äffmü» f«ä vZtev.

üksik number 5 senti.

fToimetu» ja peakontor Tartus, Jaani
Toimetu» ja kontor Tallinnas, Wene v
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siaerllgi

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.

Postimees

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowil.

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 või
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.
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ja ta maksuliste lisade tellimishinnad i
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 sn iga lisa
kuu 120 6 kuud 725 s.. 12 kuud 1400 senti. \
Postita: 1 kuu 135 s„ 2k. 270 3k. 325 iga lisa-,

kuu 105 6 kuud 625 s.. 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135 S
2k. 270 s., 3k. 370 s.. iga lisakuu 110 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest Ira viies: 1 kuu 125 s*
2k. 250 s., 3k. 320 s., iga lisakuu 100 s, 6 kuud 600 s.,
12 kuud 1200 senti.

Wilismaala 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale —*
kodumaa hinnad. '
..Maamees" 30 senti kuus. ..Sidemed" 120 senti aastas, 60 senti

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

Tänast lehte V lehekülge 75. aastakäik.

Leedu põllu

Lätist tuleb tähtsaid külalisi.

töökojast.
Polititategelafed, silmapaistwamad majandus mehed ja kultuurtegelased saaduwad lau
päewal Eestisse.
Lati-Eesti Ühing RiiaS korraldab neil Laupäewal külalised tutwunewad linnaga ja kan
Toompea lossis oma nime riigiwanema kü
päewil suurema külaskäigu Eestisft. See nawad
lalisraamatusse. Tehakse wisiit wälisministrile
külaskäik toob esmakordselt Eesti pinnale ja riigikogu esimees, korraldab neile wastuwõtu.
rea tähtsamaid läti rahwajuhte, tulunduse Tutwunetaksi.' ka kaitseliidu peastaabiga.. Sellele
ja kultuurtegelasi ja omab seega wäga suure järgnewad killaliste erawisiidid oma eeSti kollee
gidele ja tuttawatele.. Ecsti-Läti ühing korraldab
tähtsuse. i
nende auks Seltskondlikus majas eine, kus liit,
Küllasöitjate eesmärgiks on tutwuneda ko lased annawad EeSti»Läti ühingule edasi kingi
hapeal Eesti oludega ja luua ning süwendada tusena lipu ja terwitused.
Sellele järgneb wisiit Tallinna linnapeale
isiklikku kontakti põhjapoolse naabri juhtiwa
raekotta. Õhtupoolel tehakse wäljasõit Ajakirjanik
kude kodusse Kosel, kus saadakse kokku eesti aja
kirjanikkudega.. Õhtul on dinee wäliSministri jun»

te ringidega.

Külalised jöuawad Eestisse laupäewal.
Siia söidawad tuntud, politikategelane A. reS. Selle järele minnakse ..Etuniasse" Gnstaw
Alberings, end. põllutööminister, prof. Adolfi gümnaasiumi 300 aasta juubeli ballile.
Pühapäewal korraldatakse willjasõit. Kehtna
Tentelis, end. ülikooli rektor ja harAms talumajapidamiskooli...
Pühapäewal. osa külalist
minister, wann. adw. M. Antons, end. lahkub Läti saatkonna une maja sisseõnnistamisest
kohtuminister, EeSti konsul Riias hra osa wõtma.
Mölder, Riia suurtööstur ja ärimees hra
Iwask (eestlane), diwiisiülem kindr. Ber
Daani lauljad tulewad Tal
ki s, endine sõjaminister, saeima liige ja
linna ja Tartu.
endine põllutööminister W. Gulbis, wä
Tuletval teisipäewal saabusb. Helsingi kaudu
lisministri abi H. Albats, Läti rahwus
teatri direktor A. BersinS, wann. adw. Tallinna Daani üliõpilaste meeskoor, milles on 42
Vügners, suurtööstur ja pangadirektor lauljat. See on paremaid Daani meeskoore, kuna
A. Bersins, suurtööstur. Rosenseld selles kooris peale üliõpilaste on tegewad ka tvilist
(eestlane) ja konserwatooriumi Prof. ja heli lased ja seltskonnategelased. Daanlaste sihiks on
tuttvuda Eestiga. Nad annatvad Tallinnas ka ühe
looja Vitols.
Lahtine on weel sõjaminister Lai kontserdi Daani lauludest Eesti Punase Risti
minsi, saeima liikme Skujenieksi ja hercks.
Neljapäewail peatub koor ka Tartus, kust «cdd
kunstiakadeemia prof. Purw i t s i smt
sõidetakse eda/i Riiga. Koori tvastuwõtjaks Eestis
mine..
Külalisi wötab Tallinnas waStu Eesti- on Tartu üliõpilaskond.
Lati ühing eesotsas prof. A. Piibuga.

Kui meil põllutöökojast,
selle tähtsusest ja korraldusest

räägitakse, siis tuuakse näi
tcna harilikult ikka Saksa
põllutöökojad waatmnata
sellele, et Saksa olud meie
omadest nii riigi- ja agraar
politilise jne. arenemise sei
sukorra Poolest mitmeti suu
resti erinewad.
Tähtis oleks
tundma õppida ka mõnewä
hema, eriti noore ja muidu
seisukorralt meile enam was
tawa riigi sama asutust.
Selles mõttes wõiks kaht
lemata huwi pakkuda Leedu
põllutöökojä korraldus, tege
wus ja selle tulemused. Siin
aga on wõimalus tuua selle
kohta ainult mõned märkmed.

Pollut.öökoda töötab Lee
dus 1927. a. saadik. Sellega
on seal juba oma 4—5 a.
Kojal (nõukogul) on 36
liiget. Nendest walitakse 22
maapidajate poolt, kellel wä
hemalt 2La põllumajand.
kasutatawat maad pidada

olgu need maapidajad päris
omanikud rentnikud wõi n. n.
iseseiswad pooleteramehed.

Nende koja liikmete wali
mine on n n. kahekordne:
alul waliwad wallad maa
PHILIPS RAADIO süst
«L
konna-nõukogud ja wiimased
waliwad esitajad koja nou
Langew sawisein surmas mehe.
igasuguseid vana raadiovastuvõtjaid kuni 15. JoonlnL
kogusse (ä I—2 esitajat)Peale selle walib Klapeida
RAADIO
ch- - Raske õimeäUF euWfr kõrtsi ümberehitamisel.
prowints kotta 2 esiwjat
oma poolt.
Nõudke üksikasjalikumaid andmeid oma raadio kaupmeestelt! —^
Kokuapkewa õhtul kella 7 ajal jäi lan tnendile uued seinad peale ehitada. Rehe
rr;
Puuduwad 12 liiget tule
gewa mnjaseins alla Wana-Kuus-te wallaS aluse fchtab olid sawist ja KmE tahtis neid wad esitajatena riigi kõrge
endise Ühete kõrtsi maade Pedaja Gustaw kasutada uue elamu põranda tõstmiseks, sest ma põllumajandusliku õppe
Kink ja sasi silmapilkselt surma.
wundament oli kõrge ja endise rehealuse põ asutuse (Põllutöö Akadeemia)
rand madalal. Ta hakkas seinu kangi ja la ja kesk-organisatsioonide poolt (nagu Leedu
Wana-Kuuste wallast endise Ühete Wrtsi bida abil wundamondist lahutama, neid alt agronoomide selts, loomakaswatuse ja pii
Koja nõukogu walib oma Hulgast 7-liik
Koja asjaajamist juhib tegelikult palga
hooned ühes neljawakamaaüise krundiga õõnestades, et siis ühe hoobiga nad maja sise manduse keskorganisatsioonid j, t.)
melise juhatust, kes käib koos nädalas läbi line direktor.
omandas mõne aasta eest riigilt käsitööline musse lükata.
segi 2 korda
Koja juhatus asub Kaunases.
Koja liikmed walitakse 3 aastaks.
Tükk tööd ofö tehtud ja iÜÜs sein peaaegu
Gustaw Kink. Hooned olid juba üsna wa
nad, eriti wana ja lagunenud oli endine kõrt 'läbi õõnestatud, kuid siis juhtus õnnetus.
sihoone, kuid osa ruume, nimelt maja teist Üks osa seina kukkus ootamatult ümber ja
otsa, kus asusid kõrtsitoad, sai siDki esialgu mattis Kingu enese alla.
JA- Reedel, 5. juunist alates. Vaimustav, kütkestav ja hea meeleolu looja heliekamiseks tarwitada. Kink plaanitses kohe
luuverutanuid omaste ja naabrite abil
suurfilm. Publikumi armastatud pailaps JEANNETTE MACDONALD
asuda maja ümberehitamisele ja algas selleks toodi ta sawipaaikode ält wälja, kuid juba
kuulsas helloperetls
eeltöödegagi.
surnuna. Küljeluudest olid tal mitmed mur
Tänawu jõudis ka niikaugele, et ehitus dunud ja sisemuses tekkinud suured werewoo
materjali kohale wedas ning juba ehitamise lüd, mis kustutasidki mehe eluküünla.
Armastuse ja õnne saar.
gvgi tegi algust. Tema plaanitses maja teist
Gustaw Kink oli 49 a. wana, teda jäi'
leinama
abikaasa
kahe
alaealise
lapsega.
otsa, kus asus enne kõrtsi rehealune, maha
lõhkuda ja manale tugewatest kiwidest wunda-

12 osas. Teises peaosas esineb kuulus meesiludus JAMES HALL* Vaadake selle haruldase filmi reklaami teatri vaatekastides ja teie ei ]&ta
külastamata seda filmi. Algus äripäevadel kell 6, pühap. kell 2. Ülihuvitav eeskava lisa*
400 ungarlast sõidab Eestist läbi.
Poolepäevane peatus oa
Tartus.

lased. Jaamast paigutatakse külalised korteritesse.
Mitmete Tallinna kutseorganisatsioonide, nagu ars.
iide, inseneride, ühistegelaste jne. poolt on mõetud
waStawate kutsete mehed oma juure korterisse.

Weel samal õhtul on õhtusöök „Estonias". Püha.

päewal, 14. juuunil on ette nähtud Tallinnaga
tutwumine. Korraldatake ekskursioone riigiko

Ed. Baeh'l
"Estonia" ooperisolistide
ringreis.
Eesti teede baart
Peale „Estonia" teatri töö lõppu korral
dawad ooperisolistid ringreisi kodumaal. Ka
(Carte Routiere d'Estonie)
wasse on wõetud „Faust" proloogiaga ja 5
pilti. Ooper „Faust" kuulub nende hulka, ilmus praegu laiendatuna trükist On uudisena
juure lisatud
mida on wõimalik wäikelawadel mängida.
Tema ettekannete pearaskus lasub solistidel.
peomaonteede morscMd
Siin esinewad pr. Krull-Mikk, Nina Roma
päewÄ tutwuneti maawalitsuse teedeosakonna ma nowa, A. Wismann, K. Withol ja Suursööt. ühes kilomeeterkaugustega üksikute asulate
vahel. Kaart trükitud väga sitkel paberil ja
sinate ja töökodadega postijaamas ning maawalit
sorav lugemiseks.
suse ruumidega, mille järele sõideti Otepääle. Ale Kaasas on teatril kostüümid ja rekvisiidid.
Maksab ilusas kõvas köites 2.50 Kr.
wiwalitsuse liikmete juhatusel waadati alewiwali!- Dekoratsioonid walmistab eriti ringreisiks
snse maja, uut kõrgemat algkooli ja mindi Wana- kunstnik Tuurand. Orkestris mängiwad kaasa
P e a 1 a d u:
Orepää wallamaija, kus sekretär G. Wulfs külalie ooperiorkestri liikmed.
K»ü. Rahvaülikooli kauplustes Tallinnas,
tel wastas oli ja' pr. Wulff maiustusi pakkus.
Jaani 6, pangamajas, Harju 48, omas majas.
Otepäält sõideti Pühajärwele. kuhu Walga maa'Ei ühtegi peeri...
walitsuse tegelased olid sõitnud. Pühajär
welt sõideti Puka kaudu Tõlliste wanadekodusse,
UUS
Londonist. 4. juunil. (Trj.)' Inglise ku>sealt Tõlliste end. Kõrtsi, kus waadati maawalitsuse

piiril tvastu ivätmxls olid. Sõideti Jõgewa mõisa
Soome-Ugri kultuurkongreSsile sSitwate nngar guSse raekotta ja mujale. LoodetawaSti wöetage kus tutwuneti laborawormmidega ja leemnewilja
laste arm on enam-mähem juba kindel. Seni on ette ka mõni wäljasõit Tallinna ümbruskonda. ski ning sordiporanduse sekside majapidamisega. M
sõitjatena Ungarist end üleS annud 388 isikut. Kuid tul on Estonias" ungari üliõpilaste laulukoori laksi huwitas iseäranis hcinakaswatus ja soohari
wäga wöimalik, et see arw Meelgi tõuseb. Kõige kontsert ja peale selle sealsamas Tallinna tehniku mine ning käised põldudel. Jögewalt sõideti LalU
rohkem tuleb arSte. ligi 40, siis insenerid, üliõpi mi üliõpilaste poolt korraldatud ball ungari küla tele, kus waadati kõrgemat algkooli. Cdasi jõuk
lased, ärimehed, apteekrid, preestrid, pastorid, aja liste auks. EsmaSpäewa hommikul kell >/?9 'Stda Kuremaa mõisa karjataswatuse kooli. Koolijuha
kirjanikud j. t. abikaasadega ja ilma. Ungarlased wad ungarlased ühes Eeslist kongressile sõitjatega tasa Kärk tutwusias majapidamise hoonetega, ees
kujuliku sigalaga. Hilja õhtul jõuti Wasula ma
saadumad Eesti-Läti piirile 13. juunil kell 3 hom. Helsingi.
japidamistooli, kus einerati ja tutwuneli majapidä
Poola-Läti piirile sõidab neile era rong mastu kong.
Külaskäikude hooajal.
misega. Kell 11 õhtul jõuti tagasi Tartu. Teisel
reSfi eesti peatoimkonna ja reisibüroo esitajatega.

Sõit sealt jätkub erarongiS. Walgas on tehtud

Läti maaomavalitsuse tegelased olid Tartu
maavalitsusel külas.

nid ühes orkestri ja laulukooridega ning Walga
linnapeaga eesotsas. WalgaS peatub rong lühe
mat aega, mille jooksul külalisi Eesti Pinnale saa
bumisel terwttatakse. Malgast sõidad rong sarto

1. id 2. juunil tviibisid huwireisil Tarw-°
maal 9 Läti omaivalitsustegelast: Läti konsul
Sesti-Walgas O. Hassmann. maakon

ettewalmiStusi waStuwõtuks. Rongi saabumisel ko
gunewad Walga jaama seltskondlikud organisatsis»,

ja jõuab sinna kell 7 hom., kuS on ette nähtud naülem G. Krosna. sama maawalitsuse esimees
A. Kimeral ja abiesimees P. Prikol. Liibawi
poole. Teel peatutakse ainult Tapal ja wöima ja Aisbati maakonnaiilem G. Legstinsch, Lii.
lik .et ka möneS MähemaS jaamaS, kuhu jällegi
külalisi terwitama kogunewad kohalikud seltskondki bawi maawalitsuse esimees E. Lihcies. abiesi
kud organisatsioonid. Tallinna jõuab rong kell 7 mees M. Dsindarneek ja sekretär Fr. Dobelis,
õhtul, milliseks ajakS jaama MaStuwStma tulewad ajalebe «Brihwa Sehme" kirjasaatja.
kongressi eeSti peatoimkonna liikmed, seltskondlik
Külalised jõudsid Põltsamaalt sõites Tartu
kude organisatsioonide esitajad ja tehnikumi üliõpipikem peatus. Kell 3 P. l. jattatakse sõitu Tallinna

maale, kus neid maawalitsuse esimees ja liikmed

detoonitööstust sa sõideti Walga lastekodusse. Ring ninga sünnipäetoa puhul anti teada seisuse kõrge»dused. Äratab tähelepanu, et nimekirjas ei ole üh
sõit lõppes Walgas.

tegi uut peeri. Seda tõlgitsetakse kui MacDonaldi
walitsuse laituseatvaldust ülemkojale.

sõiduplaan
müügil
* POSTIMEHE44 RAAMATUKAUPLUSES
Tartus, Suurturg nr. 16.

| Publikumi flldlsel soovil. Snnr odal Rahvusvaheline võidukäik! „Ufa" suurfilm. Ületab kõik senlu&htad!
RO" FTMI KINO li Kuulus DONI KASAKATEKOOR Sergei Sharovi Juhatusel.

(VALGE KURAT). Suurepärane kaasakiskuv draama krahv L. N. TOLSTOI kuulsa jutu järele. Kuulsa vene lavastaja ALEKSANDER VOLKOVI lav. Peaosades näitelava korifeid
Y.14.M UTamlsvm Bctty Aman, Qeorg Seroffi, Aleksander Müraki, Frltz Alberti. Suurepäraseid balletiJVÜM JiLOSSnUnnin. JLtä JtMtMxOVCWm end keiserl teatri tuntud baleriini Eduardovi lavast Tegevus sünnib St Peterburis keiser
9 Nikolai I hiilgavas kojas ja Kaukaasuses. Maailma ajakirj. kii tv. arvustusi. Algus kl. 6, pühap. kl. 4

