90.

RATSAROGEMENDI

RATSA- JA RATTVJRVOISTIUSED
Lihavõttepühadeks müügile ilmunud
Kavas: Takistusvõistlusi ohvitseridele, allohvitseridele ja kaitseliitlastele. Teate
sõit Eskadronidevaheline meeskondade võistlus. Jalgrattasõit taldstustega. Võim
lemine. Peale selle demonstreeritakse esmakordselt Tartos rngby mfingu.
Võistlused lõpevad lahlngdemonstratsiooolga.

•Tartu Must õlu
on oma maitse ja kvaliteediga tarvitajaskonnas rohket
poolehoidu leidnud; kuna nüüd selle õlle tagavarad elava
nõudmise ja müügi tõttu vähenenud on, oleme kahjuks
sunnitud katkestama selle müügile saatmise kuni Junni"
kva esimeste plevadeni. Sealt peale loodame Me
varustada ka kõiki meie teistes, linnades asuvaid ladusid
heamaitselise kvaliteet õllega WTAHTU MUST ÕLU*4»

Pääsmete hinnad: istekohad esimeses reas 1 kroon, teises reas 75 senti, mujal 50 senti. Seisukohad 25 senti

Daamidele saares valikus
RR. S. RESTORAN

Asjatundjaile kangema õlle harrastajaile
soovitame alati saadavat spetsiaal õlut
MIIUSMI PIlMBil"
ÕLLETEHAS «.LIVONIA** TARTUS

NOOPE
kleitidele,
meetilkele fee.
Soovitab

(end. <S EGERLIN»)
GUSTAV-ADOLFI «, tele!. 5-12.
Pühapäeval, 19. mail kella 12—3

ROOTSI EINE
Einelauapidaja £• MlkkOV*
Kalapüügitarbeid,
habemenuge (roomi. t>

Müüa vÄga odavasti
rebase boasid
mustas, pruunis, hallis ]a natuur-värvides.

Soovitab

suurel ja väiksel arvul
Sch. Bakscht &Po!ad
Tartos, Poe tftn. S, vastu Kaubahoovi

Skunks-nahku ja -boasid.
K. HANSEN

kreem ]a seep
did tedretfihte« (
de Ja nfioplek- l \l VvJ

vastu Kaubahoov!.

Vannut. advokaat

Traat- võrkaedu

Boris Kropmon

valmistab traat- võrkaia tööstus. Tartus,
Blleabetl Ui». 3.

Tartus, Riia tän. nr. 1, telefon 11-36.
Vastuvõtmine kella 9—lo ja 4—6 p. L

kide vastu. T

H. S. Z. till, tartu

Kõige kiiremad

karusnahkade-äri Tartus, Kauba tän. 11,
telefon 13-36.

«Tedresan»
on parimad vahen

Tartos, Poe tn. 3,
Igasuguseid

M HOOAJA KiDPDi P
suures valikus, odavate hindadega I 2
N. JASSNANN c
° Naiste fa meeste sukki, sokke, poloz säike, siidsalle ja rätte, barette j. m. ~~
a pudu- ja teraskaupa. . **
Raekoja 10. Telefon 5-70.

sasßass Jhilemfifljalle suur hinnaalandus. ==

on „Postimehe" teated

2

StiuMMl, 11. ftfftlt ft.

Nr. 134.

JSosfIMEBS*

katsest.
Ametlikuriigipöörde
seletuse puhul
wägiwaldse

1.593.900 kr. wäljaweo ülekaalu aprillis.
Aprillikuu kaubawahetuS tegi heaks eelmise kuu passiiwsuse.
13 riigiga aktiiwne wäliskaubandus.

Jvntastlik lngu.
Õigusega nimetas Tallinna leht amet
liku seletuse puhul riigipöörde katsest seda
asja „fantastiliknks". Tõepoolest kõlab kogu
lugu sellest, kuidas meil mehed kawatsennd
toime panna riigipööret, ennem ladwiku
õudsnsmänguna kui tõsise mässu-nõnna.
Kolm meest pistawad Pead Tallinnas kokku,
et käima panna wägiwaldset riigipööret.
Koetakse noori, et kõrwaldada terroristlikult

helepanu igasugused lvastuhakkamised maks
wale korrale ja nende karistamise wajadused.

.„riigi kõrgemad juhid"; peetakse koosolekuid,
kus arutatakse „Iõhkepommide, -laskeriistade

likku käiku, kui kodanikkude hulgalise karista

wõi mürkgaasi" muretsemisest ning „ir!sit»
asjest atentaatide korraldamisel", kuni noor
tel asi läheb õndsaks ja terwe kawatsus mõt
ketuks. „Mässumehed" ei jäta aga jonni,
waid sõidawad Tartu, Elwa, Walka, et luua
„sidemeid" ja hankida laskeriistu, käsigra
naate ja isegi mürkgaasi. Tartus seatakse
wägiwaldse riigipöörde ettevalmistamise
etteotsa Meibaunl-Meig, kes peale kaela

Sest kaitseseisukorra oludes on karistused
waljud.
Wõidakse hellitada lootust, et meie mi
mesed edaspidi mitte uisapäisa ei hakka wä
gawaldseid riigipöördeid toime panema, ega
kergesti sarnaste hüüdsõnade järele tali
tama. Ometi ei tohi unustada, et riikli
kult seisukohalt nõuawad enam kui tõsist tä
Ei soodusta riigi- ja rahwa-eln loomu
mise tagajärjel laialistesse ringkondadesse
walgub kibeduse ja rahulolematuse elewus.
Iga korra-löomine karistuse abil on ikka
ainult häda asi.
Pealegi on undseS kriminaloogiaS loo
wtud heidutamise teooriast, mis pani erilist
lootust kõrgetele karistustele kuritegude ära
hoidmiseks. Palju enam tunnistatakse, et
karistuste waljusest hoolimata lokkawad edasi

süüteod, kui mitte ära ei juhita sotsiaalset
põhjawett, mille mõjul pind soodustab kuri

kohtuliku „dokumentide.-stlumise" eest kantud

wangistuse on tuutud ainult lameda kõmu
kirjanduse lewitamise poolest. Iseloomult

tegewuse idude arenemist.

kum kõigi nende mässuwalmistuste kohta on

Weel eriti segawalt mõjub nüüdsel korral

nõu, muretseda wägiwaldse riigipöörde teos
tamiseks mürkgaasi Saksamaalt. Ei ole
ime, et mässutawatsejad asjata sõidawad
Eistwcre mõisa Saksa rahwussotsialistide
endise „gaulejtcri" wahetalituse wõitmiseks
mürkgaasi soetamisel.— Kolatakse ümber
mõnes talus Tartu külje all ja alewites;
sõidetakse, askeldataksi, arutatakse, just kui

kodanikkude laiemate hulkade rahulikku enese

mõne nalja-etenduse ettewalmistamisel.

Kõrk see sünnib „wapside" juhtide nimel,
kellelt ei ole keegi nõusolekut küsinud, liiati
weel saanud. Ja kui wiimakS mässujuttu
dega minnakse suletud liikumise keskjuhatuse

liigete Poole, siis ci saa need tõesti muud
teha, kui aga pöörata politseiwõimude poole
kindla seletusega, et nendel ei ole midagi te
gemist sarnaste mässuplaanidega.

Kui kainelt Maadelda kõike seda lugu, siiS

ei saa lahti tundest, et siin on tegemist kaS
ladwikute inimeste naiiwse'tegutungi awal»
dusega, mis kihutab aktiiwseid iseloomi keset

üldist waikiwat olekut otsima „sei?lusi", wõi
oga tuleb siit otsida mõne prowokatfioom
hingelise niiditõmbaja kawala „wedamise"
etendilsi, et mässunõu paljastamisega
nridagi lawastada.
Ometi ei puudu sellel mäSsn-ettewalmiS
tamise 100 l ka

tõsine külg.

I. Ei ole tõesU engm kellegi nali, kui Eesti
dmari ikl use oludes meie oma rahwa
4eskel on wõinud tekkida lvägiwaldse riigi
pöörde ettewalmistamise nõu ja isegi nii
kaugele areneda, et uilüb on ametliku teada
ande järele seoses sellega pidanud wangista

tama hulk inimesi üle maa.
i Ei ole kahtlust, et nüüd raSke karistuse
alla satutvad niihästi wäghvaldse riigipöörI de ettewalmistamise teadlikud algatajad ja
* juhid, >!ui ka nende naiiwsed järeljooksjad.

tundesse sarnane wahejuhtumine kui wägi
waldse riigipöörde ettewalmistamine, mida
nüüd taltsutatakse raskete karistustega.
Kahtlemata küsitakse seda nähes laialiselt,
kuidas ja miks siis tekiwad meil sarnased
foownnata nähtused riiklikus elus.
Muidugi wõidi omal ajal ütelda, et ini
meste meeled olid kange kihutuse läbi nii
tvõrd erutusse wiidud, et hulgad ei teadnud,
mis tegid. Nüüdne riigipöörde kawatsus on
aga ametliku seletuse järele tõusnud wäik

Riigi Statistika Keskbürool on walmi
nud kokiuwõte aprillikuu wäliskaubanduse
kohta, millest nähtub, et aprillis oli meie wä
liskaubandus tugewasti aktiiwne. Nimelt
oli meie wäljawedu aprillis 6. 871.500 kr.
ja sissewedu samal ajal 5.277.600 kroom,
nii et möödunud kuu wäliskaubandus oli ak
tiiwne terwelt 1.593.900 krooniga. See ak
tiiwsus on sedawõrd suur, et on jõudnud
katta „puudujäägi" eeln,ise kolme kuu kokk,!-

wõttes (märtsikuu wäliskaubandus oli mä
letawasti tugewalt passiiwne) ja meie wä
liskaubandus nelja kuu jooksul (s. o. 1. jaa
nuarist) näitab nüüd aktiiwsust 1.561.200
krooniga. Kui wõrrelda meie aprillikuu wä
liskaubandust aprilliga aasta eest, siis ilm
neb üsna tugew läbikäigu suurenemine: sis
sewedu tõusis 4,3 miljonilt kroonilt 5,3 mil
jonile ja wäljawedu 4,3 miljonilt 6,8 miljo
nile kroonile.

lihakaup 386.000 kr., puuwillane lõng
ja niit 362.000 kr., wtttcct ja toolipõh
jad 315.000 kr., teised wähcm. Märki
miswäärne on, et kõigi nende nimetatud
tähtsamate eksportkaupade eest on tänawu

aprillis saadud rohkem kui möödunud
aasta samal kuul.
Impordis
oli aprillikuul esikohal p u u w i l l, mille eest
maksime 630.000 kr., kuna sisse weet. puu
wilase riide eest tuli maksta 322.000
krooni. Teised tähtsamad importartiklid ap
rillis olid: wäetisained 292.000 krooni,
raud ja teras 230.000 krooni, suhkur
204.000 krooni, kunstsiidi lõng ja niit
137.000 krooni, kummi ja kummikaup
131.000 krooni.
Maadeldes aprilli wäliskaubandust
riikide järele,

üldise ärewuse-meeleolu mõjust. Palju enam

pidid inimesed, kes siin andusid riigipöörde
kawatsustele, tegutsema just waikiwa oleku
tegu rahiva keskel walitsewates meeleoludes.

Iseäranis kui silmas pidada, et wägi
waldse riigipöörde juttude wastu on wälja
astunud just „wabside" siikumise suletud

terwelt 13 riigiga, need riigid olid: Inglis
andis aprillis kõige suurema summa t s e l - maa Hispaania, Itaalia, Leedu, Läti, Nor
lulo o s, nimelt 1.299.000 krooni, kuna ra, Nõukogude Wene, Poola (+ Danzig),
1934. a. aprillis saadi ainult 466.000 kroo Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome ja
ni. Teisel kohal oli möödunud kuul lina Taani. Torkab siinjuures eriti silma kauba
ja takud, mis andsid 1.187.000 krooni . wahetufe aktiiwsus Rõuk. W en e ga, ku
(aasta warem ainult 206.000 krooni), kuna na muidu see on olnud passiiwne. Tähtsa
w õ i on sedapuhku jäänud kolmandale ko mad riigid, kellega meie aprillikuu wälis
hale 1.002.000 krooniga (1934. a. aprillis kaubandus oli passiiwne, olid Põhja-Amce
694.000 krooni). Suuremal määral andsid rika Ühendriigid, Belgia, Hollandi, Helwect
aprillis raha weel järgmised eksportkaubad: sia ja Tchsehhoslowakkia.
puuwillane riie 440.000 krooni, liha ja
Kõige elawam on meie kaubawahetus ol

Teised tähtsamad eksportmaad olid ap
rillis (klambrites on märgitud inrpordi
summa): Läti eksport 178.200 kr. (im
port 148.500 k.), Taani 172.200 krooni
(86.400 kr.), Nõukogude Wene 166.200
(112.500) kr., Itaalia 146.500 (105.900)
kr., Norra 139.200 (24.300) kr., Hol
landi 107.600 (136.700) kr. Väiksemate
summadega järgnewad: Poola (ühes arwa
tud Danzig), Leedu. Tschchhosloivakkia, His
paania jt.

Kuulsaid Bohland & Fucbsi vabriku L
PUHKPILLE I
kohale jõudnud. H
Nõudke meie hinnakirju. H
Soodsad maksutingimüsed. H
K-M. TEATER & MUUSIKA I
Tartus, Küüni tän. S. kõnetr. 4-68, H

seid mässukawatsusi eriti endise liikumise
arwelc.
litsewatele meeleoludele, ilma et saaks tekkida

riigipöörde kawatsuse lugu kainelt selgitama

erilist Pinget, mis otsiks endale wäljapääsu

kõiki tõelikka Põhjusi, mis on wiinud nii kau
gele, et meil on inimesed ette walmistanud
wägitvaldset riigipööret ühes kõrgemate rii

wägiwaldsel teel.

gijuhtide kõrwaldamisega.

Meil on wäga palju hädaldatud politilise
Wõitwse terawuse Pärast. Ometi ei ole meie
kõrgematel riigijuhtidel isegi keset kõige äre
tvamat politilfft wõitlust kunagi tulnud kar
ta mingit isiklikku wägitvalda, liiati tveel ter
roristlikku kallaletungi. Kui kellegi wastu
tõusis rahulolematuse meeleolu, siis lahtus
see ikka warsti walitsuse-kriisi kaudu. Sest
demokraatliku riigikorra üheks headuseks
ongi just see, et awaliku arwamise ja par
lamentliku korra wentiilide kaudu on kind
lustatud wajalik wäljapääs rahlva keskel wa-

sealt märkis 228.700 krooni. Palju wäik
sem ei olnud ka meie eksport S o o m e, ni
melt 340.100 krooni, kuna Soomele mak
sime 201.200 krooni. Prantsusmaa
l e ivedasime aprillis kaupu 324.200 krooni
eest ja tõime sealt 122.100 krooni wäärtuseS.

keskjuhatuse liikmed, oleks raske panna nüüd

Nii sunnib käeSolewal ajal awaStatud

kaupa 342.500 krooni eest, kuna meie import

selgub, et a k t i i w n e oli meie kaubabilanss

Tähtsamatest eksportartiklitest

Boliiwia-Paraguai sõda lõpukorral?

semas ringkonnas keset kaitseseisukorra wai

kiwat olekut, kus enam ei wõi juttugi olla

nud seni Jngl i s ma aga ja oli seda loo
mulikult ka möödunud aprillis. Meie wal
jawedll sinna oli nimelt 2.570.500 krooni,
kuna importcerisime Inglismaalt sama aja
jooksul kaupu 982.800 krooni wäärtuscs.
Wäljawco teisel kohal oli Saksamaa
1.574.700 krooniga, kuna sissewedu oli sealt
1.517.000 krooni wäärtuses. Kolmandale
kohale meie ekspordis on seekord jäänud
Põhja-Ameerika Ühendriigid, kuhu
aprillis läks kaupa 357.600 krooni eest (sisse
wedu sealt oli sama aja jooksul 697.200 kr.).
Rootsi wedasime aprillis mitmesugust

Igatahes näitab just nüüdse wägiwaldse
riigipöörde ettevalmistamise awastamine,
kuidas Eesti demokraatliku Waba
riigi alused ja kord pakuksid wajalikka wõi
malusi, wältida soowimatuid nähtusi riigi
elus, nagu wägilMldsed riigipöörded, ilma
et tarwitsetaks appi wõtta arukordseid karis»
tamise abinõusid.

Seda tõsisemalt tuleks mõtlema hakata,
kuidas ka nüüdse põhiseaduse tähti kohan
dada riigielu rahuliku arengu nõuetele, ilma
et oloks karta wägiwaldseid katseid riigielu
küsimuste lahendamiseks, liiati weel riigi
korra muutmiseks. ..j
17. 5. 35. Oaan Tõnisson.

Vahetalitus kannab wilja.
Londonist, 18. mail. BoliiwiaParaguai tüliküsimuse lahendamise wälja
waated on nüüd tunduwalt paranenud,
tänu Tschiili ja Argentiina walitsuste wahe
taliwsele. Rahwasteliidu täiskogu nõuand
wa komitee palwel püüdsid Tschiili ja Ar
gcntiina wiia 'sõdiwaid pooli lahenduskawa
wastuwõtmisele möödunud aasta nowemb
rikun täiskogu aruande ja soowiawalduste
alusel. Wahepeal oli nõuandelt» . komitee
teinud korralduse Rahwasteliidu täiskogu

erakorralise koosolek» kokkukutsumiseks <sen

fis tulewal esmaspäewal. Nüüd näib ole
wat woimalik, et sel koosolekul konstateeri
takse läbirääkimiste rahuldawat arenemist ja

et Rahwasteliidu põhikirja edasine rakenda
mine käesolewa juhtumise kohta lükatakse
edasi kuni läbirääkimiste lõpuni.
Olgu siinkohal tähendatud, et Boliiwia
ja Paraguai hiljuti lõid Meriseid lahin
guid Villa Montsi õliwäljade juures ilma et
kumbki pool oleks tulnud wõitjaks.

"Eesti krahwi" afäärid Buda
pestis.

kohwrid maha jätnud . „Eestist pärit" petis
Ludwigshausen olewat ka Miinis mitme

BudapeStiS on keegi kelm, keZ ennast ni
metas Eestist pärit olewaks krahw Aleksan
der Ludwigshauseniks, «tüssanud üht kunsti
kaupmeest. Mees oli peatunud Carltoni

Lendaw Kindlus.

hotellis ja asunud ettekäändel, et soowib osta

Hispaania rahaminister Cambole maalisid,
ühendusse kunstikaupmeestega. Pettur sol
minud lepingu ühe 16000 pengöt wäärt ju
malaema maali ostmiseks ja lasknud maali
hotelli tuua.
Kui kunstikauplefa hotelli tuli, et raha
saada, oli petis lahkunud ja ainult tühjad

suguste pettustega hakkanza saanud.

. , Eta.. Londonist, 17. mail. Nagu
„Cvening Standard" teatab, walmis ing
lise lennukitehaseis „lendaw kindlus", mis
olewat maailma kiireim ja wõimsaim wõit
luslennuk. Lennuk wõiwat saawutada kuni
400 kilomeetrilise tunnikiiruse ja ta on rcl
wastatud nelja kuulipildujaga ja ühe 20 mm
kahuriga.

8 päeva pärast korraldab E. Kirjanikkude Liit Eestist prii sõidu
raudteel sellele õnnelikule, kes võidab 26. mail k. a. sõidu päävõiduna.
Rutake, piletimüüjad, raha tasumisega. XjOterü peaVÖlt Vs mtljol3.it Senti.

Saarelind
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Kabjaraudade tcrawad naelad lõLasip sügawalt
jäässe. Minu iüda oli õnnelik. WaikideS ratsutasime
edasi... Kunagi ma ei suuda unuStada oma wenna
Palli rahutuid silmi. . ....
Palllsin kõnelda härra Jon Palssoniga, proua Oto
siga ja Noor-Olöfiga. Kogunesime kõik ühte kambrr,
meie, neli meest, ja kolm naist. Nagu sissejuhatuseks
ütlesin härra Jonile:
„Tnle-n sinu tütart ostma." „rT
See öeldud, ei lausunud ükski juureswilmjaist tunl
ajal sõnagi. Kõik waatasid mujale.
Härra Jon Palsson hoidis oma tugewa pea kõrgel;
oli woimata mõista, mis ta sellest asjast mõtleS. Ka
siis, kui ta küsis:

„Kellele?" m „
Minule endale," waStasin ma ja wälttsin NoorOlösi pilku, mis olid juhitud otse minu peale, amult
minu peale. „ .
„Perekonda sul ei ole ei?" küsis härra Jon
Palson. „Sa tuled üksi?" .
Minu wend Pall, keda sa tunned, ja unnu sõber
Amor Jonsson on minu tunnistajad ja isamehed.
„Ja tütre hinnaks sa soowid meile Muidug: nrju
tada oma kirikumaksud ja kümnise!" wiskas äkk: proua
Olöf naeratades wahele.

Kummardusin ettepoole. ...
„Wõib-olla tohin oodata andestust, proua Olof,
klli julgeksin teie tütre oSta jumalarahade eest," waSta
sin. Siiski kardan, et ta peab leppima wiletsa maise
waraga." . .
„Siis oled sa muidugi minu tütrega juba ronel
nud?" küsis härra Jon Palsson.
„Ei!"
„Sa siis mõtlesid, et pean ta kihlama ilma tema
nõusolekuta?"
Mis sina selle kohta ütled, tütar?"
Nünd lõpuks waatasin ka mina Noor-Olöfile,
tema silmad kohtasid mind, nad olid täis pisaraid. Ta
oli wäga kahwatu, ja tema huuled wärisesid nii tuge-

wasti, et ta ci saanud kõnelda. Ta wõitleS nuuksetega.
,/Jah," ütles proua Olöf, tõustes wäärikalt oma
toolilt. ~Kui tütarlaps kohtab lõpuks meest, siis wõib
see tema jumala nimel wõtta."

Ta pani oma käed minu omadele ja jätkaS:
„Nii siis õnn ja õnnistus olgu teiega, mu lapsed!"
Siis astus ta oma wenna juurde.
„Ja sina, Amor... Kuigi sa pole minu ema
laps, oled siiski meie ühise isa poeg. Alati oled sa olnud
teretulnud Keflavigis, kuid mitte kunagi nii nagu täna."
Nüüd tõusis ka härra Palsson püsti ja ütles:
„See kõik on õige ja hea; aga mida sa annad minu
tütrele?"
Nimetasin faks talu, mil Amor Jonsson eelmisel
päewal oli kirjutanud minu nimele.
„Need kuuluwad temale igal tingimusel," jät

kõne meie wahel wõimatu. Ja minu nooWse rõõmust
hoolimata walitses tol ööl minu südames pimedus, pi
medus ja kurbus.
Hommikul lebasime teineteise kõrwal, tundsime
teineteise keha soojust, kuid waikisime weelgi. Kuni
Noor-Olöf ajas enda küünarnukkidele, mulle tõsiselt
silma waatas ja ütles.... Ei, mis ta ütles, ma ei taha
awaldada, kuid morn sõõr, mis simbritses mu südant,
purunes tema sõnu kuuldes. Sest sellest, mis ta ütles,
nägin, et ta pole mitte ainult puhas ja süütu, waid et
ta mind ka armastas.
Km riietusime, muutus ta uuesti mõtlikuks ja
morniks. Ta tahtis midagi öelda, ja lõpuks ta tegigi
seda.

likamist ei luba minu süda. Kuid on ju weel olema! teisi

,„Sa tead ju, Eiulvur, et olen Palli suudelnud,
seal wäljas jääl, sageli... Mil sa sellest arwad?"
Mis kuradi päralt puutub see minusse, kui sageli
ja kus ja millal sa oled noore koera koonu lakkunud!"
ütlesin wihaselt ja põrutasin jalga põrandale.
Hetke waatas ta mulle ehmunult otsa.
Siis hüppas ta mulle kaela ja suudles mind. Mulle

mõisaid."

aga näis, nagu see poleks midagi, mille eest suudeldakse.

kasin.

„Siis kirjutame lepingud," ütles härra Jon. Ta
astus kapi juurde ja jätkas: „Keflavig on liiga kallis
lelleks, et teda kuue tuhande eest ära anda, ja mõisa poo

Nüüd wõttiS Noor-Olõf esmakordselt sõna. Ta Ma wabastasin end, ja ta leppis sellega kannatlikult.
Nii algas minu ja Olösi abielu.
ütles:
Ent kui ma hiljem päewal oma wenna Palliga ta
„Kui Keflavig on minu kaasawarakS liiga kallis,
siil olen ma abieluks liiga tühine, isa!"
gasi Baeri ratsutasin...
lialgi ma ei unusta tema pilku!
„Nüüd lõpuks awaldad sa oma õige pale, tütar!"
jätkas isa.,, Annan sulle kaksteist tuhat, Keflavig wälja
arwatud. Mis sa arwad sellest?"
„Et sa wõid anda oma koerale selle, mida sa ise ? T" "
Neli nädalat hiljemini pani meie hea praost söra
endale ci soowi."
„Nii, nii," ütles proua Olöf wahele. „Endast Jon mind Noor-Olösiga Baeri kirikus paari. See siin
mõistetawalt peab tütar Keflavigi saama. Selle mõisa dis paastu wiicndal pühal, ja cwangeelium ütles: „Ju
kohta on ju ka mul oma sõnake kaasa rääkida. Sina mal saatis ingel Gaabrieli."
Ka meile kahele noorele inimlapsele, .kes astusime
ainult abiellusid Keflavigiga, talumees Jon."
„Jah, kuid sina said ta ainult päranduse teel, nüüd koos elu teele, kõneles sera Jon sellest tekstist:
naine."
„Hoidke oma kõrwad lahti, sina, noor mees, ja sina,
„Wõib-olla M see tõepoolest härra Joni tahe, et ta noor naine, et te kuuleksite alati selle Õpetaja häält!"
tütar ei saa Keflavigi kaasawarqks, wõib-olla! Kuid ta Ainult nii wõib leida tee jumala juurde. Ja inimene
sai selle mõisa siiski. Ürik koostati ja sellele kirjutasid on ainult tema ise, on ainult inimene oma jumala-otsi
alla wnemad, Amor Jonsson, minu wend Pall ja mõisa misos. Wõib-olla tahab teile samuti näida, kui jumal
perest kõige wanem mees. Proua Olöf korraldas mõ teile kord kingib poja, et tema, teie poeg, oli see, keda
nusa pidusöögi, mille järel minu ostetud pruut ja mind ingel teile kuulutas. Kuid ma ütlen teile: ärge pange
järgides wana kommet ühisesse woodisse saadeti. oma lootust weercwa päikese walguscle ja ärge siduge
Tol öö! me ei kõnelnud teineteisega ainustki sõna, oma südameid kaduwa iha külge! Kes loodab omaenda
me polnud seni üldse kahekesi teineteisega kõnelnud, mitte
südamele, sureb ühes sekle südamega..." Nii kõneles
kunagi kahekesi. Wäljaarwatud tookord, kui me tõrwn sera Jon, Patune.
läbi läksime sawisest joast. Näis nagu oleks igasugune
Kuid üks on wagadus ja jumalakartus, hoopis

teine aga üksindasc surma Päine hingus. Üksindase
surma? ... Jah, surma jä õuduse.
Minu wend ci pöörnud minult sel päewal oma
silmi. Kuid alles õhtul Keflavigis kui mu
Pruut ja mina olime kahekesi, astus ta minu juurde. ,
,Mul on sulle pulmakink, wend," ütles ta.
Teadsin seda. Kui kaua juba? Seda ma ei tead
nud.: Kuid pinewus, mis mu südames ägedasti woo
gas, ei tekkinud alles sel hetkel, waid ta pesitses sea! juba

waremini. Noor-Olöf astus minu kõrwale, ja nii me
seisime mõlemad waikides, waatlesime Palli, ootasime.

Kuid Pall waikis. Kas meelega wõi sõnu otsides,
ei tea. Lõpuks aga kõneles.
„Jön Torgrimsson on alla kukkunud..4
„Waene mees.... Täna?" ii
„Ei, juba neljapäewal."
„Miks mulle sellest waremini ei teatatud?"
„Noh, Syvendeaa inimesed ei rutta teadetega..."
„Oli see õnnetus?"
„Õnnetus?... Seda kõige wähem, unda wõiks

öelda. "
„Kes hoolitseb tema eest?"

„Jumal arwatawasti."
„Ta on surnud?"
„Kas sa siis ei mõista, wend, mis sulle öeldakse? ..
Jon Torgrimsson Syvendeaast kukkus läinud neljapäe
wal Skori kaljult alla. Ca on surnud. On läinud."
„Surmast aga ei teatatud täna kirikus. See on
imelik."
„Paljugi on imelikku, wend! Leidub ju mitme
suguseid tasaseid nõlwu! Jä mitiuesnguseid surmajuh
tumeid ... Jon Torgrimsson kukkus, nagu öeldud,
Skori kaljult alla. Keegi ei näinud, kuidas see juhtus.
Keegi pole teda sellest ajast näinud. Wöib-olla annab
meri ta tagasi. Wõib-olla ka mitte. Leidub ka teisi,
kellede allakukkumist pole nähtud."

