Tfimib loa pLcv.

Üksik mimbcr 5 **»•§

oimetus Ja peakontor Tartus, Jaani 11,
- Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus; Tegevtoimetaja 2-86, siseriigi

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

Postimees

Toimetus3o-81,kontor 16-11.

- Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil. !.

|a ta maksuliste Sisade, taUlmishiiuiads
Postiga: I kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 tk. 370 s., iga iisa
kuu 120 s.. 6 kuud 725 s.. 12 kuud 1400 senti. ! !
Postita: 1 kuu 135 s., 2 k. 270 s., 3 k. 325 s., iga lisa
kuu 105 s.. 6 kuud 625 s., 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i. s e g a: 1 kuu 135 9.t
2 k 270 3k. 370 s., iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 s,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära viies: 1 kuu ,25 s..
2k. 250 s., 3k. 320 s., iga lisakuu 100 s.. 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus. t Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad. ' f

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

mainet mõõda. » ,

Rr.i«^

>Meljapäewal, 28. matt 1931.

3O senti kuus. ~Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

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

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

Lend 16 kilom. kõrgusele.

Wene allweelaew Soome lahes hukkunud.

Prof. Pieeard alustas oma kõmulist lendu stratosfääri.
ue« neist sõjalaewadest. mis pidasid demoaftratstoou-manööwreid Helsingist lömiaposl.
Punalaewastik traalid merepõhja, otsides hukkunut.
Moskwst st, 26. mahl. Nõukogude Liidu altwieepaot nr. 9 on Soome lahes hukkunud.
Allweepaat nr. 9 lastus möödunud nädalal Soome lajheS harjutusi tehes wee alla ja ei paar sõjalaewa, mille Pabereid -tõid lained
tU sest saadik ilmunud. Õnnetusest teatas teine mänööwerdaw Mweepaat. Eesti põhjaranda. Seekordne õnnetus peab
Saadeti wälja kats lennukit. Need nägid woepönnal ainult õli laiikie. Seepeale saadeti „Baltflotile" olema pige tunduw kaotus, sest
Wälja abilaevad, kes algasid kobe katseid aüwoepaadi tõstmiseks. Päästetööd on wäga wene laewastik ei ole allweelaewadelt kuigi
rikas.
raskendatud, sest meri on seajlkohG 89—199 mrptrit sügaw.
Soome Weve pivewuS
Helsingist, 27. maik Eile õhtul käi.Sriltäb wAiSriikide tähelepanu.
sid Sanomate" esitaja ja päewa- 35 inimohwrit.
ViltM lhunukU Wene laewastiml waatamas.
WAiSmaa on muutunud tähelepanelikuks
Nähti Äransgrundist 6—7 Im kaugel lõunastj Nagu Helsingi „Hufvudstod?bladel" Mofl- Soome-Wene pinewusele. Wälismaade le
wast kuuleb, oli Soome lahes hullunud Nõu hed toowcck ära. märgukirjade sisu. Muu
põhja» poole lijikuwat kolm Wewa riwis. Näh* kogude
Wene allweepaadil 35 meest.
tawasti traaüti wöi otsiti midagi merepöh.
seas ,Serliner Tageblatt" kirjutab Soonte sa
$.*
Wenemaa.wahel- walitsewast. pinewusest za
jast. Kaks bsMadüst olid jäälõhkujad, kolmak
5 Nõuk. Wdne punalaewastiku manööwri manitseb mõlemaid riike mõistlikkusele. Sei
tumehall traaler. Neist kolmest ljaewast
km kagu poolse seisis Laks samasugust halli,-! test.Soome lahel teatati Helsingist juba esi-- sukvrd olewat .-praegu niisugune, et seda ei
wärwistst traalerit, n\m lõuna poole.
mesel pühal. Wene sojalaewad olid ilmunud wõ-.dawat tähele panemata jätta. Mõlemad
Wiimassiest L—7 km edela poole seisissl Äransgrundi tulelaewa waatepnrile. Arans pooled pidawat- hoiduma esitamast nõudmisi,
ankrus suur lahingullaew. See oli ainukee grundi tulelaew asub Helsingist kilomeetrit mis wõiksid pinewust weel rohkem suu
õaew, millest wöß eeldada, et liaewad on sõja.-.kakskümmend lõunapool. Punalaewastiku rendada. - . .
VSeKsi uMnõöwreid pidajmaS. Ajakirjanik,'-' manööwreid seati teatawasse ühendusse kuul?
Wene raadiojaamad külwa
kude lennuk tiirles sõjalaewa hohal 4VV m jaa. dujsega, et Nõuk. Wenemaa kawatseb lähemail
muude laewade kohal 300 m Kõrgusel. Kõi.-! päewil sõjawäelist demonstratsiooni Soome
wad Ltewast.
gist laewadest tehti päewapihtlille üleswöt.-jpiiril Jngeri sündmuste puhul tellinud tera
Helsi ng i st, 27. mail. „Suomenmaa"
Aid. Lahinglaewi t-eka ei nähtud esimesel-1 j tuuste pärast. Seda wäidet näisid kinnita
kuulmist
mööda liikuwat Soomes maaelanik
rwglennnl ühtegi inimest. Teise ringlennv>t wat wene sõjalennukite kutsumata külaskäi
ajal oli aga finna kogunenud rohkesti ini.gud Soomele kuuluwate saarte kohale. Kõ kude keskel praegu rohkesti jutte sellest, et
mesi. Kattsuti iLaewa peita udupilwedesse,i, j nesolewate manvöwrite ajal ongi nähtawasti Soome ja Wene wahel algawat lähemal ajal
«iS aga ci õnnestunud. Weel hilja ShwZil. juhtunud õnnetus Nõuk. Wene allweelae sõda. Leht leiab, et nende juttude allikaks on
wihased kõned ja teated, mida Wene raadio
seifis Wene laewastik Äransgrundi juures. waga.
jaamad
wiimastel päewadel eriti rohkesti on
„Uusi Suomi" teatab, et Vene sõjalise-!- Punalaewastiku manööwrid Soome lahel
Wad on teinud teisipaewa jooksul ka laskehar!-' on mäletawasti La warem lõppenud äpardus Soome kohta lewitama hakanud.
' tega. Hiljuti sai manööwritel kannatada
jutust.

Augsburgist, 27. mail.
Professor Piccardi õhupall
tõusis kolmapäewa hommi
kul kell 3.56 libedalt Wu.
Ilm oli peaaegu tuule
waiikne. Õhupall, mis len
das HÄweetsia lipu all, wvt
tiS kursi kiÄ>esse. Piccard
apvab, et kõrgemates õhu
kikides muudab õhupall len
nu suuna, sõites edelasse.
Õhupalli gondlis asuwad
prof. PiccaÄ ja. tema assis
tent insener Kipfer.
Professor Piccard ja ins.
Kipfer tegid täna eelwiima
seid ettewalmistusi' oma õhu

palli kallal. Kui gondel oli
waxustatud kõige tarwili
kuga, algas kell 11 õhupalli
täitmine. Kolmapäewa! kell
3 oli kõik wälmis startimi
seks. Peaaegu liikumata sei
sis pirniküjuline hiiglapal!
oma must-hõbedase cllumii
niumist gondliga, mida hoiti
pardalt köitest. Politseikord
oli siin nii kõwa, et isygi
ajakirjanikud ja päewapilt
nikud gondli juure ei pääse
Picoacdi õhupall stardiwalmis.
nud, Ainult ülem tööjuha
taja ja startimismeeskõnd tegelesid gondli IY2 tundi kagupoolse'! horitsondil umbes 5000
ümber. Oli näha, kuidas prof. Piccard rohe meetri kõrgusel ja 3 km kaugusel.
lises spordiriietuses, wäike tatari müts kuk
Piccard arwas enne startimist, et lend
las, andis wiimaseid juhatusi. Ke11.3.30 hüp wõ'.b kesta umbes 7 tundi. Piccard loodab
pas ta ühes Kipferiga gondlisse, mis seepeale tõusta 10.000 m kõrgusele, et kõrgemates õhu
kohe hermeetiliselt suleti. Kell 3:55 kõssasid kihtides ette wõtta teaduslikke uurimisi. Pk
komandosõnad
ja ootamatult ruttu üllatutud card mõtleb maanduda Freiburgi ja Baaseli
Briand jääb.
Eestlaste piirituslaew langes lõksu.
rahwahulga es tõusis õhupall õhku. Kui õhu Mahel. ' ' '
.Pariisist, 27. «ml. WiilÜSminiSttt pall wabriku territooriumi kohal hõljus, läks
Piccard tahtis juba möödunud aasta sep
suur käteplagin lahti. Õhupall wõttis kursi tembrikuul oma õhupalliga tõusta, kuid katse
Briand
wöttis
oma
-lahkumispalve
tagasi.
Mootorpurjek „T«b»r", teda omal ajal ajakirjaaitad
alguses locckesse, läikides nagu walge kuul. siis ci õnnestunud.
külastasid.
Järjekorralise juurprobleem.
Weel kaua oli ta palja silmaga nähtaw, olles
Saksa walitsus wõtab üles Aoungi kawa
Stokholmist, 26. mail. Rootsi tol „Taborit". „Tobori" meeskond koosneb eest
muutmise.
liwalwe aurik tabas laupäeval salakaubitse lastest, kes kõik Tallinnast pärit. Laewa kap
Londoni pühad.
Enesetapmine Räpinas.
jäte laewa 40.000 liitri piiritusega. Laew teniks oli endine Ungari ohwitser Biro. Nagu
Berliinist, 27. mail. (Tri.) Neil
toodi Stokholmi tagasi. Laewa nimeks on teatakse rääkida, olewat laewa tõelisteks oma päewil teatas „Dcüly Heraldi" diptomoaM Udusel Inglismaal olid päikesepaistelised
Jälle „elutiidimus".
pühadeilmad.
~Tabor" ja ta sõidab Ungari lipu all. Ka nikkudeks siiski eestlased. Kui loodi Baltimere kirjasaatja, et rahwasteliidu wälislaenude
Pühade ajal laskis enese maha Räpinas,
laewapaberite järele on siin tegemist Ungari salakaubanduse wastu wõitlemise konwent komisjonis on arutusel olnud ettepanek, anda
Londonist, 27. mail. (Trj.) Inglismaal Naha külas elutscw . Kiwijärwe talu teenija
laevaga. Kapten on ka ungarlane, kuid sioon, siis ruttasid kõik piirituslaewad han Saksamaale.2 miljardit Sml wÄislaenu, et olid seekord suwistepühcrd haruldaselt päikesekülla, Lü.ba Kaloboja, 18 a. waua, pärit Meeksi wal
meeskond on eestlased. Esimene tüürimees lima omale niisuguse riigi pabereid, kes ei sel teel ära.'hoida Zjoungi kawa koKuwarise sed. Selle tõttu woolas Londoni elanikke ennenäge last. tapmise põhjuseks oli
on eestlane Remmelgas ja on olnud peatege ole konwentsiooniga ühinenud. Uks neist rii mist. Nüüd teatatakse Saksa ametlikkudest mata arwul tvälja loodusse. - Londoni ümbruse
ja õnnetu armastus. laseks laeval. Juurdlust jatkatakse. See on kidest on ka Ungari. Kuna Ungaril ei ole ringkondadest, et Saksamaa ei ole seesuguse tväljasöidukohad olid kiilutud täis pühademeeleolu?
Inimene tapeti magamisel.
kõige suurem piirituse koorem, mis wiimastel praegu meresadamaid, oli „Tabori" kodusa laenu saamiseks samme astunud ega ole lae inimesi. Arwestatakse, et Hampton-Courtis ük.ü on
aastatel Rootsi tolliwalw» kätte sattunud.
damaks märgitud Budapest, olgugi, et „Ta nust huwhtatud. Saksamaa ei tahtwat lae külastanud 350.000 inimest. Londoni loomaaias
Petserimaal, Scnno wallas, Wisti külas
«
bori" sarnasel mootorpurjekal wõimata on uude abil repavatsiooni maksmist jatkata, on käinud 68.000 inimest sa .Crystal Palace'is"
peeti Leal tekkis tüli Wassili
' Mootorpurjek „Tabor" on wanemaid pii Donaud pidi Budapesti minna. Ka möödu waid astub samme, et saawutada reparatstoo umbes samapalju. Rekordiline arw pealtvaatajaid Lcssili ja Krõlscbeukowi wahel. Neid läks
rituseweo laevu Balti merel. Kui paari nud aasta suwel seisis „Tabor" Aransgrundi ni kohustuste alandamist. Küll ei ole weel oli cricketi-wöistlustel ja teistel spordikorraldustrl lahutama D. Mironow, kuid wahele segajale
aasta eest ajakirjanikud sõitsid piirivalve wa lähedal ankrus ja müüs piiritust nii soomlas otsustatud. Lunas teeb Saksamaa algatuse re- Themse kallastel. Kõige metsikpm oli aga tung 30 lõi Lessil kaks pnssihaawa. Peale selle otsis
Paratsioolrimaksüde tasumise korra rewideeri miili kaugusel Londonist awatud uude Whipsnade'i pussitaja üles Mironowi wciina. kes wiina
hilaev „Kõuga" neutraalwetesse piirituslae tele kui ka eestlastele.
miseks. Rõhutatakse sealjuures, et Saksa loomaaeda, ühe päetva kestel on loomaaia külasta iiitiias magas ühes majas, ja lõi ka sellele neli
wastikku waatama, siis külastati muu seas ka
maa ei soowi rahwasteliidu segamist repa misekS müüdud pileteid 28.000 inimesele, kuid ar pussihaawa. Haawad osutusid rasketeks ja
ratsiooniküsimustesse. i
tvatakse, et poole suurem arw külastajaid oli tungi esimese püha hommikul suri Mironowi wend.
tõttu sunnitud wäratva taha .jääma. Omnibu-te Pussitaja wõcti wahi alla.
Rooma - miljonilinn.
Jälle häwitus Aserbeid
Kuld ja weri.
ühendus ei suutnud kaugeltki kõiki soowijmd rahul
Räpinas kõlas laul.
Roomast, 27. mail (Trj.). Itaalia
schanis.
Kohutav kaewandusönnetus Indias.
daba ja era-autodele oli maantee ummistunud juba
linn on muutunud miljonlinnaks. Aprilli lõ- mitme miili kaugusel WhipSnade'ist. Selle tõttu oli
Esimene laulupäew sel aastal.
Madr a s e st, 27. mail. Indias, Kõlari Pul Roomas peetud rahwalugemise järele on
Moskwast, 27. mail. Aserbeidschanist
Näpina
laulupidu õnnestus kõigiti. Ilm
palju
eraautosid
sunnitud
tagasipöörduma,
ilma
et
teatatakse uuest maawärisemisest. Lähemad kullakaevanduses oli kohutav katastroof. Õn Itaalia pealinnas 990.769 elanikku.
oli
laulupeoks
nagu loodud. Juba esimese
uut
loomaaeda
oleks
saadud
külastada.
Alles
tei/inetuse
ohvrite
arv
on
juba
tõusnud
47
peale,
teahed puuduwad. Nagu esimesest lühikesest
Sellest järeldatakse, et tegelikult elanikkude
teatest järeldada wöib, on maavärisemine nende seas on 9 isikut, kes surid haigemajas arw ulatab nüüd üle miljoni. Sellega on Päetva hilisõhtul suudeti teed wabastada ja inime püba õhtuks jõudsid Tartust kohale U.E.N.ü.
haavadesse. Maa all on veel 25 kuni 30 Itaalia saanud esimese miljonlinna. Juba sed. kes olid loomaaeda pääsenud, wõisid pärast laulukoori liikmed juhataja R. Ritsinguga.
sünnitanud suurt hävitust.
Päris rahvasterändamiseks muutus Rä
Mes hiljutisel maavärisemisel nimetatud töölist. Waewalt suudetakse neid elusalt mõnda aega wõitlesid Rooma, Neapoli ja pikka ootamist tagasi koju pöörduda^
hmasse tulek teise püha hommikul. Sinna tu
Päästa. Katastroofi paika piiravad nutvad Milaano, kelke elanikkude arw kaswas pea
piirkonnas hukkus ligi 300 inimest.
Werised suwisted Soomes.
lib ümbruskonna koorid ja tuhanded ümbrus
naised.
aegu ühesuguse kiirusega ja kes põnewusega
Hel.stngist. 27. mail. Soomes möödusid konna inimesed kuulajatena. Hommikul pceti
Wõipütid hukkunud "Obe
Moskwalased-kirikupõle
ootasid, missugune neist saab esimesena mil suiviSte pühad tvõrdlemisi Meriselt. üksi Helsingis lauljate ja mängijate üldproow, kus paran
jon elanikku. Nüüd on Rooma tulnud wõist rm registreeritud üle pcvarikümne Merise kakluie. biti wiimaseid wigu. Hommikul jõudis ka
ronilt".
tajad.
lusel wõitjaks. .
Mitmed isikud on saanud neil kaklustel elukardeta kohale peokõneleja J. Pitka. Selleks puhuks
Helsingist, 27. mail. Nagu Kopen
Suurem waudenöu Ru
ivalt haa Mata. Ka maalt tuleb rohkelt teateid sa oli mälestussamba juurde riwistatud kaitse
Rahwasteliidu sõprade
haagenist teatatakse, on suudetud avada Kat
masugustest juhtumistest.
meenias.
liidu kompanii, kes teda wastu wõttis. Peale
tegatis hukkunud Soome aurik „Oberoni"
kongress.
paraadi
wastuwõtmist algas Räpina kirikus
laoruumide
luugid.
Esimesed
wõitünnid
Suur kunstiwargus.
' Bukarestist, 25. mail. Rumeenias
Budapestist, 27. mail. (Trj.) Siin
waimulik kontsert, millest' osa wõttis umbes
toodi
veepinnale.
Wõi
olewat
täiesti
rikku
paljastati uus kommunistlik salaorgamsatsi
Bukarestist, 27. mail. (Trj.) Conträ
awati rahwuswaheline rahwasteliidu ühin
oon, kelle ülesandeks olewat olnud kõiki kiri mata. Loodetakse päästa ka muu wäärtusli gute uurimiskongress. Osa wõtab esitajaid cem lähedal asutvast lossist MaraStati 20 mils. 400 iniiuest. Ettekanded said sooja wastu
kuid Rumeenias maha põletada, ühes Buka kum osa laewa koormast ja reisijate wäärt 28 rahwusest. Kongress wõttis juba wastu l«i määrtuse? kunstiMavasid. Vargust pannakse wõtu _ osaliseks. Kcskpäcwaks . oli Räpina
weelgi inimesi lähedalt ja kaugemalt juure
reöti eeslinnas leiti 2 kommunistlikku sala asjad.
rida resolutsioone. Muuseas otsustati iga kurikuulsa rööwsalga artvele. Loss. kus Margus woolanud. Kella 4 paiku wõis peo peaosa
trükikoda. Politsei sissetulekul ähwardasid
Skandaal wahuwiina pärast.
aasta 28. augustil pidada rahwuswahelist toime pandi, kuulus kuninga 3 Kgroli wmnale üldkooride kontsert, alata. Laululawale kogu
seeSolijad rewolwritega wastu panna. Oli
rahupidustust.
prrnts Nikolaile. Prints asus lossis ainult kui ue§ umbes 350—400 lauljat. Kui esimene
Prantslased haavasid ameerika karsklast.
haavatuid. Kommunistid tahtsid trükikoja
ta sumitas.
27.
a.ugust
on
nimelt
päew,
mil
alla
kir
osa laulupeo kontsertist mööda oli, kõneles J.
Pariisist. 27. mail. (Trj.) Prantsus
hoonet põlema panna, kuid politsei takistas
jutati
Kelloggi
leping.
Konwerentsi
teisipäe
Pitka. Kõnele järgnes üldkoori kontsert. Mit
maale
jõudsid
21
Am>
ühisrinde
linna
linnapmd,
seda. 80 kommunisti vangistati.
Järjekordne sissemurdmine
wasel koosolekud asutati 7 komisjoni, kes pea
meid laule tuli korrata ja üldkontsert lõppes
kes tahavad tutwuneda rahvusvahelise asumaade
Aseri postkontori.
30.000 Smk. auhind kunstnik
wad arutama rahwuswahelisi küsimusi; muu
kella 8 ajal wastastikuste lauljate, laulujuh
näitusega. Linnapeade vastuvõtul korraldatud
seas wähemusrahwuse küsimust, wäewähen
Oinosele.
Oöl wastu 23. skp. tungisid wargad Aseri t:be ja kuulajate „elada" laskmisega. Laulupeo
ametlikul banketjl oli piinlik vahejuhtumine. N duse
küsimuste Euroopa koostööd jne.
Helsingist, 27. mail. Tänavune melt täideti külaliste klaasid tervituse j cpgiks tvck
postkontoriruumi. Waraste poolt oli purus kontserti juhatasid J. Karheiding sa R. Rit
kunstiakadeemia ja Ahlstromi auhind 30.000 huwiinaga. Oli etts nähwd tertvitusejoomine
totud kontori õhuaken, kust waba tee awanes siug. Õhtul oli kohalikus seltsimajas pidu.
Itaalia wabaneb wälis
Smk. suuruses määrati Soome maalikunstnik Prantsuse vabariigi presidendi auks. . Enus klaa
sissepääsuks
akna awamise teel. Kontoris
Majanduslikult õnnestus laulupidu täiel
wõlgadest?
Mkko Oinosele.
olid wargad segi paisanud . kõik sahtlid ja määral, llldse on sisse tulnul) 1237 krooni,
side kokkulöömist tõusis Los Angelcsi linnapea
Roomast, 27. mail. (Tri.) .Itaalia wäärtpMide hoiuruumid ning ära wiinud mis tasub kõik kulud.
"Kõhnemad" kullasaadetised
John Clinton ja lahtus oma naisega demonst walitsuse
poolt wäljakuulMatud siselaenu te raha ja rahasaadetisi umbes 100 kr. wäärtu
ratiivselt piduruumist, proteStserideS kõigi neiüe
Wenest.
Teine rong sugusigu Wene
gemine
on
hiilga walt õnneswnud. Siselaen ses. See on lühida aja jooksul tähendatud
Riia st, 27. mail. Teisipäeval läks vastu, kes rikuvad alkoholi keelus-adust". Linna'- on 4000 milj. liiri suurune. LaenupaKumisi postkontorisse juba teine sissemurdmine ja et
maale.
Riiast läbi Nõukogude Wene kullasaadetis. peade delegatsiooni juht võttis IÕIKT ja mõistis on aga juba kaugelt üle kirjutatud. Kuul mõni päew tagasi samas murti sisse kellegi
22. skp. õhtul läks teine rong, 34 toogu*
Seekord oli saadetis ainult 4000 kg kulda kan terawalr hukka oma ametivenna ülesastumise. dawasti wabaneb Itaalia selle siselaenu abil Wassiljewi kauplusse, siis wõib arwata, et
nit,
iile 700 suguseaga Walga-IrboZka kaudu
Ta
rõhutas,
et
ka
Ameerika
ühssriitide
president
gides. Saadetis läks Berliini. See on kõige
kõigist oma wälislaenu kohustustest. . .
siin ühed ja samad isikud tegutsewad. Post Wenemaale. See oli siturem rong kui esi*
Hooker
on
oma
Lõuna-Ameeriita
külaskäigul
aus
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„P O S T I M E E S*