2

Nr. 148.
tfeebet, & juunil 188 L a.
Muudatused Läti walit

Eesti rahwuslikud suurpäewad Lutsimaal.
suses.
Poolastamise asjad ja Werschbizki lahkumine
Eesti koolide awa«ise «öte edeoeb.
S»ksa praktik» ja teooria otsas kLitisnöakogude
walitsusest. „KittimtS-politika" koalitsioonis.
süsteemi kohta.
Riiast, 4. juunA. PoollaStamise häda
AlateS suwistepühist kuni 2. juunini elaS ella potoHO* Sutfi
oht
Lcötgallias
lööb
laineid.
Saeima
poM
Lutsimaa suuri rahwuslikke päewi. Neist pae i ®t«li Sitta kool. mille
ühenduses käitiswanemate seaduseelnõu 4. weebruari 1920. ö. seadus on kahtlemata
wailiti
teatavasti
uurimiskomisjon,
kes
asus
trrift osa wotma olid Lutsi sõimud piirimaade -a. allakirjutanu arajoitmtje P h „ tõi,esitamisega riigikogule on arenenud Alamad rewolutsiooni aegade wili, kuid see wili oleks
Möttoawaldused selle instituudi sisseseadmise omandanud hoopis teistsuguse wäljanägemise, kohal põlastamise asju selgitama. Pärast instruktor S. Sommer oma abi W. Kallcga ja c s-i-ma jäi. Nüüd on loota, et !eda as,a W
seda, kui poola rahwasaadikivtele sai teatawaks, tulewased Lutsi eestlaste õpetajad prl- K. Ro temalt toe,-takle. Eeoti kool, omamm-Kreeki
tarwiduse ja otstarbekohasuse juureS meie olu kui saksa ametiühingutÄ osawa manööwerda
Killa ei tee major.iuSKffu roi uit K-llelkV Ln
des. Wäga paljudest ringkondadest, eriti töö mise teel mitte korda poleks läinud nendele et neil ei lubata uurimiskomisjoni tööst osa senstok ja hra A. Kitsnik Walgast.
Allakirjutanu nimele ja wastutusele oli an maja waid nonbri ees,, M°a„e ,Bar,„) ula °
andjate ridadest, wõib kuulda arwamist, et spartaklistele hullustamistendentsidele. mis wõtta, astusid nad läbirääkimistesse teiste
gruppidega, et selgusele tud luba kreisiülema poolt pidada suuri rahwa ! kool üle lima Sreeki (Sre-u) kulla, mu- tche--käitisnõukogude kodumaal Saksamaal,
1919. a. Saksamaal nii lopsakalt õisi ajasid, wähemusvahwuA-e
jõuda, missugused on nende seisukohad ja waa koosolekuid Põlda wallas Kirbani ja Jaani ! dak? 5 ükStcisc läheduse? seiswat -eZU kalu.
kust meie kawa suuri laene teinud, käitisnõu piiri panna.
ses küsinruses. Praegu ei ole weel teised (Tsäpsi) külas ning Nirsa Zipallas Greeki kü ! milliste lapsed käiwad praegu 4.
kogud tegelikus eluS on läbi kukkunud ja et
Saksamaa seisis 1919. a. waliku eeS: kas ted
wähemusrahwused oma seisukohti poolakatele las, kus wälja wõis panna Eesti Wabariigi i Ereekt eesti kooli wõiks saada hea korraldus
Saksa praktika ning majandusteooria otsus kaotada ohjad käest, wõt asuda ametiühingute
on üksmeelne kindlasti eitow.
poolt soowitatud teele. Paratamatult lon teatamaks teinud. Poola rahwasaadik, sise lippu Läti lipu kõrwale. Lipud oli annetanud i juures ligi 70 õpilast.
Waatame, mida ütlewad sakslased ise. geS walik wnmäsele. Selles mõttes wõib ministri abi J. Werschbizki teatas walitsusele, Riia Eesti saatkond Lutsi EeSti seltsidele.
Järgmisel koosolekul loodi eesti kooli asu
lahkub siseministri abi sohM. Selle sam
Lutsi jõudes tuimusid eesti külalised linnaS tamise komitee, mille on
Aga enne kui nende arwamist ära kuulata, on öelda, et ametiühingute poolt lendulastud et
tingimata tarwilik weel kord lühidalt meelde hüüdsõnal käitise demokratiseerimine i muga avwestvitaikse kui poolakate lähtumisega elawate „maarahwa" (eestlaste) liikmeega. BuliS. teadlikum ja julgem „maamns". Uyr
tuletada käitisnõukogude üleSaNdeid ja wöi nõukogu sildi all on kõigi puuduste juures wällitsuse koalitsioonist. Esialgu ei peota poo Neist on mõned maawalits. liikmed, teised õpe lasi koguti õpilasi esialgses'? nimestikku.
lakiate lahkumist koalitsioonile weel häda tajad, mõned politsei teenistuses, mitmed cm
mupiire Saksa seaduse järele.
Saksa ajaloo ja rahwamajandkse ees siiski ohtlikuks.
Vaatamata. et oli kibe tööaeg, ometigi lo*
gümnaasiumis ja teistes koolides õpilasteks. glls alati rahwast kokku. Õhtupoolikul tulid
4. weebr. 1920. a. waStuwöetud seaduse suured teened^
Wälitsuses on päewakorras weel palju teisi
põhjal, miS märksa laienda» tööliste õigusi
Kui nüüd kuulda Saksa praktika ja teooria muudawsi. On Asinud juure uusi ministrite Tutwuneti ka mõne hiljemal ajal Lutsi asunud kokku enamasti nooremad inimesed, et ecsto
eestlase sa ühe soomlasega.
käitises endiste aegadega wõrreldeS, on käi otsust käitisnõukogude enam kui 10-aastase
laule kuulata. Wahel kestis laul, mäng ja
Päris ..maarahwa" rahwnSlikud peod oi
tisnõukogu asutamine tehtud kohustuslikuks tegewuse kohta, siis peab tähendama, et saksa abisid ja portfellita minister. Kabineti wn
kõikidele ettewõtetele, kus alaliselt töötamas tööandjad 1920. a. seaduse kõige suurema masel koosolekul nimetati rahaministri abiks golfid aga Põlda wallas Kirbani külas, kulm tants üle Poole öö.
Wiimane rahmakoosolek oli läinud püha*
wähemal 20 töölist. Seadus näeb nõukogule murega waStu wõtjid. Peaaegu üldiselt wa* Br. Trubinsch, siseministril abiks H. Wisulis. sõidieti suure autoga Luksist. Kirbani küla (150
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ette järgmised ülesanded:
litsss arwamine, et käitis nõukogud kui rewo meelsete talupoegade parteisse. Portfellita eestlast) neiud tundsid endid wäga aukohale jutati palwe Läti haridusministeeriumile, et
1. Töõwötjate huwtde kaitsmine. lutsiooni tulemus peale desorganisatsiooni ja ministriks sai eradotsent W. Trofimow (we tõstetuna, fui neid Eestist tulnud hõimlastega Sllurc-Tsäpsi külla omataks isescisew eesti koo ,
Selleks nõukogu: a) kaitseb töörahu parema läbi
ühes autos sõidutati läbi Põlda eesti koloonia.
saamise sütvendampe kaudu ettewöttes eneses, wS« lõhkumise midagi muud ei too. Kuid juba nelane), keda on nähtawasti toetanud wene
fesi wõimatu on edendada F'.lantmõisa alg'
Kui Jeesp Jakimenko mäele tõmmati lipud koolis praeguse juhataja all eesti rahwusliike
tcb wastu tööwötjatelt kaebusi ja arutab neid esimesed paar aastat näitasid selgesti, et need piiskop Pommer.
läbi ühiselt tööandjaga, pöördudes tarwiduse kor kartused suurelt osalt liialdatud olid. J.i kui
Uute ministrite abide järele otsekohest wa üles, tuli Poole tunni jooksul sunr rahwahulk ideid. Samuti uagu Nirsa wall»ls. loodi ka
ral lepituskomisjoni wöi mõne mm» kokkulepitud 1923. a. Bergwerkszeitung", kelle
jahust ei Ulutud. Seda tehti rohkem „kitti kokku, nii noori kui wanu. Peeti rahwuslikke -Põlda wallas eeSn kooli korralduse kom'tee.
tvahekohtu asutuse poole, b) aitab kaasa töötmgi
lähedad sidemed saksa mäetöösturitega tuntud, mise"-poliÄka sihiga. Uued niimistrite abid kõnesid, fouldi eesti laule, Kirbani eided laul
nmste kindlaksmääramise ja täitmise juures, sa,
ja
kes harilikult oma sõnu on harjunud kaa olid seni tähtsuseta kohtadel, kes nüüd oma sid wanu maalaule, mängiti ja tantsiti ümber M. Nowikowi, Meikul ja Jaan Jaroschcnkogir
muti ka ettewötte juures ellukutsutud sotsiaalsete
eesotms. ...
hoolekandeasutusse walitsemisel, c) wöitleb töö luma, tarwilikuks pidas 28. numbris järgmisi parteide toetusel ministritoolile pääsesid. Vas tule üle kesköö ülcwamas meeleolus. Oli jn
Enne Lutsist lahkumist käisid eest: kulomed
hädaohtude wastu käitises;
mõtteid awaldada, siis peame seda wõtma kui tasrind leiab, et deklareeritud kokkuhoiu ase põhjus olla rõõmus, sest rahwale teatati, et
weel koolimalitsuies. kus õpetajad Pidasid läbi
2. Kaasarääkimine käitise juha
just nelipühade eel otsustas maawalitsus awa
ta mi sel. Siin on ette nähtud eriti: a) nöu autoriteetset seisukohawõtmist, mis wäärib mel suurendatakse wäljaminekuid.
rääkimisi
walimiste asjus. Hra Sommer sõi*
anne ja ettepanekute tegemine uute töömeetodite meilgi tähelepanu:
Eelpool awaldatlld teated kinmtawod, et da Kirbani küla külje all Filantmõisa algkooli tis Riiga, et saatkonnale aru anda Lutsi eesti»
tarwituselewöNnisel. b) öigus nõuda teateid kat
.KokkuwõtlikuS tagasi- ja edafitvaateS käitiS koalitsioonis püsüvad hõõrumised, mis luba
eesti Peaasi, rahwas (ai rõõ
lifeft liikumisest, teised külalised sõitsid otse Ses
tise seisukorra kohta eriti suuremates ettewötotes nõukogude praktika 8. aasta lõpul wõib küll tin
wad
oletada
isegi
kriisi
wllimalusi.
mu
ja
julgust sellest, et tundis ennast mitte tisse, kuna allakirjutanu jäi Lutsimaale eesti
(300 töölist wöi 50 ametnikku) ettewötte bilansi gimata teha rahuldavat konstateerimist, et käitis
mahajäetud olewat suuremaist hõimlasist.
esitamise kaudu ühes seletuskirjaga sinna juure, nõukogude seaduses, unda «na olemasolu esimeA
kooli ja muid rahwuskultuurilisi asju edasi
c) esituS rewisjonikamisjoniS;
Kirbanist sõideti wäikeste peatustega eesti
tel aastatel ja kuudel ning weel rohkem enne sellepärast, et „tööwõtjad keeldusid kandideeri
ajama. P. Woolaine.
8. Kaasarääkimine tööliste j a wastuwõtmist nimetasid kiiluks saksa töörahusse ning mast wõi loobusid walimistest".
külades Laisenis ja Jaanikülas (Suur.Täpsi)
ametnikkude tootmisel ja Wall anda Saksa majandusliku kokkuwarisemise põhiuseks, on
mis ei, kui tegemist on suurema arwu ametisse saanud miite alahimratawäks abinõuks töörahu
Düsseldorfi ringkonnast teatatakse sa Nirsa walda Greeki külla, kus peeti kolm Päe.
tootmisega wöi tvallandamisega ühel ja samal ajal. kindlustamisel. läbisaamise tagasitoomisel tööand mal ajal: „käitisnõukogudel on Praegu olulist wa rahwakoosolekuid. Suurem koosale? peeti
Jjcronito" leev on M mm!' 1
jäte ja tööwötiate tvahekordadesse ning weelgi
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Käitisnöukogus eneses on ette nähtud eri tähendusrikkamaks
tähtsust ainult suuremates wabrikutes". Tih
abinõuks koostöö idee süwenda
tipeale tuli uuesti konstateerida, et äriaasta
lised rühmanõukogud tööliste ja ametnikkude mi sel ja kindlustamise l.
jaokS selleks, et nende kaudu kaitsta mõlemi
Isegi need, kes waremalt isiklikult seisukohal lõpul uut käitisnõukogu enam ei walitud.
tööwötjate liigi erihuwisid. Rühmanõu asitsrd, et käitrsnõukogude mõte on teoStalud liiga Isegi paljudel juhtudel, kus ametiühingute
Dr- Adolf Web e r, Müncheni ülikooli rit õigeusklikkudelt marksistidelt, kui meelde tu«
kogude osa kompetents wallandamifel tundub wara, ja et käitisnõukogude seaduse pahed üles nõukogud firmadele esinesid soowiawaldusega majandusteaduse professor, teadlane, keda on letada, et sarnased mehed nagu Franz Htze,
kaailuwad selle paremused, peawad nüüd healmee
eriti laiana, sest siin taotellakse eesmärki wõtta kel kvnStateerima, et nad tol korral eksisid, ja et walimiskomitee loomiseks, et tulnud sellest et süüdistatud waenulikkujes kaasaja töölisliiku Lujo Brentano, Schmoller ja Franz Brandr
tööandjalt wõimalus wallandada inimesi kat suur osa saksa vahwaft sisemiselt asub oluliselt tepanekust midagi walza, sest ei esitatud ni misele, peab Brigl-Mattiasi'e otsust siiski lii juba aastakümnete eest söandasid' arvalikult tun«
temaksu Pärast ja nende kuuluwuse wõi mitte reaalsemal ja majanduslikult mõistlikumal seilu mekirju ja ka muidu ei näidanud hnwi wa ga Pessimistlikuks. Lma wiimases, mitineti nistada tööliskomisjoni-de majandusest ja sot
kuuluwuse pärast teatawasse politilisse, sõja kohal kus loota juleti, et demobilisatsiooni ajajär- limiste wastu." Waewalt leidub saksa töö. wäga huwitawas teoses „Ter Kamps zwischen siaalset tähtsust kapitalistisse korra juures, fiiS
alul nähtawale tulnud vetoolutsiooni sa nõu
mitte tarwitsedeski peatuda tcrwete wooluda
wäelisse, usu-, kutse- wõi mõnda muusse or Žu
ogustamlise woolud olid ainult pinnapealse, wäl?- komissaride aruannetes jälgi käitisnõukogude Kapital und Arbeit" (Tübingen, 1930) tähen'
ganisatsiooni.
jaSpoolt sissetoodud ideedest tingitud tulekahju osawötust käitiste juhatustest. Selle eest aga dab ta. (lhk. 521) otsekohe, et käitisnõukogude juures, mis arenemas teistes maades, eritr
tuleb kõikjal ilmsiks agar osawõtt käitise juure seadus on aineti, palju kaasa aidanud tööwõt teiselpool Atlandi ookeani ei saa küll jätta
WähemateS ettewõteteS, ?uS tööliste arw tagajärg."
alla 20, täidab käitisnõukogu aset käitiswa
Et tööwötjate huwi käitise ratsioncvlisee asutatud sotsiaalsete hoolekandeasutuste waiit jäte ühishuwide kaitseks tööandjate wasm tähendamata, et wähemalt põhjendamatutena
semisest. j
majanduslikul alal ja tööandjate toetamiseks tunduwad ühe osa tööandjate kartused, nagu
nem ühes mõnede muudatustega tema wõi rimisprotsessi ja juhtimisega seotud küsimuste
mupiirides, mis tingitud asjaoludest. .
Nüüd teooria. Kurt Brigk-Mattiasi. esi käitise Uesannete täitmisel, nagü sõda loeni tähendaks täitisnõukogude sisseseadmine frilp-m
wastu jahtus warsti pärast seaduse elluw.i
..Kui nüüd wõrrelda saksa seadust selleK osyS mist, seda oleM juba kuulnud. Siiski on nrene, kes käitisnõukogude probleemile Saksa tav käiMnõukogude seaduse esimene para tõmbamist kogu olemasolule. Kuid kindel on.
"meie eelnõuga, sus peab konstateerima, et huwitaw ära märkida, et sama tendents järg määl pühendas põhjaliku töö (19M), jõuab grahw.
et parandusi tuleb esitatud eelnõus teha ja neid
„OtsuStMv tähtsus on sellel, missuguses wai tehakse.
meie eelnõu on tagasihoidlikum. Ta ei tunne newatel aastatel ainult süwenemist osutab. oma uurimuse lõpul järgmisele otsusele:
„Kui kiiitis nõukogu de senise arengu bilanssi mus lvalitud käilisesitused seadust käsitada püüawad
rühmanõukogusid sel kujul nagu Saksamaal, Seda tlwnitawad saksa töökomissaride aru teha,
MajanduSdemokraatia ei ole meie paewil
siis selgub, et käitis nõukogude tegewuZ ou ja kuidas fuhtutvad neisse tööandjad. Tööandjate
on palju sõnaahtram aruande esitamise anded peaaegu ühel häälel. Meel rohkem: piirdunud praegu eranditult sotsioal- ja tööpoli seisukohalt on kõige ebamugawamad määrused :öö enam akadeemiline mõiste, waid eluline näh
kohta ega anna töõwõtjatele säaraft laia õi wäga paljudes kohtades kaob üldse töölistel tilise alaga, mis nähtawaSti ka tulewikus jääb wõrjas konna kaiiseks ebaõiglaste ja edasotsiaaisete tus. Seda mitte tunnustada, tähendab
wallanduste waSiu. Kuid siin, arwcssc wõites
gust ja wõimalust käitise asjaajamisse süwe huwi käitisnõukogude walimiste wastu. Nii käitisnõukogude iegewusabaks WörreldeZ majan munmnud
olukordi, ei saa olewikku tvürrrlda rnire ainult ignoreerida olewikku, waid ka
ja solsiaalpfüholoogiliSte ees
nemisekZ, nagu seda wõimaldab osaw õ t t teatatakse Kölni walitsusringkonnast 1927. dusproduktsioomliste
märkidega, mida käitisnõukogude seadus taotleb, sõja ajaga, jääb ainult küsida, kas tööliste lauset tuste mittetundmist tulewiku, riigi ja
a.: «käitiste arw, kus käitisnõukogud waiki ja ideoloogiaga, millele käilisnöukogud rajatud, läbi.Miia üldise seaduse kaudu tuleb eelistada la majanduse takistamata arenemise wastu.
rewisjoniko misjoni stTeiseks ei tohi unuStada seda osä, mida des likwideerunud ja kus uued walimised tuleb sida tegutsemist õige tagasihoidlikuks nime henduft käitisnõukogude abil. mis lvastab iga üksi'u
Ühistöö idee, ütleb eelpool tsiteeritud A.
eitewörte iscäraldustele. Et tänapäewased käitis
yja tuleproowist läbikäinud ja elukogmmud äpardunud tööwõtjaskonna huwi puudumise tada. Terwltatatoad kui uue majandusliku põhi nõukogud
Weber. pole mitte antisotsiaalne, waid sotsiaal.
põrmugi
ei
tvasta
kõmmunistliSte
agi
saksa ametiühingud etendasid käitisnõukogude tagajärjel, on suurenenud." Isegi Berlii seaduse alus on käitiSnõukogud oma praktilise tähti, taatorite maitsele, on iseenesest mõisletaw".
ne selle sõna tõsises mõttes, see ei ole mirte
suse poolest tagasi tõmbunud enam-wähem endiste
seaduse arutamisel rahwuskogus Weimaris. nis jäid walimised korduwalt teostamata tööliskomisjonide tegewuSala-le."
Kui neid sõnu lugeda, nus ometi ci ole Pä- utoopia, waid rcaalpolitiline paratamatus.
Kas "lõpp" wõi samm edasi?

Me hõik Karskusliidu miljonite loosimisele!
tid on saadaval reklaamiantos, , Postimehe" rmtkpl, Eesti pangas, postkontoris ja öösel telegrali kassas* Loosimisele sissepääs vaba.
Maskiga konn.
Mgai WaUacm'i wownaan. 1£
„Teie edasijõudmine on küll terme hulga kelme
hirmutoärinätesse asetanud, Elk?" pilkas Ray.
~AH, ja, eriti asjaarmastajaid," wastas Elk,
„Mmde," jatfas ta tagasihoidlikult, „uudised ei ole
mingit sensatsiooni esile litsunud, sest London on
nüüd rohkem kui enne täis jutustajast), kes miljoneid
toaestele puistaks, kuigi neile esialgu sada naela lae
nata taheti ainult selleks, et neile oma usaldust tõen
dada. On ka palju närakaid auhinnawõitjaid, kes
toäljapressimistest ja rööwimistest elawad ja peaaegu
samapalju noori ilusaid naisi on, kes mängüsalonge ja
tantjülokaale juhiwad."
Ray nägu muutus sügawpunaseks ja kui ta pilgud
surmata oleks wõmud, siis oleks mspektor Elki sõbrad
sellel õhtul ainult sosinal temast kõnelnud. Aga Elk
pööras oma tähelepanu nüüd Dickile.
„Härra pealik, tahaksin teada, kas wõin järgnewal
nädalal saada ühe prii päewa? Mul on perekonnas
wäike ebameelditous."

Dick, kes senini ei teadnud, et ta sõbral üldse pere
konda on, oli üllatatud. „Sellest on mul wäga kahju,"
ütles ta kaastundlikult.
Elk muigas. „Ja, see on minule midagi rasket,"
ütles ta. „Tahaksin teile sellest jutustada. Kas teie
ei wabandaks meid silmapilguks, preili Bennett?"
Dick tõusis üles ja järgnes detektiitoile uksele. Ja
siiS ütles Elk kiirelt ja tasa üks hommikul on lord
Farmley maija sissemurtud ja konnad on lepingu ära
kirjadega ära läinud." »
„Ella waatles toargsi Dicki nagu, aga sellel ei oi
nub mmgit ilmet, nagu oleks Elki saladus mingisugust
mõju awaldanud. Ta tuli aeglaselt laua juurde tagasi.
„Kardan, ma pean nüüd minema," uttes ta. „Elki
toimetused nõuawad minu linnasolekut."
Ta püMs Ella silmist kahetsuse Pilgu, mis ta mi
neku mitmeks tunniks ära rikkus. Nad kiirustasid siiS
jumalagajätmise ja ärasõiduga. Autos hakkas Elk se
letama:

Lord Farmley toeetlS nadalalõpu oma Imnama
jaS "Ta töötas kahe uue klanseli kallal, mis Ameerika
saadiku eratoiisilisel ettepanekul algatatud olid. See A\

nagu ikka tähelepanija seisukoha wõtnud ja tal oli sa
muti nagu harilikult õnnestunud ühes klauselis oma
maale sootoitud parandusi kindlustada. Need käsitlesid
laetoatransporti. Lord Fctrmley oli dokumendid tevas
kappi, mis ta tuppa seina sisse on ehitatud, pannud.
Ta oli terasuksi kaks korda sulgenud, alarmikellad ühen
danud ja siis magama läinud. Alles pärast lõunat
teisel Paetoal oli tol juhust seifi jälle awada. Kõigi
tunnuste järele olid selle uksed puutumatud olnud. Mi
nister, kui ta tahtis pärast sööki uuesti lepingu kallal
töösse hakata, pani toõtme lukuauku ja leidis, kui toõ
tit pööras, et toomekeel mingit takistust ei leidnud. Ta
puutus käepidet, see laskis kergelt ust lahti tõmmata.
Seif oli lahtiwõetud ja leping kõigi märkuste ja pa
randustega puudus.

„Kuidas nad maija olid tulnud?" küsis Dick, kuna
auto maanteel edasi tormas.

„Söögitoa akna kaudu. Kojamehe söögitoa aknad
on otse roimararhitekti leitud selleks," artoas Elk. „Aus
töö oli tehtud. Peenem, mida ma kakskümmend aas
tat olen näinud, ja ainult kaks meest ilmas oli olemas,
kes sellesarnast teha oskasid. Ühtegi sõrmejälge, ühtegi

teraskappi lõhutud jäledat auku. Kõik on korralikult
ja imelikult ilusti tchtud. On lust seda näha otse."
„Usun, et lord Farmley selle kätetöö üle samapalju
rõõmu tundis kui teiegi," toastas Dick kiusakalt. Ja
Elk turtsatas. „Wähemalt siis, kui ma ära tulin, ei
naeratanud ta aga sugugi."
Lord ei olnud ka sugugi lõbusam kui Elk tagasi
tuli.
„See on ju hirmus, hirmus, Gordon! Meie pi
dasime täna õhtul walitsuse koosoleku selle juhtumise
Pärast. Peaminister tuli ainult sellepärast linna ta
gasi. See tähendab ju minu politilist laostamist."
„Arwabe teie, et konnasid selle eest toastutatoaks
tvõib teha?" küsis Dick.

Lord Farmley toastus seisis selles, et ta teraskapi
uksed awas. Kapi siseküljel oli naha toalget jäljendit.
See oli sama, mida Elk härra Broadi elukorteri ukse
paneelil oli leidnud. Mitteasjatundjal oli Peaaegu
wõimata leida, kuidas seif awatud oli. Elk seletas töö.
Nad olid kõigepealt käepideme wälja wõtnud ja said
nõnda luku toöimsa plahwatusega purustada, ilma et
seda kogu majas keegi kuulnud oleks.

„Nad on helisumbutajat tartoitanud," artoas Elk.
„Mina ütlen teile, ainult kaks meest kogu ilmas toostid
seda teha."

„Ja kes on need?"
„Noor Harry Lyme on üks. Tema on aastaid
juba surnud. Ja Saul Morris on teine. Ja ka Saul
on surnud."
„Kuna aga tegu nähtatoasti mitte surnute poolt
pärit on, siis on küll mõistlikum kellelegi kolmandale
mõelda," ütles lord märgatawa äretousega. Elk rapu
tas aeglaselt pead.

„See peab küll keegi kolmas olema ja pealegi ban
dest kõige targem," awaldas ta oma mõtteid toaljult.
„Tunnen tertoet kompaniid. Wal Cormon, Georg,
rott, Billy Harp, Ike Belleco, Pheeny Moore, ja ma
toõin toanduda, et keegi see neist ei olnud. See on
meistritöö, ekstsellents. See on suure kunstniku töö,
nagu seda meie ainult hartoa tänapäewal kohtame."
Lord Farmley, kes nii kannatlikult kui toähegi
wõimalik oli seda rapsoodiat kaasa kuulanud, lahkus
töötoast ja jättis mõlemad mehed üksi.
„Härra pealik," ütles Elk, kui uks peeri seljataga
sulgenud oli, „wõibolla teie teate, kus toana Bennett
toiimasel ööl oli?" Elki toon oli kerge, tuid Dick sai aru
selle küsimuse tähendusest, mis selles peitus ja silma
pilk tundis ta, et Ella temale palju kallimaks oli saa
nud kui ta kunagi seda aimanud oli.
„Ta oli pea kogu öö toäljas olnud," toastas ta.
„Preili Bennett ütles mulle, et ta reedel toälja läks.
Ja ta on täna hommikul koidikul tagasi tulnud. Mil
leks küsite selle järele?"

Elk wõüis taskust ühe paberi, silus ta aeglaselt
sirgeks ja asetas prillid ette. „Ma olen ühe oma ini
mestest lasknud Benneti kodunt äraoleku ajast märkeid
teha," ütles ta. „See oli kerge, sest naisel, kes igal
hommikul sinna läheb appi koristama, on haruldane
mälu. Bennett on möödunud aastal toiisteist korda
ära olnud ja igakord, kui ta ära oli, on kuskilgi ikkagi
päris suuri sissemurdmist olnud."
Dick hingas sügatoalt. „Ja missugune on teie ar
wamine selle kohta?" küsis ta.
„Mina artoan," ütles Elk otsustatoalt, „et kui
Bennett oma äraolekut laupäetoa öösel ära seletada ei
suuda, siis lasen ta wangistada. Ma ei ole ei Saul Mor
rist ega ka noort Harry Lyme't tundma õppinud. Nad
elasid enne kui mina suuri töid sain. Aga kui mitte
toäga pettuda, siis on Saul Morris mitte nii surnud
nagu ta õigusepärast olema peaks. Ma sõidan nüüd
tagasi, et toend Bennettit külastada ja toõibolla män
gime meie toäikest peatust." /

Mees, kes kannatas laewaönnetust.
John Bennett töötas warahornmikul oma aiaS,
kui Elk ilmus ja otsekohe tarwilikust asjast kõnelema
hakkas.

„Lord Farnrley elumajas on laupäewase öö ja pn
hapäewa wahel, nähtawasti kella kahe wõi folntc Me
hel, sisse murtud. Teraskapp on ära lõhutud ja tähtsad
dokumendid warastatud. Küsin teilt, kas wõite sele
tada, kus wiibisite laupäewast pühapäcwani?"
Bennett waatas detektiiwile otse silma. „Ma tu
lin linnast. Kella kahe paiku kõnelesin ma Dorkingis
ühe politseinikuga. Keskööl olin ma Kingsbridge'is,
kus ma jälle ühe politseinikuga kõnelesin. Mees Dor
kingis on asjaarmastaja päewapiltnik, samuti kui mina
ise." .

Elk mõtles järele. „Minu auto on siin, wast teie
tulete minuga ja kõneleme nende politseinikkudega?"
pani ta ette. Ja tema enda üllatuseks oli Bennett sel
lega otsekohe nõus.

