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Uktlk number 5 senti*
ja ta maksuliste lisade tellimishinnad»
Postiga: 1 kuu 150 s.. 2 k. 300 s.. 3 k. 370 5.. iga lisa

(Toimetus j* peakontor Tartus, Jaani !!* *
(Toimetus Ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siseriigi

kuu 120 an 6 kuud 725 s., 12 kuud 1400 senti.

Postita: 1 kuu 135 s.. 2k.~ 270 s. 3 k. 325 s.. iga lisa

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

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

.Telefonid Tallinnas: Toimetus 30-81, kontor 16-11.

Postimees

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

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

12 kuud 1200 senti.

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

malust mööda.

Kuulutusi järgmise päeva lehe jaoks võetakse vastu
kella 2-ni päeval, laupäeviti kella 1-ni päeval

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

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

MPd6timehe" raamatukaupluses, Suurturg 16 ja kontoris,
Jaani tän. 11/13.

Nr. 150 u

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

Tänast lehte 8 lehekülge 75. aastakäik.

Pühapäewal, 7. juunil 1931.

ÜLEMAALISE EESTI NOORSOO ÜHENDUSE TARTU OSAKONNA (BEHÜ)

10 a. iuubeli-pidusfused

tr \ v j , Tartus 13» ja 14» JUUllll 1931» a« Ühendatud laulukooride kontserti
a " v luhatab ttldluht R. RITBIN6.
Xnwtaol I, lumrtl , I*. M hell Sp. 1.1 Spordiväljal (Tallinna tn.) Ü. E. N. 0. kell V2II homm.» Spordiväljal (Tallinnat) spordi- 4p. 1.: Spordiväljal (Tallinna tn.) ühendatud « teised knltuurornanisatsliMMild
" võistluste
™ . teeeleseea.
üleriiklised spordivõistlused;
voisuusie järg;
järg; kooride
kooride kontsert
kontsert ia
ja rahvatantsude
rahvatantsude ettekanded:
ettekanded; i.
.. _. «mm
kell 9 Õhtult .Vanemuise- aias ja saalis .Eesti-õhtu" kell 12 p.t Raekoja esikul kõne ja muusika; i kell V 29 Õ.t .Vanemuise" aias ja saalis Iõpu-pidu. uie 11 B leffeiasega.
Pääsetähed : spordivõistlustele 25 ja 35 snt., .Eesti-õhtule' 50 snt., ühend, kooride kontserdile ja rahvatantsud» ettekannetele 25 ja 50 snt. ja lõpupeole (tantsuga) 75 snt PEATOIMKOND.
Aiatööriistu
Kanaata võrku
Rootsi priimuseid
Nõudke Iqalpool

A.LcConi

Gladiaator-õluf

JW liMitfiiM. Mm* mM| iaol» vilmMriiii taaAn.

PRAEGU ILMUS TRÜKIST:
Tervis on maailma suurim vara!

Eesti Rahva Muuseumi

Tervis ja noorus tulevad tagasi
Aastaraamat VI.

kui arstida Kuresaare raadioaktiivses tervismudas!

MUWW Sl##%Ufcl% , E. Päss. Lihaheide Eestis. I. Manninen. Käänipüügist
Võrtsjärvel. R. Indreko. Skulptuur ja ornament Eesti
kiviaia luuriistades. M. J. Eisen. Jõuluõled. G. Ränk. Haruldane kala
püünis. —H. Kurrik. Eesti pitsid. —R. Antik. Eesti rahvuslik arhiiv
raamatukogu. Väljaannnete vahetus jne.
Kokku 174 Ihk. 101 pildiga. Hind 3 krooni.
Peatada s Tartus raamatukauplus, Tallinnas
nPfievalehe" raamatukauplus.
Muuseumi Seltsi liikmeile otse tellides 20 prts. hinnaalandust Kes raha
ette saadab, saab raamatu ilma postikuludeta.

