Jlmub laa plew.

Blttik number 5 *enll.

(Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani 11.
.Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene !.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2*86, siseriigi

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

Telefonid Tallinnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.

Postimees

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm weeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin

naga. Kuulutuste koha waliku soowe täidetakse ainult wõi

malust mööda.

Kuulutusi järgmise päeva lehe jaoks võetakse vastu
kella 2-ni päeval, laupäeviti kella 1-ni päeval
„Postimehe" raamatukaupluses, Suurturg 16 ja kontoris,
Jaani tän. 11/13.

Nr. 147

Netjupüvwul, 4. juunil ISZI.

Tööline hukkus 9 sülla sügawusesse kaewu.

|a ta maksuliste lisade tellimlshinaad»
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s., iga lisa

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. Kojukandmisega: 1 kuu 135 s.,
2 k. 270 s., 3 k. 370 s.. iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wiies: 1 kuu 125 s.»
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad.
..Maamees" 30 senti kuus. ..Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

..Lasteleht" 10 s. k. ..Tervvis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üksik

number 45 1.; ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 s.

Tänast lehte 6 lehekülge

Laenuprotsendi ühtlus
tamine.

75. aastakäik.

Eesti-Läti majanduslepingule kirjutati alla.

Rida vastastikuseid soodustust.
Diskontoprotsent Tartus
11 peale.
Eesti ainetelt ühepoolselt Põlewkiwi
Eile kirjutati alla
Teisipäewal kell V%7 ajal õhtul juhtus
Kiirelt kacwu laskunud kaastöölise ja juu
Laenuprotsendi alandamine seisab püsi- wälisminister J. Tõnissoni ja Läti saadiku õlidelt, bensiinilt 50 prots. tollialandust
Tartus, Elwa tän. 21 maja Suel raske õn kerutanud inimeste kaasabil tõmutati R.
nctus, kus kaewutööline Johannes Redikson, kaewust uuesti wälja, kusjuures ta meele Walt päewakorral. Mäletawasti otsustati K. Sarinschi poolt lisakokkuleppcle ajutise ma ainult 23000 tonni aastakontingendi kohta.
23 a. wana (Pärit Saaremaalt), kukkus ehi märkusele tuli ning toimetati rutuliselt au wiimasel ühispankade päewal mõne kuu eest, janduslepingu juure Eesti ja Läti wahel. Kok Külmetusmasinatelt. trükitud puuwillastelt
tuselolewasse kacwu, mille sügawus. üle 9 tol Maarjamõisa haawakliinikm Rediksoni et 1. juulist alates wöetakse ühispankades ette kulepe näeb ette 2 nimekirja soodustustega riietelt, lauanugadelt, kahwlitelt, suuskadelt,
sülla.
wigastused kuuluwad raskete liiki ning ellu laenuprotsendi alandamine. Nüüd Oga on eesti ja läti kaupadele.
tennisreketitelt jne. 50%.
Tööd lõpetades hakati R-i kaastööliste tol Maarjamõisa haawakliiniku. Redikftmi seisukohale jõutud, muu seas ka Rahwapanga
Lätile antakse ühepoolselt: suhkrult (ainult
Tähtsamad soodustused oleksid wastas
poolt wälja tõmbama. R. jõudes juba pea wigastused kuuluwad raskete liiki. Näib, et nõukogu koosolekul, et järjekorraline laenu tikku antud: tsement (35.000 tünni aastakon 1000 tonni aastakontingendi kohta). Jalgra
lepoole maapinda ei läbenud ära oodata on tegemist selgroowigastusega, sest jalad ci protsendi alandamine tuleks edasi lükata sü tingendi kohta, milline soodustus jõusse as lastelt (kuni selle tollttariifi paragr. mini*
kaastööliste abi, waid katsus ise end iStumis liigu. Lähemad päewad näitawad, kas R ellu giseni, mis oleks sobiwam aeg protsendimää tub ainult alates päcwast, mil Lätis Praegu maaltollimäär ei ületa 20 kr., antakse Läti
makswat tsemenditolli kõrgendatakse), tahwcl jalgratastele 50 prots. tollialandus. Alanda
puu Pealt käte jõul üles tõmmata, kuid knk jääb wöi ei, praegu on ta terwisline seisukord rade alandanriseks.
Küll tahetakse aga Tartus läbi wiia lae klaas (soodustus astub jõusse päcwast, mil ind tollimäära soodustus on antud ainult
wäga raske.
kus järsku tagasi 9 sülla fügawusse.
nuprotsendi määrade ühtlustamine Tallin maksma pannakse mõlemi maa minimaalta 2000 tükki nende kontingendi kohta).
naga ja nimelt selles mõttes, et diskonto riis, aga mitte hiljem 1. jaan. 1932. a.),
Walgetelt ahjupottidelt, klaastdelt ja Pu
protsenti mittepikendatawate wekslite pealt lubi, jahmatatud tsement ja linaseemneõlid
delitelt 50% tollialandust. Nõeltelt, reha
alandada 12 pealt 11 Peale. Seegi oleks iga need kaubad on wastastikku ilma tollita. delt, ekonomiiseritelt, wilja tuulamismasina
Kas metsaülem uputas enese?
tahes tubli samm edasi. Muude lae
Schokoladil ja kompwekkide! jääb tolliks 1,5 telt, sorteerijatelt jne. 50%. Kokkulepe on
nude protsendimaärad jääks esialgu endiseks.
sõlmitud määramata ojaks.
Knyldawasti on see kawatsus Tartu pan kr. ja balanss-kaaludcl 0,30 kr.
Wöru abi-metsaülema paak riietega järwel. mees ife kaduvad.
kade Poolt üksmeelselt heakskiitmist leidnud.
Rasked wigastused. elulootast wähe.

Teisipäewa õhtupoolikul sai Wõrus teata
waks, et abimetsaülem Hindrtb Jaaska on
läinud hommikul kell 11 järwele Paadiga, kuid
kaduma jäänud. Nimelt leiti Roosi saarelt
paat riietega, kuid meest ennast ei olnud. Et
asi kahtlane näis, teatati loost Politseile ja
asuti kadunu otsimisele. Teisipäewa õhtul ja
kolmapäcwal toimetatud otsimised ei annud
aga weel tagajärgi.
Jaaska kadumist walgustatakse mitmes»!guselt. Mõned püüawad tõendada, et siin

olewat enesetapmisega tegemist, teised seawad

kadumist ühendusse riigikontrolli kontroleeri
misega. Nimelt on metsaameti Kontrollimisel,
mis algas juba läinud reedel, ilmsiks tulnud
puudujääke, milles Jaaskat süüdistatakse.
Kuna Puudujääk esialgu suur ei näinud ole
wat, on see siiski põhjustanud arwamist, et
Jasska wõis kas põgeneda wöi lõpetada enese
tapmisega. Igatahes peab lugu lähemail päc
wil selguma.

Tartu lennudiwisjonil uus ülem.

Tartu, lennuwäe diwisjoni uueks ülemaks hukkunud maj. Sööti asemel? on määratud major
J. K. Fischer lennubaasist. . Uus ülem asus neil päewil teenistuskohale. Maj. Fischer on
wanemaid lenuuwäelasi. pikemat aega juhtiwatel kohtadel «teeninud. Pildil Tartu lennu-»
diwisjoni ohwitserkond ja allohwitserid ühes õhukaitse ülema kol. Tombcrgi (x) ja uue
ülema maj. Fischer iga (XX).
Piksetorm Walgas.
Tegi kurja mitmel pool.
EsmaZpäewa õhtul läks üle Walga äikse
hoog, millega ühes käis suur torm, mis lah
iifc liitva ja tolmu pani ot.se tuiskama. Mi
oli linn tollnmpilwe keerises, kuna tormi-iil
tegi kahju ka puude kallal ja paiskas mitmel
pool aiaplangud ümber, purustas lahtioleMaid üksi' ja wiis linnaääremail kohtadel
uutÄ majadel katuselt kime maha.
Kogu öö wastu teisipäewa oli Lõuna-Ees
ti ja Walga äiksehoogude ja wihmasao keeri
ses. Oli Palju kõwu äiGeraksatusi ja Wõru
ning Lätimaa Poolt paistsid tulekahju kumad.
Lääne maawalitsuse sekretär
Areni asi kohtupalatile tagasi.
Riigikohus kuulutas otsuse omaaegse Lää
ne maawalitsuse sekretäri Aleksander Areni
süüdistusasjas. Kohus oli otsustanud tü
histada kohtupalati otsuse ja asja uueks ot
sustamifeks samale kohtule tagasi saata.

Kohtupalat oli karistanud A. Areni pool
teise-aastase wangirooduga. Süüks pandi
talle 400 kr. omandamist aiva usside arwel.
Nimelt oli wõtnud ta 400 kr. awansse haig
kate woodite muretsemisel, tegelikult neid
summasid aga edasi ei olnud maksnud, olgugi

et mawalitsuse raamatupidajale oli teinud
ettekande raha edasiandmise kohta. Peale
Iselle üli ta kinni pidanud 3 kirja B—B28—82 päe

tvani ja muu seas ka kohtupristawi kirjawa
hetuse lemalt ühe summa sissenõudmiseks.

"Noole" toimetaja mõisteti
õigeks.
Kolmapäewal oli arutusel riigikohtus õp.
J. Treumcmni ja ajalehe „Noole" waheline
protsess. Tcatawasti Tartu-Wõru rahukogu
karistas „Noolc" wastutawat toimetajat E.
Raudseppa 2-nädalase arestiga õp. J. Treu
manni erakaebe Põhjal. Selle otsuse tühistas
kohtupalat, mõistes toimetaja Raudsepa õi
geks. Wiimase otsuse peale kaebas J. Treu
manni wolinit edasi.Riigikohus.jättis aga.
edasikaebuse tagajärjeta.

Kongressirikas suwi tule
tõrjujatel.
Rida kutseid wälismaalt.

Wiimane koosviibimine
Litwinow otsib sõpru.
Soome kirjanikkudega.
Wccl Kord: unustamatu Tartu.
Wene-Prantsuse politilise lepingu mõtet ei tatakse, kuid kaubaleping olewat teoksil.
Teisipäewa õhtul oli Soome saadiku poolt
korraldatud dinee soome kirjanikkude Eestis
Berliinist, 3. juunil. „Frauks. Zcit." Irptnqu läbi halwata. Aui Prantsusmaa
wiibimise puhul. Dineele olid palutud ka Pariisi kirjasaatja teatab, et Saksa lehtede umbusku üles ci näita ja läbirääkimistesse
Tallinnas asuwad eesti kirjanikud ja ajakir teated, nagu oleks Prantsusmaa ja Nõukogude astub, siis ci tule selles lehe korrespondendi
jade peatoimetajad. Soome saadik Wuornnaa Wencmaa wahel läbirääkimised käimas was arwateS näha ainult niajanduskriisi taga
tevwiitas kokkutulnuid, soowides, et sidemed,
tastikku mittekallaletungi lepingu sõlmimiseks,
järgi, waid ka pettumust su
mis on eesti ja soome kirjanikkude wahel loo ei wasta tõele.
hctc arendamises.
dud, kujuneks wikjakaks ja kestaks igawesti.
Briandi ja Litwinowi wahel olewat Gcn
Neil päcwil jõudwat Pariisi Nõukogude
Kõnesid pidasid soomlaste poolt weel A. lär fis arutatud ainult kaubalepingu sõlmimise
Vene
wälislomissari asetäitcw esitaja Wol
wentaus ja Kersti Bergroth ning Olawi
wõimalusi.
Algatus
selleks
olewat
olnud
janski,
et selgitada kaubalepingu läbirääki
Paawolainen, eestlaste poolt K. Ast ja E.
Litwinowi
poolt.
Kuna
Nõukogude
Wcne
miStc
algatamise
wõimalusr. Pariisis ci loo
Hubel. Knna see oli wiimane õhtu koos wii
bida soome kolleegadepa, siis kujunes õhtu maa senini Prantsusmaad. pidas Nõukogude d.eta neist kuigi palju, sest Prantsusmaa ta
õige sõbralikuks ja soojaks. (£i£ejell 11 lah wastase ühise frondi loomise keskkohaks, siis bab ikkagi ennesõjaaegsete wõlgade kr:srmus«
kusid soome külalised „Expressil". Neid püütawat seda liikumist sõlmitama majandus- üles tõsta. ~
oli sadamasse saatma tulnud rohkearwuline
saatjatepere. Soome daamidele annetati süle
täied lilli.
Wiimasel sõnelemisel tähendas A. Jär
wiluoma, et temale on jätnud Tartu unus
jamatu mulje. Tartu olewat palju roman
tilisem ja lüürilisem M Tallinna, sus tule
wat esile rohkem praktiiline waim. Ta ütles,
et tunneb wäga hästi Heidelbergi, kuid ar
wab, et Tartu üliõpilaslinnana on palju hu
witawam Heidelbergist. Ta oleks hea meele
ga tahtnud weel kord olla noor, et õppida
Tartu ülikoolis ja saada kogu eluajaks omale
kaasa kauneid muljeid sellest lehe- ja õiterik
kast linnast.

Arwi lärwentaus palus wiimasel hetkel
ütelda edasi südamlikku tänu kõikidele eesti
kolleegidele ja kõikidele Tartu tegelastele, kes

niipalju lahkust ja soosüst soomlaste wastu
üles näitasid. Laew lahkus sadamast was
tastikuste elaguhüüete all. Merel puhus aga
kõwa tuul. ise arwasid, et mere
sõit niisugusel wäikesel Zaewal, nagu seda on

„Express", on tuulisel ilmal raske. Tähen
dasid ka, et Soome on keeluseaduse maa ja
Wiiburis oma 14. üldist tuletõrje
kongressi, ühtlasi on sel ajal Wiiburis tule woib-olla seal sõitjatel tuleb minna läbi pu
hastustulest, sest ei wõi minna Soome pin
tõrje abinõude näitus.
Kongressi ajal tehakse wäljasöite Imatrale, naile, kui kõhus leidub midagi keeluseaduse
wastast. /
EnsoSse ja Uraasse, kus tutwunetakse kohalikkude
Torm ei tunne nalja
Kokkupõrge Poola sõdurite
tuletõrjedega. Wiiburis esinewad üksikud tule
Hiljuti
ajas
kohutam
torm
Inglise
mootor jõupa ja wähcic aja järele oli lacw frlmcfS
tõrjed, näidates oma wöimeid.
ja Leedu talupoegade wahel.
laewa
„Malabari"
Sidney
lähedal
Austraalia
mkiks purustatud ning põhja uhutud. Küm
Soome Tuletõrje Liit on kutse saatnud kongressist
Kaunasest, 3. juunil. Ametlikult tea randa (ü ewal). Poolepäcwase lainete män ncd tuhanded inimesed jälgisid rannast loodus
osatvõtmiseks ka Eesti Tuletõrje Liidule. Liidu tatakse: WaMnikos, Wilno maakonnas, tek gukanniks olemise järele algas torm uue 'õudude mõnusat mängu.
juhatus wolitas instruktor A. Ptrkeri Soome tule
kis raske kokkupõrge Poola sõjamäe ja leedu
tõrje kongressist osawöima. Soowiiaw oleks, et ka
soost talupoegade wahel. Kokkupõrke põhju
teised tuletõrjujad, kes huwireisi/id Soome tee
seks pectnkse ühe piiskopi külastamist. Mit
Nisu ostmine Saaremaa põllu
Palamuse laulupidu 21. juunil
toad, Wiiburi tuletõrje näitust ja kongressi silmas
wcd leedulased olewat raskesti haawatud.
pidajatelt.
peaks ja sellest osa wõiaks.
Hulk külalisi wälsast.
Lähemad teated puudnwad.
Rootsi Tuletõrje Liit peab oma aastakoosole
Na.Pl icaba, wõlsid kaks Tallinna suur
Palamuio
laulupäew kujuneb täuawu Ta?"
kut 27. ja 23. juunil. Koosolekul pee
weskit märtsikuul enda peale kohustuse, ära tumaal üõeks suuremaks kihelkondliseks laulu,
takse mitu referaati ja on samal ajal ka
osta kõik kodumaa nisutagawarad, miS põllu.L'a wõtawad üle L 0 laulukoori lig-.
tuletõrje abinõude näitus. Rootsi sõitjad tule
pidajate poolt müüa pakutakse. Ost sünnib peokslaudu 700 laulisa, Ülbfeore juhatab Juban
tõrjujad pidagu ka seda meeles.
wastawalt standard-kawa alusel, mille järele snitnt. di ell V:» 12 paema! on fcnKcrt-juniü
Rahwuswahieline Tuletõrje Liit peab oma
nisu on jagatud 4 liiki. 1. sordi eest makse
hitccni.siiii kirikus, kus jutlustab Õpet. Jaan
koosolekut tänawu - juulikuu alul Pariisis.
takse 21 s. fg, 2. 20 s., 3. 10 s. ja 4.
Lattif.
Juntalaleeni-stim kauuistamad mitmed
Koosolekust wõtatvad osa 38 rahivust. Eesti poolt
18 senti kg. Seni on üle riigi ära ostetud fpeiloettefanbeb.
£fa mötawad kõik iiniberfaub*
söidalvad Pariisi Eesti Tuletõrje Liidu esimees A.
kõik pakutud nisu ja oma kwalüecdilt on suil
j
ci)
kirikuõpetajad.
Kont'ertüumalateeuiZlus
Puuga ja Liidu juhatuse liikmed J. Kemberg ja
remalt osalt see nisu kmllunud 1. ja 2. sorti.
antakse
ka
rnadbrcel
edasi. Laulupidu algab
K. Lorenz. Samuti peetakse Pariisis 26. juunist
Põllupidajatelt ei ole tülnud kaebusi selle koh
kuni 12. juulini tuletõrje näitust.
ta, nagu oleks mõni nisu tagasi lükatud wõi kell '4l b. l. Peakene peab wälisminister hra
Belgia Tuletõrje Liit peab oma 37. kongressi
omi L, õnis f e n. Laulupeost tretab fü*
arwatud inadalaina kwaliteedi alla.
15 17. aug. Roulersi linnas Flandrias. Belgla
lalüena
oür ka kaitseminister hra A. Kcrem
olencwalt ci ole se
fcb kutsutvad osa lootma ka Eesti tuletõrjujaid.
ni saadud ära osta Saaremaa nisu. Nüüd ja mõned rünikogu liikmed, tbtul kantakse
Belgia tuletõrje kongressile sõitjad saatvad Belgia
on Saaremaaga korralik ilacwaühendus ole ette laululawal mädaõhu ettekanne i ..Kuningas
raudteedel 30 prois. hinnaalandust nii minnes kui
mas ja ostetakse ka sealt pakutaw nisu ära. Ödinus." Laulupeo korraldajaks on kiriku
ka tagasi tulles. Kolm ametlikku Eesti Tuletõrje
Nisu ostmine sünnib arwatawasti 12. ja 16. nõukonu. eesotsas ejimede hra Moora ja õpet.
Liidu esitajat walitakse Kuningliku Belgia Tule
juuni wahcl. Wastuwõtmine on Rooma A. Keremiga. kuna sissetulek lälieb Palamire
Soome tuletõrjujad peawad 22.—24. j mm.

tõrje Liidu auliikmeiks.

saare sadamas.

Nii on Eesti tuletõrjujatel tänawu wõimalik
wälismaal näha ja õppida paljugi.

Leedu wiisad Lätisse jääwad.
Kaunasest, 2. juunil. Teadlikult poolt
teatatakse, et tviisade ärajätmine Lätisse jääb ära.

Siseministri jutul käis töösturite ja kaupmeeste
delegatsioon, kes samuti palus tviisade kaotamist
põhjustel mitte teostada. ArtveZ>.
tatakse siiski sellega, ct tviisade maksu alandatakse.