NkyupZKwal, 28. mail 1931. a.

Hulk põhjendusi, üksainus põhjus.
Euroopa raskuste algallikas puudub otsekohesus rahwus
wahelistes suhetes.

Töö lõpp Genfis.
Ülem-Sileesia küsimused jäid otsustamata.
Genf ist, 24. mail. Rahwasteliidu Nõu
kogu 63. istangjärk lõppes pühade laupae
wal. Poola Ülem-Sileesia asjade lahenda
mine lükati edasi sügiseseks istungjärguks hoo

limata sellest, et Poola otsuse wastn seisis ja

Augur.

nõudis otsekohest arutamist.

Delegatstoonid lahkusid Genfist pühade

laas«?Sline Lond.ni».

laupäewal.

Palun wabandada, et aluStan seekordset politiline. Seda warjati piinliku hoolega.
Tallinna jalgpallimehed
Lõpuks peab paise ikkagi lõhkema ja mida
Soomes.
kauem seda möödapääsmatut tõsiasja warja
üks wõit, üks kaotus.
toost. Mis keegi ü»m«goS oma riüi waatama. takse, seda pahemaks kujuneb see oodataw lõh
ied Vik teed olid tol ajal kemine.
Helsingist, 26. mail. „Spordi" jalg
halwad jõudsid Hobused kiminya ÄÄda ainult
Londonis peeti wahepeal huwitaw konwe pallimeeskond wöitis esimesel pühal WaasaS
waetvatt wedada. Mi ott kunjngaS tApinud wa rmtS. Kaanada walitsuse algatusel astusid „Pallo tagajärgega 6:5 (2:1). Pare
vasest ülestõusmisest, tolmust, palamusest ja rap kokku põllumajanduse riikide, nende seas Nõn ma mängijana sai auhinna Jdlane.
pumisest. Ta ott .rõõmus, Fui Wnapaiku kerkisid kogude Wenemaa, esitajad, et arutada, mida
Teisel pühal oli „Spordi" meeskonnal
silmapurKe linna tornid. Ku-id ttnna tväratval peale hakata suurte nisuhulkadega. miS tungi wõistlus Helsingi „Pallo Seuraga", kusjuu
järsku peatus tõld. Deel pöltvitaisid linnaisad. wad turule ja wõistluse tõttu on hinnad su res kaotas „Sport" tagajärjega 1:0 (esimese
„Mit see tähendab?" käratas majesteet linnapeale. runud allapoole tootmiskulude tasapinda. poolaja wlennts). Enne wõistlusi anti Soo
Tahan oma lõuuat." „ Majesteet," Mõned kuud tagasi peeti samasugune konwe me jalgpallimeeste poolt „Spordi" meeskon
kogeleS linnapea, toilt andeks: kmring rents Roomas, kuid seal olid esitatud ka sis nale kingitusena hõbekarik.
ttkZude terwituspaukude pärast! Meie ei lasknud seweo maad ja see takistas edu. Seekord olid
Waatajaid oli mõlemal wõistlusel tublisti
aupauke. Kuid, majesteet, selle?» ott Hütt põh esitatud ainult suuremad nisukaswatajad. üle tuhande.
kirja anekdoodiga:
Kovd aedadel, mil woel polrmd aimugi «aud

just. Esiteks, meil ei pürrab püssirohtu. Teiseks..."
teised põhjused endale," katkestas

Mussolini wastaste suurprotsess.
. Wabariiklafed sepitsesid Itaalias rewolatstoo .
$

olid wabariikMud. Neisse kuMMw w
Roomast, 27. mail. Möödunud sügi nina
S,fcb,
sese suure tvangistustelaine järeldusel antaVse
nüüd erükohtu alla kümme tuntumat sascis siolist d, kawatscdes sqanistu
miwAstast tegelast. Pühade laupäewal awal-dati nende wastn süudtstttsakt. Wäga huwi
taw protsess nende kümne wastu algab reedel.
ÄWs£ *******
Peakaebealused on Ernestv Rossi ja Riccardo
Bauer. Teiste kaeboaluste hulgas on kirjan
dusprofessoreid, insenere ja üks lendur. Ai
tui: kolm kaebealust ett praegu paos, nimelt sioom on juhtinud Pariisis elawed mag ;
Carl del Re ja kaks Viezzolit. Kaebealused lased. Need on ette walmlstanud waewo
mulist riigipööret, mis pid: 1 samuti
on kõik kodanlised Maimuelu tegelased.
Oige pikk süüdistusakt annab üksikasjaliku häwitama. Lendur B:ezzol: olewat Pmun
ülewaate põrandaalusest fascismiwastasest lm omal ajal Bassanesi Milaano kohal Roo
liikumisest ja selle plaanidest möödunud tal mos lennukilt alla Pildun^„ lmdlehtr r wo
tvd. Itaalias fasc,istliku wõimu Atkutamise lutsioonile ässitamiieks Katteidud sala
sihis. Kaebealused on Milaanvs, Sardii jane kirjawahetus massukawatl^ate„ mõtte
nias ja mujal organiseerinud salaühinguid l Helweetsias lõtQt rewolutllonaar.d
: päcwawolo«k. . .
rewolutsioonilise eesmärgiga. Need organi
Äoblu-iM oodatakse suure ponewusega^
satsioonid kandsid nime „Oiglus ja wabadus"
Poola walitsus lahkus.

Tahetakse muidugi saawutada mingi kokkulepe

suurema ülewooluga riikide wäljaweo kitsen
tusane kumnsas. on kõige parem. Änt damiseks. Isiklikult ei näe meie teed, et see
sar. edvstt Tahan oma lüunat."
sugust kokkulepet wõiks saawutada ilma sea
Linnapea oma „paljude põhjustega" mõ- -dusandlikkude sammudeta, s. 0., kui arwestada
*1 on kasulikum perekonnaseep.
juS kentsakalt. Siiski oskas ta kõigepealt anda osaliste wastukäiwaid politilisi huwe kui
Mari pehme vaht on täiesti neu
oma parema seletuse puudus püssirohi ' das ta on üldse saawutataw. Iseloomustaw
traalne.
ja nii kiirendada tee wabaksandmist lõuna wahejuhtumine:
Mari
lõhn
on peen ja püsiv.
söögile. See on enam kui fuudawad mõned
Neil päewil andis Zokkukutsuja riigi esi
meie auwäärsed kaasaegsed Euroopas. Neil on taja, Kaanada ülemkomissar, mitmesuguste
külluses seletusi, miks ja millest on tulnud riikide esitajaile eine. Imelisel kombel olid
teataw sündmus, kunagi ei näi nad aga pääs- ! diplomaatlikust korpusest esitatud ainult Nöuk. haige mees tuli alamkotta, et kaitsta oma rii
wat tõelise põhjuse juure. Kas ei julge nad ' Wene saadik Sokolnikow ja lugoslaawia mi gieelarwet. Pinge käis tema nõrgale tecwi
seda öelda wõi puudub neil tõesti selgus. nister. Pärast einet ja tawalisi'terwitusi sele nähtawasti üle jõu. Ei ole kindel, kas
Euroopa politikas kohtame tänapäew alatasa paluti Nõukogude saadikut kõnelda konwe ta suudab jääda warakantsleri kohale. Kui
seda wõimewst n. n. riigimeeste juures. Nad rentsi huwitawast küsimusest. Ta algaS sõna Snowden peaks tõesti lahkuma omalt kohalt,
ei suuda selgel sõnal wälja öelda raskuste tõe dega: „Kardan, et minu ingliskeel on paha..." langeb walitsusest wälja kaitsetollide kõwem
lift põhjust. Nende mõttekäigu ebamäärasus Kaanada esitaja on aga härra, keS tuntud wastane. MacDonald ja teised mõjuwad
mõjub päris äritawalt. Nagu wana kumu oma wäga otsekohese jutuga. Ta wiskas mõ ministrid on walmis kompromissidele. Ainult
gas, kes igatses süüa ja puhata, kisendab Eu rudalt wahele: „Mitte teie ingliskeel ei ole Snowdeni raudne tahe hoidis neid wabakau
roopa tõusu ja rahu. Ta muutub kärsituks. halb, tvaid teie walitsus!" On kerge ette ku banduse teel. Ilma temata wõib avwestada
Selle asemel toidetakse teda wabandustega. jutada piinlikku waikust, mis pärast seda tek kõigega.
*
Kõik katsed wiiwituste talist Põhjust teada kis koosolijate hulgas.
saada näiwad asjatud.
Pärast Genfi peab Inglismaa wälissuhe
Seesugune süüdistus anekdoodi toetusel
Inglise sisepolitiline seisukord on endiselt tele tähtsamaks sündmuseks kujunema Saksa
mõjutb nagu hoop tinast teraga noaga näi raske. Asjatundjad ütlewad, et lähemail riigikantsleri dr. Brüningi ja wälisministri
dendiS. Kuid wõime oma waateid Eilroopa nädalail muutub walitsuse seisukord raskeks. Curtiuse külaskäik Londoni. Wõib lugeda
kaasaja riigimeestele põhjendada täpsamate Nimelt peab oma kauaoodatud aruande esita tõsiasjaks, et Inglise walitsus neile härradele
tõendustega. Nagu püssirohu puudumine ma komisjon, kes uurib tööpuuduse küsimust. kutset saates tahtis"esijoones sakslastele näi
eeltoodud lookeses, leidub nimelt Põhjus, mis Juba on teada, et selles dokumendis tuuakse data, et nad ei ole enam Euroopas isoleeri
teeb üleliigseks teisi wabandusi, miks sel awalikkuse ette rida wäärnähtusi, mis tekkinud tud. Oli kawatsusel sõbralikult arutada wäe
mandril ei saawutata rahu ja õitsengut. See tööta töölistele abiandmisel, ja et soowita wähenduse küsimust. Kuid sakslased on
põhjus on otsekohesuse puudus politiliseS elus. takse kulrQe kontrolli kõwendada. See ei mõista annud, et nad ei wõiwat anda luba
Oleme weendunud selles, et iga sündmuse wasta agck hulga sotsialistliku erakonna alam dust, et nad end piirawad waewähenduse tee
juures wõib nurjaminekutele seletust leida koja liikmetele, kes walitud tööta tööliste miga, waid tahawad üles tõsta praeguse ma
selles, et puudub otsekohesus, s. o. ausus poli häältega. Kui need walijad hakkawad nuri janduskriisi ja tööpuuduse küsimuse. See
tikute ja walitsuSte wahel. Euroopa wajab sema, saab nende hääled järgmistel walimis tähendab, et kõne alla tuleb Aoungi kawa.
selget sõna mõtlemist. tel mõni teine erakond. Teiselt poolt: kui Meie ei usu, et külalistele nende külaskäigu
Näiteks sündmused rahwasteliidu nõukogu walitsus põhimõttelikult keeldub arwestama tulemused suurt rahuldust pakuwad, öeldagu
seekordsel istungjärgul. Saksa-Austria tolli komisjoni soowiawaldusega, et töötatööliste awalikkusele mis tahes.
liidu kawa sünnitas Euroopas ärewust, sest toetussumme kärbitaks, llwbuks wabameelsed
Reparatswoni küsinmS ei ole weel lähen
paljud riigid nägid selles sammu, suurt teda alamkojas toetamast. See tähendaks datud Londoni ja Berliini waheliste läbirää
sammu politillse „Anschlussi" poole. Ükski MacDonaldi lüüasaamist ja parlamendi wa kimiste teel.
sõnaküllus ei saa seda kõikumatut tõsiasja limisi. Kuid Llohd George on näidanud, et
Siiski on sakslaste külaskäik, esimene pä
muuta. MiS on nõukogu teinud selle prob kõigist põhimõttelikkudest küsimustest kõrgemal rast sõda, tähtis eriti sellepärast, et rahwus
leemi lahendamiseks? Ta on otsustanud seisab temale praeguse sotsialistliku walitsuse wahelise etiketi järele peab talle järgnema
walida tee, miS asja wiiwitab. See on kõik. eluea pikendamine. WõimaUk, et ta jälle Inglise ministrite wastukülaskäik Berliini.
Katva juriidiline külg on antud Haagi rah leiab teed MacDonaldi wõimulhoidmiseks.
Londonis, mais 1931.
wuswahelise kohtukoja otsustada. Kuid iga-j
WarakantSler Snowden on jälle haige.!
Augur.
üks teab, et küsimus ei ole juriidiline, waidj Oleme kirjeldanud kangelaslikkust, millega sees

Väerinna umberkujundamine põhiseaduse
muutmise eel. .

WarSsawist, 27. mail. (Trj.) Poola
walitsus, eesotsas peaminister Slawekiga,
esitas wabariigi presidendile lahkumispalwe.
Nagu poolametlik „Gazeta Polska" teatab,
kawatseb peaminister Slawek jälle asuda wa
litsusbloki juhtimisele seimis. Nimelt peab
lähemal ajal otsus langema Poola põhises
duse muutmise asjus ja nende sündmuste pu
hui tahetakse walitsusbloki juhtimist näha

Paawst ütleb Hispaaniale
tutwuse üles.
Diplomaatlik läbikäimiue katkemas.
Madriidist, 27. mail. (Stj.) Waw
Zamst teatatakse, et kuuldalvastr on paawste
riik keeldunud igasugusest diplomaatlikust ta*
bikäimisest Hispaania walitfuicga, sem ku:
karistatud ei ole isikud, kas olid süudl kirikute
ja 'kloostrite põletamises. Mõnede lehtede
teatel lahkub lähemail päew-il Madriidist
paawsti nuntsius. Sellega katkeb demonft
rammieü läbikäimine Hispaania ja Wati#

wilunud kätes.

kani waheh.