Tallinna Helsingi
]•
Helsingi — Stokholmi

ZS

Kindlalt parandab Kuresaare meremuda raskemaid haigusi: liikmejooksjat, luuvalu, skrofuloosi, luutiisikust,
kõiksugu nahahaigusi, närvihaigusi, naiste- ja lastehaigusi j. m.
Kindel pant sellebs on Kuresaare tervismnda 100-aastane edurlkas minevik.
Peale mudavannide saadaval: söehappe-, hapniku-, vahu-, elektri-, päikese- ja mereveevannid.
Kolm suurt mudaravilat tuntud professorite ja arstide juhatusel.
Hinnaalandusi s mudavannidelt I. ja 111. suvitushooaja järgus kõigile suvitajatele 30%, riigi- ja omavalitsus
teenijaile 40°/0, invaliididele ja tuletõrjujaile 50%.
XwäTGMMMVC merifouurort 0n Shupuhtam. vaiksem, kodusem, intiimsem ja eriliselt
kuludemõnusam odavate korterite ja toiduainete poolest
Hooaeg 25. maist kuni 25. septembrini.
Ühendusi Tallinna-Haapsalu raudtee lõpupunkti Rohukülaga kaks korda nädalas laevaühendus ai. ,Eesti
maaga". Tallinnaga iga päev omnibuseühendus; Pärnuga kaks korda nädalas laevaühendus.
Lähemaid teateid ja prospekte kuurordi kohta annab KURESAARE LINNAVALITSUS.

vaheline lennuühendus teostub käesoleval aastal
järgmise lennuplaani järele:

!• malet kuni la oktoobr# 1* malet hani la oktoobr.
30a septembr# 31# oktoobr# 30# eoptombr# 31# oktoobr#
12.00 17.00 13.00 | Tallinna f 10.40 16.10 10.40
12.40 17.40 13.40 | Helsingi j 10.00 15.30 10.00
Helsingi Tallinna Smk. 275. Edasi-tagasi Smk. 450.
Kaup Smk. 5 pro kg., minimum-taks 2 kg. Pakid üle 10 kg. Smk. 5 pro kg.
1. juunist
30. sept

1. oktoobr.
31. oktoobrini

16.00
17.00
17.30
18.30

15.00

16.45

Qeolin

1. oktoobr.
1. juunist
31. oktoobrini
30. sept

Helsingi
Turu
Turu
Stokholm

K. E. a
Helsingi Stokholm Smk. 880.1560.
edasi-tagasi »
290.-r
Helsingi Turu M

14.00
13.00
12.45
10.00

13.15

[parimmeto#
6.30

Turu Stokholm Smk. 590.
edasi-tagasi 1050.
Stokholm—Tallinna Rkr. 105.50

!Daamid!
Jlusam väljavalik 1931. a. uudistest, marki settidest ja vuaalidest
pärale jõudnud. Palun minu ilusat valikut vaatama tulla ja
Teie leiate enesele sobiva kleidiriide. Jälgige vaate
aken t. Kaubad välja pandud.

Esitus: Firma «Karu» Tallinnas.

Tartu ladus Rohukaubaladu «CENTRAL»,

JK. Il7allas'e tiide&aupluaes
Tartus, Kaubahoovis nr. 3.

Suurturg nr. 8.

510.
edasi-tagasi „ 201.
Lennujaam ülemiste jlrreh tel. 306-05. Telegr. <Aero>.
tjkero" 0»fl# Soome Õbnsõldn Selts#

edasi-tagasi

Teadaanne.
TARTU „K ALEV"
6. ja 7. juunil s. a.
Spordiväljal, Tallinna 21.

Tapeefe

Katsevõistlused
kergejõustikus
Kodumaa parimate ker

odavate hindadega soovitab

koimikmaavöistiuse

gejõustiklast e tänavune
esimene suur-kohtamine.

Algus täna kell 6, pühap. kell 4 p. 1.

Isetöötav seebirikas pesupulber

Suurem valik uuemaid mustreid

Eesti-Lfiti- Poola

F. WÄNATALU
Ä R I D j Suurturg nr. 16, telef. 302.
TARTUS \ Promenadi t. 4, tel. 11,93.

Magister WIECKMANFi nudis!

Eksiarvamiste ärahoidmiseks teatan oma lugu
peetud kaubatarvitajatele, et minu sporditarvete
äri .Sport* asub ja töötab endiselt Tartus, Rüütli t.ll.
Ühtlasi palun minu äri mitte ära vahetada end.
spordifiri .Esto-spordlga*, mis asus Tartus, Rüütli t. 3
ja milline käesoleva aasta algusest pääle likvidee
ritud on.
Austavalt

Julias Kivastik.

LUMOL
peseb pesu pimestavalt valgeks ilma tööta.