Kirjanik F. Holländer surnud.
Neil päiwil suri Berliinis 63 aasta ma
nuses luutud saksa kirjanik ja dramaturg Fe
lix Holländer. Ta õli aastakümmend kuulsa
lawastaja Max Reinhardti lähen: kaastööHolländeri sulest on ilmunud mitu pal
juloetawat romaani.

Statistika keskbüroo andmetel oli möödu
nud aastal Saaremaa nisusaak 23.267 kwin
taali.
Mustwees oli lööming.
Teisipäewa hommikul oli Mustwcc alcwis
Pctrogradi tänawal joobnud isikute wahcl
kakelus. Üheltpoolt olid löögimccstcks Gri
gori Mikulin ja Senijon Aganits ja teiselt
poolt Semjon Bastilow kahe wennaga. Kake-

kiriku tcmontccrimifc mõlgade katteks.

lufeš löödi teadmata isiku poolt Temj. Basti-lowile haawu kätte ja rindu, mis tunnistati
rasketeks ja elukardetavateks. Haamade löö
mises kahtlustatakse Grigori Mikulimt ja
Scmjori Aganitsit.

Sunduslik põllutöökoda.
Riigikogule esitatud seaduseelnõuga on la
hendatud kauemal aega vaidlusi tekitanud põ
himõttelik küsimus; kas sunduslik wõi vaba
tahtlik põllutöökoda. Ja nimelt esimese ka
suks. Järeliklllt põllutöökoda, kui ta meil
realiteediks saab, omab awalikõigusliku ise
loomu, nagu juba tegutsev kaubandus-töös
tuskodagi. See awalikõiguslik iseloom toob
enesega kaasa terve rea tagajärgi, mitte ainult

juriidilises waid ta puhtpraktilises mõttes.
Esiteks on sellega Põllutöökoda tunnusta
tnd Eesti põllumajanduse huwidc ainsaks
seaduslikuks esitajaks ja kaitsjaks. See
outoritcctsus seab koja crandscisutorda, wõr
reides teiste organisatsioonidega, kes kas täie

likult wõi osalt samasuguseid ülesandeid taot
lcwad: mitmesugused põllumeeste seitsid, ühin

gnd, politilise ilmega koondised jne. See on
tähtis juhustel, kus arwamised lahku lähemad
organisatsioonide vahel. Põllutöökoja sõna
jääb autoriteetseks, wiimaseks isegi siis, kui
tema seisukoht tegelikult wõib-olla ei leia üks
meelset heakskiitmist põllumeeste enamuse
jnures.
Teiseks on põllutöökool õigus oma vali
jaid tegevuskulude katmiseks ja seaduses ette

nähtud tingimustel maksustada, hoolimata
sellest, kas maksumaksja on koja valimistest
osa võtnud wõi ei -ja kas ta isiklikult tahab
koormat kanda wõi ei. Maks põllutöökoja
heaks on nagu iga teinegi riigimaks, avalik
õiguslik koormatis, mis vastuvaidlemata kor
ras sisse nõutakse.

Sunduslikkuse põhimõte on silmnähtav
loen Saksa-, eriti Preisimaalt, kus põllutöö
koja idee, pärast ägedaid Võitlusi ja vaidlusi
30. juuni 1894. aasta seadusega maksvusele
pääses. Saksa praktika ja põllutöökodade töö
üldiselt rahuldavad tagajärjed ei ole kahjuks
lubanud pöörata küllaldast tähelepanu vaba
tahtlikkuse põhimõttele, mis teostamist leid
uud anglo-saksi maades, peaasjalikult Ing
lismaal. Vabatahtlikul organisatsioonil on
rida paremusi, unda ei saa salata, ja fui meie
neid siinkohal veel kord allakriipsutame, siis
mitte selleks, et asuda põhimõttelikku oposit
siooni esitatud seaduseelnõu vastu, vaid \tU
leks, et juba algusest saadik teada oleks, mis
sugused olud ja võimalused meid valitud teel
ootavad.

Kui Preisimaa eeskujul sunduslikus põl
lutöökojas tahetakse näha ainuilt tagatist koja

töö edukusele, siis ei tohi unustada, kuiwõrd
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Lutsi ootab külalisi.

28 protsenti wäliswaluutat wähem.

~Pe«i wastu lvahetatud Prantslane" Lutsis.

Toodangu tunduw tõus mitmel alal ei jõua hianalangn»
fele järgi.

konstateeritud psühholoogilist tõde, et sissctn
Juba waremalj on kirjutanud mitmed
iekute garanteerimine ohutab riisikot.
eesti seltskonna- ja -haridustegelased, eriti Se

Kui vaatame Preisimaa põllutöökoja kor inmaa rahwuslased, et nad tahawad tingi
raldust, tema rohkearvulisi osakondi, alaosa mat Lutsi hõimlasile kulla sõita.
kondi, komisjone, katsejaamu, direktorite, amet
'See on kõigepidi terwitataw. Hõimuaa
nikkude ja eriteadlaste rohkearvulist pcrso teliste isikute ilmumine siia ci ärata üksnes
naali, siis saame aru, miks juba cnue sõda eesti rahwuslikkn waiinu ja julgust Lutsi eest
oldi sunnitud mitte ainult üle astuma seadu laste kestel, waid see mõjutab üldse sõbralikult
ses ettenähtud normist kui
suhtuma kõiki latgallasi Eesti riigi ja rahwa
ülemmäärast, põllutöökoja osasaamsele luaa wastu, sellega ühes ka nende eestlaste wastu,
maksust, waid ka kavakindlalt kaslltama riik kes mitmesuguste Latgallia rahwuste keskel
list toetust. Kuid mõlematest allikatest pole oma rahwuskultuuri pead on hakanud tõstma.
jätkunud kodade kulude täielikuks katmiseks,
Kuna Lutsi eestlaste asukohtades wõib ju
mispärast hakati kasutama kolmandat allikat malikku ilusat loodust näha alles siis, kui küu
sissetulekuid põ kk u töökodade c u e s kad ja mctsasalgad kaunimate järwekeste wa
t e ettevõtetelt. Kuid siin tuleb olla hel haljendatvad, stj? on otsustanud paljud
äärmiselt ettevaatlik, sest kergesti Võib tulu sõita Lutsi suwcl. Iseäranis ilus on Põlda
toow ettevõte saada võistlejaks põllumehele (Pilda) wald, kus eestlaste piirkonnas on 16
enesele või teiste organisatsioonide algatustele. järwekest. Mõnelt inäckcselt wõib mitu jär
Tahtes Preisimaa põllutöökoda üle kanda wekcst näha korraga. Tuiniemgi inimene tuu
meie oludesse, tuleb tõsiselt arvestada vii neb siin hurmawust hinges. Et suwel iga puh
maste omapärasusega. Kindlasti aga peaksid mas meid lubab puhkama, nagu siinne wa
muutuma meie senised traditsioonid ja meie nasõna ütleb, siis ci ole loomulikult kelgi karta
liig suur lootus riigi toetuse peale, kui ta kortcrikriisi, mis tundub talweajal wäga tera
hame jääda asjalikkuse, mõõdukuse ja otstar wana Lutsimaal. Suwel on kerge teha mõni
bekohasuse piiridesse ning ära hoida põllutöö piduõhtu, kus wõib näha koos kogu Lutsimaa
koja bürotratiseerimisc hädaohtu. Mingil tin eestlaste esitajaid. Selline pidu peab olema
gimusel ei tohi põllutöökoda muutuda pettu Lutsi linnas. Põlda, Nirsa ja Briigi walla
museks põllumeeste lootustele.
eestlasi wõib koguda Nirsa külla, kus on suur
Kui kõrvale jätta põhimõtteline külg, niis, koolimaja, walla,naja ja muid asutisi. Muu
nagu juba tähendatud, käesoleva seadused seas on need wallad koos Raipoli (Rääbä) ki
nõu esitamisel ära otsustatud, siis Võib üksik riku juures jaanipäewal, mil on siin suur
asjalikuma arutamise juures tarvilikuks osu „turg" (kirmas, kirikupüha).
tuda mõningaid parandusi teha. Kuid see on
Peale eesti rahwuslikku ja hõimuaatelist
harilik nähtus iga seaduseelnõu juures ja suu tuld peab iga Lutsimaale sõitja tooma endaga
rem osa parandusettepanekutest arvatavasti kaasa optimismi ja kindlat usku hõimurah
suuremaid raskusi ei tekita. Küll aga mõned. waste tulewikku!
Üks sarnastest on näiteks aktiivse valimisõi
Palawat tuhka puistame nende Lutsist
guse küsimus. Missugune põllumajandusliku lahkuwate jälgedesse, kes siia weel Eestist wi
pindala miinimum on tarvilik selleks, et risemist mõtleb tuua kaasa wõi kuulutada sur
omandada hääleõigust põllutöökoja vali male warisemist meie rahwale, nagu seda tehti
mistel?
nwne päewa eest ühele 1999-aasta rahurngi
Teatawasti lähewad arwamised selles kü sonijale, kes kogemata kukkus Lutsi eestlaste
simuses tunduwalt lalM. Põllumeestekogude keskele ja kuulutas warstist Eesti riigi häwi
poolt peetakse tarwil. eenmldada hääletamiselt tamist kommunistide poolt, mille juures Tal
wähemate kruntide omanikud, kuna sotsialis linna ühe päewaga maatasa tehakse, kuna muu
tid soowitawad alammääraks wõtta 1 hektaar, rahtva täieliseks hukkamiseks appi tuleb tae
kusjuures sotsialistide ettepanek nähtawasti ivast tuli, mis puujuuredki maa all ära põle
mõnede teistegi erakondade ridades Lcatawat tab. Selle naisprohweti apostlile wastasid
sümpaatiat leiab.
küll lihtsamadki maamehed: „Usui! (ei usu)",
Küsimus on praegu lahendamata, knid ainult häbi oli, et meheke tunnistas ennast
meile paistab, et asjalik kaalumine siin õige eestlaseks. Õnneks päästis ta siiski seisukorra
tee peaks näitama.

; sellega, et ennast nimetas nime pärast koeraga

Walimisõigus peab olema niiwõrd awar,
degenereeruda' uueks bürokraatliseks et ta haaraks kõiki isikuid, kelle tegcwusalaks
asutiseks teiste samalaadiliste Zõrwal, kuiwõrd on põlluharimine (kas pea- wõi kõrwalha wälja ainult wäikcse osa kõne alla tulewatest
kergesti siin aparaadi kujundamisel ja päras runa), kuiwõrd see ei ole eranditult sihitud kodanikkudest.
tiscl arenemisel on wõimalik liialdusteni oma majapidamise tarwituste rahuldamiseks.
1929. a. põllumajandusltse üleskirjutuse
minna, ilma. et neid otsekohe näpuga näidata Ei saa lugeda põllumeheks isikuid, kes wabadel andmetel oli I—s halliste talude arw Eestis
saaks. Põllumajandus on meil tähtsam ma silmapilkudel hariwad tillukest maalapikest sel 23.15)9. Kui wõtta alammääraks hääleõi
landusala -ja kui siia juure arwata tveel wa leks, et saada juur- wõi ka terawilja lisaks guse andmisel 6 hcktaari, siis oleks umbes
limistega paratamatult seotud wõistülst ning peasissctulekutele muult tegewusalalt.
29 prots. maapidajatest kõrwaldatud osawõ
enampakkumist, siis on selge, et waewalt lei
Täpset piirjoont mi muidugi raske torn-- tust põllutoökojast. Sotsiaalselt ja majan
dub rühmitusi, kellel jätkuks kodanlist huigust mata, kuid paistab, et wiga ei ole wististi dusliselt ei ole soowitckw nii suurt kontingenti
häält tõsta kawatsuste wastu, mis muidu mitte wäga suur, kui wõimaldada aktiiwne wälja jätta, järelikult ka luua kunstlikult
täiesti head, wõib-olla isegi tarwilikud, tuid walimisõigus kõikidele maakruntide omanik wastolusid kahe rühma wahel ühed, kes
mille ainus wiga peitub settes, mida sakslased ludole, ja muudele kasutajatele, mille pindala „sees", teised, kes „wäljas". Wõttes miini
nimetawad „üledimensioneerimiseks", laiuta on wähemalt 3 hektaari. Sarnane kompro mumiks 3 ha, langeks „äratõugatute" arw
miseks antud olukorras. Sellega ei miss tohiks olla wastuwõetaw mõlemile eel umbes poole peale ehk ligikaudu 11.999.
ole kellelegi etteheiteid tehtud, waid ainult tähendatud poolele, sest ta jätaks seaduse alt Kuid need on rõhumas enamuses inimesed,
kergesti sarnasel aluse! loodud korraldus wõib

Wiimased 7 kuud põllumajandussaaduste wäljaweos.
Wiimascs ~Põll!imajandi!swru" numbris oma 3 prois. Mõrra. Äõihmnad on 1 -11 C
üle 30 prots. od.iwrmad.
cm ilmunud J. Jn misjoni sulest põlluma agaEriti
suurr tõusu on näidanud ka
jandussaaduste sisse- ja wäljaweo kokkuwõue
peekoni
wiimase 7 kuu jooksul 11. okt 1 maini). wäljawedu. kaswades eelnn e aa-naga wmre.. .
Wõrdluieks ou toodud näiteid sis'e- ja iiulja kogulf ligi kolmekordseks ,a wäärruicl: '.U?r pool:cn
meo tasakaalust eelmiste aastate jama aja jook.
sul.

jckordels. Peckonihiunad ou odawu.-uud aga 1-

proti. mõrra. 1929/30. a. maküs lm. 163 kr.
Nagu selleit kokkuwõttest selgub, on põllu
1930/31. a. aga 94 kr. Ka kartuli wälmmedu
majanduslik waiiskaubaudus tunduwait mähe ou kogul: wusnud 25 prmj. Mõrra, maan
nenud. Eriti suuresti on wähenenud põlluma niielt madalamaks jäänud 6 pror,'. mõrra. nn kar
jauduslisto saaduste sisseiuedu, kuna uiätjameo
poolel näitawad mõned alad koguni tõusu.

tnlitnnnad ou cclmim aasraga morreldcs koiignnm

Kogult on tuuduwalt tõusnud wiimase 7 kuu 25 prorscutr.
Liha wäljaweos
jooksul wõi, peekoni ja kartuli wäljawedu. ku oli taaaüminek aga õnre lundnm. 19on n. /
na muna ja eriti lina tväljawedu on tagan Vv* kuu jooksul on Mälja wecrud 2-1905 km. cc.mi e.
nud. Tagasiminck on olnud lingitud peamiselt
a. sama oja jook ul 47.516 km. Teega wägrue
suurest hinnalangusest.
mine ligi 45 prors.
Wõid
on möödunud aasta wiimaicl ia käesolcwa a. cü
mescl poolel kuni X. maini wälja wiidud 60.754
fm. Eelmisel aastal samal ajal aga 57.211 km.
Suurenemine on olnud 6,2 prols. Mõrra. Wõrrel
des 1928/29. a. wõi Möljaweo armudega samal
ajatvahemikul, ou tõu? olnud koguni 50 prot'..

s. o. ligi pool. Et Mõihiuuad maailmaturul aga
tuuduwalt langenud, siis ci ulatu käecolcwal aas
tal wõi eest saadud summa kaugelrki möödunud a.

tasapinnale. Käcsoletva a. wõi tväljawedu andis
walluutat 12.662 tuh. kr., eelmisel a. aga 15.826'
tuh. kr. seega lvahencmine wäärtude järele ligi
20 prots.

Vaatamata hindade langwtle, ületab läesalctva
aa-ta wõi wäljatvedu wäärtuse järele 1928/29. a.

Lina wäljaweo wäkcuemi'ele pole moiu awal
danud miktc halb linaiaak, wa-.d hinnad, w-- CCl
miie aasta omadest üle 50 vron'. ja 1928/1 V c.
omadest koguni ligi 70 pron madalamad ol:d See
sõnu on linade wäljameoü iaadnd summa äarm.-

selt wäike kõigest 1260 tuh. kr. eelmise
4731 tuh ja 1928/29. a. 7800 kr. wastu.
M inade wäljawedu
naita* itviifrft taganirtincfnt, mic- nnmhtb cli vea'*
uttvelr warajejt taltvc tulekust i<t läoc-olcwa
kiil mait fcmabcit. Sctlc tõttu mcctt möenunub tal*

we jooksul mälja 4799 tufj. muna 5» 19 n:§. kc.
määrate?, kuna cclmtic a. samal aial livuiamct n
oli 7521 tuki. muna 893 tuki. kr. määrane?. Väär
tuselt on mäücnetrtinc olnud 42 ja koault 3ft vrot'

Kogusummas oti täpsamaid pFluinajandn.saadu'j wälia weetud ? kuu jaakb.-l 1 <1.5,31
tiib. kr. wäärtmes. eelmisel aastal aaa 22.0 tD
wahetatud prantslase järeltulijaks. Ka ei tuli. kr. cmt. Seffeaci ou tän-wu põllutnamn.
meeldinud maarahwale normannlane seepä dussaaduste Mäljaweolt laadud li ai
rast, et ta neid paganateks mõnitas, sest et neil
28 broti. wähem. Kui hinnad od'?Z ainud
kui katoliiklustel ei ole piiblit. Lutsi maarah seffcfe tn'apinnaf, millal nad ond aaSiat
was katoliiklasena peab ennast kõige õigemaks
tagau. siis oleks wõinud põlsumasauduS''aadust >
ristiinimeseks, aga tõsi on siiski, et nad piib wä!iaweo't 'aada 20,5 m;lj. kr. legc*
list teawad wähem, kui mõned Aafrika paga litalt saadud 10,5 milj. fr. asemel.
nad. Mis ew.-luteri usu kõige tumedama
Nõõmustawal konidel näuah taaanminekut
legi eesti naisele piiblist aabitsa tõde, see on ka Põllumajandusliste saaduSte ussemedn ja
weel Lutsi naisele terra incognita.
kaguni valin suuremal määral kui Mäljamedu.
Lutsimaale oodatakse aga inimesi, kes esi Kõige vealt mõih konstateerida tmduwilja us.
newad siin tõsise hõimuwaimlise ja Euroopa semeo suurt Mädenemiü. Teidumilm on ''ise
walguslise missioni lipu all.
weetud eelmise aaStaga ligemale
P. Voolame.
75 prots. mõfjem.
Nukilt on sis'e weelud wiimme 7 kuu jaa?,
sul 41.(170 kw.. eelmisel a. samal ajal naa
kelle majanduslised huwid ei koondu peaasja-' 503 930 kw. Selleag teed käesolewa toime
tikult põllumajandusele.
rukki sissewedu eelmise a. omast kõigest 8.7
Ühte aga peab põllutöökoja suhtes eriti prot'enti.
toonitama. Ja see on: mida wähem partei
Samuti on wähenenud ka nisu sa ninijaäa
politikat sinna sisse kantakse, seda parem ko sisiewedu. Wäärtuw järgi moodizsmh wiimala
jäle ja kogu meie põllumajandusele. Kahjuks talwe toiduwilia sisiemedu kõiaeg 25 vrois. eel
ei luba senised kogemused siin kõige roosili mise aasta ''ama aja üssem oit.
Kokkuhoid toiduwilja usiemeoS oli Mõhnani f
semaid lootusi hellitada. Püüete wastu põl
lutöökoda ühe wõi teise politilise woolu 'elle tõttu, et meil oli möödunud aastal daru!kantsiks teha saab wõidelda heade tagajär-- daselt hea saagiaasta, mis tarwidust wälicutaa
gedega siis, kui põllumehed aegsasti walwcle wilja järele tunduwalt wähendas.
Toodud arwudeit wõih näha. et tagaümintk
asudes kõige kindlamal kujul hukka mõista
wad iga katse põllutöökoda tema otsekoheste wäljameos on olnud eriti tnnduw lina jg kar
ülesannete juurest kõrwale kallutada.
tult ekspordi alal. kuna wõi. munade ja pee.
koni juures see nii märgataw pole.

arshuslOda

. kell 6 õhtul.