Arwatakse üldiselt, et uueks peaministriks
saab senine kaubandusminister Ptystor ja et
walitsuse koosseis üldiselt palju ei muutu.
Töökonwerents astub kokku.
Gen f i st, 27. mail. (Trj.) Neljapäewal
aswb Genfis kokku rahwuswaheline töökon
werents. Teisipäewal awati rahwuswahe
lise tööbüroo täidesaatwa komitee istungjärk,
kes peab tegema wiimseid ettewalmistusi eel
seiswaks konwerentsiks. Konwerentsist tööka
mad osa 45 maa esitajad. Konwerentsil on
seekord esijoones arutusel tööaja ühtlustami
ne söetööstuses. Norra ja Argentiina, kes

Peseta inflatsioon?
Hispaania kõrgem pancpnõukogu, mis on
kõrgemaks rahandusasutnseks kogu maak,
pöördus walitsu.se poole palwega, et suuren
dataks rincpvoolus olewate pangatähtede hul
ka. Palwet põhjendatakse tarlvidusega elus
trida Hispaania majandust. Ajalehed awal
dawad" aga kartust, et see on esimene samm
inflatsiooni poole.
"Parem põhjanabal..."
Pariisist teatatakse, et sealt sõitis läbi
Hispaania wälisminister Lcrroux, kes on
tagasiteel Genfist Madriidi. Lcrroux seletas,
et Hispaania walitsus näeks küll parema
meelega, et kuningas Alfonsi) oleks põhja#
nabal. Temal ei ole aga siiski midagi selle
wastu, et kuningas asub Prantsuse Rive
rasse, kuigi see paik on Hispaaniale liiga
lähedal. Kuningas peaks aga kohustuma

wahepeal tööbüroo tegewusest osa ei wõtnud,
on seekord konwerentsil jälle esitatud.

Ärewad päewad Jaapanis.
Tulemas raudteestreik.

T o k i o st, 27. mail. (Trj.) Jaapanis on
oodata ärewaid sündmusi. Hoolimata kogu
maal awalduwast käärimisest otsustas Jaa
pani walitsus läbi wiia oma kawa tööpalkade
wähendamiseks kõigis riigi ettewõtetes ja
asutustes. Lahkhelid seespool walitsust pal

loobuda igasugusest politilisest tegewusest.

"Egypti" warandused.
Brestist, 27. mail. (Trj.) Itaalia aurik

.Artiglio 2" on teel Ushauti, et seal lähedal hukku
nud reisijatelaetvalt „Egyptilt" merepinnale tõsta
kade wähendamise kawa ümber on lahenenud, suuri warm:dusi. Omal ajal tegi katset nende wa
kusjuures walitsus on otsustanud oma kawa rauduste tõstmiseks Itaalia aurik ..Arriglio". See
kärpida. Siiski kõigub palkade alandamise laen, hukkus aga plahivatuse läbi. mis nõudis 14
iuimohwrit. Nüüd tahab selle õnnetu laewa nime
määr 20 Prots. ümber.

See on tekitanud ärewust isegi ministee
riumide ametnikkude hulgas. Lähemail päe
wil ähwardab palkade alandamise tõttu puh
keda kogu riigis raudteestreik. Selle wastu on
juba käredaid abinõusid tarwitusele wõctud,
arwatawasti ei lähe aga korda streiki ära

kaim tema tööd jadata. ..Egnpt" asub merepõhjas
umbes 60 sülla sügawusel. Kõigist raskustest hoo
limata on aga juba korda läinud laetvalt üles leida
tcraskasii. milles leidus tvõti laeiva tvarakambri
awamiseks. Warakambris peab olema suuri wa-räüdusi kullas ja hõbedas.

hoida.

Uuendage aegsasti „POSTIMEHE" tellimist 1. juuniks.

Maskiga konn.

,Zah, nimelt. Ta on tugew nagu härg. Nii
siis, ma külastan Lolat. Ta ei ole halb tütarlaps, aga
mulle isiklikult ei meeldi temataolised. Niisiis Gen
ter on surnud? Kas peate ka Konna sellejuures
kaassüüdlaseks?"

Cdgar *WaUcMCc'i rovnaan. 5
„ArmaS Elk, tahaksin Lola BoSsanwist teada wõikõik," ütles Dick. „Kes on ta sobrad, miks
ta mi järsku on hakanud sõbrustama Ray Bennettiga,
?eS ometi on waid wäike ametnik Maitlandi juures.
Eviti seda, miks ta sõitis talle eile öösel St. JameS
Square'i järele ja sõidutas Horshami. Nägin seda
juhulikult oma klrchist tulles ja jälgisin neid. Nad is
tusid Bennetti majast peaaegu saja meetri kaugusel
oma autoS ja kõnelesid. Seisin wihma käeS auto taga
ja kuulasin pealt. Kui Bennett ise püüaks talle meel
dida, siis ma saaksin aru. Aga nad kõnelesid ainult
rahast. Ja sellejuures pole noorel Bennettil pennigi
taskus."

Elk suitsetas mõtetes. „Bennettil on üks õde,"
ütles ta järsku Dicki imestuseks. „Ta on wäga ilus,
kuid wana Bennett on kindlasti kuidagi kelm. Ta ei tee
mingit korrapärast tööd. waid jääb mõnikord päewade
kaupa ära ja näeb tagasi tulles wälja tähelepandawalt
halb."
„KaS teie tunnete perekonda?".

Elk noogutas.
„Wana Bennett huwitab mind. Keegi juba kaht
luStas tema märkamist. Kohalikul politseil ju ei ole
teha midagi muud, kui tallekest hoida, ja näeb ta mm
dugi kahtlast iseloomu igaühes, kes ei ole süütu tall.
Olen wana Bennetti jälginud, ei ole aga tema toimin
gutele kunagi jälile jõudnud. Tal on olnud juur hulk
kõige kasulisema-id kutseid. Nüüd ta on hakanud tege
lema pildistamisega. Ma annaksin tõepoolest selle eest
midagi, kui saaksin teada, mis on ta tõeline elukutse.
Järjekindlalt kuuS kord, mõnikord ka kaks ja mõnikord
sagemini, ta kaob ära ega ole teda kusagilt leida. Kü
sisin teda Londonis igalt politseinikult, kuid kõik on
selle üle sama nõutult üllatunud nagu minagi. Lew
Brady tundis ka kord tema wastu huwi. Ta wihkab
Bennetti. AaState eest ta püüdis wanamehele lähe
neda ja wälja nuhkida, mis mängu ta mängib. Kuid
wana mees wedaS teda ninapidi ja sarjas teda tublisti."
„WanarneeS?"

„Kahtlemata," ütles Dick püsti tõustes. „Ja siin,
Elk, siin on üks meestest, kes ta surmasid."
Ta astus akna juure ja kummardus wälja. Mees,
keda ta minutite jooksu! oli jälginud, oli järsku ka
dunud.

„Kus siis?" küsis Elk tema seljataga.
„Ta on praegu läinud ära."
Samal silmapilgul purunes seesmine aken ja
laialipaiskunud klaasikillud kriimustasid ta nägu.
Järgmisel hetkel tõmbas ta Elki kiiresti tagasi.
„Onslowi aedade katuselt," ütleS Dick rahulikult.
Kütil on põgenemiseks pool tosinat teed, tuleredelid
wälja arwamata. See on nüüd juba teinekord, kus nad
päisipäewal on minu kannul. Kui ma tulin koju, tegid
nad seda esimest korda. Geniaalne katse minust au
toga'üle sõita. See neetud riistapuu ronis peaaegu

wahariidega kaetud.

Elk ei olnud teda kunagi warem märganud ja
imestas, miks mees oli endale walinud nii ebasoodsa
koha, sest Onslowi aedade lõpp kõige tähtsusetum
koht Whitehall ei ole ka ilusal päewal koht, kust rut
taja jalakäija ostmiseks peatuks. Kaupmees kandis
wiletsat wihmamantlit, mis ulatus alla kuni saapa
kontsadeni. Ta pehme wiltkübar oli tõmmatud üle
silmi, kuid Elk nägi nägu, mis tuletas meelde rööw
lindu, ja ta jäi seisma.
„Hea teenistus?"
„Ei-ei."
Elk oli kohe haaratud. See mees oli ameeriklane
ja tahtis moonutada oma keelt, nii et teda wõidaks
pidada inglaseks.

Kõige wõimatum, mis ameeriklane kunagi ette
wõtnud, sest ehtsa londonlase nuttew ja rõhutatud toon

on jäljendamatu.
„Teie olete ameeriklane, millisest riigist?"
„Georgiast," waStas mees ega teinud seekord enam

„Kas panite numbrit tähele?"
„10 L. 19741. Registris ei ole niisugust numb
rtt, ja juht oli läinud enne, kui sain midagi ette wõtta
seks, et teda kinni pidada."
Elk sügas lõuga ja silmitses nooruslikku adwo

katset oma keelt mäända. „Sõitsin loomaaurikul sõja
ajal siia."
Elk sirutas käe wälja. „Näita mulle oma litsentsi,
wend," ütleS ta.
Mees wõttiS wiibimata taskust kirjutatud polit
seitunniStuse, mis lubas tal tänawal kaubelda. Tun
nistus oli antud nimele „Joshua Broad" ja kõigiti

kaati kahtlema Pilguga.

korras.

„See kõlab ju wäga huwitawalt. Olen seni neid
konni tähele pannud wäga wähe. Nüüdisajal on sala
seltsid nii harilikud, et igakord, kui mul mõni härra
raputab kätt, ta mind petwnult waatleb, kui ma ei näpi
oma kõrwa wõi ei trambi oma . Suurejooneli
ses vööwlibandes ma õlen ikka näinud waid midagi
säärast, millest loed romaanis. Mina ei saa seda

„Teie ei ole Georgiaftütles Elk, „kuid sellest
ei ole wiga. Olete Hampshire'ft ehk Massachusett'ist."
„Connecticutist, et olla täpne," wastas teine jahe
dalt. „Kuid olen Georgias elanud. Kas te ei waja
wõtmewõru?" Ta silmis wälgatas lõbusalt.
„Ei, mul ei ole olnud kunagi wõtit ega midagi
lukutamiswäärsct," ütles Elk ja näpistas asju laual.
„See ei ole aga hea koht siin."
„Ei," wastas kaubitseja, „liialt lähedal Scotland
jardile, härra Elk." *
Elk heitis mehele kiire pilgu.
„Kuidas tunnete mind?"
„Teid tunneb ometi enamik, eks?" küsis mees

jalgteele."

uskuda.

„Elk jättis jumalaga ja läks wõimalikult kaugelt
ringi Scotland Aardi tagasi ,näiliselt töötu'wäike amet
nik tuppepistetud wihmawarjuga ja kumerate teras
prillidega. Ta lonkis Trasalger Square'i, seisis mõ
tetes waikselt ja pöördus siis jälle tagasi. Adwokaadi
büroo ees oli end üles seadnud pikk tänawakaupleja,
wäike kandelaud täis tuletikke, wõtmewõrusid, pliiat
seid ja tuhat teist pisiasja, mida sellised inimesed müü--

wad. Kaup oli praegusel, silmapilgul wihmastläikiwa

süütult.

Elk silmitses meest tugewatest kingadest kuni läbi
ligunenud kübarani ja läks pead noogutades edasi.
Kaubitseja waatas salapolitseinikule tükk aega järele,
siis laotas ta wahariide uuesti kaubale, pannaldas

kandmiku finni ja läks edasi samas suunas mis Elffi.
Kui Ray Bennett wäljus Maitlandi majast, et
lõunat sööma minna, nägi ta tänama nurgal jalgtee!
scmwat milctsalt riietunud ja nukra wälimuscga meest,
kes omalt poolt temale heitis Maid kiire, riiwawa pilgu.'
Ta ei tunnud (lclki, ja sellepärast ta ei osanud tähele
panna tõsiasja, et see talle järgnes kuni wäikcse todõ*
rastemajani, kus Philo Johnson ja tema taotsesid
süüa oma kehwawõitu lõunat. Jälgija poleks Rah!
mingil tingimusel jäänud tähele panemata, kuid ta ta
imscs meeleolus tal ei olnud muid mõtteid, fui Maid
iseenesest ja mana hõredahabemelisest Maitlandi haa
wawast käitumisest.

"?evrtana ütles ta Johnsoni fõrwal
sisse astudes, „tccb kümneprotsendilise palgakärpimise
za algab sellega otse minust. Ja tänased hommikulehed
irjutawad et ta „Nord-Tpitalilc on annetanud tviis
tuhat naeia.
... tõepoolest heategija, kuid mis puutub val
gafarpimisie, uis ta tahab teist lihtsalt lahti saada,"
roomiaft- aitab sõimamine? Sara
tahtis teid mmcnta kihutada, ta armas, et olete taile
mbagi liigne. Aga kui te siiski sellejuures ei taba
unustada elu ideaalsemat külge, Ray "
itnni."r^-a^"Cm-at« fülöc!" kohises noormees ja ta
nagu laks punaseks nagu magun. „Mul on nii mähe
mha nagu mõnel wäikcsel poisikesel, ja ometi ma wa.
lan teda waga palju. Philo."
Ja fce^rö ta heasüdamline nägu läfS
„Kui mina mõtleksin nii nagu teie, siis peaksin
olema hull wol wähemalt silur kurjategija. Teenin
waewalt Miiskümmend protsenti enam kui teie ia
cmctt wanahärra usaldab minu hoole sadatuhandcid
Kunst õnnelik olla" - ütles ta. lükates oma talbrifui
ottDQle ia süüdates sigaretti. - „kunst õnnelik olla
snsab selles et endale mitte üles seada liialt suun
nõudmisi. Siis saadakse alati enam kui wajatakse
Kuidas fatb teie õe käsi?" lumise.
„Tanan, hästi," wastas Ray ükskõikselt Ella
SN samasugune nagu teie. On kerae teist/
waatoba filoioofina. - Kes on jifl fee «X 'l?
menc? lisandas ta, kni üks mees is.t wr
ienbe wastas olcwa laua juures. lC
(Järgneb.)
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Balti riikide õigusteadlased olid koos.
Ko«ttvere»tst ess tulemused..
Da.h rirktde õigusteadlaste konwevents, mis al

gas 21. matl Kaunases. lõppes 28. miil. C«sti

Tanncbaum fEž&i) ja Frepmann (Soft). Koti

kvere-ntsi lõpul tvõeti tvattu rida resolutsioone nn
Voolt wötnd isiwwerenesift oa prof. Pi p. kohtu- ja edaspidi röriforraldamiie kui kg kongresside Õigut,
siiemin-isleermmt nõunik Teller, riigirogu liikmed alade ühtlustamise kohta.
Klensment m Neps. adw. Tännebaum ja Kaber
Edaspidisel tößorraldo-misel objustmi korralda
ning ha-riduõl- ja sotsiaalminiSaeeriumi d-re.tor igo« da Eesti. Läti ja Leedu ö'gusteadlast« konwerentse
nin. Delegatnoan wõvti Leedu pjtril kui ka Schau. ka edaspidi.
tts ja Kaunases wastu pidulikkusega.
Järgmine konwerent peetakse tulewal aastal Riias.

Konweremü awamine oli 21. mail kell S p.l.
Konwerentsi ettewalmistamiseks w stuwöetud r«Leedu seimi saalis, mis ott dekoreeritud Eesti. solut,'ioonide ellutviimiiekS. kui ka Eesti. Läti ja
Zäti ja Leedu rahwuswärtvidega. Tertvitusi öeldi Leedu seadusandluse wastalti kuseks jookstvaks in>meie saadikute kui ka riigikogu üldkomisjsni. kohtu toxmeerimiieks luua «laime büroo, millesse kuu

]<t 'iseminijaceriumi. Tarm ülikooli, kaub-tööstus
toia, wannutaeud aõwotaaiide nõukogu, borjikomt

vee ia Tallinna öigustead lasse seltsi esindajate

voolt.

Kohe peale konwerentsi atvaansi ja terwiiusi ma

lestalt lahkunud w«ne öiguStaadlafr Pstrachitzlie
püstilõusmtjega. Lellele järgnend esimesed refe
raad.d. mis andjtd
üldise informatsiooni Läti, Leedu ja Eesti scadus
andiusc senise kaigu kohta.

Eesti seadusandluse raga.ärgedest reterveriS
kohru- ja siseministeeriumi nõuni? <3 ei te r. £>ij

aul M Leedu kohtuministri poott külaliste auks
korraldatud raut.

Reede! 22. mail järgnesid referaadid tsiwiik
õiguse bcllegiooni normide kohta prof. Piirilt ja
Läti wälisministeeriumi peasekretär Albatji poolt.
Mõlemad ajusid siijukohal, ti kollegioonile normida

luks igast oiätvõtwaü maast 3 liiget. Konwtrenrsi
töö tagajärjed atvaldatakse trükis. Alal'.'«le bü«
roole tehakse ülesandeks selgitada Eesti. Leedu ja
Läti õiguse ühtluStamisse puumwate küsimuste kä
sitamise wõimalujt ajakirjanduses. Üksikute õigus
alade ühtlustamise kohta tvõeti tvastu järgmised
resolutsioonid:

Genfis IÖ3O. a. silmitud kaümentnoon weksli
seaduste ühtlustamise koht» ei lähe lahku Esn.
Leedu ja Läti makSwast tveksttseaduseit nii erii
s>elt, et need riigid ei wõiks ühineda selle konwnit
siooniga.

Genfis 1931. a. sõlmitud konwentsioon iKje!iV
seaduse ühtlustamise kohta tugineb sisulised eelmi
scs punktis mmcratud konwentü sonile. Pärast ü6i<
nedeS wekSliseaduse konwentsinoniga, atvaneb tvõi
maluz ühineda ka nimetatud tihekneaduse konwent'-

nooniga. Tunnistada tarlrilifuf*. et Eesli. Leedu

koondamiel tuleb aluseks wõna territoriaaSsu'e
(lex domicilii) põhimõte. Neile oponeerisid prof.

ja Läti nimetatud knnlveutswoniga ühinemise küsi
nw> ühtelt otiusraks.

dasid natiionalneedi (lex patria») põhimõtet.

normid Lätile ja Leedule ja alata "ühise

ja Läti delegatsioonide pooli.

korraldati kontverentsist o'atvstjatele autodel eks
kursison Kaunase ümbrusesse ja Njemanj jõge möö

BeljatÄin (Leedu) ja Bukowsti (Läü». kes pool

Suri tuleb autosõidu hooaeg algab 1
Tehke laupäeva-sõidud oma suvilasse,
reiaud kuurortidesse ja hurlmatkad
ümbrusesse oma sõidukis ilusas, mu
gavas, kergesti.juhitavas sõidukis, mis
teeb reieu enese sama lõbusaks kui saa

da. CeSts j» Läti delegatsiooni liikmed lahkusid
Kaunasest esimesel pühal.

ja mürast

bumise sihtkohta.

ja kui teie puhkeaeg algab tehke
säärane huvireis, millist teie pole kunagi
elus teinud!