Õhukest, täiesti valget, üheltpoolt sile
dat pakkimise paberit
Sulfiiti

Võimalikult odavalt ostate suures väljavalikus

Reisikohvreid, naisterahva käe
kotte, portfelle, rahataskuid,
kõiksugu rihmasid jne.
Kllonnfi
Sadulsepa
tööstus-ärlst
• naiipi
1 TARTOS,
KÜÜNI 1.

soovitame suurel ja väiksel viisil, palli,
kilo ja poogna viisi
„Postimehe" raamatukpls.
Tartus, Suurturg 16.

Nr. 150.
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„P OST i MEE S"

PEHapZewal, 7. firnnU 1931. a.

Kuis on lugu "üleilmlise rewolutsiooniga".

ftottmstttfetitf hädaoht Euroopast waadatuua ja tema lootused
Mostwast nähtutena.
GiimaStel kuudel on olnud sündmusi, miS
teistega kõrwuseatult tekitavad kartusi. Sa
mvi ajal kui «Euroopa riigid oma igakuistel
konverentsidel suudawad vaidlusküsimusi ai.
nult Maos hoida, mitte aga lõplikku lahendust
leida, näitavad kõik tunnused, et sellest soo

marurahvuslikud lööklaused, nõudes Saksa,
maale tagasi tema eelsõjaaegseid piire, asu.
maid jne. Seda võib lugeda endale vaesuje
tunnistuse väljaandmiseks. Pealegi ei suuda
Moskva käsualused siin ikkagi kaua võistelda
rahwuSlikkude erakondadega, kelle kaed Mabad

dustatud kriisiolukorda püütakse ühes idapool teistest ülesannetest.
ses keskkohas ära kasutada oma huwides. Ma?
Manuilski aruanne

janduskriisi pinnal tekkinud teravusi püütakse
äärmuseni üles piitsutada. SellekS on soodsat
pinda, mitte ainult sellepärast, et paljudes
maades on leegione töotatöõlisi, Maid ka sel

tunnustab, et kõmmu
nism tikub «maha jääma rahvuslmeit". Soo.
me, kuS kommunism on pidanud alla andma
„fascismile", olewat ainult kujukas näide. Ka
teisal ähvardavat hädaoht, et kommunism

lepärast, et omavahelises võitluses kaubaturu

«kaotab laiemate hulkade usalduse".

Keskkoolilõpetajate soowid.

Rootsis uus talw.
Stokholmift, 6. juunil. (Trj.) 00l
vastu reedet pöördus talw tagasi Rootsi.
Mitmes Rootsi osas on uuesti maha tulnud
paks lumi. Dalcearlia provints on tcrweui

Mehed eelistawad aaised tegelikka ella

kaetud paksu lumega.

Plahwakus Riia saatkouaa
majas.
Jugoslaavia ministri abikaasa raSkeSti
vigastatud.
Riiast, 6. juunil. Reedel ennelõunat
kutsuti tuletõrje -..idsalk Meierowizi bulwaa
rile. Nimelt oli Riia Jugoslaavia saadiku,
minister Peliwanovitschi korteris olnud
ränk bensiiniplahvatus. Saadiku abikaasal
oli korteri vannitoas suurem hulk bensiini
riiete puhastamiseks. Wanmtoa ahju küde
misel plahvatas bensiin. Plahvatuse jõud
oli nii tugev, et mitmed: uksed ja aknaruu