Dorkingis leidsid nad mehe. See tahtis parajasti
minna.
„Ja tõesti, härra inspektor, ma mäletan hästi, et
härra Bennettiga kõnelesin. Meie jutustasime loo
made pildistamise üle."
„Teate kindlasti, mis kellaajal see oli?"
„Täiesti täpselt! Kella kahe paiku oli minu jun
res patrull-seersant, ja ta tuli otse pärast seda kui meie
olime natuke lobisenud." '
Patrull-seersant, keda Elk hommikuselt uinakult
äratas, tõendas tunnistamist. Kingsbridgens juurdle
mist tagajärg oli samane. Elk laskis auto Horlbami
tagasi sõita. 1' 1
„Ma ei waabnda ennast teie ees, härra Bennett"
ütle sta. „Tere tunnete minu ametit küllalt bä«ti
minu seisukohta austada." et
„Ma ei wabanda ennast teie ees härra SRonnou "
«"«t. minu «wetÄÄ^f'.j
parast teie koigi rima rnrmeste seast iult minhinJ
wpu.as auto
«naWal" ta' i°an siis
Ma i° -andisid tüli maad
(Järgneb.)
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Beckeri tehased tules.
Südapäewaae tulekahju tegi Tulliuu»» kümneid
miljoneid kahju.
Kaks tööstusettewötet tuleroaks, wene nisu rikutud.
Eile päeval kell 1.2 V teatati Tallinna
linna tuletõrje komandole, et Koplis asuwates
Beckeri tehastes on lahti puhkenud tuli. Tu
tõrje komando kohale jõudmisel selgus, et oli
süttinud põlema katus Beckeri tehaste suurel
kiwihoonel, kus asuwad mitmed wäiksemad
tööstused, kuna suurem osa ruumidest on we
ne kaubandusesituse wiljaladude all.
Tuli oli laialdaselt Pinda wõtnud. Tõr
watud katus põles täiel leegil. Mitmes kohas
oli tuli juba jõudnud katuse läbi põletada ja
sisemistesse tööstusruumidesse tungida, üht
lasi ähvardas tulehädaoht ka kõrvalolevaid
hooneid, kus asus wene kaubandusesituse vil
jaladu. Ära nähes, et linna komando siin
omal jõul tulest ei suuda jagu saada, anti ül
dine häire vabatahtMu tuletõrje kokkukut
sumiseks.

Vahepeal oli tuli tunginud Jwaski kasti
vabrikusse. Kuiw puumaterjal ja walmis
kastid võtsid kiiresti tuld. Tuletõrje alustas
kiires korras knstutamistöid. Peamine tähele
panu juhiti tööstuse ja wiljaloa kaitsele. Löö-

di sisse lao klaaskatus ja hakati juba tuld
wõtnud viljateri veega üle uputama. Paa
ritunnilise töötamise järele saadi tulele piir
panna ja suudeti suurem õnnetus ära hoida,
mis siis oleks võinud juhtuda, kui wli oleks
wiljalao täiesti oma alla wõtnud.
Maani maha põles Jwaski kastiwabrik,
sisseseade, valmis kastid ja hulk tooresmater
jali. Kannatada sai tublisti kõrwalolew
Smitkini rauatööstus. Nisu laole tegi tuli
vähem kurja kui vesi. Kahju kogusumma
ei ole veel kindlaks tehtud, kuid see ulatab
kindlasti kümnetesse miljonitesse.

Millest tuli tekkis, ei ole kindel. Arva
takse, et fee võis alguse saada lähedal olevast

Kiuriwabriku korstnast. Liimi vabriku ahju
oli köetud mitmesuguse kuiva prahiga ja vä
?ia
võimalik,
et vabriku
korstnasttõrvatud
tulnud säde
üütasK
Jwaski
kastivabriku
ka
tuse. Mõned, kes alul tuld märganud, tea
vad siiski kinnitada, et wli olevat alguse saa
nud vabriku sisemistest ruumidest.

Saksa-Inglise kohtamine Chegueris.
Riigikantslex Brüning ja wälisminister Cnrtius teel Inglismaale.
Oodatakse reparatstooai küsimuse üleskerkimist.
i Berliinist, 4. juunil. Saksa riigi
„ Daily Heraldi" diplomaatlik kirjasaatja
kantsler Brüning ja wälisminister Curtius toob ära kindlakujuliselt wastuse, mille saak
algasid kolmapäewa õhtul teekonda Londoni. sid Saksa ministrid Chequersis reparatsiooni kü
Kantsleril ja wälisministril on kaasas ainult siinuste kohta. Muu hulgas on „Daily He
sekretär. Külalised wõetakse . Londonis ka rald" sotsialistliku erakonna ametlik hääle
kandja, mispärast teade hästiinformeeritud alli
Inglise kuninga poolt wastu.
Enne Londoni sõidu algust laskis riigikantSler
Brüning president Hindenburgil alla kirjutada
uutele dadakorra määrustele.

kast peab olema-

MacDonald ja wälissekret. Henderson and
wat oma külalistele kindluswse, et nad tun-

Walitsuse teisipäelvasel koosolekul olid need
hädakorra dekreedid arutusel kuni hilja ööni. Lõp
lik kokkulepe saawutati alles kolmapäewal enne

lõunat. Ametlikult weel waigitake dekreedi si
sust, kuid lehed teewad mitmesuguseid oletusi.
Muuseas antawat . walüsusele luba teatatvates
tööstustes 40-tunniline töönädal maksma panna.
Ka erakondade koosolkutel arutatakse juba eelseid
tvate dekreetide sisu.. Saksa rahwaeratond lükkab
tagasi igasuguse riikliku wahelcsegami.se tööaja kor

raldamifele. Samuti ei olda nõus mingisuguse
maksude kergendamisega, ifcgt mitte n.n. kriisi
maksuga. Sotsiaaldemokraadid on igasuguste sot
siaalsete reformide piiramise ivaöm. Siiski
detakse, et tvalilsusel korda läheb kompromissi
saawutada. Neid lootusi õigustawad ka Leipzigi
sotsiaaldemokraatide kongressi otsused.

Peaminister MaeDonalo.
nustawad täiel määral Saksamaa raske ma
jandusliku olukorra tõsidust ja et Inglismaa
täiesti saab aru Saksa rahwa ja walitsuse ras.
kuStest. Nad peawad aga Päris selgelt rõhu
tama seda, et Aoungi kawa rewideerimine ei
ole sugugi Inglismaa ja Saksamaa omawahe
line asi. MacDonald ja Henderson soowitawut
sellepärast Saksa ministritel Pöörduda teiste
suurriikide poole, eriti Ameerika-ühisriikide
poole, kui nad Aoungi kawa muutmist soowi
wad. Olukord wõetawat warsti kaalumisele,
kui Saksamaal tõesti on nõnda raske, nagu

Rugikantsler Vräning

Kas koolides tehakse sotsialistlikku ja usuwastast propagandat?
Läbirääkimised riigikogu» sellekohase arupärimise puhul.
Arupärimine Venemaale müüdawate suguemiste hinna kohta lükati tagasi.
Riigikogu koosolek 4. juunil.
Üle hulga aja oli riigikogus arupärimiste
koosolek. Esimesena esitas rkl. Kuris walit
susele küsimuse talupidajatelt kodumaa nisu
kokkuostmise asjus. Ta küsis, kvs ja kui palju
nimelt msujahu-tottiga soodustatud suur
weskid ja igaüks eraldi on majandusminis

kes raha ringwoolu korraldab. Eesti Pank
on era-aktsia selts, kuid 2/s aktsiaid kuulub
riigile ja riik on huwitatud, et pank tegutseks
majanduslikult otstarbekohaselt. Majandus
minister woib määrata esindajaid Eesti
Panga juure, kel on õigus wõtta. osa nõu
kogu koosolekust sõnaõigusega. Kui ministril

teiste ülesandeks, kuid see on kardetaw män
gimine tulega. Haridusminister ei Äewat
weel ütelnud oma eitawat sõna koolides ette
mlnud toäärnähtuste kohta. Noorsotsialistide
programm olewat komsomolide programm
wesislatnd kujul. Käesolewa arupärimise
teeneks olewat, et see haige koht kooli elus on

awaliluks rehlnd. Kõneleja ütleb, et kui ha
ridusmimster
awaks puht-sotsialistliku kesk
osawõtmisoks,
siis
loomulikult
peab
ka
mi
teeriumile antud kohustuse wõi leppe kohaselt
kooli,
siis
ükski
sotsialist sinna oma last kooli
nistri!
endal
õigus
olema
koosolekust
osa
kadumaa nisu talupidajatelt ostnud. Teiseks,
ei paneks, waid wanemad tahawad ikka kooli,
kui palju on keskmiselt nisu kilogrammist wõtta.
Nüüd jõudis riigikogu tähtsama punkti kus lastele õpetatakse distsipliini ja korralik
makstud, ja kolmandaks, mil miisu kawatseb
kust.
juure,
nimelt
walitsus käesolewa aasta nisusaaki reali
läbirääkimiste
juure
arupärimise
puhul
sot
Mõlemale
kõnelejale wastas haridusminister
seerida.
J. Piiskar.
Rkl. J. S a a r esitas walitsusele küsimuse sialistliku ja usuwastase propaganda kohta
Ta ütles, et Tallmeistri arupärimine on põh
koolides.
maalasuwate kinniswarade maksustamise koh
Esimesena wõttis sõna tööerakondlane jendatud rohkem noorsotsialistide kongressi
ta. Ta. küsis, kas r' rbaritgi walitsusel on
Tallmeister,
kes õige pikalt wastas haridus resolutsioonidele kui koolivludcle. Kui tehakse
teada, et esimesed umiiutähtajad kinniswara
maksu maksmiseks maal asuwatelt kinniswa ministri wäidetele. Ta ütles, et minister koolis kihutustööd mõne õppeaine paolt wõi
radelt on kätte jõudnud. Kas walitsus kawat .nagu oleks tahtnud pugeda koolidirektori selja wastu, siis ei ole haridusministril paragrah
seb riigikogule antud lubadust kinniswara taha, weeretades süü sellele. Kõneleja siir mi, millega saaks seda takistada. Kui kusagil
maksu asjus pidada ja millal kawatseb wa dus noorsotsialistide kongressi resolutsiooni- tehakse riigiwastast kihutustööd, siis on ole
bariigi walitsus maalasuwate kinniswarade Me, näidates, kuidas noorsotsialistide pro mas üks teine minister, kellel on wastaw
grammis seisab, et neil ei tohi olla ei usku wõim selle wastu astumiseks. Minister tä
maksu alandamise seadust esitada.
Peale selle esitas as. koonduse rühm weel ega isamaad. Seesugust wavdet tahtwat sot hendab, et meie kool on arenenud normaalselt
arupärimise limkasu wõtmise kohta riikliku statistid noorsoosse istutada. Sotsialismis ja koolil on küllaldaselt määrusi, millega saab
garantii abil teostatawa sugusigade ostmise clcwat kõige kurwem, et osatakse küll waime korda pidada.
Koolides on praegu maksew sama kord,
wälja kutsuda, kuid ei suudeta neid taltsu
puhul.
Arupärijad tõid ette, et põllusaaduste hm toda. Sotsialistide oma noorsoo organtsat piis oli maksew Lattiku ajal ja enne teda.
nad on langenud ja ei tasu tootmiskulusid. sioon walmistawat pinda, põrandaalustele. Koolides ei ole ministri teada kusagil ei sot
Riigi poolt on antud garantii Nõuk. Wene Kõneleja tuletab meele kadunud prof. Peeter sialistlikke ega kommunistlikke rakukesi. MiS
maale sugusigade müügi teostamiseks seakas Põllu sõnu, mis ta öelnud, et on tarwis teha aga puutub usuwastasesse propagandasse, siiS
watajate seltsile ja „Estonia" eksporttapa kindlat wahet meie ja fots.-dem. wahel. Kõ arwas minister, et tema arwates kõige tar
majadele, kuid ettewõtted töötawad riikliku nelejia tuletab weel meele, kuidas põllum.- wilikum on kirikuelust enesest sisemiste wäär
toetuse ja laenudega. Nemad on saanud era kogud enne wcvlimisi on seletanud, et nende nähtuste kõrwaldamine. Minister tõi näi
kordsetel tingimustel walitsuse garantii. Ette suuremaks ülesandeks on sotsialismi wastu teks ette õpetaja Tcnnmanni lugusid ja ütleS,
wõtjad saawad lepingu kohaselt 103 sent: wõitlemine. Tallmeister esitab motiweeritud kuidas wõib panna noorsoo kaswatajaks ini
mest, keda konsistoorium on karistanud ja
sugusea eluskaalu kg eest, kuna aga ise mak ülemineku wormeli.
Rkl. Lat t i k ütleb, et noorsotsialistide kelle ümber on olnud skandaalseid asju.
sawad põllupidajatele aimllt 60 s. eluska.alust.
Arupärijad ei ole ette toonud mingisugust
See on liiga suur waheltkasn. Walitsusel kongress on awaldamod oma kaswatusliku
oleks praegu wõimalus suurt waheltkasn re programmi kawa, kuid see kaswatuswiis ei konkreetset materjali ja kõik see asi on rajatud
guleerida. Arupärijad küsiwad, kas walitsu ole õige ja see wõib saada sotsialistidele enes kuuldustele. Minister on asja juurelnud ja
sel on teada, et nii suurt waheltkasn saadakse teiegi saatuslikuks. Kõneleja wõrdleb sotsia wõib tõendada, et kuskil midagi seaduswastast
ja kas walitsus on annud garantii eksport listide ja noorsotsialistide wahekorda kanaga, ei ole olnud. Haapsalu seminari wahejühtu
tapamajadele ja seakaswatajate seltsile enne kes on wälja haudunud Pardi pojad. Pardi mise kohta seletas minister, et esitatud juurd
eksportkrc-diidi seaduse maKmahakkamist, ja pojad lähewad tiiki ujuma, kuid kana ei saa lusmaterjali Põhjal ei oleks ka seal midagi ol
kas walitsus kawatseb wahele astuda. Seda neile enam järele. Nii kaswawat noorsotsia nud, millest rääkis arupärija. Temal olewat
arupärimist põhjendas rkl. Fuks. Arupäri listid sotsialistidele üle pea. Kõnelejale hüü ka olnud käes isamaalisel hommikul peetud
mine sai poolt 22 häält, seega lükati tagasi. takse wahele, et Lattiku haridusministriks ol kõne ärakiri. Selle ministri wäite puhul hüü
Majandusminister ja Eesti Panga nõukogu. les on juhtunud samasuguseid asju. Lattik takse tööerakonna poolt wahele: „Kas see
Uhel eelmisel koosolekul endine majandus wastab, kui tema ajal oleks seda juhtunud, tõesti oli orginiaal?" Wahclhüüded ja mi
minister J. Zimmermann küsis wabariigi siis tema eluga ei oleks pääsenud.
nistri wastused lähemad õige ägedaks. Minis
walitsuselt, kas on tõsi, ot majandusminister
Rkl. Teemant ütleb, et tema oleks siis ter seletab, et tema on aimamises, et kõik
on wõtnud osa Eesti Panga nõukogu koos Lattiku üles poonud. Lattik wastab, et kui kooli direktorid on õiged inimesed. Seni tui
olekust ja mis õigusega. Eilsel koosolekul noorsotsialistid kedagi kunagi poowad, siis temal'ei ole tõendusi was-tupidisest, ei saa ta
majandusminister wasta.s sellele küsimusele, poowad nad Teemanti koos Martnaga, sest kahtlustada ka Läänemaa seminari direktorit.
et Eesti Pank vn emissiooni keskpank ja tema need mõlemad olewat burschuid sa ei mahu
Kõnelewad selle küsimuse kohta sotsialist
ülesanne on korraldada eesti raha ringwoolu. oma wanas eas enam põranda alla.
Mihkclsou ja Schüts. Wiimascna kõneles M.
Siit järgneb, et riik ja riigi majandus on
Kõneleja räägib siis, et praegu on politi- Martna tõrjudes tagasi oletusi, nagu walmis
huwitatud sellest, et raha ringwool funktsio Use libitsemise ajajärk. Omal ajal Päts aida taks noorsotsialistlik liikumine pinda tõmmu
neeriks korralikult ja riigi esitajatel on õigus nud luua kommunistlikku erakonda ja sotsia nistidele.
walwata selle järele. Seepärast riigiwõimu listid kurtnud, et Päts sokutanud neile täid
Koosolek lõpetati kell 2. Läbirääkimisi
esitajatel on õigus kontaktis olla asutusega, krae wahele. Nüüd on täitegemine jäetud jatkatakse järgmisel koosolekul.
on õigus määrata isikuid nõukogu koosolekust

Kohutaw sillaõnnetus

"Troonipärija" saksa teraskiiwerlaste seas.

Prantsusmaal.

Silla proowimisel katkes kandetross. 29
inimest jõesügawuses, neist 12 uppunud, j
Pariisist, 4. juunil. (Trj.) Kesinädala
hommikul juhtus Girondei departemangus
ränk õnnetus. Warises kokku suur rippuw
sild Saint Denis de Pile'is. Õnnetus juhtus
seda sakslased ise tõendawad. Olewat arwata, silmapilgul, kui uue silla kandewõimet proo
et sakslased seda nõu ka kuulda wõtawad.
witi. Sitta kaar oli 89 m pikk ja sild toite
„Daily Herald" annab wäga wiisakalt saks üle Lordognei harujõe Jsle'i. Kui sillale oli
lastele nõu lühikese Saksamaa rahanduslikkude kandejõu proowiks söidutatud 16 wagunit lii
raskuste, reparatsioonimaksude suurenemise ja waga, katkes ootamatttlt üks silda kandwatest
asjatute majanduselu balansseerimise katsete

terastrossidest. Järgmisel silmapilgul lauges
kirjelduse juurde lisada ka hoiatuse. Selles sild rusudeks. Wagunid koos juhtidega lan
oleks wõimalik lihtsalt ära öelda, et Saksamaa
gesid sügawusse ja kadusid käreda waoluga
Cheqnessi konwerentsi wõimalikke tulemusi.
wõib omal ajal tarwitama hakata oma õigusi, jõe woogudesse. Wagunite juhtidest ja teistest
Saksa lehed näewad ette heakstegemise s. o. moratooriumi nõudmist, kui midagi muu
isikutest, kes toiibisid sillal, on 12 inimest
probleemi ümberkorraldamise üleswõtmist sel tust ei sünni.
uppunud ja 17 raskesti wigastatud. !
lel kokkusaamisel. Mõõdukamad lehed aga
hoiatawad ministreid liig suurte lootuste eest,
Itaalia..nojaa, aga...
toonitades, et Chequessis ei tehta mingisugu
Roomast, 4. juunil. (Trj.) Itaalia
seid otsust. See on ainult era
wiistline läbirääkimine, kuid siiski ei salata, wälismimster esines senatis pikema
et sellel kokkusaamisel wõiwäd olla wäga täht kõnega, milles ta kaitses Itaalia walitsuse
Doumerque naisemees.
sad tagajärjed. Euroopa Politika edaspidise majanduslikku lcchmemist Nõukogude Wene
arengu kohta. Pidawat siiski kannatust ole maale ja andis üllewaate merejõudude wä
ma, sest järsu rünnakuga ei wõidawat midagi bendamise asjus poetud läbirääkimistest.
Ühtlasi kõneles Grandi Saksa-Austria tolli
läbi wiia. i
liidu kawast ja ütles, et kui,gi Itaalia ei wõi
seda kawa pooldada, tunneb ta tõsist sümpaa
tiat mõlema kõnesolewa riigi wastu. Eriti
WU MiosiMt
awaldas Grandi poolehoidu Saksamaale ja
ja juuste wäljalangemise wastu aitab bioloo andis mõista, et Itaalia oleks nõus rewi
giline juuksetoonikum „Cholestin", mida Vi deerimisÄe wõtma Saksamaa reparatsiooni»gist apteekidest wõib saada.
kohustusi, kuid mitmesugustel eeltingimustel.
Saksa ja wälismaa ajakirjandus arutab
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elawa huwiga eelseiswa

Tallinna linna poegl. gümn.
300-aastane.
Juubelipidustused keStawad 3 päewa.

Täna algawad Tallinna linna Poeglaste
yumanitaargümn. 300-a. kestwiise juubelipi
dustused. Tallinna linna poeglaste humani.
tacrrgümnaasium on wanem keskkool Eestis.
Ta põlweneb ..wanast heast Rootsi ajast", asuw

tud Gustaw Adolfi poolt aastal 1631. aasta
warem kui Tartu ülikool. Oma pika eluea
jooksul on kool läbi elanud mitmesuguseid aja
järke ja tegutsenud mitmesuguste nimede all.
Õppekeeleks on olnud kord saksa, kord wene

teol ning alles iseseiswuse tulekul sai tast puh

ta kujuline eesti kool- Waatamata sellele, et
wenestuse ajajärgul riigikoolina tegutsedes koo

lis walitses wõõras waim, on nii mitmedki
meie tuntud tegelased selles koolis oma hari
buse saanud.

„^c.cavfüi£»n"

NeA päewil Breslaus peetud n. n. teras
kiiwerlaste päewal wõtsid liidu juhid Seldte
ja Düsterberg wcrstuka suure paraadi, mil
lest osa wõttis 140.000 teraSkiiwerlast. Pil
dil sammuwad juhid paraadiriwi ja lippude
eest möödq.

Nagu juba tuttaw, wõttis paraadist au
wõõraste tribüünil osa ka saksa endine kroon
prints. See on mõnele wälismaa lehele
annud Põhjust wäita, nagu kawatseks endine
troonipärija monarhistide toetusel kandidee
Jumalaga Eihsee!
Juubelipidustused algawad reedel kell 12 kooli
näituse aivamisega, millele järgneb samal päetval
Pari i s i st, 4. juunil. Gaston Dou rida Saksa wabariigi presidendi kohale. Saktvõimlesmis- ja spordipidu staadionil. Õhtul kell merque, wabariigi lahkuw president, on abi
7 waimuli? talitus gümnaasiumis ja tvil. kogu
poolt annetatawa lipu õnnistamine. Õhtul kella ellunud. Prantsuse president, kes pärast mit
Kuulsa "Do 10" kuulsusetu
10 ajal on õpilaste ja tvilistlaste tõrtvikutega ron meid abielus presidente oli poissmehena Ely
"erruminek".
gikaik gümnaasiumi eest Kadriorgu riigitvanema los see peremeheks, pöördub pärast 13. juunit
si ette. Lmipäetval kella 11 ajal e.I. korraldatakse Lõuna-Prantsusmaale, oma kodusse, noore
Hiiglalennuk
loobub ookttmilcnnust.
pidulik aktus ..Estonia" kontsertsaalis, millest osa
Lissabonist, 4. juunil. (Trj.) Dor
wõtatvad kutsutud külalised eriliste kaitsetega. Õhtul abielumehena. Doumerque on muuhulgas
kell 3 on gümnaasiumi wõimlas õpilaste koosinii protestant. Kiriklikku laulatust ei olnud. mier'i tehaste suur lennupaat „Do 10", mis
bimine ja kella 10 ajal wilistlaskogu poolt kõrval Perekonnaseisu ametnik wimews kodanliku lau. seniajani oli Kap Berdi saartel, oodates wõi
datud ball ..Estonia" tvalges ja punades saalis
latuse Elyses lossis. Proua Doumerque. se mälust lennuks üle Atlandi ookeani, on nüüd
Pühapäetval on wilistlaste erakorraline Pidulik nine madame Grave, on lesk. Ta on oma lennust lõplikult loobunud. Lennupaat tuuak
koosolek gümnaasiumi aulas.
praeguse mehega tuttaw selle kaubandusmi se tagasi Fricdrichshafeni, kus temale korral
nistriks oleku ajast, s-o. peaaegu 30 aastat. datakse Põhjalik ülewaatus ja asutakse teata
Doumerque oli tookord tema ainukese tütre watele ümberehitustele.
Pühapäeval, 7. juunil s
eestkostja. Presidendi hoolealune on wahepeal
Teatawasti algas „Do 10" suurte loo
abiellunud ja on praegu loime lapse ema.
tustega ringlendu Euroopas, enne kui kawat
w Rahvapidu
„Noor" abiellunud president on praegu 67 setud ookeanilennnle taheti asuda. Kuid kohe
aastat ju tema teinepool 53 a. wana.
alguses tulid lennukil ilmsiks wead, mis põh
justasid hädamaandumist. Siiski saadi kui
Kfisltõõliste Seltsi alas.
dagi „seiklustega" Lissaboni. Siis lükati

ia demokraatlikud lehed naeruwääristawad
seda mõtet põhjendusega, et kuigi „Terastii
wer" wõiks ..kroonprintsi" toetada, on sel or
ganisatsioonil ainult 150.000 liiget, walimi
seks on aga tarwis 20 milj. häält. „Berl.
Tagebl." anvab, et ..troonipärija" eelistab
oma eraelu mugawusi walimiswõitluse eba
mugawustcle. Pealegi on ta seotud luba
dustega, politilisest tcgcwust loobuda. Ja
kuigi ta wast unistab politilisest karjäärist,
wõiks seesugune lõppeda ainult haleda sisse
kukkumisega.

ookeanilennu tähtpäewasid edasi, kuni kord
heal päcwal puhkes tuli ja häwitas lennukil
tiiwa. Pikema paranduse järele startis len
nuk esimesele ookeanilennu etaapile. Siis
järgnesid jälle igasugused äpardused ja nüüd
nähtawasti on „Do 10" karjäär jõudnud lõp
likult surnud punktini.
Belgia saab koalitstooni
walitsuse.
Brüs s e l i st. 4. juunil. Pärast pike
maid nõupidamiu wabameelsete erakonna
juhtidega, teatan atoliiklaSte juht Renkin
Belgia kuninga?, tta on nõus uut koalit
siooniwalitsust li!j.>udama. Walitsusest wõ
taks osa niihästi katoliiklaste kui wabameel
sete esitajad.
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"Kaliif Hussein" surnud.
Rendid langewad.