Selle võite teostada täiesti ohuta. Ford
on usaldatav sõiduk Ja Ford hoold©tee
nistuse võrk kõigis maanurkades asu
vate hooldusjaamadega tagab selle, et
sõiduk on igalpool niikul kodus.

rr

FordsoiN

LINCOLN

Tunnistada tarwilikukS tsiwiil seaduse kollegiooni

Samal päewal kell 5 wõttis Leedu president konkurSfeaduse tväljatöötamisi.
Konwerentsi Iõpupäew'l oli leedulaste poolt kü«
tvastu konwerentiist osawöijad. Õhtul kell 7 Maa
vari Leedu sõjaministeeriumi ja pandi Leedu «va laliSiie auks lõuna ja korraldati õhtul ilusal Vi
badussõjas langenute hauale pärjad Eesti. Leedu raukue mäel kooStvribimine. Piihaväktval. 24. mail
Laupäetval. 23. mail olid päewakorraS refe'raadid Genfi weksli- ja tshettseaduse ISSL. a. kon
wentsiooni kohta prof. Löb'ri (Läti) poolt ja tsh.ki
teaduse ühtlustamine kohta Beljatskin (Leedu),

ÄLJA linna tolmust

rr

LENNUKf»

SUVILASSE

0
T A G A T

d

s

iš.

rcrd-saadused tagataks*, phramaiu**
ajaks. Vigastanud osad asendatakse
uutega või parandatakse maksuta.

MAKSMINE

SUPLUSRANDA

Meie maksmisesüsteem pakub Teue

Omavalitsuste maad nor
meerimisele.
50 prots. wõetakse riigile tagasi.

Põllutööministeeriumi poolt wõeti hiljuti
rewideerimisele kõik maatagawarad, mis wa
remält wälja antud eriotstarbeks wõi ajutise
kasuwslepingu alusel. Ministeerium tahab
jõuda selgusele, millise ulatusega tulewal
aastal maasoowijate rahuldamisel saab wastu
tulla. Nüüd on jõudnud järg ka maawalit
suStele kasutada antud maade katte. Põllu
tööministeerium esitas wabariigi walitsusele
omowalitsuste ja üldkajuliAude organisatsioo
nche maaga warustannse seaduse elluwiimise

määruse eelnõu. Teatawasti wäldawad oma
walitsused riigi maatagawarast umbes SV.VVV

Warangu wallawanem pai
gutati wangla.
23. skp. paigutati Rakwere wangimaija
senine Warangu wallawanem Joh. Timm,
Timm simuleeris temalt 4000 kr. raha röö
wimist, millise asja selgitamisel aga selguS,
et Timmi! on wallakassaS ja piimaühingu,
ning muudes kassades, kus ta laekohoidja on
suured puudujäägid, mis meest sundisid röö
wimist simuleerima. Juurdluse tulemusena
oli nüüd see, et Timm, kes kord juba wahi all
oli ja siis wabanes, 23. skp. uueSti arreteeriti
ja nüüd juba wangimaija paigutati. Walla
kassas selgunud puudujääk ulatub 2337 kroo
nini. Puudujäägi warjamine oli mõimalik
teiste kassade tõttu, samuti leidus arwepida
mise rewideerimisel dokumente, mis kordu
walt kuludokumendina olid arwestatud puu
dujäägi warjamiseks. Timm, kes seni koha
peal tuntud oli suure talupidajana ja kui

ha igasugu aMuSte ja ametmeeste ülalpida
miseks. Kuna omawalitsuStele antud maade
normid on kujundatud ajal, mil maapuudus
ei olnud nii teraw, siis planeeriti krundid wallawanem seltskonna tegelasena, omas suu
wõimalökült suured. Nüüd on planeeritud re usalduse, mille tõttu kõik walla organisat
kruntide otstarb wähencn. ja riigil on tarwi sioonide laekad tema kätte usaldati, miS aga
dus panna maksma uued normid omawalit mehele saatuslikuks said ja ta wõlakoorma
suS-te tegeliku maawajaduse piirides.
üle paari miljoni tõstsid. Hiljuti
Omawalitsuste maareformi loodab miniS eraisikutele
wabastati ka T. wallowanema kohalt ja tva
teerium alustada sügisel, kuna tormilised eel liti uus, kuna abi samuti Marguste eest kohtu
tööd selleks juba praegu on käiMaS. Omama all' on.
kitsused peatvad esitama hiljemalt 1. sept.
waStawa soowi põllutöömmisteeriumi' koha
ltstele maakorraldusasutusele. Riigimaade Walgamaa wiies noortepüha 30. ja 31. mail.
Laupäew ja pühapäew kujunewad Valga
korralduskomisjon otsustab, kas soowlwd ots
tarbel maa andmine on tarwilik ja kui suurel maa noortele suurem? pidupäewadeks, sest
määral. Maakorraldusasutuste armumise peetakse 5. Valgamaa noortepüha. Viimane
järele annaks omama litsuste maareform rii selline oli 1925. a. Pidustustest mõtawad osa
gile tagasi ligi 50 prots. wäljaantud maadest, 2—3 tuhat noort. Need on Valga ja Törwa
Wabaks saanud maad tawatseb pöllutööminis linnade keskkoolide ja sama linnade ning maa
teerium ära kasutada maasoowijate rahuldu algkoolide õpilased. Praegu' ollakse kõikjal
seks, üksikmajapidamisteks ja juurelöigeteks ettevalmistustega kibedasti ametis .
wäikemajapidamistele.
Noortepüha algab laupäeval Walga 3.
üksiku jalgawäe pataljoni spordiplatsil kell 3
Kamakuiwatamisest häwinesid
p. l. kergejõustiku wmstlnstega. Õhtu! kell 9
hooned.
on ~Tädes" Jaafoni noorsoo näidend
Tuleönnetused Loodis.
„Rahningel", Walga õpilaste ettekandel.
Viimase püha õhtul kell 6 hakkas põlema
Õieti mõjukaks pidupäewaks kujuneb juba
Loodi asunduses Jaan Kingu maja ja rehe pühapäew. Nii algab kell 12 päeval noorte
tuba. Maja põles täiesti ära. Omanik hin rongikäik läbi linna 6. algkooli juurest Kung
dab kahju 3000 kr., kuna warandus oli kin la, Vabaduse ja Kuperjanowi tänawate kau
nitatud 2000 kr. eest. Tuli oli lahti puhke du linna parki. Siin tuleb ettekandmisele
t»ud ahjust, sest omanik oleivat kamateri kui küllalt pikk pidukalva. Nii csincwad kesk- ja
watanud. Samal ajal süttis põlema ka kõr algkoolide koorid, Valga poeglastegümnaa
wal asuw talu hoone, mis kuulub Aleksander suimi orkester, algkooli õpilased wabaharju
Põllule. Omanik ol: sel ajal kodust ara tööl. tuSte, tautsute ja mängudega. Lõpuks spordi
Varandus häwines tules täiesti.
wõistlnsed.
Vihmase ilma puhul peetakse Püha nädal
Poola lenduriks õppima.
Täna söidawod Tallinna õhuasjanduse
ühingu 2 noormeest Poola lenduri kutsele
ettewasmistama. Teatowasti lubas poola
Shuasjanduse ühingute liit wötta 2 eesti õhu-"

hiljem.

kasulikke makstitingimusi.

HUVIREISULE
ABUS

FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND OY.
HELSINGI, SOOME.

Waras tabati wõrkpalli
mängul.

Hr wäärtusci. Kohale sõimud Ralwere frim.
ametnikkudel läks korda kindlaks teha, eä lühikene

Puhjas jälle salawiinamüüjad tegutsemas.
Salatviinamuiijad ei ole küll knnagi« oma

nende i«a>K ka A'erj vmikonlorrivarguS on samas

elutsema Heinrich Hintiowi löö. Hinliew arre
iecrttt sa toimetati Rakwerre, kus peale suu üles-turmiSramin 27. sfv. mangi mai ia paigutati.
Aseri ivabtiku juures asuivad tööljFie eluma»

jad. poed ja postkontor, õöiel waSru 1. skp.
käidi tundmata isiku poolt postkontoris, kust ära
tviidi marke 7 kr. wäärtnses. Maikuu keskpaigas
murti samas aumac-se Nikolai Wassrljeivi kaup
lusse. kust waraSkail mirmesuguü kaupa ja kas
sast metallraha, kogusumnnaS 58 kr. tväärinseZ.
Peale selle oljd mõned 'vähemad Margused. vii

mane postkontori murdmargns aga Miis jäljed
Hini iolvi poole, kes pzrajasn kaaslasi ega lvõrk

palli mängimas oli. Hinnow arreieeräri ja prir
di tema juures toime läbiotiimiiie. kusjuures päe

surma. Lennuk cOi peaaegu Oma tabata. Temal nii
?a'š Tncorotji, iif? ajas efimeu, rcinc iitgi.Mu.it pro
pellerit.

rekordi püüdmnS. lii
ära wõika „oiraf ssepbelini" ümberniaailma rekordi,
kawrtsewad 2 ameerika lenduril alata lähemal ntO

lendu mmwplaaiill ümber maailma.

u-Üati. VJJu-jTliu 1 'a- nagu kergeid ?iitiwuln;ft,
fuo *'tc c; tafiMaimb „ii duce" aitdientic PaTajro
i;encjia*,

Berliin pankrotis. tßerlitniü. Berliirn
ECTANNC IM: koosraiud vundu jäägiga,

näeb crtc üšfetuleSuib 1 .U 95 lr.iliorbn ®mf. ;a
mä-jaminefuid 1 .390 mt!tar.b:j Peaic cdarire«
:uut di: täägi c\ ole cnc näka fa itt rummi b «iirve
aaeta umbe-? 100 nnljoui "Sirif. fitucuic puudu*
•iilini karmiüks.
Ämrrnklase rekordi end. Pärimist. (sCrj/i klrnpe'*

riTit lendur kapten HnvtS wotzta» lennu M'lmön.

Pav:iii Lend feStii 3' t tuubi,
Nemad loodawad lendu l'» uivitvtpn.
Crknitt neitsi titiilcstufcfs. (XviO fdfmiue ifiimiTiinib oli ;V»0 frir ruunis.
Knningn onul polüüp! Üonfoiinr. Trj )
Nõueni? algaüd iitur -b vidnsiuied d Are:
500 a. tunttmviema puhul.
,unli;c kuninga onul. Coimaugin: herfogil. lõi*
Uus tncrcfittglatte. Londeniü (7i;o. Uu# Ing- ami ninau walja 'uur foliiitp. Kuninga onu r-n
Ine liiiglaaurrf ~Em press of Briiain" alusta? oma St mann. kuid täie termi i< juureS. Läbe*
eiimeit teeko?'.da Sotrtbampto-niit Montrerlj.

kodusõda .Hondurases. kTrj V

2Lõil!!!õ mässa iatega Hondurase? ke?rah edan. Neil

väeivil on Hondurase rmHtittic tr kd Tela lahedal
mäS'ajaid suurema? lepingu? löoi.ud. Mäsiasaie
fuötf? on kindral Errcra.
7»"mandidinna kiudlustamine. Kaolinnau Ti'
Lõukl i-Aafrika awltHu# soudj? kokkulepoel? inbt--

marcl rärluadd karnaeicb ta oma lo>"tS fo.txal»

toda suure ntapeo.

Petrooleum odnwama??. SONDONIFT. lTrj V.
c petrooleinnimimg: ewcwõrred iearawad. «
ird o:r otni.?tavnib alandada petrooleum! 'uur*
;a n a.kemuugi b:nMi 1 peni, mõrra g'lloomlr.

Katapnlt suur>ennukile. tloichontn. (Trsd

.V:a.i'c icnüiiivägi demonstreerib katapulti. milleta
lcndn pairnn nnrr izornmikirmuk. Ka°avul, and's
samatr
tkcttiand!kacwand'.i?te
Kokki'insjad, nagu kammid, peiukraam ja rwiud. Hint
Valgamaal oli 300 algkooli lõpetajat
lcpve kohaselt piiratakse woelgt iteemamidc müü» 10r> 'i bobiT'>]õ:iii) ele mootorile õhkmõniu
»:l£tuf> suure 4000 hobuseisudn. ftn; fatarmft
22. ikp. lõppes maa algkoolide? õppetöö, iow tunnistas eitese süüdi lühida aja jooksul toi gile laikmisi, ei vinna langemiit ära hoida
Mnssoliui kukkus hobuselt. Noomait. illntSsod'-- rngcw- mi.it inaiglt tcacmuc-ie ®4rui, oli lennu?
kuid sellega ühtlasi lõveta? koguke noori oma mepandud reas mnrdmargustes. Läbiotsimiel
leiti Hiniiowi suurelt rewolMer, mille vidamiickS niga oli hamnrikuraisuramüel õnneni?. üIH him tärgntiicl nimrpiifliii kõrgel õhus. ftgiafrulr tbfl*
koolitöö jääöwalt algkooli Pinkidel. Noid tal luba puudus. kuid millega igaks juhuks Ma» pek lange? Hobune põlwikt ja pai;ka? ratümnkit mb Mtruõßuga.

wawalgele iulid Wassiljcws jmtuü warasi alud

Käbin. kcS kuu tagasi koondamise tõttu tvabaneZ
Wallgait somnuS-rongide rügemendi arSri fohal:.

kus istus murötvargusc eest. Ateris ela; ta ema
jimres ja tezi puutööd-

Rõngu postkontor kolib. Rõngu postkontor on
selle asutamisest alateZ asunud aletviku tsentrul

Tänuavaldus.

äriga wahet pidanud, kuid wnmasel ajal on nad
julgemal: pead tõünud. Nende legewuskohaks on mis K. Luiga värijatc maja?, kujd nüüd osu«
suuremad rahwakozumise paigad. Wäga inmikalr tutvad ruumid kirsaks. Waadatakse ringi ajako
beidawad nad oma naota wälja seltsimaja pidude haste ruumide järele, mida arwatakse leidwai

ajal. Pudelilt teenitakse 50 senti. Warem pu

Rekordlennuk hukkub. (5H cmgmt, 27. mr:l. uh;
Chicago azalehe lennuk. fe# tahns 2000 fm lend tr
miicž 5000 kg fafitltfu koormaga rekordi püstitada,

aia iookul A'er-s ioimepandud murdwargmed, kukku? alla. Lennuk läks puruks [a 4 |ai iai

asjanduse ühingu liiget oma lenduri kursus
tele õppima. LenduritM õppima säidawad noon. ke? algkooli lõpetasid m lõputunnis"
nuStatud oli. Ka remolwer on Marastatud.
Harry Habel, 19 a. wana, pärit Keilast ja ruse kätte said, oli Walgomaol 390.
Murdivarguied oli toime pannud üksinda ja Hrr
Richard Tomson, 21 a. mana, pärit Pärnust.
Puka sai jaoskonnaarsti. Walza maatvolitsuie
ku
kol aniis omandatud kogemuste pihi
Mõlemad on keskkooli haridusega. Lendurite poolt waliti Puka jaoSkonncuirstiks ja emade
kursus algab Warssawii tegewust 30. mail ning rinnalaste nõuande punkri juhatajaks dr. R. 19 a. ja alles hiljuti maban-s Haakrist,
ja keStab 3 kuud.

Sädetelegraaf märgib:

Aseri postkontoriwaraS selgunud.
23. skp. murti Aseris aOtloaSss post/on;ori
kantselei ruumi, kust ära tvndi t abt'aade! tn 89

naabermajas.

haS-a» seluimaia ümbrust sellest elemendist kaitse»

liir, tvõimalik, et ka nüüd teisi aitajaid ei ole.

Eesti ja Naiste Karskusliidu ametlik teadaanne.
Karskusliidu loterii löpploosimine on juba
Ühenduses teiste loteriipiletitega onka
uurima hakatud Eesti ja Naiste .Karskusliidu 7. juunil s. a., piletid on peaaegu kõik
loteriipileteid, kus leitud pileti peal olewate müüdud, seepärast maksab Karskusliit tatis»
nimede taga punkte. Punktiga piletid on olnud tamatult leitowad preemiad piletiostjatele
osa preemiatega osa ilma. Kas on siin tege» wälja.
mist trükitehnilise weaga woi märkimisega,
Preemiad on lisawöitudeks ja sõpploosimi
seda selgitawad wastawad ametiwõimud, kelle sel nad mingisugust tähtsust ei oma. Pree
kätte asi lahendada antud.
miate wäljamakSmine lõpeb 15. juunil s. a.
CeSti ja Naiste Karskusliit.

3- Etken Väike-Maarjas tänab fõtfi. !e# tema
80. tunnipäewal teda õnnes oomide ning kingitustega
meeie? pidand.

Kirjawastused.

Tüdrukute mingi-mäss
Balkanil.
saawat mmdu mcd ete.

Belgradi it, 24. matt. Ühe j Serbia
kargema? itat?r? õppcamtuie? e!' keemiline
mohejuhtumiue. kui keeli ducktor fee larPuudri ja mingi tonnilnmnc. Aaliti 12*
fitfntcliue nõukogu „masin" erganiseerimi'ek>.

de veawalninse, Leena Vaaris. Olga Käin. Tm-tu

ülikooli. Tchilde. scm* Birrr pärandus

romvu. Elmar Hommiku, Liis MuSra. Rnna-Ädele
-Kimaski. Karl Mürki. põllutöömirn-teeriumi. Tlek
tandri ivolla kogukonna. Nugun Liilnati. Elsbelh
?aggek,uivndt:.Baggo [a Jüri Wiklordi nöudeakjad.

Kadumaläinud weksli asemele wõltsis uue
Pühadeeelsel reedel oli Tanu Võru rahuko
gus arulujel huwiiaw weksliwõlrimiie protsess,

Saad.ti delegaisieeu haridusmilijüri juure, nnlles Kaiepäali pärit olew noormees, «ckiruSti»»itnc Vassili 8 a. mangi roodu mõiste!i
„Täbt" omanik, W—9. Kinode Mei>gi kuid seda ei wõrlud wastu. Tütarlavsed
Läinud aasia ieptemllrikuul ilmunud DaSsili
awaldasid
ajalehtede-,
kuure
mauifesti.
Zol
Mnüwee alewi? cluiieiva sugulase Mn
Mhul WtlsandtS oleme kjrjuionud lellest, trr?

kõneldud ItatrctüolTfögLi aintüfiil koosolekul ja inis
kelamtub kirjawabemsest. Sellepärast et ole õien
dust wõimali? atvaldada.

Londoni börsiteated.
26. mail s- a. lTrj.l
£ ?arwit« 124,31'V NewlorgiS 4.56 15. 32.
SriiBf«lt« 34,04 lz Genf,? 25,10. Amsterdami?
12,09%. Milaano? 92,031?. Berliini? 20.47>z.
Stõkhalmis 18.1415 Kovenhaagcms 18.16%.