Viimased piletid müügi!: Tartus: postkontoris, „Postimehe" raamatukpl., Eesti pangas ja reklaamiautos. Valgas: Lepiku äris ja raudteejaamas.Võrus
Võrus:: Ühispangas,
Ühispangas,Fr.
Fr.Siska
Siska juures. Loosimine pühap&eval
7, junnil kell 3 p. 1. Tartus, n Vanemuise saalis. Miljon iga pileti eest, kui 7. juunil ei loosi. Sisseminek loosimisele maksuta

Maskiga konn.
Wav Vallacc'! lomaan. 11
„Ray ütles mulle, et ka teie tulete, pealik Gordon.
Ta ise on preili Bennettiga aiawilja aias ja nagu ma
juhuslikult silmasin, on ta tõrelda saanud."
„Kas ta enam büroos ci käi?" küsis Dick, enda tol
mumantlit kõrwale pannes.
„Kardan, et see on igaweseks möödas." Johnsoni
nägu läks kurwaks. „Ma ise pidin talle seda ütlema.
Wana oli leidnud, et ta enam seal eitäi ja mingisuguse
ennustussüsteemiga oli ta teada saanud, et Ray eba
soliidselt elab.

Ta laskis raamatupidamise eriteadlase tulla raa
matuid üle waatama. Nad olid jumalale tänu aga
kõige paremas korras. Mina ise oleksin peaaegu leu
nanud."

„Tcie wõibvlla teate, kus Maitland elab?" küsis
Dick aeglaselt, „ja kuidas ta elab? On tal maja
linnas?"
' Johnson naeratas.
„Ja muidugi," wastas ta sarkastiliselt. „Allcs
aasta eest leidsin, kus see asub ja senini ei ole ma seda

mitte kellelegi ära ütelnud. Wana Maitland elab kus
kil, mida peaaegu waesuse urkkas wöib nimetada. Ta
elab halwasti. Just nii waewaselt, nagu mõni tööta
tööline. Ja selle juures on tal miljoneid. Ta elab
oma õega. Wiimane hoolitseb koduse talituse eest ja ta!

ei ole wist palju tööd sellega. Kunagi ei ole ma näi
nud, et Maitland ühe penni enese jaoks wälja annab.
Ta kannab sama ülikonda sellest päewast, mil tema
juurde tulin. Lõunaks wõtab ta klaasi piima ja kahe
pennilise saia sinna kõrwale. Wahel tahab mind mee
litada sellegi eest maksma."

„Utelge mulle, härra Johnson, miks manamees
büroos kindaid kannab?"
Johnson raputas pead. „Seda ma ei tea. Ware
malt arwasin, et ta kindaid kannab ainult käerandmel
haawaarmi katmiseks, kuid ta ei ole mees, kes ainult
selleks kindaid kannaks. Ta käed on õlgadeni kroonide,
ankrute ja delfiinidega tätowceritud."
„Wõimalik ka et konnadega?" küsis Dick rahuli
kult ja see näis teist üllatawat.
„Ei. Ilhte konna ei ole ma temal kunagi näinud.
Kimp madusid on tal randmele seda olen

ma küll silmanud. Mu Jumal, loana Maitland ci wõi
ju olla mõni konnadest?" ütles ta. Ja Dick naeris selle
hirmu üle, mida kõneleja sõnadest wätja paistis.
„Tahaksn seda ise meeleldi teada," ütles ta.
„Mina peaksin teda küllalt häbematuks, ta ta isegi
wõiks olla konn wõi midagi sarnast," ütles Johnson.
Samal silmapilgul tulid Ray ja tema õde. Ray
nägi wälja tusane ja Gordoni waade ei näinud teda
lõbusamaks tegcwat- Ella põsed olid punased ning ta
oli peaaegu pisarateni ärritatud .
„Hallo, Gordon," algas Ray ilma sissejuhatuseta,
„wist olete küll teie olnud, kes minust minu õele on lu
gusid luiskanud. Ja teie olete Ellile ülesandeks teinud
mind luurata. Ma ci tea seda, sest ma tabasin Elli
parajasti kui ta..."
„Ray, sa ei tohi nõnda pealik Gordoni kõnetada,"
katkestas teda õde. „Ta ei ole kunagi kõnelnud sinust
midagi kahjulikku. Mida mina tean, olen ma ise oma
silmaoega näinud. Ja pealegi näid sa unustawat. et
Gordon on isa külaline."
„Jga mees toeks minu asemel sellest kära," urises
Ray. Isegi wana Johnson." Ta patsutas filosoo
sile õlale.

„Muidugi on omad mured teie pärast, minu
poiss," ütles Philo.
Olukord lahenes siis, kui John Beunett kaameraga
seljas punakat aiateed ilmus, et oma külalisi terwitada
„AH, härra Johnson, pean ennast niitu korda teie
ees wabandama, kuna ma teie külaskäigu päewa meile
nii tihti edasi lükkama Pidin. Aga mind rõõmustab
lõpmatult teid siin nähä. Kuidas ollakse rahul büroos
Rayga?"
Johnson wiskas abitu ja wöljendusrikka pilgu
Gordonilc. „OH, Päris hästi, härra Benn-tt," koge
les ta.
- Rahutils waldas Ticki, kui aru sai. et harra
Bcnnett midagi oma poja elukutsest ei teadnud. Ka
Johnsoni näis see tõsiasi rahulolematusega täitwat.
Pärast natukene rõhutud meeleolus weedetud lõuna
sööki, kui mõlemad aias üksinda olid, puistas au
wäärne mees oma südant Ticki ees loal sa. Häbenen
ennast, kuna ma petan wana Bcnnctti. lllay peaks
seda temale ütlema."

Dick oleks temale ainult kaasa aidanud. Noore
mahe wihane enesekindlus eksitas teda ja talle oli rö
lmw tunda äkilist ja warjamatnt wiha, millega kohtles
teda Ella wcnd.
Ta awastas, mida paljud armunud noormehed

omastama peawad nimelt, et armastatu aupaiste
ci helkinud sugugi tema sugulastele ja jõpradele. Sa
muti awastas ta, et ka ümmarik härra Johnson, sa
muti kui tema ise, oli täiest südamest neiusse armunud.

Tema juuresolekul oli Johnson närwiline ja õnnetu.
Ta Paistis õnnetuna kui neiu ära läks, ja meel palju
õnnetuni kui Dick hiljem tema käe wõttis ja ta maja
tagusesse roosiaeda wiis.

„Ma ei tea, mida sellel inimesel siin otsida on,"
ütles Ray metsikult, kui mõlemad kadunud olid. „Ta
ci kuulu meie klassi ja ta wihkab mind."
~Ma ct wõi mõelda, et ta teid wihkab, Ray," ütles
Johnson ja nagu ärkas oma õnnetust nukrustamisest.
„Ta on ometi sarnane armastuswäärue inimene."
„Mõttctus!" wastas teine kahtlustawalt. „Ta on
nuuskur. Ta on kõige pealt politseinik ja ma wihlan
neid salasid. Teie wõite mind uskuda, ct ta uhkelt meist
üle waatab. Aga mina olen samapalju kui tema ja
ma weau kihla, et ma teenima hakkan enam raha kui
tema." t
„Rahas ei ole tõik," wastas Johnson Pahuralt.
„Mis tööga siis teie praegu tegu teete, Ray?"
„Seda ct wõi ma teile öelda," wastas Ray sala
duslikult. „Ma ci wõinud seda ka Ellale seletada,
kuigi ta tundide wiisi mind üle kuulas. On saladusi,
milledest kui ärimees kõnelda ei saa."
Härra Johusou waikis. Ta mõtles Ellale ja oleks
hea meelega teada tahtnud, kaua see kestab wecl, enne

kui neiu noor kaaslane ta tagasi toob. Ah, härra
Johusou ei olnud kunagi ilus olnud, ja nüüd ta oli
peaaegu wiiekümue aastane.

Roosiaia üksilduses jutustas Ella Gordouile oma
kartustest.

„Ma tunnen, ct isa on kõik teada saanud.. Ta oli
peaaegu togu wiimase öö wäljas. Ma olin ärkwel kuiti
ta tagasi tuli ja ta oli kohutawatt kahwatu. Ta seletas
mulle, ct ta kogu aja on riugt Pori järele
tema saabastel peab see tõesti tõsi olema."

„Kui mina ta natukene härra Bennctit tunnek
sin," ütles Dick, „siis usuksin ometi mitte, ct ta mees
on, kes waikides kannataks, kui asi teie wcnda puutub.
Wõikiiu ennem enesele mõnda palju wastikumat wäl
saastumist, cttckujutada. Miks on teie wcnd nii eba
sõbralik minu wasttl?"
Neilt raputas pead. „Ma ei tea mitte. Ray on
äkitselt päris muutunud. Uus elu wiib ta kuristikku.
Miks on ta ometi wale nime wõtnud, kui, kui ta
ausa elukutsega tegemist teeb? Kui la hom-

Mikul mind suudles, lõhnas ta whisky järele ja leia
teate ometi, et ta warcm. kunagi ei joonud."
Neiu oli järele jätnud teda „härra Gordoniga" fõ>
nctamast. Järelairdminc teda mitte nimepidi nime
toda pani Ticki hõusbania, sest ta tundis häsu, et see
järelaudmiue oli.
Päew oli palaw ja taenxis piltvitu. Ella scrwec
ris teed nulruplatsil ja leidis Johnsoms ja Tlckis talu:
usinat aitajat. Noorte ülcwalpidamiue jäi endise t
wacnulikuks ja peale mõne katic Nayd wõita, jättis
lTick järele. Ka isa juuresolek, kes pealelõunat selt konnast kõrwale oli jäänud, ci toonud mingit pööret
paremusele.

„Kõige pahem on küll prokuröri elukutses," wiskus
ta waewalijcl jutlemisel laua juures wahelc, ,',et ta tu
nagi oma elukutset mahasalata ei saa. Arwatawmii
märgite teiegi ära tählmsetumad kõueiecmid ouia nui
lus edasiseks tarwitamiseks."

Dick pigistas mõnusalt ühe wõileiwa kokku enne
kui wasias. '
„Alinul vn kindlasti hea mälii. aitab mind
ka raskematel ja ebamceldiwamatcl situatsioonidel e u
nast rahulikult ülewalpidada."
Äkitselt pöördus Ray ünibcr.
„llpaadakc ailiiilt, hüüdis ta Mõtduvoõuius
seisab nuuskimise pea. Tema truu Elk."
Tick oli rabatud. Ta oli Crlfi jätnud ühe u. e
konna za lg edel e ja keeli teda põbjas jalgima hakanuo
Xsa nuud leisis Elk siin, käed aiawärawa warraste/
lõng rinnale langetatud ja waatas kurwalt üle vrili.l
klaajide grupi poole. *
~-ioljm ma jisse tulla, härra küüs
John Lcnnctt noogiitas pead. ' "
„Ma olin päris juhuslikult fiiu lähedal ja siis <v<i
mul meelde teid külastada. Tere õhtust preili
õhtust, härra Johnson." . „Änna seersant Ellile oma tool," ütles Jobu
Bennet tu,ajelt Nayle. xUpn
parandas detcktiiw tcifi-*
paubam, tui paljud mimcjci mind icctiaubiö „cai
ta, tauan, tammu parem pusti jääda. ' Pealc-i ci l.»
ma tcba cuciclc momfotb tjästi cttetujutaba eriti
tui politicimtub nttitb ccmait tcraitaroab !
tan jiis wastuteretaulise " >a T Uua-S
ut;c pealt tcijclc. waa.as.s
(Järgneb.)
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Mussolini ja Pius II. waenujalal.

lugemisel wastu wõetud.
Kõik katoliiklikud organisatsioonid Itaalias sulgemisele?
Awalikkude algkoolide seadus kolmandal lngemisel.
fordnö ointT ettcrnuefut .oi jcl uni juhtumid,
Riigikogu koosolek 2. juunil.
iui rofmiuitfrt mananud uuta lause rahnude
Wümane fooõolck peeti näial niues- ci Lirt foffnleiHi, jääks ta Fiuuifeelcf*
.'ime riibi. siio teths pühade puhul {cc iva fcci, mida ta taud vareniini wa!'dab. (?t:apcj*
aca.g, uiu- fm-tis- tiimmnmi. Wahcpcal unud mi litini numji.
mõeti folinandnl liutaniicl lõrli
-mi lanutd teine ja irani tulnud, autult riigi tn! tsendus
in.ac tn.
lagu nolc niaitad ouia tööga edasi.
pHinool lugcmikl iuõeii mastu „P.-esn ja linti
nv.trl t'iiijiuniega pooiiumid iiimkaunrade Jtfiun
Vcnniuc ia!i:a:a ptkendamisc protokolli finni tiimi c

miini? , .aoiiltviccuiviujc icadnse li b> inuu:iniic
'c-dus" ta ..lie-ui jn Belgia koiomaUmaldiK-tc 10;; amhefardate fnnaldanthe h fkulebbc finnuamiic
nadu;-". dainale isadusega Belgia a-unuade 'fai;iainaiuaia-ie iooduv.iu-tc otaiicf-S nagu
Belgia enda kaubad.

cnrtmö findrul imiiov (vi. Mitnnofc pcreiüitita
Vennoni seadns

teftr.ts natuke iõituirötiitnt- (v> .SVunnoc- suri
J lund ia ö ait civ u enne. kiti veunont a>g olets

Tattnina tehnikum s õppiioiic fnilsewäeteenisNis r
. ilutitntifclc' ampilendusc andmise seadus

oli ciimesei lugemi tcf. Kuna Tatt. tehnikum kikini
derniafie hUm. a.. üi-:- ainmk iette jadusega wõi
inoino telnuhani õtvluiile ajapifendnit. et nad niaf*
ila lõv eiada õppimüe u-ftnifmiii* enne rebuifumi li jv
n.aecviiniii. 2cadnc- nuut-i wa-An.

,1. ANls tsiklisis asjus
Ja õnmdab ixda. ei ia iffa ei ole konn-? loius
Nuuuoe veniioin mml.7 bäälemnud. Voeb ettf fo
misjoni inoutfoflidPl fri tifolua. ütleb, ei tn teil 1
lugemi kl hääletanud iimsiu. Põllnnuhcd aga koli

'aanud laiu. seadusega mlvtafjc ta vere fau
nale tutti iHTUtem anta.
?h, aii f innoiä, et Kunuoie perekond senini

uide peal? hiiinurvtd wahele. cr A-nf? ettmeki luge
mitel olnud naolK 2?el> iunberiiiffirmikf* Auk? ei
leia komisioni oroicfollideit midagi,
t! iinmn-? jüi iffa klgn emks.
Äöõni luagtu ejumiel lugcmiicl mecf .. riigi fegn
kodukorra tummune ja letkudumik kaduv" ja „ra

i,;;.d tübchpumi ja a'g liik? muksul? kuni liig:

wuvwaheli-?!? i!iiifüjimu->ie rahulikul teel lahenda-nuie. kohta kaiivt üldaktiga uhiuemiic jcadus".

;cnnon; .tar/.td, ima riigikontroll on i-ilele jului

kabi utu, (ii? RcnuaU- seletati, et peitiioit on mak-c
-ind ceaieadnie;iät n-cU. tihi iie on aga lahendamiie.s

c:"aru;d see tcadiK-eeliiiii. Aitkg arwab. ei see n
asute ucriii-it; nia.ömuie kindralile, kes pale ivapa
r.žyM aig loninnd. vn baawaiv tvabadUviõjalav

Wiihrmnsralnm,>?ke kulinnroinawaükinStc seaduse
mnntmiic seadus

ittõcti sa mu ii esimesel lugemis.'! loasni. iftdus
t*co mõningaid li-älteuta täluitncaa mnndaiuü. Äi

-e-e. ü Utdra! Uiuiiioa' perekonnale mai ja inafuiud uteh ioali;af;e fultuununifogu 4 aasta peale fir
, 7.Uinm 'ämma nilekv nõnda mg;si kindral Saa;
niie ;> a. aieincln -a loabaiiig; maliliuk finmnnVi
uu. !>' > injtruiiujtrifv oli.-: Hiaöiav lolle ebaieadn?-

;;i:t remtoii:. Vh-iugu c cianM tegemine unuvat
riiütrcau maga iipcd.uc reele. kUiiiviiii tooib eeait
itti.ibfjnid : ci. ida inna;. Äiuni kuna r; 'hääleta selle
'.adu c poolk.

vt.ndi '.. Eoor.> räägib, et meie juures on
fõ.f : um.end-nie on tiigifobiiiii laiu läinud. Uui

•f?: nt:, et -aa une kadu? pole UHiluiic eiuie kui

n'dib ellu kiuiuda üdi r knltuurhaolekegn mume maa

konna jaoks wõi uks maakond jagada titmttc-tie
knlkunrhoolekogu vurkouda. .Kawanniel on ellu fui--

'.ida knltuniheolklogud ptafmere ja Äamvr jaoks
eraldi.

Rahwahäätotuse seaduse muutmise seadus

wõeti 2. lugemisel wa»tu.
Parast waheaega asuti riigikogu wali
v -n.e i.d.i mmb n.u igat oaragr-abio; tõlgiti'da mit - in ise rahwahääletamise muutmise fcabuic 2.
me; moodi. Riiud ou lugu nii ka sette peujtoui lllgemisele. Par. lil juures kardas rkl. Kail
'eadniega. Äniid riigikoli!:.? on seletanud asja ära
uctb ettepanekuid, mis tehti juba komisjonis.
"i 'i:; t.tncmhe uiuda »'eda tagan, iii-:- uileb iette
IfViKik iuiraridtiv muna aia. ttiiigikagu südame ?(. Nei tepi ettepaneku, mõtta trahun ülem
.'iiiiiuštiiie olins.-ada ou .kas amafsc seda pensioni maaraks f> kr. aiemd 10 krooni ja wõimal
;rõr ci aina.
dada trahwituile edasikaebaunne kohtus. Sel
ähi. üf - '.'elemikertv meel 2oa:iiga ja mm' lele tvaidles wastu rkl. 3. Sooks, kes ütles,
and maa .'e.e-adeo. ei aiuu fud polewat komiszonis
et ka seda küsimust on komisjonis juba kaalu
Äruaudja K. Jonlnmn ini»b takt. märkutc?, en tud ja jõulud kindlale seisukohale. Pärast
tee uu :ä:est! oige .et asuniku!» Au!? ja Kuris ta-- seda wõtkiš ?l. Nci oma ettepaneku tagasi.
misi.mis bäii.ttaiid kile icadme poolt.
Sellega olid waidluscd seaduse teksti juures
Äi. Kuri? läheb kõnetoolt ja peab oma lühima
kõne. mis koosneb lauiesi: Ma ainult imestan selle läbi ja aruandja prof. Uluots tähendas lopp
> i-.gtkoän.. annab übe varagr. kohta öi.se selciuse,

mc? on. nu.it. kuidas teda baragradim kautada.

arnandta btbrutatihe üle.

sõnas, et kõik need ettepanekud ja mõtted on

wähemat wõi suuremal tuääral komisjonis
ärhuaia icg; R. Wurklc märkuse.
2 a-aitti io uut cüiuficl lugemitel lepnUknli aru tn sel olnud. Seaduseelnõu woeti wastu
roastn.
2. lugemisel 31 häälega poolt ja 22 wastu
t-lumlilknde nlqkvolidc seadis

seismisel.