Maailmaruumi mateeria hulgad.

ttüc romantilise walitsefa surm

Päike kaob aaa biljonite aastate pärast.

Talude rendihinnad tänawu 15—16 prots. odawamadLöuna-Eesti languse eesotsas.
Põllumajandussaaduste hindade languse
tagajärjel on wähencnud talude rahalised sis
setulekud. Ühes sellega on langenud ka ta
lude ostu-mnügi ja maarendi hinnad.
„Põllumajanduse teadete järgi mak
set! tänawu põllumaa hektaarist tcrwe talu
wiisi rentides 19,80 kr. ja osa wiisi rentides
22,59 kr., kuna möödunud (1939) aastal mak
seti wastawalt 23,59 ja 26,50 kr. Seega on
tänawuscd maarendi hinnad möödunud aas
taga wõrrcides (tcrwe ja osa talu wiisi ren
tides) langenud 15—16 prots. wõrra. Üksi
kute wähemate uwalappide wiisi rentides on
hinnad samuti langenud.

põllumajanduse saadustega wõrreldes.

Maade järgi maksetakse tänawu renti põl
lumaa hektaari eest terwe talu wiisi rentides
(kroonides): Wiru 24,10, Järwa 25,30,
Harju 20,90, Lääne 20,30, Saare
16,10, Pärnu 17,50, Wiljandi 22,30,
Tartu 22,30, Walga 18,00, Wõru
15,10 ja Petseri 15,60.
Need on keskmised hinnad, mis tuletatud
korrespondentide teadete põhjal. Uksiültel ju
hustel nruidugi erinewad rendihinnad neist
arwudest tunduwalt, olenedes renditawa maa

Terwelt V s tonnaafhift tööta. Ometi tahetakse tonnaashi woelgi suurendada. Nõu
kogude Wenemaa soowid ja kawatsnfed.
Laewasöidu konwerenkst juhatuse koosolek Brüsselis.
eriti siis, kui seda õhutatakse riikliste toetusrahade
abil.

Jer u n sale in m a st. 4. juunil. Hcd
schase endine kuningas Husseiu suri noljapäewa

Komeedid, meteoorid, kes wähemalt osalt sea

toõinnt laiendada. -tr arsti pärast seda, kui ta oli
end 1924. a. kaliifiks kuulutanud, warises kokku
ictna ivõini ka Hedschasi-?. Nedhdi enmr, waha«

wad päikesed ja tähed energiat kiirgamise teel

duspärasetult läbi ruumi rändawad, üksikute
Hussciniga. kes surnud 75-aa.Stascua nmapaos, tacwakchade atmosfäärid, mis wähese külge
on hauda warisoimd Istrttiifaltwrtt. kujusid maailma tõmbejõu tõttu kunagi oma peremehed ruu
sõja aegsetest sündmustest Araabias, mida meis mis lasksid kaduda need walitscwad suures
tcrlikult kirjeldab üks nende kangelasi inglane tühjuses. Igal juhtumisel on selle mateeria
Lawrence. . 1908. a., pärast seiklusrikast noorust, kogu niiwõrd wäikeue, et seda tõsiselt ci saa
sat Hussein Mckka nniirifc- ja muutus peatclt wõrrelda nende aiuehulkadega, mis ou koon
araablaste isescisivnslaste kiikumise juhiks. Il dnnud kinnistähtedesse.
Küsimus ou saanud teise kuju, kui mood
masöjas astus ta ühendusse inglastega, toetab
nende sõjakäiku türklasic wastn ja kuulutas cnc;c sate füüsikaliste teooriate areng uuris ühiseid
Araabia kuningaks. Vcrsaillcs'i rahulepingule jooni mateeria ja kiirgamise wahel ja need
alla kirjutanud, ei tahtnud ta aga tunnustada mõlemad leidis olewat toatawad energia mit
Araabia maa.-alade killustamist mitmeks riigiks. mekesised wormid. Päewast päewa, aastast
Hedschasi kuningana tegi ta asjata katseid oma aastasse, aastasadu ja aastamiljoucid saada

Kas sõdurid wedasid wankri
kriiei all. mille tagajärjel üle 10 milj. tonni ehk koga. Ja wastuwõetud resolutsioon soowitabki
rongi ette.
1/s kogutonnashist praegusel kewadisel nawigatsioo laewaomanikkudele wana time-charteri wormi juu
3. skp. hmmmkul kell 4.59 jäi Rakwcre
ni ajal seisab. Wäljawaated seisukorra paranemi re kindlaks jääda.
lähcdall
tvalweta ülesõidukohal Nartva poolt
seks on koguni nõrgad. Laewasöidu wäljawaateid
Weelgi tähtsam oli teine küsimus
sõitwa reisijaterougi ette tööwoorimche Juhan
Wenemaa
kanbalaewastiku
tonnaashi
snuronda'
raskendab eriti wiimastc aastate wäljawco ümber
Weerwaldi wanker. J. Wcerwald elab mõni
mine laewadc chitaunsc wõi kuni 5 a. wannste
korraldus (Ameerika asemel Euroopa), mis lühcn
künnncnd sammu tähendatud ülesõidukohast
dab laewade sõiduteed. Seisukorra paranemise laewade ostmise tvcs, pikaajaliste krediitide abil.
eemal. Wanker oft tal koduõuel. Omanik
Pärast kõigekülgset kaalumist wõeti selles küsi
sihis oleks praegu ainult üks tähtsam tegur mär
ci tea, kuidas wanker on raudteele sattunud,
kida. nimelt laenuprotsendi allawiimine kõige ma lwuses tvastu resolrrt.noou, milles rõhutatakse, et
kuid arwab, et selle on sinna öösel wiinud
arwesse wõttes tonnaashi üleproduktsiooni, tuleks
dalamale tasapinnale, mi? seni nähtud.
sõdurid, kes olid teelMakwero raudteejaama.
See samm wöib elustada majanduslist läbi lugeda täiesti mittesoowitawakS, kui riigid aitaks
Nähtaivasu oli sõduritel Weerwa-tiga wiha
käimist .nagu see oli .1909. a. Kuid Praegu on üles ehitada uut Wene laewastikku pikaajaliste waen ja kättematsulc, wiisidki wankri rartd

prahituru seisukord

jn abinõud selle parandamises-?. Sest on terlve
rida momente, mis ära ripuwad lacwaomanikku
de,'t ja riikide poliiikast. üheks tähtsamatest nen

dest on tonna a s h i üleproduktsioon,
Mussolini peab nõu.
Kas wabandada paawsti ees
Roomast, 4. juunil. Paawst nõuab
oma protestimärgukirjas Itaalia walitsusclt
wormilitku wabandust „katoliikliku aktsiooni"
waStu ette wõetud kallaletungide pärast. Kõi
ge pealt nõutakse wabandust apostlikku kants

ltsse tungimisel eksterritoriaalsuse rikkumise
pärast, samuti aga ka haawamiste ja laima
miste pärast. Lõpuks nõutakse ka katoliiklik
kude organisatsioonide hoonetes toimepandud
sisseseadete lõhkumiste heakstegemist.

Kölmapäewa õhtuks oli Mussolini poolt
kokku kutsutud fascistliku erakonna direhoo
rium. Nõupidamisel pidi arutusele wlema
Watikani ja Itaalia walitsuse waheline kon
slikt. Arwati, et Mussolini ise esineb konslik
ti arenemisest pikema seletusega.

Wene puud ja Läti juudid.
Ri i a st, 4. junnil. Mitmed wälismaa
riigid ei wõta teatawasti wene puid wastu.
Et see siiski sünniks, on üks -jundi firma Lä
tis wene pudude wälismaa turule saatmise
oma peale wvtnnd. Puud saadetakse wäliS
maale „ümberttöötatnd" kirjul. Nimetatud
firma tahab wasiawatclt asutustelt saada ise
gi soowitust ja nõusolekut. See küsimus on
praegu siiski otsustamata, sest kardetakse, et

Läti tsertifikaatide andmine wene puudele
wõib halwasti mõjutada Läti puude mahu
tamist wälismaa turgudele.
Toscanini ei pääse Bayreuthi
Milaanost, 4. juunil. (Tvs.) Richard
Wagneri poja tejf on kirjutanud Toscaninile
kirja, milles ta on palunud teatada täpsat
õega, kunas Toseanini saab tulla Bayreuthi,
et juhtida ooperit Wagneri pidustustel. Tos
canini seletab, et ta on selle kirja teatawaks
teinud Itaalia walitsusele, paludes ühtlasi
temale tagasi anda ärawoetud pass, et ta
wövks sõita Bayreuthi. Itaalia walitsus ei
ole aga selle kirja peale mingit wastust annud
ega ole heliloojale antud tagasi tema liiku
miswabadust. Sellega muutub kahtlaseks, kas

Toscanini saab Wagneri pidustustele sõita,
kuna need seisawad juba ukse ees.

Punawägi manööwerdab
Poola piiril.
Wars s a w i st, 4. juunil. Nagu Wil
nost teatatakse, on Nõukogude Walge-Wene
maal Poola piiri lähedal praegu käimas suu
red puuawäe inanööwrid. Nõukogude Wcne
lennukid ilmuwad sagedasti piiri kohale.

„Postimehe" raamatukaupl.
Tartus, Suurturg nr. 16.

jondik protsenti oletvat sellest energiast plane

tidcle jõudnud ja tõik elu maa peal wolgnev
tanu sellele piskule. Kiirgamine Maiast oi*
wat linnutee piirid ületanud ja kurgamme
kambriumi ajastust olewat kaugemad
maga nähtawad spiraalndukogud seljataha
jätnud. Suureni osa päikese algsüsteennst ei

ruumi wälja. Relatiiwsuse teooria on õpeta
nud kiirgantise suurusi maisetes kaalunwõtu
des wälja arwcstama. Kiirgamine kaalub
õieti ettekujutamatult wähe: 30 watiliuc
elektrilamp kiirgab alalõpmata 100.000 aas
tat ühtejärge Põledes energiahulga wälja, mis
kaalub ainult üks gramm. Sellele waata
mata on iutensiiwse kiirgamise tõttu näiteks
päikese poolt wäljasaadctawad energia hulgad
wastawalt ka päikese enda suurusele wõrratud
suured; see teeb igas sekundis wälja 1 miljonit
tonni.

Teiste sõnadega, iga aasta'kohta saadab
päike kiirgamise teel ilmaruumist wälja 130
biljonit tonni ainet.
Nõnda on päike, nagu kõik teisedki tähed
hukkumisele määratud; wähemalt kaotab ta
knnagi oma helendamisc wõimc. Arad loo

organisccrimatu.

Kuid just sellega awanewad perspektiiwid
wastuseks küsimustele, mis eile alles lootuse
tud paistsid olewat. Meie näeme astronoomi
lise ajarnnmi kestel tähtede suremist. Aga
tas ei ole ka praegu tähtede sündi, nagu ometi
kord midagi sarnast olema peaks? Kas ei wõi
wõibolla kogu ruumi ruüawa walguse kiiru
sega surnud tähtede kiirgus uue eluga täituda?

unised ei maksa aga wcel sellepärast ärritnda. Wõi jälle meile päris tundmata teedel Lekkida
Päikese energiatagavarad on wcel nõnda suu uued tähed. Vastused sarnastele küsimustele
red, et nad biljoni aasta kestel kümnendiku ci lange aga ci homme ega ülehomme. Wõib
olla on kosmoplasma idee samm teel, mis la
wõrragi ei kahane.
Kiirgamine sünnib laiali walguickgi hendab suure mõistatuse.
omase kiirusega, s. 0. 300.000 km sekundikiiru-

teele.

Korratu wald Järwamaal.
Neil
päewil rewidcerisid sise- ja kohtu
käesolew aasta on laewasöidule üks
raskematest.
ministeeriumi ametnikud Järwamaal Liig
Wäljawaated on õige pessimistlised ja see walla wallawalitsuse asjaajamist ja arwepi
asjaolu kohustab pöörama tõsist tähelepanu damist. Rewideerimisel selgus, et asjaaja
laewandusele kui rahwusliselt tähtsale majcm mine oli juba pikemat aega korratu ja eba
dusharule.
seadusepärane. Seda arwesse mõttes tegi
sise- ja kohtuminister Jävwa maawalitsnsele
'ülesandeks Liigwalla wallasekretär Nugis
ametist kõrwaldada ja wastutusele wõtta. Ilht
Balti üliõpilased nõu
lasi tehti wallawalitsusele ülesandeks aset
leidnud puudused ja wäärnähtused kiiremas
pidamistel.
korras kõrwaldada ja sellest sise- ja kohtu
SELL konwerentsi awas Leedu president.
ministeeriumile teatada.
Kaun a s e st, 4. juunil. Kolmapäewal
kell 18,15 awati ohwitseride klubi ruumides
Prof. E. Tennmanni asjad.
Balti riikide üliõpilaskondade SELL kon
Reedel tuleb riigikohtus arutusele Maar
verents. See on arwult kaheksas. Awamiscl ja-Magdaleena kirikuõpetaja prof. E. Tenn
wiibis Leedu walitsuse liikmeid, Läti ja Eesti manni perekonnaseisuametnik» ja waimuliku
saadikud, Kaunase linnapea, ülikooli rektor ja kohustustest lahtiregistreerimise asi. Lahti
põllumajandusliku akadeemia direktor. Awa registreerimise otsuse oli teinud kohtu- ja sise
miskõne pidas riigipresident Smetona.
minister 17. märtsil, pärast seda, kui talle oli
Neljapäewal pärastlõunat wõttis konwe esitatud konsistooriumi ja waimuliku ülem
rentsi delegaate wastu wabariigi president kohtu otsused, millest näha, et prof. E. Tenn
Smetona.
on õpetaja ametist tagandatud. Mi
Nagu teada, wiibib konwerentsil ka Eesti mann
nistri otsuse peale on annud ühesisuliscd kae
üliõpilaskonna delegatsioon.
bused prof. Tennmann ise ja Maarja-Magda
Wiimased miiniwäljad Balti
loena koguduse wolinik adw. R. Jaska.
merel kaowad
Viimasele on wolitnse wälja annud ko
Ri i a st, 4. juunil. Teedeministeeriumi guduse juhatuse liikmed, kes on walitud oma
kokkuleppel sõjaministeeriumiga tahetakse kohale läinud aasta aprillikuul. Koguduse
käesolewal silwel likwidecrida wiimased mii kaebus wäärib erilist tähelepanu, sest kogu
niwäljad Irbeni wäinas. Seal on weel neli aeg on olnud jn õpetaja ja koguduse juhatuse
miiniwälja. Üksikud miinid on kinnitatud w ahe kord pinew ning wiimasel ajal oli isegi
kirik õpetajale suletud.
9—20 m sügawusse.
"Nautilus" külastab
Noorsoo suwipäewad Wil
Londonit.
jandis.
New-A o r g i st, 4. juunil. Sir Hubert
Noorsoo Karskusliidu poolt korraldatakse
Wilkins sõidab oma põhjanaba allweepaadi 4. noorsoo suwipäew 13.—15. junnini Vil
„Nautilusega" Londoni wiisakuse külaskäigu jandis.
le, et Inglise õpetlastele wõimaldada tutwu
Kärstna lahinguwäljadele.
neda tema allweelaewaga. Londonis tuleb
allweelaewale ka proua Wilkins, kes tahab
Vabadusristi wendade ühenduse Viljandi
laewal saata oma meest kuni Bergenini, Norra osakond korraldab 7. juunil wäljasõidu Kärst
läänerannal.
na-Lõwe-Helme-Tõrwa raiooni, et jälle näha
Miiniristlejate ja wesilennnkite saatel ning wabadussõjaaegseid lahingu kohti.
kõigi laewasireenide uludes sõitis sir Hubert
Weeteede walitsus hakkab
Wilkinsi põhjanaba allwecpaat New-lorgi
ehitama kalasadamaid.
sadamast teele Prowincetowni, kus teda weel
kord läbi proowitakse. Sealt algab sõit üle Weeteede walitsus on wälja töötanud kala
ookeani Terwmägedele.
sadamate ehitamise kawa. Lähemal ajal alus
Nagu teada, külastab laew ka Londonit tatakse
sadanrate ehitamise eeltöödega. Kala
ja teeb jää all põhjanabale sõidu koos „Gras sadamad ehitatakse Wormsi, Purtse jõesuhu,
Zeppcliniga".
Pärnu Raekülasse, Matsalu lahte ja kui kre
diidid lubatvad, ka Kihnu saarele. Lähemal
ojal saadetakse wälja ins. Wismanni juhatusel
PSllatSölistele ja wabriku
uurimissalk, kes eeltöödega algust teeb. Alus
tööllstele
tatakse töödega Purtse jõesuus. Suwe jooksul
tahetakse eeltöödega lõpule jõuda, nii et mõnes
palgaraamatuid
kohas wõiks talwcl juba hädaabi-töödega sa
pakub

tuksid üksikud nööpnõelapead piltlikus ilma
ruumis üksteisest 100 ja enam kilomeetri kau
guses. Kindlasti ei ole ruum nende üksikute
taewatähtede wahel täielik tühjus. Seda wõi
me paljude waatluste põhjal kindlasti öelda.

hommikul Annamis.

hnsel laadungi kinnipidamine raske, siis on wene
Muuseas tähendas ta:
Laewasõit ägab ikka alles senini nägematu laste tingimuste wastuwõtmine seotud suure riisi

Koosolekul wõeti põhjalikule kaalumisele

on mõõtmatusse ruumi kandunud,
päikesega, nii sünnib ka kõigi tähtedega. Mida
meie weel ilmaruumis näeme, on kustunud
lülikehad, ümbritsetud näljasest külmast ruu
mist, mis ainult ei neela sooja ja walgust.
Maid põlctismatcrjali, mis neid eriskummalist
köiteid toidab. _ . . . „
Kuigi see mateeria kiirgamine inimlikku
des ajamõõtudes wäga aeglajcltki toimuv,
peab siiski mõtlema, et tähed on igiwanad ja
et kiirgaw mateeria ikka ja ikka wägewates
massides paisub. Arwcstame edasi, et see
kiirgamine on pärit tähtede algusest, et kuitu
nud tähti, kes oma aine on ära kiirganud, flt
watawasti on palju rohkem, kiti weel helen
dawaid, siis jõuame löpptulcmusclc, et ena
mus ilmaruumis olelvast matecriast-aineft er
ole mitte koondunud lõöniawate päikeste hiig
lakogiidcsse, waid et aine
jeuduscl kogu tühja ruumi täidab. Nõnda
kirjutab „Bcrl. Tagebl." weergudel Richard
Prager, Neubabelsbcrgi tähetorni professor.
Taewatähcd ja kõik ilinakchad, milliseid
pikksilmaga näeme, ujuwad nõuda siis ühtla
selt kiirgamisest kujunenud substradis, mil
lclo Harwardi ülikooli õpetlane prof. Shapley
nimeks paneb kosmoplasma. Praegu ei tea
meie arlvatawasti esialgselt mitte palju kos
moplasmast. Teame ainult seda, et ta eksis
teerib ja et ta raskusjõust organiseeritud kos
mose ehitustele tähtedele, planeetide süS
teemilc, tähekogudele, linnuteele ja linnuteede
süsteemidele on wastaskujuliselt nii öelda

wordub nööpnõelapea suuruse täpiga; siis ase

19.—21. maini peeti Brüsselis „Balti ja
rahwuswahelise lacwasõidn konwercntsi" jn
ühenduses prahituru seisukorraga peatuti pi biitide juht Jbn Eaud 'sm tvõiduka sõjakäigu
hatuse koosolekut, millest Eesti esitajana osa
kcmalt
paari küsimuse juures, mille arutamiseks läbi Hedschasi kuningaks.
wöttis insener E. Mas i k. Nimetatud kon
Juba tvarem liikusid kuuldused Hussemi sur
wercutsi ümber on koondunud 21 mereriiki põhjust annab Nõuk. Wenemaa talituswiis. En
mene neist puudutas „time-eharteri" tingimusi. mast, nüüd on nad nähtawasti põhjendatud.
kogutonnaashiqa 12 miljonit tonni.
Konwercntsi esimees tuntud Inglise ree Hariliku kombe järele maksetakse selle chartcri kuju
Husseini poeg Feissal ou Jraki kuningas ja
der W. ?l. S o n t e r esines lühikese ülcwaa juures prahiraha kuu wiisi ette. Nüüd aga taha teine poeg Abdullah Trau?jordaania emiir.
tega laewasöidu praeguse seisukorra kohta il wad wenelased wägisi läbi suruda oma soowi
maksta ainult reisi lõpul. Kuna aga sarnasel ju
mamajandnsc kriisi tagajärjel.

ikka Weel maksmas wäga suured wahcd walmiS krediitidega, laewandust sellega segi paisata ja
saaduste ja tooresmaterjali hindade wahcl, sa teenistust wõttes oma inimestelt.
muti on Paljudel aladel palgad kõrged.
üldine arwamine kuuldus sinna, et

seda ruumi mõõdu ustawalt niiwõrd wäikc
seks ettekujutuses, et normaalse suurusega taht

Keskmiste hindade järgi otsustades makse

Laewandus elab raskeid päewi.

sega. Teadlased ütlewad, et see energia huÄ.
unda päike kiirgas piramubibc chttaniye aial,
on praegu wäljaspool täht:; wahem kur m

ruumilistest imedest saame, kui wõtame kogu ole enam praeguses päikeses ja tähtedes, wam

huwedcst.

Hektaarilc arwatult makscti tänawu, ren takse põllumaa hektaari eest terwe talu wiisi
tides maad fõrswilja alla 23,59 kr., kartuli rentides Põhja-Eestis enam kui Lõuna-Ees
alla 23,90 kr. ja lina alla 26,19 kr. Eelmisel tis. Wahe tuleb nähtawasti sellest, et Põhjaaastal olid need hinnad wastawalt (kroonides) Eesti põllumaa juure ülulub enam rohumaad
kui Lõuna-Eestis.
26,51: 27,99 ja 33,99.
Kõrswil.ja ja kartuli alla määratud maa
Kui arwata rendi-hind kogu renditawa
rendi hind langes 11,5 prots., lina alla
maa kohta, siis on Lõuna-Eestis iihe hektaari
20,0 prots. wõrra. See on otsekoheses ühen hind kallim kui Põhja-Eestis.
duses linahindadega, mis madalamad teiste

Tähtedes, mis meile seni tundmatus ilma
ruumis laiali paisatud päikestcna liiguwad,
on ilmatumatel hulkadel mateeriat kontsent
reerunud. Meie wõime neid hulkasid küll ar
mudes awaldadagi, kuid ikkagi jääwad need
inimmõistusele arusaamatuteks ja mitte ette
kujutatawatcks. Wecl imetluswäärscul on
see asjaolu', kuiwõrd wähe ainet on ilmaruu
mis, worrcldes ruumiliste suurustega selles.
Teatatva ligikaudse ettekujutuse ilmaruumi

damate ehitamist alustada.