pärast on tööandjad ja ka riigivalitsused sun
Kui siinkohal Manuilski aruannet weidi dud purunesid.
uitud tööpalkasid alla suruma. Tarbeainete täiendada, võiks juure lisada, et ka Rootsi ja
Saadiku abikaasa sai raskeid põletishaa
hindade langus ei pea sammu. Loomulikult Hispaania sündmused ei ole Moskvale seni wu, tema seisukord on haigemajas kardeta
tekib käärimist tööliskonnas, keS palkade languse
cmnud lohutavaid tulemusi. Rootsis järgneS vaks tunnustatud. Õnneks ei tekkinud plah
all' kannatablühikesele ärewusele kiire kainenemine. Kom matusest tulekahju.
Sel põhjusel on streigiliikumist Poolas, muniStid püüdsid mana meetodi järele ära ka
Pieeardi rekord tammstatad.
hoopis laiemas ulatuses Saksamaal. Eriti sutada nende eneste süü läbi tekkinud were
panid aga mõtlema hiljutised sündmused Root valamiste ohwreid, kuulutades nende matuse
Brüsselist, 6. juunil. (Trj.) Pro
sis. Streigiliikumine kutsus kommunistide päevaks iildstreiki. Rootsi vastas sellega, et fessor Pieeardi kartus, et tema rekordit amet
õhutusel wälja meriseid kokkupõrkeid, kus ame. matuse silmapilku märgiti üle maa Mõneminu. likult ei tunnustada, on olnud aluseta. Nüüd
timõimud olid sunnitud kasutama sõjamäe abi. tilise leinaseisakuga. Igaüks peatus ja paljas on ametlikult tunnustatud, et prof. Piccard
Stokholmis peeti selle kajastusena kommunist, tas pea, kuid nii vabrikuta õline kui ka iga ja tema abiline dr. Kipfer on tõusnud
lifte meeleavaldusi. Seadnud selle kõrmale teine kodanik tuletas sel Puhul meelde mitte 15.781 m kõrgusele.
Nagu juba teatatud, jõudis Piccard neil
raskusi, mida Euroopa teisel serwal Hispaania vägivalla, maid raske õnnetuse ohvreid, õn
noorele Mabariigile teemad Moskvast kohalern netuse, mis tekkinud moskmalaste Mastutamatu päivil Brüsseli, kus teda väga suure südam
tanud agentide sepitsused, on mõnelpool tekki ässituse läbi. Ohvrite Merega määritud ässi likkusega vastu võeti. Nagu täiendavalt
nud kartus, nagu kasutataks kommunistlikus tajaile on need sündmused jätnud Rootsi rahwa teatatakse, oli rahvahulk, kes teda jaama oli
peastaabis MoskwaS wõidukalt Euroopa raskusi. silmis häbipleki. Hispaanias aga tõotab elu ilmunud tervitama, sedavõrd suur, et Bei
. Et kerkiwale küsimusele MaStust leida, tu minna rahulikku rööpasse- Ehk olgu siis, et gia troonipärija, keS tuli professorit ametli
tervitama, pääses väga suurte raSkuS
leks pilku heita Moskwasse endasse. Missu vabariigi walitsusel korda ei lähe ära hoida kult
tega jaamaesisele.
guse pilguga vaadatakse seal neille «lootust majanduslikku kaost. Moskmalaste senised äs
Üliõpilased võtsid Piccardi rongis õlga
andwaile" sündmustele?
fitused on kannud ainult silmapilkset wilja, dele ja kandsid ta läbi rahvahulga autosse.
Hiljuti peeti Moskwa kommunistliku inter näit. kirikute rüüstamisel, püsiwamat edu ei
Teatavasti on prof. Piccard Brüsseli
natsionaali, kommterni, täidesaatwa keskkomitee ole näha.
ülikooli füüsika professor.
Nii mõistame muret, mis kõlas Manuilski
11. iStcmgjärku. Muidugi oli seal palju räus.
Jaa Dombski +.
kavat hooplemist kommunismi võidukäigust. kõne lõpust: «Ainult siis ei ole mahajäämise
«Stalini kursi" esitaja Manuilski kirjeldas hädaoht meile enam kohutav kui töölisklass
WarS savist, 6. juunil. (Trj.) Siin
suurtes sõnades, kuidas maailm saab küpseks näeb kommuniste wõitluse esirindel, kui ma suri 51 aasta vanusena Poola talurahva
..revolutsiooni teiseks käiguks". «Esimene käik" hajäämine jälle tasa tehakse uute võitlustega". erakonna endine juht Jan Dombski. Dombski
olnud 1918—19. a. revolutsiooniline, teine tu Kas tähendab see üleskutse, et komintern alus oli tuntumaid politikategelasi Poolhls. Ta
lewat peatselt, haarates mitte ainult Euroopa tab jälle seda marulist tfhuiust, mida ta hiigla oli mõnda aega seimi esimeheks ja Poolamaid kogu maailma. Kapitalismi majanduslik rahakuluga arendas Sinomjetvi hiilgeajal? Wene sõja lõpul juhatas ta Poola delegatsi
kriis muutuvat polMiseks. FaScsm kui vii KaS on õigustatud mõnede Saksa lehtede kar ooni rahuläbirääkimistel.
mane päästerõngas, ei võivat aidata. Tule tused, et eriti Saksamaal tuleb lähemal ajal
Briaad ja 14 milj. vaist.
wat õhutada maSsistveike Euroopas, ühtlasi aga vastu panna kommunismi unele ägedale rün
Pariisist, 5. juunil. WäliSminiSter
haarata kommunismile Hiinat ja Indiat- See nakule? Enam kui küsiwm. Samal Moskwa
kiirendavat kominterni wõitu.
kongressil on seda küsimust pikalt-laialt aruta Briand võttis neljapäeval vastu rahvus
naisliidu delegatsiooni. Liidu ju
Sellele peokõnele järgnes oga sama Manu tud, aga nähtawasti on Püütud kõrwale pui vahelise
hataja,
inglanna
t/Abedsen tänas kõigi
ilifi suust aruanne küsimuses, «kuidas on lugu gelda otsustest, mis kohustaks. Tuleb pidada
naiste
nimel
Briandi
rahutöö eest, mida
tööliskonna enamuse kallutamisega kommunis» silmas, et Moskwa teeb oma propagandat esi
rahvusvaheline naisliit eriti on toetanud.
joones
rahaga.
Ja
sellest
on
ränk
puudus.
rnile". Manuilski wastuS sellele küsimusele
Kõik liitu kuuluvad naised olewat Briandile
kannad nii murelikku ilmet, et isegi NSuko. Käredad rünnakud on pealegi kuulutatud tema õnnistusrikka töö eest tänulikud.
gude ametlik ajakirjandus ei suuda seda wõi. ~trotskiSmiks", põhimõttelikult hukka mõiste,
Rahvusvahelisse naiSliitu an koondunud
bulauluks ümber siluda. Tschehho-SlowakkiaS tud. MoskwaS nähakse ära, et Wenemaal ma 14 milj. naist.
on kommunism «hakanud halwosti töötama" litsemast kohutamast wiletsusest üksi jätkub iga
laiemate hulkade poolehoiu wõitmisel, Poolas mõtleja inimese eemalepeletamiseks kommunis
«ei ole kommunistidel suuri edusamme mär mist Nüüd unistatakse sellest, kuidas wiie. hiljuti siinkohal leidsime Euroopa üksmeele eest.
kida", Prantsusmaal on kommunism tagurpidi aasta kamade kaupa «järele jõuta kapitalist võitleja Coudenhove-Kalergi sulest. Kui see
läinud. Ainult Saksamaaga. wõidawat olla likkudele riikidele ja neist mööda minna". Ta osa maailmast ,kus leidub Meel isikuvabadust
rahul, kuid saksa kommunistlikul erakonnal ole hetakfe esijoones jagu saada oma kodusest Mi ja rahvuslikku enesemääramist, ei suuda end
tvat edu ainult sellepärast, et ta on osanud letsusest, miS muutub mäljakannatamatuks. Sel. kokku võtta üksmeelseks ülesehitavaks tööks,
on hädaohtlik tema nõrgestatud organismile ka
«wõitlust masside sotsiaalseks wabaStamifeks si lest oleneb ka kihutustöö edukus wälismail.
duda Käitlusega saksa rahka rahwuSlikukS ka.
Nii ei ole kommterni tegewuS küll wälja tühine haigusekolle. miS ikkagi lewitab Pisilasi,
bastamisekS". Tõepoolest saksa kommunis surnud, kuid kannatab suurte raskuste all. See kuigi elujõult nõrku.
tid on rahvussotsialistidelt ära näpanud nende ei tähenda aga et asjata oli manitsus, mille