Ma ei osanud midagi wastata, mn mõtted ja tun
ded mässasid ja pöörlesid minus ringi. Kuid NoorOlöf päästis mu wastusekoormast. Rahulikult wõttis
ta pruudikooni peast, pani ta lauale ja ütles Pallile
naljatades:

„Head ööd, Gabriel! Nüüd mine... Ja kui sa
tood meile mõnikord jällegi mõne sõnumi, siis wali sel
lcks sobiwam aeg."
Niipea kui jäime kahekesi, langesin toolile ja nutsin.

Noor-Olöf seisis mtmt kõrwal ja silus minu juukseid.
Tasa küsis ta minult:
(Järgneb)

Hr. 134,
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Riigi klasfiloterii juhatuS.
Meeleheide Lisje aherwaremetel.
Peavarjuta jäänud naised, lapsed ja raugad täitsa abitus seisukorras.
Wiie kilomeetri pikkune leinarong.

Astutakse kiireid samme abiandmiseks.
' Tuli ou HSWttanud Lisje KalvrLKAa Kõige waesema osa. Maha
põles 28 talu, 2 tiudikuiwatuse ahju, Z sauna. Immohwreid fur
uutena ei ole. Elanikud kaotasid WLimse waranduse. Tule waS
tu kindlustatud on ainult WSHemik. Kuna perekonnapead wii
bisid sisemaal turbatõõl, siis on peawarjuta jäänud lapsed, nai
sed ja raugad täieSti abitus seisukorras. Petseri maawalitsus
Bstub kiireid samme hädaliste toetamiseks.

- LiSje hiigeltulekahju on saanud alguse
ühe tawrimaja wigasest korstnast. Mchhail
Jukki majas köeti reede hommikul ahju lei
waküpsetamiseks ja awati suitsu tundes ukS
toa tuulutamiseks. Tugewa kewadtormi
| äkiline tuuleiil Puhus leegi ahjust wAja
ja silmapilk hiljem oli toa lagi lausa tuleS.
Kuiwa puumaja kuSwtamine osutus wSi
matuks ja elanikud põgenesid majast. WarSti

oli tuli haaranud kogu elumaja ning kõr
walhooned. Küünlana põlewalt talult kan
dis tugew kagutuul tuld ja sädemeid teiS
tele LiSje küla all-tuule olewatele hoone
tele. Mõne tunni parast ei põlenud üksi
LiSje külaS 28 talu, waid

metow, Anton Diwonin, Wladimir Diwo
nin, Jegor Diwonin, Jwan Rostow, Pelo
geja Butshin, Aleksander Jershow, Mihhail
Gusew, Akulina Kätow, Wohnin Zaikin,
Vassili Rozin, Jwan Rozin, Munikinid,
Nikolas Sokolenko ja Jegor Romanow.
Tüli on teinud peawarjuta üle 150 ini
mese. Esijoones
kannatawad lapsed, naised ja raugad,
kuna mehed on tööl wälsjapool. Nagunii
Wäga waeste. inimeste majanduslik sei

TuleS on hawinud 28 Mhoömt, 2 tin
dikuiwatamise ahju, 3 sauna. Nagu õel sukord ähwardab kujüneda wäga raskeks, kui
dud, ei ole hoonetest saadud päästa mitte .riik ja seltskond appi ei tule, sest põlenud
mingisugust majakraami ega tööriistu. Sisse majadest on kindlustatud ainult 14
on põlenud ka 3 lehma, kümmekond siga „OmaS", ~EKAS" ja „Eestis". Kuna
ja wähemaid koduloomi. Kahju üldsum .raskusi teebisegi toitlustamme juba ligema
mast pole woel täielikku ülewaadet, kuid iga .tel paewadel, siis
tahes ulatub see üle 3 miljoni sendi. Seal Petseri maawalitsuS on lubanud tänaseks
saata kohale auto taie leiba.
juures tuleb arwestada, et Lisje küla maha
võlenud osa elanikkude enamik omaS ainult
Myödunud öö saatsid peawarjuta jää
sea ja mõne kana. Jnimohwreid õnneks nud inimeHd mööda naabrite juures.
ei ole wahepeal kadunuks peetud pgar
Tulekahju kohale ruttasid wiibimata
last on jälle leitud.
prefekt, maawalitsuse esimees, teedeosakonna
Häwinenud on järgmised talundid: juhataja ja prokuratuuri esindaja. Ka wii
Mihhail Jukk, Feodor Desjätow, Jwan biS kogu möödunud öö Lisjel Wärska polit
Kamatin, Awdotja Wiidin, Jestifei Pule sei konstaabel.

tuul kuudis sademeid ka üle kilomeetri eemal

I olewale Kolontse saarele,
kuS süttis ja põleS maha Gogolini talu.
Omanik, kes wnbiS LiSjeS tUlekuStutamiS
tö ödel, KMs koju tulles ettnult maja aherPõlewate kuiwade puumajade kustuta
mine oli tugewa tuule käeS täiesti wõimaw,
kuigi warsti oli kohal abi kogu ümbruSkon
nast. LiSje küla enda nooremad elanikud
olid enamikus läinud tööle sisemaale ja
kodus olid peamiselt naised, lapsed sa rau

Tulest tabatud kaluriküla.
Tuli- laastaSLisja KAa kõige u»«jese«tat psa.
Kohutmvast tuleõnnewsest tabatud LiS
j e küla asub Pihlkwa järwe ääres poolsaa
rel. Küla mandriga ühendaw maariba on
aga soine, nii et hobusega saab üle ainult
küiwal aastaajal ja tawalist ühendust pee
takse paatidega.

Selles Petserimaa wiimases sopis, ra
dade ja soode taga asuwad peamiselt wenela

gad.

lellest muidugi ei piisanud kohutawa tule
mere waStu wõitlejateks. Oli otse õnn, et
naaberküla Budowits i mehed weel
olid turbatööle minemata ja nii wõrdlemisi
kiiresti said põlewale Lisjele tuua tegusat
abi. Päästetöid aitasid korraldada nii ko
halikv kui ka ümbruskonna politsei ja eriti
L. kordonist kohale rutanud piiriwalwe.
Nende appiruttajate poolt püüti maja
dest päästa, mis päästa andis. Paraku
torm puhuS sädemeid ka hoonetest wälja
kantud majakraamile.
nii et häwineS suurem osa sellest peaaegu
päästetud waranatukesestki.

AlleS keskpäewakS suudeti LiSje, Budo
witst, Kamenka, Külje, Sabolotje ja
Kirshino tuletõrje ühingute 9 käsiprjtst
ühiste jõupingutuste waral tulele piir Pan
na, kuid weel öösel keõtuS hõõguwate tule
pesade kustutamine.

sed-kalurid, kes aga suwisel ajal lähewad
tööle sisemaale. Ka tänawu lahkusid pere
konnaisad sellest oma kodukülast pärast tal
tvise talapüügihooaja lõppu. Osa mehi on
alleS läinud esmaspäewal ja teisipäewal
asunud teele Pärnumaale, kuS nad tööta
wad turbarabades.

Tulekahju laastas selle kaluriküla kõige
waesemat osa. Alguse saadeS M.
Jukki talust, kanduS tuli kõiki eeSolewaid
maju häwitades pärituult kuni järweni
wälja, ning sädemed süütasid koguni üle V/2

kilomeetrilise järwepmna Kolontse saarel
asuwa talu.
See ei ole mitte esimene suur tuleõnnetus

LiSjeS, waid 1911. aastal häwitaS tuli LiS
jeS üle 79 elamu. Seekordne õnnetus on
eriti kohutaw selle tõttu, et ta tabaS
küla kõige waesemaid just sel ajal, kui pere
konnaisad wiibiisid eemal.

Tulekahju ajal haaraS inimesi pöörane
paanika. Lapsed ja naised jooksid täiesti

peatult ringis wõimetud oma peawarju ja
warandust tule eest kaitsma. Oli ju suure
tormi ja, maiade tuldwõtwa ehitusmaterjali
tõttu wõimam midagi tule eest päästa. Näi
teks kohalik konstaabel Timusk, kes wälja
paistwa agarusega tvõitles tule wastu, nagi
põlewat tukki ühe kalurimaja õlgkatusesse
lendawat. Silmapilk püüdis konstaabel
käesolewa ridwaga tukki katuselt maha aja
da. See õnnestuski, kuid juba lõid kuiwast
õlest leegid taewa p001e...

Spaleerid raudteeMnll Warssawist KrmtKowwi.
Marssal Pilsudski wiimne teekond.
Eta. WarSsawist, 17. mail. PüHa-Jaaui peakirikus oli täna kl. 10.00 lei
najumalateenistuS, mida pidas Warssawi
peapiiskop Kakowski suure hulga waimulike
kaasabil. KirikuS wiibisid Pilsudski abi
kaasa ja tütred, riigipresident Moseicki, wa
litsuse liikmed, kindralid, wägede peainS
pektor kindral Rydz-Smiglyga eesotsas, wä
lisriikide delegatsioonid, diplomaatlik kor
pus, rahwasaadikud ja senaatorid.
SurmawaikuS haaras Poola pealinna
uulitsatel seiswaid rahwahulki, kui kiriku
kellade helin ja summutatud trummipõrin
teatasid matusetalitust lõpust Püha Jaani
katedraalis ning leinarongkäigu algusest,
milles Pilsudski põrm wiidi peakirikust
raudteejaama. Walitsuse liikmed za kümme
ohwitseri kandsid puusärgi katedraalist suur
tüki lafetini, mille ette oli rakendatud 6
musta hobust. Kirstu kattis Poola puna
walge kotkaag lipp, millele olid asetatud Pil
sudski mõõk, marssalikepp ja sõdurimüts.
Leinarongis sammusid pr. Pilsudski,
president Moseicki, Poola walitsuse liikmed,
diplomaatiline korpuS terweS koosseisus ja
paljud wälisriikide delegatsioonid.

Erirong alustas sõitu KrakowiSst, kuS
marssal Pilsudski põrm laupäewal aseta
takse wiimsele puhkusele Poola kuningate
'lförwäW "
Kogu teel WarSsawilt Kraako
wiSfe mooduStawad Küttideliidu ja
teiste kohalike organisatsioonide liikmed
raudteeliinil spaleeri. Leinarong peatub
igaS suuremas et anda rahwale
wõimalust mööduda läbi lahtise waguni
ukse paistwast puusärgist.

Warssawi linnawalitsuS oma erakorra
lisel istungil otsustas annetada miljon
zlotti Pilsudski mälestussamba püstitami

Saksa riigikantsler Hitlerit ja Saksa
walitsust Pilsudski mawstl esind. peaminis
ter kindral Goering, kes ühes oma saatja
tega reede hommikul saabus Warssawi ida
jaama. Siin terwitasid Goeringit Poola
wälisminister Beck, Poola kindralstaabi
ülem kindral Gonsiorowski, Poola lennu
wäeülem kindral Rayski, Poola merewäe
ülem admiral Unruh, Saksa saadik von
Moltke ja teised. Platwormile oli riwista
tud aukompanii. Jaamast sõitis Goering
Saksa saatkonda, kus enne matusetalitust
algust Saksa ohwitserid kandsid Püha Jaani
katedraali 4 suurt loorberpärga, mis ase
tati katafalgi jalale.
Polittka nõuab oma osa.
Marssal Pilsudski matuse warjuS algab
Prantsuse-Saksa-Poola politiline male
mäng, kusjuures Poola etendab tsentraalosa.
üldist arwamist järgi püüab Laval poolaka
tele selgeks teha, et wenelased ja prantslased

koos on palju wäärtuslikumad liitlased kui
sakslased. Praegu näib, et Lavali katse
wõib õnnestuda. Suureks abiks on talle
muidugi sõnum Tschehhi-Wene wastastikuse
abiandmist lepingu allakirjutamisest, mars
sal Pilsudski surm, kes oli kindel Wenemaa
wastane, paljude Poola armee kõrgemate
ohwüstride suntpaüiiad Prantsusmaale jja
see ola awalikust arwamisest, mida juhiwad
juudid. Pealegi Poola kultuuril on palju
rohkem ühist Prantsusmaaga kui Saksa
maaga, ja Poola on katoliiklikum kui natsi
Saksamaa. Umbes kuu aja pärast wõib
järgneda Lavali sõit Berliini, kuS Prantsuse
wälisministri seisukord kindlasti on tuge
wam siis, kui Saksamaa näeb, et ta wm*
kaotada Poola sõpruse.

seks Warssawi.

Niisuguse õudse kiirusega häwinud küla
aherwavem. istuw. praegu peawarjuta jää
nud elanikud. Reede õhtul wõis kohata sü
dantlõhestawaid pilte: ema ja lapsed istu
wad oma endise maja ukseasemel ja ulu

Wõit lätlaste üle täiel rindel.

Kergejõustiku hooaja awawõistlustel Kobin teibaga ? m.

toad hullumeelsetena.

Tõepoolest on paljude perekondade olu
kord otse wäljapääsematu, sest ainuke wa
randu? on häwinud. Kui kuuldakse tule
kahju majanduslikkude kahjude wõrdl. wäi

Võistluste wäljapaist

kest suurust kroonides, siis peab arwestama
seda, et Lisje küla sellest osast mõne nädala
eest ei saanud Politsei muidu sisse kasseerida

Wasakul R. Kiipsaar

28 senti trahwiraha, kui et pool küla oma

Akadeemilisest Spordiklu

wamad mehed.

bist ja H. Kobin Ambla
Spordiringist. Esimene
hüppaS teibaga 3,40 ja

sendid pidi kokku panema.

Nende otse traagilises olukorras olewate
inimeste abistamiseks on lubanud Petseri
maawalitsuS hankida toetust riigilt ja selts

teine 8,50, mis mõlemad
warakewade kohta küllalt

konnalt.

wäljapaistwad saawutused.

Mõlemad spordimehed on

Paanika Prantsuse
frangi pärast.
Rahaminister rahustab.
Pariisist, 18. mail. Reedel puhkeS
Pariisi börsil igasuguste aktsiate palawiku
!ine ostmine. Mitte ainult rahanduSrmg
kondades, waid ka laiemates rahwahulkadeS
walitseS paanika kordu wc te sa püsiwate
kuulduste pärast, et riigi rahanduse seisu
kord on tõsine ja frangi kukutamine wõnna
lik. Paljude aktsiate kurss tõusis elawa
nõudmise tagajärjel wnduwalt, kuna walit-

suse laenupaberid samal ajal langesid.

Publiku ärewuS wähenes teatawa mää
rani, kui rahaminister Germain-Martin
walitsuse reedese koosoleku lõpul kategoori
liselt eitaS eelpooltähendatud kuuldust ja
alla kriipsutas, et walitsuS kawatseb jääda
kulla alusele.

Ametlikus teadaandes öeldakse, et kabi
neti koosolekul arutati peamiselt rahami
nistri ettepanekud lähema tulewiku jaoks.
Need ettepanekud esitatakse warsti saadiku
tekoja rahanduskomisjonile.
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Selles numbris kiriutavad: Tuglas. Tammsaare, Hindrey, A. H. L., Oras,
Grunthal, W. M., Taar, Joomus, Wahtra, Laidsaar, Neuman, Karlson, Luts, Adams,
Masing, Järvesoo, Säärits, Ekrman, Reisner, Ermu, Kaelas, Justus ja teised.
48 Ihk. teksti, üle 40 kirjutise, hulk haid pilte.

-TÄNAPÄEV" on elav, huvitav, vabamStteline fildajakiri. Eesti paremad autorid igalt alalt ja
lootustandvad noored on nTftnapSeva" kaastöölised. Suvitajad teie kaaslaseks saagu .Tänapäev".
Üksiknumber 40 s.» tellimishind 1935. a. lõpuni Icr. #.90. Saadaval kõikides raamatukauplustes ja

kioskites. 0..Ü JtOOÄ-EESTI KIRJASTUS", Tartus.

Kärarikas Tapa linnawolikogu
Isiklikud asjad ja wahekorrad.
Tapa linnawolikogu reedene koosolek
kujunes üle ootuste pikaks ja kärarikkaks.
Enamik päewakorrast wõeti õige ruttu
läbi. Kuid elektrijaamale uue wkomobiili
muretsemisel puhkesid waielused. Lw. W.
Ruuse waidles sellele wastu. Teised said
tull» juurde ja nii kestis „lokomobiili waid
lus" mitu wndi. Jõudes pooldawa otsuse
teha, ei pääsenud wolikogu edasi rahasum
made osas, kuna selle küsimuse arutamisel
mindi isiklikuks ja õiendati kõiki arweid,
mida harilikult wolikogudes ei tehta. Mee
leolu on nii pinew, et waewu sai teha asja
likku tööd.

üliõpilased.

Tartu kergejõustiku hooaeg avati reede õhtul
Võistlustega, milledest osa wõtsid ka lätlased. Wa
rakewade ja jahedate ilmade tõttu ei ole suutnud

kergejõustiklased veel oma paremasse wormi
tõusta. Ent siiski näidati mõnel alal päriS rahul
dawaid tagajärgi, mis lubavad loota nende näi
tassilt käesolevaks hooajaks kõige paremat. Ka
Läti kergejõustiklased pole weel heaS wormiS ja

neil võistlustel ei suutnud ueist ükski võitjaks
tulla.
WõistluSte väljapaistvamaks tagajärjeks võib
lugeda Kobina teiwashüpet 3.50 meetrit. Samuti
hea o« ka Kiipsaare 3,40 m. Märkimisväärne on
ka kuulitõukes nelja mehe üle 13 meetri tõuka

mine. Suurt edu näib olevat teinud Herderi

W. Neggo ja Kaarli gümnaa
siumi õppetase.
Hiljutisel Tallinna Kaarli koguduse nõu
kogu koosolekul on wäga arwustawalt suh
tutud Kaarli gümnaasiumi õppetasemesse.
Sel puhul awaldab selle gümnaasiumi di
rektor Leopold Raudkepp „Waba Maa" ree
deses numbris awaliku seletuse, mille järele
Kaarli gümnaasiumi hea kuulsuse halwene
mise põhjuseks näib olewat kooli endine ma

LaaS, kes näitaS 1000 m jookfuS 2.44, võites teisi
suure ülekaaluga.
Läti raskekaalu poksimeister Litcheu tegi kaa

temaatikaõpetaja, praegune Tartu poeglaste

nud umbes 60 prots. kõigist nõrkadest, kuna

gümn. direktor W. Neggo. Dir. L. Raud

teiste ainete peale langes ainult 40 prots.
Hinded matemaatikas osutusid ebapedagoo
gilistena, millest instrueeris koolinõunik
minu palwel internselt õppenõukogus. Hra
W. Neggo ei tööta enam Kaarli gümnaasiu
mis."

kepp kirjutab:

„Koolinõunik hra J. Grüntal wõttis
jõulu ajal 1930 statistiliselt kokku õpetajate
poolt pandud hinded, kusjuures osutus, et
„nörku" hindeid oli mat. õp. W. Neggo pan-

fa teivashüppe, kus ta aga jäi kolmandaks taga
järjega 3,10 üi. Litcheni hüppamise wiiS on teh

niliselt weel krvbo ja nõuab tugevat viimistle
mtst.

Kuulitõukes teeb walgalane MääritS esimese
tõuke, mis on üldse esimeseks kergejõustiku üri
tufeks tänavu Tartus. Kuul lendab 13.73 meetri

kaugusele, millist saawutust tõukaja hiljem enam

ei suuda ületada. Selle tagajärjega tuleb ta ka

esimeseks. Järgnewad O. Erikson 13,67, A.
Michelson 13,40 ja Kirp 13.30 kuna wiima.
seks laab latlane Simson 12,80.
100 meetri jooksus wõistleb wiis meest. Esi.
rinda suruwad end tartlased Nesterow ja Beck.
man.JÖÕibab esimene ajaga 11,5, kulla teiseks tul

nud Beamam aeg on sama. Kolmas on Suik

? .5 ueljas lätlane Borozdin, kuna wii

maseks laab tartlane Raska. Nesterow tviimas
tel meetritel wigastas jalalihaseid.

aa I°°*? iooksuS asub wedama Pärnu

Waprnse warwides wõistlew Herb. Laas. Wahe
peal moodub temast noor jooksja Jngo, kes aga
lipuks laab wnmaseks. Lätlane Swedris surus
end teisele kohale ia sellena ka lõpetas Herb. Laasi

LY ' 0" 2.44. Lätlase aeg 2.49,4.
Kolmas oli Amon ja neljaS Jngo.
-T Kobin alles kolmanda hüppega

ületab 3,40, kuid 3,50 meetrist läheb ta üle esi
mefe korraga. Teiseks jääb Kiipsaar, kes ületas
esimese korraga 3,40. Lätlane Litchen kõrgemale
3.10 meetrist ei saanud.

-T looksu wõitis Tartu kalewlane Anier

Ülekaalukalt, näidates aega 9.20,4. Teiseks tuli

Õzolin, kes wahepeal spurtis Anierist

mõõda, kuid wiimastel ringidel jäi 40—50 meet

rit maha. Tema aeg 9.29,6. Kolmas oli Mal
leus 9.35.2 ja nestas Lulla 9.47,2. Wiies
mees Perw ei lõpetanud.

Võistlused jätkuwad laupäewal kell 6 P. l.

Kawas on 110 m tõkkejooks, kaugushüpe, 1500 m
jooks, 400 m jooks, kettaheide, 5000 m jooks, kõr
gushupe ja odaheide.

Laupäeval, 18. mail 1935. a.
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Mõttekilde

Pühapäev.
Perekond soos.

hinge terwihoiust.
Hnmanttas.

11. Konfutsiuse Suur õpetus.
Lao Tse'ft wähe hiljem on HiiiiaS hinge terwis
boiu alal tcotsenud Konfutsius (Kung Fu Tst).
Tcmost on säilinud Tsang'i kandu Suur õpetus.
Kuna fce Eiiur õpetus koosneb waid mönestlüm
ncsi reast, siis olgu ta siin toodud täielikult.

„3imr õpetus taotleb hiilgawa hingeterwist
teostust, rahtva unend-ust ja püsimist kõrgeimal
ku.tnuri järjel. Püsimise paiga teadmine toob ra
huldist. rahuldus wöimalixb rahu, rahu WSimal
dab arutlust, arutlus WSimaldab teoSwst.

ASjadel on juur ja tipp, ettewötteil lõpp ja
algu?. Selle teadmine, mis on esimene ja mis
tvnmane. juhatab ligemale õigele eluteele.
Muistsed kultuurinimestd soowideS teoStada

biilg wat hingeterwist üle maa (taewa all), esiti
waliisesid häSti oma riist. soowideS HäSti walitst,
ba oma riist, esiti korraldasid hästi oMa pcrekon
nad. soowideS hästi korraldada oma perekondi, esiti

harisid hästi oma isikuid. soowideS hästi harida
oma isikuid, esiti õiendasid oma tunded, soowides
õiendada oma tunded, esiti puhastasid oma mõtted,
soowides puhastada oma mõteid, esiti täiendasid
oma teadmisi ja teadmisi täiendasid uurides asju.
Asjade uurimine WSimaldab teadmiste täielist
kuse. teadmiste täielikkus tvSimaldab prchtad mõt
ted. puhtad mõtted wSimaldawad õiged tunded, õi
ged tunded wSimaldawad isiku hea haridust, isiku
hea haridus tvSimaldab perekonna hea korraldust,
perekondade hea korraldus WSimaldab riikide hea

walitstmist ja riikide hea walitstmist WSimaldab
rahulist elu üle maa.
silcmivalitstjast (taetvapojast) kuni kõige hari
likumateni inimesteni kõik pidagu isiku harimist
juoreksl

Kui juur on jäetud hooletusse, siis lattv ei
saa olla korraS, ja et tähtis asi oleks hooletusse
jäetud kuna tähtsusetu eest hoolitsetaks HäSti, on
kuulmatu."

Vana eestlaste visadusega haritakse Pelist raba peaaegu paljaste kiitega. Viletsused ei suuda tahet ega tufu murda.
IS. juunil 1933. aaStal asuS käsitööline
Aleksander Nihwer üheS oma abikaasa ja
kolme wäikese lapsega elama Jmastu soosse
Tapa lähedusse.

Kaasawaraks oli asujail waid 133 senti
raha, ükS lehm, pada, pann ja mõni riide
hilp. Seal, kus
südapäewal roomasid rästikud pidid im
mesed ööbima

põõsaste ja küngaste otsas. Hiljem ehitati
mätastest onn, mis nii madal oli, et wõima
lik polnud sees püsti seista. Sügiseks ehi
tati elumaja pikkusega 11 jalga ja laiu
sega 8 jalga ning seinte kõrgus waewalt
jalga Iviis. Katusele aeti alul witsaraage
ja mättaid— hiljem kaeti pilbastega. Onni
sisse tehti sawist tulease ilma raudade ja
usteta, ei lage ega põrandat, seinad lauast,
aken umbes 10 tolli lai ja 2Vz jalga kõrge,
ukse kõrgus jalga neli ja mis elamusse on
juhitud loomad poolelt. Maja mööbliks
waid üks wähe suurem kui tabureti suurune
laud ja paar järi. üks kohwer, paar-kolm
kruusikest ja kausikest. Hiljem ehitati ela
muSse Tapa sawitööstuse omanik UdikaS'i
toetusel ja kaasabil pisikene soemüür ja
raudplatega pliit nõnda, et see kolmandi
ku põranda pinnast enda alla wõtab. Maga
takse põrandal, kuhu waewalt neljahingeline

perekond ära mahub. Leiba küpsetatakse
pliidi all. Alles hiljuti on elamusse põrand
ja lagi saadud - nõnlsi. et
käesoleval suwel ei paase rästikud enam
elamusse.

Loomadele on moodustatud warjualu
ne ainult mätastest ja katuseks on puuoksad

ja weidi õlgi. Ruumi on seal niiwörd wähe,
et ümberpööramiseks tuleb leida tagurpidi
käike. Talwel on loomade ja inimste elamu

psaegu ü?S olnud ainult paar-kolm laua
st rwa on nagu moepärast wahele löödud.
Ka puudub loomadeonnis niipalju ruumi,
kuhu saoks kitsetalle ära mahutada, kes on
inimestega ühes ruumis jä ööbib laSte
kaisus.

WeewõtmisekS on toa ukse olla kaeva
tud aut, kus sees hall sogane wesi, nagu
rattaroopas ja seda wett tarwitatakse küll
joogiks ja toidu walmiStamiseks.
Kahe eest. kui asuti metsa elama,
oli asujail ainsaks loomaks lehm nüüd
on juure muretsetud hobune, kitsed, lammas

ja 2 kassi ning kümmekond kana.
Põlisest raba-soost on Aleksanded Nihwer

oma abikaasa Helmiga üles harinud mit
te masinate ega hobuse jõul, waid käsitsi,

umbes tiinu, kuna see maa alu! üldse
ei kandnud looma ja pealegi polnud omal
hobust ega jõudu palkamiseks. Küsitud on
rukist, mis kunstwäetise puudusel on wäga
armetu. Toa ümbrusse on siiski istutatud
mõned lilletaimed ja krunt on piiratud sü
gawate kraamidega, mida meeS omal jõul
Soosse elama asumise põhjuseks

on perekond Nihwritel nimelt ste asjaolu,
et perekonna suurenemisega polnud wõi
malik isa, endise moonamehe, majas elada.
Oli waja tööd leida. Et mõisateenijate
kohti polnud, samuti ei wõta ka talupidajad
perekonnaga teenijaid ja üürikorteri, pidami
seks puudusid sissetulekud wiiehingelise pere

toitmiseks, siis ei jäänud muud üle, kui kuiWalt maalt „wälja rännata" sohu. lindla
wala „Lauri "talu kohaomanik Jaan Lem
mits'iga sai lepitud kokku maasaamise aS
zuS tingimusel, et Nihwer saab 10 aasta
peale 8 tiinu põlist raba-sood, mida kasutab

ideldakse, et Konfutsiuse SpewS olewat HiinaA

On üks asi Konfutsiuse Suures LpetuseS, miS
nõuab õigustamist." Seal on tunnistatud istkü ha
ridnse ainsaks aluseks teadmiste täielikkus. Tead
miSte täielikkus tvSimaldawat juba Puhtad mõtted
ja õiged tunded. Meie ei taha praegu rahulduda
oma koolidega nimelt selle pärast, et nad ainult
teadmisi kipuwad anduia ja tunnete kujundamise
on jätnud kõrtvaliseks asjaks, nagu ka teotvõime.
Konfutsiuse seisukohta Wl> õiguStada kahest kül

futsius, ife tSeSti om<r tundeid ja teovõimeid hari
da, Maadeldes hoolikalt oma ümbrusega koo» ka
oma enese hinge ja arutledes, mis tema terwisele

hälvi tannse WZimeid.

dada, olgugi et selle kujundamise siht ja laad nõuab

tartviS oleks. Kuid meie ei saa küll selles asjas
tegelikult nii talitada: koolides tuleb teadmiste
kõrtval ka tundeid ja iseäranis teotvöimeid kujun
tväga suurt ettelvaatust.

si koguma asju uurides, nagu seda sootvitab Kon-

Weoameti kontorist wäljvS kaks wedurijuhti.
Ees wana Laane. KühmaS, raskelt jalgu tõstew,
nagu olek? aastakümnete pikkusest wednril seis
mikest kogunenud saabaste alla raudtallad. RS

gu ... On raske kirjeldada nägu, millele il»»
«unud marud, suits, kuumus, wihm ja mured.

rõöpalist. Ta tahti» tiusta, et tasuda arwet.
„Ga hakkad fiiS sõitma Walga liinil?" pomi
se» ükki Laane. ..Kiirrong. Peatu» Kuusiku jaa
ma» kolm minutit."
„R»jah. Kuusikul kolm minutit jah," finnita?
MSgi.
..Knnsiku! Kuusiku!"

maid."