Ikka "kulak"!
Kadunuke on „pjätiletkalc" ikka weel häda
ohtlik!

Mos k w aft, 3. juunil. „Jswestija"
märgib ühes omas artiklis wne-aasta kawa

olid eelmisel aastal, waatamata sellele, et
külwipind on praegu wähenenud. Kulakutelt,
kes kangekaelselt külwitegewust takistawad,
tnlcwat maa ära wõtta ja kolhoosidele anda;
ka kulakute hobused tulewat kolhoosides tööle
pauna.

Eamal ajal ametlik „Prawda" artvab kinni»

kohta, et ei woi tähelepanemata jätta ka üksik rada wõiinat, et „külwifront" on suuri edusamme
majapidamisi, mis 43 prots. kogu põlluma teimid. Mitmesuguste kultuurtaimede, nagu puu.
jandusest, kohati ka 50 ja enamgi prots., wälja tvilla, päelvalille, snhkrunaeri j. t. kültvipinnad
tegewat. I'lksikmajapidamiste külwipind ole olcivat —-50 prots. suuremad kui eelmisel aastal.

Kõik sce edu oletvat peajoone
wat tänawu palju wäiksem kui eelmisel aas
tal. See ei olewat mitte ainult hilise kewa kindla läbiwiimise, sotsialistliku tööstuse
dega seletataw, waid peapõhjuseks olewat ik ja põllumajanduse uueSii ülesehitamise tvili".
kagi „kulaknte wastupanu". Kuigi üldjoon KakZ kolmandikku külwiplaanist oletvat teostunud.
tcs „kulakud" lõplikult löödud olewat, ei ole ?ama leht teatab, et Volga alam, ja keskjooksu
nad aga „klassina" weel sugugi häwitatud. maa-aladel olcwat kültvipind tõuSnud. TeblewaStu
Kulakud püüdwat „külwifronti" läbimurda aga Põhja-Kaukaaiias ja Ukrainas tagati läinud.
ja külwi ettewõtte saboteerimist organiseerida. Ukrainas oli näiteks 23. mail läinud aastal külwi

Et sellest jagu saada, tulcwat üksiktalnnditele
maksud peale Pauna samasnurelt, kui need

Toimetusele saadetud kirjandus.
R ?ln«ik: Eesti raamatute üldnimeStik 11)18

pind 16.882.000 ha, tänawu aga kõigest 15.015.000

Müüri.

külge panemad, on Ungari ja D'ckehho*Slo«
waklia. Neis mais esineb 26 enesetapjat iga
saja inimese kohta.

1928. Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus. Hind
10 krooni.

Juba aastate kestes on tuntud asjahuiviliste
keskel elaloat tarwidnst EeSti isescistvuse esimeste
aaState raamatute kaialoogi järele. Wancmail fui»

tuurrahwastel on juured ja hästikorraldatud kata
koogid, mille kasulikkust tuntakse ka Eeslis. Nüüd
oleme meiegi jõudnud 'ammu wõrra edasi ja „E.
raamatute iildnimestikule 10-24—192 R." lisaks on
ilmunud eelmised ktius aastat TeoS toob autorite
järgi kõik ilmunud teosed, ühtlaii tviidates autoei
puhul, kus on ieniaft enesest kirjutatud. Lõpuks

O. Lutsu „Talwised teed".
arwustusc ja lugejatr poolt soojalt wastu
wõetud „Wanad teerajad" jätk. on trükiwal
mis. Ilmub sügiseks „Noor-EeSti" kirjas
tnscl.

Richard Wagneri tool RiiaS.
Kuulsa saksa helilooja Richard Wagneri
antaks- märksõnade register, mille najal tvöib leida
tool
kuulub ühele Riia antikvariaadile. Omal
ramnatu tema pealkirja särgi wõi ainult aineala
järgi, nii näit. wabadnsiõda vuutuwad teosed on ojal töötas Wagner teatawasti ka Riia teatri
koostatud kõik selle märksõna all, olgu teoste peal tcs. Saksamaale sõites jäi ta perenaisele kor
kiri missugune tahes. Niiwiisi korraldatuna on teriüüri mõlgu ja korterisse jäi „awansina"
raamat hõlpus tartviiada.
Conrad F. Mchcr. Munga Pulm. Lub.

tema parem tool.

nr. 165/166. Mener elustab selles teoses „Juma<

liku komöödia" looja Dante Alighieri sidudes

Dante maapagulase traagika ja geniaalse hingeelu
teose hulvitatvaks keskkujuks.

Jutustis ise kästtlcb munga saatuse lugu. keS
tvastu tahtmist ära heitnud mungarüü ja sellega
lahti öelnud oma õigest olemistvormist. üleminek
munga isiksuseta hingeelust metsikusse, liialdatud
ja tvägiwaldscsse ellu lubab jutustajal cnle tõsta
probleeme, mis teose sisule annawad kaalu.
Meinhard Alcksa.. Tulease. Luuletist. Autori

kirjastus Võrus. Hind 1 kr.

Joonealune.
Euroopas aastas 50.000 enesetapjat
Rahwasteliidu statistika büroo poolt hiljuti

«Postimeest" loeb igaüks
iab teadlikult osa v6tta Eesti
pohtilisest, kultuurilisest, majanduslikust
sotsiaalsest elusti
Õhukest, täiesti valgel, üheltpoolt sile
aat pakkimise paberit
Sulfiiti

awaldatud, andmed anuoioad wapustawa pildi

sellest, kui suureks on Euroopas kaswanud soovitame suurel ja väiksel viisil, palli
kilo ja poogna viisi p '
majanduse kriis ja kui palju tööpuudus on
rahwaste ellu toonud wiletiust.

Statistika järele lohkub Euroopa? aastas
wabatabtliknlt eluu wäbemalt 50.000 inimeit.
Ä!aad, kus !niuu'scd kolge rohkem kiilt ene'e

«Postimehe" raamatukpls.
Tartus, Suurturg 16.
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Kodumaa mootorwedurid
Kui riigikogu istub koos suwisel ajal.
proowimisel.
Metawad Saksa omi.
Meeled lähewad palawaks, waidlustes haSatakse toole
Riigi tolaga on kerge Uhkust ajada.
Eile proowiti Tallinna kaubajaamas uute
tarwitama.
.Qefffooltbc koondamise ja ümberkorral
Selle kalvatsuse kohta peab aga kohe tä „Jlmarise" tehastes walmistatud mootor
damise laine ei ole wmnud jätta kahesilma hendama, et ühisgümnaasinnride ajajärk on wedurite teguwöimet. Uued mootorwedurid
Mida kauem riigikogu koos istud, seda õiendama. As. KurriS tähendas, et kogume
wohele ka Wiljandit, kus teatawasti praegu iganenud ja moodne pedagoogika enam niisu on walmistatud raudteewalitsnse tellimisel. palaivamaks lähenmd rahwasaadikute meeled. hed walctawat alati. Selle wõt::s aruandja
terwelt kolm keskkooli: Eesti Haridusseltsi guseid õppeasutusi ei tunne, kus wabritseeri Esialgu on neid walmistatud kõigest kaks, aga Juba paar päewa on rahaasjanduse komisjo Suursööt oma arwele ja sahmas Kurri'e.e
tütarlaste gümnaasium, Maawalitsuse poeg-" takse „poisitare". Sellepärast ei oleks mõ kui need osukuwad otstarbekohasteks, siis ka nis aruwsel olnud walitsuse poolt wälja töö masmseksi „lontrus", ning lahkus koosolekult.
watseb raudteewalitsus tellida samalt teha tatud Pikalaenu Panga walitsemiselc antud Kurvis õiendas, et ta ci ole seda öelnud mitte
laste gümnaasium ja Wiljandi linna ühis tct ka Wiljandis enam niisuguse
selt kuni kümme kodumaal walmistatud moo laenude, nõuete ja fondide seadus. See wõrd üksi rkl. Suursöödi, maid kõigi põllumeeste
gümnaasium Silmitseme neid koole lähe katseid tegema hakata.
malt.
Kõige otstarbekohasemalt wõiks koolide torwedurit, mis tegewnsse pannakse peami lemisi lühike, üheparagrahwiline seadus näeb kogude meeste kohta. Nüüd segas end äge
E. Haridusseltsi tütarlaste giim koondamise probleeini Wiljandis lahendada selt jaamadesse manöowerwcduritena.
eite, kust wõtta neid summasid, mis kulinvad dalt wahele Tonkinan. Kurrise ja Tonkmani
Mootorwedurite käikupaneku mõte tekkis tasumaksmiscks Pikalaenu Pangale fondide wahel tekkis teramasõnaline sõnelns, kusjua
naalium töötab If> ffoffi ja kahe haridgir - näiliselt sel teel, kui praegune Eesti Hari-humanitaar, ja majapidamise-haru, Lpilasi 306. dusseltsi tütarl. gümnaasium edasi jääks töö raudteewalitsusel juba mõned aastad tagasi.
wnlitsemise eest. Panga põhikiri näeb ette, et rcs koguni sinatati üksteist, kui manad sõbradVeale selle scnna kooli juure algkooli tama praegusel kujul, s. o. 10 klassi ja kahe Et aga ükski kodumaa tehastest ei walmista tasn wõib wõtta, kuid siiani pole seda wõetud, Wiimaks haaras Tonkman tooli ja tormas
klassid 260 õpilasega, uõnda et kogu koolis on haruga, fu§ juures wõidaks tarwitusele wõt mid neid, siis telliti - wedurit Saksast. Sak
sest pole olnud wastawast seadust, kus oleks sellega Knrrise nina alla. Kitid Kurris kui
praegu 566 õpilast.
endine ei paiiniid nitilc
ta weel ka waliku süsteem (eklektika). Koo sas walmistatud ojutuwad aga Ztõr ära näidatud, kust neid summasid wõtta. Aru
Scda gümnaasiumi peetakse ühel? kõige pare lile annaks wärsket werd suurde weel linna gajõulistcks. Nad ei jõudnud isegi paari
tusel olcwa seaduse järele wõiks pant omale plehku, tvaid jäi äraootcnoale seisukohale. Tei
maks tütarlaste kooliks kogu Eestis, nagu kinni iihisgümnaasiumi humanitaarharu naisõpi wagunit ülesmäge wcdada. Selletõttu ei
tasu wõtta protsentidest ja wiiwitusrahadcst, sed komisjoni liitmed seisid ringis ümber, ooda
talvad inspektsiooni andmed ja asjatundjad. Eriti
lased, nõuda et see kool wõiks kõigiti täieli täitnud nad küllaldaselt oma otstarwet. „Il kuid paragrahwi teises osas on öeldud, et juh tes otsustama! silmapilku, et mahclc astuda,
eeskujulikult on sisnstaiud ja juhatanid majapida kuks ja tugewaks kujuneda.
marljc" tehaÄtes ival mistatud weduöid m tumisel, kui protsentide ja tralpoide summadest kui meeste meeled liig palamaks lähemad.
mise-harur, nõnda et kuulsus temast on jõudnud
Pocglapsi wõiks wabalt paigutada maa aga palju tugewama jõulised. Neudc tõmbe ei jätku, siis tasutakse pangale see riigi celar Tonkmau tõstis mttu korda tooli, kitid aü
märksa kaugemale Wiljaudimaa piire.
lnalitsnse gümnaasiumi, kus samuti waliku woime on llLl) tonni, sellega wõiwad nad we korras. See seaduse- wiimaue osa tekitas siiski lõõmaks ci läinud, kiimaks said mas
Koolil on omal awarad rumuid.
süsteemi' järele oleks wõimaldatud kolmanda wedada kuus 17 laaditud wagunit. Üksik kolmapäevaõhtusel rahaasjanduse komisjoni täied aru, et tühja asja pärast ci maksa tülli
Maawalitsuse poeglaste gümnaa haruna õppida ka lommertsaineid. Sel lvedur tuleb maksma lll.llW krooni. Sellega koosolekul komisjoni liikmete seas elawaid minna ja läksid laiali. Kitid pealtvaatajatele
siumis on sanmii Isi klassi ja 2 harru rcaal kombel jääks linna ühisgümnaasiumi ruumid on nad Saksa weduritcst 600 kr. odawamad, Nmidlusi. Nii asunikud kui ka kogmnecs Tonk audis stseen tükiks ajaks lõbusat kõneainet.
ning humanimar, õpilaste arw 28si. Kool asub wabaks ja neid wõiks linn wäga hea eduga kuid saksa wedurid on kõigest -ktt hobuscjvuli man waidlesid lellele ägedasti wastu, ette Tähendati, see oit esimene sarnane juhus meie
rngimajas lend. Landesschulc). ruumid awarad kasutada oma algkoolide jaoks.
scd, „Ilmarise" omad aga 76 hobusejöuliscd. tuues, et selle tõttu suureneb jällegi kodanik parlamendi komisjonide ajaloos, kus rngikogn
ja küllalt ajakohased.
Tähendatud poeglaste gümnaasiumi wõik
kude maksukoorem, kui eelarwet koormatakse liikmed on läinud põhimõtteid lahendama too
Rahwatoitluse näitus
Li nu a ühisgümnaasium töötab t o sid mõlemad omawalitsused nii linn kui
uue lisamaksuga. Waidlustes läksid meele lidcga. Kuid see maike tvahejirhtumine tic
peetakse Tallinnas 12.—16. sept.
klassi ja kahe haruga, kusjuures humanitaarharu
maakond wäga hästi ühiselt ülcwalpidada,
olud nirwõrt terawaks, et asunikud ja põllu loomustab selgesti, kuiwõrt põncwad on mcc
mt ainult tütarlaste jaoks, kuna kommertsharus oleks hõlpsam ja odawam.
Mitmete asjasthuwitatud mojandusorga mecstekogud hakkasid wastakuti wanu arwcid Icolud praegu riigikogu seinte mahe!.
öpiwad mõlemad, nii poi/id kui tütarlapsed. ?pi
Aga just wiimane asjaolu näibki raskusi uifatfioonibc. soowil ning ecstwöttel ja ma
taste arw 28si ümber. Hoone, kus kool nsnb, on sünnitawat Wiljandi keskkoolide küsimuse kor
jandus- ning põllutöönttnistoerittmi kaasabil
u^heldane.
raldamisel: linn tahab tingimata oma ja ou kawatsus Tallinnas sügisel toime panna
Neist koolidest tahetakse nüüd kokku tõm maawalitsus samuti oma gümnaasiumi Sel rahwatoitluse näitus. See on esimene sette
Kas "Cognac'i" nime kurjasti pruukimine?
mata 7—lo klassi sa kuuldawasti pidawat lest tehakse koguni mingisugune prostiisH: kolxme katse meil ja loodetawasti äratseb
ka Haridusseltsi tütarlaste gümnaasium
küsimus. Prestiish on ju kena asi, aga suurt tähelepanu. Näitusel pannakse wälja
klassi kaotama kummas harus, ei ole weel ärgu unustatagu, et see kõnesolewal korral eeskujulikult walmistatnd söögi- ja joogiaincd
Protsess Lufcher ja Mathieseai kaajaku pärast.
teada. Sellekohase esialgse otsuse on waba sünniks riigi kulul. Wiljandi oma ühes wastawate tabelitega nende toitewäär
rngi wolitsus teinud põhjusel, et mingisugune walitsuse tegelastel ei tohiks teadmata olla, tuse ja hinna üle. Settel näitusel on peale
Aktsiisi peatvalitsus tõstis läinud aasral kae HxtlmiSfatub jcof rtefs, rbt nn:uriim'rr<
otsus tuli kuni 1. juunini teha. Kui aga kui palju waewa ja hoolt on maksnud selts rahwamajandusliku tähtsuse ka suur rahwa buf-e W-kt. Luscher ja Paul Muhmsem wa-iu. süü jaf. TiK'ctvee:ud tonjaku müügile las.'mine kõbu
distades neid eeSn konjaku müümises prantsuse maa viiritun juure lnrmaia on aga siiüiegu.
osja peale waadata lähemalt, tundes ühe kui konnal enesel asutada ning ülcwalpidada terwishoidlik tähtsus.
Nimetus „Cc»gnac" tarwilaminc Ecrn nannwad
teise kooli sa tema harude wäärtust, siis ci Eesti Haridusseltsi tütarlaste gümnaasiumi
Peale kodumaal tarwitatawate söögi- ja „Cognac'i" nime all. Nklüisilvaliisuse arlvareS
peaks wõimatu olema leida ka teistsuguseid juba Wene ajal, kus kadunud Willem Rei joogiaincte tahetakse wälja panna weel eks peaks Eesil-Z !valn;istaind konjaku elikeiil olemi riku produktil rletvar Ec4ti-Pranrsu'c kaubandu'c
kenmentnooni riktunnne, mispäran ka prniniuV
kombinatsioone, mis lubaksid täita sama üles mani õhutusel ja juhatusel tugew alus ra pordiks wlmistatud söögi- ja joogiained ühes ka sõna
ande.
saa:kond kord.iwalr nändnud selle seaduserikkumise
Asja ctrmamtjel rahukohtu? asjatundjad :õen
jati emakeelsele tütarlaste keskkoolile. Ja eeskujuliku pakkimiswiisiga. Kawatsusel on
Mõnelt poolt kawatsetawat maawalitsuse praegugi kannab seda tännwäärt eraalgatust ka näituse külastajaid tutwustada eeskujuliku dasid, st Luschcr ja Plathicieui konjakut on sama lõpetamist.
Nalnikogu leidis, rr uut j orki tuleb wõ:ta 'kkagi
ja linna ühisgümnaasiumid kui iseseiswad tugew ringkond, aidates wõita ainelisi raskusi. lauakatnnse ja toitude scrweerimise wiisiga. maitse, mis prantsuse Tupuy omalgi ja ka kongus
fiii Lu'cher ja Marhie'cm napsitehase 'aadust ja
koolid üldse likwideerida ja nendest kokku su
Sellest kõigest wõidaks midagi rohkem õp Sette ülesande wõtab loodetawasti enesele tvastab wiimascle.
Rahukohtunik leidis, et süüdistuse oleks tvõinud „Cognacn" nim: rartviiaiinne on keelatud. Era
latada uus 15-klassiline ja kolme haruga pida kui seda, et elujõulisel koolil lõigatakse mõni meie majapidamisköol. Peale toidu
(hum.-, reaal- ja kommerts-) ühisgümnaa küljest parem osa ja uued koolid asutatakse— ainele pannakse wälja ka walmistusmasinad, iS-ia ainult etiketist huwimtud isik ehk firma. kokkulepe firma „(£dm. Tuvuy ja CVgc" ei wõiwar
sinm. Kool asuks maawalitsuse gümn. ruu riigi rahaga!
ning waatajaile demonstreeritakse toiduainete KäcSolewal korral firma (sdm. Tupuu ei ole !ae muuta awalikõiguslin norme. .Pealegi käiwa: k-:.
messe.
dust tõstnud, waid waStuPidiselt on annud isegi prant'u'e hninatöcicume leiere firmade hunz d'
walmistamist jne.
Näituse ajal on kawatsus korraldada ka loa oma etiketi iartvitamisek? sa selle all konjaku >na'>tu. Nalju kogu kar'?ta.? Marbie'cni ja nbevr
cksportwoi wõistlust. Näitus Peetakse Ivatmiõllnniscks ning müümiseks, niis ei olclvat ka kumbagi 39 kr. raharrahlvi ehk areõng-.
Wiimase otsuse peale oli antud kad-sai>in'ni'ae.
prantsuse seadusega wastolus. Rahukohtunik mõis
Rühma otsustada jäetakse. kaS need määru 12.—16. sept.
Saksa sotsialistid "hüppe
ii?
tl'.
Lnscheri
ja
P.
Maihieseni
õigeks.
bu?.,
nülleS rähendati, et omerigi peaks ::ht:nr
sed wõimaldawad wextl sotsiaaldenrokraate toe
walmis."
Tolle peale andis edankaebuie Tallinna-Harju , konjakilt iiin traadist ival j alui liida sa seda cb ..Cc:tada Brüningi walitsust.
kriminaalkomissar, seletades, et konjakut on luba naei* nime all müügile laSta. NiigikobuS :udisia?
Hädakorra määruste puhul Lhwardatakfe
Kõnesolewad hädakorra määrused on
nid sisse tvcdada aamides ainult jookide tvalmiS kaetvatud oi vse sa taati S asja uneks otiutminn-k?
Brüningit kukutada.
Saksa walitsuses enne Brüningi ärasõitu was
iamiseks. Ei saatvat õigeks tunnistada, et sisemaa rahukognlc ragasi.
Tellise ja ostke
Leipzigist, 4. juunil. Pärast ägedaid fit wõetud ja pannakse maksma kimldawasti
Ülimusest ja maitseainena jnnrelisarud koujakust
waidlusi wõeti Saksa sotsiaaldemokraatliku lanpäewal.
naiste Ja meeste valmisriided
erakonna üleriiklikul kongressil wastn resolut
j ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
Brest-Litowski
protsess.
kauplusest
sioon, milles hukka mõistetakse 9 rngipäewa
fttlcimaa laulupeo jitTit triiffi antud. £?au'iip;di:
Sakalamaa 6. laulupidu.
liikme teguwiis, kes hääletasid riigipäewal
Warssawist, 4. juunil. „Kurjer Czer- Kdfl AbCll Tartus, Kaubahoov 8.
on 20. ja 21. juunil.
erakonna juhatuse otsuse wastasolt soomus Mony" teatel algab parlamendi tsentrumi ja
Laul põliste puie all.
Laupäetval kell 9 õhtul on Jaani kinkis d
oratoorium mi? ctre kanaakll'
ristlejate krediidi wastu. Erakonna juhatuse pahempoolse wastasrinna litfrrtcfe protsess
Eelolcwa Sakalamaa 6. laulupeo eeltööd franki
Miina Hermanni laithticlni ja Tanu aiiin
seisukoha poolt anti kongressil 324 häält ja
15. juunil. Pärast paigutati
mi lõppemas. PeopäeMadeni on jäänud meel ieltfi ühise 120-liikmelise loori pooli so-ic-lidc:
waStu 62. Samal ajal aga awaldas rõdult nad Brest-Litowski kindlusse, kust aga hiljem
mähe üle paari nädala aega. Selle aja kes pr. L. Tubin lsopran), brad R. ucn.or>. >1
publik ägedat poolehoidu 9 „sünalusele".
kuni kohtupäewani wabastati. See on esi
tel jõutakse kõigi korraldustega ilusti Mal Winol t bariton 1. Ä. Põlde sbaic-' ja (5. .iiiri-?
"Mari on kasulikum perekonnaseep. mis. Jääb oodata meel tegelaste ja pidu (orel) ning keelpillide orkestri kaaeicgeirnnri. Cva
Erakonna juhatuse ettepanekul wõeti was mene „Brest-LitawM protsess", sest kindluses
subat. bra ?. Tubin. Piibw. kl loi. r:
tu resolutsioon, mille põhjal rngipäewa sol olid õnni ka teiste woolude wastasrindlasQ,
Mari pehme vaht on täiesti neu liste päralejõudmist ning siis rõkkab ilu* tooriumi
bulil rongikcnk laulupeo rln-ülc, fcil -1 p. I. laulu
traalne.
keda
süiidistatakse
rngiwastases
tegetvuses.
siaaldemokraatide riihm bUsutakse kokku nii
peo iilbfonticri ühendatud ü\ui-, mee-:- ;a ranma
Viljandi wägewast lautust. . .
Hari lõhn on peen ja püsiv.
Laulupeo toimkonna poolt on pidupäcivadc fooridele.
pea, kui walitsns on aivaldanild neil päewil
lõpulik kama koostanid ning laulupeol ilmuw 2a*
wäljatöötatud uued hädakorra määrused.
rrrtawad büroodes ja kantseleides oma iga
päelvase töö kallas. Neil puudub see wabas
talu julgus, tõusta inimkonna humides koo
Õhuasjandus.
gelc pilwede Malda.
Varsti tõusime stratosfääri, kuhu Piccard
peatuma oli jäänud, peagi hõljusime juba üle
Minu esimene lennnpäew. Mõnda iseloo
igasuguste sfääride, puhtas, selges ohu*. Ikka
mustvwat lendurite elust.
kõrgemale
tõusime. Ikka kaugemale. ühe
Romulus Tiitlis.
Silvaga riiwasüne juba Marssi, kus tööta
Warsti snunawnd kõik tartlased omad
töölõõtsad parajasti uut kanalit kaewasid, siis
wagad pilgwd üles taewa poole. Sest lanpäe
«lippasime läbi Saturnusc ronga, ning lõpuks
wal demonstrcerilvad meie õhuwalla gladiaa
olime niimõrd ilmaruumi ära eksinud, et ei
lorid 'publikule lennutehnika wiimascid sõnu
tahtnud enam kuidagi maakera üles laida.
taewa ja maa wahel.
Ühesugused tennispallid kõik.
Ning sel puhul pole wist üleariinc, anda
?tkki langesime kohutama kiirusega. Jälle
wäikest, tagasihoidlikku, kuid tõetruud pilti
tõusis jäine hirm südamesse seekord ma
meie lennuwäe pisut ronmntilisestki elust
enam küll ei pääse. Vaene maakera, ma
(muidugi hariliku sureliku seisukohast), kui ka
olen talle kadunud, mis hakkab ta ilma
õhuasjanduse küsimustest üldse.
minuta peale!
Kuid siis sai jällegi minu loomupärane
Kui naisi ligidal juhtub olema, siis lehwitawad nad alati lendurile järele.
Minu esimese lenmt kotkaste riiki põhjus
julgus
ülekaalln, kui silmasin tnttamaid kohti,
tos prof. Piccatb. Kuni seniajani olid ainult
kuigi
Möga
haletjcmismäärses seisukorras.
minu unistused, maisest elust kõrgemale tõus mulle rohu. Wägew sisemine hääl, tutvusta mitte wäga palju rrtirtu järele ei nutaks.
Raadi
park
oleks parajasti pihu peale ära
ta, õhku pääsenud, kuid ma ise ei olnud weel tüd ideaalist ka midagi inimkonna heaks õhus
Masin lippas tuule kiirusega edasi, tõusis mahtunud, Emajõgi v-li nii kitsaks jäänud, et
suutnud maakera tolmu oma jalgelt maha ära teha kas wöi ainult stratosfääri tõus õhku sa kihutas üles stratosfääri poole. Siis ühest ei oleks maksnud üleastnma hakatagi
raputada.
misegagi ligemiste südameid õnnelikuks teha leidsin korraga, et olen usklik, sügawasti usk olgu mahemalt kaks. Raekoja plats oli fcff
Ent nüüd ei annud Piccardi loorberid
kihutas mind argust unustama ja oma elu lik, ja et olen kogu eluaeg usklik olnud, kuigi misc kirjutuslaua suurune, kuna inimesed nii
seda enese eest hoolsasti warsanud olin. Taht näotult tillnkcied olid, et ma nendega enam
aeroplaanile ja ühtlasi kaalule panema.
(Waremgi juba kord oleksin wõinud päi sin patte andeks paluda, kuid mitte ühtegi ei üldse arwestama ci hakkagi.
Kui mõni daam juhtub wihma kätte
kesele ligemale pääseda, kuid seekord oli mul tulnud meele. Äkki lennuk tegi järsu nõksu.
Lõpuks sai siiski maakera külgetõmbejõud
kasutada proua Kaalepi auto-giro tüüpi leu Õudne judin läbistas kõik südame ees- ja wõitu. Leniulk maandus. Wastuiahlmist jääma, siis on lendur otsekohe walmis talle
abi pakkuma.
nuk, kuid et sõna „giro" minus alati kõige tagakambrid. Wist oli surmasõlm.
ronisin iäftc kindlale jalgealusele. 'Nagu ei
pahaendelisemaid trnrdnmsi esile manab, siis
Ent pikapeale toibusin. Muutusin koguni oleks kuidagi sobinud enam siia maa peale,
pidin sõidust loobuma.)
hulljulgeks ja waatasin üle ääre. Ja see oli kui inimene, fee kaugelt üle teiste kaaskoda
Kuid aerodrovmil lennuks ettewalmistusi kohutaw. Tagasitõmbunud, tundsin hambaid nikkude peade on seismld. Kelle silmaring Ja sellepärast daamide südanted kuuluwad
tehes, asus südamesse mingi salajane hirm, suus lõgisewat. Rumalad hambad! Ma ei laiem on olnud kui miljonitel kaasaegsetel peamiselt neile õhuwalla g-ladiaarorcilc.
Kui iganes kniagil mõni lennukanqelane lad
kuigi ma ise sugugi ci kartnud sa koguni nae saa aru, mis siin lõgiseda on. Istud muga- inimestel.
kub oma teraskotkal ning faatjaslonnas daa
ratada püüdsin, kui mind lenduri rõilvastesse Walt nagu leen toolis ja teed tähtsaid mõõt
Muidu aga jäin sõiduga kõigiti rahule. me leidub, siis saab talle nende pooli lehwn
mähiti. Kogu elu kõigi oma wcetletvate kül misi. Dn ennegi sõidetud ja sõidetakse odas- Just wäga tähtsaid mõõtmisi teha ea saanud, taw ärasaatmine osaks.
gedega kerkis silmade, ette, armsamana, kui Pidigi.
kuid ühe terwe wihu igasuguseid paljutöota
Kitid ka hädaohtusid on palju lenduri nn
iialgi euue. Ohkasin waikse, aga südamliku
Sirutasin enese päris rahuUMt istuma waid mürke täis kritseldauud wöib olla weetlcwana näiwal elul. Eriti pikematel
pahve taewa poole, et ta kas wõi maawäri-- ning äkki tundsin piinlikku häbi on nr kartuse saatvad teadusemehed neist aru, mitra ise küll
semisegi läbi päästaks unud nende õhukura pärast. Naersin waljult. Ililesin enesele, et mille. Ja õnnetus oleks wõiuud ka ikkagi sõitudel tuleb sagedasti hädamaandumist euc,
dite küüsist, kes, nagu mulle näis, mu elu kõik see endine hirm oli waid nali, kordaläi tulla. Muidugi kergel kujul maike nikas sest häda ci auna häbeneda. Wahel juhtub
ta, et hädamaandumine maastiku eoaloaaiuu
järele warihsewad, pealegi, kus mulle kümne nud nali argade intmeste parodeerimiseks. tus wõi nii. Oleksin wõinud siis
tõttu ivõitnatnks oiutub, siis tuleb lendur:!
meetriline schall surmasõlmena kaela sõlmiti. (Ja kuigi selles kartirses natuke tõtt oli, siis katvalt haawatuna linnas ringi jalutada ning kõige
hädaga edasi sõita, ehk äärmijel juhusel
Ja tahtlik loobumine sõidust mää ei olnud see mitte mina, maid elualalhoid' oma seiklustest jutustada igasuguste ande
langcwarjuga
kaelannirdew ette tnõita,
rinnd igawese häbiga tcrwe maailma mees misc instinkt, kes w äri ses ja hambaid lagis rikkusest könelowatc lisartdustega.
et
ilma
wigastusela
inaapinnale jõuda.
»
soo, millise seisuse hulka kuulusin. Kui siis tas. Ja mis on minul ühe instinktiga
Kuid
lendurid
on
kawalerid. kuhtub neist
mõne minuti pärast juba masinas kinninöö tegemist!).
Muide lendurite elu oit kõigiti huwi mõni wthmase ilma puhul silmama mõnda
ritult istusin, tundsin oina wiimase tunnikese
Waatasm ringi. Terwe maailm lebas taw. Ja täis romantikat. Kangused on nen
ligidal olewat. Palusin lähedalolewaid fcr minu jalgade eos. Kerkisid silma ette arad, de ees kadunud, ookeanid lonrpideks alanenud daami, kes tanvilWldc kaitsemahenditega
pole. siis ulatab kawalerli? lendur
Ka Hädamaandumist tuleb ette.
witada miim eina sa trööstida pruuti, et ta wiletsad inimolewused, kes täis hirmu küü- ning mäed muutunud mutimnllahunnikutcks. warikstatud
talle lalMt oina langewarjn.
Kuidas koondada Viljandi keskkoole