60 prots. läheb ülikooli.
d-d edafiöpplmife
Mõne Päewa pärast lõpeb koolitöö ja oM>taa fiirMibo fw»ii«W « «8 JflLbran
noorus walgub kooliseinte wahelt wabadusse. mehed. Edasiõppida foowtjatft on 514 mehed ja
Enamik neist tuleb sügisel jälle tagasi jatka
425®°»»ii«tc s..wid n.iw.d ratburoa. cnJKfjlf
ma uue hooga poolelijäänud kündi, kuid osa, rohkem
ülikooli alade poole. Peamiselt eelistatakse
need kellel koolikursus lõpetatud peawad
kodamaal õppimist,
otsima omale uusi töömaid ja tegewuspiir seda muidugi
majanduslikkudel põhjvStel, sest wä
kondi. Nii seisab igal tewadel tuhandeid liSmail õppimine tuleb palju kallim mng on selle
noori küsimuse ees kuS jatkata oma õpin tõttu suuremale -sale kättesaamatu, ultkoolls soo
guid, kus kasutada oma tööjõudu ja teadmisi? wiwad edasiõppimist jatkata kodumaal 232 ««st
Kui on möödas lõpumomendi ülekeew ja 209 naist, ning wälismaal 11 meest ja. lo narst.
armsamaks alaks on õiguSteaduS (41
wmmustus ja mõttesuund enam-wähem iga MeeSte
6
naist),
naistel aga keeleteadus (kodumaal 72
paewasuse sõiduwette suundub, kerkiwad need
naist ja 17 meest. wälismaal 7 narst).. Huwttaw
küsimused terawana päewakorrale. Ja pead on ära märkida, et ka arstiteadusest on rohkem hm.
murdma paneb see noori eneseid,pead murdma