Eü seuuaudal lugemisel, tkioeisl. WeSterblom

Eesti Panga seisukord läinud
nädalal.
Eesti Panga nädala-aruanne 29. maist
näitab järgulist seisukorda (klambrites toodud
armud käiwad eelmise nädala kohta: katte
wara 23-528.150,35 kr. (23.004.939,05), fifc
mekslid 10.392.572,32 kr. (10.55(5.229,45),
laenud waliksustele ja teistele 14.709.251,88
iiooni (11.829.480,20), pangatähti liikmel
04.081.151 ir. (02-459.194), jooksivad arwed
10.0,29.050,18 kr. (18.210.107,80), kattemara

mahekord jooiswate kohustustega oli 40,07
prots., 40,70 prots. mastu eelmisel nädalal.
Üldiselt ei ole Eesti Panga seisukord aru
ande nädala jooksul palju muutunud. Tsir
tnlatsiooni suurekajw 1,0 milj. kr. on tingitud
kuu 20. päemast, mil riigil täita rida
makse palga arwel oma ametnikkudele.

Aramärlimijt ioajad meel sisewekslite
junkma mahenemine, kingi mitte juures ula
tuses. Kõige tünduwam on see Mähenemine
kaubanduse alal, kus langus teeb tvälja um
bes 0,2 mils. krooni.
Kui ehituse tingimusi silmas
ei peeta.
Paaii eraam ceu ehnas Ludtvig Tina, skre
pää alewi-z maja. Nkewiwalusine ja? alewi ebi
mKkonn-?ioni vaat, sean üles tingimine, et püsti
icitain haane alet? mäliemalt N jalga tänamast
eemal. Ehitaia ei olnud aga säärase kitsendusega
näu? ja audi-ž ralnikogule kaelnne. sefeiade?. ci
r rcp.iä >ilcmiam imalniuse paolt et ale ieni

ma p.mdud sundmäärust ehjtuiewiiside kohta.
4?calegt ci ehiiaioai. ca 11.ni maia. maid wanalc
rci 11 fordi veale ilWija alueviud-a ci aicwai iuu
rendatnd ja aknap cga nepid ei keelama: iauama
liifiimiN.
7.tepaä mnnfoiirtmif nilu-r-ia:- afririinaOiuifc

ii aleuuivatifpgu mune, niide? luuni 2. Tina maja
itmtamiu N jala kaugusele tänama aa ee ii. Taiuuti

roolc-tnmlinfolmnnf aisnie, millega E. Tinal oti
'cicma pandud maja claiamine.
Niigikabuc aga tübima? rahnkoknnniki' ariuse

m iaaii? asia Elina iaatf. raufalsOiniknle otsus
tada. dünmauc leidis ,ei 9. Tina ci eluta mana
ma?a ümber, maid teeb une. scii maja saaiaad au
muudetud ja au ,elund juureehitmi. Elwa rahukah
iiiuik ja11 i 9. Tina faebuse taga järi era m niiiid
fnutrras lelle onme fa ritgikohnc-.

Hellega au jääurid jõusse alewiwalitsine ja
maiikogir mittied riiug mirmac-tel on õigus nõuda 9.

Tina maja mabalõhfumiit. ieü mabevcal an na
maia elutult1 lõoiOo miiuiid. tbüaia elütamise lannle

mistniie pärad au 9 Tina mac-tn k<t kriminaal
'üüdi-sni>? rõaicitid. Tina biitdab ama maia iväär.

!!!'t träänile.

Leedu sõjaminister uuesti
kohal.
Katiu a s e st, li j innul. Warem teatati,
et sõjaminister on ametist tagan
darud. Teda seati ühendusse tema äkilise söi

duga Tschcho Tlowakkiasse. ölüitd on Geed
re.itis sealt iagasi jõudnud sa uuesti sõjami
uisiri ametikohuste täitmisele asunud. Tel
lega kaoivad kuuldused tcmn tagandamisest.

Uus Prantsuse saadik.
Uus Prantsuse saadik Andre Buere, kes
saabus Tallinna laupäewal, esitab oma woN
tused rtigiwanemale 10. skp. Härra Buere
en anleemoni ebmitser ja mndinn> 9. nom.
1880. n. 1900. a. nimetati sdatkonna aita
idiecf» Mabriidi, 1907. ti. lee 11 ic- ta iaaTenna

Kus peituwad terawuste juured?
muoic umber uu 22nttfa:ti jn faoetondc oea*
staabi luu bei lattpenud valju mthamd ett c
heiteid. A-aoeiint ieab ceomavptlo noormaa
faomatamnt omav wanuuo. uaau tõmmu-nn ui 22cueiuoa! oma ~t'ommmoii", on ta
nhmliao loonud unorfoocionn. Ahril oma
forda tabab uooriuau tmbutado. maalt rnada
last oma maimuna. 2uuo 11. on turja.'t
maotu lõbutub taoaUnfnle kooli monopol'le.
unnl'ea-> kõneleb lolloft tema suulio l'.i'2'b
arnaidatud oittiufiifa kaioliiklaoie faomata
miie ule. IKuoioiuu omaltpoolt inndio paamo
on need organisatsioonid andnud 5000 preest tegeumses. Päatikau onioitpf>ü 11 punab oma ti fatoliitlaote jtoudioraauiiatstooiu laiali
kaitsealuseid paasia, asetades kõuesoiemaid matma, kuna mao täiel korral oicflelle iul
rit, mis näitab mittepslitilisi sihte.
organisatsioone pnsSopite tarne alla jo muu pennd rupimõunud. tookord audio IVtno ja-! tcs neid seega umrunlituu iuiSiiSludels alu reie, kuna ta ei talunud tnliutut lepitult ka
Wiimaie nädala kestel toomad telcgram tisteks. diendc sulgemis! tõlgitseb Täatitau rile nuia. ,V{ao auuab ta ka see toid allab
litid Itaaliast teateid päeiv päeivalt arema !koukordaadi d l-> murdmisena. CIHCII au 2eda ei luba oodata tema ncii pae mii lau ae maks mnntuwatcst sündmustest, seaemalt i mitmel pooi sase istlikud .«menioõinutd juba und iitlilvt ~>iui tanmo, ootame !a iiirra,
an ajalehe weergudelt kadunud kirjeldused j ajunud katoliiklaste orgauiimlsiomude julge luid keept ei saa metd sundida maauoalla eeo
metsikutest' hrilnrüüstamistest Hispaamas, iinifele põb/euduiega. et ueude luüuets on ma iki ma
kus alles nõrk wabariiklik malitsus ci suutuud j,,Popolnri" era Sau na endised tegelaüd. fes
22atifaui potilifa on rajatud poini auieir,
ära hoida märatsusi, tui kerkib imcslaw kusi j jatfaioat ühingute tailio all pauhini hhums
et ilmalikud mai unised on fadumad, ainitukit
mus: kus tõesti sama hakkab korduma Itaa tood sasetstlilkude mõimude masin.
lias? Tunnustasid ju ka mastaied Mussolmi
2 iil! fnc-ctftfja fate1! nfliifudc ühm kiriku maiuiuo laamene sa eksimatu. .Vtui
üht teenet: et ta on Itaalias loonud eeskuju }'(nlc ma hei oi! lama matta fui praerptite vinn tOittoioluti juba l(.t'2t>. a. tcai 22nti?anile cia
kiku kaitse ametlikule korrale, Ometi on nüüd fovb otaaliac>. S.Kiiiib ott ta aqa otuaudau.td maid labeuemmfaticid, audio 2uno 11. mao;
hmbimiö räuke korrarikkumisi pealmaas faitacleiiiahialifu iähiiitie, hunt on tvnuud tule, et iaocutlif malitino ott alt eo aa.ua ma
Roomas'ja paljudes teistes linnades. Pero amnliftt tulnu tUüfamlnn malttiitie ja paama nuiie, kirik apa anoeotab tajaudueaa. .vui
uas nn märatsejad teinud katset piiskopilossi ti mahei. Palsaatub tõsiasi, et lahkhelide sine iem oti tuli jama paamit miuetaund ÜJiuo
Põlema süüdata. Weneetsias joostud torm' red pettttmad iseeji hoopta suqatvauial tui su toi uut ..mebcfo, kelle läkitanud iaatuo", tuid
kirikuasutuste peale, rüüstatud ueude siierum letamate libuunite tuure-. VauaoioaD maa kirjao kardinal lv> ao panile ntmetao ta sama
me ja pekstud wanuulikke. katoliiklaste or taatikttsed iuudiatined. itheitpooi t: ta tal nt tUiuoioliuit iuuinuõu tetienio ja upeo kõueo
gauisatsiooitide majadest on mitmel pool al laate Viiiqlouitaõ icpinemnt Walt kain faitie OH ta märkinud, et ta ou nõiio tiept kura di aa
les jäänud ainult paljad müürid. Tealplm all nt ai pööret. Jeiseltpoolt: ta-ciim talumai laoiraafuniit pidama, fui kaalul ou lUIUUOO
res on politsei mitmel pool märatsejaid laiali ürikut marpmaidieit annita auta laiualuiefa. buipeõiiniotuo.
ajama ilmunud alles siis, kui kirikute häda
Äütdtuuate katku meele tuletada, põv
iKaemc, et Pttba Hõeetmie toolil iotuja ei
tarne iillatamale tähelepanekule, et la. ole tauaeitti uõuo järele andma l'imoiol;nt
kellad hüüdma pandi.
saladuse wõti peitubki imft selles, et ma Jepitusrqa" all ea tõsiselt iil ea kerita toilt tite puueiele, kirikut muuta oma faiuakuiefo ;a
ratiejaiks on need, kes seatud Itaalias aioa iõufnthtnuue :Koomaa anuva latte taaittieja, keelata tal tieieiomat mõtlemist. Ahtipt man
lihi korra kaitsjaiks: saseistid. Et ameti
uatv tn vi ia Ptua 11. toa hoi. Vnmraui le tepudepa ei ole iekkeko põhjust autud, ou truu
möimtld nende tegusid ei pidurda, jec tõendab, pntqute iõlmintisele jaraneuud loaiMoa pai
põluniõtteükulr õipuotatud raoeiottde iu.idio
et sündmuste põhjus peab peituma sügama jaataa fnriatifn, ntia mõlemaid fa teoreettii tuled: katoliku kirik ei laba end siduda iõp
mai, kui meeleolu silmapiires ärewuses. Tõe talt lahu lad. Üitibäatt fivi kui fa iaaeiitlif niiepa iaoeiouii maotu. £"ejt fnoetnit mõib
poolest --- fascistliku riigimmmu ja falotnf ntaalia uõuataad hnnbft oma vnaiaeale ftnt iibe'! beal päcmal iattpeda oma maotaotc obm
tiku kiriku roa bai nn puhkenud tõsised tera imatust fui fõraemalc maimule, pooljumalale. rifo. oa mõifo kiriku kaasa fiofuda iauejuon,
wused. Teda on walisriilide esitajaile ta .Haiba? mõib th-attfan leppida uu»!, selleqa, et napu üiopaauta fuutupriilluo, keda iealied
awalikult tuunustannd paawst Pms I!., kes Äluaialnn faitleb pnalappe fui alliimaid tmfuri npfonuad olid toetanud. Võpufo: neil
Laterani lepingute põhjal ci ole ainult kiriku , ametmfte? tntaoiia ivalniua pvoteateeri paeim! olnud maudctclfofaote protteofid tõeu
maid ka iseseisew riigipea.
mihatekt, kui kaplan läinud aa-ta p.tuiia dainad, et põranda all püsib kõiacu fannir:eu
iHbeafiiuiaaie unuekaa piialapi, kelle isikut hoolimata eluo tüuiojolini maotaoie liifumu
Km eelnimetatud Laieratn lepittgud kaka lUnaiolnti ei luqeuud folp.tie.fa. 2amuti feea ite. 22aü anoeotab ettemaatlrf vaamotmil,
aa.atat taqasi, meebrttaria 11129, said teoka, sõukatsumnle ioau a. eovmo piiafoot et ka need, praeep.t iuiialuied. mõimad hom
nähti selle? tõendust, ttaqu aleka spiuaialiui ja nimetatu ise ümber. 1 .Ha -matnaltffube - kii ii me iaada ritrjiiuiikidefv.
Roomast, 3. juunil. Pmctvns Wati Pius M. saadumalt lepitauud nmcmi Itmv
kani ja Itaalia lvalitsuse wahcl ci ole ilmagi lia ja katoliikliku finturitgt umbel. xTmeu
wecl lahc/aouu-d. Kuuldawasti on Mussolinil tm juba uiiiib jõutud milanoele, oi pooled
lindel tahe kogu katolnklikkn aktsiooni laiali I iitstoift süüdistamad lepmgu iinirdiuhes. 2ii
saata, kui diplomaatlikud läbirääkimised, mis jliõintais ott A-stone Eattoliea liitu tuuhiioab
praegu käimas, ei peaks soowitnd tagajärgi j katoliiklaste oraannatfioomd. Hõi S*. n. hm
andma.
fovbaabi £ 15. põlg ai tohusms Itaalia iva
Paawst on ühes oma teisipäcwases kõnes ! litins, et ta nende legemusi ei mfista, Siu nad
jälle tagasitörjimud süüdistuse, et katoliiklik osa ei unna poi inlmie era!undade tegeiou'esi.
aktsioon teostab politilisi eesmärke. Aktsiooni laseistlik ajatirjaudus nõuab nüüd, muidugi
noorsoo-organisatsioonidel iseäranis ei olcwat anuniifnii pooli lieakskiidetud liriui istes, neiu
midagi ühist politikaga. Wiimastcl aastatel dc sulgemist, süüdistades neid just polmuies

Autoomanikkude lokaut
Poolas.
Tellise ja ostke
VQx« i a m i st, : !. junnil. ( 3 u.) Poola
autoomanikud on iilc logu nuia mallandanud
naiste ja meeste valmisriided
ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete JÖ.OOO taksi auto juhti- Ühtlasi aluuqvbaiuah
kauplusest
ontoonuimtub toigu Pooia linnades tannmo
Abd&l Tartus, Kaubahoov 8. telt foxmalbada iiiixianiob pxoteuüo lilo.it
sitse fecibunitie loctotu faanuiiiicic mölina]!

sekretärina Berliinis. Viinis ja mominse
keskasutuses, seepeale oli härra Btiere pea
kontuli kolnlStetäitsakS Kölnis ja '.Noinzis
Inglismaa walimissea
-1925.-1929. o. biirooiileinaks ke'saü>tuses
dus muudetud.
ja 1929. ii. funi siiani täismoliline mi meier
Eiiria itlciirfoniuii köüitnse?.
Lloyd George'i lootused täituwad
Hulk pikseohwreid Poolas.
Londonist, 3. junnil. Valimisseaduse
Wars s a w i st, 0. junnil. Pärast 30 muutmise seadus, millega altcrnatiiwnc wa
'leesia raunikui ja Wilnomaal malitseuud limiswiis sisse seatakse, wõeti alamkoja poolt
luu must järgnesid Poolas äiksekormid ja kolmandal lugemisel wostu.
rahesajnd. Wiljapõllud on suurelt osalt hä
Poolt hääletas seadusele 278 ja wastu
lvi ta tud. Raheterad on kohati olnud tuwi 228 häält.
muna suurused. Katowices lõi pikne tööliste
"Nautilus" sõiduwalmis.
salga hulka. 1 tööline sai surma ja 8 haa
wata. Bukowiuas lõi wälk koolimajja ( koo
New -Lj orgi st, 3. juunil. Alltoecpeat
liõpetajanna ja 0 last sai kannatada. Lwo
millega sir Hubert Wiltins põh
mis lõi mälk surnuks 5 inimest jn ühes teises janabale kawatseb sõita, sõitis teisipäcwal
kohas 2.
Prdwinectowni, kus lactva wcel kord proowi
Kuumuse pärast on suplejate keskel palju takse, enne kui ta sõidab iile Atlandi ookeani
uppujaid olnud. Nii on Warssawis- uppu Terawmägedele, kust algab jää all sõit põhja
mid 12 inimest ja Prombergis 18 inimest.
nabale. WilkinS kawatseb wälja sõita 48
Kommunistide kättemaksu oh
tundi pärast oma saabumist Terawmägedele.
„Nantilus" on juba kõige prowiandiga iva
wer Dwinski metsas.
rnstatud.
Surmati oma ..seltsimees".
30 kilomeetri kõrgusele.
Riiast, 0. juunil. Twinski politsei sat
tus kuritöö jälile, mida kindlasti peetakse
Kipser tahab Piecardi saawutust ületada.
kommunistide, kätetööks. Kaks poisikest leid
B c r l i i n i st, 3. juunil. Piecardi kaaS
sid metsast mehe laiba. juurdlusega tehti
kindlaks, et õnnetu on surmatud laenguga lanc „tacwalcnnul" dr. Kipser on „Lo?al.
selga. Passi järele osutus ta Rudolf Wra Anzeigcrilc" seletanud, et tal on kawatsuS
nauskiks. Emia -seletas poja tegcwnsest, et uut tocwalendu ette wöttal Ta tahab tcoS
Rudolf oli aktnwne komminiisl. Ta oli kom tada stratosfääri lendu prof. Piecardi lennul
munistide kulleriks. Sõitis sagedasti Rtia kogutud kogemustega. Selleks ehitab ta erilise
ja Rehsekne tuahet, kus ctsns komntuuislide õhupalli, mille abil wöiwat pärast nagu lan
salatrükikoda. Pärast nimetatud trükikoja gclvarjuga maanduda. Kipser usub, et ta saab
paljastamist algas kommuZtistide wangista tõusta niisuguse ohupalliga kuni 30.000 m
mine. ..Seltsimehed" süüdistasid Grananskit kõrgusele. Kipseri kawatsns äratab iväga
äraandmises. Rüüd on ta nähtawasti nende suurt huwi. »
kättemaksu ohwriks laitgenud. Juurdlust
Hukkunud allweepaati
jatkatakse.
ei leita.
Kui Lätile Poolas põllutöö
lisi palgati...
ka teise allweclaewa hukkumisest alu
seta.
korraldasid kommunistid suure mürgli.
Helsingi sl, :i. juunil. vJ(õiilognbc
W a r s s a w i st, juunil. Wjeluna töö
börsi ees puhkesid töötatööliste rahutused. iSecttc lannab toimetamad allmeciacma ~ur.
Teal palgati põlfutbolist Lätisse saatmiseks. t>" otsimisi Äransgntnbi juure* tila ebaii.
Tööbörsi ette oli kogunud •>.."»()(> töötatöölist, Hiihapäewa hotumik»! tuli koltale ü!o jaa
peaasjalikult mehed. Kui teada saadi, et Pal murbja tuupi laetu ja eomaopäemal lahku*
gatakse ainult naisi, hakkasid mehed kõmmu itk* söjalacm. Ctsintisek. Äott ikka 7 laema:
nistide ässitusel mürgeldama. Nad tungisid neli traalerit ja kolin jäälõhkujat.
"Hootli leht ~Nya Taglig: tHllehanba" mai
tööbörsi rmumdesje, haawasid tööbörsi juha
tajat ja siht piilitstnitiffu, kes katsusid korda bab ikka ebaii, et hukkunud allmec paate ou
jalule seada. Tcunuti sai kannatada tööbörsi olitttb kak* ja teise laelua hukkunute pail ole
mööbel. Kohale kutsuti politsei abiwaed, kes wcvt umbee, itk? mere tutil hultu
pisargaasi abil mürgeldajad laiali ajasid. 7 miüpaigasl eemal ära märgttuõ. üitlclacm
isikut wangistati.
Vlransgrunbilt aga eitatakse seba, kaua lae
Walt ei ole märgata ühtegi teist märgitub
paika.

tccdcmaksn xcunoccxnntu.

Rekordiline purjelend.
Berliini n. :i- junn:!, 2a:'m Purie
[eiidnr itta uudiv tcouo-i- 'urntunou:.:»
iennu Beriiiniü r»i:rti Cdcri ööre*. (ü;
n.' teda tegi ta uiiHr £. uia rin.]:. d:;
'Berliini fooal. 'Ja tenüv sOu ui Pr-mvi
'.nootori'10 lemtnfj abi;. Jlisi :^u,
Uutele* tcovtov la IPi f;n
'i"<-1K farh uu 1 anu ; ni-mln;.. .u>::a:, !i
u;:;ua |im:x>- h aa!
Jaapani laen Moskwale?
X or i a >"r. :1. *uiuiu. JVvnai;- v Pa
Ihnema,i maini aa h>,ilb.unoc-.- i ,:vo> lae:
rböfuitifab laenu auanuhfx Pi-r!. jt "e e.
.Vantu io..v,!imii;: ülilaiu ,\aa vn ü hi. ui.
Umle aiftrauMuaia faa'o.acuvh ;;v.
•!;ii''a.