Reedel, 5. fmnrfl 1981
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Wene wõi tungib Inglise turule.

Tartu teated.
tv-aastaae preili lõpetas
ülikooli.
Õppis ainult 3 aastat majandus
teaduskonnas.

Neil päewil lõpetas kolme aaStase studee
rimise järgi Tartu ülikooli prl. Hildegard
Pahlberg, kes ise alles 19 aaStat wana. Selli
ses nooruses ülikooli lõpetamine on kaunis
haruldane ja meie Eesti ülikoolis wist esma
kordne juhus.

A. Pahlberg aStuS ülikooli 15. sept.
le2B. aastal ja lõpetas wiimase käesolewa
aasta mail. Seega on ta studeerinud kõigest
2 aastat ja 8 kuud. H. Pahlberg on sündi
nud 27. juunil 1911. aaStal Siberis Omski
linnaS. Peale opteerimist Eestisse asuS pe
rekond Tartu, kus isa leidis teenistust Tartu
maa telegraafi-telefoniwõrgu ülemana. Tar
tuS sai prl. H. Pahlberg ka keskkooli hariduse.
H. Pahlberg kuulub Naisüliõpilaste seltsi
perre.

Uppunu isik selgunud.

Kolmapäeva hommikul Emajõest leitud lai
ba isik on nüüd selgunud. LaibaS on ära tun
tud Tartus elutsenud sepp Aleksander Laas, 70

o. toana. Ta on waremmi awaldanud mõnel
puhul elu tüdimuse tundemärke ja möödunud
aaSta oktoobrikuul kodunt läinud ning jäänud
kadunuks. Nähtawasti siis ta enese riputaski.
Täna Toomel kontsert.
Vabadusristi Wendade malewkonna orkester
korraldab reedel kella 6—B õhtul Toomel kontserdi.
Kontserdi piirkonda pääseb tvabatahMku maksu eest,
alammäär 10 senti.

Wõi.
Möödunud nädalal näitasid wõihinnad
wäikest kõwenemist. Daani wõid noteeriti
Londonis eelmisest nädalast kallimalt, kefk
miselt 8 sendi wõrra kg kohta. Uus-Meremaa
wõi tõusis 3 sendi wõrra.
Üldse on Londonis wõihinnad kõmad. Asu

Pühapäewail kel! y2lt on malewa staabi ruv

maade wõihinna kõwa tendentsi on wälja kutsu

maale.

Mõned kurdawad, et maal olewat „raS
ke", pidawat wara ulas tSuSma jne. Argü
siis nurisetagu, et puudus kipub maija ja pM
teenistust.

Huwi Karskusliidu loterii wastu.
Pühapäewal kell 3 päewal loosib KarS
kuSliit „WanemuiseB" oma suure kümnemil
jonilise loterii, mille peawõidukS on koguni
1.250.000 senti. See on üks suurematest
peawõitudest, mis üldiselt loteriidel on olnud.
Loosimisele sisseminek on maksuta. Juhul,
kui peawõit kiirelt wälja tuleb, stiS wöib
õnnenumbrit leida -juba esmaspäewasest
„Postimehest", mis müügil pühapäewa õh
tul. Piletite järele on wiimastel päewadel
huwi tõusnud.
Ü E.N.Ü. juubeli laulupeo eelprooto läks hästi

mideS kaasasöitjate ühine nõupidamine retke lotf*
valdamise asjus.

Hea wahend rottide hawitamiseks.

nud wäike sissewedu, mis läinud nädalal ai
nult 71.000 kastini tõusis. See oli kõige wä
hem sissewedu aasta algusest saadik.

on tvalja töötanud erilise seerumi hiirte ja rot«
tide hawitamiseks. Deerum kannab nime „MuS
ratrin", ja nagu kogemused näidanud, on ta hea

Berliini turul sellewastu wõihinnad lõd
wenesid wähe. Siseturu wõi odawnes 4—6
sendi wõrra kg'lt, Eesti wõi 4 sendi wõrra.
Kopenhaageni ja Tallinna noteeringud

rottide hawitamiswahend.

jäid endisteks.

Selles seerumis leotatakse saiatükke ja pan
nakse need siis rottidele söödaks maha, Harili
kult rotid mürgitatud sööta palju ei wõta, kuid
muZvatiiniga leotatud sai maitseb neile wäga,
nad ei jäta seda söömata, ja kasivad siis. MuA
vatrin ajatvat neid jämmema, nad lähewad wee
äärde joowad ja surewad.

Nagu „Nachrichten für Butter- und Fett
warenhandel" 2s. mail teatab, on Wene wä
liskaubanduse komissariaat sõlminud lepingu
kolme aasta peale Inglise äridega wõi warus
tamise üle. Lepingu wäärtus tõuseb 2 mil
joni naelsterlingini, millest 600.000 naela
wenelastele awansina juba wälja olewat
makstud, kuna 80 prots. kononamendi wastu

Tartus asutv riiklik seerumi laboratoorium

Leudsalk kutsuti wilja.

Neljapäewa lõunaajal kutsuti linna tuletõrje
korda.
lendsalk Lepiku tänawale. Kohale jõudes selgus,
ü.E.N.ü. Tartu osakonna juubeli laulupeo eel et siin ühe maja korstnas oli suurem nõe põle

maksetawat. Esimesed saadetised selle lepingu

mine, mille tõttu ettewaattrse mõttes lendsalk ko<-

masel ajal suuremat aktiiwsust märgata. Selle

proow oli kolmapäeiva õhtul 6. algkooli ruumi

des. Lauljaid oli rohkesti kokku tulnud ja ruumi»
hale kutsutt.
kaS endine Treffneri gümn. saal kippus MjoZS jää

alusel olewat juba Londoni jõudnud.
Ka Poola wõieksportööride seas on wii
tulemusena pandi alus Poola wõieksportöö

ma. Lauljaid õli ilmunud ka maalt, näit. Kastreride liidule asukohaga Thornis, kuhu on koon
Jalgpallivõistlus.
Wõnnu ja.Pöhjala-Arge kooridest.
dunud
kõik Poola wõiekspordist huwitatud
Täna
kell
õhtul
kohtawad
saksa
kultuuroma
Järgmine eelproow on tvistiM pidustuste evk
ettewõtted.
walitsuse
wäljal
(Saksa
Käsitööliste
Seltsi
aias)
päewal kell 12 Karskusliidu ruumes Jakobi tn. 8.
Wõimlemise Seltsi ja Treffneri gümnaasiumi jalg
palli meeskonnad.

Tartu kinod.

Läti külalised "Wahil".

„GloriaS"

Kolmapäewa õhtul oli Tartu Eesti Põllu
meeste Seltsi poolt korraldatud „Wahi" koo
limajas õhtueine Eestis ekskursioonil wiibi
watele läti põllutöökooli õpetajaile ja õpilas
tele. Tartu Eesti Põllumeete Seltsi nimel
terwitas külalisi saksakeelses kõnes seltsi abi
esimeeS Tähtwere riigimõisa walitseja J.
Brandt. Venekeelses kõnes andis külalis
tele edasi terwitusi „Vahi" kooli nimel koo
lijuhataja M. Sõrra. „Vahi" kooli õpi
lane prl. Krusis terwitas läti noori nende
emakeeles. Terwltustele wastas ekskursi
ooni juht V. Skulte wenekeeles.Ta tänas sü-

Teated suurema lepiugu tõlmLmiseft 3 aasta peale.

Maale nõutakse töölist.
Ratturite Riiga-sSit algav 15. stmuil.
Tartlaste Tartu-Riia jalgvattaretke algus on
TWpakkumisi rohkem kui töötahtjaid.
nüüd kindlaks määratud IS. juuni peale. Osa wö«
Tartu linna ja mace tööbörsil on praegu tab ekskursioonist wähematt 20 Jalgratta Klubi
naiStatuteenijate ja karjaste nõudmine suu liiget. ArwatawaSti sSidab kaasa k« auto. Eks
rsm kui pakkumine. Kõik, kellel soowi on kursandid WaSWvad RiiaS Eesti Hariduse Seltsi
maale tööle minna, wõiwad praegu kohta ja kaht sealset suuremat rattasöitjate organisat
saada, kuid millegipärast ei näi mõnedele siooni.
Samuti kAaStataZse läbisõidul Wõnnu ja
maatöö meeldiwat ennem wireletakse mõnd Wolmari ratturite seltse. Ekskursioonist wötawad
juhuÄist tööd otsideS linnaö kui minnakse osa ka naisrerahtvad.

Wõi hinnad Lonodni turul 30. mail:
Daani 119—120 fh. per cwt. Uus-Mere
maa 113—116 sh. per cwt. Uus-Meremaa soo
lamata 114—118 sh. per cwt Eesti puu
dub. Siberi 106—110 sh. per cwt.

jookseb pvaegu film „KaS tema tvöi mina" peaosas

damliku wastuwõtu eest, mis neile siin osaks Harry Pieliga. See on paremat liiki kriminaal
Peel»».
saanud ja palus „Wahi" kooli kui ka Eesti film pönetva jisustikuga ja hea mänguga. Lisaks
Turu tendents on kaunis kindel, hinnad ita
Põllumeeste seltsi tegelasi tulla peatselt Lä armastuse draama «Sa armastagid minus ainult biilsed, kuid õige madalad, wõrreldes läinud
nukku."
tisse wastukülaskäigule.
aastaga. Jilmad on nüüd soojemad ja seega
Helifilm Gary Cooperiga „Centralis".
Lõbusas westlnses ja eesti ning läti vcch
ka soodsamad peekoni tarwitamisele. Balti pee
Pvaegu jookseb «Centralis" helifilm «Lange kon oli hästi nõutaw.
wuslikke laulusid lauldes istuti lauas. LS
puks tegid noored ühiselt ringmänge ja tantsu. nud ingel", Gary Cooperiga peaosas. Tawaline
Peekoni hinnad Londoni turul 30. mail:
Gary Cooperi film, milles naised ikka temasse ar«
Külalised kinnitasid, et neile on pakkunud muma
Daam 60 sh. per ctvt. Eesti 46—48 sh.
peatvad. Kuid näitlejate hingestatud
wäga palju huwitawat just Tartu oma muu mäng ja lawastaja oskus tükki ka pisiasjus tvõi per cwt. Rootsi 50—52 ih. per ctvt Poola
seumidega ja põllumajandusliste jaamadega. malikult eluliseks teha. teetvad ka selle filmi kõi 42—44 sh. per cwt.
poolt maksetawad pcekonstgade
Neljapäewa hommikul sõitis ekskursioon giti kütkestatvaks. Peaaegu lõbus lugu suurlinna Eksporttapaumjade
ja noorelt ameerika farmerist, mis nädalahinnad 1. junnist kuni 7. junnini (kg. eest).
Jõgewale, et tutwuda sealse sordikaswandu rewiiügörlist
aga wäga kurtoalt lõpeb.
sega. Jögewalt sõideti edasi Tallinna.
XÄ* 1 ">«
Kiriklikud teated.
60 —72 kg. 0.V4. 0,50. Siseturu
Pauluse kirik. Pühapäetval, 7. juunil kell 10
°'s°' °'l7'
e. l. surnuaiapüha jumalateenistus Pauluse kogu
duse surnuaial Wõru maanteel. Laululehed, lau-

- lo'5 il:} °." o.«. -

Moor ja muusikakoor. Õp. Habicht.

Kui ilm ebasoodne, siis peetakse samal ajal ha
rilik jumalateenistus kirikus ja surnuaiapüha pee

Karkal.
Mai keskpaigas oli kartuli wäljaweoS
wäike waheaeg wälisturgudele, kus ntcic tar
tuieib tarwitatakse. tuli lõunapoolsetelt nm
best järjest rohkem waraseib kartuleib.

tagajärjel langesid kartuli hinnad ja
nõudmine meie kartuli järele. Mai alul laks
kartuleib meel Inglismaale ja Daam, kuu»
kuu lõpul jäi meie kartuli suuremaks tarwr
tajaks ikkagi Rootsi.

Mis puutub juuni wäljaweosse, sus wõw
loota, et mõni tuhat tonni weel wälja läheb,
peamiselt küll Rootsi, waatamata sellele, et
hinnad sealgi langenud.
Soome tunt tarwitus käesolewal aastal
on wähem ja hind odaw, mispärast kõrge
kartuli sisseweo tolli tõttu meie kartuli muuk
äärmiselt raske. Rannikul on kartuli ostja
teks peamiselt soomlased Soome lahe saar
telt, kes suurenra osa kartulitest omale seem
neks wiiwad. Mõned üksikud Eesti purjekad
on käinud ka Helsingis, kuid läinud nädalal
tuli üks mees tagasi, et pakkida kaupa ümber
ja saata Rootsi.

Maal raudteejaamades mai keskpaigas
seisis kartulite wastuwõtmine. Kitid nüüd
wõetakse jälle wähemal määral, makstes
kwintqalist 1,60 krooni. Haapsalus ja Paldis
kis on seni kuni 2,00 kr. kwintaalist makstud.
Maikuu jooksul on wälja weetud üldse
umbes 70.000 kwint. kartuleib. millest on
läinud Inglismaale 8.860 fro., Belgiasse
5.000 kw., Daani 2.650 kw., Soome umbes
7.5000 kw., kuna ülejäänud osa, 50.000 kw.,
on läinud Rootsi.
Läinud aasta (1930) saagist on kuni 1.
juunini 1931. wälja weetud umbes 180.000
kw., kuna 1929. a. saagist wälja weeti üldse
137.000 kw.

Kauamtmad
Hinnad on üldiselt langemas. Ladude ta
gawavad kaswawad, waatamata 'ellele, et sis.
sewedu on wähenemas.

Hinnad Londoni turul 30. mail:
Daani 8/9—9/6 per 120 tk. Belgia
7/6—7/9 per 120 tk. Eesti vuudulvad.
Kanamunade noteerimiskomisjon oma
Viimasel koosolekul tegi järgmised notce
ringud:

eksportmunad:
raskusega üle 60 gr. 32 senti kümme,
raskusega 50—60 gr 30 senti kümme.
Siseturu munad:
raskusega üle 30 gr 30 senti kümme,
raskusega kuni 50 gr 25 senti kümme.
Turu tendents noteerimispäewal oli eks
portmunadel nõrk, siseturu munadel wähe

clawam.

takse järgnetval pühapäetval.

Kirjawastused.
Wpr. P—S. Ei saanud tartvitada.

Joh. Ncbel 60 aastane.

HALLO

Täinr pühitseb Naadi walla Muri talu omanik
2>oh. Redel 60-aastast sünuipäetva. Juba 15 aas

MIS
Ekskursioon Tähtwere riigimõisas.
Teises reas wasakutt paremale iSwwad J. Brandt (neljas), pr. Skulte (wiies), kooli
juhataja W Skulte (seitsmes), „Wahi" abijuhataja W. Riks (kaheksas).
haua juba aastakümnete eest omandanud hea kuul

Kirju kiri Elwast.

suse. JseseiSwuseajäl siin on suwitajate arw jär
jekindlalt kaswanud ja möödunud suwel see :õn
sis juba 1300-ni. Nende seas oli isegi hea hulgake
wälismaalasi.

Kuigi suwitushooaeg Elwas ametlikult muu
sika ja muude lõbustustega algab alles 10. juu
nil, hakkas esimesi suwitajaid siia ilmuma juba mail

kuu alul ja pühadest saadik on nende pere aina
kaSwanud ning kaswab jõudsale iga une päewaga.