>?s seletatakse, ei nad tahawad streiki jatkata.

raioiewi mure ja laenanud wiimaieli raha

wasiu. mis kandig Crumr ja Auguu Jõkn allkirzu.
kuni «keikaegicd kariötusmiisid" kaatalo'ie. Muramjew
andis selle weISU Mujtwee oanta. Mõne
Pealegi öeldak'?. et mi? on neil kasu ladina l,n ?nrajl pan? haffaj meflH särele nõudma ja El
ja greeka keelest, kui ueü ei ole ilu ja nad mar Jšgt ifffn? jieutmru 40 fr., seti w oli jäärale
mehele ei saa.

Riigikohtu

loefSli Vassili Zhirnolvile jaigratta osaliseks osm»
hinna?-? annud ning isa oli sellele wekSlile maSru
raiana allkirja annud. VekSü pangast kätieiaanuo,

selgus ag<z .ee allkirjad olid wõl:!i?ud

ma kinnitas hiljem ka käekirjade eriteadlane ja kod

rnwtil-makouua amatilul kohtuistungi! 4. juunil tueksperi °,\ Winlich. V Schirnmv ennan süüdi
0Slo? 18.1615. WiiniS 34,60%. Praaga? 164%. nileivad arutusele Karl Kontsoni. Madu? Ttintse. ei tnnnrStanud ja jäi kindlaks seletuse juure, et

HelUngi? 103%. Madliidi? 50.16. 2i?stboni?
108.26. Ateenas 375. Bularc-nS 817. Alio de
?aneir»s 3. 3/8. Bueno? Ajresi? 34 3/16. MoiE
ievidcos 21/ Komban? 1 '. 6 27/32 p. Ebang
bai? 1 i. 2 p. Houlon.u? 11 1/3 p. Noloha
ma4 2 f. 13/32 a. Hõbe 1215.

surnud Erich-Andrea? Glabc testamendi,
Habitbn, põllutööministeetiumi. Zl?arie Hämalane.

Kohati Crami, Has Moormauui. sopii,e
Georg Zõrra. gaan Palu. Armiledc aPrmi. Eduard
Kondki. Adele T,arnina. 'uinud ,>aan Näimpa Uu
riMc. Mart Anber-soni, maakorralduie \a Ic ena-

ivekõli allkirjad on ehtsad.
O-lgu tähendanud, et iw/tel Jõgi de õigere aflfii
ladegfj ct ole kusagil! päewamalgele ilmunud, mis
vära'» awaldatakse arwamnt. et Schirnotml on õige
welie! kaduma läinud ja ei oma raha miine kaorada,
ivolrsi? ia une wckSli.
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Kattewara protsent langes
uuesti.
Eesti Panga nädala-aruanne 15. maist

Eesti poiste hulljulge ookeanisõit.

Mis kirikus kõik sündida ei või!

näitab järgmist seisukorda (klambrites toodud
arwud käiwad eelmise nädala kohta) kattewara
23.664.939,05 kr. (23.783.879,30), sisewekslid
40.556.229,45 kr. (10.523.289,49), laenud wa

KSa ja Ahta Watteri wägitegu Rew-Borgi lehtede
walgastasel.

Ma«rja-Magdalee»as kakeldakse kirika attari -es.
Kes lõpetab kiriku teotamise?

kitsusele ja teistele 14.629.486,20 krooni
(15.106.151,13), pangatähti liikw. 32.459.194
kr. (33.730.963.—) jookswad arwed

Maarja-Magda,leenast kirjuta-1 -°-w i- seletanud, et fee ei -^
ja tuleks uus ioaltba. Peale leerua
takse järgmist: |
asutigi kiriku koosolieku paisele. Ko.gepea
Esimesel pühal pidi olema leerilaste õnnista
18.216.167,86 kr. (16.447.047,68).
heti loaltba isik, kelle hoolde kirik Mt f
Kattewara wahekord jookswate kohustus mine Maarja-Magdaleena koguduses. Prokuratuuri olid lahti murtud,, pärast seda wal 1 #
tega oli 46,70 prots,, 47,40 Prots. wastu korraldusel sa koguduse juhatuse paltoel oli aga po ma ka uus nõukogu. Kirikus wublwab
litsei poolt kiriku uks juba tvarem kinni pitseeritud,
eelmisel nädalal.
kogu liikmed Püüdsid selgeks » et ee
Nagu näha, on kattewara protsent möö et takistada õpetaja Bennmanil kirikusse pääsemist. pole otsusewöimeline. sest pole
dunud nädala jooksul uuesti langenud. Lan Leerilastele seletatud koguduse juhatuse poolt, et kokku kutsutud, kuid neid trambiti ia tmwtatr
gus on tingitud ühelt poolt kattewara hulga nemad maksku leerimaksud juhatusele, siis kutsu Viimaks toodi kirikusse politsei, kes tõusis kants
wähesest muudatusest wähenemise sihis, tei takse uus õpetaja. Seda aga ei sündinud ning õpe äärele ja teatas, et koosoleku Pidamine pole lubatud.
selt poolt aga jookswate kohustuste kaswuga. taja Tennman pidas leeri.
Politseile wilistati ja karjuti wahele. öeldi, et te
Esimese püha hommikul kogus kiriku juurde
ma ülesanded on kõrtsides ja laatadel korda Jubafca,
Mitte wäga suurte absoluutarwude juures

Nagu meie kaastööline NewNorgist eillses lehes pikemalt kir
jeldas, on noored Eesti merime
hed Kõu ja Ahto Walter oma kan
gelasliku purjerettega üle Atlandi
saanud ameeriklaste tähelepanu
keskkohaks. Toimetusele on nüüd
saabunud New-Zorgi lehti, milles
pikalt kirjeldatakse noormeeste
jõudmist New-Dorgi sadamasse ja
nende seiklusrikast teekonda. Lehed

awvldawad päewakangelastest ja
nende wäikesest purjekast sadamas

wõiwad aga ka iseenesest wäikesedki teisendu palju rahwast. Hakati koguma allkirju selleks, et õpe aga mitte kirikus. Keegi agar naine jooksnud po
sed mõjutada suhtarwu wõrdlemisi tundu- taja Tennmanil wõimaldataks sissepääsu kirikusse, litseile juurde ja kiskunud seda kantsliaarelt maha.
ühtlasi mindi omawoliliselt käärkambrisse ning

tehtud päewapilte ja ülistawad
nende julget sõitu.

Walt, nagu seda käesolewal korral weel kord
näha wõime.
Tsitsikow-Scheeli protsess
hakkab jõudma lõpule.
Reedel, 22. mail oli Tallinna-Haapsalu ra

Juuresolew pilt on wõetud
ameerika lehest „The New Dork
Herald Tribune". Pildi juures on
pikem kirjutis, mis kirjeldab wen
nad Valterite sõitu ja hädaohtusid,
millega neil tuli wõidelda ulgu
merel. Näiteks, kuidas Viskaja
laheS on tormilained Kõu Wal
teri ühe ööga kolm korda üle parda

hukogus arutusel T. Tsitsikowi 1.200.0W-?roonil.

murti seestpoolt peaukse pitser lahti. Löödi siis kella

nõudmine Klaus Scheeli ja pangamaja Scheeli palju rahwast, ehkki koosolekuks luba puudus.

wastu. Wi-imati kui asi arutusel olj. otsustas

Politseile läinud appi jälle keegi mees, nvukogu

pooldaja, et naist eemale hoida. <rinna jooksis o
ning leeripoisid wii/id ka kaski kirikusse.
hulk rahwast. algas üldine rüselemine ja peksmme.
Õnnistamistalitus toimus rahulikult. Talituse
kus peksa sai naiste poolt ka politsei. Eriti korraliku
lõpul õpetaja Tennman kutsus üles kogudust jääma
keretäie oli saanud see mees, kes läks politseile appi.
koosolekule, kus pidi tulema arutusele konsistooriu
Kiskumine olnud nii kötva. et riided puruks rebitud
mist lahkulöömise asi. üleskutse peale jäi kokku

Politsei tahtis rahwale teatada koosoleku loa

ja nööpe eest ära tõmmatud. Hiljem tvedelenud
kiriku põrandal riidetükke ja nööpe, üldise wilista
mise, plaksutamise ja trampimise all tviidud politsei

rahukogu tsiwiilasja juure lisada ka Scheeli kri puudumisest köstrikantslist. Seda aga ei tahtnud lu
minaalttsja 1924. a. ja ühKasi mrdis kohus kost bada üks naine ja hakkas mundrimeest kantslist alla õpetaja poolt wälja.
Spetaja Term man, nähes ,ct asi läheb hulluks,
jateile, Schoelile ja Scheeli pangale kahenädal.
tirima. Politseile tuli appi keegi mees. kes kuulub

merde uhtunud.

Sama suurt huwi Valterite
wägiteo waStu näitawad teised
Ameerika 'lehed. Kahtlemata on
meremehed Eesti tutwustamisel
Ameerikas ära teeninud tõsist

tähtaja tõenduste esitamiseks nende siseannete õi

guse kohta, mille wastu tvaiibleb Tsitsikow... An
tud tähtaja jooksul es esitanud kostjad mingisugu
seid tõendawaid dokumente, kuid enne kohtu istun

tänu.

Tennmani tvastaste leeri. Tekkis rüselemine kantsli
ümber.

lahkus kirikust käärkambrisse, seal olid aga ees tema

wastased. kes tungisid talle kallale. Õpetaja Pääse
nud suure tvaetvaga nende käest lahti.

Mees wöeti õpetaja pooldajate poolt kinni ja
Paaritunnilise mürgli järele suutis politsei
löödi altari ette maha. Ta katsus põgeneda pingi
nõukogu pooldajate meeste abiga korra jalxile sea
alla, sinna jagati temale weel jalahoope järele.
da ja koosoleku lõpetada. Järgmine päew, sutviste
Samal ajal tekkis rüselemine ka käärkambris, kus
teme püha. möödus Maaria-Magdaleenas protokol
weidi sai kannatada erariides koosolekule tulnud
lide koostamisega. („W. Maa".)
õpetaja Tennmann. Rüselemise kestel politsei kuu

git 22. mail ttltd kostjad siiski esitanud terwe
Pildil Kõu (ülewal) ja Ahto
käputäie wäljawõtteid pangaMamatutest Tsitsikoivi
Wennad Walterid ja nende pnrjek.
artoe üle.
Valter, pildistatud New-Dorki
Asja arutamisel 22. mail tähendasid Tsitsikowi
jõudmisel ja nende purjekas
~Ahto", mis on ainult 29 jalga pikk, kuid! misse, FloriidaS. Floriidast tegid Walterid wollimkud adw. S. Lewsn ja P. Hirsch, et kost
pikale meresõidule hirlgawalt wastu pidanud. retke Kesk-Ameerikasse, muuseas Hondurasi. jate poolt esitatud wäljawõtted on needamad, mis lutas koosoleku lõpetatuks. Mindigi siis laiali.
Juuresolewal kaardil on peajoontes mär Loobunud kawatsusest purjetada läbi Panama nõudja poolt juba esitatud protsessi algusest peale Järgmisel päewal polttsei oli ametis süüdlaste ot
kanati Waiksele ookeanile, siirdusid noored ja nende wäljawõtete sissekannete wastu wMlebki simisega ning tehti terwe rida protokolle. l„Kaja".)
giwd Valterite „Ahto" teekirmna suund:
linnast pikki Euroopa põhjaranda, läbi La wikingid tagasi Am. Ühisriikide randa ja, nõudja. Nõudja wolinikud awaldastd erapalwe. et
Leerilaste õnnistamine pidi sündima esimesel
manche'i, risti üle Viskaja lahe, Portugaalia külastanud nda saari ning sadamaid, jõudsid kohus määvaks asja ettekandja kohtuliikme, kes
kontrolliks kas nõudja poolt esitatud arwestus on suwistepühal, kell 10 homm.; rahwast oli koos ligi
ronncüt Kanaaria saartele, seal asuwast Las New-lorki.
Äge ja kooskõlas kchtuaktis oletvate dokumentidega, 1000 inimest, kõik oli tvalmis, kuid jumalakotta
Palm ase sadamast üle Atlandi ookeani Mia-

*

Maarja-Magdäleena kogudu.se ja õpetaja
wahelised tülid ning mis kest
nud juba aastaid, on awalikkuses õlakehitust
ja arusaamatusi esile kutsunud. Seda enam,
et M.-Magdaleena koguduse hingekarjane ei
kuulu mitte harilikkude kirikuõpetajate
kirjadega ja toäljawõtetega.
polnud wõimalik pääseda, et õnnistamist toimetada. liiki, waid on weel ülikooli professoriks ja
Nõudja tottlinikkude evapaNvele waidles was Politsei seisis kirikuuste juures ja walwas, et keegi omandas alles hiljuti kõrgema teadusliku
tn kostjate toosini? toann. adw. Bock, tuues ette ei murraks pitsateid ja lukke lahti, mille wõtmed olid kraadi, kaitstes doktori wäitekirja. Sellepä
rast oleks tohtimrd loota, et siin waewalt an
omi wanu wäiteid, et kaupmeeste arwetoahekordi nõukogu käes.
toõib selgitada raamatute ja nende wäljawõtete
Kirikuuste juures hakkas rahwas trügima ja takse maad mitmesugustele intriigidele ja
abil.
surus politsei ukse eest kõrwale; peagi olid pitsatid nurgatogustele kauna-tahapanemistele, mida
meie kogudustes siin-seal sagedasti sünnib.
Rahukogu otsustas rahuldada nõudja tvol?- maha wõetud ja ka lukud lahti murtud;
Kuid nüüd on just Maarja-Magdaleenas
nMude erapaltve ja määras aruandja kohtuliik
rahwas tormas kiriku «hurraaga".
mindud
üle igasuguste piiridel
me kontrollima nõudja poolt esitatud arwestust
Leeripoiste poolt olid juba igaks juhuks tvarem ka
ja selle põhjal tväljatoodud saldot kõigi aktis ole
Meie
ei taha siinkohal arutama hakata,
sed kohale toodud; nendega ilustati mõne minuti
toote andmetega.
neid
põhjusi,
mis M.-M. õpetaja ja koguduse
jooksul kirik ära ja õnnistamine tvõis alata.
«Nn toõjb järgmiiel kohtuistungil oodata sub
wvhekorra terawaks ajanud. Kindlasti ei
Muuseas oli politsei poolt õpetaja Tennmanilr
lõp-notfust rahukogus, kui esimese astme kohtus.
saa siin süüd weeretada ainult ühele poolele.
tvaremalt allkiri tvöetud, et ta mitte kiriku ei läheks.
Kuid need üksikasjad awaliKust ei huwi Nüüd. peale lukkude lahtimurdmist, korjati koguduse
Kauaaegse teenija eksitee.
ta. Küll aga huwi t a b awalikkust, et M.Pühade cet warasitati Maksa Kallas Miina liikmete seas hulk millega paluti õpetaja Magdaleena jandile koid lõpp tehtaks.
asunduses Miina Otsalt kapist 270 kr. raha ära. Tennmanit kirikus leerilapsi õnnistama. Tennman Kiriku keskvõim konsistoorium Peab
Perenaine oli läinud naabritallu paariks tunniks, ilmuski ja õnnistas leerilapsed. Õnnistamine algas siin oma mõju maksma panema. Seda just
kuna tüdruk jäi kodu loomi talitama. Koju tagagi kella 10 asemel kell 1 l. ja kestis peaaegu kella 3-ni. meie kiriku pärast. See peaks selge ole
tulles, märkas perenaine, et keegi on kapi kallal Oma jutluses oli õpetaja materdanud koguNuse nõu- ma pikema arutuseta.
käinud. Tartust kutsuti kriminalist tvälja. kel kov
da läks kindlaks teha, et Marguse oli toime pannud

tüdruk E. R. ise. Ta tunnistas üles, et atvanud
kapi kvaletvötmega. Warastatud summa andis ta

wabatahtlikult tvälja. E. R. on selles talus teeni
nud 8 aastat.

Sulge ooleamsöidu suund.

Loteriipileti punktid reklaamiks. Tormijooks Karskusliidu piletite järele.
Wiimaste päewade loteriipiletite punktide sellepärast, et rahwas otsib punktidega pils
teid.
sõda on mõned ära kasutanud
reklaamiks ja piletitele punkte peale teinud.

I JtronilQ" leen on töise parem 111
Uuendage aegsasti..Maamehe" tellimist 1. juuniks.

Kewadkiril maalt.
Hoia Ronk
Wastkad.
Arvatakse, kui öeldakse wasikas, et siis
on kõik äva öeldud. Et kui oma hindamist
mõne teise kohta selle sõnaga avaldad, et siis

on selle kodulooma poja kogusumma seal
sees, kõik wöimalused, mis temas peituvad,
nagu peo peal, ning sa wöid rahulikult selja
pöörata.

Seejuures seisab aga inimesel silmade eeS

ainult see teataw ühetooniline leplikkus, mis
wasikal omane kõiksugu maailmas ettetulevate

nähete hindamise suhteS. Wasika meel ei tee
neid nähteid keerulisteks, wasikas ei juurdle,
ei taha mõttetark olla, ta vaatab ainult pun*
nis silmadega ja laiali kõrwadega ja ütleb
mõnikord möök ja teinekord möõ.

Kuid siiski on ta palju komplitseeritum,
kui seda lubaks arvata linlase pealiskaudne
vaatamine. Seletagu ometi keegi tema mõt*
dekäike, kui teda esimest korda koplisse las
takse.