Turbast kütteõlisid.
Seome teadlase töötulemus.

Atentaat "D6" peale?
Äkked ja rattaking Berliini kiirrongi ees
anuo v e v t st, 2. juunil. iJVritim oo
fiirvoim (i" ee~ Joni ciutc vo.iutooct t iõtiu
Cbtoseldc fn jaamade ma bei fuf:>
raudafct ja raudne roti ai; na. Uuaaeau olel>
õnnenm juhtunud, fui mcbuniuljt lafmtiiji ci
olem niarrtomid ja roimi peatanud. Cn ju
hite;, ci romi inoft roobastele ]oi. õlientacdi
sepiksejatest, kellede tabamisel* mudteciv-.illti.lv>

H)Oi) Znif. antaiit on nmaraiutb, ci o,c
Taliiciir.

Palwerännakud Derbyle.
Buurcb wõidusõidud Epsomis. ?lutodc
larawanid unnnistawad teid.
ik oiido ii > sl, :i. juunil. (Xrj. i Meifn - ba.al fcfl <> p. 1. 11 lil OO lipiomis Tnulu* Im
bume ivõidujoo'* -Tcrbo. <?õldujoofiu't
loõtab ieelord oia i'. onaimmcm fuuiiamat
bobiist. 'lmiiciouü tõotab meel icc, et puudub
uiiiiuiinnc ic lau*, ntioinnuotci bobitvtel on
t nõidu 100 l ust. Elle tõttu keeb palamifuhicii
loosi poe li te nicooftiuinc. iemv.id
mm minuciurpiioid oiolllsi nuutja hobule kvli
ta. ei toa naa midagi lindlat bcida. ml õued
leiicd armaumd 1i i b;, et iee kord ometi õnnes

tub nurjav! sumeril tuim mõttjaks oma bo
buit. Binaer on 11 arm tai kianutd (vobuiv.d
-ievbnie, et ole aua iem iuutund esimest mõi>
tn '.mda.

» elsi n (\ i st. junni;, 2oomc palncb
•Varnu Terbn mastu 01! naaii alati maa
lüfnnn pxofcssox .Uompa o:t lõpu Ic miimi rnfii imiiv. oee Londonist lypionu muutus
laboratooriumi kalied. mm ncunr.oad, u tnv feuipaeum õhtul juba pidemak;. ontode fora
bait nmib maimmtaba igainguicid hittcülrtd nvnii... Cu fa fitllci-fr neid, fc* focm oo ond
On selgitada, kuinoõxd aga iee taind inurloös

leeJ, ei õniel aial jõuda rnõidusõidme.

lusena, pöoratnfic wolilsuie poele ettepane mo;io]id ootel mlitilt taetoa all tvõidn iõidu tee
luga tar.oikifu katinnabrilu ePprmmm.
aares, et cneieie lind.usmda varemaid lolr;
r'ca'ltmantamifcTv.
Mahra kiriku wõõrandamiseks
juba üle 70.000 allkirja koos.
Sport.
:K iI a st. 3. puuni iKabmabaalctum ai.
patontiicfs Pfabxa firifn muõx.v.tdamiicf* on
Paawo Nurmi ilmarekord
juba iile 7(1.OIM) allfixja foo-a. hftalxm lata
löödudall tix-ja dc andmine õige nuialt j.i iafviaicd
lootsid, majaüf aun allkirju lokin u tule.
2 iin olixiüc nüüd a noomi ic!, ci alllivpi iaab
"'•- • t Vc»'.;::»Cj: I ' n;-,kangelt üle itõuctama naxmi.
•' ".I w -n\i *.v. ..
-'t':! vint "'I . .. ..
Tiitlid kolikambris.
Mogufotntn walimiscd tõenbatood usnlönit
praegusele Hjõpaaua tvalitsusele.

wi abvi t b t jt, :j. juutni. i ätj.i \\e
paauta timlitiu* ntnolbem maa ruie, mille pcb
sai kogu .vnopaautae- tülKvmv.alm aabl: iitriib

ja jciiue-ltieb eee-õuiuieb. PM.te-rm' on keela
tub tiil-eib tarmimba onn äiaud;!. bof •
ntcittibi.-!.
Rahwuskogu tuleb kokku 14. juulil

"üubapacmal oeetr .vu-.-paaui K- uuii koen;
fouua ma! im isi neto folttabeo, fu :• I_. ap-ullt

''•l •" : : >:•. . ;<•> c: U':!ti.

M:UffUiüiü!»vlrjr of n min üb.

I'..iH; „•
j. Jvrn:-- . . ,1? f
" -I'' >
!I1 )•';'•{• ii•:, fiiit; v

"! ;• "i;.r\ ;r v 5... ,**r.j;r.'V'. ":n :m.: ».ii .
<"» ']n
>! "1 fii ' 4*i —. ,

M -'r.-!;, (ii tf; *f*r»::;. P
uuvfintiteb liilii-vatt. Üldse oti ma liba NN." 5.
: - q.>/;r" ,:
Malmi!im kellest arwttst olemat tvadan.na
Vr:;'; •*. :'i,'i{
sed saattub ' mmnrlm-irb iatb tolku uiu v.lr t"'a la Jiumeö 'jsir:*i! i::i';y.s
Peo JW> iobta. Veamuu-aer ieleiao ajaktv
Mnl('Hi!nft*b il wib Pnide
jattbtne esitajatele, et N>i\nmania vahtivte-kogu

> !i:';>* !-*;>'* tf- vM v:**-;:'.' nn*?-*'.-- *> *; * ..

< ].•!!:•;! i* ;. • * •<*n;''-;c'r . r,-]p.vir.r-:>tuafituiieP nt määva tub !õpiüi;!t kindlate
v t .R:>f T;-f.-, • :r-'ir
suuni peale. NahtmtO!"gn ae-'up fc-fhi 11.
'••i'"*:." 'i' iuii• i:t<Tr- n-sfnr
suulu, s. t. läpialt folnt lund parast tnaba pnrfj.*
uvncfic f,i hunn; t*T*T >'i ? '
viigi mäliafuitlurauuii.
' e ''i: Z üi;;*!'.: : Torkiv: ;*.
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Ringi ümber kodumaa.

Mõjuwõimas tahteawaldus.

löö. Seni et saadud põllule minna. vt maad sei
Sekretäri palka ci saa kiuni pidada.

sid mee all. Nüüd takistasid seda ka moel w.ima«

Kaagjärve wallawalüsuscl oli riigikohtus ärri
tusel omapärane protsess. Endine Vallasekretär
Jakob Eduard .Kurvits vabanes omalt kohalr 17.
wcebr. 1930. aastal. Kuid palga maksmise Kur- .
Vitsale lõpetas vallavalitsus juba 1. deis. 1929. '
a. põhjendusega, er saamaiajäänud palga osa
maksetud teisele inktile Kurvitsa poolt tegcmata
jäetud tööde ecst. Kurvits audis rahukohtunikule
kaebust palga kinnipidamist pärast. Rahukohtu- •

Ewmaja.redi põletati maha. Esmasväcwal, 1.
skp. põletati Polli uxillas. Rannu metskonnas mcis

32.000 naist ja meest nõuawad perekonna-õiguse Parandamist.
9!agu juba teataütd, wõtsid riigiwanem
K. Päts ja siseminister J. Hüner jo n
teijipäewal wastn ülemaalise naiste saat
konna, kes esitas walitjujele märgukirja uue
Perekonnaõiguse wälja töötamise asjus ühes
kogutud protestiallkirjadcga. Täie õigusega
wõib seda saatkonda pidada suuremaks ja jo
tiidimaks, keda riigiwanematel jeni tulnud
ära kuulata. Olid ju tema kaudu esitatud
üleriifitkult kõik naisorganisatsioonid, >km ta
kõik rahwused. Samuti kõik need 32.000 ko
danikku, naisi ja mehi, oma allkirja and-"
ntisega wäljendanud tõsist joowi, et uus pere

pcrekonnnöigus tuleb wälja töötada ja maksma Ja on otsekohe märgata, et mida suurema tegevus
panna abielupooltc üheõiguslusc alusel, ia tunniS väljaga .autoriteetsem organisatsioon. 'stda kaalu

Saatkonda kuulusid esitajad kõigi liitude
poolt, kes märgukirjale alla kirjutanud: Nais
liidu esindaja rkl. pr. M. Reisik, Naiskodn
kaitse pr. M. Raamot, Maanaiste Kejk
selts pr. L. Einbund, Adak. Naisühing
pr. dr. E. Lasberg, üleriikl. sotjial. nais
komitee pr. H. Jansen, Saksa Naisliit
pr. L. Hippius, Weue Naisliit pr. M-

wasta meie rahwa tegeliku elu nõuetele. Pealegi

tas tarwilikliks, et naiste esindajaile wõimaldataks
täisöignslik osawõtt perekonnaõiguse resp. tsiwiil
seadustiw komisjonist, ühtlasi otsustas kongress
korraldada üleriikliku allkirjade kogumise protestiks
pcrekonnaõignsc ceikawa ebaõigete ja ebaõiglaste
seisukohtade wastn, nõudes perekonna-õigust. mis
põhjeneks mehe ja naise üheõignslnke printstibil. All
kirjade kogumise tegi kongress ülesandeks Eesti
Naisliidule.

Eesti Naisliit tegi need resolutsioonid teata
tonte perekonna-õigu c wäliatöötamise tomisjonile.
Komisjon on wahep.nl oma töö perekonna-õiguse

osas lõpetanud ja esitab eelnõu wabariigi walit

snjele, ilma et oleks arwesse wõtnud Naiskongressi
põhjendatud seisukohti ja soowe. Komisjoni poolt
konlta-õigus rajataks õiglusele, üheõiguslusele wastn wöetud perekonna õiguse eelnõu on ka oma
ja wastaks tneic rahwa tegeliku elu nõuetele. lõpukitjul wastolus uuema aja õiglustundega, cga

Barhotv, Rootsi Haridusseltsi Naisosakond

R. Reipmann, luildi Naisühing M. Slis
ftciu, Eesti Õdede ühing prl. Sepp, Punase
Risti Õdede Ühing prl. Hamburger, Naiste
Karskusliit, Kristlik Ühing j. t.
Märgukirja üle andes pöördus pr. M.
Reisil riigiwancma kui ka siseministri poole

on uue pcrekonna-viguse põhiprintsiip wastolus nende

põhimõtetega, mis deklareeritud Eesti Wabariigi
põhiseaduses, sest perekonna-õiguse eelnõu praegusel

protestiallkirjade arw ka kohwtegelaste keskelt.

Riigiwanem awaldas arwamist, ot pere
konna-õiguse eelnõu tuleb komisjonis uuesti
ümbertöötamisele. Ka siseminister seletas, et
naisorganisatsioonide poolt ette toodud seisu
kohad peaks leidma rahuldamist.

Märgukiri ise, mille juure lisatud kolm
paksu köidet allkirju, ütleb järgmist:

õigluse alusel; 3) uuest eelnõu koostamise komis
jonist wõtaks osa kaks tä-Sõiguslikku naisliigct.
Mlakirjutannd organisatsioonid loodawad, et wa
bariigi walitsus wõiab tõsisele kaalumisele senisest
õiglasema ja tegelikule elule wastawama perekonna
õiguse wäliatöötamise.

määratud .wõib ütelda, et hääletus on olnud pea
asialikulr intelligentsi hääletus, mis tähendab üht
lasi. er ta on meie rahwa kõige teadlikuma osa
tahteatoaldus. On loomulik, et mcie naisüliöpt'--

Kaarepere põllnpidainte õppereis Tartu. KaarePere rahvaraamatukogu ielis korraldab 13. ja 14.
juunil onta liikmetele ja kohalikkudele pölludidaja
tele, kes möödunud talvel rahvaülikooli loengutest
ja kursusest osa võtud .õppereisi Tariu tööstustesse,
lvabrikutestst, trükikodadesse, mtiustiimidesie jne.

meestel rohke kalasaak. Eksportübing ostis rob.csti
kalu kokku, makstes kalameestele korralikku NÜ'M.

Niipea aga kui ühing ruumipuudnstl k.alu enam
Ma siu Mätta ei saanud, lõid tvahelrkauvlcjad kalade
hinna õige tunduwalt alla.

Sõjaline õppuS Pärnu koolide?. Suwi -tcit w»
ialistest övvustest Mõiab Pärnus 152 noorr oia.

Noored saamad koolide kulul garnimni koogft
lõunat.

..Estonia" ooper tuleb Pärnu. ..Estonia" oo*

Siis ajakirjandus uimede kaudu, lei

dub endiseid valitsuse liikmeid ja praegu Vabariigi
Valitsuses seisvaid, suurtööstureid, koolijuhatajaid
ja õpetajaid, kirjanikke, kunstnikke kaupmeeskonna
esindajaid, kohtunikke, Tartust isegi riigikohtu liik
meid oma esimehe Karl Partsiga sa professoreid.

Väga suurel arvul Tallinna ja Tariu arstkonda

oma tuttavamate nimedega. Estonia ja Vanemuise
näitle said. Seda kõik meeste hulgast. Endastmõi-b

paremad ..Estonia" ooperi j õud.

SnwituSuudrH Pärnust. Ranna kõlakoda on
Malmis sa ootab orfeftrit. Ccfcfter iõuab viib
päetval Tartust kohale ja annab kohe oma cnme

kontserdi. . .

Samuti on kohale seatud ka nai-ne 'uvelon nd,
mis on suplemiseks ammud.

Pikne laaStab Saaremaad. Neil päewil põles
maha Waigu kalameeste :arwitajaicülnngu uus

kaupluiehoone ühes seesolcwa kaubaga. Arivatakie,
et mli alguse on saanud pillest.

Samuti hakkab Kaarepere moiia aed Varustama elumaja, mis maani maha Põfr-5.
raudtcejaamasid lilledega Tapan kuni Tariuni.
1. juunil lõi pikne Kure laare krinnnaal võinul
Kaarepere aednikud mures. Kuna möödunud ruumidesle, inimestega õnnetult ei juhtunud.
aasta sügis õuntest Väga rikkalik oli, ei ole tänaKihelkonnas purus: as pikne Kõrili talu tuul ku
Vu õunu palju looka. £iistnd ainult mõned ükiH ja miiias selle põlema.
t kud pnud. Selle põhjuseks loetakse puude Viljakuse
Abrukas süütas pikne Peetri talu karsalauda
ülekoormatust, samuti olla mõnel pool u?ud õitesst

Targut tvallas põles pikse läbi A. Lindi talu elu

löönud. Ka menlastc peredest on paljud külma maja. Samas kohas häwitas lõtva rahe wilja
talve tõttu hukka saanud. Marjapõõsad tõotavad põllud.
Wõib julgesti öelda, et Tallinnas ja Tartus vae aga ka tänavu head maki anda.
Wihmakahjud 1. juunil olid Wirumaal
valt puudub nimekam perekond, kes mõne liikme
Põllutöödega Kaareperes ollakst enamalt lõpul. mitmel pool õige tunduwad. Ka pikne on mitmel
tetaw, et samuti ei puudu nende isikute naised.

Rahwa» on hääletanud.
Mis saab edasi?

kaudu poleks seotud hääletusega. Erilist mainimist
Väärib asjaolu, et ka vähemusrahvuseid on poole
Tel puhul kirju:ab „Naiste Hääles" pr. Helmi lioidu hääletamisele kõige soojemalt avaldanud.
Seal leidub peaaegu kogu endine Balii aadel, We
Ja n j c n muu hulgas järgmist:

„Kuna hääli on kokku tulnud kaugelt rohkem
nud mirte ainult seaduse katvaga, tvaid seaduse'en
daga, oleks kogutud häältest rohkem kui küllalt selle

4. üleriiklik naiskongresS 2. now. 1930.
a. wastuwõetud resolnlsioonidega õiguslikkude kü
simuste osas seadis üles põhimõttelise nõude, et

dastmõistetatvalt Tartu 5090 häälega. Kolmandal teel. Vallatvalitni-s oleks Võinud ainult ttiViil
korras seda tagati nõuda. Riigikohus tühistas
kohal linnadest seisab Pärnu 2803 häälega jne.
Kahjuks on hääletuse korraldusel tehtud wiga kaevatud otimst ja vatis asja teisele rahukohtud
et kogumislehtedel ci olnud märgitud paika alla nikule otsustamiseks.
gate kohapealsete allakirjutajate seltskondliku seisu
kindlaksmääramisel, kuid sellestki, mis on kindlaks

dis augu ja iurnusaatjad kukkund übe?
kraami, mis oli ääreni Mett täis. Kraamns awaiu*
pmi särk ja matuselrstel tuli laibaga mpelda.
Tuulised ilmad tõid kalameestele õnne. Moo

Selle veale kaebas J. Kurwus riigikohtusse, ' dunud lauväeMÄ ja pühapäcwal oli Pärnu kam

ka täiesti loomulik. Linnade häältest on Tallinn stletades. er palk on peetud kiuni administratiiv
üksi annud oma 8000 häält, tema järele iuleb en

kirjutaja ameti tarvis. See teeb raskusi mõnin

lviinastanud meest ,'urnuwankrile. Wankrtrata

Pikne lõi põlema Uuemõisa aianduses A Cut

Eesti wabariigi naiskodanikud on jälginud une
perekonnaõiguse eckkawa wäljatöõtamist kohtu- ja
siseministeeriumi kodifikatsiooni o akonna tsiwiilko
misjonis, kuna uus perekonnaõigus, missugune nor
meerid naise seisukorra ja õigused ning kohustused

on otsustama tähtsusega igale naislodanikule, selles
wäljcnduw õigluse põhimõte ühtlasi on ka mõjuwa
mats teguriks kod.inikntunde kaswatamisel.

kahekümne tuhande, on kottu tuldud linnadest. Mis

Audrus supeldi surnuga. 30. mml oliAudiit
õigeusu surnuaial morni. Maiu elncd ol'd .
purjus. Kirikust surnuaiale nunnes

tööd kenamaks kogu Tallinnä-Valga Vahelisel teel.