Esime'«d tulijad olid muidugi, nagu alati, õnnelt
knd armastajad ning muud nooremad inimesed,
kelle süda kisub kaasa elama ketvadist ärkamist. Ja
neile toomastele, samuti nagu kõigile, kes wajawad
puhkust tväsinud närwidele wõi muidu kurnatud ter

wisele, on Elwa just kewadel ja warasnwel päris
paradiisiks. Waiksed, unistuslikud Meed kesk süga

tvaid salusid, milles kaskede wärskc rohelus wa

Mis puutub sutvituskoha sisemisse korraldusse,

siis jätab see muidugi mõndki soowida. Kuid
kuna alewiwalitsus on alles noor ja kohalik alaline
elanikkond mitte just wäga jõukas, ei ole seni liht
salt wõimalik olnud robkem teha km on tehtud.
Alewi kodanikke ei saa koormata liigsete maksudega
ja suwitusmaksust. jätkub waid supelranna korra?-

hoidmiseks ja sutvemuusika ülalpidamiseks. Aja
kohase koolimaja ehitus, supelhoone ehitu?, wru
platsi prügitus, spordi- ja tenni'eplatsi rajamine—
see kõik on alewiwali-tsusclt nõudnud suuri summa

sid ja nii mitugi omast kohast ka hädatvajalikku

üritust on tulnud edasi lükata paremate aegade?"
heldub mändide suitsuwinasinaka ja kuuskede must
Katsutakse elada wõimaluse piirides, ette wõtteS
jassinise tvärwinguga, haljad ning lillerohked aasad
ühte-teist wähemat, mis wäliselt küll ehk ei paista
ja loendamatud kõrgendikud, kuhu paistab igast
silmagi, aga mis kokkuwõtteS ometi muudab nagu
kaarest atvaraid ning kauneid waateid see kõik
samaks suwituskoha ilmet ja paremaks selle korda.
on nagu loodud elamiseks ning olemiseks unustuse
ja puhkuseotsijaile. Weetlewad praegu ka suwilad
Tänatou oli alewiwalitsusel tvalu'amaks küsimu
ja muud elamud, mis muidu Elwas ei ole luksus

likud: need otse upuwad rohelisse ja õitesse. Ae seks suwemuusika korraldamine. Eelmisi! hooaega
dades ja pöõsastarädes on toomingate ja kirsside del mängis rannas mõne korra nädala' kohalik
järele toast äsja õitsele puhkenud õunapuud, sire puhkpillide orkester, kuid selle mäng ei rahuldanud
lid, pihlakad, mitmet liiki enelad ja peenralilled, Ivähegi nõudlikumat suwitajat ja nurinat oli alati
paAudes meeldiwat waadet silmale ja ködistades rohkem kui maja. Käesoletval kewadel astuti läbi
sõõrmeid magusate aroomidega. Ning lõpuks Elwa rääkimisse ..Wanemuise" orkestriga, keS ka nõus
linnustik see on nii Mõrd riÄalik, et seda maksab olekut awaldas Elwas mängimiseks, kuid ainult õh
ligemalt jälgida. Puiesteed kõikjal aina helisewad tnpoolikuti enne kella kuut. nii et ei oleks takista
igat liiki tiiwuliste laulust, kelle keskel on tooni tud olnud „Wanemuise" omad suwekontserdid.
andwad windid, lehelinnukesed, kärbsenäpid ja PöS Krnrn aga eelmiste aastate kogemused olid näida
salinnud. Aga ka lepalinnud (aed-lepalind ja pn nud, et kohalikud suwitajad eelistawad just õhtust

nakurguke), roolinnud, kiurud, laulu- ja wainut

muusikat (suur o'a neist käib ju päewal linnas

räästas on siin üsna tugetvasti esindatud. Samuti

ärides ja ametites), ci olnud need tingimused ale
toiwaAtsusile wasträvõetatvad. Jäädi peatuma suu
re, kahe häälekõwendajaga raadioaparaadi juure,

ei ole haruldane ilme ööbikUköster, nõmmelõoke, WZ

saraat kõigile jätkub siin pesitamiSala. Jõe

ääres Mahlamäe lepistus, laksutab tvevikseil õil ka mis sellekohasel katsel osutus otstarbekohaseks ning

linnuliigi meiSterlaulja ööbik, ja Waikse tä

sobi toaks.

nawa männikus wilistäb kogu päetva lustakalt uhke

Sootoida jääb esiotsa aiimlt. et jumal su toe
rüuline peoleo (kõiki siin leiduwcvid ltnnuliike ei! jooksul annaks wähcm äikeseilma ja Ulila elektri
jõua muidugi loendadagi). Kiti weel lisandada, et jaam Pisut heldcmini elcktritvoolu. Siiamaale on
ka Elwa taimestiku? wSib tähele panna tertvot rida kewadest saadik küll lugu niiiugnne, et meil pea
haruldasi liike (palukarukell. ungrukollad, talikud, aegu iga päeto pärastlõunat kuni kella 7—B-ni, tei
mägisibul .koirohi jne), siis on arusaadaw elwa nekord ka kogu päetv läbi «elekter streigib", s. t.
laste kiiki» oma kodukoha loodusele.
toooluandmine on See on toahest pä
Looduse poolest on Eltoa tõesti kaunimaid kohti

Eesti sisemaal. Selle tõttu on ta ka sutvitusko-

Ringi ümber kodumaa.

UUDIST?
Maakamarast lahti ptl
wede alla!
Eelolewa lennupäewa puhul saime
oma jutupüünistesse ühe askeldatoa lennu

taselc hakkas ta oma isalt päritud talu majapidamist

iseseiswalt juhtima ja ajajooksul on toimud selle

eeskujulikule järjele. J. Redel on elawalt osa
wõtuud ka seltskondlikust tegewusest, olles omal ajal
kauaaegne kohtumees ja praegu tvalla tulcõnnetuste

kindlusnlsscltsi juhatuse ning kohaliku kooli hoole
kogu liige.
Saadjärwcl pole krimsa
Põllutööde lõppedes on hoolitsetud selle eest.
et kewadine maanteede silluius korras oleks. Kõik

2. ja 3. klassi teede peatvad 10. juuniks korda
toäelase, kes nagu ehtis õhukotkas kunagi oma seatud olema.
Saadjärwe tvalla Woldi-Pulirmanui teel osu,
töörohkusele waatamata heatujuliselt oli toal

mis lühikesele toestlusele eelseistoa suursünd tub krunsasaamine raskeks, sest uimet. ümbruses
kruusa ci ole. Endises ..Puutsa" kruusaaugus on
muse üle Tartus:
lademed' lõpul, ainult kiwirähka leidub sa sedagi
,lennupäew on Tartu publikule muidugi satvisegast, ning tce/illutuseks ta kindlasti ei köl

suuraks uudiseks. Kui 1926. a. korraldati esi
mene lennupäew Tallinnas, siis oli seal pub
liku osatoõtt erakorraliselt suur. Sama loo

baks.

datoad lennumehed ka Tartu vahtoalt.

tagajärge.

Ettetootte korraldajaks on n. n. lennu
wäelastele abiandmise kapital,
mis töötab wabariigi walitsuse poolt 1926. a.
kinnitatud põhikirja alusel ja mille ülesandeks
on kannatada saanud lendurite ja nende pere
kandade toetamine. Käesoletoa lennupäewa
sissetulekud läheksid siis nimetatud kapitali
suurendamiseks. Kuid selle heategelise üles
ande kõrtoal on lennupäewal sihiks ka laia
ulatuslikumad ülesanded: kanda lennuasjan
duse mõtet laialiStesse ringkonda
d e s s e.

Rahtva seas kõneldakse küll kohtadest, kus tvõikS

kruusa leida, aga nagu läinud aastalgi, teemeistri
ja tvallatval. esuajate uurimustel polnud mingit

leb juba palju! Näha saab aga weel roh
kem! Närwide rahustuseks näidatakse järgne
toalt, kuidas ei pea lendama. Terasünd ci
olegi nii kapriisne, nagu arwatakse, kannatab
ära isegi „purjus" lennu wembud.
Peale 15 min. toaheaega näeme, knitoõrt
kiiresti kaob taewaalla, 5 km kõrgusele, mood

ne hätoitaja-lennuk. Jääwad kaelad walu
saks, siis näeb publik samal ajal maapeal üh-t

hntoitawat sidepidamise wiisi. Sel teel saab
Ohuasjandüse propaganda on meil alles näiteks armsamaga, olgu ta õhus wõi maal,
lapsekingis. Õhuasjanduse ühingud, mis mõ toabalt korrespondeerida.
nes linnas asutatud, pole saanud toeel olulise
Nüüd järgneb juba m i d a g i hirmsat.
mat ära teha ja suur töö seisab alles ees. On
ju lennuasjandus selleks alaks, mis kannab Aerodroomi häiritakse: õhukaitse postid eemal,
eneses tuletoikumärke ja peame kat hoolitsetoad publiku heaoleku eest teata
suma kõik teha. et meie muist rahtoastest ses toad suureks üllatuseks, et läheneb kiires
mõttes maha ei jääks. Peaksime jõudma kord allüüris „toaenlase pommituslennukite eskaa
niikaugele, et kaitsetoäe lennukite kõrtoal tiir der". Ja siis sünnib sekundite wältel toastu
iletoad õhus ka eralennukid, ega pole enam ataak, „omad" mehed ei auna nii kergesti
mingit erilist toahet, ütleme, auto ja ae alla, areneb korrapärane õlul ahing! Kui
roplaani toahel.

Käesoleto lennupäew on katoalt õige mit
meikesine. Peale awamise kaitseministri A.
Keremi poolt järgneb lennukite demonst
ratsioon publikule. Seal on naha suuri
ja toäikseid linde nende pidulikul paraadmar
fil. Edasi sukelduwad samad teraslinnud
õhku, näitawad ümberritoistusi, drilli ja muid

suured on kaotused kummalgi poolel, seda on

raske aimata: teada on waid niipalju, et
mõned „waenlased" süttiwad õhus põleN'. a, kes mahti saab, päästab end lang e
warj u g a. Pääseüiiseks on kõige rohkem
shansse tuntud langeinarju spetsil, kuulsal
„Juliuse!l". Ta tutwustab end kahtlemata,
kui eluga pääseb.

Kui ametlik kawa on lõppenud, algab
Nüüd seotakse mõned lennukid nööriga toast kõige pingutatoama osa lennud
kokku, et nad ei „toiskaks üleaisa" ja kuulaksid publikule. Neid julgemaid kangelasi, kes
hästi juhi sõna. Sellest näeme, kuitoõrt täp söandatoad maakamarast end lahti kiskuda ja
selt lendab koondatud lennuritoi.
piltoede alla soostuda, on muidugi rohkem
Meeleolu on nüüd juba tartoiliselt tuli kui suudetakse ühe päetoa kestel sõidutada, ja
täpseid toõtteid.

ris nuhtlus kõigile raadioomanikele, kelle aparaadid

seks köetud, ja nüüd antakse mõni annus „kan seepärast jatkuwad lennud publikule ka j ä r g

töötatvad jumala ja Ulila armust. K.

gemat" lisaks. Wigurlennud... see üt- misel päetoal kas wõi päeto läbi.

Walga praostkonna aruandest mööduinid aažxt
kohta selgub, ct praostkonnas on 15 kogudust sa

73.000 hinge. Sündinud on 946, surnud 1071

inimest. Jumalateenistusest osawõtjate arw on fo*
hati tõusnud.
Hargtas on kohalik laulupõew saanipäewal, 24.
juunil. Osa wõtad 10 koori hulga tegelastega.
Heinasaak tõotab head. Lõuna-Eestis pannakse
loomsi beale hcinasaagile, scst hein kastvab igal
pool hästi, iseäranis aasa- ja luhahein.

Tänuawaldus.
.Pean oma meeldimaks kohuseks kõige südamli
kumar tänu atvaldada kõigile neile sõpradele ligidal
ja kaugel, kes minu elu ja kirjandusliku regetvuse

ivarajast tähtväema ootamata meelde tuletatid
wäärtuslikkude kinkide ja liigutatvate õnnesooivk

dega. Eriti kallis on mulle meeldetuletus oma
kolleegi Hugo Raudlepa ja tema abikaaia, Elwa

liikmete, õp. A. Benderi E Kalda
dr. P. Atvarsoo, A. Kärneri, A. Marhiesem St
Polli. M. Kirwe, Zwcileri. Joh. Sepva W Kom
pnie, 53 Tellingu. J Kolbergi ja kõigi'nende abi
kamade, ori. A. Sapme. „?!oor-Eesn" kirjas u''e

dr. O. Looritsa ja H. Konsa poolt. '
Jaan Kanter.

Tuleb tähendada, et lennata wõib iga
üks mingisuguseid orgaanilisi omadusi
pole tarwis. Ainult julgust on maja...
Ja kui peakski juhtuma mõningaid õhu
haiguslikke nähteid, siis on lennuwäe
laste poolt hoolitsetud kõigi tõrjuwate waben
dUe eest. Peale selle saladus on garan
teeritud ...

Pidustustest wõtawad osa peale Tartu
nm tc ,? Tallinna ja Ratwere lennuwäe
"'huks siia
Lcnnupidu algab juba õieli täna. Ni
melt korraldatakse täna õhtul Tartu fohal
tuledega walgustatud Ictmulitega demonstratItoomkub. Poorakom ainult pilgud taewa
poole sa näete enneolematut tähtederida

manavad aetobtoomii toa
betptbamota Ms or!c|trit ja ka.tscwäe hääle
k°n>-nb-iab annawad logu aeg rcpartaashi ja
nauding peaks olcina iga.
Ilmataat ei lase küll kõige varemaid
duši hellitada, kuigi Metods naau a,°.
heatahtlik oleks. Piisiwatele ilusatele päewa!
de.e °u largncnud wcidi tujukamad pjsu.
ioihma Ma, kulina peale selle. Aga wSid
olla, on leent ilmade asi lcnnumccste wõinn,
ic-! ku, tvõtawad kätte, kihutawad minema
nlwed 1° nulud tuuled ning laupäewaks s
stp. on ka .lm hea nagu tellimise peale'. '
Äut aga laupaewal tõesti
peaks wõimatult kuri olema ~M& £
kõik loowsed Pühapäemõ '"^,^unakjc
pühapäcwal s a m u t i kl. 6 tl aIöUl
teler" f"Ž ~~ '""ul-mast kulla õhu,atlas-
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„k Ö S X I M EES"

Nr.Ht

150—180 s. kg; trlknajeLb wäga harwa muugil iaS Äsja arutamised Mati clwfi Kaarel Tclrf
ja Hans Wannaki kaebeasjades. Läbiwaatamata
1. Tirul 2,90 m uu» tnaaf. rsk.. 2. Kleinstci uSha.
LLaavaheide 1. Blumberg 36,49 m uus
Pi im a saa du S t e-wru! talnwõi 55—70 f. jäeti Aug. Graum kacbu?. järjekorrast iä::i iväl.a
lifoof, til., 2. Bach. Kettaheide 1. Blumberg 400 pr ja meierite wö-i 75 s. 400 gr. Rõõsk Jaan swivcra kacbeasi.
"Professor" Sattik Mäe tänawalt.
61,73 tn, uus maak. rcf., 2. Needrit. Kuul» piim B—9 j liiter, hapukoor 90—100 s. l, hapu-.
piim 4—-5 s. ja kohuviint 13—20 y. liiter.
tõuge 1. Blumberg 11,24 m, 2. Neegrit.
Kohati hoowihma.
Kanamune? 6—9 s. paar.
beide 1, Bdkow 45,75 tsx uuS maak. rek^
Palju maksab professor! tiitli tarwitamine?
2. Bach.
A ie>s- ja j uurwil ja-iurg tvärSke latva-: Reedel neerel paiguii weel köw.rd. maal M?*
Naxtealad tHi ka tttv nfihiub, kui? jäid pi ja peenratvilja poolest muutub järjest rikkaliku mi e kiiru "ega puhangutiicd loodepoolsed tuuled,
Möödunud sügisel said Tartu ametiwõi saatmata jättis ja Tartu ülikooli dots. dr. damata
inaks. Koimapäewal maksid wöiredised, mille kimp
tuaian oli 20 fenii, 10 senti kimp, harilikud toi- j muutlif pilwiius, kohati hoowihma. Tempera
med. kaudu esitas kirja Tartu
mud teada, et mlt-med segase minowikuga
duredised s—B s. kimp, rõikad 10 s. kimp. ra« l tuur 8 kraadist öösel kuni 13 kr. päew.-.1.
noormehed wälismaile saadetud kirjades titu kohtu- ja poüsieiarstile dr. G. Rooksile, kes
barberid
5—15 s. kimp. spargelid 25—40 s.
Tartu
turg.
fariUMb end professoriks. Muu seas oli tei selle omakorda edasi toimeta# politsei kätte.
Mcwaade neljapäcwal, 4. jnunil
kimp, tomatid 170—180 s. 400 gr. kurgid 20—
Ainete Pakkumine rohke. Hinnad alanewad.
nud seda ka 19-aaStane Mäe tänawal nr. 6 Kuna Sattikull puudub arsti kut,se ja diplom,
45 L tükk. spinatid 15 s. mõõt, porgandid 10—15
Eilne
Põhjalahe madalrõhkkond ivcelgi süwe
Et Mdude seemendamine suurelt osalt juba s. kimp. lillkapsad 50—100 j. pea ja nbulapeal- l
elutsew KaÄ Sattik. Wiimane oli saawud siis anti asjale seahMik käik. Waswtusele
neudeS Mdunud keskkohaga Kesk-Soonie ning suun«
lõpule
jõudnud,
siis
jätkub
maainimestel
jälle
ftd B—s s. kimp. Kapsataimi müüdi 25 s. sada !
postiteel Leipzigis eluiisotvale Bruno Hoff wõetu seletas, et professori tiitli paigutanud rohkem aega ainete müügiletoomiseks. Sellepä Maarahwaturul
müüdi tvalgeid kartuleid (lvanad) ! dub siir Walgenierele. Tema mõinviirkonnai
mannile kirja, mUes palus saata temale kirjckle alla suurema usalduse wõitmiseks.
rast on turg tvinnaStel päetvadel olnud alaliselt 110—120 s. ja tvciikesisimseid 170—180 s. kott. j loomes, TkandinaawiaS, Lääiremere ümbruses ja
postmarke, lubades nende hinna tasuda Tar
Rahukogu karistas isehakanud professori suur ja aineterikaS.
Heinaturul üSna rohkesti risttkheinu müü Põhja- ning Lääaet-Wrncs walit'cb puhangriliSie
Elawamakz muutunud pakkumise mõjul on mõ
tu postkontoris. Kirja autor Äi kirjale alla härrat 3V-kroonise rahatrahwiga ehk maksu
gil ja hind siingi odatvam kui eelmisel nädala-, ruuüega ning hoowihmadcga jahe ilm. Madal
ningate
amete
hinnad
näidanud
langust.
Nii
on
kirjutanud „Prvf. dr. med. Karil Sattik".
jõuetusel 15-päewase arestiga. Karistatud
maksid 75—90 s. 16 kg ja rõbkkonna nõrgad ääremünimumid NorraS ja
kaerte hsnd rohke pakkumise tel. Ristikheinad
rukkiöled
40—S0 s. 16 kg. j
Kirjasaa-jal paistnud säärase nimega pro „professor" on keskkooli kolme klassi hari terawiljattirnl
mõjul tunduwalt alla läinud. Samuti wõts
Nende idasuunali''e liikumise töine
Küttepuid
maalt
ainult üksikud koormad < Lõuna-Nootiii.
fessor kahtlasena, mispärast ta postmargid dusega.
märkida hinnalangust l<ct kartulite jymreS. __ Ai
püsib Eestis ka homme wcel jahe ja hoowihma
müügile toodud.
nult rukkijahu hind Püsib juba mõnda nädalat
dega ilm.
KtlhtTatrc 1,48 «, Ä. Äumngas. Teiwasbüpe

kes wöitis ka ühispanga poolt wäljapandud suure

Sport.
Aergespmrdi wSistlused Otepää».
Hiljuti korraldas Otepää haridusseltsi svord-ioi.
ejimesed tänawused kergejõustiku wöistlused. Spordi

tvjkt on leidnud elaw.rt poolehoidu, kuid selle are
riemine on raskendatud harjutuswälja puudusel.Eriti mainimiswäarne on kohalikkude seltskonna
regelaste, nagu rahukohtunik Priimägi, hrn Jent,

soni ja juharuse >oe poolehoid svor

ühel kõrgusel. Maamehed müüsid kolmapäetval
rukkijahu 7.80—7,50 kr 48 kg ja weSkimehed 11

kott <65 kg). Kaeru müüdi kolmapäetval
kuju. Gümnaasiumist tuli wöitjaks punktide kr.
1.80—i,45 kr. 16 kg ia otri 1.70—1,90 kr. 16
järele Läte, kes omandas rahukohtuniku Priimäe kg.
Kui Mõtteida maikuu alul olnud kaerte hindu
poolt wäljapandud kuju jäädawalt. Võistlused praeguste hindadega, siis näitab see. et praegune
olid rohkesti pcaltwaatajaid kokku meelitanud.
PetseriS püstitati maakonna rekordeid.
Petserlased pidasid kohaliku spordiringi korra?dusel kergejõustiku maakonna esiwõistlun. Wõist
luSte lõpp-protokoll sisaldab küll 6 uut maakonna
rekordit, kuid ülejäänud tagajärjed tund utvad ixcx

Petseri kohta kchwadeua. 100 m: 1. Laats 12.9

hind 20—30 senti 16 kg pealt odatvam on. Ot
rade hind selle wa?tu püsib peaaegu endisel kõr
gusel. Terawtljasaaduste hinnad jamad mis eel'miscl korral.

Atlandilt läheneb Prantsusmaale uus madal
lõhftoud. Teura soojalaine jaatab Lääne-Enroa
pa ja Lääne-Saksa ja lewib aeglaselt kirde suu

Riigikohtu otsused.

Riigikohtu administratiilv-osakond 2. juuni is
tungil otsustas jätta tagajärjeta Karl Aiuomäe, na?. Läänemerel ja Soomeludel pubutvad kuni 7 Rudolf Tomvni. tüudwig Tina, Juuli Takise, Hind valli ed lääne- ja loodctunled. .Põhjalahel 8rek Hindrolvi, Äiljandi liiinatvolikrgu. Tartu maa päiline loode torm.
tvalitsuse (Kaarepere algkooli õpetajate normimaa),
Musttvee alcwilvolikogn, Sõmerpalu tvallatvolikogu.

Eestil oli eile keTväewal 10—19 kraadi,
Lihaturul näitas sealiha sisseostu hind, Jaan Olversti. Jaan Unti, Ferdinand Histi ,a öösel 5—7 kraadi ja leina hommikul 6—lo kr,
rais eelmisel nädalal wahe tõusis, nende päetvade
sees jällegi langust. Kolmapäetval makseti tape
uid sigadest terwena ostes 47—58 s. kg. Liha
miiügi laudadel makns sealiha ja Pelk 55—75 s.,

Jaan Warblase kaebused. Kaewatud otsused tühis
tati Friedrich Barbitsi. Tallinna linnoomaMaliiiuse

sooja.