Nojaa, õieti ei ole ta ju maailmast, maast
ega taevast midagi näinud, kui esimest korda
omatakse aidu värav ja kui neid nii tükli
kuuS korraga wätja aetakse. Arusaadav ju
on, et laiem avarus kogu lauda näol annab
misssuguse piirita ruumi tunde, kuhu nagu
võiks sisse kukkuda. Ja siis peab jalad wastu
ajama ning lollakalt vahtima. Nga teised
tõukavad peale, midagi vedrutab jalgade sees,

neid Peab sirutama, « saa midagi parata,
ja nii ongi paar metsikut hüpet sündinud nagu

iseenesest. Ja katki ei olnud midagi. Mööda
mõlemalt Poolt köis pöörane liikumine, kõik
fugu aidud, väravad, lehmad vajusid mööda,
ja see oli nii imelik, et jälle Peab jalad vastu
toetama ja jõllitama. Aga see hüppamine
M nii hea kontidele, kõiksugu seni tundmata
me*—,.»» ZchaS on endid andnud ümda ja
vgOvvDje aiMmud niW peab veelgi proa*

tuima. Ning nüüd läheb ta lahti, et see teda
wötku, nüüd lõhkeb temas üks määratu hoog
ja inimene ees, see on nagu udu, mille sisse
wõib söösta, et teine sekund hiljem kahe leh
ma vahele toibuma ja üllatatult vahtima
jääda. Need jätavad mäletsemise ja nuusu
tawad teda, kolmas lehm peab enese -jalule

emotsioonidest mitte midagi rohkem välja kui

omaette jooksu. Kinnine iseloom. Wõi ei
mõistagi seda. Nagu kolmas, kes alatasa
möögib, et uih, küll on kena, küll on tore.
küll on jumalik, küll on taevalik.
Aga see kinnine iseloom on tõepoolest üsna

eriline karakter. Ta ei taha äratallatud teid
ajama, sest temale kõmatas üks teine sarnane
tal ei ole karjainstinkti. Kui saab ühes teis
põmm wasika näol selga. Aga enne kui ta tega lõppude lõpuks aiaväravast välja, siis
püsti saab, on see wasikas uue hoo sisse saa* ei kuula ta karjaravija kutsuvat häält, ei
nud ja laseb juba, saba püsti, küür seljas, jookse mitte kohmakas ja kühmakas galopis
müdinal lehmade reast mööda ja jääb seina temale järele alla kopli totole, vaid käänab nur
ette seisma. Seal ütleb tal kogemus omast medele, ilma kõhklemMa. Huvitav oleks
aidust, et siit läbi ei saa. Kuid võtab aega, näha, kuhu ta õige jookseks ja kus ta õige
enne kui ta selle kohta täielikule selgusele on peatuma jääks, kui mitte karjamees ka kõva
jõudnud, ringi keerab ja tuldud teed tagasi jooksja ei oleks ja teda igalt poolt tagasi ei
kihutab, põmm di! teiste waisikate mütsaku sek
lööks, kuhu ta tahab.
ka, kus tekib ühine mõtlemine, et mis see kõik
Linnas aga ei teatagi, et vasikas rohtu ei
oli ja mis nüüd edasi.
söö. Ristikheina mitte, rukkiorast mitte, üldse
üks on tõepoolest juba uksest wAjas. Noh, ka kõige mahlakamat mitte, kui ta esimesed Päe*
ta on ka kõige vanem, novembrikuust, teised wad koplis on. Ta tambib ringi, kõige.pare
kõik jõulukuu lapsed. Ta kihutas esimese mal toidul, tarvitab kõige delikaatsemaid Pa
hooga sinna, kus tee lahti oli, kuhugi, kus nii lasid Peal Patseerimiseks, nälgib, aga ei söö.
valge oli, et mitet midagi aru ei saanud, et Läheb kõhnaks, aga mitte ei wõta. Nagu meie
tulgu mis tuleb, tema muudkui lendab, tema rahvas, kes tindikala ei taha, räime Põlgab,
on aeroplaan. Lendab, et seisma jääda ja ja* kooritud Piima ei salli. Kuni nälg õpetab.
lad vastu toetada: tprruuu! Muidu oleks Mõnikümmend aastat tagasi ei söönud meie
kuskile ääretusse sattunud ja ei olekski enam randlane turssa. Rikas maa. see Eestimaa.
ringi saanud vaadata. Aga mis sa siingi Ei ole kellelgi vaja süüa. mida ta ei taha.
tvaatad, siingi näed! Walge, walge, tumedad
ristloodis kriipsud, Püstloodis heledamad kriip
Marmatika.
sud, viimased liliguwad tema Poole ja Plak
Wõttis tükk aega, enne kui aru saime, mis
sulavad ja teewad häält. Enne kui seisukohta
wõtta, tuleb proovida, kas otse taeva saab fee marmatika õieti on.
Wiis aastat nimelt on jõnglane käinud
lennata. Kõige nelja jalaga korraga hüpata.
Seda ta teeb ja maandub nendesamade rttfja meie kuueklassilises algkoolis. Ja küsimusele,
jala Peale nagu keppide Peale. Natuke mõt kas ka edasi jõuab ja kuidas ka läheb, vastab
lemist, kas wõi kiwist läbi, siis nende. Püst ta: „Lätt kuis lätt, aga too marmatika om
loodis liikuvate olewuste eest ära risiloodis iks väegäde rasse."
olevate juure. Need wiimased on seinad ja
Me mõtlesime, et grammatika. Tuft aga
müürid ja aiad, kiis jälle peab aju tegewusse wälja, et aritmeetika.
panema.
On ikkagi südantsulatam. missuguse õige
Nende kime wasika seaS on wäga erine* instinktiga meie rahvas võitleb taevasse tor*
vaid iseloome. Ü?S jookseb ja möögib kogu mata tahtvate sotsiaalsete Paranduste wastu.
aja, miskisugune äraseletatud vaimustus sil Manast kolm talwet koolis hea kooliõpetaja
mades, mis üsna segasteks on läinud. Teine juures andsid kas või venekeelse aabitsagi,
jookseb tummalt, aga kiindunult, ei anna oma aga aritmeetikast ikkagi oma neli arviltamis-

liiki, nüüd õpi aga viis aastat ja jõuad wälja et traat on, eeskujulikult jälle Postide külge
marmatikani.
pandud. ja et rööbikule omanik peab kroo
nule
kahjutasu maksma 318 senti, ja et teda
Kroonu nrwe.
peab wastutuscle wõetama. et ta tõkkeid ei
Kroonu on kõva, kroonu wastu ei saa. ole ette pannud -wõimaliku ümberkukkumite
Hakka temaga protsessima kust sa need
wastu. :
rahad võtad! Temal need juriskonsuldid ja
Mille eest kah juta.su, seda ei öeldud. Et
need tühjaksammutamata kassad kohtuskäi postiametnik wälja sõitis parandatud 'juhet
miseks, käib kõik instantsid läbi ja ajab sulle waatama? Wõib olla. Wahest Puudujäänud
viimaks kohtukull:dki selga muudkui van kõnede sissetuleku eest? Protokollis, mida ise
nu parem kohe alla, kui temaga tegu tuleb.
wgesin, seda ei seisnud. Ning mõtled ja mõt
Ja tuleb tegu. Kui muidu ei saa, tükib led. mis konks seal õige wõikZ olla. sest ha
ta sulle tuule ja tormiga kaela.
rilikult on ju nõnda, et kui asja õige mitmest
Ongi nagu oleks maru üle maa käinud, küljelt Waatad, siis selgub ikka. et saaks kus
kui kroonu telefoniliine sisse seab. Neid ae kilt kinni haarata, nõnda et muidu üsna sel
takse nõnda, et olgu ees kas wõi mistahes, get asja saab keeruliseks teha.
liin Peab käima seda kõige kõveramat joont,
Siin on telefoniliin aetud enne seal ole
et näeks wälja, nagu oleks ta sirge. Kui on wa roobikutehunniku alt läbi. maru ojas roo
ilusad Puud ees, haruldased välismaa eksimp* bikud ümber, traat läks katki- mina isiklikult,
Tarib wõi ka kodumaa kaunid tammed või kellele seda niisama wäbo wõis kohustuseks
nõnda, siis tuleb oksi saagida ja traate läbi teha kui rööbikute omanikule, kiskusin roobi
tõmmata, et kohe ka näha oleks, et kange kuid ja sikutasin traati, kub juures kärsitu
tahte ees ükski tõke ei pea. Aetakse ka läbi fesfjcMM mulle ühtelugu elektriläöke jaga*
nurmede, kui vili peal on. Niisama Paran tunni aja jooksul oli liin korras niua nüüd
datakse liini, sõidetakse sahinal sisse. Aga ega
äkki protokoll ja nõue, et kohus karistagu ka
siis keegi tasu ei maksa, siin kandku igamees weel.
kodanikusüdant rinnas ja küsigu ainult tasa,
olla. et kogu asi tuli lellest. nä
miks mitte liine ei aeta nagu vanasti teed pud uldie kulge pisisime. See näib in k-be
mööda.
uu walia, nagu enese süüdiwnniStamine kui
Juhtus meil aga nõnda, et oli röövikute hakkad õnnetust parandama. Aga meil on'mr
hunnik püM. Seisis ilusasti, oli oma kohal, sugune tunne, et telefon on üldiufe jao?, ia
saeveski kõrval. Kroonul tuli aga mõttesse, me Kofcftme te STna tejum ja korraldü-eta
sealt telefoniliini läbi ajada, roobikutehunniku ntta te. te rfloS oli. Kroonul wõi «s°
kõrvalt.
ftemalt fef amckmkul. kes koSiu oli- Ijrii sl
Nüüd aga tuli see kõva maru, millest tume. et »«» miüÄsel kooudouüüu. -l
lehtedeski kõneldud, ja ajas roobikuhunmku fromut uii teenime, et nina ojirnfi V- -01"
ümber ja otse telefoniliini peale. Traat läks räfeme, fuite ta tema ecit sõdib j!,.lv w
katki. Meie mehed jalamaid juure, traat
majeurc'i wastu fui r- ' r ct!
tõmmati jälle üles, telefon töötas edasi ja md liikuma
teatas keskjaama, et oli katki ja nüüd on kor Koustaadleid, kohtmikke kolt . ! ?
ras. Keskjaamast sõideti wälja, nähti, et töö
uiAamid. kuibalju J™'
on eeskujulikult tehtud.
tea, kes minule ka maksaks J• ]" *
Aga selle kohta tehti protokoll. Meil on töötundide eest, waluraba
sil paberit ja tinti ja ametnikke, kes peavad la erutuse ee.it, rf eaa L- ?r lo.of,be eest
protokollidele käiku andma.
r°udu. ei jõua Va %T ri VaJa protokoll ütles, et torm ajas rööbiku
Saue ije kaod külgo' ; "wudk,,
hunniku ümber telefoniliini traadi peale ja «MU Pwtokull loetud 25
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Ritolska tantsuetendus „WanemuffeS". !
Tantsid» Allovka oma partnerite DraSbvffi ja'
Bsnffacioga saabud Tartu 80. susi hommikul ja

tutzkS edu, mille ta Tallinnas ja Tartus saavutas
Üliõpilaskonna esttajad
'oma eelmiste esinemistega.
Prof. E. Km«st
SELL tonwerentsile Kamm
Tartust jatkab trio teist Londoni ja sealt Jaa
professoriks.
pani. Tantse saadab trio .ZSanemuise"
sesse.
kuna Hispaania rMouStcmtsi: sadaS gitarril päring
HHuti teatasime, et Tartu AÄooli prak
Tuleva nädala algul sõidavad meie üliöpilas
gitarrisiängija Antonio Rsca. Pääse
tilise ökonoomia pwsessor dr. E. Kuusi käes konna esitajad Kaunasesse, seal peetavale kaheksan Hispaania
tähed eelmüügil teatri kassas.
„Wanemuise" talitus.
oiewa semestri lõpul Tartu ÄÄoolist lahwb. dale SELL konverentsile. Kontvererrts algab g.
Rüüd awaldawah Helsingi lehed teate, et juunil. EeSti poolt sõidavad konverentsile eesotsas
R.WIK.L. segakoori proov on täna kl. lA$ õht.
pvof. E. Kuusi on Helsingi professoriks wa üliõpilaskonna esimees Paalmanniga abiesimees J. Mljandimaa laulupeost osavõtia soovijaid laul
litud. Helsingi asub ta sügisel. Tartus kolm Tõnisson ja illiõp. Peri, Tikbnberg, Marmor ja !j«ld palutakse samal ajal ilmuda.
aastat üWoolis õpetades on prof. E. Kuusi Tallinna tchüikmni üliõpilaskonna esimees Leewald.
Perekonnaseisu teated.
üldise lugupidamise wõitnud. NeÄ pqewil
delegatsioonid saabuvad Kwrna
Pühade nädalal on Tartu linna perekonna
üuuLs tema sulest Ae IvllV-lehMljelme uus sesseKonverentsi
3. juunil. Samal päeval on konverentsi juh seifueunetis registreeritud järgmised perekonnaseisu

fotsiaalpoilitiline teos.

meie oludele waStuwõetawamad.

X*t* üliõptlssed Xaxtua.
Näitusel esinemise soowiawaldusega on esi
Pühade laupaetval jõudsid Tartu 18 Turu
nenud mitmed põllutööriistade tehased Mu
üliõpilast eesotsas Turu üliõpilaskonna prae
maalt ja paljud wälisfirmad .
girfc kuraatori hra Rykkosega ja endise kuraa
Vabaõhuetendus Tartu näituse
wri hra Kuusisto'ga. Tartus olid soomlased
Eesti Pöllumeeste Selt» o« astunud lävträäkorp. „Ugala" Matisid, sist teatawasti on
KmiZtesse .Wanemuise" teatriga näituse Mu»nende kahe organisatsiooni wahel sõlmitud
tuste osa korraldamisel». Nimelt tahetakse näituse
sõprusleping.
plarftl kõrvaldada wabaöhuetendust.
Pühade ajal tutwuNsti Tartu ülikooli asu
Ettekandmisele tulek» mõni kodumaa autori töö
tustega
ja teiste waatannswääriliste kohta-toöi klassiline teos.
dega.
Wiimasel
pühal korraldati A. Kooki
Näituseplatsll korraldatakse ka uritmesuguseid
autokstega
wÄjasõit
Pühajärwele, mis ilusa
tei/i lõbustusi.
Äma tõttu hästi õnnestus.
Külalised lahkuwad Tartust täna hommi
1700 harjaslooma wälja
kuse Tallinna kiirrongiga.
clnnanub.
„Pallast" uattust pikendatud»
Möödunud nädala lõpuks suudeti Wene
Kuna lähematel päewodel on oodata
maa jaoA kokku osta juba 1700 sugnemist.
Vahepeal on käinud wenelased Lätis ka sea!- TcrrNl weel h-tM ekskursioone, siis on otsus
sete oStutingimusdega tutwunemas. On lei totud õpilastööde näitust pikendada
tud. et lätb sead on kehwemad ja sellepärast puhapäewani, et wõimÄdada Sppereislastel

tidte koosolek. Kell 18,16 on konverentsi avamine,
tervitused ja juhatuse ning komisjonide valimised.
Pidulik õhtusöök on sama päeva õhtul Leedu ohtsrt
seride puhkekodus. 4. juunil on komisjonide istan
gud, linna vaatamine. Kl. 17 on konverentsi delie
gateioonide vastuvõtt vabariigi presidendi pool.
ö. juunil sõidetakse aurikul Klaipedasse. Teel
lõmiastatakse Smailininkas. Õöbitakse Leedu mere
kuurort Nidases. 6. juunil on peatus Klaipedas ja
sama päeva õhtul sõidetakse raudteel Kaunasesse
tagasi, ning saadetakse Läti ekskursandid ära. 7.
jnunil külastatakse Dolnuhas Leedu põllumajandus
akadeemiat. Samal päeval on konverentsi plenaar
istang ja õhtul kl. 23.20 delegatsioonide Kaunasest
ärasõit.

Seekordse SELL konverentsi päevakorras on
möödunud. Helsingi konverentsil, Poola küsimuses
tehtud otsuste õiguslikkuse küsimus, SELL statuu

tide muutmist, CJE kongressi Balti riikidesse kut
sumise küsimus ja karskusküsimus. Nimelt kaotati

omal ajal SELL karskustoimkond. Nüüd on SELL
maade üliõpilaskondade karskusühendused esitanud
memorandumi, milles palutakse anda nende esituse

peakoosolekule omaaegse SELL karskust oimkmna

{uguemist R.-Wenesse müüa»

Torule aefaltjalgteed.
Sujvel «me aiowiljö walmimise ja muugi

17 haritud põllumeest aswfid ellu.
Neil päewil laskis wcilja Wahi kaheass
lvakitud
'Ttntu
näituse
aeg
4.—7.
sept.
Ka
on
rimisole. Nimelt walmistaiakse ostjate jaoks sel ajal wili tvalmimaS, nii et tväliSkükalised saa tane põllutöökool oma 11. lennu. Peale tun
asfaldist 5 meetri laiused jalgteed. Neid wad täie pildi meie põllumajandusest.
ttistuste wäljajagamist korraldasid lõpetajad
tehakse kaks. XXU läheks piki wruplatst
Praegu on teada mitmed tvöliSekskursio.onid kooli ruumides kooswiibimise. Kõnedes tänati
kiwistlla poolt äärest, teine kaubahoowi poolt naaberriikidest Soomest ja Lätist. ska teistest riiki, kooli ülalpidajat Eesti Põllumeeste
küljest. Müüjad afetawad oma wankripärad
ja õpetajaid.
Acchcfe poole jalgtee äärde. Kesk turuplatsi dest on sSidusootvi teatatud.
Kooli lõpttasid järgmised õpilased: Ekla Hirfch
Ekskursioonide läbiwiimisekS on Eesti Põllu
jääd pcniirkunustee koormatega. Jalgteede
Tarttnnaalt; Ostvald Kangur Tartum.; Angusb
meeste Selts astunud ühendusse Turistide ühingu rin, Tartum.; Erika Kongas Walgam,; Otto Kokk
ehitamine asfaldist tuleb maksma 7500 kr.
ja keskkorraldusega. Reisibürooga, AZälis-GeSti Tartunr.; Karl Kütt Tarttun.; Arnow Lcchmus
Ankeet teorijuhtide LeSkdl.
ühinguga ja E. Ajakirjanikkude Liiduga. '
Tartvm.; Julm» Mihk Wiliandim.: Hans Rebane
Wiljandim. (kiitusega); Olga Räsu Virumaalt
Koorijuhataja R. RÄsmg on isMitul al
Ärimehe omapärane wõiftluSwiiS»
(kiitusega); Ewald Rudisaar Viljandimaalt; Leo
gatusel korraldanud ankeedi- Tartu koorijuh
pold Rimbas Tartum.; Richard Laage. Wirum.;
«s
Raekoja
tänatva
ärimees
on
hakanud
kasu
tide seaS. Küsimuslehed puudutawad kooride
Karl Sotmner Tavtum. (kiitusega); Voldemar
siseelu, liikmete arwu, nende liikumist, elu kama omapärast ostjate junremeelitamise tviifi. Tt?'n Wirnmaalt; Vassili Tõnisson Pärnumaalt
kutseid jne. Peale ftlle puudutatakse te koori Nimelt on seadnud ta wöistletva äri ukse ette naiste ja Marta Mandel Harjumaalt (kiitusega) .
wahekorda Lauljate Liidu ja „Munstltalshe rahwa tvälja. kes isiklikult kutsub igat naaberkaup
Teater ja muusika.
ga". R. Retsing kawatseb saadud wastused luSse minejat oma peremehe ärisse. Naaberäri
mnVer töötada ja tulemused esitada koorijuh omanik on pööranud ametitvSimude poole, et kör
aed.
tide kvoSokokule. WSib oSa, et sel teel isegi tvaldatakse tema ukse eest ostjate ävameelitaja. Kuid
1.
sümfoonia
kontsert.
GoUst.
O. Roots
tvahemate ja elujõuetute kooride koondamiseni on leiwd» et juriidiliselt pole siin midagi teha, sest
(fttiorr).
seaduses
pole
ette
nähtud
keeldu
säärase
ostjate
kok
stõutakse.
hooaega asutakse turuplatsi osalisele assaltee

Kolm MmeerimÄtewa kinnitatud.
Teodeministoeriunn pool-t on Tähtwere
rahtvapargi rajostamise tewa, Tamme ja
Rapte linnaosa, planeerimistawa kinnitatud.
Gtatfdt täuawa äärse Valda osa poMa
jddamoks.

tsentrumiga lühemalt tutwuneda. Selleks on tvälja

Komisjoni ettepanek tuleb lähemail pae
wil lnmawalichtfeS seisukoha toõttniseks.