Eesti Vabariigi walitsvsele.

tulewiku lujundamisel ema ülesannete täitmisel,

Hääletuse tagajärgi lähemalt tundma õppides
sest;ub, et üle kahe kolmandiku häältest, t. üle nik jättis aga kaebust tagajärjeta.

minaalpolilsei sõitis kohale, ci süütajat tabada.

fee tuleb .Pärnu ringreisi.'? tulewal nädalal. 10.
ffp. on .Endlas" ooper ..svautt". milles ennemas

kui nõuab rahwaalgatufe seadus, tuleb hääletust pi

tema loomulikul tegewusalal nii ühiskonna tn
gewama aluse kodu toomisel, kui ka rahwa

likku suhtumist kõnesolevale küsimusele.

nik Jaan Matsoni wana maja ja rebi maha.S*l"

kujul ei raja mitte abielu õigiusele ja üheõiguslu
srlc. millele rajatud meie riik ja ühiskondlik kord,
waid wasrupidi meie rahwalc wöõrastel ja ajast
lased peaaegu tertves koosseisus, oma organimsioo Tartust iõtderakje ka mõnd eeskujulist talumaja
läinud eeskujudel jätab perekonna-õiguse eelnõu
pidamist Vaatama. kovereisi tegelikuks korralda'abielu kui ühiskonna algre.kukcse aluseks endiselt nide laupa, on alla kirjutanud. Sama loomulik et jaks on koh. õp. Ed. Looga.
ei
puudu
ükski
meie
naiõjurist.
Kuid
allkirjad
ei
püsima Llcwõimu ja eesõigused, chavigluse ja mitte
Kaarepere jaamaejtst kaunistamine ou jõudnud
piirdu kaugeltki ainult naiste omadega. Nende hul
üheõiguslusc abielupooltc wahcl.
gas on kõige suurema kaaluga meeste omi. Nime lõpule. Ehitati uus perroon, mille pnndnmine seni
ülenilliku allkirjade kogumise tulemusena awal,
tame näiteks meie politilise elu lugupeetavamaid i reinjate seas alati nurinat tekitas. Kogu taama
dawad oma rahulolematust ülaltähendatud pcrrkon
meteraane, nagu Jaan Tõnisson sa Mihkel Martna. i esine kaunistati lilledega, samuti Valmistati lilledest
nä-iilgttsc eelnõu nmstu üle 30.000 E. W. koda
Järgneb rida riigikogu liikmeid ja meesjuriste, raudtee embleemid. 2. juunil käis töid Vastuniku. naisi ja mehi.
Tallinna linnavalitsus peaaegu täies koosstiiu? Võtmas ja kontrollimas komisjon, kes koosnes mi
'Z lacdcs 4. jpciiittiku naiskongressi otsustele ja
linnapea Nessoniga eesotms. kõrgemaid ametnikke niStceriumi, riigikontrolli i. k. esitajatest. Komis
protestiallfirjades näljrndatud tahtcawaldu'clc, al
ja isegi sõjaväelasi, keda esindab kindral Jani on. jon tunnistas Kaarevere jaamaenst ktunistamis

lakirjutanud naisorganisatsioonid palnwad wabariigi
walitsnse korraldust, et: Dpcrekonnaõ gusc reknõu
lühikese kõnega, awaldades soowi, et perekon uuesti ümbertöötamisele wõctaks nbielupoolte ühe

na-õigust komisjoni poolt wäljatöötatud kuju!
mitte maksma ei pandaks. Ta sisaldab palju
wastuwõtmatut nii põhimõttelisest küljest kui
ka juriidiliselt, mida muu seas tõendab rohke

kamad on tema kogutud allkirjad mitte ainult arlvu
poolest. lvaid ka allakirjutanud isikute seltskondlikri
seisu poolest. Ma ei mõtle siin seltskondlikku seim
tavalises kttsas mõttes, ainult jõukuse wõi ameti
koha järele hinnatavat. waid isikuid kõigist maaill
ma Vaadetest ja kihtidest, kellelt Võib eeldada tead

sed suured Mihmasajud.

dada täiesti kordaläinuks. Kui meil tegu oleks ol
saatmiseks rahwahääletuiele.
Praegu on äsjamöödunud hääletus esialgu mee>-

Ainult madalamatel kohtadel käib praegu veel kibe pool kahju sünnitanud.

ne intelligents, samuti juudi intelligents ja töös

turid.

Pilk Wiru praostkonna ellu.

Vabariigi valitsuse seisukoha võtmisest olene
vad edaspidised sammud. Wõib ette näha kahte
juhtu. Kui naisesinduse sooivid eel katva ümberröö
lamiie asjus artves e võetakse ja nad võimalust
saatvad ümbertöötamise komisjonist, magu märgu'#

leatvaldus. Arwessc wõttcs, et hääled on kogutud kirja nõudmine rõhutab, täisõiguslikult osa võita,
ineie teguwõimamate sa elujõulisemate organisat tuleb naistel üksmeelsele otsusele jõuda oma nõud
sioonide akiiiwsemate liikmete, peaasjalikult nende miste ulatuse kohta ja kogu jõud koondada nende
eesotsas, juhnival kohal seisware isikute poolt, ei läbimineku kindlustamisele. Halvemal juhul, kui
saa neid pidada juhuslikult kokkuaerud allkirjadeks, praegune eclkava siiski veaks saama seaduseks, tuleb
kvaid siin on tegu inimestega, kes tcawad, mis nad neil Malmis olla rahvahääletuse läbiwiimreks Loo
tabawad.
dame, et seda ei tule tarvis. Kuid nii eh? teisiti,
Hääletus wiidi läbi peaasjalikult naisorganisat naistel seisab ees suur ülesanne, millele neil tuleb
sioonide kaudu. Naisliidu. Naiste karskusliidu. Ko- mälja panna kogu organiseeritud naiskonna jõud.
bufcriife, Mamiaiste lesksclisi \a Na iZ seltsi de kaudu. Soe peab sündima tuleviku nimel!"

Majandusliku elu wähjakäik.
Neil päewil pidas Wiru praostkonna .'inod naS. Noorsoo töö on kõigis kogudustes alatud.

Rakveüe koguduse leerisaalis oma koosolekut. Kuid noorsoo organisatsiooni on teostanud ainult
Praostkonna aruandest selgus mõningaid fiUlvitaMaid andmeid, mis peegeldawad praostkonna elu.

Aasta jooksul on registreeritud praostkonnas
sündimist 1033 ja surnuid 902. Seega oleks iga
5-5.0(10 hhtgc. Jälgides koguduste majandussist tuhande hinge peale sündinud 13 ja surnud 13.
elu selgub, et
Enesetapmisel on tõusnud kohutawalt. Kuna
raskujlcd annavad end tunda
eelmisel aastal oli praostkonnas registreeritud 12
ka siin. Terves praostkonnas on aruande aasta enesetapmise juhust, on see arw tõusnud aruande
jooksul liikmmeaksu tasunud aimilt 11.809 liiget aastal 28 peale.
umbes 3 miljoni- scivi ulatuses.
Wiimaste aastate jooksul on köwasti
Wiru praostkonna uude kogudusse kuulub kokku

Äikmemakiu määrasid maadeldes näome. et
esikohal seisab lliakvere kogudus 250 sendiga meeste

Soodustusi õpilaste ekskur
sioonidele.

Rakwere kogudus.

ja 200 sendiga naiste pealt. Kõrgem liikmemaks

vähenenud maksumaksjate arv.

Kui 1922. aastal oli see artv märgitaw
20.367, /iis oli aruande aastal maksumaksjaid

on Rakmere koguduses tingirud sellest, et koguduse-l
ainult 11.809. Selgub ka, et suurem osa kogudusi
võõrandati kõik maad.
Kõige odawam liikmemaks on Haljala kogudu. pole täitnud oma rahalisi kohustusi kirikuwalususe
Hariduse- ja sotsiaalministeeriumi korralduse sel, kus mehed makjawad 1 kr. ja naised 70 senti. wastu.
Jumalateenistusi on peetud õpetajast: poolt
Siinjuures sulnis Rakvere koguduse nõukogu
põhjal antakse 1. maist koolidele Spireiside Puhul

raudteel 3. kl. hinnaalandust 30 Prots.. kui on

esimees J. Jaanis tähelepanu sellele, et Haljala ko 717 ja köstrite ning teiste poolt 181.
Peale praostkonna aruande ärakuulamist eü*
otsusega, millega määrati koguduste liikmemaksu nes kõnega sisemisjoni sekretär Bidder, mis aga
jättis keeleliselt palju sooivida. Kodukorra kama
alammääraks 1 kroon.
kohta ei tvõetud seisukohta ajapuudusel. Lpetasa
Praostkonnas kõigub
B. Ederberg esines referaadiga noorsoo töö kobra.
kiriknskinmife protsent 4—lo
Eelolewal sügisel tahetakse Rakweres pidada
Suurtel pühadel tõuseb see proisem 23 veale.
Armulaual käijate arw on kaswanud ainult Rak ära kristliku noorsoo liikumise juhtide kursused, kus

wähematt 10 reisijat. Algkoolide 1-. 2. ja 3. kl. guduse liikmemaks ei ole kooskõlas kirikupäeva
õpilaste sõitude puhul antakse ülaltähendatud tin

gimusil hinua-alandust 70 prots. Lpireiside kor

raldajad peawad andma wõimalikult 3 päewa
enne kawatsetatvat sõitu kohaliku jaama ülemale
sellekohase kirjaliku atvaldise, milles tähendatakse:

sõitjate arw, lähte-, siht- ja psatusjaamad, peel

tuse kestus ja tagasisõidu aeg esialgsest siht- wõi were koguduses.

oleks osatvötjaid igast kihelkonnast.

Kirikmnaadc tasu
Armastuse tööks (waeste toetused) on tulnud
mõnest teisest jaamast. Sõidu korraldaja peab
tvõimalikult mitte hiljem kui üks tund enne mää möödunud aastal annetusi rohkem kui kunagi tva kohta wõeti laastu otsu-, et wõõrandatud maade
ratud rongi tvaljumift ilmuma saama ja esitama rem. Esirinnas sammub siin jällegi Rakwere ko eest tuleks maksa tasu kiriku kogudustele, mitte ki
hiima-alanduse tunnistuse sõidudokumendi saami gudus, kus iga hinge peale langeb 52 senti anne riku keskvalitsusele. Otsusest teatatakse konsisroo
seks ning sõiduraha maksmiseks.

riumi kaudu tvabariigi walitsusele.

tusi.

Wikareeritvaks õpetajaks määrati Kunda kogu»
Annetused sisvmisjoni tööks on wähenemas
Õppetöö ajal igal ptthapäewal wõi pühal ia
sügiseste korralduste päewil. jõulud, ketvad- sa sa teewad wälja 10 ienti inimese pealt praostkcm- duse õpetaja.

nwistepühil ja sutviseil koolitöö wnhemeil antakia
ühekordseks edasi-tagasisõiduks 50 prots. hinnaalan

Endiste suuruste paraad
Teraskiiwri päewal-e Breslaus oli kogune kindral von Sceckti, kes esines pikema kõnega
nud ka terwe rida Saksa keiserriigi aegseid teraskiiwcrlastele. Tema kõrwal on endine
suurusi, kes olid asetatud auwõoraste tribüü Saksa kroonprints ja kindralfeld
uile. Pahemalt paremale näeme meie pildil marssal von Mackensen kõiges oma hiilguses.
Hiljem sõidawad Rootsi laewad Saksamaade

Läti laewastiku juubel.
Helsingi st. 2. juunil. Läti laewastiku

külla.

Eestist sõidab teatawasst Läti sõjalaewastiku
juubelile
admiral Saltza miiniristleja ..Lennukil".
10. aa-tapäewa juubelipidustustele sõidab Soome
mcrewäc esitajana öppelaew ..Karjala" kapten
,>lkose juhatusel. Laetvaga sõidatvad kaasa ka
Usaldus Rumeenia walitsusele.
Soome rannalaewastiku juhataja ja 25 mereka
dctti.

Läti laewastiku juubelile sõidab samust 10.—12,
juunini Rootsi laewastiku cskaader.

B tl k a r es t i st, 2. juunil. Saadikutekogu
wal unised möödusid Rumeenias pühapäewal
Mahejuhtumisteta. Üldine arwamine on, et
walitsus sai suure enamuse.

dust täispileti hinnast Veale 30 km. Samuti on
õpilasil, kes tecwad sutviseil koolitöö tvahemeil
praktilisi töid. õigus saada tüh. hinnaalandust ka
praktiliste tööde kestusel pühapäewiti ja prakti
kale ja sealt tagasi sõidul.
Õpilased peatvad warusmma õppeasutiste poel?

tvälja-antud sellekohase tunnistisega (tunnistuse
worm on endine), millel on õpilane väewcwilt.
Õppetöö ajal pühapäewaseil sõitudel märkust
tuinnetusele ci tehta. Pilet an:a?>e tvälja õpilase
suulise awalduse kohaselt. Pühapäewaseiks sõitu
deks wäljaantatvad piletid on makswad rongidel,
mis lähtejaamast wälsuwad laupäewal tvõi pühade
eclpäewal pärast kl. 12 ja sinna tagasi jõuatvad
esmasp. wõi pühade järclpäewal.
Rongi rewideerimisel näidatakse ette pilet ühes

õpilaSiunnisiusega. Tlinnistuse mitte-eiitami'e
korral maksab sõitja Pileti hinna waheraha ja sea
duses ettenähtud trahwi.

Kolonel J. Siir Eesti laske
meister.
Pühapäewa õhtupoolikul kell 5 lõppesid Tallin
nas Ee-li laskurliidu las-felDõijtiufcb. Tagajärjed
on üldiselt head. Wabapüssist laskmisel saawuias
kol. J. Siir (allohtv. kool) 1059 punkti wõimale'-

kust 1200-st. Teisele kohale tuli A. Lumi (Tall.
malewa) 1020 p., 8) N. Kütr (Narwa malew.)
Sädetelegraaf märgib:
983 p.. 4) R. Rull (ZÄiva mal.) 975 p.. 5) K.
Passup (Tall. mal.) 961 p. ja 6) Jr. Schütz
(Poi. sp. ring) 960 p.
.Parandatud wintpüssist laskmisel saatvutaiid
McGilligan ja Hindenburg. Berliinist. (Trj.) päewalc, peeii kinni üks auio, millest rahtvahulka
President Hindenburg wõttis jutule liri wälismi pilluti pudeleid ja litvc. 4(1 autol olnud mehe punkte (wõimalikust 500-st) J. Trumm (Tall.
uister kusjuures wahetati iväga sü läbioisimiiel leiti nuge. löögi raudu, teraSkuule, ic mal.) 419. A. Matsina (Wõru mal.) 412. J.
damlikke terminin.

raskildndcga täidetud kummiivoolikuid jne.

Saksa ministrid Inglise söjalacwal
Kolmapäewa õhtul alustasid Saksa riigi ~Winchestcril". Teatawasti on külaskäigu
kantsler Brüning ja wälisminister dr. Cur ajal Londoni lähedal Chequessis tähtsad nõu
tius Inglise walttsuse küllakutsel teekonda pidamised Saksa ministritel Inglise peamr
Inglismaale. Southamptoni sünnib sõit pil nister MacDonaldi ja wälisasjade sekretär
dil kujutatud Inglise häwitaja torpeedopaat Hendersoniga.

Brüningi saatus kaalul.
Saksa sotsialistide kongress.
Berliinist, 2. juunil. Politiliste

Wilberg (allohtv. kool) 401, T. Rosenberg (Järwa

ringkondade tähelepanu koondub Leipzigi, kus

puukiiga. Teiseks tuli J. Pasiup 270 p.. kolmaik
daks major Lippu- 281 P. tük- mittetabawus) ja

gisugust selgust jõndildc lvahekorra üle. Siiski
näib, et kongressist osawõtjatc enamus toetab

Austria kriis möödus. Viinist. Mõnda aega mal.) 898. A. Tedcr (Tall.) 388. J. Madisson kokku astub Saksa sotsiaaldemokraatliku era
Kõige Ivanem professor Saksamaal ülikoolide õppe päelvakorral olnud Austria walitjuskriis on seda (Järtva) 377. B. Tramberg (Tall.) 373, A. konna üleriiklik kongress- Oodatakse põne
<õudnbc keskel n-erdinand Frensdorsf, keda tunti korda möödunud suuriakslase dr. Schurfsi lahkumi Peetson (Wõru) 368 ja R. Samarüütel (Wõru)
wuscga, kas konwcrcntsil tuleb wõidule pa
Saksa õpeilasic Nestori nime all. suri Göttingenis sega kohtuministri kohati. Lahkumine Malirsusest 366.
Püstolitest laskmist- saawumsid major Lippus rempoolne wool, kes toetab Brüningu wa
9?-aasmscna. Frensdorff oli 54 aasta kestel õi sündis rarwilistel põhjustel.
ja Ä. Sõnu maksimaalse arwu punkte 150. Koi. litsust wastawalt erakonna juhatuse soowi
guseajaloo professor Göitiugeni ülikoolis.
Pvlitiline pang-krahh. Bukareslist. Suurt tä» Siiril tagajärg 149 p.
15 aastat Tkngeraki lahingust. Kiilist. (Trj.)
dele, wõi pahempoolne wastasrind, kelle
hclepanu äratab Rumeenias Kronstadti 1(1 miljo
Spordipüssidest laskmises olid paremad tagajär
Saksa sõjalaewastik algas sõjawäeliei mälestuspi
niliie akisiakavitaliga panga kokkntvarisemiue. Ban« sed Laube (Järiva) 986 (narmal. 1500), wõidulepääs tähendaks Saksamaale walit
dustusi Skagcraki lahingu 15 aastapäewa puhul.
(lärwa) 982. X. Pa-snp (Tall.) 982. suse kriisi.
Tirpitzi mälestuseks. Berliinist. (Trj.) Riigi ga pasniva ulatub Ino miljonini. ArMatakse et E. Rull
Tueili laskmisel wõitis lni. Wiru Rakwcrcst 285
Kongressi esimene päelv ei andnud min
presidendi juuresolekul alvati teedeministeeriumis panga summad on ieadiisivastaselt polinlisteks ots
tarlveteks lasutatud.
Professorite «Nestor" suri. Berliinist. (Trj.)

mälestusmärk endisele mercnmeti sekretär suur
admiral von Tirpit?,ile.

Langenute mälestusmärk. Berliinist (Tn.)

150.000 wäermnamecst. Berliinist. (Trj.) Saksa riigipresidendi juuresolekul awati Berliinis
Breslaus algas wäerinnamee-Äte Päew, millest osa mälestusmärk langenud sõduritele. Mälestusmärk
mõrus umbes endist sõourit. Osamot on katmata saimuaskäigu taga asum lihtne must
sate hulgas oli niuuhulgas ka endine kroonprints kilvi pealkirjaga ..1914—1918". Selle ees on
kindral-ieldmarslal von Mackemcn. eru kindral madalam kiwi, millel asub hõbedast pärg.
kolonel Õcve ia von Seckt. Liidu jubataja Seldte
Burma ci rahune. Londonist. (Trj.) Bur
pidas kõne. mille keskuseks oli ..wõillus Bcrsaille'i mast teaiaial'r. ei sealne seisukord ei ole iviimaste
rahulepingu ja piiride ..wägisiannse" tvastu".
nädalate sooksnl munlunnd. Mässajad jatkawad
Teraskiiwcrlased löömingus. Breslaust. (Trj ) wähcnmid kallaletunge. Walitsuse mäed on neil
ühenduses ieraskiiwerlaste pä.waga oli mitmeid päeivil häwitanpd laks suuremat mässajate laagrit.
kokkurõrkeid Ivasmsorganiiarstoonidega.
Sharalvaddv piirkonnas, kusjuures mitu mässu
TeraSkiiwerlaSte «warnstus"> Kasselist. Sõidul
Rhea uimaalt 40 weoautol BresSlau reraSkiilverlaKte

neljandaks J. Trumm 266 v.