Veidi hiljem istus kaks ametiweuda siiski
kõrtsi nurgas. Sisseastumisel wastikuua ttmduw
alkoholi, hevinga, kõrbenud raswa ja tubakasuit
su segu muutu» juba kodusemaks. Sotis jutt.
..Kuule, täna pead mulle rääkima» miks juba
teist korda lükkasid tagasi kohapakkumise laiarõi

lishaigust ja wõisid süüa ainult piimatoite.
Omale maale asumisel Pidi awanema wõi
mälus töötada kõigil samuti ei laheks
raisk,! ka see aeg, mil mehel endal tööd ei

Möödunud nädalal tvõis rannulane kuulda
käo kiikumist. Wana rohivas ennuStab head su.
tviwilja saaki, sest ..kägu olelvat tänatml ketvadel

witsa tulnud". Mõned olla isegi pääsukest näi
nud.

Ka seltside elu on ärganud talveunest. Pee
takse koosolekuid. Eriti tragi on uuS tuletõrje.
Seal nõuawad mehed tööd.

VanaSti oli Peedu fuwisakfal stmr tegemine
terves.Peedus ei olnud ühtki kauplust, nüüd aga

tuleb kui seeni peale tvihma ja peagi on neid

arvult kolm.

raha 4300 rubla. Hiljem leidis sama kaupmees
ahjult plekk-karbiga, miS sahariini toosi kujutas
ia pitsatiga kinni pandud. 2000 rubla. Mõnest
kohast tuli välja isegi tallanahka ja saapapealseid.

Raba pani peitu endine kaupmees, kes oli rikaZ
mees ja kartis mammona kaotsiminekut. Surres
jäid pudelid aga rahadega põrandasse peitu', küst
nad nüüd päevavalgele tulid.

pudelit, millised täidetud endise tsaariaegse Wene

inkuga lvarustatud võõrpäraste nimedega. Ee»tistamiscks on seni sooivi avaldanud kolm-ncli.

tublisti sõimata.

mille kirjutamiseks kulus palju paberit, küsisin
talt, las ta ei tahaks saada mu naiseks."

Laane neelatas. SnS jätkas peagu fosiSta
deS.

rinnale.

..Oli snwine südaöö, kui lähenesime nädal Dil.
jem Kuusiku jaamale. Vahepealse sõidu tegi mi,
nu eest keegi ametivend. Vedur SnndaS. Taht

silmitse? mind tõsiselt, siis naerata?. Olin lõpli

«Oleks sa näinud ta filmi, kui järgmise sõidu

sime teha tagasi eelmiste» jaamade» tekkinud aja.

kult wõidetnd. Ma wajnfinnüüd iga sõidu ajal

ajal aStusin kõhklewana ooteruumi. «Tahan,

kaotusi. Mind aga ei suutnud rahuldada matsi

unustasin momendiks kõik peale meie kabe. Haara»

nagu lap? koha nime, kn? suri ema. Pea halli

pliiatsiga kritseldatud sõna: «õnnelikku sõitu!"

Sain wedurijuhilt rohkem sõimata kui kogu elu

sin ta kaenlasse, hoolimata pnhtaist lehist ja raa
matuist laual, hoolimata Liide walgest bluusist.
Kahmasin kõik enda tahmasesse sülle. Meile oli

ajal kokk», kuid olin õnnelik."

jäänud waid ükS lühike minut. «Jaan. ka? sa

Möödusime semaforist. pöõrangukphad panku,

Laane peatvS, et toppida taskusse kustunud
piipu.

wotad mu ükskõik millisena?" küstS ta kesk fülelust

SM. Ta näos peegeldus suur mvre. Helises

sid. me ei vähendanud kiirust. Seadsin end HlP
pevalmiõ. Veel sada meetrit.

«Reed kaks kritseldatud sõna said meie hilise,

äiraköidu märguanne. «Wõtan su nagu oled, lal.

jnukfepnhmaga waju? sügawamale laiade õlgade
wahele. Imelik, mõtle? Mägi, et ma pole Laanet
kunagi näinud teisiti, kui ikka hallpeana. Ometi
pole tal aa?t«id weel teab-kui-palju

siu teist aastat Walga kiirrongil kütjana. Olin
kolmekümne wiie aastane. Kuusikul oli siis wiie
minutiline peatu». Küllalt aega karbi suitsude
ostmiseks. Suitsu oSteS nägingi ühel õhtul jaama
raamatukapi lana taga teda. Lleti ainult ta nä
gu. See oli ilus, imeliselt puhas, suurte waikfete
silmadega nägu, kcstge walnjoonega ümber suu.
Ma polnud kunagi kphanud sellist.
Edasi sõites pildvsin mõtlematult süsi ahju ja
juhtus muidki tähelepanematust, mille eest sain

Ja tõcSti, see oli mu õnnelikum sõit tinaseni.

ma kirjawahetuse aluseks. Ta nimi -li Liide.
Olen hiljem palju mõtelnud sellele, miks just mi
na, tahmane !:hrat, pidin meeldima talle. Aga
ilusad olid need paariminntilised jällenägemisel»,
mille kestel laususime waid paar sõna, wahetasi
me salaja wahepeal kirjutatud kirjad ja wahtisi

me Lks-teist naer silmis. Siis kadus isegi waln

joon ta suu ümbert. Lõpuks ma LheS kirjas,

liS! Ja ngüd nägemiseni!" Töstfin ta k-r
-gele, laSteS fäält sadada alla. nagu tehakse laste

ga. Ise tormasin minema. Nkselc jõudes kuulsin
walusat aietust. Pöördusin. Liide lamaS põran
dal, teheS abituid tönsmiSkatseid. Nagu etteheide
wibutas minu suunas abitu jalg. See oli põlwe.

ni luitunud puust. WäljaS wiliStaS kärsitult
wedur. Seisin kangeStunult. Teine lolle. SSõS
tusin jaamaesisele, kSrwus tüdruku nuuksed.

Kogu sõidn ajal Tallinnani nägin pnujalga ja
kuulsin nuukseid. Kord nägin wastikut PnutSM
wibutatawat höõguwaS wcduriahjuS, siis pisteti
see esile sooS raudteeliinile laskunud udumüü»
rist... Sinna juurde näis nutwat kogu kihu ta w
kiirrong. Meel järgmisel hommikul korteri» olin
walmis tapma igaüht, keS oleks wäiksemal maa
ralgi osutunud süüdlaseks m« õnnetuses. Aga

nõudlikult wedurijuhilt ta »n ammu surnud

polisel," sõnas üffi Mägi. Kes see s narr, et
nsab su juttu suurest., armastusest kitsaroopalise

wastu. Seda wõib uskuda mõni kalauaiue tu
rnl. Meie, wedurijuhid, aga mitte. Pealegi, olen
sulle tänu wõlgu oma uue koha eest. Sinu üraüt
lemisc tõttu ju selle täna sain. Rüägitakse, et.
Mägi jättis lause pooleli, sest Laane ott tvisa
nud käest noa ja kahwn ning seifi, nüüd ühwar.
dawal» ta ees, silmis tagaaetud metslooma wiha.

.. „Mis kurat te miuust tahate, ah! Sina. MS.

paew? MiS kellaaeg? Tormasin wälja. Poole
tunni pärast wäljub wiimane rong, millega woin
weel jõuda isa matusele. Oli waja hankida luba
sõiduks. Unustasin hetkeks Liide ja kawatsetud
kirja. Oleks ma ometi kõik« aimanud!"

Hoolitseja abielumees.

väljendamiseks, mis pakitses fisemaS.

..Rcetud?" karjus äkki vedurijuht. Haarast,

me Pea samal ajal pidurite jängi. Aa mina nä.
gin äkki roobastele ilmunud valendavat kogn.

Rong rappus . Pidurid kiunusip. AoStuS nõrk
karjatus. Olime sõitnud inimesest sile.

.. See oli Liide. Olin sõitnud iile ta valulisest
naost ta väikseist silmist, ta tuksuvast kehast...

Mina!"

Midagi kukku» Laane nahkkune õlisele käisele.
Llad tõmblesid paar korda. Suitsnkarwa käsi tõu.
sis vargsi filmile.

-.Ta põuest leiti kiri. Airi mulla.
Anna»'. Mn elu on olnud valuri.
ka». Valu ületa» aga mu jõutagavara,
kui kuulsin, et sa olla palunud end Lm.

~ ber paigutada teisele liinile. Mõistan
sind. Cla hästi!
„ .. Liide.

m umbe» oli ta kirjutanud.

Peale tekkinud waikust nad alustasid juttu

„Kui sa pildile õige koha oled kätte leidnud,
Mari, siis tõmba teised naelad wälja!"

tust meie viimasel kohtumisel? On võimalik lePituS? Mul oli hirm. et ei jätku aega selle kõige

Tagasisõidul peksin poolsurnuks pöörang»,

uue määrdeõli puudustest... j« oodatumast palka
de kõrgendusest. Jõid. Mägi kiru» endamisi, et oli
tal waja puudutada toda haiget kohta Laanes. Ta
ometi teadiõ, et selle küsimusega wõib wihastada

Omamoodi.
Ncicd sa, need puud siin on minu istutatud.

seletada Liidete oma hoolimatust, ilmset sildame,

Lõpuks kainenesin. Taipasin, millise pettumu.
se. kui palju walu olin walmistanud Lsidele tolle
jõhkra lahkumisega. Sõimasin ennast. Ma juhm
oleksin wõinud ometi teda trööstida. Otsustasin

Laualt leidsin eelmisel päewal saabunud kir
ja. Wrnd teata» isa surmast. Tulgu matusele.
Isa surnud! Wirgnsin äkki nagu unest. Mis kvu

irisesid.

maalnegi kiirus. Värisesin kärsitusest. Auida»

süüdlast polnud ju. -

jalamaid kirjutada. Tema Polnud ju milleski
süüdi. *

gi, j« kõik teised. See on minu asi, kus sõidan.
Wõin ka üldse mitte sõita. Kurat!"
Laane iõtuõ, oodanud asjatult ehmunud Mä
llilt «astust. Ta katt lauale asetatud rusikat wä

isegi kaine Laane. Jah, keegi wcdurijuhtidest ei
teadnud, miks Laane põlgas, isegi kartis, laia-

kel korterid juba mitmed kuud antud.

Nimcde-eeStiStamisekS loodi hiljuti toimkond,
üldse on Rannus 121 perekonda kogusumma» 387

rahadega. Kogusummas oli kuues pudelis Wene

mille olin juba Malga? lugenud lSti. Tüdruk

korteriotsijaid toälja. Mdse on korterite otsimine
tänawu mullusest loium. Minnakse siiski rongide
waStu ehk ivahest siiski mõni ilmub. On ka neid,

Keegi kaupmees, kes endises kaupleb,

leidis köögi Põrandast seest kapi tagant kuuS

peaks olema.
Tagasisõidul hüppasin Kuusiku jaama? wedn
rilt juba enne rongi peatumist, . .et osta ajalehte,

Juba lume minekust saadik ootab Heedulane

sutvitajaid sa kirub külmi ilmu, mis ei meelita

.. Paari kun parast leidsin lehe serwale kak?

„Sellesi saaS homme kaksteist aasta». Sõit.

-Ra ei tule wist kuhugi kaasa. Otsi noore

tn asi oli, sest lapsed põdesid kolm aaStat ing

tuhande turba lõikamisest maksetakse. Lisaks tur
wastele ostetakse riigimetsast ka puid tule läitekS.

Linna wärawas munanaised pidanud
mehe kinni sa hakanud hurjutama. Mehe
üllatuseks olid seal wankris põrsad! Kümme
pisikest siga kui purikat.
Mees mandunud tulist kurja, „et t*
wõi kah enam kuriwaim kannatada!" Nai
sed aga trööstinud meest tulewal kewadel
wõid nüüd üksteist siga Venemaale saata.
Nii on see tvanapoisi elu ...
Kewadine Peedu.

Laane lausu? sellise hellusega need kak? sina,

weel wäbc rikutud elu-rõugearmest, wüljendas en

teeme liigud, Laane," sõnas Mägi jü
rele jõudes. „ütle ainult, kuhu tahad minua."

100.000 turba lõikamine, kusjuures 210 senti

ilma rendita kuid kohustatud on selle
aja jooksul kultiweerima 5 tiinu põllumaaks.
Üürikorterisse asumine oli ka sellepärast
wõimata, et neil lehmapidamine paratama

rahaga.

Jään!" Reis kaheS sõnas wäljenduS kõik. Ma

Ja siiA al«?ta? Laane SM jutustust.-

määratakse kitsalt laiale wedurijuhiks. .

ümber hoides: „Elaw olemus, kes on elu
muredest ja wintsutustest niüvHrd tuimaks
jäänud, ei tea ega usugi ,et midagi saab nii
pea parandada. Saab olla ainult rõõmus
selle üle, mis olemas on, ja tänada Ju
malat."

r.Tf~ • Vanapoisi aparduS. "
Tartu lähedase walla wanapoisist pere
mees tahtis oma majapidamise uhkust ja
ilu, wana suurt siga, saata Venemaale.
Siga wankrile pannes pannud meeS küll
tähele, et siga on wäga „rammus" ja mehe
südames tekkinud k«ri kahtlus. Ent mida
rammusani, seda rohkem on neid kilogram
me ja seda rohkem saab raha. Nõnda sõit
nud siis mees, siga wankris, linna poole ja
plaanitsenud, mida teha seast soadalva

kas ajalehte wõi mõnda raamatukest.

Järeltulija kõnnak oli weel paindu». Nügn,
daga rahulolu. Ei juhtu ju iga püew, et inimene

peale perenaine wiletsalt riietatud lapsi oma

tarwitama. Omal selleks turbamaad oa. Wii
ma sel wallalvolikogu korsolekul anti wälja

Talu Jmastu soos.

Esiteks on ainult teadmised kõik hingetertvisele
hädaohutud, olguqi. et hea. ja burjatundmise puu
legendi looja on teisiti avtvanud. Sest hinge tead.
lik külg ei lase ennast tuöõriti kujundada: ei saa
ju inimesele õpetada, et ütt ja kaks koos oleks ne
li, kuna kcrgeSti saab kätte õpetada tvihkamift ja

/

Kõige selle waesuse ja
raskuste peale vaatamata on perekonna
liikmed kannis rõõmsad.
Ja kui küsiti, kuidas simdawad nemad
seda kõik wälja kannatada, siis wastas selle

ajal ohtral: kaslvatama õlleotri õlletehastele, klist
tuuakse odra seemet. Tänaivu> kewadel küliiakse
mõnes talus isegi kümne Ivakamaa ümber õlleotri.
Wiimosed tõusid hinnas ja anuatvad sissetulekut.
Kütte kokkuhoiu mõttes hakkab ivald täuawil
koolide ja wallamaja ahjudele „tofsiifs" turwakt

jest.

' St. Raunik.

sein.

Nisu fiiltotjnnba tänaivu ei suurendata. kuna
pöllupidajaile nisu realiseerimine raskusi sünni
tab. Pealegi langes möödunud sügisel nisuhind
peaaegu rukki tasemele. Kuna linnahinnad sel
taltvel tõusid, siis suureneb käesoletval aastal li
nakülwipind peale waheaja. mil lina sugugi ei kii
litud wõi jälle ainult oma tarwiduseks. Põhjust
linakülwiks andis ka tvanade tagawarade realine
rimine. Sissetuleku mõttes hakatakse wiimascl

altpoolt isiku hariduse kaudu.

Tänuvõlg.

Nihvrite pere ja «ende lahutamatu maja
sõber kitsetall. Taga on näha osa loo
maonni, mis ehitatud mätastest jä elumaja

Kewadkiri Rannust.

Tüll keegi salata. Konfutsiuse LpetuS on hiinlasele
kallis traditsioon. Aga tema sisu kohta tvSib küll
ütelda: „<vige on ju ammu leitud ,<rn õilsaid hin
gi ikka köitnud, see wana õige teoSta!" Ei saa ju
kahelda selles, et keStew heaolu on teoStuw tvatd

Üksikud valged pilved uinuvad ülal,:
pühapäeva rahu on linnal ja külal,
õues nüüd siimendab aroomidcude,
pudeneb õiskarikast kullane kude.
Viljaväljadel sinab, särab ja valub,
maa sujuvaid päikesekiiri nüüd talub:
Kõik upub nüüd õues kui leekide leene,
käib särade kangas üle tuuleteede.
Isa loeb piiblit ja emal käed ristis.
Hiireke nurgas teri vist tasa listis:
Kostab nii imelik salajane kobin,
akna taga säilib suvetuule võbin.
Metsade sügavus on kauguses kume,
sinnagi päikene viind sinava jume.
Justkui lagiseva laulu lõpmatu la ja,
kostab nüüd häälte ja suminate kaja.
Ääretu suur on suve õnnistus, aare
ulatab üle põllu, meredesaare:
Manab meeli pühapäevarahu pinge,
hoovab õuest justkui elutuld mu hinge
Maa jutustab.

on kaewanud.

ametliku usutunnistuse aluseks. Hiinas on tvist
kiil! endiste pölwede pärandused austatud enam
Titt kuSkil mujal. Wõib olla on seal sellega liiale
mindud, kuid traditsioonide austamise ilu ei saa

Teiseks soad inimene. keS on harjunud teadmi.

R. Ktmsea,

Rääkija haaras wiinaklaafi ja tühjenda? selle

räpakalt. Siis wajug ta pea.. uucSti sügawale

seadja Kunsiku jaamas. keS armukadedana oli luu
letanud Liidele mi«« ümberpaigntamise 100. nä.
hes mind Puuduvat eelmisel sõidul. Oleksin tap.

»»»(«, wlttt niitu linitMiib. »°id fetgi si,an
Poleks toonud tagasi Liidet."

Laane vaikis kössi vajununa. Ta näi» kand.
vai ranka koormat. Mägj julges vaevalt hinga.
t°. S.is Laane keha wiSku» järsu nõksuga sirgr.
TovSteS ta haara» klaasi ja karju»:

„Joo. kurat: Sõida: Enn kaas»: Riiiid
Ätte!"' °Uh tsn" toÖIfIU 1,116 cest. Minu.
Äõi ja rntta» sii, wihmapladisewasse sügi».
ahe.

«, U 4.

LautzjiHval, 18. mail 1930. a.
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UUDSET 13. ROMANOVIST.
Waranduseotsijad Rakwere Wallimäel.
SIBER.
Saat«WK.el. ;f

9toS*fere fvdtzM» haM»Mls«ss4 tah«i fisse ««Ua.

mala wastu. Pikkamisi hakkas tsaarirsng
liikuma ja weerW Mberi'
Tsaari silme ees tantsisid hiiglasuured lu
mehelbed. Nad langesid kõwakssÄmunud
maapmnale jv kaisid oma pchMe jahedu

kütid kohtasid mind aiaS sa õnnitlesid . Ka
mina õnnitlesin neid,— neil oli.rügemendi
pidu Õhtul mängisid Älaria, ja
ja m. Gillard mingi näidendi Fluid de
JähN". Naersime hirMsästi. MIM MPe
neb. Õhwl langes' termvmeMr —24 Ma
dile. Täna lõpetasin Alekseiga PKdrßuure
elu- .ja Malitsüslvo. Nüüd tfÜen hakaüud
maha kirutama Tschehowi näidendit „Ka
ru". sest Olga. ja Maria iahawad ta "Me
kanda. ,Täna wli telegramm teatega, et
enamlased wõi rahwakdmissaride nõukogu

Bafrrrmt(nntf<tr tfacrrt perekonna ara
lptou asjus algasid tõepoolest juba tetoolut*
ftooni ütat Kuid alles SA märtsil teatas
Inglise walitfuS, ei Inglise kanmgas oma sega koik need, kes 'sõitsidmaale, Äst Polnud
iabtpoja meeffasti wastn wStakS. Ettewal
enam tagasipääsu, ei tsaaril ega niassajail,
miswsed ärasõiduks olid juba tHtud. Aju ei
ftmrwinStidel -ega roimaritel,- ei juhtidel
tine walitsus, tsaari perewnna pärast siiralt
ega
juhitawatel.
mures, teatas, et ta on walmiS tzma ülal
pidamise kulusid Jngkismaak ldtümm. MS
Tsaarinna Siberi kirjadest
ne uue, erapool-ew maa läbi. Pidi samuti
|CMtt
Anna Wõrnbojnata!
korda minema, Saksa walitfuselt lubadus
on aktsepteerinud sakslaste rahuläbirääkimi
soauurtada, et ta laseks Wene tsaari pere
„Lven palju, wiibin muide oma mõte
konna takistamatult Inglismaale läbi. tega minewikus, miS on ribas ilusaist ja sed, kuna waenlase wäeosäd edasi marssivad
ja keegi neile wastu ei lahe. On see' allis
Need ettewalmistused kestsid lutti 10. april kalleist mälestusist. Jumal ei M maha mure!
lini.
neid, kes teda armastawad ja usmvad tema
Tobolsk, wäike linn Siberis. Linna kes
Sel päewal ei ilmunud Inglise saadik, piiritut halastust. Tema aitab meid siis,
sir Buchauan einele. Mes parast pikemat kui loodame seda kõige wähem, ja päästab kel'künkal hiilgawate ' kirikute kuldristid.
aega kõlasid koridoris kantsel, tulewad säm selle õnnetu maa. Peame uskuma ja'kan Laiad,, sirged tänawad on puuga sUütäküd.
nmd. „Wi?mais," kirjutab Miriel Bucha- uatama." ,DüjuN lväikeseke "ptatgu Pikal terräänil asetseb kahekordne, neli
NON, uks ja minu isa astus sisse. paari sokke, ta wiimoM on üsna aMiAd. nurkne Maja. Kord resideeris "siin Tobolski
Km mu tina tema nägu nägi, hüüdis ta MÄetad Isa lveel, kuidastvarem tatwiti kuberner.
ehmunult: „Mis on juhwnud? Kas oled stM kudüsin? Kujun neid nüüd meile kõi
Augustikuu alul aastal 4917.; ilmus
hõige?"
maija kolonel KobßmSki. -WäikegSe. -Isa pükse olen. .'juba niipalju. PaM
nud. Tütarde särgid on „Oo
M Majas algas nüüd otftktche- elawaskel
Isa wiskus kirjutuslaua ette tugitooli.
„Sain Inglismaalt teateid," tema Issand, päästa Wenemaa," nii "kisendab mu dus . Wanad mööblid tehti puhtaks. Sü
hääl tõlys elutult. tõrgutvad keisrit Ma Jumala poole ööd kui.päewa. Oo ju ' longi toodi klNwer. Mkkceilt Siberi kaup
mal, kllidas kannatab meie isamaa. Tead meestelt ostis Kobõlinski' kaks wedrusvoo
waStu wõtmap."
Ruumis walitses sügaw waikus. Wäl stl, armastan nüüd teda weelgi kuumemini dit. 'Maja ees olew õu ümbritseti kõrge
jast oli kuulda tänawmudtee signaalkälla. ja siiramalt kui kunagi warem seda õn laudplanguga.
Kustki) kostis pauk. Siis jäi kõik waiki. netut, seesmiselt Purustatud ja waenlaSte
" AnguÄti ' Veskel nagid - Tobolski
Llohd Äeorge'i nime sel päewal ei nimeta paalt lömastatud kodumaad."
kuidas sõdurite saatel sammus läbi peaiä
tud.
tuleb. WnlmiStngem teda nawa wäheldane, blbnd kolonel, wananew
wvStu wõ-tma! Heitkem audist ära määv naine ja, neli tütarlast ja kolmeteistkümne
Siber.
dunnd riided, puistakem endilt maine tolm, aastane- poisike. Seltskond' kadus kuberneriPchsstagem
keha ja waim ja jätkem maha Hoone plangu taha. Kui raske majauks
Kolm kuud hiljemini anti Tsarskoje
Äu
edwÄtnsed.
Sest Mk selles msailmas kinni langes, heitsid Tobolski elamiknd riSti
Seloo sõkale kast, toitu wiiekS päewaks ette
walmis teha, ja selle koka kaudu sai NLo on tühi ja wäärtusetu. Ta tuleb, selle maa 'ette. MtnNd aru saada, dt päise
lai teada, et tema omaksed peawad lähemal ilma mMtseja, 4a meie kmmnardume tema päetva ajal wiidi täitawat msöda-MMgi» —*
tsaar Nikolai AMandrvwitschi.
ajal Tsarskoje Seloost lahkuma. Läbirääki risti ees."
miste nurjumisest Inglismaaga ei teadnud
Elu Tobolski kwberneri majas
(tiur lima tliirsj i
ÜhetoöMiselt. Arereeritud perÄond-tõusis
tsaar midagi. Kui keiserlik perekond asju
paktis, polnud tal endal aimugi, kuhu reis
„Minu rnmepäew möödus kurwalt, hoo M üheksa, hommikul. Pärast teed lapsed
läheb.
pis teisiti kui inöädunud aoKtal. Lõuna õppisid, tsaar luges ja tsaarinna kudm, Kell
31. juulil pärast lõunat AmuS paleesse ajal kseraDati missa. Neljanda rügemendi üks söödi lõunat.
Kerenski, saatis kõik wõõrad eemale ja kõ
neles enamlaste juuresolekul tsaariga sil
Rapla. jama Rapla <My
matorkawalt häbematult. Kui aga wõöraid Omnibuseühendused Tallinnaga.
Kasstwabrlk: WäHasMpd Rapla jaayrW igal
Sel
nädalal
algab
ühenduse
pidamine
auto
juures polnud, käitus tol korrektselt ja nim-S
esmaspäewal kell 2,10. kesknädalal kell 1.50 ja
laupäewal kell 17,20. Järwzkcmdi klaasitvÄn.-. «Kai
-tas tsaari tema tiitliga. „MajeSteet," Mes buseliinidel:
TaGmn—ü&õfu; Wäljasõidud Tallinnast igal
Kerenski, „kas te usaldate mind?" Shkkolai pühapäeival kell 2.0, teisipäetväl, neljapäeival ta eömaSpävival kell 3.30, kesknädalal kell 16,50 ja
kell 18.1.0.
waikis. Wõib-olla talle meenus sel hetkel lathpäewal kll 17, Wõsutt igal pühapäewal, es laupäewal
Rapla alew Rapla jaam: Wäljassidud
maspäemal.
kesknädalal
ja
reedel
kell
6^30.
pikk rida ministreid, kes 24 aaSta stwffnl
- Rapla alewift igvpäew kell 4.30 ja 16.50. iga
Wäljasõidud igal äripäe päew peale laApäewa kell W/ainult laupäetmti
olid asetanud talle sama küsimuse. Kerenski tvalTallinn—Pärnu:
Tallinnast feütt 17, Pärnust fcll 5.
kell 10:10 ja ainult eKnaspäÄviti kell tM),
pidi olema selles reas wiimane.
Tallinn—Kuressaare: Väljasõidud igapavw
Rapla jaamast igapäew kell 4.50 ja 17cL0, igp
TÄlstmast kell 14.4 Z. Kuressaarest kell 6.35.
„JahütleS ta siis.
päetv peale laupüewa kell 18.30. ainult laupae
„Noh, siis, majesteet, uskuge mind, et
Tallinn—Haapsalu: Wäljasõidud igal Sri witi kell 20.ja ainult Wmaspäewiti kell
paewal
TMinnast
M
17.
Haapsalust
kell
6.
kõik, mis ma teen, teen teie päästmiseks, ja
Vasalemma jaam Ptirsalu-Msti jaam
KangeKa^^Mawttnawo
mitte teie hukkasaatmisekS. Kas usute ka Lihula:
Wäljasõidud Wasälemma jaamast igal
seda?"