Tartu ujulaS
(Jüri Teleka kaebeasi), Jakob Edtlard Kurlvilsa,
sek., 2. Pleer. 200 m: 1. Laats 25.0 sek., 2.
ja pannud. Tehnilised tagajärjed: 60 m 1. Pleer. 400 m: 1. Pleer 59,2 sek., 2. Laat?. 80y
Tallinna linnaomMzalitsuse (Rud. Kuuskntanui kae, dii mlzapÄtvol Iflccfoojul 15,1 kr, C., õhusoo
Late 7.1 sek., 2. Waher; kuul: 1. Adler
m: 1. Jakobson 2:18,0 sek. uus maakonna sulatamata searasw 73—80 s>, sulatatud seara w beaii) ja maksiidetvaliisuse (Kaisma tuallatvoiiko jus 12,1 fimfci.
120—125
s.
kg,
wasikaliha
23—60
s..
lamba
guga) kaebeaSjades. Ot>use kuulutuniised lükati
11,82 m. 2. Läte; kaugus: 1. Waher 5,89 m, rek., 2. Kirbits. 1500 m: 1. Jakobson 4:26.0 'ek..
2. Zastrõiv: ketas: 1. Waher 35,45, 2. Adler; 2. Kirbu? 4:42.2 sek. 5000 m: 1. Jakobson liha 60—75 s. kg ja loomaliha 40—75 s. kg. edasi 12. juunile Jüri Ja-anholdi, Tõrlva linnaoma
Wastumw totmetqa Oskar Mänd.
Tapetud
kanad
ja
kilked
80—160
s.
tk.
walilsuse, Pärnu maatvalitsnie (KaiSma maawoli
NrguS: 1. Altosaar 1,60 m, 2. Waher; teitvaS: 17:49,1 set., 2. Kirbits 13:16,5 sek. Kaugushüpe:
Väljaandja Eestj Kirjastus ühisuS
1. Anton 2,80 tn, 2. Wäher; 800 m: 1. Mal 1. Laats 5,63 m. 2. Rätsep 5,30 m. Kolmik
Kalaturg: hawid 20—35 s. kg. ahivenad kogu), Etrem ja Timofei Grishakotvi ning Ado
„Postimees".
leus 2 m. 43 s., 2. Pruul; 3000 tn: 1. Malleus hüpe 1. Kleinson 12,38 m, uus maakonna 13—25 s., latikad 20—45 s.. sudakad 40—50 s. Kalvuse pärandustombu hooldaja kaebeasjades ?ls>
10 nt 32 s., 2. Pruul, üldwõitjals iuli Waher. rekord, 2. Bökow 12,37 m. Kõrgushüpe 1. säinad 25—30 s., linaskid 45—50 s. ja angerjad jatoimetus pandi seisma Arwed Kurbergi kacbeas- Trükiwd „Postimche" trükikojas, Tartus.

tile, kes olid wäärikaid auhindu wõistlejailc tväl

Tartu liuna alandus-mesinduskoolis,
Jaama mõisas, on auto õpilaste vastuvõtmine 5.—13.

23tööd
°® iraglster
tehtud teaduslikkuJai
praktilist
W. WIEGKMANN'!
pesupulbri

Väike osa head kodumaal kasvatatud

juures, mida tarvitati juba enne maailmasõda miljonites pak
Juunini s. a. kl. 10—12.
ristikheina seemet
Vastu võetakse isikuid vähemalt 6-klassilise algkooli eel kides. Selle pesupulbri valmistusega alati Peterburis 1908.a.,
teine
vabrik
asutati
Moskvas
1914.
a.
ja
1923.
a.
peale
val
haridusega mõlemast soost.
(puht. 95%, idan. 88%), mõõduka hinnaga saadaval. Lilleäri
mistatakse Eestis «LUMIWALG'e» nime all.

õpetas koolis on maksuta. Pääainena õpetatakse

A* Jflrv Tartus, Suurturg 9.

aiandust kõigis harudes (puuvilja-, köögivilja- ja iluaiandus!),
aiasaaduste ümbertöötamist, mesindust linnukasvatust jne.
Praktiline õpetus toimub Jaama mõisa eeskujulises õppe-aias.

«LUMIWALG»
Kaotatud
peseb pesu väga odavasti ja kergosti
puhtaks, ühtlasi hoides pesu. Samuti
peseb wLUMKWALG44 imestamisväärt ker PQhapäeval, 31. mail Taevaskoja ümbruses kuld taskukell*
gesti puhtaks rasvased käed, taldrikud, Vaevatasu eest ära anda Tartu 4. jaoskonna kohtuuurija
tassid, klaasid, noad, kahvlid, kastrulid, van kantseleisse. Tartu, Maarjatnõisa tänav nr. 52.

Linna tütarlaste majapidatiiiskoolis
Lina 2 Kariova 48, on alanud uute õpilaste vastu
võtmine.
Vastu võetakse vähemalt algkooli VI. kl. lõpetajaid.

Kool valmistab ette tegelikke majapidajaid, perenaist,
keetjaid jne. Kooli kursus kestab üks aasta, õpetus on

maksuta.

Nimi ja mürk on seaduslikult kaitstud.

Lõve vald, Valgamaal, vajab Lõve 6-kl. algkoolile

Gildi tn. 7, Neiman.

korter
C toa, eestoa, köögi, vannitoa ja veevärgiga välja

Vajatakse korralikku

üürida Tartus, Kitsas tänav nr. 6. Tulla kella 10—12

ja 4—B p. 1.

Valimine on Lõve vallamajas vallavolikogu ees 19. juunil s. a.

Mi

kell 14. Isiklik ilmumine soovitav. Sooviavaldused ühes
* dokuinentide - ja-lühikese terapel
markidega varustatult saata vallavalitsusele hiljemalt 17. juu
niks s. a. Vallamaja asub 4 klm. Tõrva linnast, kuhu võib

IM 1 . ' 1.1

Segaveo autobus

sõita autobusega Valgast, Pukast ja Viljandist.

Tartu-RäpinaWõõpsu

5—6 tuba, võimalikult ve
randa ja väikese aiaga. Soo
Vallavanem J. Kütt*
vahel algab ühenduse pidamist laup. 6. jun. s. a. Kaupa ja vikorral
pikema aja üüri et
edasisaatmiseks võetakse vastu igap. kella 9 homm. temaks t es. Pakkumised pa
Vallasekretär J. Tangson. Eakke
uni kella 5 p. 1.
lutakse saata slt. ..Korralik
Ärasõit Tartust iga äripäev kell 10 hommiku.
korter" all.
„ Vööpsust samad, päevad, kell 3p. 1.
A. Kook, telefon 1-49.
Vajan kuni 1. juulini 4—6
Vajatakse kantsjonivõlmelist

Lõvel, 1. juunil 1931. a. nr, 50.

Õpipoissi

Korleriolsiisi

toalist

äka. im

kiapptooli
elektri
armatuurid

Vajan

Jlus päikesepaisteline uuesti remonteeritud

kutseõiguslist

WW-MM.

500

nid, lauad, põrandad, marmori jne.

Vastuvõtmine on kooli juures kl. 9—13 kuni 13. juunini s. a.
4. juunil 1931. a., nr. 921.

TARTU LINNAKOOLIVALITSUS.

Tunnid

suu?ele maalile ja terve kino

sissesead odavalt müüa.
sažis.

3 kuu jooksu! õieti rääkima
ja kirjutama. Peale seile an
nan tunde ladina ja prant
Maja
üiriafl
suse keeles, tn atentaati»
keemias ja teistes
keset linna, kaupluse jkas*
suuremat tütar laat tarvis. müüa
õppeainetes täiskasvanutele
ja suuremate korteri- i
Kaupa tehakse 5. juunil „Ar ruumi
koolilastele. Valmistan
t-ga. Osa ostuhinda võio ija
ka eksamitele ette. Tattus,
kadia" hoovi peal, kell S.
vSlgu jääda, kl. 9—2 I. järgu Riia uu!, nr. 1, kõrt 4, 2 trepp,
komisjoni kontorist - Tartus, kõnelda kella 10-12 ja 3—5.
Vaja maale torni tööle
Suurturg 7. K. Virro.
Alfr. Brauer.
töölist.
Soovit maaler. Tulla laupäev,

lÜtHI

kella 10-12. Filosofi t. 3-2.
WW

ühes töö vedruvantkriga
vajab kohe kleidi töös vilu müüa. Aleksandri tän. 44.
nud töölist,. Jakobi tn. 22. Näha hom. ki. 8, õht. 6—B.
Soovime osta pruugitud,
kuid korras 110 voldil., 10
HP alalisvoolu

Van«

raamatupidajat.

Mi

eat. slt. ..Korralik maksja."

Pakkumised saata ühes hariduse ja senise tege
vuse kirjeldusega Tartu, postk. 46.

Riigiametnik vajab puhast,

Pakkum. ühes hinnaga slt

Kuulutus.

«Täpselt maksja» all.

majaga müüa Karlova linnaosas.
Tartu, Filosofi t. 1. kella 9—ll e. 1.

Pärnu Maavalitsus vajab

Saarde jaoskonda arsti
Ja Halliste Jaoskonda
ämmaemandat

Väike intelligent perekond

111111 l

E

Sooviavaldused ühes lühikese elulookirjeldusega, kutse
tegevuse diplomi ärakirjaga ja seaduses ettenähtud tempel
markidega tulevad hiljemalt 30. juuniks s. a. Pärnu Maavalit
suse Tervishoiuosakonda sisse anda.
Pärnus, 3. VI. 1931. a. nr. 5316.

vajab 1. juul. mugavat 3-4toalist puhast
korterit
aia tarvitamisega. Hinnaga
pakkumised slt. kuni 9. juu
nini «Mitte aiata» all.

fotograafia

Pinu Maavalitsuse Tervishoiu
osakond.

Õpperaamat

Ostetakse suurel ja väiksel
arvul kooritud

puhwet

WMitlk.

suurema kautsjoni võimeline,

otsib kohu kasusse ehk

sünnis maale, 2 seina raama
rkha sissekaesserimise koha turiiulit ja riidenagi alusega. Tartus, Jaani 23.

peale. Võin ka koloniaal Tulla kl- I—3 ja õhtul Herne
kaupluses müüjaks olla. Kir tän. 40—1.
jad palun saata slt. „Noor ja
ustav".

Odavasti müüa

30 aastane

till Ml«

1, „Pos*imees".

käsiraamat fotoharrastajaile.
313+87 Ihk. peenikest trükki
heal paberil 134 pildiga. H. 3.50.

J. & P. PARI KA 8
Tallinnas, Kuninga tän. nr. 1.
P e a 1 a d u:

«Postimehe" raamatukaupluses
Tartus, Suurturg 16, tele!. 2-50.

WIWI
maale suuremasse tallu, kes
ennem sellel alal tegev olnud.
Teatada slt. kuni 8. skp. sõna
«Korralik» all.

Korralikku
teenijat
talutööle on tarvis Luun

ja®se. Tulla laup., S. skp. kl.

12—13 Raekoja tn. 42, kü

s-da hoovlpoisilt.
Soovin

Lasinorine-Kalalliina veeflhlngii

iitrpni

Kellel on müüa kolme rat

taga pruugitud

Wc
| Palun teatada slt. «A. W.» all.

..Cohimbia" ühes plaatidega.

Kastani tn. 45 hoovis. Vaa
data p. 1. 4—7.

Eha marus

J. Mandel! kauplu
Juhuslikult müüa odava .hr.
ses võetakse
ja 4 tellimisi
vastu ning müüakse üksik
numbreid.

Mii»

Soovin osta

maalrit

APTKKI

Tulla Poe tn. 3 ärisse, kella
11—12 p.

alevi ehk linna. Teatada ühes hinnaga slt. «Nr. 9364» all.
Häid

müüb lauavabrik J. H. Kaplan, Lao t. 43.

Võimaldage noorele energi
lisele neiule koht, olen töös
täiesti vilunud, et vanemate

juures elan, sellep. võin vä
hema tasu eest töötada. Tea
tada sTt. ~125".

Hind 160 krooni. Näha igal
ajal Tartus, Elisabeti t. 2—l.

BBOO^SBD

Kapid
vineertoolid, voodid, lauad
köögi asjad ja muu kraam
müüa. Narva tn. 65—4.

Korralik 16. a.

noormees
soovib Õpilaseks pagari, tis
leri juure, meiereisse, ves
kisse ehk karja. Teatada

ia

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

HM!"
taimi
on saada. Karlova tn. 84.

Korralik
neiu
goovib kohta. Oskan keeta ja

Vajatakse

karjast
II

liiiliiiF

Pikk tän. 35—4.

(2) maale välisrvürvimiseiks.

Veetthingu Jahutas.

neda mõisavalitsusele, Jäne
da p ag.

Savisaarelt.

Müüa suur saarepuust

rahwas

Pakkumised palume saata Jä

Tarvis korralikku

remont-tood

misel esitada kautsjon kr. 100 suuruses. •

meeste»

kIkIIW«!l

söögi eest. Vastus slt. „Pisut hinnaga sõidukorras
suitsuraha, Tallinna, Vene t.

111 täiendatud trükk on ainuke

väljaandmine vähempakkumise teel on 14. juunil 1931. a.
kell 13.00, kalaliima talus, Vägeva kaudu. Tööde suurus
7000 mtr". Maapind soodus. Artellide esitajail tuleb pakku

Korralik

mees otsib eesti keele ära
õppimise otstarbel mingit
teenistust prii korteri ja

Esmaspäeval, 8. juunil 1931. a. kell 11 antakse Palamuse j
piimafihisuses suusõnalisel vähempakkumisel välja meierei
Avatuse ja kõrvalruumide

lõhkumine ja juurdevedu. Märkusi Juhatusel jääb õigus
töid ka mitte vähempakkujale välja anda. JUHATUS.

müüa. Materjal kõlbulik

vahtvärgi villimiseks. Küsida
Vene tn. Arkadia restoranist,

päikesekildast mööblita kor
terit korralikku majasse,

elektrivalgustusega. Soovitav
I—2 tuba keeduvöi maiusega
ehk suur tuba köögitarvitam.

nagu krohvi ja muud parandused, seinte, lagede, akende jne.
värvimised ja lupjamised, ning umbes 3 kantsQlla põllukivide

maia

Ura anda Uderaa asunduses. Lähemaid teateid töö
ulatuse ja tingimuste kohta saab Tartu Üldhaigekassalt,
Aleksandri nr. 38.

õpetan

Tallinn, Viru 4 «Rekord» pas

It II

ärijuhti

»tüli Ml

(kes koolist vada), võib ka

van. naisterahvas olla. Tulla

reedel, 5. skp. kella 9—lo
Odessa hoovi pidaja juure.

Pruugitud

telliskiwe

olen m&jatöödes vilunud.
Kirjad saata slt. „Mets" all. müüakse Luke mõisas. Kü
sida hra J. Topsanilt.
Naisüliõpilane vajab

tellimisi ja kuulutusi
võtavad vastus
Kodijärwe Pruulil, Peeter
Wiil.

Märjamaa Psarckul. M. Prii
mets.

P«la ag.( Fr. Willemson.

Mägiste Waalul, Henn Sarw.

Vana » Kastre seltsimajas,

Lavrentjev.
Roelas
Kudina vallas, Lilo asund.,
Osv. Villman.
võtavad «POSTIMEHE» telli
misi ia kuulutusi vastu hrad Pedjas, Arn. Anton.
Rahul kõigega. Teat. slt. ARNOLD SIREL ja HUGC
~21" all.
MARTJNSON.
BBBfltflflßßß

MM

Nr. 148
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Varajase surma läbi lahkunud

Pühapäeval, 7. junnil kell 2 päeval Käsitööliste Seltsi aias Tiigi t.ln. nr. 64.
Tartu ülikooli kowdatt Aucfalai

XVII. traditsiooniline

Rahva*

Ralf Lutheril

Loterll-allegrl * Kontsert t Tants Oma kohvik Lille loterii
Mitmesugused uued lõbustused ja õnnekatsumised.
11. diviisi ]a tuletõrje orkestrid. Näitemäng, naljalaulud, muusi
kalised ettekanded. Esineb T. V. T. laulukoor.
Ilutulestik. Õhtul tulevärk.

mftfestavad Tartu ametivennad.

Sissepääs 35 s., lastele ja sõjaväelastele 15 senti. Korraldav komiteed

3. juuni! 1931. a. kell 9 hom. lahkus Jumala kutsumise peale siit ilmast
ET?na

õpetala

RALF LUTHER

Kokkuleppel SKF-vabrikuga oleme SKF esinduse Eestis
lõpetanud. Täname lugupeetud ostjaskonda meile Ülesnäidatud
usalduse eest ja loodame, et usaldus täiel määral uuele esinda
jale iile kantakse.

Rooma 14, 7—9.

Puusärki panek reedel, 12. juunil kell 7 õht Vallikraavi 16, matmine laupäeval
13. juunil keil 4 p. 1. Ülikooli kirikus.

Ji-m. Vennad liibopuu

Ülikooli kosuduse JUHATUS Ja NÕUKOGU.

Tallinna.
ÜlevÖttes SKF-kuullaagrlte ja transmisjonl osade esinduse Ja
lao, palume lugupeetud ostjaskonda järelpärimistega ja tellimis
tega meie poole pöörata, lootes hea ärisõpruse loomise ja usal
duse ärateenimise peale.
Xinbe & JKatUnson

Kolmapäeval, 3. juuni! s. a. uinus surmale kallis tütreke ja õeke

Tallinna, Vene t 11-a. Tel. 432-86.
Laine Netimann
Sünd. 7. okt. 1917. a., surn. 3. juunil 1931. a.
Kirstupanek laupäeval, 6. skp. kell 9 õhtul, ärasaatmine pühapäeval 7. skp.
kell 4 p. 1. Turu tän. nr. 2 Maarja kalmistule. Palume sugulasi, sõpru ja tuttavaid
vaiksest leinast osavõtma tulla.
Sügavas leinas
vanemad, vennad Ja venna perekond.

Möbl. (üba

TALLINNA LINNA NAISKUTSEKOOLI

elektrivalg. ja erasissek. ära

õpilaste tööde järjekorraline

anda. Tartus, Päeva tänav

NHITUS
toad

on 6—9. juunini s. a., Tui tän. 12, Tallinnas.

111 kord, Austeri korter.
HiMkini
Tuba

Tartus, RBflUl tila. H
(Laia tta-nurk) tel. 11-22
Dr. A. Amon

odavasti ära anda Vana t. s—l.

Naha-, auga- Ja naiste*
haigused.
Kella 9—ll ja 5—7.
Tartos, Pepleri Üba. |

sabeti tn. 25—2.

Sünd. 4. VII. 1905. Surn. 4. VI. 1931.

14 nüli. tolli
t Ja Kuperjanovl üksiku Jalaw&e pataljoni üleaja
teenijate kogu.

Korter

(vastu Maarja kirikut),

soovikorral köögi tarvitami
sega suveks odavasti välja
üürida. Kastani tn. 9-—l.

tel. 13-30.

Elan nüüd T&he tfin.
nr. 28, kort. 4.
Masseerija

2 tuba ühes aiamaaga väli t

üürida. Küsida omanikult,
Pargi tn. 5, kella B—lo hom.
ja 4—6 p. 1.
«Vanemuise" aed.
Reedel, 5, suuni!

Korter

kontsert.
••

Juhatab E. TUBIN.
Pääsetähed 35 senti, kooliõp.
25 senti.

Laupäeval, 6. juunil s. a.
kell 9 õhtul

Süvemala
üürile anda ehk müüa Haas
lava, Kurepalus. Lähemaid
teateid Kivisilla nurga ääres

pudukauba poest. K. Sitsa,
Söögiturg.

kell 9 Õhtul

Otsitakse 2—3 toalist, juuni
ehk aug. kuul. Riia t. 129—-2.

Toiduainete

Tööstuse ruumilt

ühes elukorteriga kesklinnas,

Jn Mr
4 tuba ja köök alumisel kor

ral, 2 tuba kolmandal korral,

tauplus
ära anda. Teateid saab Nar

va tn. 5, toiduain. kauplusest.
Mehaanika

välja üürida. Järele küsida
Aleksandri t. 24-a, F. Mutso

töötuba,

tööstusest.

(Sünd. AKKEHBERG).
* 4. VII. 1905.
f 4. VL 1931.

IM

Elvas, odav *
laiendatud eeskavaga,

Peale kontserdi saalis

Sügavas leinas
mees, lapsed la omaksed

Slllli IIiIIHHIIIIHI DIIIIHBniffi

Pants.
Pääsetähed: ainult kont
serdile ä 35 senti, kontser

ailllllllllllllllllllllllllllHllllllll

Dr. met Ausust Luck'l
mälestab

Tartu linna Ja maapenaionfifirlde
ühing.
Matmine reedel, 5. juunil kell 3 p. L leina
majast, Veski t 53,

oeg tfipselt õigesti

Korter
kahe väheldase toaga, päike

ära anda. Meltsi
kui teda parandada lasete sepoolne,
veski tn. 51.
«Horologi» juures Tartus
Riia tn. Z. Kõige parem töö,
kõige odavamad hinnad.

Sellega teatan, et

Miilil

panftott

dile ühes tantsuga 50 senti. saksa teatris» sissefc. Aia tn.
Kooliõp. 25 senti.

Teie kell kofn eiu

elektrisisseseadega on välja
üürida. Aleksandri 13.

fnioe

ilusas kohas. Teateid saab

Möbleeritud

Naha- Ja sagohal|aaed
Kella 9—ll ja 5—7.

HM!, till!

mis praegu täielise remondi

all, saab juunikuu keskel
väljaüürimiseks valmis. Eli

Dr.

Naiiterahvaitele kella 4—5.

tän. 13—2.

tuba, köök, klaasveranda jne.,

(Sünd. Akkerberg)

1. Pesuõmblemise osakond tikandusega 3 a.
2. Röivaõmblemise osakond tikandusega 3 a.
3. Kudumise osakond värvimisega 3 a.
4. Majapidamise osakond aiatööga 2 a.
5. Kübarate ja lillede valmistamise kursus 1 a.

(möbleeritud) ära anda 10.
juunist suveks. Vallikraavi

5 elutuba, teenijatuba, ees

6.—30. juunini haigete
vastuvõtt Viinalassi talus.

Avatud kl. 9—19 igapäev.

odavasti saada. Suurturg 15,

Korter

Dr.F.Leesik

nr. 5, korter 2.

Mööbliga

Armilde Liiwak

RÕngu-Kornstes

Jl"
on kõigi õigustega ja kohus
te täitmisega ning asjaaja

Kärbsed toovad tüüfuse,
laste kõhutõve, sarlaki
ja teiste surmavate hai
guste idusid. Nad hau
duvad räpastes kohtades,
siginevad poris, elutse
vad ühes pisilastega —«
ja siis roojastavad teie
toidu ja on põhjuseks
suuremale hulgale tüve
dele. Kaitske endid nen
de surmasaadikute eest.
Udustage FliiT.
Flit surmab kärbseid, kirpe, sipel
gaid, koisid, voodilutikaid ja nende
mune. Flit'! udastamine on surmav
putukatele, inimestele aga täiesti
kahjuta. Lihtne käsituses. Ei teki
ta plekke. Ärge vahetage Flit'
teiste putukate hävitamis-vahendite
ga. Pange tähele musta ribaga koi
lasel kannul olevat sõdurit.

B. ÄRENS
Kosmeetika. Kõnet. 3—4.
Hmmsemana-matteerljs
B. ELLER
Tartus, Raekoja Ulu. 9
(sissekäik Holmi tän. 1).

Vajatakse energilisi ja au

said esindajaid ja

agente
uudis-tarbeartiklite levitaja
teks, võib olla kõrvalteenis
tusena. Sooviavaldus, lühi
kese elulookirjeldusega saata
slt. «Agent. all.
\

Udustage

üle viidud

Mina oma ärajooksnud naise

mü ü b *Postimeheu Ja
nNaamehe" üksiknumbreid
ja võtab kuulutusi ja telli
misi vastu

Sot)UQ^t
Üleilmline

misega

Suurturg nr. 11.
E. Broek
N. v. Weiss.

Koerus

Ostjaskonna huvides on Flit müügil ainult tinutatud
.. kannudes.
Moodsaid

M mm
naister. mantleid
Elwas
tuba
Joh. Sepa rohu- ja vBr~
sünd. Partelpoeg, tegude ja siniseid, beeš jne. suures valikus võite o d avasti saada
vifaaupl. müügil nPostl» ära anda, erasissek. Poe tn. võlgade eest ei vastuta. Ku Söögiturg nr. 1, (pritsimaja kõrval). AMM" Odav hind.
mehe*4 üksiknumbrid. 10—8, kl. 10—1 ja 4—7.
remaal, Hugo KUUSIK.
Siberi karusnahkade ladu.

Frenolo
selgelto
E. M. K
Tartus, 1
nr. 17, k. 2. Ain
Juunini.
Hmakuulu
saatuseõn

PEEP ÄS
UUETI
(Välja