;ad jaatawalt ja mõned ka teisele. Erakonna
zuhatuse poolehoidjad on hoopis tagasihoidlik
kumad. Erakonna juhatus nõuab, et prae
gune heatahtlik erapooletuse politika Brü
nmgu walitsuse taastu edasi kestaks. Juhu
- - , on tegema tcatawaid
larclandmch. Nahtawasti kataatscwad nende
larclandmeste naol sotsialistid nöilda 40tunmllst töönädalat ja edaspidiste palaakärPimiste arajaämist.
Leedu walitsus wõitis.
Tautmlnkide konwcrcnts.
aun a | c ii, ii. juunil. Laupaewal ;a
T &ama[e* 'outinintftc
hiä t!r. rt t ccato",m iUbfomnctcnts
, UWI Eta,oll"<>š cfile kerkinud
twlufuje wastu tegutsema mažtašvinna
jab Woidule paase- siiski walitsuse sein'koht. Ka wal.mijed tõendasid seda *
mitee-ie waliti peaminister Tubcli- siinn
mster Vcheieni- ja teedeminis.er Wil ischis'
Konwerentsil esines pikema fnn.™ > i
dent Smetona. On oodoto r , pren
mist mitte ainult keskkomitees "iielT"'-"'

Muutmata tvintpüssist lasknü'es saawuiand ta erakonna juhatust, kuna aga rõdudel olewate
gajärgi J. Wilbsrg (allohw. kool) 346 (wõimal pealtkuulajate tvaldaw enamus awaldab poo
400). W. laanson (all. k.) 339 ja J. Kurrot lehvidu pahempoolsetele waötasrindlastele.
318.
Wõistlejatole annetati laskurliidu poolt auhin Esmaspäewascd waidlnsed pundittasid takti
dadeks karikaid.
lisi küsimusi ja keerlesid kahe probleemi üm
ber: Kas praegune üleilmline majanduskriis
on kapitalistlik» süsteemi lõplik kriis ja kas
..Btronito" \m m lõige parem!! | Nõukogude Venemaad wõib lugeda sotsialist
liku riigi ehitamisel eeskujuks? Esimesele kü kandades. et erakonna tegewust
juhti on tvaugisiaiud wõi surma saanud. Rahu
siinusele wastasid kõik wastasrinna kõnele- walitsuse seisukohtadega ' koo-kolastada
tused on kandunud ka Myaungmya piirkonda.
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„P O ST I M E E S"

Tartu teated.
Õpetaja Luther surnud.
Uust korraldust ujula».
Tärtu ülikooli saksa koguduse õpcl. Luther
Kas rõdul suitsetamine on ujulale hädaohtlik. on 2./3. juuni ööl kopsupõletikku surnud.
Linnawalitsus oma wiimasel koosolekul Leinama jääb abikaasa nelja alaealise lapsega.
wõttis wastu mõningaid täiendäwaid lisan
H. Laakmanni trütikoju
duši ujulas makswa korra kohta. Muuseas
jaatus.
on ette nähtud ka korrarikkujate kohaltrahwi
mise wõimalus ujula juhataja poolt. Wii
Firma H. Laakmailn, kelle käes Tartu
mane wõib määrata igale korrarikkujale kuni N>anem trükikoda, on sattlluud tõsistesse mak
1 kr. rahatrahwi wöi wotta korrarikkuja koh suraskustesse. Suurem osa töölisi ou juba
tulikule wastutusele.
ntõne aja eest wabastatud, kuna edasi töötab
Senitele keetudele lisaks on keelatud uju weel üsna wäike arw tööllsi, et lõpetada poo
las segaduste tekitamine uppumise simuleeri leliolcnmid telliiuisi. Wahepeal on juba osa

misega.

trükikoja sisseseadest enampakkumise teel maha

Mõnelt poolt on kuylda nuriyat, miks
lubatakse ujula rõdul suitsetada, kuna põlew
paberossi- wöi tikuots wõib saada kergesti
tulekahju põhjuseks. Nägu ujula juhtuvatest
ringkondadest kuuleme, olewat see kartus as
jata. Kogemused ou näidanud, et suitseta

müüdud. Müüdud riistad läksid wanakraami
kauplejaile wäga odawasti. Akasinatest, mis
onia 600—700 kr. wäärt, on pakutud ainult
30 kr. See on umbes rauahinna eest. Järg
mine oksjon peetakse 0. juunil. Seekord tu

mise keelil maksmapanemisel üksikud lähewad

Firma H. Laalmanni omanikkudeks on 6
saksasoost isikut. Kuuldawasti on maksuras
kused tingitud osalt kuritarwitustest, mis ilm
siks tulnud firma anietuikkude hulgas. Selle
pärast on käimas ka kriminaalprotscs?.
Lähemail päewil tuleb kokku kreeditoride
koosolek, kus kõne alla tuleb laenude korral

kabiinidesse ja suitsetawad seal. Ning siin
on hoopis rohkem wõimalusi tulekahjuks,
pealegi ei saa ju korrapidajad esimesel hetkel
teada, kas kabiinis suitsetatakse wöi mitte,
Alles hiljem, kui suits tuleb läbi kabiini lõhede
nähtawale, saab suitsetamise fakti kindlaks
teha. Samuti on lubatud suitsetamine eine
laua rmnues, mis polewat sugugi wähem hä
daohtlik kui rõdul suitsetamine.
Nii leiawad ujula juhid, et pole Põhjust
keelata suitsetamist ka rõdul, pealegi on siia
üles pandud plekk-kastid paberossi ja tiku
jäänuste jaoks ning walwatakse selle eest, et
keegi jäänuseid maha ci wiskaks.
Prof. L. Kettunen sõitis Tartu kaudu liiw
laste juure.
Prof. L. Kettunen Helsingist pühendab
tänawugi osalt oma waba aega liiwlaste kee
'lefugemete iorjamiseks ja keele uurimiseks
koha peal. Läbisõidul Liiwi randa wiibis
Ilngupeetud teadnisemees 2. juunil Tartus,
peatudes prof. Mägiste juures.
Tartlastel Pole huwi wälispildistuse wastu.
Barklaiplatsil töölaw kiirpäewapiltmk on oma
tegewuse lõpetanud ja, peatsi linnawalitsusele ta
gasi annüd.' sest teenistus oletvat niiwõrd wäike,

et ei saawat sellest end elatada ega platsiraha

maksa. Tartlased ei hooliwat suurt tvälispildis
tamiscst.

lcb oksjonile freesimise masin ja elektrimootor.

damise küsimus.

Akadeemilise meeskoori fuwe-kawa.
Koori wiimase esinemise järele möödunud su
wistepühal Palamusel tuli sooivialvalduä. et koor
käesolewal sutvel ka mujal kodumaal esineks nii
ilmalikkude kontsertidega kui waimuliku muusikaga
kirikutes. Selles küsimuses ühes täpsama ajainää

ramisega on ree d e l kl. 8 õ. üliõpilasmajas
nõupidamine, millest oodatakse osawõttu nii prae
guste kui endiste kooriliitmete poolt.

Mustlase matusel kadus käekott.

õhtul käidi ..Vanemuise" aiakontserdil.

Koünapäcuxil tutlvuneci lllaadil Eesti NohKuna palkide tapani oli raske laipa kai Iva Muuseumiga. Tähilvere ja Maarjamõisaga
dale tuun, siis suhiti laip ritwade abil päri ning liuna lvaalaniiswäär ete kobtadcga. Ekskur
wovlu allapoole kuni ujulani, kns ta kaldale siooni juhiks ou koolijuhataja V. Skulte, mitte
tõmmati.
Ekulpc, nagu eilses lehe- eksikombel trükitud.
Uppunud on keskmisekaswnline wancm
Ajalehemüüjate loterii
mcestcrnhwas. Riided on räbaldunud ja
Tarku ajalehtede sa ajakirjade müüjate kutse
mitmest kohast Laip oli palja jalu.
Uhkegi dokumenti tema juurest ci leitud, tas ühisus korraldab oma liikmcic hariduslisc tasa.
piuna tõstmiseks asutaiawa raamatukogu heaks lo
kus oli ainult 3 senti raha ja pliiatsijupp.
Laip on tundnwait roiskunud, näost ja kä tcrii 23V0 loonga 230 kr. iväärtuses.
eiinob mtiitlil hea Gaponftiun l.nl
test on jäänud järele peaaegu ainult luud.
dil >, miinnidc.? iilir viiruline m ito: "o enn-.1v.-ki
Töötuid 674.
Ta riided olid wees niiwõrd pehkinud, et nad
Tartu liuna ja tööbörsil registreeriti neil pala. Muitu kawo.s Vecihoueni 8 iunif.. ticai
kinni Mõttes kohe rebenesid. Nähtawasti on päetvil töötuid mehi esimeses kategoorias 31. teises iviiu fcelpillipele ja Vii",ii ..EclinänWd".
Ed. Tulnu. Piicrihinnad 4) scini, -o
siin tegemist isikuga, kas langenud wee ohw
44, kolmandas 14. Naisi oli tööta esimeses jciut.
riks möödunud aasta snwel wõi sügisel.
kategoorias 200, teises 198, kolmandas 90.
„(fnntntc Tomino" hrtriunn rn ne!-Laip wiidi anatoomikumi lahkamisele.
Kokku töötuid 674.
iap-.icw.U teil rt p.l. untti;?;-. Xc.c-itfwzi
iraljaiõit on pühao., 14. junnil.
LicnduS
Kunstfoto portretistide ühing asutatud.
Taline Minuti naiskoori larlrlnvitun.r on ncl'*
..Postimehes" nr. 144 ilnnmud kirsutisesse iaoäcwal kell 8 el't. Wildj r. 8 dar , 7, 'nu
Läinud päcwil kinnitas kohtu, ja sisenimisici
Eesti kunstfoto portretistide kutseühingu „EZKü" ~ja" ning „ei" wahel on kg. wcerul 7. rida üle nil on fonficrt Põlivnž. ile-älja õi: luup. fcQ 1
walij sattunud eksitalv trükilviga, mida siinkohal
õlu. Taewac-kotta.

põhikirja juhatuse asukohaga Tartus.

õiendada palume. Nimelt tuleb tähendatud tohal
Vähe ou Eestis neid tööpõldc, kus oleks pa „Läii statistika" asemel lugeda Lün
tustatud rohkem kui päewapilpj suurendusalal.

Kohati weel hoowihma.

Kõned, koosolekud ja pidud.

Esimese sa kõige raslenia hoobi settele tööalale aud

9£cljnpiicira öösel ja enne lõunat merel vai»
(Utti tormipuhaiianlised, maal feifntiscu fõnvtnt,

.'id igasugused wastutusem ebasoliidsed rändagendid.

NaiSseltsi liikmeteöhtn tcelauaga senistest ruu
kcS wõrsid wäärtuslikke tellimisi ja ettemaksu tar midest lahktimise puhul uelsapäclval. 4. sunnil kl.
witajailt. kuid kadusid jäljeta wõi esita,nd ala 8 õhtul. Liikmete rohke osawõlt soowitalv.

tväärtuslise töö. lastes lvakmislada selle odawate
ja haltvcmate tööjõudude juures. Lisaks eelmistele
seltsis weel teine samalaadiliue liik patustajaid
mõningate lvahetaliiajate näol, kes lvöijid wastu

päewaks Si>aila jõirma.

Laiuse Nrik. Puhopäewal, 7. sunnil koistsert

Arusiimnatusie kõrlvaldamiseks lvarutstatakse

Alewaade kolrnapäewal, 3. juunil»
Eilne Põhjatähe madalrõhkkond siimeneriud

740 mm jn laienenud kogu Põhja-Euroopasse.

jumalateeuisrus. lurl. õp. A. Pahn Tartust,

Tema lmämasajub waldawab endiselt stesk-Eoome
ja Kesk-Tkandiuaamia. Madalrõhkkonna 'tagaküljel

nst ?I. Karafini juhat. solist proua A. KopliWiegandt, orel A. Karafin. .Pärast jrimalatee

ja ida sihis lelniwad Sfaudiuaaima jahedad õhu
maeviö ja mahutasid öö jooksu! Läänemere ida»

ülik. kog. segakoor „lsantate Donstuo' helikunst

nud neilt enam wastu uusi töid, mis lasti teha
siis wilumata algajail ja peaaegu wõhikuil.

mustlasi ja muidki uudishimulikke.

Temperatuur suurema muutuseta.

Jaani kiriku? lubamata, sest õpetaja peab selleks

tellimin äridelt ja agentidelt, lastes walmislada
lööd esialgul paremate tööjõudude juures, kuld
makstes neile tasu puhtraha asemel wäärtuscta
wõlakohustuslcga. Petetud parem tööjõud ei wõt

Neil päetvil peeti Uus tän. nr. 16 kellegi must Eesti kunstfoto portretistid otsekohesed kanna
tajad mainitud pahede all otsustasid lõpu teha
tvõrdlemsii haruldane nähe, siis oli sinna palju senini walitsewale wäärnahtusele, koondades sellel
kokku tulnud ka uudishimulikke pealtwaatajaid.
alal tcgutsewad wilunud ja soliidsed tööjõud
Sinna läks ka keegi daam Auguste A. Ta kutseühingusse, et tõsta see kunstipärane tööala
astus ka tuppa surnut waatama ning pani siin ajakohasele tasapinnale ja wõita tagan tellijate
silmapilguks käekoti lauale. Hetke hilem selgus, usaldus.
et käekott, mille iväärtus 26 kr ühes 16 kr. rahaga
ühingu eesmärgiks on muretseda tööd oma
ja 156 kr. Meksliplangiga oli kadunud. Kes koti liikmetele, täiendada nõrgemate kutscharidust ja
näppas, seda kahjusaaja ei tea, kuna toas oli palju walmistada wäärtuslikku ning kunstipärast tööd.

pärast lõunar iiiönelr mugeloab lääne ja loode
luuled, muurlif piimitnš?, kohati wccl hoowihma.

Kiriklikud teated.
Lätikeelne jumalateenistus jätib 7. juuni!

nistnst !l. 1 l. wainmlik kontsert.
Torma kirik. Pühapacwal. 7. juunil jumale?- kalda ja smtudumad siit Lääne-Wenesse.
Läänemerel vnhmoad kuni 7-pallüised lääne
ieeuislus leerilaste õnnistamisega. Kell 5 P!.
waimulik kontsert, ülik. kog. lauluseltsi ..Cautate kaarte tuuled. Eeslis oli eile li—2o kraadi, öösel

lasnaise matust. Kuua meil mustlaste matus

Oksjon.

„Wanemuise" aias täna
sümfooniakontsert.

Litti külalised käisid Luunjas.
Gmatöest leiti tundmatu
Läti Nurmiiba põllmöökooli ckslurüoon sõiiis
laip.
tüüpäewa lõunaajal aurik ..Taaraga" Luunja,
kus külalisi wõnis wctc-ru mõiiaivalitseja Õaiu ja
Lained tõid lt/iba palgiparwe taha.
nilwu-ta-? neid lähemalt seal asuwa sordikaswa
Kolmcrpäewa hominikul kella 8 ajal mär tusega. Külalistele meeldis lvägn jordikasivalus
gati pal<sipattvedc taga ülalpool kalamehe ja sõit laeivaga. Wiimauc oli miimelc csura
maja uppunu laipa. Lemst teatati kohe pr>- kordue.
litseiwõintudele, kes ühes kohluaodltaa kohale
iltuusid.

5

Doinino" icgakocri poolt helikunstnik ?l. Kara 7—12 kraadi ja täna hommikul 9—14 kraadi
fini juhaturst. Toljst proua A. Koplt-Tõicgaudl, sooja. sCtijcl sadas Eesli paiguti hoowihma.
orelil A. õ7arafiir.
.Tartu ujulas
ühingu agendid tvasiatva tvoliluse ja templiga
tõestatuld tsekiraamatuiega, milliste esitamist tel
lijad wõiwad nõuda.
Ühingu praegune asukoht on Tartus, Uusturg
12—2, kus aetakse asju ja registreeritakse uusi

oli kolmapäeival lveesoojns 18,2 C. kraadi, õhusoo
jus 17.9 E. kraadi. Suplejaid oli tciiipäetval 7)09.

Waslutaw Oskar Mänd.
Väljaandja Essti Kirjastus Ühisus
„Postimees".
Trükitud trükikojas, TartuS.

liikmeid.

Suurim ladu Tartus

Suurem ja vanem jalanõude äri Tartus vajab
otsekohe
vilunud

Ne:u soovib naispesu ehk
meeste triiksärgi õmbleja
käealuseks.

TÄPSETE

j<Kirjad
slt. „õmbleja käe
aluseks".

Kõige moodsamad ja uuemad mustrid. Hinnad võistlemata

odavad. Jällemiiüjatele vabriku hindadega laost ehk otse
kohe vabrikust.

PUralasnh NMk MM HPsnga põhikirfa
§§ 46 ja 39 aluseU müüakse 17. Juunil ». a.
kell 13 avalikul suusõnalisel enampakku
misel Räpinas, A-S. Räpina Paberivabriku
asukohal ä-Seltsl poolt Pikalaenu Pan
gale panditud vallasvarad, mis asuvad Räpi
nas ja Tartus, alljärgneva nimekirja järele:

Ostetakse ehituse teliugu

ifrjtKK US - SEBZEN Suurturg nr. 5.

materjali, 3 sa 4 siilhiseid

Sissetöötatud

kuuselatte

Ära anda

hambaarsti

ning peenemaid propse.

Teat. Rinnalaste koduehitus,
Katoliku tän.

toiduainete kauplus

kes v? 1 ai kolm kohalikku keelt. Kirjad ühes eluloo
A. Räpinas, paberivabrikus»
kirjeid, slt. «Suuräri" all.
aurukatel, horisontaalne, suitsutorudega,
Kornwalli aurukatel,
statsioon, lokomobiil ca 65 h. j.
sirgvoolu dünamo 17,5 kv.,
=•=
kara-katel,
kollerveski,
KOGUTEOS
2 rooli paberimassi jaoks,
paberimasin ühes kõikide juurekuuluvate osadega,
sentrifugaalpump,
aurumasin ca 35 h. j.
detsimaal kaalud,
paberilõikamise masin,
paberirullimise-löikamise masin,
PILDIS JA SÕNAS
kalander,
papimasin ühes kõikide juurekuuluvate osadega,
II ttmbertöötat. ja tunduvalt töieu
2 treipink!. ,
datud trükk. 200 Ihk. suures kaus
bürooklambrüe masin,
tas, 305 pildiga kriit-paberil ja
ekstsenterpress (knopkamasin),
tekstiga neljas keelest eesti,
sirgvoolumootor 8 h. j.,
prantsuse, inglise ja saksa kee
paberikreppmasin. :
les. Raamatu kokkuseadmisest ja
B: Tartus, KalpH tän* läv
ümbertöötamisest võtsid osat prof.
Cedeberg, prof. Csekey, prof. Gra
2 automaatset kotimasinat.;
nö, Hanno Kompus, N. KOstner,
E. Laaman, A. Laipman, J. Lintrop,
Vallasvarad tulevad müügile koos ja hinnatud
G. E. Luiga, M. Martna, G. Meri,
kokku Kr. 15.000.— Müük algab hinnatud hinnast.
dots. H. Sepp, A. Tooms, H. Veli
Müüdavate vallasvarade üle võib saada lähemaid
ner, E. Virgo.
teateid Tallinnas, Pikalaenu Pangas ja Eesti Panga
Linases köites 10 kr., broS. S5O s.
Tartu osakonnas.
Pakkumisest osavõtta soovija maksab enne pak
PEALADU:
kumise algust 10% müügile määratud vallasvarade
POSTIMEHE RAAMATUKPL.
hinnatud hinnast kautsjoniks, milline sissemaks ostu
Tartus, Suurturg 10.
hinna hulka arvatakse või enampakkumisest loobu
mise korral tagasi maksetakse.
=f - f
Ostuhinna ja ostuga seotud tempelmaksu 1%
ostuhinnast on ostja kohustatud maksma Pikalaenu
Pangale ehk Eesti Panga Tartu osakonda hiljemalt
järgmisel päeval kell 12.
Tartu Lastekaitse Ühing vajab
Ostuhinna ja tempelmaksu tähtajal mitte ära
Kukulinna suvenoloniile
tasumisel ei kuulu kautsjon milgi! tingimusel tagasi
maksmisele.
pereemandat-keetjat.
Pikalaenu Pank.

koht
alevis ärareisi pärast edasi

ilhes korraliku elukorteriga ja leivaahjuga. Teateid saab

Ostetakse suurel ja väiksel anda. Eesõiguse eest kr. 50.
Teatada slt. ..Hambaarst" all.
arvul kooritud

Tartus, Võru tänav nr. 108, poest.

__

«Ökonoomia»

JUHATUS.

Äriruum

teeb omanik Tartus, Vene L.

MMil

kõiki nende üksikosi.
A-S.

D. Mtrwitz & Pd
Tartus, Raekoja tän. 6.
%maanMHnaDMt
Müüa

26—>9, Lõoke.