„Usun," waSjast Nikolai jgHsM Se
renskilt oma eelseiswa. reisi lõppjaama, To
bolSki linna, Siberi südames.
Tihe rahwaparw kogunes pakt raudwä
ratvate ette.

Rahwas hõiskas ja MiliStaS. KsissrL
kub autod pidid pöörduma kõrtvaltänawale.
SSjawäelise kaitse all wndi nad ühte kauge
masse jaama. Rong seisis «s. Haige tsaa
rinna kanti kätel waguniSse, kus ta, pea
kätele wajunud, istuma paigutati.
Aowalgel lahkus rong Tjarskoje SÄosst,
ja Nikolai algaS pikka reisi mööda walget,
lumistunud teed. Maapas-taed. Te«a ja
tema esiwanemad olid salapäraseöse Siberi
saatnud loetlematuid mässajaid riigi ja juPahlbärgi
Ringhääling.
Põhjamaa walged SSd^
Rüüd on meil Põhjamaa walged ööd
käes ja kõrk tänawalaternad on TartnS kus
tutatud.
Eite just oli üks niisugune walKe sö.
Rii walge, et wõtt-iS silmad pimedaks. Oli
niisugune tunne, nagu oleks kott pähe wsiaSnd ja koti ümber tõmmatud wett teme tatt.
Õnneks on mul kõik posttnwsid instmk
tid tertaed ja nende järele seäpsm umbkaudu

kindlais, kuspool asub kodumaja. Kobata
sin cttewaatlikult kõnniMel ja et need on
nüüd nii kõrged nagu kesknrised iviawkiid,
stis hoidsin peoga majaseintest kinni, et
Mitte alla kuristiku sadada.
Äkki aga tunnen, et peo all on midagi
nagu lipsu moodi. Wist mõni inimene,
mõtlesin ja tunnen, et ka minu lipsu külge
on hakanud midagi elawat.
Siis öeldi ehmunult:
j „AH, kurat, inimene wist. Pardankg."
Ja selle peale kiruwalt:
«Ättter on wist rikki läind. Gi tea, kust
siit saaks küünlaid osta?"
Õige mehaanik wäljas, arutasin <*&»»
«ist, mis selle elektriga enam tcha, tui wal
god ööd on kätte jõudnud. Ja dmwajin
edasi.

Ühe taha peal lõppes cW maapind otsa.
Attdan ühe M»ga tüWs, teisega
«ett tühjem. See on -iseenesest waga weiAer, et nii kiiresti wõib sattvda maailma
Dldstl, aga ega uüüM ajal ü tM Ma
usaldada. Pöörast» kõpsti üm
ber ja kohe tundsin, et nüüd põttasin mil
kkDj peenikesega kokku. Pehme ja peenike
§ega.

Tõmbasin tikust tuld: Me inimene. Aga
tfettivrd pöM tuttawa näoga üks «uwäär-

eSmakpäeUZai, ueljapäewal. reedel ja laupäettal

Neljapäewa märgati Ratwrre
IWÄ6 fCi fuljJTOHr
asudeK selMs» et neil on käsil nähtawasti
Kohale oli
toodudt.-krckN süurt redelit; mAega katMWM- nÄM S jckDri
kõwufet asiÄÄe ängM ÄMM WM
Ä . Ä MzMckW4 äp
MNrl.sÄal vlMM.MMõõrihr, fSamu,
MOneik ei öMeMÄiv; M Mli öli
nMÄmta rMlit 'ülW.' ämM.. Oima . need
käised ei Itött&tttW^.lw^
Äewült müüri MM M.Mel
nühtawasti mõnda wSWM Me Mseda.
eUHraluNT* ITOwvfl^BKfc
Mhale Müües W ttÄGK õlid
pWieMw. HWmnüs ware
nMd/WMöaWM MMtt Ml keMgi
Mikust, mehed niiteni mwagi olid
oistküd. PaariWW eest WtWMtud en
dke-ÄWtMrVÄo laG M iWM.sum auk.
We,MMel oli M.WWch \mt osa

"ix oWch WVW„ MÄ mehed
kööWM . ,
uyuiti tzMMiü

Võidupüha lähenemisel, mis on Äräära
tluh 'Mesti tipu lewitamise ja nimed» eestis
tamise tähtpäewaks, on NMtzde. Eestista
mise Heskbüroys nende
miseks 'koostatud prõpagända-rünnaku kawa
eeltzlewaks kuuks.

Alustatud aktsioonide selgitamiseks on
Eesti lipu ja eesti, nime pvopa
ganda ühine lendleht, mida lewitat. kõiki
desse küladesseju.pea tasudesse.
Kõikidesse küladesse saadetaks? ka lipuriide

tellimise ja niypche eestistamise. põhiinStte
liste otsuste allkirjade kogumise lehed. Lip
pude. muretsemiseks on eelloona selgitatud

willase ja puuwillase lipuriide. suuremal
arwul saamise wõimalused, kusjuuresnor
maalsuuruse willase lipu riide saawaptelli
jad Eesti Lipu Toimkonnalt hinnaga kr.
5.50 ja suurema lipuriide yiynagq. kr. 7.50.
Puuwillasttz ljppude . hind on wastawalt
kr. 3.— jä tr. 4. Lipuwardaks tarwilisi
ritwu wõiwad soowijäd sagda kohalikkudest
mstÄondadest soodustatud' korraS metsa
wähtide kaudu mõnekümne sendi eest.

Ncki lippude tellijateks
-saswrtab

esmaspäeloal, reedel ja lcrvpäewal kell 14.10.

sobib, elumaja eeskoja Mge» ajewsM. Mest
wWmwetal. paremat.kätt,- Lipu.Paiguta
mise, kohta annapad. söowjjqilK. nõu^.PMl-

samuti nagu eellnisedki konfiskeeriti.

Mtftmma laadust.
PÄtsamaa-loss on rajatud wanal hallil
ajal muistse Eesti linnuse asemele ja tema
ümW NMb' rahwasuus otsatult palju leAnde. õa neist puudütawad lossi sala»
teesid, mida on igal wanemal losstl. Polt
sgmaa lossi salakäike pole 'weel awastatud,
kuigi- neid on otsitud. Kolm-neli aastat ta»
gasj awastati lossi hoowil maa-alune palki
dest lyõlwitud mustaweejuhe, mis esialgu
täitis josst saiakäigu aftt.
Äsjafthuwitatud kodanikud kawatsetvad
asuda salakäikude awastamisele.

Eesti lipu letvitanrlteks j» «imede eestiStamiieks.

MK.Mlmjstataksa pisemast.ridwgst ja. talu
des W hiGm üleöchatM ja
silnvaMWMi kahale.
talu õuele pikem kWiMtazu

.> - WSD«SMk»iMMSWIb«I lötM^läW
'mfiMW mtmmwmm
'&5 eiigÄvnNa.
Juurdlus asjas oli alles käimas, kui J.
Mrittüla (Wisbi) Wäsälemma jaam: Kiis oli jõudnud omvktz muretseda uue wji
Wäljasõidud WasvHemm«st igal äripäeval kell
natagawara. TeiMvrhne läbiotsimine, tõi
17.10. igal esuwHpäewal, reedel ja laupäewvl
päewawalgele 8 suurt pudelit wiina, mis
kell S. Kinkkülast igal äripäewal kell 6,10, igal

Kaoanduseotsija siss«<wngidapüüdnud.

Algab propagandarünnak.

Ival. reedel ja laupäewal kell 4,15. Mula auto
buselt Vasalemma jäämas 'umberistumise tvõi
malvs Tallinn—Rignldi liim autvbusele.

sell 17.16. .-igal Mmaspäewal, . teisipäe-

sest pole ju loota, et wanas köögis oleks
.minaAuquseid warandusi leida woinud. Nahelgus, Pidid waraotsijad losst
pjaaniga täiesti tuttawad olema, sest koogi
cLasMydd MÄste-losside-föfttide mätuseko
hK. Mhtawasti lootsid mehed sealt leida
fife fogttdega maetud wäärtasju. Kima
Di wNtvkäigüd' on suuremalt osalt
ZM siis'' matuse
kaMvoisse sissetungimine peaaegu wöimaMs. Waremäiel aegadel pole sinna ükski

lipp õuewävawa. samba, külge, lypi» kuKzsee

UUDIS! MliM pika l«l»omg« NkWOHIM

töökoja ehitustalitus Talljnnas jaehituS
konsulendid maakonnalinnades.^

Nimede eestistamise ja Eesti lipu. lewi
tmnist propageerimWs. korraldatakse teisel
suwistepühal,

tül juunil, üle maa kõikides waldadeS koos
oleftch.

Selleks kasutatakse kõik selle Päewa peoõhtud,

kus peetakse lühike isamaalik kõne. Kõnele
jäte saamiseks on pööratud üliõpilaskonna
pysle», et. sealt. korraldataks kõnelend, nägu

seni. on tehtud wabariigi aastapäewadel.
Praeguste eelduste ja tehtawa selgitus
töö juures on oodata, ci eelolewaks wõi
dupühaks tuhanded eestlased eestistawad
oma wõõrapärased nimed ja et üle kodumaa
pannakse, lehwima tuhand. uued Eesti lipud.

Tvb«ka«WsL streik AihMV»
Vich,?
Wiljandi kaupmeeste referaatkoosolekul
wahetati Pikemalt mõtteid tubaka ja tubaka
saaduste müügi asjus ühenduses pikema
suotsaga. paberosside müügile laskmisega.
Tubgkawab«kud> on alandanud müügiprot
senti wäikeiaupmeestele B*lt 5—6-4 e ja
suurkauMeestgle Ith-lt 8-le., põhjendades
seda sellega, et suuotsade pikendainine on
toa«ud,-25b. kulusid Kaupmeeste
arwamisel neil oludel tubaka ja tuba ka saa
duste müük ennast enam ei tasu. waid toob
kghju. Asuti seisukohale, et kui wabrikud ei
tõsta müügiprotsenti, tuleb teatamaks ajaks
üle riigi lõpetada tubaka ja tubakasaaduste
niüük.

V«lti rechvmkuttsti «SttuS
Pariisis.
„Le Temps" awaldab 11. mai numbris
Hea» Lesrauci sulest kirjutise Balti rahwa
kunsti näituse kohta, mis neil päewil awa
takse Trocaderos, Pariisis.
„Mei.le näidatakse," kirjutab autor muu
Siis tänatMsei Hcchwast murdu, seas, „Trocaderos Aatti näituse korralda
ümberringi. Ja kõik wahiwad, näe, kas- pee-»
jäte poolt Eesti naiste töid-—rõiwaid, ti
nife. mees. ilmunud, kMstiK, Arg
kazldW ja wäärtuslikke riideid, mille mõned
muidugi ei waata ei otse ega kõrwgle. Ja wormid ulatumad eelajaloolisesse, ajajärku.
siis: fotograafid. Plõks-plõks. Ee. usu. silmi. Meie imetleme Läti kalliskiwe. mis tuleta
Aga taaa hulleensks ajakirjanikud platsis! wad rauaaja traditsioone, ja puu
Üks» sedasi' ju teine.- teistwiM et, kuidas» nikerdused ilmutazvad- meUe Leedu kunstnik
on M mis te mõtlete? Mägsn Pisut, myt kude. wõimeid."
leu pisut ja lähen edasi. Ajawad Pea kir
Sõbralikus toonis koostatud artikli sil
juks need Pidulikud tseremooniad, Tõepoo manähtawaks eesmärgiks on tutwustada
lest, see. waimuAus on natuke üle p»iiri.
Prantsuse publikut Balti näituse ülesannete
Ju teisel päewal näen .lehest: pilt ära ja tähtsusega.
trükitud ja jutt kah. Ja mjtte kusks koxteri
THmUvaWöltlused kMi^qxwipakkumiste all». tyM' keset teksti. Mis te

e iVAVJ*I/CTni
Mkw l 1 *S~mm lit I I/A Ww mmMM MaliwalHso, vptjyi,
WHT 1 U WUWU Mt*.A&. .SIR6NA"
feift lmnaffadest. Tegi taist jalutuskäiku lm>dusewõimud ka walguso taaremim Taa
mööda kauneid walgeid tänawaid. Tal ralinna saata.
titte ei olnud ja seepärast tõi sutsti põlema
Külaskäigul wälismaal.
taälgmnihkli.
„Tulm waatama," sõims ta asjalikult,
WäliLmaal käiakse kaht moodi: kas min
„kas kott laternad on ka korralikult kustuta nakse niisama taõi kutsutakse.
tud. Ei tea neid ju uskuda, jätawad toha
Härra Peeter Suttbärk kutsuti.
tite. Rüüd aga eksisin pisut ära siin pilka
Ön taht moodi inimesi: ühed waatawad
ses pimedas, tas teaksite öelda, kuspool dm wülisrnaa wastuwöju-korrektsuse kui loo
diS on Puiestee tänata?"
mulisttle nähtusele, teised ajawad silmad
Olime parajasti Pihkwa täna iva lõpu pärani, nagu Juku-Aüri, kui ta pidi esi
osas, nagu selgus ringi waadates. Waene mest korda elawaid pilte waatama.
mees Äi sattunud põhjanaba asemel lõuna
Härra Suttbärk kuulub...
See selgub kohe, kuhu.
nabale. Aga ka enese suhtes ei saanud
waga hoobelda, sest elan TähtwereS.
Reisult tagasi jõudes andis ta ajakirja
Tegime siis ühiselt enesele maakaardi nikele järgmise interwjuu:
niisugune mees, kes hooplemist ei
selgeks, ütlesime head reisu ja hakkasin ta
gasi köhima.
Mi. Kutsub mõni direktav lõunale, ei
Köbisip, miS köbisin, aga .äkki tmmen, pane millekski. Ainult siin-seal natuke ts
et olen metsas. Mitte just päris metsas, nelen, et direktor Preibärk pattus lõuna,
sest puud olid neljakandilised, höäwetdatud jõime koos napsu ja et siis patsutasin talle
za igal pool oli teraw lubja hais. Mässa õlale; „Noh, waras, tritwusepärk, laseme
käia."
sin seal puiersgastikus edasi
tagasi, kuid wästa sellest põlislaanestei pää
Rohem mitte üks silp.
ftnud. Tikud olid kah otsa lõppmud ja sil
Aga selle juures on fakt see, ci mind kut
mist lüüakse tuld ainult muinasjutus.
suti waligmaale külla. Nähtawasti olen
Lõpuks jäin mingisuguse okastraadi otsa ochtauSwahelise kuulsusega. Noh, pidin
päris kinni ja sinnapaika mu maine rända ptba ütlema,ei', aga siis ütlesin ,jah'. Wõib
misetae lõppeski.
ju ennast natuke liigutada, kui nii waga
Aga ainult paar tundi seal konksu otsas Palutakse.
Reisisin. Peab ütlema, suurepärane. Ei
Mkuda saingi. Siis hakkas hommik koitma,
taewas helendas ja warSti oligi selge, kuhu osanud arwatagi, et nad minu tähtsusest ja
olin enese sokutanud. Olid majatellingud kuulsusest nii suures waimustuses on. Pai
tanawaweeres ja arusaamata, .miks ma just guti paistis, et juba liialdawadki natuke.
Kõige pealt, mõelge ise: sadamas härrad
ftrnta olin roninüd.
Waatasin hommikuwalgendusts tänawa taastas. Suruwad kätt, tere hommikust ja
kohe tapõrastemajasse. Ja koguni päris
silti: "Weeriku.
Piimamehed olid juba wäljas ja koja kõige Peenemasse. Et mina, sellepärast.
mehed kratsisid pimakit, kui jõudsin TähkweHotell on niisugune, et ei leia sõnu: taoodi
toas ja peldik koridoris. Luksuswärt.
Kodu magus sõna.
Ja kui hommikul ärkad, siis kttK ei
Jsch, on kaun-id.Põhjamaa walged ööd!
Ha kasnlib-ch tulunduslikult: tänawawalgus Ütle, et Willem, kuhu sa oled roninud, Pada
wai üles. Vastuoksa, teenija toob wett ja
tusevaha jääb linnakassasse.
Ainult üks wäike soota: wõikS sinna ütleb: peske, olge heaks. Sulapuhas wesi
kuhugi kõrgemale poole teatatvaks teha, et alles kraanist lastud. Ja teed kohe märk
Tartu linna sundmääruse järele algowad mikku märkuse, et midagi suurepärast, wee
taalged ööd täpsalt 16. mail. Giis teaksid kann lükati prii nina alla.

mõtlete niisugusest asjast?

Wrekondades tegjn fuuxorit.
kutsuti- kyguni kähwise. Äärmine
lahkus, ümberringi, wõtke meel. algu beaks,
natuke wahest pirukat, lveel üks kohwi?

Aa n-agu nõiaringis.
Nüüd. olen jälle tagasi, Unustamatud
muljed.. Siib Praegu paistab,, nagu. käik
oleks olnud, muinasjutt,"
Juhan Pahlbä?/:

Eta. Pariisist, 16. mail. Alshiiri
linnas Beni-Safis. oli eile Meriseid. .kokku
põrkeid wõimude ja elanikkonna, wahel. Sot
sialistliku linnapea (Äonzales'i waugistami
sel rahade kõrwaldamise pärast, tema poole
hoidjad- läksid politsei komissariaadi ette,
loopisid seda kiividega ja tulistasid rewoüv
rist. Seisukord muutus nii ähvardamaks,
oldi sunnitud appi kutsuma Mõõrlegio
nääre. Alles pärast pikemat wõitlust, kus
juures mõlemal poolel oli haamatuid, seati
kord.jalule. Esialgu sõjawägi jääb linna.
suurriigi. tunnustus.
Londonist, ig. mail (Reuter). Hiina
diplomaatilises seisukorras toowap tqhtsapa
rgMnise paljude suurriikide teadaanded, et
Nlld. on. otsustanud tõsta oma saatkonda
Hijnas suursaatkonna astmesse. Sellekohase

sammu astus Itaalia mõni. kuu. tagasi.
Ail. jäxgngs tMgjle Jaapan. Jng
llse? hiMNga, otsusega, ülendati Briti miuis
t«r Hiinas suursaadikuks. Reedel tvõttis
Saksa wäsisminsstter von. Ncurath, jutule
Hiing saadiktu kellele teatas, et Saksa wa
lstsus on» otsuMnup. tõsta oma saatkond
Hijnas. ühtlasi teed ta

Kari Ahal*!
•iide- Ja va!mi«rNMt«dri
WD»

uihuldab teid) naist» ja meest» üliriiete
imist» ja hinna suhtes täiel' Vääral.

Hiinale ettepaneku anda sqmasuguse astme

kõrgenditp Hiina saajöonnule Perttinis.
Ühendriikide, saatkomm kõrgelrdaiuiuc
järgneb niipea kui kongress on kiitnud heaks
President Rooseveldi tvastatva ette pai edu.

18. maik 1935. a.
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Koopaelanik Tartus õigust otsimas.

Paremad tasku- ja käekellad on \. \
HEI VETI A -TOBIAS.

Kusta Toome süüdistati sündsusetu WSljenduse Pärast tema ajakirjas. Kohus mõistis ta
/ õigeks. \f ?

.... • • r<. \ ——

Kohtusse tulles oli trükikoda kotiaa kaasas.
leidub DiogeneS", keS
loobuwadirikkusest ja toredusest ning pöör

Mow SuraS.

ge lihtsamaidielnwiise. Üheks selliseks loo
duslapscl« onMõngu walla Pühaste/met
sas elaw Koopaelanik August Toomingas,
kirjaniku nitFegu Kllsta Toom. Mehel on
pisut ja mõnda aega ta
toimetab ja mikib.oma koopas ajakirjatao
lift kannab nimetust „Tõr
wik". Selle gMma wiimane number tõi
aga tema wäsjaandjale, kes ühtlasi ka was
tutawa kirjutab, rohkeid se
keldusi ja mitmeid Reedel
oli see koopaclanikustHtoimetaja Tartu ring
konnakohtus. > !

prof. P HaliStc kuulatakse üle eksperdina.
Pärast wandc andmist ta tõendab, et kõne all
olcwa luuletuse pealkiri wõib olla tõesti ladina
keeles ja tähendab siis „Enese kaudu".

Knsta Toom: ~Luuletus oli tuntud luule
taja poolt. Mul oli usaldus tema wastn, mis
pärast awaldgsiu luuletuse autori oma pealkirja

all. Palun mind Mavaks mõista. Ma et tei
nud midagi kuritahilikttlt."

Lig' uise järele kohuS
otsustaski August Toomingast tema waStn tõs
ketud süüdistuses õigeks mõista, „TörMikute"
konfiskeerimise atsus ära nututa ja lehekesed

tõmbas reedel enesele wanöniehc-näss, fe§ kandis

wabaks <znda nende wäljaandjale.' Otsuse peale
on politseil õigus 2 nädala jooksul edasi kaewata.
Selle juures jääb aga koopamehele 15-kroo
nine trahw wõi 3 öö-päcwane arest selle eest, et

mahatõmmatud fõrto«bef|a\riibeft läkit, räbaldu

nud polituürpi ja talbadeta kalasse.
SeljaS oli mehel jämedakoeline kartulikott, mida

ülewal hoidsid punutud nöiõrid, mis üle õla
tõmmattnd, nagu Voolipoisil rihmad.

ta oma „Tõrwiku" andis wälja pärast ilmumise
lo,* makswusewks muutumist.
„lätke üldse see töö, ega sellest midagi head

Mees wiskas koti seljast ja jämsiis waikselt koh
tu koridori seisma. Kohtuteenija küsimuse peale,
mis tal asja kohtus,

wälja ei tule", lausub kohtu eesistuja pärast
otsuse kuulutamist sõbralikuks nõuandeks omapä

oifii Manamees oma kohtukutse,

rasele lehemehele.

milles seisis, ei August Toomingas'»on kutsutud

kohtusse kaebealusena. /

Ka.2y. sajandi ajalehetoimetajaid.

Kulutulena läks kohturuumideS laiali teade

ette astumiseks järjekord tuleb tema kätte.

August Toomingast, alias Kusta Toome, oli
Miiuud kohtutc»drle tema ajakirja tänawune esi

mene number ~Tõrwik" nr. 1 1935. a.' Sund
eksemplari saamisel leiti prefektuuris muidu pä
ri.s süütu sisuga ajakirjas Hcndrik Adamsoni ni
me all trükitud

sul ühtkis numbrit Mälja' lasknud. Nii/ei olnud'

Aug. Tochnmgasel /
enam Ligigi Mana registreerimise kmMungi pyh
js»l oma ajakirja Mälja an^da.

Ka selle Pärast tõsteti/tema wastu
stiüdistus selles asjas Elwa jaoskonuakoh
tunik karistasstcda 15-kroonisc rahiatrahwiga Mli
maksujöetusel \ ö-päewase arestiga. K»»na aga
mõlemad eksimrüsed olid korda saadetud übel ja

samal ajal, jaoskonnakohtunik koostas karis
tused ja määrvs Toomingale ainukeseks karist»»seks 1 kuu areäti tingimisi.

Toimetus ja trükikoda metsa
koopas.
Kusta Toomi elukoht on Rõngus Pü
haste küla lähedal. Tema koobas asub
riigimetsas mäenõlwakusse kacwatult. Koo
basonni ehitamiseks on kannud ta ise kõik
palgid kokku, sest hobuse tarwitamine käib
tema põhimõtete wastu. Koobas asub teis
test elamutest umbes 1 km kaugusel.

Wõõraste wastu on ta wõrdlemisi ta
gasihoidlik. Ta küll wastab esitatud küsi
mustele, kuid pikka juttu ei armasta ajada.
Tema ainukeseks sõbraks on koer, kes on tal

alaliseks saatjaks. Ainult seekord kohtusse
tulekul puudus koer. Möödunud aastal, kui
asjas kaebas Ang. Toomingas edasi ringkonna
oli jälle keelatud lahtiseid koeri hoida, tuli
kohtusse, Paludes tunnistajaks Mälja kutsuda
Toom
Tartu mingi asja pärast. Kuna me
dustga. Luuletus iseeneses ei sisaldanud mi Tartu ülikooli nWmabc keelte professorit Pärtel
hel
puudus
suukorw ja kett koera tarwis,
dagi sündsustunde-wastast, Maid selles antakse
Halistet, kes pid/aivat töendanla, et/ ebasündsaks
siis leidis ta lahendustee seaduse mitterik
edasi looduse kirjeldus wärsimõõduS.
peetud luuletuse/ pealkiri olcwat /ladina keeles
kumiseks sel wiisil, et pistis koera kotti ja
Tart»t-Wälga prefekt aga leidis, et stilist peal-kõige süütuma Vtähendusega. ' A kandis
teda kotiga kaasas.
kirja all pole sünnis luuletusi awaldada. Ta
Nii oli siish
Ent
Kusta
Toom oskab wõõrkeeligi. Ta
mägras alustada juurdlust wastutawa toirneta
j»»ba neljapäewa õhtuks Tartu
räägib saksa ja tvene keelt, mida tal tarwis
jana alla kirjutanud August Toomingase wostu
ilmunud.
läinud pikematel retketcl, mis ta jalgsi ette
ja tema trükitööde „Tõrwik" panna aresti alla
wõtnud. Eelmisel aastal käis ta jalgsi Lä
ning ära korjata.
! « TaMalisclt käih ta ainult jalgsi, sest tema Pö
tis ja Leedus. Selle tõttu jäi tal möödunud
Prefekti otsus tehti teatamaks Aakre raioo
himöte on mitte ?ooma tarMitado enese Mcoks
ni ko»»staabel L. Terrile, kelle piirkonda käib
aastal „Tõrwik" wälja andmata.
ega ka raudruuna „waewata". Kuna seekord olr
Aug. toomingase elukoht. L. Terri läks kohale
„Tõrwikut" teeb ta ise algusest lõpuni.
tähtsam käi! jninna kohtusse täpsaks ajaks,
ja wõttis ära Kusta Toomelt tema lehe ülejää
siis oli ta ometi rongile istunud ning Tartu Kirjutab suurema osa . sisust, laob selle trii
nud numbrid, arwult 195. Toom seletas, et
sõitnud, kaasa Mõttes kotiga oma tähtsama osa
kitähtedesse ja lõpuks trükibki seda ning
w ' . .v , <* .V.- <4'.sY: _Ar
- - Y\.(
' Marandustst, mSued trükkimist juures tormis mi
ekspedecrib lehekese lähemasse raudtöjaa
teLNVin»" lehte' MS/MeOPl«i^^
neMad esemed. Ta ei julge neid koju jätta, sest
ma Päluperasse, kühü saab tema eluko
mtflifrft nrtoufl 80 saatnud tellijatele.
ümbruskonna
karjapoisid
jg
teised
noormehed
hast
6 km. „Tõrtvik" algas tänawu juba
Asi läks Elwa jar>SkonnakoWuinsu kätte.
Kohtunik leidis, et sellise pealkirja ell ei tohi lõhkuwat tema omatehtud puuluku koopa ukse oma 8-ndat aastakäiku. Leheke on 8 pisi
eest lahti ja rüüstaMat mehe korterit.
kest lehekülge silur ja selles ci puudu ka Pil
ikka trukis luuletusi awaldada, mispärast ta ka
did. Hinnaks on 5 senti. Seda loetakse ja
Kohtu ette astumiseks peab teda pristaM M.
ristas August Toomingat, 42 a. wana, ühekuise
Raamat mitu korba\ kutsuma, sest ka ci kuule
tellitakse peamiselt omapärase crafit toeta
wangistuscga tiugimisi üheaastase katseajaga.
luulet»»?, mis kandis kahesõnalist pealkirja.

Ebasündsa pealkirja pärast $ süüdimõistmise

Pealkirja ühesilbilised sõnad kokkuloe!tult an
naMad eesti keeles sõna, mis ebawnsaka lähen

Peale selle tekkis aga Toomingal ka kõrwal
protsess. Nimelt selgus, et toimetaja ei olnud
annud möödunud aastal ühtki numbrit oma aja
kirjast H>ö.!j.r. Wahepeal oli aga ilmunud mää
riis, millega tühistati ilmumise load kõigil aja
kirjadel ja ajalehtedel, mis ei olnud aasta jook

Rahwaarwu Komisjon nõuab lasterikastele peredele
soodustust maale.asumisel.

Eesistuja: „Mis on teil enese kaitseks öelda?"