witatud naised kui mehed. (23 meest, 55 notsU

£a kehalist kaSwatust õppida soowijate seas iM
wanemaid ja Pead murdma riiki.
naised ülekaalus., üldse aga ei huwlta narsi n,i
Ei saa salata, et tööwõimalused meil in sugused
alad nagu metsandus (mitte (ühtegr soo
telligent-tööjõule on jäänud wõrdlemisi kit wijat), põllumajandus
(2 naist kodumaal, 2 w»o
saks. Süüdistada ei saa siin kedagi, kuid liSmaal) ja usuteadus (3 naist, 12 meest).
kitsad olud ja kohtade puudus on wästa kutsu
Tehnilisel alal on mehed suureS ,
nnd teatawa kõrgema hariduse
ülekaalus,
poole, arwestamata settega, kas sellegi saa- (kodumaal 109 meest, 4 naist ja wälismaal. 31
kuigi hea Põli ootab. Osaliselt on meest), .üks «aine soowib õppida arhitektuuri ja
stung kõrgema hariduse järele küll raugema kolm ehitustehnikat. Mehed eelistawad elcktroteh
hakanud, kuid mitte sel määral, kui see 100-- nikat (44 kodumaal, 17 wälismaal) kui ka ehitm>mulik oleks. Hirm, et keskkooli haridusega ja masinatehnitat.
alal soowiwad edafi õppida kodm,
ei ole wõimalik kohta leida ja asjaolu, et ' maalMuusika
23 meest ja 25 naist ning wälismaal 1 ««0
praktilisematele tööaladele suundumine pole ja 2 naist.. Edasiõppimine majapidamiSalal huwi
ka kaugeltki weel mitte täiel määral läbi tab 72 naist. Algkooliõpetaja kutse 38 naist ja 18
löönud,' sunnib noori gümnaasiumiõpetajaid meest.. Pvlitseiala 5 meest ja 2 naist. Näitekunst
tahes wõi tahtmata õppimist kõrgemates 4 moest ja 5 naist, üle 50 prots. tehnilisel alal
edasiõppida soowijaist on pärit Tallinnast, mis
õppeasutustes jatkama.
wast seletataw sellega, et Tallinn kui tööstuse j
Et saada ülewaadet, missugused kawatsu kaavanduse keSkus rohkem wöimalusi annab tegut
sed on käeSolewa aasta abiturientidel peale semiseks tehnilisel alal.
Nagu juba tähendatud, eelistawad naised suu
gümnaasiumi lõpetamist, ja kui palju neist
soowiwad tehnilist haridust saada kodumaal, remal määrozl kui mehed tegelikule tööle ja ameti
õppimisele siirdumist. Kõige enam huwitab neid
otsustas Tehnilise Hariduse Edendamise Selts kantseleitõõ.
368 wõõraiS ettewötteis töödotsiwast
korraldada kõikides gümnaasiumides wastawa

ankeedi.

naisest soowiwad 183 kontoritöid. Meestest soowib
wad kantseleitöõd kõigest 20.. Peale kontoritöö hu