Karl Abel Tartus, Kaubahoov 8.

L.-Ee«ti skautide spordipäew.
Lõuna-Eeötj skautide spordipäewad kor
raldati 2. ja 3. suwistcpühal Malgas.
wötsid Malga. Woru, Tõrwa ja Tartu sfau*
did. Tartu 10 wõistlejat tuli suure punktide,
ülekaaluga esimeseks, saawutades 236 p. (siia„

juure on arwatud ka tõrwalaste 30 punkti,
sest TZrwa rühm kuulub Tartu maletvo alla).
muudatused:
Teiseks tuli Mõru malclva 119 p. ja
Sündinud: Liia-Malle Orlo. Hillar Hurt. imandaks Malga 112,5 p. Tehnilised ta
Harri Kohfeldt. Ants Adams, Heldur Kipper. Hilja
-Lepp. Jaan Jänes, Ants Sütt, Ellen Treumut, l gajärjed kujunesid järgmisteks:
Juga Losin. Heino Savi.

Eriklass ltoanematele-skautjuhridelel; 190 m

Abiellumiseks soovi avaldanud: Tõnis joote: K. Schüts, Tarm 11,9; 2. Welt. Tartu
Kdek ja Anna Marie Sang. Aadam Rudolf Aksel
11,9. 1000 m jooks: 1. WaWner, Tartu
Ateldorf ja Herta Jreene Warklvart.
2.50; 21 Rätsep, Võm 3 0«. 4XIOO m tea»
Abiellunud: Kurt Jutms Friedrich Bnrsp tejoofs: Tartu (2d)üte, Welt, Are»s ja Vald»
ja Jngeborg Matilde GeutS, eesti kodanik Wolde nerl 43.5; 21 Walga 52; 8) Wõrn. Sinul:.;
mar Mitt ja läti kodanik Alla Tõugjas. Aleksander (Tergc): 11 Maärils; Walga 14,35 m; 21 Trei-kTopro ja Altide Rebane, Johannes Joonas sir Seuka mann, Wõrn - 14,32. Ketas: 1' Määrus; 2).
Konstantin Muraslin ja El ma Eliisabet Treimann. Ciui: 11 Mää riis 50,25; 2) Mi»
Messias. Paawel WaSsiljev ja Kiira Bihele. Bo djelfoji, Tartu 47,12,, 3i Ingermann. Tartu
ris Wiittnaun ja Jreene Ckwrtre Mvttus, Karl KnK 46,03. ÄaufiuSfriifce: 1. Tcharski. Wsru 57.7;.
ja Helmi Didvig, Juhan Jaas ja Al iide Roos, Fe» 21 Waldner, Tarm 5,61. Mlmikhiipe: 1) Mikk
lits Kõiv ja Melaanie Rnpus. Eduard Tocl ja Valga 11,05; 2) S?cof, Wõrn 11,71. St-õr»
Leida-Amanda Praats, Rudolf Keiss ja Marta- gushiitic: 1) Welt 1,62; 2) Tcharski 1,58.
Johanna Toon. Liru ka fLudvig) Kmll ja Elsriidc TeiwirsbilNe; 11 Michkksrm 3.27, mis uus skau,
August KiduwitS' ja Leida KupitZ. Mein
rekord; 2) Wahi. Tartu 2.80.
hard Korjus ja Pauliuv-Wilhalmiine Pr ost, Artur
A klass (kuni 18 aastani 1; 100 m jooks: lf
Lutin ja Gilsa Joala.
Arens. Tartu 12.8; 2) Mahl. Tartu IBy
S urn ud: Hendrik SirÄ 40 a. w.; Wnv Id 1000 m joote: 1) Päästlsne. Valga 3.06,7; 2)
termana 10. to,; Eeva Lammerrsou sünd. Ketu 08 Look 3.11,4. Kuul; 1) Schmidt, Valga
st. w.; Berta Rossmaun 73 a. V., Saara Klompus 18.24; 21 ArenS 11,56. Ke»as: 11 Liigand,
sünd. Kemmelhaar 67 a. w.- Kaarel Jõgar 73 a. Tartu 34.47; 2) Mahl 32,00. Oda; 1}
v.; Juhan Kuusik 48 a. v.; Reet Selge sünd. Av Liigand 40,10; 2-1 Kruus. Wõrn 40,11.
loi 86 a. v; Ellen Treusmt 1 päev V.; Marie Kaugushüpe: 11 — 5,44; 21 Liigand

Muna Raualt, HkVmbn t. .Kkugusknwe: 11 Army 5,25; 21 Tomp
30, warastcvti wmnaiel pühal läbi lahtise akni 4.78. Kõrgushüpe: 11 Hammer. Wõrn 1,33;

käekott ühes raha ja doiumenotdega. Kahju 50 21 Tomp 1,33. Pesapalli toi Mc: 1) Hammer —»
kraam.

Riidekraamiw»rMs. Zbttallre Reostuselt, Jaa

ma tän. 103, tvarastatt läbi lcchtise
atUa rndelraamj IL kr. wäartues. ,
Sport.

75,14; Paas 63.92.

Kdtsewöistluftd edasi lükatud.
Kergejõustiku kolmikmaawõistluie fanftrõistTu»
sed Tartus on nädala tvörra edait lükatud ja- pee»,

takse 6. ja 7. juunil. Cia wõiaivad kõik wälja»

prrlstwmnad Eesti sportlased.

i& tarttased Arüüdaeri ratta
wõistlnStet.

Soe püsib.

Krüütmeck ..Kiirus" kõrvaldas pühade
rattawõsluscHh millest 30 meest osa wõttis. Sõit
jäid olj Tartust. Tallinnast ja ümbruskonna spov

naSse poorduwald tuuli, rüutpüwnus. Päraä

diovganisatsioonidesr. Ilusa ilma oli pealt

NÄjapäetval kergest keskmiseni IKäneä lõu»
lvunar Lääne-Eestis äikesetvõimalus. Soc püsib.

tzoaaitajaip rohkostt. Tehnilised tagajärjed:

Mewaade 27. mail.
1. Sass 1 1 T. Treiman-n, üENü Tall.
KSrg«õhkk«td
tvaldab kahanedes idapoolse osa
osak. 1.32,2; 2. E. Lõhmus. Tartu poi. spordi
rrnT 1.33,31 3. H. Treimann. ÜENü Tall. Kesk-Euroopast, Lõuna- ja Lääne
osak. 1.9 A&. 3 fm: 1. H» Tveimann 3.34,4, mere ümbruse, Kesk» ja
2. G. LShmu» 3,85,3; 3. R. Konseu. Tavtu Kesk- ja Lõuna-Soome. Tema piirkonnas walstt»
KaleM 9.36,0. 10 km: 1. K. Kuhlberg. Kr.
Kiirus 19.50,7; 2. H. Tresmann 19.52,6; seb endiselt selgewõku ja soe ilm. Jäämere
jahe kõrgerõhkkond laieneb aeglaselt Pohja»We
3. G. Lõh«m»s 19.54,7.
2. klass 1 km: 1. W. Parw, Kiiru» 4.38,9; neÄe. Jäämere jaheda ja lõunapoolse sooja õhu
Tänase iümfooniakontserdi kawas on: Mozart—
kumeelitomise tviisi kohta. Kõlwatu tvõistluse tvastu
sümfoonia g-moll, sama komponisti awamäng oop. 2. SL Pihlu, Tartu KQletv 1.34,4; 3. J.
piirjoon läbistab Põhja-Euroopat endisclr Jslanoi,
tvSitldmise seaduses on see kull keelatud, kuid see
„Don Ivan". Saint-Sasnz prelüüd ..SBeeitpif Purga, Tarm jalgr. kludi 138,2. 5 km: Abisko ja Ustisõlma ühendusjoonel. Lää>nc'-Saksas
1 A. Pihlu 8.22,2; 2. O. Annuk Tartu
seadus seisab tveel riigikogus ja ootab wastutvöt tus" Grieg au marss „Sigurd lorsatfarist".
Solistina esineb Olav BootS, kes meile tuntud Kalew 8.22.4: 3. W. Parw 8,57.8. 10 on tekkimas ääoemi«iiumm. milline näiv suundu»
«ist. Äriringkonnad ootataad selle seaduse tvastuandeka klawerimäng isana ja saatjana. O. Roots w: 1. O. Annuk 18.13; 2. M. Parw
tvat Läänemere piirkonda. Wihmasajud PõhjaWötmist pikisilmi.
sai eriti kntlvate arwustusst osaliseks käesoietvat 18.13,06; 8. Zitmer, Kiiru» 18.14 4.
Koortele & lm: 1. A. Pihlu 5.40; 2. Norras, äikesetvihmad Ecsris oli
kewadel, kui ta peale Tartu kergema muusikakooli
Täna kvntsert Toomel.
lõpetamise ka Tallinna konserwatooriumi eksternina ST. Tsnska,. Kammeri Hcrkules 5.47; 3. H. eüle keskpäewal 10—26 kraadi, ööiel 7—13 kr.
Waöadu?riSti Wendada Malewkonna orkester lõpetas.
Anderwer'» Tartu Dalew 450,8.
ja tmm hommikul 3»—19 kraadi sooja.
Blitmelt poolt on toonitatud, et O. Roots TalneljapSewa õhtul kella 6—B Toomel.
Ü.E.N.Ü.
üleriiklikud
wõistlused.
Tartu Ujulas
Kuna konferwatoorjumi kõige parem lõpetaja oli.

Linna kinviAvara ja korteri komisjonis oli
kLne all Emajõe tänawa kohal asuwa kalda
korraildamine. Awaldati arwamist, et kalda Kontsert on maksuta.
Wabadussilla poolne osa tuleks jätta laewade
Kitsad ruumid.
ja paatide jooks ja siia üle tuua see pühapäe
Tartu
S.
ja
S.
«hukoihtunSu jaoskond asub
vaste tvaljasõitzate sadam, nnS asub praegu
WabaduSpuiesteel. Puulao platsid tuleks praegu Tiigi tönotoftf toSMemisi kisadtes ruu
sus kaotada ja wiia Ae Kartuli ja Marja mide». Samuti on santseleinmmid niisked. Prae
tänawa. kohta.

ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
kauplusest

õigused. Konverentsi ajaks antakse muuhulgas
välja Leedu üliõpilaslehe Balti riikide erinumber,
sünd. GcosÄerg 4õ a. w.; Ell Karp (Karro) 5,38 Kõrguõhüve; 11 Liigend; 21 Krnsk, Valga.
Sügisel rohkesti wäliStkSkursisone TarwS. i milles avaldatakse ka kirjutusi Eesti üliõpilaskan Söer
sünd. Jürisfon 82 a. w.; Oskar Äkkel 62 a. vana.
B klass (alla 15 aaStalledi; 60 m joote: IV
Eelolewat sügisel on oodata Tartu rohkesti i nast ja ülikoolist. SellÄS on vastavat «mterjali
Armu. Tarin 8.6'; 21 Tomp. Törwa 8,8.
tvälisekskurjioone. Mitmed tväliSmaa organisatsi, palutud.
Teutejoote 4>e6o m; 1) Tdrtu lNenmann. Stcmn,
Õnnetused ja kuritööd.
oonid on avaldanud sootvi Eesti põllumajanduse
Paas j-a Ennol 85,0; 21 Valga; 31 WSnr.

pööratakse siinsete sigade ostmisele suuremat ka näituse külastamist.

itähelepanu. on tvöimalik Kuni 7000

naiste la meeste valmisriided

Pr. Nikol-ka teisest partnerist hra Bonifaciost

kõueldasia kui ühest paremast hispaania tantsijast.
NifbtSfa eelolevaks tantsuetenduseks on sooini -

SttAt tttifefe tSSstsse «i»sa
Eesti Põllumeeste Selts on astunud läHiräÄimisteSse kaubanduslikkude ja tööstus
sikkude organisatsioonidega tööstusliku ja
kaubandusliku osa korraldamises eelolewal
Tartu näitusel. Tartu Kaupmeeste ühisus
»n füfrmnft kaalunud ja jõudnud otsusele, et
tauawu tuleb eriliselt rõhutada põllutööriis
tade osakonda. Näitusel peaks näitama ko
dumaa põllutööriistad, kas nad suudawad
wälismaaga wõistluswõimelised olla. Samuti
peaks selguma, missugused põllutööriistad on

Me ]o ostke

esinevad kell 8 õhtul „Wanemuifes". '

Tartu teated.

zvsel ajal peaks wSimalik olema samadel ting?mustel mLrkta paremaid ja ke klnmale tüheda
maid ruume saada.

Pala küla veeühmg annab suusõnalisel vähem
pakkumise! välja

mispärast tema tänane esinemine erilist huwi
äratab.

Kontserdi oilgus lell 9 õhtul.

E. Rahwa Muuseumi tegewliikMetÄkõgu ja ül
dine liikmete koosolek on 28. skp. kl. 6 p. l. arhiiw.
raamatukogu ruumides. Paewakorras muuseas juHatust teataaitded muuseumi üleandmise kohta siht
asutusele, tegetvuse ülewaade, aruanded, eelartoe,
töökawa. walimised.

Ükemaoüse Essbi Aoovloo ülenduse Tartu olek M kskmapäetvÄ tvoesoojas 19,4 kraabi. ShusvozuS

fond korraldab oma 10-aaZiast juubeli puhul 22,4 kraadi. SBiiraajel püh<Ä külaSta-s ujulat
muude pidustuste hulgas ka ÄCNü-de wahelised
AerjMiwd kvrgejõuKiku WÄstlujeb. WörstiuSte 700 suplejat.
katva on wõMemisi täielik ja sisaldab enese»
alasid õa naistele. Katva tvöetakse läbi kah: päe
WaSwtaw toimetaja Oskar Mänd.
trv jooksul, 13. ja 14. juunil. Seni on iile#
Väljaandja
Eesti KirjaswS-UtzisuS
antud juba 140 sportlast. Wõistlejate registree
rimine lõpeb 1. juunil. Korraldatvasse toim»
Trükiti- „Hvsti«dche" trükikojas, TartuS.
konda kauwtvad Siir. Lätti xa Timmernnairn.
Uu® Chevrolet

Otsitakse 4—5 toafist päikesepaistelist, korralikku
MM M M

veoauto
korteril,

uitiaiMi

Võtab oma peale igasug. naalrÜMdt nialavftrvfnial
ja «teoorial remonte. Töö korralik, hinnad mõõdukad. võimalikult kesklinna. Pakkumised slt. ,123" all.
Väljaandmine on Pala seltsimajas 31. mail s. a. kl. 15.
LepitluMdu lastekodu
Pakkumise kindlustuseks tuled pakkujal! 250 kr. kas
rahas või panga garantiis esitada ühingu juhatusele,
wötab lapsi wastu
lähemaid tingimisi saab Pala vallamajas. f
pS«vM ja terveks Suvel» väikese tasu eest,
Jubmtom.
vilunud õppejõu juhatusel Iseäranis soodne vane
matele, kes suveks maale lähevad. Ülesanda kl. 2—3
ja 5—6 Botaanika (Kroonuaia) tän. nr. 20, Tartus.
Tartu linnavalitsus vajab kaatseleKo9s riiniad
JUHATUS.

Sitril li wllktfal irvtl
WCIWMUIII •pabwlf
seawilab odawaati

nMITiHMI** wm»m*mwm
Tartut, Smrtttf 16.

esitada linnavalitsusele 5. juuniks s. a.

loenstoMnks

Elvas, kaupmees Reinboldi majades, ilusas kohas välja
üürida: 1) kolm tuba, teenija tuba, köök. veranda ja teller,
elektri valgustus, hind suve eest Kr. 75 —; 2) neli ilusat
tuba köök, keller ja veranda, hind Kr. 100; 3) suur tuba
vaheseinaga ja köök, hind Kr. 30.—, soovikorral osalt mööb
liga. Järele küsida Tartus, Reinholdi Kaubamaja, Suurturg 5.

MU

Soovitaks* o«*a

hundikoera

ia

kutsikat.
Pakkumised ühes hinnaga

4

Palan seda härrat

ISBfflW

Häid männi

..Maja" all.

müüa Rita tän., raudtee silla juures, H. Kaal.

tellimisi |a kuulutusi
võtavad vastus
Kodijärwe Pruulil, Peeter
Wiil.
Märjamaa Päärdul, M. Prii
neti

Soovitakse oata pruugitud

Pala agM Fr. Willemsoa.

Mägisie Waalul, Henn Sarw.

Vana - Kastre seltsimajas,
tol.

Lavrentjev.

Kudina vallas, Lilo asund.,
Osv. Villman.
Eämene kõne Ctilllna vajtu
Pakfcum. kirjalikult Gildi tn. Pedjas, Arn. Anton.
i—2, Aavik.
IseOppijaile toimetanud: Oskar Kaol*
Täpse tõlke ja täieliku sõnastiku kõrval on antud kõigi ras Uuemat korralikku
kemate vormide ja vahekordade seletused, nagu: ablativus
absolutus, abiatiuus causae, accu&ativas cum intinitivo, ao
maia
cusativus duplex, gtrundivum j. t Eriti on näidatud kon
nüiiiiiiiiiiiifüüsüiiiiiua
iunktiivi põhjustele. Seletused on võetud parimatest ladina soovin osta, väljamaks kr.
keele õpperaamatutest Igale ladina keele õppijale on see 5000. Palun teatada alt. N. J.
Vaja taiese korralikke
raamat kasulikuks vahendiks.

Hind 1 kroon.

põletispinde

Soovitakse osta

kellega teisel pühal 25. mail s. a. Aneselt Tartusse sõitsime
maza
ja Rannal jalgratta järele minae?> oma portfelli paati jätsin,
see portfell ära anda K/S. «Polaris'e» osakonda ehk teatada, ilma vaheltkaupl., koh enn ak kuhu portfell sai antud.
setava raiha eest (10.000 kuni
15.000 krooni). Teatada *lt.