Kobhmmetmkkude jsh Publisdl tähelepanu,

huga nõjatus ta Pingile ja ootas, mil kohtulaua

Maad lasterikastele perekondadele.

jääb jälgima protsessi käiku. , 2Öälja kutsutud ' . -

duwad >tagasij looduse juure, eelistades koi

?9. sajandi eriskummalise „toimetaja" ilmumisest.
Kohtusaalis istet wõtnud meest käidi waatamas
kui mõnd eksootilist olemust. Waadeldawat aga
see põrmugi ei häirinud, Maid kõige suurema ra

kätt kõrwa äärde seadeS (paremaks kuulmiseks)

hästi. Kummalisena, tundub, kui kohtu ccsistn

miseks, sest otsekoheseid toetussummasid ta

ja P. Kleini küsimüst peale „Kas teie olete

keeldnwat wastu wõtmast. Omal ajal tegi
ta kaastööd ka ajalehtedele ja Tartu kirjas
tilscttewõttedki tnnncwad Kusta Toomi, kes
käinud neile oma sulctooteid kirjasta

„Törwiku" wastutaw toimetaja?" wastab jaataWalt äärmiselt räbaldunud ja sassis juuste ning
habemega mehcnäss. Selle järele wõtab ta täht
salt istet adwokaatide lauas, kuhu nõjatades ja

iniseks pakkumas.

Vabariigi walitsusc poolt moodustatud
komisjon rahtvaarwu juurckastvu küsimuste
selgitamiseks arutas oma järjekorralisel koos
olekul muuseas rahwa juurekaswu soodusta
mist asundustegcwusc kaudu ja sngilhaiguste

wastu wõitlcmist ühenduses rahwa juure
kaswu küsimustega.

Komisjon leidis, et lisaks senistele on
waja Imur uusi wõimalusi lasterikastele pe
rekoudadcle maa saantiscks ja soodustada
uute majapidamiste asutamist maal. Las
terikastele perekondadele tuleks kergendada

ja hõlbustada asumist sel teel, et asundus
koha hoonestamine toimuks asunduskomis
joni korraldusel ja neile perekondadele an
taks laenu hädawajaliku inwentari muret
scmiseks ning tehtaks soodustusi wäljaostu
maksude tasumisel. Samuti wõib wähen

paitus awatud ka homme ja esmaspäewal.
Täna kcskpäewal awati Eesti Põllu
meeste Seltsi näitusewäljal Tartu algkooli
de ühine näitus, mis on esimeseks selliseks
koolinäituseks Eestis. Näituse awamistsere
moonia algas mänguga 2. diwiisi orkestrilt.
lärgnetvalt sai sõna linnakooliwalitsuse ju
hataja linnapeaabi K. Sui k, kes näitust
atvades rõhutas, et Tartu algkoolide näitilsc
Titt esimese sellise katsega tahetakse näidata

meie noorte tööd koolis ja teiseks seda, mis
algkoolid suudawad pakkuda meie kastvawale

noorsoole. Pöördudes näituse külastajate
hoole, awaldas kooliwalitsusc juhataja soo
wi, et kogu Tartu seltskond koolide cttewõt
tesse soojalt suhtuks ja omalt poolt kaasa ai

taks Tartu koolielu wcclgi kõrgemale jär jelc tõstmiseks.

Selle järel terwitas ta Soome ja Läti
*iV*T;n,frw)ntcgcla|i ning ütles tänu õpeta
väikestele sõpradele-õpilastele. näi
ldamiscl nähtud waewa eest.

Istscremyonia lõppes ühislauluga
i mu isamaa".
jc Puhul on Eesti Põllumeeste
iwitas 5 ha männimetsa.
oäewa õhtupoolikul süttis põlema
wallas, Kolsinõmme wahtkonnas
Üle kuuluw männimets, mille wa
a. Kuna ilm oli hooti wäga tuu
oli kustutajatel enne tublisti tööd,
jagu saadi. Ara põles umbes
uurmetsa. Kahjusumma pole weel
Tuli sai alguse asunik Georg
icrgile kuulumast talwisest raies
us Hans Kuulmann hagil korjas
põletas. Töölt lahkudes ei kustu
ees täielikult tulepcsa ja jättis selle
?guma. Tilgewa luulega kandnud

Seltsi näitusplats wStnud ümber Piditrüü
pawiljonide seinad on rohelisega dckorce

ritud ja nende ette asetatud ilupuid. Wära
wa kohal ja pawiljonide! lehwiwad kõrwu
eesti sini-must-tvalgete rahwuslippudcga
weel linnalipud.
Pnblikuwool
näituswäljale algas juba enne kella 11. Esi
mestcks „pääsukesteks" olid õpilasekskursi
oonid maalt. Õpilasckskursioonc on saabu
nud Malgast, Wiljandist. Wõrust ja 10 lo
hast maalt.

Eile õhtul jõudsid kohale „Balti ekspres
siga" ka Soome kooli- ja haridustegelaste
ekskursioon riigi haridusnõunik Salm cla
juhatusel. Lätist on saabunud näitusele
õpetaja Adams Arglas ja Marija Kainina.
Awamissilmapilgul oli näituswäljal ju
ba 3000 inimese ümber, kelledest waldawas
enamuses koolinoorsugu. EkskursioonideMool näituswäljale jätkus õhupoolikul.
Üksikasjaline ülewaade ja loetelu näituse
wäljapanekutest oli toodud meie eilses lehes.

sädemed edasi kulusse ja süütasid selle põle

ma, kust tuli natukese ajaga edasi läks puu
desse.

TSSliue rongi all.
Reedel kell 2 jäi Auwere jaamas liiwa
rongi alla tööline Julius Pent, 23 a. Mana.
Noormees katsus hüpata liikuwale rongile,
kuid sattus jalgupidi rongi alla. Tal said mõ
lemad jalad wigastada. Pent toimetati Nar
wa haiglasse.

Eesti sead Narwa jaama
Kaudu Wcuemaale.
Narwa jaama kaudu ott juba alanud
eesti sigade saatuiiue Nõukogude Wcnesse.

Londonist, 18. mail. Briti saadik
Roomas, sir Eric Drummond, saabus reede
hommikul lennukiga Londoni, et oma wa
litsusega nõu pidada Ltaalia-Abcssiinia tn
liküsimuses. Saadikul oli kohtamine wä
lisasjade sekretär sir John Simoniga. Hil
jem kutsuti sir Eric Drummond walitsnse
koosolekule, kus kuuldawastc arutati rah
wuswahelist seisukorda, munseas ka ItaaliaAbessiinia tüliküsimust, mis tulewal näda
lal Rahwasteliidu nõukogu koosolekul Gen
sis tuleb kõne alla.
Enne Roomast wäliuMjst oli Drum
tuoudil andieuts signor Mussolini juures.
Nagu Roomast teatatakse, arutati seejuures
läbirääkimiste arenemist mitmekülgse õhu
le pingu sõlmimiseks wastawalt Stresa kon
tverentsi resolutsioonidele.

750 maetöölist uppus.

dada, nagu need antakse asuuduskomisjoni
kaudu wäljaantawatelc uudiskoha omanikku
delc. Samuti tuleks komisjoni arwates
kindlilstada riigile ostueesõigus talude müü
gi korral ja soodustada tööliskohtadc soeta
mist seal, kus see on tarwilik põllumaja»duse seisukohalt.

koha andmisel kui ka wähcndada wõla int
resse wõi jätta need koguni ära. Nahwa
juurekaswu otstarbel asundustalundite wäl
jaandmine ja seoses sellega koormatuste kcr-

wad wõ imalused.

dada neile perekondadele sissemakse asundus

Minimaalpalkade seadus majandusnõukogus.
Põllumajandus anti seaduse alt wabaks.
Riigi majandusuõukogu järjekorraline
koosolek peeti Tallinnas kaubaildiis-tööstus
koja saalis reede õhtul kell 5. Päcwakor
ras oli kaks punkti, uimelt minimaalpalkadc
seadus ja töötülide lahendamise seadus.
Miuimaalpalkade seadus oli seekord juba
teisel lugemise! ja sellepärast piirduti ainult
ettepanekute tegemisega. Eriti rohkesti pa
randama id ettepanekuid esitati kaubandus
tööstuskoja saadikute poolt. Kuna nende
ettepanekud olid Põhjendatud, siis läks neist

läbi ka ligikaudu 9l) prots.
Tähtsamate parandustena seaduses kustu
tati seaduse alt põllumajandus.

Minimaalpalkadc komisjoni wõib asutada
teedeministcr kokkuleppel majaudusminist
riga. Sellele punktile waidlcsid wastu küll
tööliste esindajad, kuid lõpphääletusel läks
ettepanek siiski läbi. ilhtlasi anti komisjo
uile ka õigus minimaalpalkadc alandami
seks, kuna esialgses katvas oli komisjonile
ette zöKhtud. õigyö .ainult», tõstW»seks.
mis. kouüsjoni liikmetelc tca
tawaks saäwad, tunnistatakle salajastcks.

Lõpphääletusel wõeti seadus esitatud
kujul ühes parandustega wastu, kuigi toa
kitsuse esindajad ja aruandja parandus
ettepanekutele wastu waidlesid.
Teisena tuli arutusele töötülide lahendamise
seadus esimesel lugemisel.

Selle seaduse aruandja M.-Pung tähendas,
et seaduse pealkiri peaks õieti olema palga
tülide lahendamise seadus, kuna tema sihiks

on lahendada palgatülisid tööwõtjatc ja
tööandjate wahcl. Selleks lahendamiseks

luuakse erikomisjon sel juhul- kui sotsiaat
kindlustuse osakond ei suuda lahendada mõ
ningaid konsliktc palkade alal. On komis
jon oma otsuse teinud, siis wotab see otsus
kolletiiwlepingu ilme. Otsite» ou kohustus
lik ainult tööandjale, kuna
töölistele jääb ikkagi edasi streikimise wöi«
mälus.
Küll aga on keelatud streik sel ajal kui
komisjon töötab. Aruandja arwates ku
jnncbki tähendatud komisjon selle tõttu
rohkem kohtumõistjaks tööandja üle kui
erapooletuks asutuseks.

Aruandja parandusettepanekutega ei
esinenud, küll aga soowitas seaduse 1. luge
utsid lvastn wõtta, lubades parandustega
wälja tulla 2. lugemisel. See ettepanek
wõeti wastu.
Lõpuks teatas president, et
käsitööliste esindaja walimine riigi majalt
dusnöukogn lähemal koosolekul päewalorda
wöetakfe.

©ellele kohale on esitatud' 2 kandidaati
Nacres ja Kcsker. Raskem küsimus on
juhatusel lahendada, kas esitatud landidaa
did käiwad käsitööliste alla. Meie seadus
seda küsimust otse ei lahenda, kuid artvata
tuusti tuleb juhatusel tugineda 1920. a. wae
tatuale seadusele, milline esitatud kandidaa
tide walimiseks takistusi ei näi tegewat.
Wõitualik, et esitatakse walimiseks weel teisi
kandidaate, nimelt töölisorganisatsioonide
poolt, kuna need esitatud kandidaatidele
tugewasti wastu waidlesid.

Diwisjoni meeste ja naiste pidulik wannutamine.

Abessiinia tüli.
Rättuse Külastajaid Soomest ja Lätist. Rohkesti^õpilaste eks
kursioonc näitusele. \

eraldamisel needsamad soodustused

Lõpuks komisjon arutas ka
töuterwise ala teadusliku uurimise
küsimust. Selles küsimuses pidas komisjon
tarwiliknks, et Tartu ülikool asuks tõuicrwiie
ala ja ühenduses sellega rahwa smerckaswu
küsimuste kawapÜraselc uurimisele, arenda
misele ja edendamisele, luues selleks wasta

Briti walitsus kaalub

Tartu koolide suurnäitus awati.

qcndamine' tuleb komisjoni arwates siduda
nutte üksi olevate, waid eeskätt talimdrte
pidamise kestel sündinud lastega. Manus
wõimalnste loonriscks ninal tuled roobitr
riiklikule asundnstegewusele craasnndustcge
wust asrmduskapitali arwel soodustada ja
manadele taludele omast talust uudiskoha

„TäitKe oma kohuseid wiimse weretilgani".
Eile õhtul toiinus Tartu malcwa suur
tükiwäc diwisjvni ja naiskodukaitse 8. jaos
konna liikmete pidulik wanniitaminc. Wau
dc andis uuzbes ltw meest ja naist. Pidulik
manuutamine teostus wastatva tseremoonia

seliitlasc wandetöotusc, mida wannntatatvad kor
dasid.

lärgneivalt sai sõna 8. jaoskonna esinaise fi
pr. P. Roomere Rotenbork, kes pani naiskodu
kait>e liikmcicle südamele olla alati nstawatck-5
abilisteks meestele nende isamaalikus töös, nina
tõi terwitusi jaoskonna j»l?atnsclt.

saatel. Peale seda, kui oli saabunud kohale
malcwa pealik maj. R. A k s ja Tartu ring
konna esinaine pr. E. Saral, keda termi
tusmarsiga wastu wõeti, toodi kaitseliidu

Terwitnsi wannntatntcle ja kogu diwisjonilc
iimg naiskodukaitse 8. jaoskonnale tõid malcwa

kotkamarsi helide saatel saali ditvisjoni lipp,

luge R. ü r p i f andis edasi tcrwitmed dimisjani
pealikult (sh. M ahn kel t, kes ametikohuste tõu
tu Tartust eemal wiibib ja pidnliknst sündmusest

mida walwclseisakus mees- ja naiskond ter
witas. Lühikese tvaimulikn talituse pidas
diwisjoni liige õp. A. Wõhrmann.
3cttc järgi dilvisjouipealiku f. t. H. .U aru

pöördus sisscjuhatawa kõuega wauuutatawate
poole, rõhutades kaitseliidu tähtsusU rahuaja isa
maakaitse, töös ja paunes diwisjoni Perele süda
melc oiua kohuseid ustawalt ja tarwidnsc korral
wiimse weretilgani täita. Pealik luges ette kait-

pealik maj. R. Aks ja ringkonna esinaine pr C

Laral. Dimisjoni juhatuse nimel lausus ter.
WUiisl juhatusliige J. % n u of, kiina juhatud

osa wõtta ei saanud.

lärgnrmalt aildis jaoskonna esinaise kt pr

Roomere Manni,tatiid naiskodukaitse liikmetele
kätte kaitseliidu tnnnistnscd ja käepdemed

Pidulik sündmus lõppes hümniga, mille järqi
diwisjoni lipp wastawa tseremooniaga oma pani.

kohale tagasi Mudi. Järgnes omawaheline tee.
õhtu. kus lõbusas Mcstlnses tundi paar koos istuti

Koh»»taw õnnetus Hiinas.
Schanghaist, 17. mail. Szetschnani hirm
sa kaewandusönnetnse kohta teatatakse täien

dawalt, et uppunud mäetööliste arw ei tõu
sc 400-nt, waid wähemalt 7504 c. See õn
netus tekitas Hiinas suurt ärewnst.
(Esialgne sõnum katastroofi kohta pundub).

Ratsamehed algasid oma wõistlusi.
Nännakretke wõitis Z. eskadron.
Ratsarügemendi wõistlitstega alati juba

Greeka tagasi monarhiaks

reedel. Võistlused toimusid esimesel päewal

Maakuulamine käimas.
Londonist, 18. mail. Reuter teatab Atce

waheline sõjalise iseloomuga kombineeritud

nast, et Greeka walitsus on oma saadikutele

wõistlew meeskond koosnes kümnest mehest:

Roomas, Pariisis, Londonis ja Balkani
liidu riikides ülesandeks teinud pinda uuri

ohwitserist, allohwitserist ja 8-ast ajateeni

da, kuidas need walitsnscd suhtuksid monar
hia jaluleseadmisele Grcekas.

Wälismmister Rootsist tagasi.
Välisminister J. Seljamaa jõuab ta
gasi Rootsist pühapäetval kell 14.15 lennu
teel.

omawahel. Nimelt toinuls eskadronide
wõistlus, mille wõitis 3. eskadron. Iga
jast.

Meeskondadel tuli teha läbi alul 20—
30 kilomeetriline rännak ratsa. Selle järele
tuli jaluZtatnlt läbistada gaasitatud maas
tik gaasitorbikus ning kohe awada tuli märk

laudade pihta. Vaatamata sellele, et läbi
oli tehtud raskc rännak, näidati laskmisel
üllatawalt häio tagajärgi. Pärast laskmist
tuli uuesti hobuse selga hüpata ning üle
tada ratsul 8 eelsciswat takistust. Ka ta
kistusi tvvideti hästi.

Wõitsaks tuli 3. eskadroni mrcšfnith
kuna teieks jäi 2. cskodron. Mnstlusesl
wõttis osa neli meeskonda.
Täna kcll ]A2 fnrfntaffc mõistliisj ratturite

ränuafrctfcga, mis afrtab faiarnr.wlatsilt ia wal
iub siis maanteele. Pärast retfc lõpetamist tuleb
afuba laskmisele 300 meetrilt. iSõisthtieit mõ
.T s.bw'tserid. üieajatceu. sa ajateenijad,
jõuatrad tagasi kasarmnplatsile umbe?-

lelleks ajaks, kui samas kell \'2\ v. l. algawad
Mtmwomhncb znba publiku juuresolekul Peale

vattarugetuendi omawaheliste wõntiue-tc. o.i ka.
tms fa faitnmmlema ratsaeskabron! takisttisinõin
nici., fiiö maleivlased iruiiitlcmad omamabel. Ma
lemlau on lvõtstletiia? 10 mee il.
rasknsvtinkt langel, piiltaoäewale

>"0 tel! <ji algawad kõrgema klasii woiõlesate
ennemiwd. Peale selle rngdn esmakordne de
nwmhernmiue Eestis ja lalnngdeinonitratnoeit.
Oeainiuskolnnniksnde kolleegiumi eiiinebeks on iä
nänni t iigemendiülema-ain lagi. siänes.
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Homme austame inwaliide.
Tartu teated.
Streikijad ei loobu
kollektiiw-lepingust.
i«

«wgsippod, Lhm« UtUld.
Reede õhtul Peeti Tartu Nahatööliste
?örtn Õppinud Kingseppade
®c«|t «hmc koosolek ftreigiküsimuste otsus
tamtseks. Peale lühikest informatsiooni
patgawoltluse senisest käigust asuti kaaluma
tulewliukawatsusi.

Koosolijate poolt leiti, et töölised ei wõi
loobuda kolleltiiwlepingust, waid peawad
Palgaivõitlust jätkama senises suunas. Ette
wõtjatega läbirääkimisi pidama Nwlitati
streigikomitee. Peale läbirääkimisi peetakse
järjekordne streikijate koosolek teisipäcwa
õhtul.

Jargnewalt otsustati koosolekul weel
streikijate abistamise küsimust laiendada.
Toetust otsustati anda ka neile streikijatele
kes praegu Nahatööliste Ühingu liikmed ci'
õle, kuid liikmeksastuwad ja lubaduse anna
wad ühingu liige olla wähentalt 2 aastat.
Wastasel korral tuleb neil toetusraha tagasi
maksta.

Kunstinäitus 500 väljapanekuga.
Homme kell 12 awatakse „Pallast" õpi
laste näitus. Väljapanekuid on tõigi klas
side õpilastelt kõigilt aladelt; esindatud on
joonistus, maal, graafika, ornamentika,
skulptuur ja PerSpektiiwi-alad. Näitus kes
tab 12. juunini ja on awatud iga Päew
ketta 10 homm. kuni ketta 7-ni õhtul. Pää
setähed on seekord märksa odawamad 25
senti, õpilastele ja üliõpilastele aga üksikult
15 senti, keskkooliõpilastele gruppides 10 ja
algkooliõpilastele 5 senti. Näituse atta on
wõetud „Pallase" kogu Väl
japanekuid on 500 ümber.
Lõpetajate töödest korraldab „PattaS"
näitust attes sügisel, sest lõpetajad selguwad
sügisel.

Soodustusi Tartus poSti alal.
VhenduseS uue sõiduplaani maksma
hakkamisega on postiwalitsns teinud ümber
korraldusi ka postisaatmise alal. Tähtsam
neist on, et Tallinnast saadetakse Tartu
peale postirongi posti edasi ka pagasis, reisi
jäte rongidega. Rongiga nr. 23, mis wäl
jjub Tallinnast komm. kell 8.50, saadetakse
'dasi Mk Tartu adresseeritud kirjaposti saa
letised. Need saadetised kantakse laiali Tar
tus juba samal päewal. Rongidega nr. 1 ja
nr. 11 ,mis wäljuwad Tallinnast kell 16 ja
kell 18,30, sadetakse edasi Tartu Maksalt
postkontori nõudmiseni adresseeritud
liht- ja tähtsaadetised. Samuti saadetakse
nende rongidega edasi Tartu adresseeritud
wirksaadctised. Viimased kantakse adres
santidele kätte Tartus weel samal õhtul.
Korp. „Teh«olat" ei registree
ritud.
! Eile oli ülikooli walitsuseS peale muu
arutamisel ka Tallinna'tehnikumi juurest
Tartu ülikooli juure ületuleva korp. Teh
nola wärwid must-roheline-tvalge olewat

MgKoolid õppetööft wabasta
tud.

tvaadanud, otsustas asja edasi lükata.

£ Ujula awamine edasi lükatud.
Ujula pidi awatama hiljemalt homme,
pühapäewal. Kuna aga ilmad ikka weel
külmad ja ka päikesepaistet pole ning uju
latee pole weel walmis saanud, siis on lüka
tud ujula awamine edasi seniks, kui ilmad
soojenewad. Tõenäoliselt sünnib awamine
tulewal nädalal. Tulewal nädalal loode
takse walmis saada ka ujulatee kordascad
misega. Kalda mätastega katmistööd ulatu
wad juba ujula juurest Liiwa tänawa otsa
kohani.

Wesi Emajões on Praegu 10 kr. soe.
Pühapäewal noorte kontsert-jumalateenis
tuS Peetri kirikus.
ttENlt Tartu osakonna noored korraldatvad oma
Muusikalise tegclvuse talwise hooaja lõpetuseks

pühapäewal, 10. mail kell 10 hommikul Peetri
kirikus kontseri-inmalateeniZtuse, kus on laaste
gekvad praost emer. (5. Schwarz. praost G. Ruto
põld. can. min. E. Uibo: muusikalises osas esine

wad UENÜ arwukaS segakoor helilooja N. Nit

Tartu algkoolid, kes näituse korraldustöödest

osa wõtalvad. Kuna näitusest wõtawad osa
kõik Tartu algkoolid (wälja arwatud juudi
algkool), siis seisis ka õppetöö kõigis neis
Ka esmaspäew kujuneb algkoolidele poo-

jandusest osa.

Jnwaliididepäewa

õppetundi korraldada ekskursioone näitusele,

kus tahetakse õpilasi põhjalikumalt tutwus»

pidustused algawad homme
hommiku! kell 8 kirikukellade helistamisega.

tada wäljapandud töödega ja selle kaudu neid

wirgutada hoolsamale ning agaramale te
gewusele.

Laupäewal ja pühapäelval, kuS tawali
selt suurem rahwakogumine näitusewäljale,
osutub niisuguses ulatuses seletuste and
Homme Kunstiklubi löppöhtu.
Piihapäewal kl. 10 õhtul korraldab Tar
tu Kunstiklubi kohwik „Centra!i" ruumes
oma wiimase õhtu käesolewal hooajal. Õhtu
on mõeldud peamiselt meelelahutusohtuna
ja sellele wastawalt on ka esinejate poolt
wastawad palad ettekandmiseks walitud.

1 Täna kell 12 kaitses dr. Siegsried Lind
nlikoott aulas arstiteaduskonna pidulikul
promotsioonikoosolekul oma doktoriwäite
kirja „Kõhutnüfuse ja Paratünfns B epide
mioloogiast ning nende wastn wõitlemisc
korraldustest Välismail ja Eestis" doetor
medicinae astMe saamiseks. Teaduskonna
poolametlikkude oponentidena esinesid prof.

dr. med. K. Shlossmann, prof. dr. med. A.
Lauluga esineb pr. L. Tubin, kandes Rammu! ja eradotsent dr. med. J. Lepp.
ette A. Kapp'i „Kewadel" ja Arditi „SuudWäjtekirjas on käsitatud kõhn- sa Para
Ins". Samuti esineb lauluga ka H. Na u, tüüfus B esine-mist Eestis 1921—1933 a. ja
kandes ette Toselli „Serenade" ja Merikanto on uuritud 102 kõhu- ja 9 paratüüsuscst Pa
„Kui päike paistab". Prl. Walda Ratas ranenn wäljaheiteid ning uriini kõhu- ja pa
sepp esitab kaks tantsu „Lained" ja „HiS ratünsuse tekitajate suhtes kahel korral enne
paania rütmid". Lõpuks tants publikule. haiglast lahkumist (peamiselt Tartu linna
Klubi-õhtust ofawõtt on wõimaldatud ka naÄushaigläst). On selgunud, et osa haig
klubiliikmete poolt soowitatud külalistele.
last lahkujate uriinis leidus weel haigusepi
situid, mistõttu on Vajalik uurida kõikide
Algupärane Migraansölg.
' Kuldsepp August Põder, kes enne paranenute wäljaheiteid ja uriini enne haig
niihästi oma kuju, kui ka peensuse ja maitse last lahkumist. Ka on käsitatud mitmesugn
tuttaseps-äris Venemaal, on nüüd Eesti seid muid abinõusid edukamaks tüüfuse was
rahwuslikkude motiiwide alusel Malmista tu Võitlemiseks.
Siegsried Lind on sündinud 11. Meebruaril
nud hõbedase filigra a n s õ l e. Töö vn 1899.
a. Järivamaal.
koostatud 98 osast ja meeldib haruldaselt
Hariduse on saanud Simuna noorsoo kaAvatuse
niihästi oma kuju, kui ka peensust j 0 maitse

kuse poolest.

Sarnane ohe tohiks leida üldist tähele
panu meie naisteilmas. Pealegi ei ole hind
mitte wöitmatu. Kuldsepp wõib sõlgi wal
mistada 15 krooni tiikk.
Oleme kuldsepale, kes esimese sõle meile,

näha tõi, soowitanud tutwustada oma tööga
Naisseitsi ja Naisühingu büroosid. küllap
meister sealt kaudu tellimisi saab.
Eriti tohiks sarnane filigraansõlg rõõmu
walmistada lceri-lastele.

Seltsi kooli?, Tartu Aleksandri gümnaasiumis ja
Tttffneri gümnaasiumis, mille kursuse lõpetas
1919. a. kewadel. Sama aasta sügisel immatri
kuleerus teise üliõpilasena Eesti Vabariigi Tartu
ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas arsti ast
dtga detsembris 1924. a.; doktorandi eksamid
õiendas 1929. a. kevadsemestril.

TöötaS Ulik.öli tertvtShpiu instituudis 1923.
—1925. a. abijõuna, 1925.—1927. a. noorema
assistendina ja npnema assistendi kohusteiäitja
na, mõttes osa suMewaheaegadel prof. A. Ram
mult juhatusel korraldatud sanitaar-topograafilis
eest töödest.

1927. a. asuS 2. dilviisi laatsareti keemia-bak
terioloogia laboratooriumi juhataja kohale, milli
sel kohal teenis ühe aasta, täites ühtlasi ka ordi
naatori kohaseid. Samal ajal töötas bakterioloo-

Sia alal ülikooli bakterioloogia instituudis prof.

t.- Schlossmanni juhatusel. 1928.—1932. a. oli
Tallinnas Tertvishoiu- ja hoolekandetvalitsuse tee
nistuses termishoiu inspektorina ja. hiljem abidi

rektorina. 1932. a. alates on Tartu linna ter

tvisboiüarstikS. WabaduSsõjast osa wõtnud Tartu
kooliõpilaste pataljonis.

Promovendilt on ilmunud trükis järgmised
teaduslikud kirjutised: .Tertvishoiu-oludest Lõuna-

Läänemaal". Tevtvis nr. 12, 1923. a. Wõrr

mag ja Setumaa tervishoiuliste olude kirjeldused
koguteostes Eesti, Wõrumaa. (1926) ja Setumaa

(1923). .Elamud, saunad ja suvituskohad Saa
remaal". Eripeatükid Väljaandes Saaremaa ter

I KEVADISEDPOTO
UUDISED!
aparaadil!»
plaadid* ftliald, paberid,
lofotarbed.
Amaiöörtööde korralik tßitraine.
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Tartus, Kaubahoov 20/21, tel. 12-02.

sonaati täies koosseisus.