Selleks saadeti trükitud ankeetlehed kõiki witab naist wdel majapidamine, Sritee
dele gümnaasiumidele, kus käesolewal õppe nistvS ja terwrShoi d.. di hnwita mehi
aastal oli oodata täiskursuse lõpetajaid. Sar ega naisi klaasitööstus, kullasepa ja graweerimise
ala. optika ning peenmehaanika ja toidu», ning
naste koolide arw on meil Eestis 68.
maitseainete-tööstus.
1. juuniks olid wastanud 51 gümnaasiumi
Ankeedis esitatud soowid on ju ainult i?ehk täpsalt 75% koolidest, kellele ankeetlehed
kagi
soowid. Lõpliku ühele wõi teisele alale
saadeti. Seega wõib ankeeti täiesti korda siirdumise
määrawad ära tegeliku elu wõi
läinuks lugda.
AnkeeMe waStanud 1585 abituriendist f»o*i malused. Samuti ei saa paljud edasi õppida
wiwad
soowijast seda teostada kas majanduslikel wõi
kõrgemates õppeasutustes haridust mõnedel muudel põhjustel. Kuid ta annab
ja tk ata 939 õpilast ehk 59,3 pr » tf..
wähemalt meile lilewaate haritud noorsea
kuua 646 inimest soowiwad mingit ametit õppida.
Edasiõppida soowijaist on mehed suures Me huwidest ja püüetest, millega peawad parata
kaaluS. Naised näiwad peale keskkooli lõpetamist matult teatawal määral arwestama ka meie
mõtlewat rohkem kutsealale siirdumisele, kuna me- hariduspolitika ja majanduselu juhid.
Rumeenia vus parlament.
Walitsus seisukorra peremees.

Bukarestist, 6. juunil. (Trj.)
Rumeenia parlamendivalimiste' lõplikud
tagajärjed on järgmised: Walitsuse blokil
on 287 kohta uues parlamendis. Rahwusli
kul talupoegade erakonnal on kohti 30, Bra
tianu vabameelsetel 12, Averescu rühmal
10, Lupuse rühmal 7, antisemiitidel 8, un
garlastel 11, sotsialistidel 7, juutidel 4 ja
kommunistidel 5.
Tähelepanu äratab, et kommunistid saa
wad esmakordselt ametliku esituse Rumeenia

parlamendis. Saksa rühmal on parlamendist
IV kohta. Rühm kuulub walitsuse blokki.
sdsygra»aat palwetaiate sekka
Metsik tegu jumalateenistusel Poolas.
Wars s a w i ft, 6. juunil Lwowi lähe
dal pidasid katolMased jumalateenistusi. ÜheTe jumalateenistusele oli kogunud määrab
hull rahwast, muuseas ka kahe waenullu
fio cloniffc. Jidmalateenistuse lõpul puh
kes nende wahel metsi? lööming, kusjuures
üks kapral, kes oli puhkusel, wiskas wastaste
sekka käsigrauaadi. Plahwawsil sai haawata
14 isikut, nendest 3 elukardetavalt. Süüd
lane wangistati.

Täna kell 3 loosib Karskusliit.
Pileteid v6lb veol saada kuni kella 2-ni reklaamautos (Barklai platsil) Ja «.Vanemuisest".
Maskiga konn.
£dtfov Hs«H«ce'l fomaon. **
Harley Terraee^il.
Kui El? parajasti kirjutas, helises telefon. Ta lõ
petas ometi rahulikult oma sissekandmise ja kuiwataS
read, enne kui kuuldetoru wõttis.
, „Pealik Gordon soowib. et töötaksite esimese taksi
auto, mille leiate ja sõitke tohe tema poolel Asi on
rväga kiire. Kõnelen Harley Terrace'ilt," ütles hääl.
„Süwa," ütles Elk, wõttiS mütsi ja wihmawarju
ning lakS pimedasse wälja õue. Scotland Dardil oli
kaks wäljapääsu. Uks wiisi Whitehalli ja oli kindlasti
varem tee temale, sest Whitehallis seisawad autod.
Teine wäljapääs wiib aga Themse kaldale, ühte läbi
sõidu tänawasse ja oli tunduwalt Pikem tee, .samuti
wõis seal hilisel öötunnil ainult Wähesew autosid leida.
Aga Elk oli nii mõttes, et ta juba enne oli kaldal,
kui selgusele oleks jõudnud kumba teed walida. Ta
pöördus parlamendi "wastu Bridge'i tänawale, leidis
ühe wana auto ja ütles aadressi. Autojuht oli juba
wanem mees, ning nähtawasti nawkene nokastanud;
selle asemel, et nr. 273 ees peatuda, sõitis ta numbrist
umbes tosin maju edasi ja peatus alles sõitja käredate
ähwardussõnccke peale.