2\>" paksuses ja mitte alla
10' pikkuses ostab a.-s. ll
marine, Tallinnas, postkast

WIWi

isooy "(HAIIJ PI T»N)

Soovin osta head lüpsjat

b kuud vana. Teateid slt.

aott|oottt

lehma.

nr. 330.

T—S '"!?!

tahtidega ja ilma ning

IMIM
ehitada anda Nõos. Kaupa

jalgpalle.
Tartus, Riia tn. 23.

Priimused

Savist

1 ärtus, Jaani 23.

sida hoovipidajalt. ..Odessa"
sissesõiduhoovis, Kauba t. 7.

korw-, käsi- ja

mula terve poeglaps 1 aasta
«Kasulaps* all.

Kaubahoov 39.

Alaliselt sõitev

Soovin osta pruugitud

Loomapeedi

taimi
(Eckendorf) on odavasti

müüa Herne tn. 42.

IWlMllil.

saab odava kaasasõidu sõidu

autol. Teat. slt. nr. 15 all.

Teatada Söögiturg nr. 5, Ja
cobson.

Sõnnikut
müüa. Meitsiveski tn. 26.

imuiyoriuar,

Tööotsimised

Pruugitud meester.

puhveti- ja riidekapid, kirju
tuslaud, mahagonist saali
mööbel, kirjutusmasin, suu
red peeglid jne. Promenadi
tn. 8, pruugitud mööbli äri.
Müüa patent neljavedruga
. (sarapan)

vanker,
terasköis, pikkus 52 m, üm
bermõõt 5 sm. Küsida E.
Looderaualt, Uueturu tn. 11.
Müüa tammepuust

söögitoa
sisseseade

õitsvaid tomati, kapsa,
kaali, sibula, puru, looma
peedi ja teisi

on saada. Karlova tn. 84.

jalgratas
müüa. Näha saab neljap. ja
reedel kl. 12—6 Kesk t. 9—9.
Müüa hea lüpsmasaaja

lehm.

Maalritöid,
sisemisi ja välimisi võetakse

vastu asutustelt, seltsidelt,
koolidel ja majacmsnikku

Leitud pakk
mingisuguste raudasjadega
Hennmgi platsilt. Kätte saa
da võib lehemuüjalt Lill ja

Hakkaja apteegi juurest, kuu
lutuse kulu eest.

delt. Töö on korralik. Kõ

Teateid Kalaturg, teemajast. nelda kella 11—12 ja 4—5 p.

1. Tartus, Vallikraavi t. 18,
kord. Lekt. A. Krahe, end.
Müüa 6 ilusat kasepuust IIehitusettevõtte
ja puutöös
uut
tuse omanik.

teoli
4 kr. tükk. Jaama t. 26—1.

Lasteta vanem abielupaar

soovib

Loomapeedi

taimi

«WW
kohta. Puu- ja rauatöo os
kus. Soovitused. Kirjad slt

Kaotatud Iruldbrcš
(kallis mälestus) 26, mail
Maarja surnuaialt tulles Nar
va tänavani. Teat. leitud as

jade büroosse vaevatasu eest.

suurel ja väiksel arvul saada. ~M." all.

Karlova tn. 80.

MWIkl
müüa. Karlova tn. 75.

üfircpi
2 neidu
soovivad kohta koka abiks,
üksiku juurde või ettekand
Raekoja tn. 62—3.

Keskkooli haridusega preili

Roelas
soovib mingisugust
võtavad «POSTIMEHL» telli
teenistust.
misi ja kuulutusi vastu hrad
ARNOLD SIREL ia HUGO Teat. slt. ~375" all kuni 15.
MARTINSON.

poes

jaks, võib omast kodust käia.

Kalastamiseks väike

välja anda Söögiturul. Lähemalt Tartus, Suurturg
MMM
kanaataimi (20 senti 100 tk ), kaalitatmi (15 snt. 100 tk), nr. 17, rohukaupluses.
müüa. Teateid saab Kivi tn.
kftrvitsataiml (5 snl. tk.), tomaadltaiml (5 senti tükk).
14—3 ehk Tööstuskoolist,
(Suured taimed inglise sortides suure ümmarguse viljaga).
Verniku käest.
Tartus, Saekoja tän. nr. 38.

Mtfe.

hobune.
vanker ja riistad müüa. Kü
Müüa odavasti

taimi

datud, asjatundlik tööjõudude koosseis. Korralik

HÜÜA:

Mfiiimised

Arvepidamine tarvilik. Tempelniaksustatud sooviavaldused ja raamatukapp, nahksohva,
elulookirjeldusega esitada fjhingu juhatusele Tartus, Gildi t. tugitool ning pähklapuust
tualettlaud. Näha Roosi 4—l.
nr. Ö (linna kooliambulantsi ruumes).

Uueturu tfin. nr. 24, Meltsivestd tän. 28.
Riiete keemiline, põhjalik puhastus.
Riiete, kangaste ja lõngade värvimine. Täien
ja kiire töö. Odavad hinnad.

Juhtum, hea ~puhta usuga"

juunini.

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

Nr. 147

»V O S T I M E E 5"

6

Päikesetküllane erisissek.

mõbl. tuba.
Soovikorral ka köök tarvi

A
T

Moe-, pudu- & pesuäri

Dr. med. August Luck

soovitab rikkalikus valikus:
9irii&-, vflrft- jo fennissfiifte
ja vdimlemisMftoosid
|o softfte. Jlaislepesu
Siidi- |o villaseid plüüsisid
JVaelflsfdemeid

Meripaltaisefl

Vihma- fa püevavavie
X alulusfieppe
(JennisGingi J. n. c.

Lahkus vaikselt igavesse rahusse 2. juunil kell 1 p.
Puhas päikesepaisteline

korter
Jaan Adu p. Kurg

3—4 tuba, eestuba, köök,
üürile anda Sõbra tän. 10,
aia sees majas.

Sünd. 21. juulil 1861. a.
Ärasaatmine leinamajast Kastani tän. 17 vana Jaani kalmistule
" 4. juunil kell 7 õhtul.
Sügavas kurbuses tütar, vülmees Ja lapselapsed.

Soe päikesepaisteline

Jfaahusid

Pika raske haiguse järele lahkus 1. juunil s. a. meie keskelt
Kaarel Mitt

korter
2 tuba köögiga välja üürida.
Võru tn. 48. Näha kl. B—lo
ja 6—B.

SUUR VÄLJAVALIK
Täite

Matmine 7. juunil s.a. kell 4 p. I. V. Kambja Kivistikult Kambja
surnuaiale.
Nftltttavad leinas omaksed.

NAITUS
on 6—9. juunini s. a., Tui tän. 12, Tallinnas.
Avatud kl. 9—19 igapäev.

1. Pesuõmblemise osakond tikandusega 3 a.
2. RõivaõmbJemise osakond tikandusega 3 a.
3. Kudumise osakond värvimisega 3 a.
4. Majapidamise osakond aiatööga 2 a.

5. Kübarate ja lillede valmistamise kursus 1 a.

õpilased 25 s.

Pühapäeval, 7. juunil.
Käsitööliste Seltsi
alas, Tiigi tän. 64
XVII traditsiooniline

„Postimehe" raamatukauplus
TARTUS, SUURTURG NR. 16.

Tuba
ja väike köök saavad vabaks.
Soodsad sealihaga kauplejale.
Jaama tn. 16.

m MI.IW
odavasti välja üürida. Tar

Karlova 15*
Dr. ii IM.
Närvi- ja hingehaigused.
Suvekuudel äripäevadel
(peale neljapäeva) 3—5.
Ämmaemand
masseerija
E. Kamsen.

Äriruum,

Tartus. Jaani tin. 15. 11l koid

(2 tuba) kõlbulik ka tööstu
sele, ühes elektri, gaasi ja Kmmaemanll-matteeriia
veega välja üürida. J. Johan
f sorr, Rüütli tn. 24.
E. ELLER
Tartus, Raekoja tSn. 9
(sissekäik Holmi tän. 1).
PNiml
Xmmaemand
välja üürida. Küsida Viljandi
tän. 10—3.

E. LiKbusk
Tartus, Raekoja (Raatuse) tftn.

nr. 12, M korraL

kauplus
õige vähese kaubaga, ühes lIIlii!!IIlII!IIIUiIIIlIIIIIWM
korralikkude eluruumidega.
Advokaat
Kastani tn. 143. *

Elan nüüd Riia tän. nr. 2.
Kõnet.: kella 9—lo. 3—5
Riigiametnik vajab nüüd

ehk edaspidi 2—3 toal.

korterit

Vajatakse

Korter.

tellis- in Hnlusehiue

kõik teised ruumid. Turu

Müüakse suurel ja väikesel arvul soodsate hindadega.
Teateid saab järgmistes asukohtades. Tartus, Raekoja
tänav 19/21, telefon nr. 1022! Kaagvere-Luunja parve

telefon nr. 409. Karistaja asundus E. Nursi. Kojuvii
Austusega j. Adoberg.

Korter,

Teat. slt. „8. juuniks".

Äksi koguduse juhatus

12—2. Tulla kella 9—l.
Vajatakse vilunud
2 näd. maale tallu, looduslik,
ilusasse kohta (vesi, mets).
pesuõmblejat
Teat. Vabaduse tn. 38.
Soovin maale ehk alevisse

äriruume.
Th. Vill.

kuulutab käesoleväga, et pühap. 7. juunil s. a., kell 12 on
nõukogu koosolekul, koguduse kantseleis

Tööpakkumised

v»

n
mt

tarvis. Vabaduse puiestee nr.

suwitama

Teatada Antsla, Veski tn. 10,

3. Läti laulupeole Riiga.
Ühetoaline remonteeritud
19.—22. juunini. Kõige odavamad hinnad. Vilunud juh
korter
timine. Osavstt vaba kõigile i Ülesanda hiljemini nädal
enne ärasõitu. F. Lepiku keliasepa äri», Promenaadi üürile anda. Aleksandri tän.

uiinllC

Lasteta abielupaar soovib kes hästi keeta oskab, on

misi tellimiste peale täidetakse kiirelt veoautoga.

2. Lapimaale.
Korterid,
22. juunil Soome kaudu. Edasi-tagasi Kr. 80. Kestus
umb. 10 päeva. 500 klm. üle polaarvöö, üldse 5000 klm. 2 kahe toaga ja köögiga, väl
Soomes, Rootsis ja Norras. Kesköine päike, laplased, põhja ja anda. Võru tn. 57.
põdrad, kõrged mäed, fjordid.

õpilasi
vajab pealisnaha tööstus.
Tartus, Poe tänav nr. 9—6.

3—4 toa, eestoa ja köögiga.

minna kohe

"Korter,

Vilunud

korterit

Vanaaegseid kõrgeväärtuslikke

3 tuba, köök, eestuba, välja
üürida, alumisel korral. Vla
dimiri tn. 7.

tllllillUllilil f üillllHiinil ilülU

ttMMlsf la
Teat. slt. ~33" all.

2 ja 4 toaline, köögiga üürile
anda. Karlova tn. 20.

tagasi Kr. 23, 30, 40 ja 50 ühes passi, viisa, juhtimise ja kor 3 tuba, eestuba ja köök üürile
anda. Küsida Lao tn. 6—l.
teriga Stockholmis. Muuseumites jne. hinnaalandus.

Ty*vT
w

(Vastu Jaani kirikut).

Meriotsiiseü
• inglise- ja saksa vabrikutest.
Uudis täite sulg „Triumphu
hind 50 senti. Täitesulepea
tinti Watermann'i, Pelikan'! jne.
vabrikutest.

Korterid,

tn. 68 9.

Esperanta Turista Komisiono.
Huvireisid s
1. Stockholmi.
20. juunil, 18. juulil, 8. aug., kestus 3—lo päeva. Edasi

Tartost Btt«ll t. Z*-4

WW

Korter,
3 tuba, eestuba ja köök va
gusale perekonnale üürile
anda. Puiestee tn. 55, maja

kaks tuba, köök,, elektrivalg.,

niavski.

kella ajal kokkuleppe järele.

2 väheldast tuba välja üüri

da ja õuna-aed. õnne t. 7—4.

rasate.

2. Scherzo-Tarantella Ve

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

Korter

Vanemuise aed.
Õpilaste tööde järjekorraline

Naba- ta sugubalß»sed* Kosmeetika.

toiduainete^

korter

omanik, korter 5.

TALLINNA LINNA NAISKUTSEKOOLI

täitsa eraldi sissek. 1 ehk 2
härrale välja üürida. Kroo
nuaia tn. 35—1, kl. 2—4.

anda

ära anda. Tähtvere tn. 72.

Sünd. 27. nov. 1850.
Surn. 1. juun. 1931.

tuba

Nüüd ehk jaanipäevaks ära

Kahe- ja ühetoal.

sulepäid

Pääsetähed 45 senti, kooli

Dr.A.LENZNER

Hinnad võistlemata odavad. Müük suurel
ja väiksel arvul.

korter
ühes eestoa ja köögiga sel
lele, kes soovitab korraliku
2-toalise korteri. Teat. slt.
kuni 9. VI. s. a. „Soe" all.

1. Andaluusia romanss Sa

välja üürida. Tähe tn. 96—3.

tus, Vladimiri tänav nr. 3—4.

3-toaline

Kannab ette:

möbl tuba

Möbleeritud

Vaikses leinas omaksed.

SAa. nn ü siiikaiiuci
Vastuvõtmine IjsJ ajaL
Tartait IM<— ***'lB

TARTUS, KAUBAHOOV 2, PROMENADI 2

Matmine reedel, 5. juunil s. a. kell 15.

Juhatab E* TUBIN*
Solist: B. SAPOŠNIN.

üürilisena korteri.

epp

Sünd. 16. mail 1860., surn. 3. juunil 1931, a.

SÜMFOONIA

leiab ka naisterahvas kaas

Aia sees majas erasissekäi
guga, päikesepaisteline

Dean. £<

Neljapäeval, 4. hiunil
kel! 9 õhtul

MJHI

tada. Herne tn. 5—4. Samas

Vajatakse korralikku

kleidiömblejat.
Narva tn. 38—3.
Vajan
IMMleinli!,
kes tööd täiesti tunnevad.
Raekoja tn. 10, A. Saart.
Tarvis
teenijat,
kes keedab. Veeriku tn. 6.
Talun seda ausat

naisterahwast,
kes pealt nägi 14. aprillil s.
a. Tartus, Tiigi tn. nr. 52.
Lõve vald, Valgamaal, vajab Lõve 6-kl. algkoolile Välja üürida
Pakkumisest osavõtjail tuleb 10% pakutavast summast
V jaoskonna rahukohtuniku
LS kutseöiguslist
ninud ja kel head tunmstu- hoone
ees, kui keegi meeste
sisse maksta. . Juhata».
Ised. Suveks ärasõit. Tulla
möbl. tuba
Loterii allegri*
• Maarjamõisa tn. 50 (õues) rahvas vanemat naisterah
vast vägivallaga sundis pude
Kontsert*
õpefojot-jutiatajat.
kella I—2.
elektriv. Tarv. korral köö
Suurt raha teenib,
list midagi sisse jooma, tea
Tants*
gi tarv. Tähe tn. 96—4.
tada oma aadress Lodja tän.
••
Lilleloterü.
nr. 5. kuduja.
kes kohapeal valmistab Ja mUÜgile saadab t
Valimine on Lõve vallamajas vallavolikogu ees 19. juunil s, a.
kell 14. Isiklik ilmumine soovitav. Sooviavaldused ühes
1. Kihiseva limonaadi vürflid ja pulbrid, millega tarvitaja
11 Diviisi ja tuletõrje dokumentide ja lühikese eluloo kirjeldusega ning tempel
kodus maitsevat, karastavat limonadi võib valmistada.
liigi lii
markidega varustatult saata vallavalitsusele hiljemalt 17. juu
Elwas
2. Tarvitamisvalmis söögi jäätise pulber, igas maitses.
orkestrid.
niks s. a. Vallamaja asub 4 klm. Tõrva linnast, kuhu võib
3. Küpsetamisvalmis koogijahu, 8 mitmesuguse sordi jaoks.
Joh.
Sepa
rohu- Ja vfir
ära anda kesklinnas, ametis 4. Kunstpuuvilja-gelee koogid, tordid, vaflid einelaudadel,
sõita autobusega Valgast, Pukast ja Viljandist.
Näitemäng.
maale
linna
lähedale
tarvis
vikaupl.
maagil
«Posti
käijale.
Küsida
Rüütli
tn.
11,
kohvikutes, limonadi kiogkides esim.-järgu müügiartiklid. talutööde peale. Teat. saab mehe" Üksiknumbrid.
Lõvel, 1. juunil 1931. a. nr. 50.
Kivastik.
õhtul tulevärk.
Meie juhatuse järele võib igaüks valmistada ilma masi Kesk tän. 28—7.
Vallavanem J. Kätt.
nate abita. Adresseerida: Riga, postkast 363,
Algus kell 2 päeva.
Vallasekretär J. Tangson. Väike mugav
«Moderne Fabrikation».
üleilmline kuulsus.
Tarvis tallu tublit
MI. tuba
Frenoioog ja
Dorpater Städtlsche
i
poissi
päikesepaistel., erasissekäik.
Kõige suurem valik
selgeltnägija.
Vladimiri tn. 2—2.
kes
täielikult
põllutööd
tu
Deutsche Grundschule
E. M. Kraft.
TAPEETE
nšJClHiiiiü
neb. Kaupa tehakse nelj
Tartus, Puu t.
15 sendist alates rull. Paberlfiri
päeval, 4. juunil kl. 10— ?p* *7» k. 2. Ainult 18.
und
Kongota Tuletõrje
i fflõm. lodi
„Liivimaa" sissesõidu hoov:
„ KODUMAA" Tartus, Aleksandri t.
juunini.
nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.
Selts.
Riia
ja
Pepleri
tän.
nurg;
Dorpater Städtlsches
Pühapäeval, 7. juunil s. a.
köögitarvitamisega ära anda.
Kuulsaim
Väike-Tähe tn. 10—1.
Deutsches Gymnasiutn
Agnes Taari
Kastre mõisas on pikema aja peale
mmm
nr. 3, Tartus.

84, krt. 14.

vähempakkumisel väljaandmine

für Knaben und Mädchen. Aufnahme- und Kontrollpriifungen:

11. Juni 9 Uhr morgens. Direktor: K. Zeddeimann.

suur hoone

HliJio

Tegevad: kirjanik Agnes
TEADAANNE.
ära anda. Roosi tn. I—2.
Taar, Amalie Konsa,
R. Ratassepp ja teised. Antsla jaosk. kohtupristavi määramisel tuleb 8. juunil s. a. Üks mugav
Näitejuht: Rud. Ratassepp, kell 12. Antsla alevis teistkordselt
«Vanemuise» näitleja.
möbl. tuba
müügile Antsla Pilmaühisuse
Algus kell 9 õhtul. TANTS.
sisseseade ja maja,
üürile anda, võib ka kaas
üürnik olla. Karlova 50—12.
llllillllllllllllHlHllllHliniHllm mis kõik täitsa töökorras.

kes iseseisvalt ja hästi keeta
> oskab. Koha saab, kes vare
malt haritlasperekonnas tee

kohe tarvis provintsilin
võib ka äriosanikuks tu.
Järel pärida neljap. kella 1

kõlbulik veski sisseseadmiseks rendile anda* Teateid 1. isiklikult Narva tn.
saab koha peal ehk telefon 599-4.
juuksetööstuse ärist.

Kastre mõisas on ära anda mitmesugused müür

sepa ja plotniku

remonditööd
Teateid saab koha peal ehk telefon 599-4.

Vajatakse korralikku
teenijat,
kes tubaseid töid ja keetmist
tunneb. Narva tn. 4, -A. Lass.

töetundja, ke,
saatuse ära ü
leb. Tartus, TL
su tän. nr. 7!
kõrt. 4.

Ilmakuulus tõeprohv.
saatuse selgeltnägija

MMN
UUETURU 25.
(Välja lõigata!)