Seda pakub uus algupärane näidend „Kraawihallid".
Täna õhtul t»leb „Wan«muises" esi-etendusele uus algupärane näidend Enn
Waiguri kolmewaatuslik rahwatükk „Kraa
wihallid", mida suure menuga on mängitud
Tallinnas Töölisteatris.
See on kergesisuline lawatoode. mis ei
taotle erilisi probleeme, waid oma tüüpidega

ja tabatva naljaga tahab publikule pakkuda
head meelelahutust, ja just lõbusa meele
lahutuse tükina ongi „Kraawihallidel" ol
und Tallinnas hea menu.
Eile õhtul tehti „KraawLhallide" pea
proowi, mida oli wõimalus jälgida ka aja
kirjanikel.
Siin peaks kõigepealt nimetama, et üheks
-publiku üllatuseks on kohe see, et esimese
waatuse dekoratsioon kujutab raiestikku. ei
ole mitte tawalnre papist wõi lõuendist'

puudega, waid seekord näeme „Wanemuise"

näitelawal päris ehtsaid mände ja kuuski
ning kände ja samuti ka ehtsaid puuriitu.
See omapärane dekoratsioon annab kogu
pildile huwitawa plastilise ilme.
Tüki lawastajaks on R. Ratassepp. kes
eriti on püüdnud alla kriipsutada tüüpide
omapära ja selles osas anda mitmekesiseid
nüansse. Tükile on kirjutanud muusika
W. Leemcts. Näidendis esinewad laulud
aitawad mitmeti allakriipsutada meeleolu.
Eriti tuleb see kujukalt esile kolmandas waa
tuses. mis kujutab suwist laupäewa õhtut
toreda külaliku armastusromantikaga.
Kes tahab paari-kolme tunni kestel lõbu
salt naerda ja kõike muud unustada, see
läheb kindlasti waatama „Kraawihalle".

muusikakooli õpilane A. Kriisk esitatvad laulu
soolosid Ima kolmas mittenngija muusikakooli

õpilane A. Sel b e r esineb klaveripaladega.
Peale selle kõneleb tveel prl. H. Sepp teemal:
.Pimedate moodne hoolekanne".

Õhtu eeskava on huvitatu ja väärib, et
sellest rohkel artvul publikut osg töötaks.

epideemia Tartus 1933. a." Eesti Arst nr. 12.

hr. J. Muuga on sel alal hea asjatundja, siis

1934. a. ..Tervishoid Tartu linnas 1931—1934

wöio tema kõne huvitavaks kujuneda.

a." Koguteos Tartu 2. 1934. a. Populaarsed
kirjutised TerViseS. .Joogiveest". 1927. a. ja

gilise Muuseumi ruumes, ülikooli õ6.

KooS pros. A. Rammuliga promovendilt il

munud ..Tervishoiulised pahed maakoolide ruumi
deS ja sisseseadetes ning sihid nende körwaldami

seks." Eesti Arst 1926. a. „Terwisboiu küsi
muStest Läänemaal". Neljanda Eesti Arstide
päeva protokollid. Tartu>. 1926. a. .über die

Dr. med. S. Lind kuulub Eesti üliõpilaste

Seltsi
vilistlasperre.
Selh, ivulftlasperre.

Kohwik „Eentral" hakkab warsti kolima.
Kuna kohwik „Centrali" personaal peab
hakkama Nartva-Jõesuhu kolima, siis tahetakse
käesolewa kuu lõpul „Centrali" kohwikut sulg.da.
Narwa-IõesuuS tuleks rannakohwik juba juuni
alul awamisele.
Kuni kohtviku hooaja lõpuni mängib orkester
nüüd kl. 6—8 õhtul, kuna tantsumuusika on Waid
pühapäiwiti kl. 8,53—10,30 õhtul.

Teater ja muusika.
„Estonia" teatri ballettmeister BoriS Bli
- .. noff „Meedis".
Robert Stalzi imekena muusikaga operett kuulub

Paar tundi nalja ja naeru.

sõnalises osas. Mittcnägijad: prl. H. Sepp ja

.Tuberkuloosi Vastu Võitlemise asutistest välis
mail". EeSti Arst nr. õ. 1934. a. .Kõhutüüfuse

nationalen Kongress gegen der Alkoholismus,
Tartu. 1927.

alammäärasclt 10 senti.

Sepp H. Treffneri gümnaasiumis köneöhtu, kuS
esinevad mitte nägijad nii muusikalises kui ka

1932. a. sügisel". Eesti Arst nr. 7. 1933. a.

Universität Tartu. Bericht über den 13. Inter

(muusika).

Politseiorkester annab raekoja ees rahwa
kontserdi.
Jnwaliididepäewa puhul esineb eSma
kordselt awaliku kontserdiga Tartu politsei
orkester. Uus orkester annab raekoja ees
rahwakontserdi kohe pärast paraadis kella
I—'/23-ni.
LaPS haawaS end rewolwriga.
ühe Tartu wanema arsti 9-aastase tüt
rega juhtus õnnetus, mis oleks wõinud
maksa lapse elu, kuid õnnekombel lõppes
siiski tvõrdlemisi hästi.
Laps oli toas mängides pääsenud kapile
ja sealt kellegi nägemata wõtnud isa re
wolwri browningu. Seda maadeldes
juhtuski õnnetus. Laps oli nähtawasti
tahtnud hakata rewolwri torru waatama,
kuid selle juures oli relw lahti läinud ja
kuul poollibamisi ülemisse huulesse tungi
nud, purustades ühe lõikhamba. Kuid
wastn hambaluud põrgates on kuul nähta
wasti rikosheti tõttu saanud teise suuna ja
laps pääsis eluga.
Mittenägijateöhtu $. Tresfnerl gümnaa
siumis.
Pühapäeval kell 5 p. l. korraldab prl H.

Eesti Süsiniku Kasustcunise Seltsi ettekande
koosolekul kõneleb pühapäeval £>. Muu> ga raa
diumist, käsitades seda tehnilisest küljest. Kuna

.Tiiiikuse Vastu võitlemisest" 1934. a.

kõige paremate operettide hulka, mis läimH üle
..Wanemuise" lalva ja tema huwitaiv sündmus
tik paneb kohe algusest peale kaasa elama.

Pühapäewasel „Meedi" etendusel esineb tant

sudega teatri ballettmeister Boris Bli

noff.

Pääsetähed: 20,20, 40, LO ja 60 senti üheS
riidchoiuga.

Jnwaliidide päetva puhul inwaliididele LO

pvots. hinnaalandus.

Wiimane kewadine lasteetendus „Wane
muises."

Pühapäetval, 19. skp. kell 4 päetval tuleb
..Wanemuises" ettekandele „Wancmuise" korral

dusel ja Tartu linna tütarlaste gümnaasiumi.
Poeglaste gümnaasiumi sa Pedagoogiumi alg
kooli kaastegewusel ~Murueide imekannel" mui.

naslooline lastenäidend 3 pildis. See tükk oma
lihtsa kuid hoogia sündmustikuga, huwitalvate de
kpratsioonidega ja rikkalikkude tantsuuumbritcga

suudab köita niihästi noori kui ka Manu. Kuna
tükk enam kordamisele ei tule, siis muretsetagu
pääsmed juba tvarakult. Koolide näitusele sõit
wad õpilasekskursioonid ärgw jätku kasutamata
teatri kül-istamisc wõimalust.
Pääsmed 10, 20 ja 30 senti saadatval teatri
kassas.

Linn liPuehteSse. " "
Prefekt on teinud maj ao man itkudele kor

ralduse, et pühapäewal pühitsetama inwa
liidide päewa puhul pandaks' linn lipueh
tesfe.

Tartu kodanikkudele.
KöigiS fulhnrtriüibcs on ilusaks kombeks ku
junenud, teatawatel tähtpäetvad-el sõjainwaliide
meelde tuletadq ja neile austrisawaldusi korral
dada. Ka Eesti rahwas wõlgneb suurel määral
tänu oma wabaduse ja iseseisivuse ecst just söjain
tvaliididele. kes wääriwad sügowat lugupidamist,
austust ja toetust.
üheks traditsiooniliseks söjainwaliidide meelde

tuletamise ja austamise päewaks on senini kuju
nenud iga-aastane korjanduspäew inwaliidide

kapitali heaks, mis toimub Tartus k. a. 18. ja
19. mail.

Tartu kodanikud on seni alati õiglaselt hin
nanud inlvaliidide saatust ja wäga heatahtlikult
ning poolehoidwalt suhtunud nende heaks korral
daiud korjandustele. Pöördun kõigi Tartu koda
nikkude peole palwega ka tänawu korjajatele
jõudu mööda wastu tulla ja mitte keelduda anne

tamast inwaliidide, kes wabadussöjas, meid
kaitstes, oma tertvise ja tööjõu on kaotaiuid, ning
meie eest langenute waeslaste heaks.

Tartu?. 17. mail IS3S. a. *•"'
A. Tõnisson.
Tartu linnapea.

Inwaliidide kapitali komitee
Tartu tvolinik.
Naisühingu kerjandusepunkt inwaliidide Päewa

puhul on Tähe tän. SS korp. Rotalia ruumides.
Palutakse liikmeid korjandusele kaasa aidata.

dile maksab 10 senti.

Kõne raadiumist.

PreiSarbeiten betresfend die A'koholfrag« in der

„Estoma" tuleb Tartu „Kodumaata tütar
lapse" ja „Jgawese legendiga".
„Estonia" teatedr annab ületulewal nä
dalal kaks opcreti-külaskäiguetendust „Wa
nemuises", ja nimelt läheb teisipäewal, 28.
mail, „Tütarlaps kodumaata" ja kolmapäe
wal, 29. mail „Jgawene legend". Mõlema
wäga menuka algupärase opereti autoreiks
on Arnold Sepp (tekst) ja Priit Ardna

Kellahelin kestab weerand tundi. Kell 12
päewal peetakse paraad raekoja ees inwa
liidide austamiseks. Paraadist wõtawad
osa Tartu garnisoni üksused, Tartu malew,
skaudid, noorkotkad, gaidid ja kodutütred.
Inwaliidide kogunemine raekotta, linnawo
likogu saali on kell 11.30.
Peale paraadi kell 1 p. l. on eine inwa
liidide auks „Wanemuises".
Õhtupoolikul korraldatakse rida kont
serte. Kella 1—543 p. l. on kontsert rae
koja ees, kus mängib politsei orkester; kella
4—%6 p. l. on kontsert samuti raekoja ees,
mängib tuletõrje orkester ja kella 6—B õ. on
suur kontsert Toomel, kus esineb Tartu ma
lewa orkester suurendatud koosseisus. Wii
mane kontsert on maksuline. Pääs kontser

vishaiuline kirjeldus. Toimetaja A. Rammul.
Tartu, 1923. ..Kõhutüiifttse epideemiast TartuS

Neljapäewal, 30. mail, läheb „Tütar
laps kodumaata" Malgas, „Sädes".
Wäljasõit toimub trupi ja tehnilise per

Sissepääs laululehtedcga, nnllcde hm naks

Et korjajate rohkusest oleneb korjanduse

Iclbt pühaks, kuna on otsustatud peale teist

mine raskeks.

Täna hommikul kell V2S algaS Tartus
korjandus inwaliidide heaks. Korjandus
punktidesse ilmus wõrdlemisi rohkesti kor
jajaid, mistõttu korjandus algas edu tähe
all. Kella l(Ms oli raekojas asuwast kor
janduspunktist wälja saadetud juba 31 Paari
korjajaid ja korp. Rotalia ruumes asuwast
korjandnspunktist 14 paari korjajaid.
hea kordaminek, siis oleks küll soowitaw, et
kõik, kel wähegi aega jätkub, wõtaksid kor

kooles.

juhatusel ja wiiulil W. Kangro, orelil helikunst
nik J. Kärt. .

singu nchatusel. ÜCNÜ mcesko.-r hra H. Pärna

Siegfried Lind arstitea
duse doktor.

Täna olid wabastatud õppetööst hari
dus-sotsiaalministri otsuse põhjal kõrk need

nagu teada, oli selle registreerimisega nõus,

kuid korp. Ngala esitas protesti, sest Teh
nosa wärwid must-roheline-tvalge olewat
liig sarnased Ugala must-sinine-walge warÜlikooli walitsus, materjalid läbi

Korjandus algas juba täna.

Ettekandekoosolek peetakse kell 3 P. l. Pedagoo

Lühidalt.
Tallinna keskkooli õppekavasid rebtgccrtmm
Haridus-'otsioalmiuisteeriumi poolt on komandee
ritud Tallinna 16.—20. maini keskkooli õppekava
sid redigecrima dir. J. Noo s, kuna temale abiks
sõidab õp. J. St ottk s. Nende aset kohapeal täi

daV. d abijuhataja prl. S. Pruuden ja õpetaja

ameti kandidaat M. Sorgsep.
WaeSlaste suwekolouii ülalpidamiseks toetust.
Tartu Juudi Abiandmise ühing on palunud liuna
koolivalitsuselt toetust sttVekolomi korraldamiseks
vaeslaste jaoks. Koloniisse tahetakse võtta üle
20 lapse.
Lubatakse ekskursioon Stokholmi. HariduS-sot

siaalministeerium on teatanud, ct Tartu linna tü
tarlaste gümnaasiumi lõpetajail ltbatakse korral
dada peale koolitöö lõppu ekskursioon Stokholmi.

Kõnesid ja koosolekuid.
Akadeemilise Anglo-Eesti ühingu koosolek on
laupäeival, 18. mail kohlvik „Centralis" kell 20.
PäeivakorraS matlaosakonna asutamine ja tvälja
sõidud. Hulgaline ilmumine tartvilik.
Tartu Esperanto Seltsis pühapäeival'kell 20—
22 koosviibimine Viva Gazeto ja seltskondliku
osaga; lugemislaual uusi ajalehti.
Juhatuse istung kell 19, Lõuna-Eesti Esperan

toringkouna juhatus kell 18.

Tartu Raislaulu Seltsi lauluharjutused es

maspäewal, 20. ja neljapäewal. 23. skv. jääwad

ära. Järgmine harjutus on reedel, 24. skp. kl.
20 Karskusliidus. Kõigil osawötj
Uliõpilasseqakoori lauluharjutus pü
hapäeival, 19. skp. jääb ära. Järgmine harjutus
on tcisipäewal, 21. skp. harilikul ajal. Kõigil koo
riliikmeil teatada oma suwised aadressid.

Homseid sünnipäewi.
Jaan Aan, õpetaja, sünd. 1891. a. Kambia
w. Tartumaal.

Anton Arro, põllumees ja ühistegelane,

sündinud 1881. a. Pöögle w. Pärnumaal.

Anton Hermann, õpperaamatute ja laste

näidendite autor, sünd. 1896. a. Wastemõsia w.

Wlljandimaal. '
Elsriede Amanda Lender. tütarlaste era
gümn. juhataja Tallinnas, sünd. 1882. a. Tal
linnas. .

Heinrich Soo, eraadwokaat Pärnus, sund.

1879. a. Woltweti tv. Pärnumaal.

Kristjan Torop. õpetaja ja kaitseliidu tege
lasi, sünd. 1890. a. Aleksandri w. Wõrumaal.
homme 43-aastaseks.

Kaitsemalewa teateid.
RaiSlodnkaitse Tartu ringkonna 8. iaoskonua
asjade loterii wäljaloosimme on 19. mail s. a. kell
3 pl. Kaitsemalclva staabis, Karloma täit. nr. 24.

Kiriklikke teateid.
Katoliku kirik. Pühapäetvckl. 19. mail homm.
kell 8 ivaikne p. mess. kell 10 pidulik mesS eesti,

keelse jutlusega; õhtul kell mariaanlik palwe.
Äriväewil homm. kell '/z8 tviimane P. mesS, õhtul
kell 7 maipalwe.

PriiusuliSte kod», Rarwa 51. Laupaewa Sh
tui kl. Vi 8 palwetund, pühap. homm. kl. 10 la

õhtul kl. 6 üldkoosolekud. . '
Teisipäewa õhtul kl. 8 piiblitund ainel: Wa.
lekristus. A. Serao.

Metodisti kirik. Laupäetval. 18. skp. kell 8 5.
palwekoosolek. Pühapäewal. 19. skp. kell 10 hom.

ja kell 5 pl. jumalateenistused. Kell 12.30 püha

päewakool. A. Ku»m.

Rõo kirik. Pühapäewal, 19. mail kell 10.30
kirikus leerilaste õnnistamise jumalateenistus.
Armulaud, laululehed. orkester. Õp. A. Kruus.

2. Metodisti kog. ja ..Sinise RiSti" Selts.

Tahe twn. 8. Koosolekud: laupäeival. 13. mail

kell 8 õfst. palwetund. Püb?päewal. 19. mail kell
9 hcmm. pühitsustund. kell 12 pübapäewakool,

kell 5 pl. äratuskoosolek. Jutlustab R. Järw ja
teised. W. Prii.
Tartu. 8.50 ülekanne Tallinnast. 10 suma
lateenistuS Peetri kirikust. Teenistust peab õp.
Trenmann. Lõpuks heliplaate. 12.30 ülekanne
Tallinnast. 17,15 heliplaate ja reklaami. 17,30
ülekanne Tallinnast. 21,01 ilmateade. 21 05 üle
kanne Tallinnast.

Raadio ringhäälingu kawa.
Pühapaewal, 19. mail.
Tallinu-Lasuamiie. 8,30 äratusmäng. 8,35

wõimlemine. 9,05 hommikkontsert heliplaatidelt.
10,25 saksakeelne jumalateenistus Niguliste kiri
kust. Lõpnks heliplaate. 12,30 Põllujöökoja lina

asjanduse konsulent H. Kõiwa: Lina kiilwist. 13

põllumajanduslikke teateid. 13.10 lõunane
kontsert heliplaatidelt. Suppe, awam. „Ilus
Galathea" Berliini riigiooperi orkester. Zan
donai, pop. „Franccsca da Rimini" Milano La
Scala orkester. Verdi, a) hertsogi laul oop. „Ri

goletto" A. Granda (tenor); b) kwartett oop.
„Rigolekto" M. Gentile, E. Stignani, C. Ca
kessi. Grieg, „Anitra tants" ja ..Mäekuninga
lossis" süidist „Peer Gynt" Covent Gardeni
ooperi orkester. Kreisler, a) Armupiin, b) Ar
murõõm Fr. Kreisler (tviiul). Morena, pop.
„Hallo! Hallo! Siin Min!" Beka orkester.
14 Morsc-kursns raadioamatööridele (ins. F. Olb

rei). 14,30—15 noorte tund. (Tallinna Põhja

Malewkonna noorkotkaid esitab kuuldemängu
..Õhtu laagris"). 17,15 helipl. ja reklaami. 17,30

joowiko n i s e r t heliplaat,delt. Peter, Lõ
bus was.ncpp—Kanjfmanni orkester. Strauss,

walss ..Roosid lõunast" M. Weberi orkester.

Schmidt-Gentner, Ütle mulle ikka jälle; Grothe,

walislaul silmist ..Tema suurim edu" —JR. Eg
pcvth (sopran). Porumbescn. Ballaad E Lõ«

randi orkester. Walss „Mets mühiseb". Itaalia

laul „Tiki-tik, tikitak" A. Rinne (bariton).

Ketelbey. Ajanäitaja ja portselaannukupaar
A. Kauffmanni orkester. 18 metsateadlane K.
Kerberg: Mets tööandjana ja tuluallikana. 18,30

Kirillowi man d o l inis t i d e kwintctt Berdi

"Traviata". Kuss. walss ..Amuuri lat«
ncb . Mez.;acapo, Kcwadkoit. Pop. ukraina lau
lest. 19. põllutööminister R. Talist kõne kalana
dala awamne puhul. 19,20 Näewaundiseid. 19 35

operetimuusikat. Esineb Riigi rinahää

lnigu orkester AT. Nikolai juhatusel. Ofsenbach
awam. osr ..Kaks savojardlast". Suppe, pov op'
..Donna Inamta". lob. Strauss, pop. op. ..Must

lasparun . O Strauss, awam. op. „Rinai üm
ber armastnte" Lehar. pop. op. ..Paganini".
Kalman. pop.-. oh. ..Silva". Sl ajanäitaja-õicn
dns. 21,01 ülekanne Tartust. 21.05 kirjan
d n s l i k weerandtnnd. Al.-der Antion esineb kir
landusltkn weitlnseaa 21.20 wana ja moodsat

tantinmnnpkat heliplaatidelt. 22 30—°3 espe
rantokeelnc ettekanne: Mewaade Eesti kultuurimamndusllkust ja sotsiaalsest elust wiimase
fl. )OOl|Ul.

Kohati wihma.
Pühapäewal Soome lahel ja Peipsil keskuri
sest kõwoni, mujal keskmise kiirusega kagupoolseid

tuuli. Pilwine, kohati wihma. Temperatuur
endine.

Mewaade laupaewal, 18. mall.
Norramere madalrõhkkond on täitunud. Eilne

Poola madalrõhkkond on liikunud ühes wihma
sadudega Läänemerele. Prantsusmaa madal
rõhkkond on süwenenud ja näib siirdumat Vahe
merele. Kõrgrõhkkonnad waldawad Kesk-Atlan
di, Jäämere põhja osa ja suurema osa EuroopaWenest. Võrreldes eilsega on temperatuur KeskEuroopas wähe tõusnud, kuna Lääne-Euroopas
Püsiwad endiselt jahedad ilmad. Eestis oli öösi Z
kuni 10 kraadi, täna hommikul B—l 2 kraadi ja
sadas eile ja oosi kohati wihma.

Tartu malcwa sisewete Emajõe diwiSjoni ma
lewlistel sa pealikutel koguneda pübatzäewal kell
10,30 Tartu malcwa staapi worminietuseõ sa rei

wadcga. Tiwisjoui pealik.
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Sport

Ringi ümber kodumaa.

Tartumaalt.
Rannu wabatahtNZ tuletõrje ühing pidas oma
korralist aaSta peakoosolekut, kuS kinnitati möö
d.mud aasta, aruanne ja tvõeti wastu käeSolewa
aaStä eelarwe. Juhatusse waliti esimeheks Mart
Kitsnik, kirjatoimetajaks Johannes PeetS, kassa

pidajaks Leo Warik, warahoidjakS Aleksander
Lamp ja ametita liikmeks Eduard LukatS. peame

vett Eduard Lõhmus ja abiks Nikolai' Tihane.

Otsustati oSta ühingule kolm hüdropulti ja korral
dada weewaate ning tvoolikuid. ,
TammiStu-Wara weeühingu awakooSolek peeti

neil päiwil. Juhatusse waliti M. Treial. Waralt
za Mihkel Lembevg ning Joh. Kass Tammis
tust.

Tammistu» laiened telefoniwSrk. Praegu on
lasil uue telefoniliini wedamine TammiStu ag.-st
Astuwere-Saarte küladesse, üldse on Tammis
tus telefoni tarwitamine tõusnud mitmekordseks
wörreldeS paar aastat tagasi.

. T loetakse RannuS? Rannu tvälla awalt

km rahwaraamatukogul walmis aruanne, millest
nähtub, et Iginud aastal on kogu kasutatud 1009
korda. Neist on kõige rohkem loetud järgmisi: Ed

gar Saksa .Kodutut" 9 korda. Richard Rohu

kooduMkuK ilusas kohas. GamM on ta dhapockl
tuntud haruldaselt kalarikka Dcwena.
Neljapäewal wiibiS kohal Tartust maamõõtja
kes tviis lõpule PlaneerimiStöid.
Tahtis kelmusega hobust omandada. Glwa koh

ostis Elwa hobuse, kuS talle seltsis

WiSsi mõisa südame kasutaja käeS. Järw, mil
lele juure planeeritakse weel kolme wakamaaline

krunt, antakse Tartu ülikooli professorile dr. H.
Koppelile, kellel on kawatsu» järweS kalakaswatust

arendada. Üldse on Wissi järw kaunis suur ja

Nõuandeid
aednikele ja põllupidajaile.
Vordoo-kaltsiumiarsenaadi wüelikn walmiSIdlllfott
100 I 1 protf. wedeliku walmiStamisekS
tvõetakse 1 kg puhast wasetchtrioli ja lahus

kestel esmakordselt poksitacvasse tõusnud kalev

lase Kruusi vastaseks on lätlane Miglinsh,

kelle ainukeseks vooruseks poksija seisukohalt on
tema tugevad haagid, peamiselt parem, kuna ta
, muidu üldse poksija pole. Kruus tabad teda kogu

aeg lõuga ja ajuti ka solaari. Palavamatel sil
mapilkudel laseb lätlane käpuli. Kruusi võit.
Kohtunikkude hääled 3:0 tema kasuks.

Samas kaalus teise paarina kohtavad kahw

lane Saag ja Tallinna Gongi uus meeS Tom

Narwast.

ta weel MeSti korras ja täidab tema Peale pandud

üle 21 meetri.

Koosa algkool, mis asutati 1785. a.
Danawu saab Koosa algkool Kawa Siu
wallas 150 aastaseks. *
Kodawere kiriku-arhiiwi mckmetel asuta
ti Koosa kool 1785. a. ja on seega wanemaid

Wirumaalt.
N«wa LuchruSkonnaS istutati metsa. Peale
jääsulamist alustati Nartva ümbruskonna riigi
metsas ja linnametsas metsa uuendustööd istuta
misega ja külwamisega. millised tööd on nüüd ju.

ba lõpule jõudmaS. Nii riigi kui ka linnametsas
on suured maa-alad wõetud noore metsa kust
mõnekümne aasta pärast wõime saada uut metsa.
Kuiwad ja wilud ilmad pole takistanud metsakülwi
ega ka istutamist.

wad. Kui tarwitataktse juba warem kusw
tatud lupja, tuleb seda rohkem wötta, nii
palju, et bordoowedeli? pärast neutraalne
saaks.

Edasi wõetakse 300 gr kaltsiumarsenaati
ning lisatakse lubjawedeliküle juure, seda
ümbersegadeS. Siis walatakse 50 l wase
witrioli peenikese joana 50 l luhjawedelikule
juure, wiimast wahetpidamata puukepiga

. tatakse 501 wees, s. o. tehakse 2 pvots. lahuS.

ümbersegadeS.

. Wajewitrioli lahuS tamine weeS toimub aeg
lafelt, sellepärast peab seda juba päew wa
' rem lahustuma panema. Kiiremaks lahus
taimseks tuleks wasewitriol hõredast riidest
i kotis wee pinnale riputada. Wasewitrioli

Bordoowedeliku reaktsioon peab olema
neutraalne wõi leeline, mitte kunagi aga
hapu. Reaktsiooni kindlaks teha on kõige
parem lakmuspaberi abil, mida apteegist
saada wSib. Kui sinine lakmuspaberi riba

lahustumist tuleb puunõuS toimetada.

Kõige tugevamalt oli esindatud kergekeskkaal,

kuS võistles kolm paari. Alles lõppeva hooaja

duSseltS. Sissetulek läheb kohaliku gümnaasiumi
toetuseks. Laulupäew peetakse 14. juulil.

ülesandeid hästi. Torni kõrgus tulepunktini on

WiSfi järw prof. H. Koppeli kalakaSwatufekS.
Mia maantee ligiduses WiSsi mõisa järw on mää
ratud planeerimisele. Senini seisis järw senise

võistlustel ei suutnud ringist läbi käinud neljast
lätlasest ükski võitjaks tulla, üldse käis sel ShMl ringis seitse paari, nendest kaks paari noori.

WStul laulupäew. Eestwõtjaks on Otepää Hari

Maw .Wabaduse tee" 7 korda. Tammsaare .TSde

hing" 7 korda. Mait Metsanurga .Jäljew haud"
7 korda ja Andres Saali .Leili" 6 korda.

Tundub, et lätlased tulid seekord Tartusse oma
teisejärgu meestega nii kergejõustikus kui ka pok
fiS, sest ka reede õhtustel rahvusvahelistel poksi

tundmatu noormees ja lubas hobuse edasi müüa,
sest tema teada olla hobune tvigane. Noormees sai
oma kätte ka hobusepassi. Müük ei õnnestunud ja
kui setu hakkas hobust tagasi nõudma, seletas noor
mees, kelleks osutus päidlalane Ed. Luik, et ta ost
niud ju hobuse ära. Politseis wõeti hobune noor
mehelt ära ja anti setule tagasi. Elwa jaoskonna
kohtunik karistas Luika kahekuulise «vangistusega.
Otepääl korraldatakse laulupäew. Otepää Lin
namäel korraldatakse sutvel ümbruse kooride osa-

..Elu on ilu»" 8 korda. August Mälgu .Läbi öö"

ja õigust" 7 korda. Jaan Kärneri .Unustatud
Emajõgi" 7 korda. MatS MõtSlase .Mõrane

Tallinläse raske hei«»S karu waStuPidawusega lätlasega.

meest Ed. Luika hobuse wälsapeünise katses. Setu

Narwa-JSesuu 'uletorn 127 ». wana. NmtvaJõesuu tuletorn on ehitatud end. ivene «valitsuse
ajal 1808. a. Seega on tuletorn nüüd saanud 127

bordoowedelikku kastetult punaseks muutub,

Lätlased kaotasid ka poksiringis.

Maa Kooli 150-aastane juubel.

tu» süüdistas setu Wassiili Tamm Päidla noor

aastat wanakS. Kuigi tuletorn toana, siiski on

8 korda, Strindbergi .Mere rüpes" 8 korda, J.
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koole Eestis. Esimesteks Koosa kooliõpeta
jateks olid kohalikud haritud peremehed, kes
muu töö kõrwal õpetasid noorsugu.