•Ilmus trükist s
M. Tullius Cicero
on saada piimaärist Tartus, Aleksandri tän. nr. 24-a. Seal
ostetakse alati värsket pliina»

JMf

slt. ..Puhastverd" aü.

piimavett

Saksamaa «Sartorius» 300 muna jaoks kohe müüa. Tartus,
Tähe tänaval nr. 91—7.

Suvlkorterid

Teatada slt. »A. W.» all.

palataks© saata kuni 29. akp.

Soovitav, kes tunneb ka arvepidamist, seadusi fa määrusi
liikumise ja autoasjanduse alal ja kes valdab mõnda võõ võib näha 28., 29. ja 30. mail hom. kl. 7 kuni kl. 7 õhtu
rast keelt Seaduslikult tempelmakstud sooviavaldused ühes
5 sendi tasu eest. Tartus, Kalaturg nr. 8. Müüdud saab
elulookirjelduse ja soovitustega ning 25 a. kantseleimaksuga
kala sealsamas 29.—30. mail. „

kes ühtlasi ka katla remonteerib. Kaupa tehakse
pühapäeval, 31. V. kel! 14 Kavastu vallas Mõõdu talus.
JahahML

Puiestee tn. 46—7, tel. 9-75.

DBODIBOBDO

Z sond Molu

masinisti

Soovin osta pruugitud

*

ametnikku

Rehemetsa Varnja masinaflhisus vajab oma ho
bustega veetava Marschall masinale

B 291 teeb igasuguseid ve
dusid ja sõltusid. Aadress

Tartus, Riia tän. nr. 97.

Peatada* «Postimehe* raamatukauplus,
Tartus, Suurturg nr. lö.

••

Sooritakse oata väikest

ia
maia
aiaga ehk ehituskrunt I. Tiigi tn. kauplus.
linnaosas. Teatada slt. „Ma*
ja 27" all, „

Nr. 140

JOH!M E E 8'

6

Linna lähedale tallu tarvis
2 tublit, maatöödega täiesti

Hästi sissetöötatud

KorteripMsed

kmeie

X

Raske haiguse ä jäljele1 uinus jäädavalt minu eluseltsiline,
isa ja äi \ / '
J
Sünd, Hl2. li/1859., surn. 26. V. 1931.
Tedaf mäljest ay d "',x*
** \

toiduainete

poissi.
kauplus
rutuliselt omaniku haiguse Kaupa tehakse neljapäeval,
pärast ära anda. Küsida slt. 28. mail «. a. kella 10—12
Liivimaa sissesõidu hoovi
„0. V." all.
kojamehe juures, Riia ja
Korter,
Võetakse
Pepleri tn. nurgal.
lapst kosti peale
Tarvis maale suuremat
5 tiib» ja köök, elektrivalg., Elva sõiduks. Tingimused
aiaga, päikesepaistel, kesk soodsad, järelvalve, hoolitse
linnas välja üürida. Jaani mine korralik. Sooviavaldu
karjast,
tän. 12—2.
sed slt. „Mai 30." all.
Kahetoaline

e neljapäeva], 28. mail s. a. kl. 7 õhtul
Maaito surnuaia õnn.wfcmajast* samale surnuaiale.

ÕPILASTÖÖDE
NÄITUS
on antud »0.. 'V-B 5?'l-i*S^šslp°"'vabataht]iku
ÄTSst""" * KOOLUÜHATÜS.

väljaspool kooliiga neiut ehk
vanemat naisterahvast. Tulla

korter

aäi&aasa ja lapsed.

Naisühingu

vilunud

(elektrivalgust.) välja üürida.

Tähe tn. 47—5. Sealsamas
väike mööbliga tuba ära

reedel, 29. mail c. a. Mäe

Kontsert ja hariliku suurusega

tän. 44—2.

Tööotsimised

Korralikku
wirtinat ja

anda.

! Korter,
4 tuba ja köök» veevärgi ja

ettekandjat
kohe tarvis, ilmuda nelja
elektrivalgust, üürile • anda.
soovitab
restoran „Palermo",
Lutsu tn. 20—4, küsida koja soovib iiksiteenijaks linna päeval
Aleksandri
tn.
47.
ehk
maale
perenaiseks.
Pak
; mehelt.
Sprenk Läte klaverivabrik Tartus,
«Vanemuise» teater
kum. saata 30. skp. «Posti
Vajan
mehe" rmtkpl., Suurturg 16,
4-toaline
Rüütli tän. nr. 25, telefon 13-09. - Esit;ajad:
Laupäeval, 30. mail kell 8 ö.
kingaepatflOllsl
«isikutunnist, nr. 416".
Tallinnas, Viru t 2ja Viljandis Lossi t. 14. A. Schinmann.
kergetele töödele, kohal ehk
Kuulsa Praaga Ooperi
korter
Valgas,
Lai tän. 13. J. Braun Pärnus, Kuninga tän. nr. 4.
Alama palgaga
omas korteris. Aasta läbi
priimabaleriini
töö. Teada saab Soola tn.
ühes kõrvaliste ruumidega
foowib kohta
28, kl. 7—B e. 1. ja 7—B p. 1.,
üürile anda. Elisabeti 22—2,
näha
kella
9—l.
LHikolsko,
I liigi autojuht, ükskõik mis Tartus.
Segaveo autobus
sugusel autol. Kirjad Karksi
5-toaline
p. ag., postk. 2, Tartumaal.
Pariisi ooperi esi
Mnt
algab laupäeval, 30. mail
tantsija

23. mail kell Sl',4 komm. «. a.

\ kunud) seltsiliiget \

Tarto Aedlinn Majaomanikkude
A 1 Selts.

r noone)

Riigiteenistusest vabanenud

AMoiri,
Madriidl ooperi ballett
meistri

VANEMUINE
Laupäeval, 80. mail kell 8 õhtul
BMHIM Praaga ooperi priimabaleriini

Bonifncio
ainus baletiõhiu.

£

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

(Elisabeth eomteaae de la Oiinara)
Pariisi ooperi esitantsija 1 /
' - V,"

Pääsetähed 50—250 s. eel

müügil Vanemuise teatri kas-,

sas ja K-m. «Teater & Muu

sikas», Rüütli tän. nr. 8.

1
Pühapäeval, 31. mail

ja Madridi ooperi ballettmeistri

kell 4 p. 1.
HOCOJD lõpuetend.
M. TARAS'I

šuur toatiettctemlus.

kaastegevusel

Kaastegevad: Antonio Roea (kitarr) ja trio «Vanemuise*
orkestrist

Silva

Pääsetflhed 50-250 senti eelmüügil teatri kassas ja K-m.
Teater ja Muusika, Rüütli tän. 8.

>E. Kalmani operett 3 vaatuses.

Pääsetähed 20, 30, 40, 50 ja

60 senti ühes riidehoiuga.
i;—— "

Masinaehitus la
kassakapitehas

Vanemuise aed.

Tallinnas, Pääsukese t 4, knt 308-12.

Neljapäeval, 28. mail

kell 9 õhtul

Tartu Mustvee vahel ühenduse pidamist
noormees
vajatakse maale. Kaupa te
ühes kõrvalruumidega välja
Ärasõit Tartust igal esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja
üürida. Aia tn. 68.
•oovib teenistust üks kõik hakse Aia tn. 5, äris.
laupäeval kell 10 e. 1. Ärasõit Mustveest samadel päevadel
mis alal. Teatada slt.
kell 3 p. 1. Bagaasi ja kaupu edasitoimetamiseks võetaks®
Vajatakse
„nr. 36" all.
vastu igapäev kella 9 homm. kuni kella 5 p. 1.
teenijat,
A. KOOK. Telef. 149.
Otsin kohta
kes hästi keeta oskab. Vaba
ttksiteenilaks.
kaks tuba ja köök elektri Iseseisev, tunnen juudi duse puiestik 7—l, tulla tun
valgustusega ära anda. Pikk kööki. Isiklikult rääkida iga nistustega kl. 12—6.
TAPEETE
tän. nr. 11, krt. 1.
päev kuni 1. juunini. Soo
vitused olemas.. Karlova tn.
suur saadetis pärale jõudnud. Kõige uuemad ja moodsad
nr. 17, krt. 2.
Õmblejad,
mustrid odavamatest kuni kõige paremateni.
Korter
Külma ja sooja söögi peale
NARKDS-BEEZEN Suurturg nr. 5.
kes hästi triiksäifce õmmelda
vilunud
oskavad, leiavad tööd Genssi
kaks tuba, veranda, erasisse
npSskohk,
käik, koöjxi tarvitusega välja kes aastaid töötanud I järgu äris, Küüni tn. 8.
Oksjoni kaalutus.
anda Tähe\tän. nr. 108—1.
restoraanis, otsib kohta (ka
3, jaoskonna politseikomis
ärasõiduks). Vabriku tän. 3,
sar Tartus, teatab, et 28.
Hiili
Omaette
k. 25.
mail 1931. a. kell 12 müüakse
ÖPipoisli
avalikul enampakkumisel
vajab Otsingi mehaan. töös Tartus, Kalaturg nr. 10, puh
9
Naha-* augu- Ja põie
tskasu maksu võla katteks
tus, Rüütli tn. 13.
haiguaed.
4 tuba, köök, palkon, teeni
Arnold Randmetsa päralt
Kõnet 5—7, pühap. 9—ll.
jatuba ja kõrvalruumid, ära
olev vallasvara, mis koosneb
Vajatakse vilunud
Tööpakkumised
anda. Hambaarst töötanud 5
Naister. 4—5 ftrip.
100 ««iseka värvitud ja gla
aastat. Tähe tn. 35, II k.
suuritud kahvlikivist ja mis Kokkuleppel ka teisel ajaL
õmblejat
hinnatud 25 krooni. Müüda Tartua* Uueturu tün. 4*
vaid asju võib näha oksjoni
Korter,
päeval müügi eel. Pakkumine
Võru tn. 20, II kord.
algab pakutavast summast.
Võrumaale vajatakse
kahetoaline, päikesepoolne,
Vanem lasteta abielupaar Tartus, 22. mail 1931. a. nr.
it.i.n
leiab
ära anda Meütsiveski 51.
9700.' : A. Sarap, politseiko
missar.
majahoidja
Müüa glasuuritud ja liht
koha. Roosi L 35—L.
MltiSl löö
välja üürida Kaluri tän. 14, Lähemaid teateid saab Tar
eestuks.
tus, Näituse tän. 4 kella sü Havi isi välja anda VanaKuuste v. Kõivu k. Aaviku
8 14-ni 28. skp.
Hästi
tal. Haaslava parvelt 5 klm.
nödltsba

: SUVEHOOAJA ESIMENE

SÜMFOONIA

välja üürida Aia tän nr. 52,
krt. 2.

Juhatab J« SIMM.
Solist: O. ROOTS (klaver).

Mflümised

Hinnad' mõõdukad. Kastani
tn. 103, Riia ja Kastani tän.

kes kondiitri tööd tunneb, i

I

••

Kasutage juhust, odav. müüa

linna ligidale tallu. Soovitan

suurem tütarlaps ehk täis

ealine. Kaupa tehakse Närv;
nr. 10, 28. mail kella B—lo.

30 tolli kiviga täiesti töö 3—14 kr., kübaraid 1.50—8
korras: Leevi veski, üle kr. A. Paurson, J. Herman,
Võru.
Kauba tn. 5 (vastu Kauba
hoovi).

Vajatakse õppinud

50-sendi!, tempelmargiga varustatult kuni 27. skp. kella 12.

ja köögiga j

pera raudteejaamast 12 Elva raudteejaamast 17 kiin.
Posti aadress: Valguta, lei ei. Elva 56.

korterit

Vallavalitsus.
otsib ülikooli assistent. Teat.
slt. ühes hinnaga «2-toaline»
all.

õitsevaid tomati, kapsa,
koduse talituse jaoks ja ka kaali, kõrvitsa, sibula, sel
lootsik
väikeste laste juure. Küsida leri, puru ja teisi
MI. tulli,
jalanõude kiirtööstusest .Ja
taimi
odavasti müüa. Küsida Kesk
elektri valgustus. Näituse L lats", Riia ja Tähe t. nurgal.
tn. 16—1-b.
nr. 20—8.
Korralik lasteta
on saada Karlova tn. 84—86.
Odavasti müüa kodukäsitöö

leiab kohe kohta Jakobi tän.

paistel. 4-toalist

korterit
vaikse üürniku poolt juuni
kuu ikeskp. paremas linna

osas. Fakskum. ühes hinnaga

Saada võib seal igasugu arstlikke vanne. Iseäranis
osavusega antakse soomuda ja söehappe vanne uue
mate meetodite järele.

Tarvis kolm korralikku naisterahvast
kariust.
foupa tehakse Tartus, Pikal tänaval nr- 9.

slt. „Kohtunik" all.

IMUaMlll

M tUIIO

Otsitakse korral, päikese

ära anda Lossi t. 12, telefon
7-41.

maalrit

Pagariäri
raamid

lauad, kapid, voodid jne.
müüakse 28., 29. 30. skp.

Ametislkäija härra vajab

tän. 48—1.

sisemise remondi peale. Tea

WW kii,

ära äiida Jaa/ma 65, Raekoja
tän. nurgal.

setamise ahjuga üürile anda.
Aleksandri tn, 113,

Soovin

käealust

1 lintfiitiHL
Vastuvõtmine 9—l ja 3—6.
Rüütli 25, telel. 3-25.

iZEHSIZISSISIsIi-l
Vmmaamand*
masseerFJa
E. Kamsen,
Tartus, Jaani täa. 15, 111 koni

Ilmmaemana-matzeenlä
Tartus* Raekola tüu. 0
(sissekäik Roimi tän. 1).

Xmmaemand
K. Liibusk
(to.

põimitud "ja kahekordse koe
ga. Maarjamõisa tn. 28—8.

Joh. Jostoff i

Müüa

Wttjaniitja,
randaal, vedruäke, tuulikma

Ja

tSWIM
Narva, nr. 11. Küsida hoovis.

STÄ-Ä
kmetumiwu, ja
järg?S°kasltUnõh-^etUS 500 vi

Joon Slfflonson
ELSAS

Kesk tän. nr. 6 müüb Posti"
ja kännukaaluja poole mehe ja nMaameheu ttk*
möbl. ehk ilma. Pakkumised võtab «POSTIMEHE» ja «MAA õmbleja juure. KiU/bä täri. sin
hinnaga müüa. "Narva tn."3l,
sikuld numbreid ja võ
saata §lt. „VMe tüba" all. MEHE» tellimisi ja kunlutusi i
nr. 15—10, I
Tallinna sissesõiduhoovis.
tab tellimisi ja kuulutusi vastu. I
vastu hr. Jak. Kütt. i
kaevas

hambaarst

kella s—B p. 1. Maarjamõisa

teid saab Peetri tän. 78—S.
Vajan kutsega korralikku
ja vilunud
korterit.
mees
Toiduainete- ja
hästi hea, uus, 150 liit®-.,
karjarawitsejat.
odavasti müüa. Kohane ta
2—4-toalist, kohe ehk juuni
piimakauplus
lule. Tartus, Narva tän. 19,
Tartu, postk. 53.
kuu jooksul. Teat. slt. G all. ühes elukorteri ja leivaküp Kirjal.
V. Puskar, Ülenurme. kingsepaäris.
Otsitakse

(Vastu Jaani kirikut).

MtfoHaiM.

Puhvet

nr. 38.

Otsitakse

kella ajal kokkuleppe järele.
Tartus, Rüütli t. Sõ -4

E. ELLER

Sõude

Päikesepaisteline

Lähemaid teateid saab vallavalitsusest. Vallamaja asub Palu

Huene ravila

Tähe tän. 41, krt. 4.

Lihtsat, korralikku 2—3 toa ära anda. Lodja 13—2, ü kord.

Kõnet 10—12 ja 5—7, pühap.
10—12. Soovikorral ka teisel

Tagasi jõudnud

müüa ühissõeltega ja välis

j maa automaat kruubi masin,

2 tuba
Hästi korras ja uuesti üm
Häid ' ~
rätsepa
berehitatud
ja köök, iiks tuba ja köök
vesiveski
päikesepaistel., mööbliga ehk
Korteriotsiisefl
WWlk
töötegijat
müüa, suurema jõe peal, tur
Alati laos moodsad tulekindlad teras raha- jakrhiivkapid
ilma üürile anda. Küsida
biini
jõul
(38
hob.
jõudu),
Raekoja
tn.
nr.
40.
maale pikemaks ajaks. Il
Nõudke hinnakirju.
lähedal, omnibussi on müüa parvest, Kvisten
muda 28. mall kella 10—1 raudtee
liin mitte kaugel. Lähemaid thali pool ujulat. Teateid
e. 1. Pärna tän. 16—-4.
teateid saab hSrra vann. adv. saab Pikk tän. nr. 8, küsida
Vajan kohe
2 taba
H. Sumbergi juurest Tartus, Auerpachilt.
Reola Masina
Promenadi t. 7.
TV. mall 1981. a. kell 1 pfieval antakse Valguta
Odavasti müüakse suur
vallamajas
ühisuse masinisti
ära anda intelligent üürni
korterit
inglise
Müüa
,kule. Tähe tn. 16, II korral, valimine on s. a. 31. mail
näha kl. I—3.
6-kI. algkoolimaja
kell 5 p. I. Peetri talus, il
MK.
muda kellel selles kutse ja
uudisartikkel
I
2
mObler*
päikesepaiste
kahele vagusale inimesele. • list, erasissekäigugu
sellises töös juba vilunud.
ümberehitus
Soovitav linna keskele. Pak
JUHATUS. väga kohane müüa näitustel,' Näha * Kastani tän. 17—Z,
kum. ühes hinnaga alt. „E.
laatadel, kauplustes. Küsida kella 3—5.
suusõnalisel vähempakkumisel ilma järelpakkumiseta välja B." all.
i inna
On kohe tarvis vanemat
kella 7—9 õhtul. Tartus,
volikogu ees. Sooviavaldused kirjalikult sisse anda ühes

Volikogu jätab omale töövõtja valimise õiguse. Pakkujatel
tuleb kautsjon sisse maksta 10% pakutavast summast.

Naha- Ja suguhaigu
sed. Kosmeetika*

kleite,

karlast

Üürile anda

Pääset. 45 snt, kooliõp. 25 s. Näituse tän. nr. 14, poest.

Dr.A.LENZNER

potte.

nurgal.

päikesepaistel., üürile enda, Teatada Tartu, võõrastemaja]
erasisseikäik. Karlova 50, „Valk", 29. mail kella 9—2. jj
krt. 12. .
Vajatakse
lles (üba

Vastuvõtmine igal ajaL

kartma. Naa ta aa tüm. KA

Vajan kainet iseseisvat

l
HM

ahju

vaaK(iik Üle"

W Kuulsaim
lliiiromant
Turu tän. 75-4
Ainult paa*
pfieva.