Praegu omab Koosa algkool nägusa ja
ruumika hoone (pildil), kuS töõtawad kuuS
klassi. Kooli juhatajcckS on õpet, Laumets.
Kool pühitseb oma sajawiiekittnnendat
asutam-ispäewa pühapüewal 19. mail aktuse
ja Peoga, millistest osa wõtawad ka külalised
wäljastpoolt ning kooli tuhanded endised õpi

. son. Saag oma tüsedale kehale vaatamata näi
tab harukordset kiirust, mille vastu Tomson on
abitu. Pärast teise ringi lõppu Tomson loobub.

Wahi vastu samas kaalus tuleb lätlane

SprogiS, kes õieti muud ei oska kui ainult clin
chida, et sellega päästa end Wahi tugevate löökide

eest. Lätlane saab 1. ringil märkuse ja 2. ringil
; ringikohtunik A. Tedre kõrvaldab tema võistlus
telt kinnihoidmise pärast, mis läks isegi nii kauSiele, et lätlane ringikohtuniku märkuste Peale ei
asknud lahti. Läti esindaja protesteeris küll dis
kvalifitseerimise pärast. Ent see protest tunduS
üleliigsena.

Kergejõustiklaste ümber
registreerimisi.

maa. Mihkel Smitt (Ojawer) ühes perekonnaga

Ojaveer, Herbert Summer HänS

Wechterstein üheS perekonnaga Hiiekiwi, Egon.

Eduard-Kristjan Nemnandskraft (NeumanS
kraft) ühes perekonnaga Nurmet, RosaalieHeleene Peetmann WaldaS, Rudolf Simmer
mann Aimla, Linda Pommer Raudma,
Woldemar Tederson ÜheS perekonnaga Edor.
UuekS eesnimeks tahad võtta Ernestiine Te

aegu midagi ei teinud. Turgam wõitu kwlteerib

publik suure aplausiga. _ .

Noortest kukk-kaaluS kalewlane
olles hulga aktiiwsem, wõidab Tartu Poksiklubi

Otmanni 3:0. Keskkaalus kiire walgalane

G räuer wõidab 2:1 kalewlast Hennochi, keS ka
hel esimesel ringil ainult kaitsest teotses ja alles"
3. ringil tegi paar ataaki.
Lätlased pidid esinema ka teisel õhtul, laupäe
wal kell 9. Reedesed wõistlused algasid pooletun
nise hilinemisega, mis publikus tekitaS õiguSta
tult suurt meelepaha. Korraldajail tuleks publi
kuga rohkem arwestada.

Laupöewaks oli ette nähtub järgmised hutvi
taSvamad paand? Wahi—Wapa. KruuS—Spro-

giS, Tomson—Jansen. Treger—Reinthal. Fei

man—Oraw, Tammepuu—Tani. Dlusha—Ncbane

jne. Üldse Pidi esinema 10—12 paari. Korral

dajad lubasid alata õigel ajal .

kaasa. Instruktsioone trükitakse kergejõustiku ja
ujumise kohta ä 1000 ja pesapalli kohta il SOO.

Ä. Pau ülemineku soovi Tallinna Kalevisse.

Tartu Majaomanikkude Seltsi büroo uuteS

nimetada kettaheitja ja teivashüppaja K. Kase
üleminekut Akadeemilisse Spordikl., kuna vare
malt Kask võistles ÜENÜ Tall. osakonna nimel.

Nüüdsest peale asub seltsi büroo Gmrrtutry 7

nast Akadeemilisse Spordiklubisse, kuna Tartu

Wiidebaum Wiidalepp, Selnm Koosapoeg
Zdose, Kaljo Arbeiter Arpo. August Lauring
son (Laurisson) üheS perekonnaga Lcruri

nende eest aga ofawalt kõrwale hmda, kostltaoes
selle juures lätlast sirgete ja haakide seermtega.
mis mõne teise mehe ammu oleks maha niitnud,
kuid sellele karu wastupidawusega lätlasele pea

Pärnu Waprusesse ja läinud hooajal Sakala

Marie Rosenstock Roowet, Galme Martinsön

Johannes Soonberg ühes perekonnaga Awiste,
August Koosapoeg Kose, Richard-W oldemar

siliselt, kuid wäheste poksioskuStega. Tema at
nukeseks löögiks on tugew haak Turgan oskab

Läti jalgpallimeister mängib
Tartus.
Läti meiStermeeskond jalgpallis RFK
(Riia Jalgpalliklubi) wõistleb tulewal kol
mapäewal kell V2I õhtul Tamme staadionil.
Vastaseks on lätlastele Olümpia üksteist.
Riia Jalgpalliklubi Tartus esinewasse mees
konda kuulub 8 Läti rahwusmeeskonna
mängijat.

Juba varakult enne uue kergejõuStikuhoo
aja algust toimus mitme tuntuma kergejõustik
lase ümberregistreerimine ühest seltsist teise. Nii

Martma, Elmar Martinsön Martma.

PoolraskekaaluS on Tallinna Gong, toreda

kehaga ja hea tehnikaga poksija T u r g a n t ajas
tu latlane Musha, kes on harukordselt tugew suu

Keskkaalus kalewlane Saa? varitsevast sei-

lased.

Martma, Jaan Martinsön ühes perekonnaga

sundist 1. ringil tabab lätlast Wapat koonu Pihta.
miS teda segaselt põlwedele wiib. Lätlane ei pea
end wõimeuseks edasi wõistlemisekS ja loobub.

läksid mäletawasti R. Kiipsar, A. Mägi, K. Pä
riSte, A. Raska ja Suik ÜENU Tartu osakon

Kalevist siirdus A. Niggol ASK-sse. Nüüd hil

jem toimunud üleminekutest on veel nimetada

seni üENtt Walga osakonna nimel startinud

mitmevõistleja P. Saretoki ümberregistreerimist

Noorsepvade Maleva Spordiklubis (uue nimega
..Sakalas startinud Eesti parema 400 m jooksm
Teoksil olevatest ümberregistreerimisest on veel

Ew. Ärman jõudis Soomest^tagasi.
EeSti teivashüppe meister Evald Arman, keS
viibis pikemat aega Soomes, õppides Helsingi
ülikooli juures, saabus eile Tartu tagasi. Loode

ruumides.

(Mazaoman. Panga majas). K.-s.
Tarw osakonna ruumes ja on atvaiud äripäewiti

kella ft-

Büroo juures on korraldatud tasuta nõuanne

juriidiliS-, ehituStehniliS- ja muis majaomanik

On wasewitriol lahustatud, wõetakse on reaktsioon hapu ja tuleb lupja juure li derson Maret, Rudolf Sümnermcmn Ruu tawasti võtab ta juba homme toimuvatest esi kude ellu puututvais küsimust».
400 gr head kustutamata lupja, niisutatakse sada, kui punane lakmuspaber finisM muu du, Anna Mälberg Jmma, Juhanna-Wilhel mestest kergejõustiku võistlustest osa.
Ilmateade va meie tänase lehe
Waike, Julia Murd Laine.
seda esiteks wähehaawal weega, kuni see tub, on reaktsioon leeline ning tuleb wase miine Matvei
Spordijuhtide kursuslastele trükitakse
Kaitsemalewa teateid.
leheküljel.
„WStub", lisatakse siiS ümbersegadeS ikka witrioli ju«re lisada.
instruktsioone.
Tmxtu maleva suurtükiväe divisjonil kogv
enam wett juure, kuni 50 l, s. o. pool tar
neda invalii-drdepäewa paraadist osavõtuks kell
' Tartumaa spordijuhtide', kursusteks antakse
Wastutaw toimetaja Aleksander TiitSmaa.
llufi perekonna- ja eesnimesid.
wiSminewaft boÄ»oowedeliku hulgast. Selle
V2II e. l. maleva staabi juure relvadega. Kui trükis välja instruktsioone kergejõustiku, uju
Wäljaandja EeSti Kirjastusühisus
järele kurnatakse lubjawedelik läbi tiheda
temperatuur
on
alla
12
kraadi
C
järgi,
siiS
ilmuda
mise
ja
pesapalli
kohta.
Instruktsioonid
koostab
Linna perekonnaseisuametile on esitatud roih
A. Klumberg ja need trükitakse keskliidu kulul.
sõela wõi riide, et kõrwaldada suuremaid kedti nimemuutmise sootviatvaldusi. tlueks pere palitutes. Ilmumine kohustuslik.
Trükitich „PoStimehe" trükikojas. Tartut,
Trükitud instruktsioonid antakse kursuslastele
Divisjoni pealik.
.Jäfcifosi millised pärast pritsimist takista- kbnnanimekS tahab wõtta endale Pauliine• Tähelepanuks teatan omä
21. mail s a. kell 549 õh Riigil Sudapiatehas vajab
TEADAANNE.
Koka abi
endistele ja uutele ärisõprä
tul peetakse ära Tuletõrje
Korter
dele,
et
minu
«ajas T. V. T. haigekassa
kes sellel alal töötanud ja
mitti
Teatan oma lugupeetud töösturitele Ja kaupmeestele, et võtsin
liikmete ' "
vilunud nõudepesijat vajab
seaduslikule vastutusele hSira kuulutuste agendi P. UUDELT alatu
tuba
faöögiga
üürile
anda.
«uta peakoosolek
vale reklaami levitamise eest
söögisaal ..Astooria", Küüni
Vladimiri tn. 33—1.
MM
Tallinn, Merepuiestee 13.
tän. 5.
järgmise päevakorraga:

1) Koosoleku juhataja
valimine.

2) Eelmise aasta pea
koosoleku protokolli

Vajatakse vanemasse sis
setöötatud ärisse nais- või

mees- katsjonivõimelist

kinnitamine.
3) Aruanded.

4) Maksude määrad 1935.
aasta kohta.

5) Valimised põhikirja

järele.
6) Läbirääkimised.

Kr. 2000—3000.

Kui tarvilikku arvu liik teateid Rüütli tän. s—l.
meid määratud ajaks ei il
Vajatakse korralikku
mu, peetakse koosolek ära
kfll 9 õhtul samal kohal ja
tütarlast
sama päevakorraga, milline
on otsusvõimuline kokku vöi vanainimest 1 aastase
tulnud liikmete arvu peale lapse juure. Tulla Narva t.
25—1. ,
vaatamata.
Juhatus.

Lapsehoidjat
on kohe tarvis, kes hästi
saksa keelt oskaj>. Tulla
Raekoja 48, restoraani kella
5—7.

Holmi

Trükkijat
masinameistrit otsitakse
Tallinna, kes ka osav on
3—4 värvi klüeetrükis.
Teat. slt. Tall. osak. .Ma
sinameister" all.

valajald
hästi vilunuid

Kingsepa töölist
on vaja 1 kategooria säär

saapa (õmmeldud) töö peale
ja puukannu tegijat.
Saapatööstus Raekoja 79,
Tartus.

Vajatakse korralikku kee

taoskajat

I

teenijat
Ilmuda palutakse kuni 22.
skp. kella 4—5 p. 1. ainult
tunnistustega Magasini tän.
12-a, krt. 2.

Linna lähedale

vajab k-8. AIVAZ
Tallinnas.
Tarvis
rQitasllM
parandustöö peale. Hermanni
tän. 4—4.

Vanemat lukusepa

öpivoissi
arvis Kiia tän. 51, töötuba.

toolist fihea naisega
tarvis, kes hoonete paran
dustööd tunneb. Tulla püha
päeval, 19. mail kella 11—1
Kivi tän. 62—4.
Vaja iseseisvat keetjat

tüdrukut
Otepääle väiksele ha tit. pere-

I eest
konnale,
kes ka Kirj.
kaheOtepää
lehma
hoolitseks.
Loomaravila.

RflUMllt

mis asus kauemat aega Nar

va tän. 123, on nüüd ülevii

Moolini lorin

Soovin osta vOi rentida

lugevat öhukummidel

Tartus, 18. mall 1935. a. J. THOMSON, Oleeestllfne kunstrek*
laamtCöstus & kaubandus, rakenduskunstnik JANO SAARENI.

Lgp. daamid!

autokäru
Haritud, meeldiva vlli
poole). Palun vanu ja veevärgi ja elektrivalgust., Pakbum. palun saata •Pos musega 35 a. meeskodanik,
tarvis Raekoja t&nav nr. 60 linna
3-dal
korral,
fiQrile
anda.
uusi ärisõpru lahkesti külas Tallinna tn. 65.
Q. Massakase töökoda.
majanduslikus kit
timehe* raamatukpL •Auto ajutiselt
tada. Austusega Anderson.
sikuses, soovib
käru* all.
tutvuda
Üürile anda soe, erasissek.
Teiega, kes võimaldaks
Kellasepp A. Palamets.
mingi teenistuskoha või jäl
Moolilt
le ülalpidamise, ülalpidami
MI. Illil
Kellade
se korral tagasimaks 15. okt.
on
tarvis
poodi.
Tähtvere
s.
a. Meeldivuse korral abi
parandusi tehakse täieliku
tfin. 38.
elu. Kirjad slt „ Vanemuise
vastutusega hästi ja odavalt Tiigi tn. 25-2.
lot. pii. „nr. 095613" ettenäi
Lollid välimusega proua Tartus, Uueturu tänav nr. 5.
Suveks toad '
tajale.
Vajatakse alalisi
Ostan
kulda
ja
hõbedat
ja 2 preilit soovivad kuhugi
suvituskohta
30 a. vana maaneiu soovib
MoojDM
WWW
tõsist
KELLASID
etteKontfloßs
tutvust
parandatakse
(hea toitlus ühes pesuga Jaama t 12. (Trepimägi)
või puhveti. Teat. selle lehe
kr. 40. kuus) ilusal Peipsi
meestega, kes maaelust hu
talit. ..Koidu" ja „Senta" ja väga korralikult vastutu rannal
vfllja anda. Hea om
..Juta".
sega ja odavate hindadega
vitatud ja kel puudub omal
ainult vilunud kellasepa nibuseühendus. Teat Lohu
kodu. Kirj. slt «234-tl» all.
E. Josua või kella
Vanem haritud naisterah meistrite poolt Tartus, Riia suu, pr,
vas palub suveks
tän. 3, O-tL ..HOROLOOG". Kappa.2 Tartus, Puiestee 62—9,
«Kotkas"
lastega tegevast
Poole hinnaga
3-toal.
Valdab saksa keelt. Teat. õmblen meeste ülikondi, pa
..Postimehe" raamatuk. sõ lituid, naiste mantleid ja
Kiri hilines, määrake uus
Odavasti mäda kohver kohtamine.
korter
na ..Hilja" all.
laste riideid Soola 16—3,,
„T agetes".
Srtutimofon
Il korral.
aia sees, välja. üürida. Tuule
firma <His Masters Voice» ja
Sulane
tfln. 5 (Narva 143).
valitud heliplaati. Näha
Söögimaja
kella 18—20 Tiigi tn. 27-3.
või eestegija otsib kohta
IH k., sissekäik hoovist
linna ligidale. Kaupa tehak
Tuba
se ..Odessa" hoovis. Küsida
omaniku haiguse tõttu edasi
hoovipoisilt.
üürile anda elektri ja keedu
anda Raekola tflaav 28*
Teateid saab korter 1.
võimalusega, {tase s—lo.
Lootsik
Kaine, vilunud I-liigi
autojuht
müüa Elisabeti tn. 4—2, nä
Üürile anda 2-toaline
Mk Illil
ha kl. 11—6
soovib yeo- või taksoautole
korter
kohta. Soovikorral väike
Kauplus
köögiga üürile anda. Kas Surnuaia
kautsjon võimalik. Teat. pa omaette sissekäik. Aleksandri tani 139.
än. 78—1.
lun slt. ..Korralik juht".
pinttfid
R. Kolgberg. 18ä mail 35
koloniaa!, piima, leivaruu
mide ja õlle-napsi-likööri
2 korterit
ja toollsld igas suuruses lubadega ühes korteri ja vä
Korralik I-liigi
müüa, kohased ka iluaeda hese kaubaga üürile anda.
desse. Tähtvere tn. 26-5.
Lähemalt Võru tän. 57—1.
autojuht
ä 2 tuba ja köök ja 1 korter
tuba
ja
köök,
soovikorral
soovib autojuhina tegevust. ühes aiamaaga, uues majas
Ärasõidu tõttu kiiresti
Rahuldun igasugu tingimus üürile anda. Vladimiri t 41.
üle anda Petseri südalinnas
tega. Teat. palun slt. „Kor
ralik autojuht".
koloniaai- fa toidu
üürile anda uuesti remont
ainete kaupäus
Vflike perekond vajab 2-3ühes äritunnistuse, kauba ja
toaiist korralikku
Vilunud kleidi- ja pesu
kogu sisseseadega. Teateid
Qrlruum
saab kirjalikult Petseri,
korterit
õmbleja
Rahvusvaheliselt kuulus Poska tän. 1. (rohukauplus)
„G. A." all.
elusaatuse ja hingeelu
koos korteriga. Soodne pesu» paremas linnajaos. Pak. slt
otsib tööd poodi õmblemi kojaks.
«V.
K.»
all.
Küsida
Raekoja
19/21
seks. Pakk. saata slt. ~Korr
selgeltnfigila
majavalitsejalt, pühapäeva!
alik töö" all.
Vajatakse tulutoovasse
alates kella 12-st.
Soovin üürida
paneb oma ettekuulutuse ärisse nais- või mees
tõsidusega kõiki imestama.
flrirauml
Võtan vastu kõiksugu
kesklinna, soovitav Uueturu Ütleb igale inimesele tema
osanikku
"Si*
t või selle ümbrusse, nüüd iseloomu ja kalduvused, kogu
nimi
või lahemai ajal. Teatada mineviku ja kogu tuleviku, Kapital 250 krooni. Ühes
vormin ja puhastan meester. üürile anda, sealsamas leiab •Postimehe» rmtkpl, »Äri õnned ja õnnetused iga töötamine soovitav. Pakk.
päeva, kuu ja aasta kohta slt. „Kasulik äri",.
kaabusid. Mütsitööstus Tu prl. kaasüürilisena korteri. ruum» all.
täpsalt. KIVI tän. 5, hoovis.
Gustav-Adolfi 9—2.
ru tän. 3—2, II korral.
dud Narva tän. 78-b (natuke

flhakarn €lvas
edasi anda tööstuse- ja elu
ruumidega elukoha muut
mise tõttu. Teateid saab ko
hapealt Elvas, Tartu mnt. 6#

Tallinnas südalinnas hästi

sissetöötatud

Mulate
taiMß
lahtise pnmaruumiga kohe
edasi anda. Päevane läbi
müük umb. 70—100 krooni.
Lähemaid teateid saab Tar
tus, Suurturg-Rüütli nurga

kioskist, telef. 14-15.

Kes laenaks
50—100 kr. äri laiendaxni*
seks. Võib kindla koha saejš
da pagariärisse perenaise
kohale. Kaupa teha pühap.
kella 11—2 „Liivimaas", tu
ua nr. 20.

Räpinas
müüvad ««Postlnajßhe*4 ja
nNasmeheM üksiknumb
reid, vOtavad tellimisi ja
kuulutusi vastu

VOLDEM. PARMANI*
A. ASSEJEV
JOH. LOODERAUD
KIODOSKI kpl.
ED. KALA
ZFRNANTI kpl.
ED. PEEDOSK, Leevaku
BBhlalNalgllglWal

Kaduma läinud isane

fcass
Tundemärg. musta ja valget
kirju, must täpp nina otsas.
Palun hea vaevatasu eest
teatada Puiestee M

9
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s RMMirtia •

Müüa ilus „Creysler"

tNDBUtI

Südamest tänan I

1930. a. modell. 6 sil. 12»/2

HJ. õlipidurid. Kummid uued
kõiki, kõiki, kes minu lahkunud mehe muldasängitamisest osa võtsid, pärgade 19X525. Aku uus. Sõidetud
]a lilledega teda mälestasid ja oma abiga ja kaastundeavaldustega mind lohutasid. 37.700 km. Väga hästi hoitud
ja tarvitatud ainult oma sõi
Meta Kotkas.
tudeks. Hind kf. 2500.—. Võ
rus, Kreutzwaldi 14. Telef.
173. A. Otmann.

A. Wlllmann

Tartut I
kodumaa ja välismaa
alumiiniumist
mitmesuguses kvaliteedis,

tilMI BOQl!
uus kahekordne puumaja,
tänava nurgal, kus asub ka
pood ühes 54 vakamaa suu
ruse aiamaaga. Peale selle
veel 130 vana auto kummi,
kinoaparaat, grammofon

§» Keedumajapidamis
nõusid
tarbeid

ühes 30 plaadiga, lapimasin

Müüa

„Singer", foto aparaat, mar
sõiduauto
tnorlaud jne. kuni I. juuni
Hind kr. 650.—. Näha Riia fti Kalüri tän. 25—1. j

i -taaMUtinMlt lii

plekist ja emailist
soovitab soodsalt

v maa uuendustega laboratoorium, kus võetakse vastu i> !

J ; M igasuguseid fototöid. Isegi hai vutt negatiivelt saame <' \
i > Hk ' parimaid tagajtrgi. Nõuanded ja nfipunäited tasuta. 'J !
i | £ Hinnad mõõdukad ja tVL kiire,
Ü Foto-eriäriV.ŠUßASTartus, Üj
i : RIIA TÄN. 27. j \ j
IwVtmtXXKXXXXitKXKXXXXnitXXXXXXXXXXXXXICkXXXXXXXXXXymmI

D. M irvi tr & Pojad
Raekoja 6.

Müüa kaks

küuiri ila

beanumaid. Pikk 51—5.

MRanita-Salong"

Kalaturg nr. S. Happe kaup!.

Head

aluspöbu Ja kütke
tttHMMMb
ühes noore metsaga hektaari
viisi odavasti müüa. Ulila val

las, Emajõe ääres. Lähemat

Tartus, Tööstuse tän. 13—18.

P. Kase'lt .

Müüa soodsatel tingimus

Emajõe paremal kaldal, ülevalpool ujulat.

tel

tiibklawer
TIIGI tän. 47.
Odavasti müüa meester.

Sellega on mul au teatada lugupeetud küla
listele, et laupäevast, 18. maist on saadaval
veinid ja õlu.

jalgratas
edasi anda tasu eest E. V. 25-

margal. paberraha. Pakkumi
sed ühes hinnaga slt. „25" all,
kuni 25. maini s. a.

Narva-Jõesuus müüa kaks

LINDA tän. 11—3.
| Väga odavasti müün ko
hemaksetava hinnaga kor
ras, vanem mud.

palgiehitused Kohane talvel
elamiseks ja pansiooniks.
Pakkumised Narva, Viru tn.

Kasulapseks

nr. t, korter 11.

seovib s—lo a. tütarlast

Tarvitatud 2^a"

närima talukoha, tõõstuaa ja Tartus aauva keskmise
kinnisvara omanik, keskkooli haridusega 45 a. lesk,

üksiku lapse 13 a. poja isa, alalise elukohaga

Müüa
J uhuslikult

Valga maal- Kasulapsele oleks tulevik majanduslikult
täitsa kindlustatud. Vastuvõetav ka abiellumise või

malus kssulapse emaga Juhul kui viimase lask või

2 iemiiiii3i

28. skp. Asjslikud ja tõsised ettepanekud leiavad

I «Singer», II «Simango»

vallalise. Pakkumised slt. „Valgamaa" all kusi
kirjad -- kaljukindlalt lendavad paberikorvi.

IM WWW

gel, Suur portseiaan
kauss, binokkel, lambid,
laam kaal, lilled jne.
Roosi tänav 21, kort. 6.

on Qleaõelte
eriti niau, rukki, odra ja kaera jaoks. Ligemal ajal
jõuavad parale uued kruubi, tangu ja söelajahu
ithil Veski töötab iga paev. Vastutulelik ja
õiglane kord. Lootes vanu ja uusi tööandjaid
austusega uus emanik KOLLIST.

W katlaid ja lokomo
t I jud). Teeb Hesõitja
/y tele lokomobiilidele

hammasrattaid, vai
mfstab reservuaare,
masinate

pumpi

Teeb uusi ja remon
teerlb villavabriku,
klte sisseseadeid.

MMllNl
siidikleidid ja muud kraami

Pianiino
müüa Raekoja tän. 60, G. Teat. slt. ..Mänguriist" all.

maja aiaga
aastaüür Kr. 6ÜO. Teat. Puies
tee tänav nr. 91,

Müüa sõidukorras

auto
Ülikooli tänav nr. 1-1,

kaadia" hoovis, Vene tän. 6.

Uus tänav 53, korter 5.

Müüa häid

m. teen uuemat tüüpi aparaadil. JuukK3SBK&' " sete tliesti kahjuta suured rullid,

Ala tln. 8, Tartus, Vanemuise kõrval.

ristikheinu

Odavasti müüa

Jzive
Mootorratas
küljekorviga või ilma, kahe iKalttti tän. 10. Jäcel küsida
tsilindril., 7% H. P. õNNET majahoidjalt.

Korralikud, tunnistuste ja soovitustega

Juhuslikult mölla

Müüa kaks

mootorit
16 ja 3*4 H. P.. magneto
süütega. Vaskkatlad, jahuta
jad, torud jne. KARLOVA
tän. 89. G. Liiberg.

suviülikond
ja lakkkingad müüa Roosi

Olen avanud Aia tänav nr. 39,
(Pepleri tänava nurgal)

tatud

ituduskreem
..CZIBI"
Hind ainult g
Valmistaja: Keemiatehas

FEIWAL, Tallinn,
Volta t. 3.

Müügil igaaugused koloniaalkaubad, toiduained, veinid,

napsid j. s. e. Kaup bai ja värske, mida soovitan
lugupeetud ostjaskonnale.

Lugupidamisega

©_
Tartu linnavalitsus teatab, et 23. mail s. a. kell 10 h.

Raekojas, linnavolikogu saalis antakse üürile avalikul suulisel

enampakkumisel
ffcoü:

TARTU LINNAVALITSUS.

Suuremat •

Uute õpilaste vastuvõtmine
in Mppri kisk-» JM

A?vÄ°i M
r*"Ksž? §

[»H

Vajan avarat

hundikoera
kutsikaid
Jänese tänav nr. 22, kort. 15.

Maja müüa

BojateenUod

Raekoja tän. 21, kaupl.

vähemat korterit
siselinnas.

Korralik raudtelgedega

vanker
ühes hobuseriistadega müüa.
Vabaduse tän. 4.

Juhuslikult 2 head töö

tiibklaver
(Schröder) Tiigi 78—19.
Ploomipuid

müüa Päeva tän. 11,

Müüa korraa „Ind!an"
mootorratas

rahakapp

ühes kõrvalruumiga, või

Ostan häid, terveid

liimaieni

Elvas, Kesk tän. 28, äriruu ja tnarjapöõsaid 5 sendist
midega. Küsida Tartust, alates ja talvelille juuri
Kesk tänav nr. 9.

bürooruumi

Advokaat Schmidt, Lossi tän.
nr. 11-a.

täit. 20—8.

Müüa hea kontsert

Mölla

Mllfla tulekindel

leiavad kiiresti kohti ainult Tartu tööbörsi kaudu.
üi«Mndtnisi võetakse vastu igapäev kella 12—2.

üldse kõikjal ja
alati osutub tõesti
heaks F EIW A L'i
meeldivalt lõhnas

'UoMjses karbis

M. Prants.

nr. 7.

\ P kestvalokl aparaatidega js veenduda töö heaj duses. Aris tarvitusel kolin erinevat aparaati.

Roosi tän. 39. Telef. 8-18.

päikese, vihma või
tuule kätte minnes,

konnas, Raekoda 111 kord igal tööpäeval kella 9—13 p.

on müüa Kvistenthalis.

Dl! vi! W
Kirjalikud kinnised tempelroaksustatud pakkumised
saata ulila vallavalitsusele kuni 23. maini s. a. Lige
grammofon
suure aiaga, kiiresti müüa.
maid teateid saab vallavalitsuselt, telefon Ulila 2.
Võru tänav 59-a.
fcESK tän. B—7.
Vallavalitsus..

X, V Juuksur K. Eber

Daamid!
P&eval ja Öösel

mistingtmustele. Linnavalitsusel on õigus pakkumisi tühistada.
Pakkumistingimustega saab tutvuda Linnavalitsuse Majandusosa

paat

Müüa

MSMI TpÄ külastage minu Jooksets9stust, et tutvuda

wmmmmmmm

tinnakassasse pakkumistagat>'seks kr. 10.— ja alla kirju;ada pakku

24. mail 1935. a. kell 12 päeval antakse välja Ulila
hobust
vallamajas kinnisel vähempakkumisel Ulila algkooli prusse Ja talasid» Ka
sida Narva tn. 49, kaupluses.
maja lagede, põrandate, uste, ahjude ja muude
müüa Vladimiri tän. 10—1,
II uks.
väpvimisefööd.

kestvaid lokke,

pk. 10 ..18—24" all.

Hennlngl platsi! asuv ajalehekipsk. Pakkumine algab määratud
alghinnast. Pakkujal! tuleb sisse maksta enne pakkumise aiguat

Parem, uus

Järele pärida Rõngu, telefon

kuivi paike

Lgp. dartnid, enne kui teete

poisu
soovib tutvust abiellumise
mõttes preilidega, keda hu
vitab aiandus. Kirjad Elva,

Müüa prügitamise

llDM«

Daamide juuksetööstus S OLI ID

28 a. varandusliselt kind

lustatud

on 31, mail 1935. a. kell 9.00 ja toimub järgmiselt:
1) keskkooli I kl. võetakse vastu algkooli IV kl.—
MD
Elumuutmise tõttu üle anda
ja
111
kl. algkooli lõpetanuid;
ka äriraamatute hoidmiseks,
2) algkooli aial võetakse uusi õpilasi vastu 1 kl.
soovitakse osta. Pakk. slt.
Müüa
WllkllM
Ülesandmisi märgib ja lähemaid teateid annab
„Raud" aü; ära tähend. suu
Elva lähedal, Peedul, tellis»
rus ja hind.
2 HM MS
Pedagoogiumi kantselei (Lai t. 28) igal tööpäeval.
kivi hoone, mlilla. Lähem,
Õppemaksu suurus keskkooli osas 40 kr. aas ühes kaubaga. Järele küsida
teateid; A. Redlich, Tallinn, aiaga, ehitusvõimalusega
Soovin osta pruugitud mon tas, algkoolis õppemaksu ei ole.
Holmi t. 3, k. 6.
Sireli Iv, telefon 464-55.
päriskrundil. Küsida Võru fechristot või väiksekaiiibrii.
tän. 7.
Tartu Pedagoogiumi direktor.

fljft Kestvaid elekter

—J uud tööjõud.

A. LAOS, stantsimisetööstus,
Kivi Un. 42.

Matsakate töökoda.

Vähekantud hall

igale kflttesaava hinnaga, vilu

Kõiksugu artiklite vasest, alumiiniumist ja plekist
stantsimine ja trükkimine,
matrlltside valmistamine ja rauatreimise tööd.

odavalt müüa Päeva 13—1.

Odavasti mllfla

aurulokke

Antwerp. Belgiõ

Müüa päriskrundil ristpalgi tän. 34—3. Naha kella 10—3
ehitusega korras väike
peale lõunat.

aim IVIISSaKaSC
«eaL-ia'a kotolsepoja ma#lnatBB»tni,
Tartos, Kaekoja
60. Tel. 10-54peale Igasugu auru-

K. BYE, hallele) nr. 67

Müüa juhuslikult odav

fonid ühes plaatidega. esmaspäeval kella 10—5 p. 1.
Seinakellad, pildid, pee KARJLOVA 92—3.

uued seemnevilja puhastüsmasinad

Naisterahva

Vähem jalagamasin
Kaiser, kingsepa post
Müüa odavasti hea
mna
ma>in. Singer 2 ma
väga
hea
kõlaga
kabmett
sina jalga. Singerid,
tööhobune
1 väikene käsi masin grammofon ühes plaatidega.
Singer, viiner sohva ja Plaate võib ka üksikult
toolid. Viiul, grammo müüa. Näha pühapäeval j* Näha igap. kella 12—4 „Ar

tähelepanu, kuna Seiklejate ja nimeta (anonüümsed)

saad ainult siis, kui kirjutad minule kirja ühes enda
päevapildiga ja kui omad talukoha. Mina teen ainu
kohast oma raha ja tarkusega unistuste-saare, kus
püsid eluõnn lõpmata. Äia kahtle, kirjuta tingimata.

ttrgrUN oito

ilusas kõrges maakohas. 320
ja 280 rs. S ja 7 toaga, höäd Näha pealelõunat Kivi 63.

soov" all.

Õnnelikuks naiseks

kahekordset

snvtlat

noormees . Tartu läh., - kui
Teil sama soov luua ühi
ne kaunis kodu ja olla tõsi
selt kääks ja hoolitsevaks
elukaaslaseks. Omal talund.
Varand. kindl. või ainelist
kaasabi soovit., vaid tõsi
seid palun slt. „ Kaunim

Igapäev lõuna- ja Õhtusöögid.

Austusega einelauapidaja W. Qrlian.

nii tellija poolt kaasatoodud materjalist kui ka proovide järele
Tallinnas isuva Riieturite Ühiskaubatnaja O/Ü. ,ROK'i* laos
olevatest riietest kõiksugu tõid.
Meeste rätsep I
Ülikooli 4 K UAUKAI vlikool! 4
Telef. 1501 >MW ¥ rt 11 11 il Telef. 15-01

Hea, aas aeia!
Teiega sõpruks 28 a. haritud

maantee nr. 3, krt. 2.

Igaüks teab, et ainult spetsiaal fotolrist võib
aaada aaurea Tatikas kotvaparaate, filme, | «
swintt neu
viKVMm ) *'*ste, paberit ja teini futotarbeld. Võimal
j Oatud järelmaks. PÄEVAPILTNIKELE soovitan :
ja ilus ümmarik sei
kunstfotode valmistamiseks suures valikus Voigt- ii! Iruakaal
nakell, suurem kapiga laud ja
Mk » \ "/ länder ,Ergo" postkaarte ja pabereid. j"!»
tiks söögilaud ning muid tar
ASJAARMASTAJATE teenistuses seisab kõigi viilis

TartaVt Narva (PvtvrtraiN
j (la* ar. 1«* _

Teatada kuni 1. juunini slt. .BÜROO* all.

Pakk. slt. „Hea hind" all.

UUS SAADETIS

Kohe tarvis keerdvooitt

tltittinaitßiit

tammevineere

Noor abielupaar vajab hil
iej^a!t 10. juuliks 2 toalist.

köögi ja eestoaga

korterit*
Soovitav Tähe tänavas vöi
selle ümbruses. Pakkum. slt
»J. 10. V I. all.
Vajatakse kohe või 15. juu-.

2,5—3 HP. ja täiesti vilunud

kohale jõudnud.

l««M

E. W. JLRGENS, Tartu, Ülikooli 2

.«Estonia" villavabrik, Tartus,
Lodja tän. 10-a, telef. 10-05.

niks päikesepaist, üht kahe

toalist ja teist suuremat

korterit
Pakkum. slt. kv. nr. ~8328"
ettenäitajale.

ir Kulda,
Päid la kutseõigusliku
Elvas vajab 3-liikmeline pe
hõbedat ja vanu kuld
rekond suveks I—2
ja hõberahasid ostab
vallasekretäri valimine
kõrgema hinna eest
MIK« lltS
v.Tiidor,1*
on 25. mail 1935. a. kell 10 vallavolikogu ees. SoovU ii li es kcedttvõimalusega. Teat.
asjade tööstus. Täitus, Alek avaldused ühes dokumentidega esitada vallavalitsusele slt. ~1803".
sandii tänav nr. 0.
24. V- 35. Isiklik ilmumine soovitav. Ilmunutele sõidu
ega päevaraha ei makseta. Vallamajja Elvast 17 km, Ametnik, aasfaüürnik, otsib
1. juuniks päiksepaistelist era*
Soovin osta pruugitud sõi Paluperast 16 km ja Otepäält 10 'km.
sissekäiguga mööblita
dukorras
VALLAVALITSUS.
tuba
MMOt
Test. Väikekaar 2—2.

Pakkum. saata slt «luuni 35».'
Võtan oma peale majade ja katuste värvimisi ning igasugu

Vajatakse kiires korras

maalpiföid,

pruugitud naiste

jalge tast
Pakkum. aaata või isiklikult
tulla Oa t. 7-4.
Soovin osta

fiitintii
küljevankriga, elektri varus
tuse ja kiirusenäitajaga või
vahetada auto vastu. Lähe kohemaksetava raba eest.
malt Ülikooli tän. 21, 111 k. teateid saata sit. «Auto* all.

tööde hääduse eest täielik vastutus. Tartus, Promenaadi tn. 6,
telefon 12-31.

Maalermeister A. PRAAL.
Energilist

Otsin 4—5-toaiist

korterit
veevärgi ja vanniga. Teatada:
slt. «Õppe õud» all

Korterit
kauba väljapakkujat

vajab vanem ettevõte, sooviavaldused lühikese kirjeldusega seni

sest tegevusest saata slt. .PAKKUJA* '

4-a-toalist tarvis 12. juuniks
väikseie inteli. perekonnale.
Slt. «Koiter 30» all.

,Vanemiil*eu teater
Laupäeval, 18.mall kl. 8 0.
Pühapäeval, 19. mall s. a. kell 5 p. 1. korraldavad Tartu
OiarahluallM
Pimedate Sõbrad H, Treffneji Gümnaasiumis
Mdeteadu

»IIW«NiIMIIUIII!IIWWMWII»IIW,IlÄ>I!l«jII,IMWMWIIlItWl«I«lIllII>IIWIIlIINIlItIIII>IlIIll!IIW

i lIpJNIIiMmI Iliii JlIT>T 1 I
aLliJ UaHiiMaifeidj |
I VILJA •OA • |

Epn Vaiguri 3v. rahvatükk.

Voldemar Leemetsa muusika.

Pääsetäh. 2a 30,40,50,60 |a 85

senti ühes riidehoiuga.

Pühapäeva), 19. mail kl 4 p,

Lasteetendus
ntaratidt iaekanati.
Tegelastena esinevad Tartu

telliskivist korra

1 HSJ.IiI.UII ÜB..IIMJIII I

saksa keelt valdab. Riia tän.

nr. 1. Kropman.

kaastegevusel.

ITõOstnsi Tartos, Raekoja 101, tek 45# |

iiiiHiimmiiniiimniiiiiiiiiiiiiiiiinHimimiiHiiiiwiimiimwmiiißiiHiiiinfflnmiwttmwwiUiiinniiimHiHmnmiiŽ

Kive lõhkuda,
palke vedada
sealsamas väike maja
ehitada anda. Pikk 1 31—9,

Tarto Draamateatri
Selts

(Aia tän., Saksa teatris)

näevad välja loomulikud ja eri»
erad teistest (valmistab väga WüZWK vHi
ilusad lained ja suured rullid). j-WJ
Tutvunege Durafoen'il valmistatud füßnp|^&j^»* M
Austusega Juuksur H. MARKUS
Riia tän. 2.

IW

Seeria eeta

Sissesõitnud

mootorpaat!

lüiiHntDilftn

6—7 inimesele. Pakkumised flbes hinnaga ftra anda slt
<O. L.» ait

Alati uuemad heliplaadid ladus. Vanemad

plaadid alates ä Kr. I.—. Grammofoni
parandused asjatundlikult Ja kH»
resti t Vedrud, osad ja nOelad suures va- ÜWJWI^
likus! Raadio erak. 5-1 amb. Philips
Algme kell SO.
raadio-apar. maak enneolemata soods. tingimusil alates
Pääsmed: (koos rOlvahoiu ä Kr. 22. kuus, vanu 3-lamb. raadio-apar. võetakse maksu
ga) kr. 0.35 kuni kr. 1.10 eel asemel vastu hinnaga Kr. 35. kuni Kr. 60.—.
müügil «Teater k Muusika»
äris. Küüni tän. 6.

TAPEETI
koolitarbeid, trflkl
]a pakldmlaepaberlt
ostate suurel ja väiksel arvul
Paberiflrist wKedanaaH

Tartus, Aleksandri tän. 10, tel. 7-87.
2-toalihe

Akadeemilise Teuntaklnbl

Kohale fOudnud kõige

moodsamad er#pe
de ellast »»d,«tIm ja lederol
Komml

Tallinna tän. nr. 31, koit 3.

Klaasrödu, köögi ja ees
2~tealine

kolgis värves Ja suu
ruses. Suur valik,
soodsad hinnad. Par

korter

sida kontorist Kalda 5.

fümeeria, kosmeetika
ja kummikaubaäri.

katusekive, pOllutorusid ja klinkreid.

Korter
ära anda 3 km. linnast, posti

Hinnad fa maksntingiainsed soodsad* Telll tee ääres. Sünnis käsitööli
mlate vastuvõtmine Igal aial* t&ltmlne kiire Ja sele. Teateid paad Roosi tn.
korralik* Palun kõiki vanu ja uusi tarvitajaid veenduda nr. 24, hoovi peal majas,
II korral
ettevõtte soliidsuses ja tellimistega austada.
JAAN AMBERG

Pika raamiga «Chevrolet» Telefon 6-70.

TUBA

Telliskivlvabrik «Ilmatsalu» omanik

aflrile anda, samas ka redeli
tega töövanker müüa. Heme
t 59-3.

veoauto
40 kr.

müfla, eraldi pealekäiva kas
tiga. Naha võib hommikul
Jh õhtul, päeval on sõidus.

Töõstufe»
ruumid

sellele, kes annab teada Isikud, kes varastasid ööl ja veevärgiga üürile anda
t 22, küsida koja
vastu 20. veebruari s. a. Raadi vallast, Tüistre (Väl Lutsu
meheil
Müüa
jaotsa) talust heinaniidumasina „WALTER
WOOD% nii et masina ja vargad võib kätte saada.
toeoauto
Kaupluse
Teadaandja nimi jääb saladusse. Teada anda Raadi
4 tonni, õhukummidel ja
valda, Tüistre tallu või. Tartu kriminaalpolitseile.
ruumid
mootorratas (Ardie). liiva tn.
nr. 1, Teid. 8-90.
Tartus, rahvarikkas kohas,
Ülo SU-maatasto asjatundl. ja praktiliste elukorteriga ja kõrvalruumi
. A katsete tulemus on, et parima pesu hoid dega on üürile anda. Küsida
mise ja ideaalse puhtuse võimaldab Raekoja 38, k. 1 vöi 4.
magister W* Wieckmannl

Sõiduauto
müüa või maale flflrile anda

vaikfese tasu eest Kautsjon
Narva 135-1.

kr. 200 sisse maksta. Tartus,

V LUHIWALG
llffl Ka söögi- ja kööginõud ja rasvased ning
w * mustad kfled saavad imestamisv&ärt puhSeadusi, kaitsi taks. Pange tflhele, et igal pakil oleks peal
kaubamärk. nimi magister W. Wieckmann ja kaubamärk.
Võru aj. maavalitsus vajab Vana-Roosa tervishoiujaosk.

Jaoskonnaarsti
ja VastseHlna-Misso jaoskonnale

välja üürida Risti 13 - 4 vöi 12.

Vürtsipoe
ruumid
leivaahjuga üürile anda Lutsu
tn. 22, küsida kojamehelt

jalgratas
Küsida Roosi tBn. I—l.
lõfiiiiT

liiilii tlk
llhttlNtdelo* Palk: 12 senti tunni eest jafihiskorter tasuta.
ära anda Alek
Jlmuda pühapäeval, 19. mail kell 11—12 päeval hotell -Pe ametiskäijale
sandri 54—3.
terburi».

Elvn Hariduse Selts vajab oma suvisele lasteaiale
kutselist lasteaednikku.

külievankriga 1000 ccm H D.

müüa. Teateid saab Tiigi tn.
tn. 82—5.

Kahetoaline

korter

ühes keeduvõimaius, üürile
Valimine 30. V 35. a. kell 11 Elva koolimajas. Sooviaval anda. Tartu, Herne tän, 13.

dused esitada seltsi juhatusele Elva.

Sise- ja naistehaigused,
naiste suguhaigused.

Vastuvõtm. k 9—ll ja 5—7»
Pfteva tita. 5.

h. L tots

suurel ja väiksel arvul.

Naha-, sugu- ja sisehaig.

Lal tfta. «.

El. Killil

Xmmaemand

vfirvikauplus
Kaubahoov 22.

L. Hihkels-

Igavene

plaatina täiemaste
„VKLKM

Rosenbers

Jõgeval.
I kivita la me*
& haaismita, ilma Elan nfifld Tara tflo. 7*
» riketeta. Hind kr. 2. teisel korral. Telefon 23.
Sfc Isesüttiv,
töötab
1 Raha ettesaatmisel
1 väljaspool Tartut Elab nüüd Lal ta. 11 f
1 tellijaile saadetak
lil se tulemasin saa
ämmaemand
tekuludeta kätte,
rotolrft T.SURAS
J.ReinhardtRiia tän. 27, Tartu.

Afonin.

Mfifia pruugitud

jalgratas

AiMmuf-awMmit

Võru tän. 4.

. Eller
Tartos, Basksla Uh. M
(sissekäik Holmi tla. 1). •
' XMMMMIi '

Odavalt mflfia häid

6. Ciibusk

WHoulloil

MM

mõis, J. Reimann, lin Tartos, Kaekeja (Rsahusl
1 kr. alates ja valmistan lõi Anne
ttku ar. 10.
nast 21/ i km.
keid. Teat slt «Huvi pärast»
Nmnaemand
Korras
E. Tomson-Svißw
Kitsas tänav nr. I—2.

Vilunud

Müüa pellina
garnituur,
pansion lastele ja õpilastele. võtab oma peale sisemisi ja söögifeud, kappid. kummot,
välimisi remonttöid, linnas ja
Maks 25 kr. alates kuu. Isik maal. ning võtab ka surnu voodi, toolid, klaveripink, Korralikud üksikud prouad
likult või kirjalikult Kastani aedu värvida. Tartus, Lootuse seinakell, köögi asjad. Gustav või preilid, teenijasringkon
tän. 79—1.
Adolfi t 52, hoovis kl. 10—5.
maaler

tän. 25—9.

Mii

Abistage vaest, 38-a. leske,
võimaldades talle

Müüa katteta

lapsevanker
Tänuks sõprus abistajale. Meltsiveski tflnav nr. 80—2.
Ilusas loodusrikkas kohas Slt.
„Truu sõber".
«Taevaskojas", võite saada
korterit, kas pansioniga või
Pfcnirno ja vaike
ilma. Teat. Taevaskoja, pr. A.
Korralik noormees soovib
tööd

mingisugust pikemaajalist

Kesklinnas hea päiksepais
teline

MM loti
erasissekäiguga, aastaüürni

kule ära anda. Küüni tän. 3,
krt. 1. Telefon ja vannituba

„T eenistus".

Kaks, pruugitud meeste

Kaks energilist tütarlast

soovivad mingisugust

teenistust
ärasõiduks suvituskohta. „On
kõigiga vilunud".

jalgratast

või rendile

WWil
kes täiesti tööd tunneb. Aadr.
Jõgeveste post.-ag. Parvee pk.

J. Hermann. Lähem rdtjaam
«Mägiste".

Vajatakse

karjalast
kes koolist vaba on või sügi

krunt, parem tugev ehitus.
Teat. Saila post. 16.

teile on määranud. Nõuanne
7. Moosese raamatu järele.
Vastuvõtt ka pühapäeval.
Lahkun Tartust 19. mail kL
10 õhtüi.

hne

MH

|

omaniku elumuutmise pärast

kohe vabalt müüa. Lähem,
teat. hra vann. adv. H. Sum

palub kohta saapakauplusse.
Kirj. palun slt. „Nr. 1000".

Kahekordse raamiga meeste

berg'ilt, Tartus, Küüni tän. 5.

jalgratas

Keelivaldaja noorem nais

terahvas soovib soliidsesse

mm unit

Fablir Katrotsa
Hoi mi tän. 17—5, hotell «Ja
kor». Ennustan päevapealse

Looduslikult ilusas kohas

miWims

Oirosttmiiio

hoidlik, vähenõudlik, rahuliic

hästiehitatud suurema-võime

poes.

Noor, energiline, vilunud

Teiega ,
abielldl
60-a., vaene, kuid väga hari
tud (ülik.), karske, kokku

täpsusega saatust, mida looia

laialises rahvarikkas ringkon
Vajatakse (soovitav kes ka või õmbleja juure käealuseks. nas, kaupluse, maja, õuna
Oman
jalg-õmblusmasina.
Kir
hambaid ravib)
aiaga, 1. kl. teel. 3/2 des.
jad slt. „Soomelainen" all.

Kohe tarvis vilunud kor

Jõukad tartlannad kuni 70 «.!

slt. ..Vikerkaar" all.

soovib tööd, kas kodu tööd

ralikku

„Aadam" all.

Mfitia

pesuõmbleja

Viljandi, Tartu tän. nr. 20.

, tlltVMSt
korralik ja aus, keskmiste*
aastates härra, kellel on ka
oma ettevõte. Tõsised kirjad
enesekirjelduse ja täieliku
aadressiga leiavad tähelepa
nu, saladus kindl. Kirjad pa
lun saata slt. märgusõnu

vanapoiss. Välimus, usk ju
rahvus tähtsuseta, kuid väike
mflfia. Vladimiri tn. nr. 34 aineline abi soovitav. Vana
dus üles tähendada. Kirjad

Polo-, triiksärgi-, trikoo

Korralik noormees
Viljandimaale, Võisiku valda, maalt soovib tööd. Tunneb
Rõikale. Sooviavaldused kõik talus ettetulevad tööd,
ühes eluloo kirjeldusega esi võib ka iseseisvalt talupida
tada hiljemalt 27. maiks s. a. mist juhtida. Kaubelda 20.
Viljandi ühiskaigekassate, skp. Narva tän. 4. J. Sastok'i

nast, 30—40 a. ja kellel olek*
ka väike kapital, teie hulgas!
soovib tõsist

tiibklauer mQüa

teenistust
Tartus, Tööstuse tänav I—6.
linna või maale. Teat. slt.

tarvitada.

teenijatoaga ära anda. Teat.

Mi«li naill

värnltsat
ookert
tinavalget
tsinkvaiget
kriiti
liimi
lakki
pintsleid

Jalgratas
õpilaskohi.
Nõus kõigega. Kirjad palun müüa Karlova tän. 5 b.
slt «õpilane 636» all.

Elvas

saab Tähe 42—6, pühap. 10—2.

Mütla -meesterahva

m. Beleie Kiiss

headuses

tütarlapsele kuhugi

arsti

emmaomandat
Sooviavaldused Ühes lühikese elulookirjeldusega ja do
Soe, päikesep. 5-toal.
Eriruumiga ja fihes krundiga kumentidega palutakse esitada tervishoiuosakonnale hilje
korter
Veriora jaama juures. Lähe malt 20. maiks s. a. Võru aj. maavalitsus.
malt O Kflhle, Poe 9, tele
ühes vannitoa, veranda ja
Maal asuv tööstus vajab

Lp. härrad ja prouad, pa
lun võimaldage korraiikule

Päiksepaisteline, keeduvöi

tuba

soovitan hooajaks tuntud

wäike maja
majahoidja
Elvast üle viidud tolmuvabale kohta vOi mingit muud tee alaga kr. 2900 eest mflfia ta
Kirjad «Postimehe* teisi majasid hinnaga kr. 4500,
Peedule. Avatakse 8. juunil. nistust
rmtkpl. kuni 22. maini 1935. 10000, 15000 ja 900100. Teat
Lähem, teateid Tartus, Pep «KOigega
vilunud* all.
leri 5—2.
Gildi t. 7-6. «Kesktöö», kel
la 9-11.

m alusega

Ms maja

fon 13-24.

(Villa Margaseta).

Abielupaar maalt otsib iinna

Mikk.

4 ja 5 tuha, elektrisisseseade

Riia tn. 28. Petti.

Kosmeetika.

Kella 10-12 ja 5—7. Püha~
pßeval 10—12 L
Soovikorral ka teisel ajal.
Tartos, Tihe ta. 15 —l.

Grünbyrg

Suurima lugupidamisega

IHTTartus. KflünTbTjj^y

müöa Kastani tanav nr. 155.

Panfiou

foaga

uuesti remonteerituna, vaik
Äeatan,
et uuesti
olen end.
MllmatMln
Telliskivi
,u asemel
avanud
telliskivitehase
firma Tehase sel tänaval Otlrile anda. Kfl

all. Valmistan tuntud headuses esmajärgulist telliskive,

ja vanade parandustõid, tu
leb ka soovikorral koju, kau
guse peale vaatamata. Teat
slt «Sadulsepp» all, või Pur
de tän. 27-1.

välja üürida erasissekäiguga.

TelllsMPlvitlnlk „ Jimtttsolfi"
manflld

võtab oma peale igasugu uute

korter

Tenniskursus
algab esmasp. 20. mall kell 18. Osavõtta
sooviiall koguda Toome orgu kiubimaja
* Juurde täies varustuses. Kursusel Õpetab
ülikooli spordiõp. A. KALAMEES.
!• T« lahaiui

ja maalile

ialitlit

mehaanika* Ja spordlrlis
tade toßkoda
Tartus, Riia tfin. BU.
\üj/ Samas seatakse ka vanu korda.

Grammofonide suuräri
hinnaga. Kokkuleppel pikaajaline
järelmaks, lus Ilma slssemaknutal ] !

Niiiteit

Hästi tOOtavat

Soovin osta vOi rentida Jahn* või sse

Rblmapäeval, 22. mail 1635. a.

as. 1902 a. Ülikooli tän. 30 (Raekoja tagal)
Maagil kõiksugused grammofonid vabriku

Naha-]a suguhalfOsaA

sissesõiduhoov.

tarvis kohe maija tööle.
tlhapäeval, 19. mail kl. 8 0.
Teat. slt .hästi töötav«.
TOOvõtjal tuleb sisse maksta 10% tOõvõtte hin
veskit.
toale ballett-melsirl nast Ligemaid teateid saab vallavalitsuse kantseleist.
Leebiku piimaühing vajab
Boris Blinoffi
Räpinas, 10. mail 1935. a. Nr. 168.
Õppinud
Soovitav veejöuline. Esialgne vähemaks kuni 5000 kr. Täp vanemat
kaastegevusel
meierei õpilast*
semaid teateid saata slt «veski 50Q0» all.
_
VALLAVALITSUS.
Valimine 24. mail kell 10 h.
eiavSts hiadadtga
Leebiku meiereis. Palk kok*
kuleppel. Sõidu* ega päeva
raha ei maksta ilmunutele.
Kestvad lokid valmistatud
Meedi
uudisaparaat
Robert Stolzi operett 3 vaat
DURAFOEN'IL UMW»
Invallididepäeva puhul In
valiididele 50% hinnaaland.

Dr. JL LEIIMEF

käealust

1 i s. i
Z «- i 3
g Mfiflg 11 igal pool. g

lased Vanemuise orkestri

PSäsetähed 20, 30. 40, 50 ja
00 senti ühes riidehoiuga.

Naha-, sm»a-, M**|a laehai v usec.
KOSMEETIKA.
Vastuvõtmine aja!
Tartos, Haeko a tia.

Pärna t 23—4,

Poeglaste gümnaasiumi ja
*edagoogiumi algkooli Õpi

fkhes ümberehitustega alnmlsel korral.

kes keeta oskab ja vene või

Vaiatakse osistee, mantli*

111

Pääsmed ä 10, 20 ja 30 senti
saadaval teatri kassas.

Pakkumised „Tubii perenai

ne" all.

tOO peale

Räpina algkooli majale teise

Llndenau.

ftiHl

misse kohta. Nõus ärasõiduks.

tarvis maale, linna lähedale.
Tulla pühap., 19. skp. kl. 8-st
alates Kaluri 34—6.

Muinaslooline lastenäidend
5 pildis.

Muusikajuht: A. Kiiss.

Miili

koolist vabanevat tütarlast,

M. matt 19SS. a. kell 11 antakse Rä
pina vallavolikogu poolt kohallkas valla»
majas vfllja vähempakkumise teel

Lavastus: E. Martinson.
Tantsud: pr. Relnbaum-

Jfoor lesk
vajab suuremasse majapida

Karjust

Slssepftai kavadega h 20 senti.
BübM»P"»'"a"'f«|[il[i|[i|fsirifillelleßeßeHelEl

inna tütarlaste gümnaasiumi,

Otsitakse

I Tarvitage ainult kfirgevllrtiillkkn g
««NORMAAL** KOHVI I j

Kraavihallid.

Lavasta)a R RATASSEPP.
Dekoraator V. HAAS.

Nr. 134

„P O 8 T I M B ES'

10

müüa. Jaama 75—6. Näha kl.

11—6-ni. •

Müüa

seks vabaks saab. Eelistatud Ennem teeninud sel alal. Nõus
maja
tütarlapsed. Kaupa teh. 20. ärasõiduks. Pakkumised ..So
mail s. a. kl. 9—12, Raekoja liidne hotell".
Peetriturg nr. 1.
tän. 51 (kauplus).

Õpetan 3-e kuu
jooksul
saksa, vene või eesti
keelt õigesti rääkima ja
kirjutama. Pealeselle annan
tunde ka ladina keeles,
matemaatikas, keemias
ja teistes õppeainetes. Tiigi
tänav 9, korter 3. II kord.
Kõnelda 10—12 ja 3-5.
Alfr. Brauer.