„Mis on siis sinuga lahti, isa Noa? See ei ole
su Ararati mägi?" tõreles Elk temaga. „Sa oled ju
purjus, waene kala."
„Soowiksin. et ma seda oleks," uiriseS autojuht ja
sirutas käe, et sõiduraha wõtta. Elk poleks tõesti juh
tumisest pikemalt kõnet teinud, kui mitte Gordoni kutse

kiireloomuline poleks olnud. Ta ootas kuni juht oma
mitmed kuued lahti oli nööpinud, et temale raha tagasi
anda ja waatas sel ajal harjumuse järele tänawat.
Dick Gordoni maja ees seisis auto, mille tuled wiimse
wõimaluseni sumbutatud olid. See iseenesest ei oleks
tähelepanu ärataw olnud. Kaks meest aga, kes kõnni
teel seisid, olid seda küll enam. Nad seisid seljaga aeda
wastu, kumbki teisel pool ust. Elk astus sammu ta
gasi ja waatas wastasolewale kõnniteele. Ka seal oli
taks meest, kes just nr. 273 wastas kannatlikult ootasid.

Elki enese taksi oli ühe arsti maja ees seisma jäänud
ja detektiiw ei wiitnud kaua aega otsustamisega.

Oodake seni, funi tagasi tuleni"
„Arge jääge kauaks," palus wanapoolne autojuht.
„WõSrastemajad suletakse weerandtunni pärast."

„Oota Bacchus," ütles Elk, tutwus mütoloogiaga
oli hoopis pinnapealseks jäänud.
Bacchus nurises, kuid jäi ootama.
Õnnekombel oli arst kodus, ja Elk andis ennast
tunda. Wäheste sekunditega oli ta Mary Lane politsei
jaoskonnaga ühenduses.

„Siit kõneleb Elk keskasutusest," ütles ta kiirelt ja
andis oma märgusõna. „Saatke kõik mehed, kes kätte
saadawal on lõuna ja põhja poole Harley Terrace'it,
nr. 273 ümbrusse. Laske neil kõik autod, kui nad näe
wad minu märguannet kaks lühikest, kaks pikka wal
gusmärki, kinni Pidada. Kunas jõuawad teie ini
mesed kahale?"

„Wiie minutiga, härra Elk. OöwahekuS läheb
kohe wälja ja mul on paar weoauwt. Nende juhid on
parajasti purjusoleku pärast areteeritud."
Elk pani kuuldetoru ära ja läks tagasi kotta.
„Ega ole midagi sündinud?" küsis ärritatud arst.
Elk wõttis rewolwri ümbrikust ja seadis selle laske
tvalmis.

- „Loodan siiski," ütles Elk. „Sest tui ma walwe
oleks wälja komandeerinud ainult paari süütu hulguse
pärast Harley Terrace'i aia ääres, wõiksid mulle tulla
suured pahandused."

Ta ootas wiis minutit, awaS ukse ja astus wälja.
Mehed seisid weel ikka seal. Samal ajal mürisesid kaks
suurt weoauwt mõlemalt poolt tänawasse ja jäid omas
laiuses tänawa keskele seisma. Elki taskulamp män
gis märguannet paremale ja pahemale, ning siis tor
mas ta edasi. Kohe märkas ta, et kahtlus oli õigus
tawd. Mehed teiselt poolt tänawalt tulid joostes üle
tee ja hüppasid kustutatud tulega auto astmele, mis
kohe liikuma hakkas. Samal silmapilgul olid ka mehed,
kes nr. 273 ees wahti pidasid, oma autosse hüpanud.
Kuid põgenemine oli juba hilja. Auto käänas just siis,
kui blokeeriw weoaauw taganes. Oli kokkupõrge, klaa
side klirin ja enne weel, kui Elk kohale jõudis, oli wiis
seesolijat politseinikkude käes, kes tänawat pidi edasi
tormasid. Wangilangenud wõtsid areteerimist ükskõik
selt. ühele neist, autojuhile, kes õnnestamatult re
wolwrit tahtis enesel minema wisata, pandi käed raudu.

Politseijaoskonnas waatas Elk wangiswtnid ligemalt.
Neli neist olid toredad hulguse tüübid ja päris abitud
uutes selgaostetud riietes. Wiies, kes tõene uime esi
tas, oli terawate silmadega wäike mees. Ta pilk eks-

ls ärewalt ühelt näolt teisele.
„Wõtke kuued seljast ja käärige käised üles," ko
mandeeris Elf.
„Ärge tehke endile asjatut waewa, Elk," ütles
wäike autojuht, kes nähtawasti oli eestwedaja. „Meie
noorurid oleme kõik head konnad."
„Häid kõnne ei ole üldse. On ainult halbu kanne,
weel halwemaid kõnne ja päris halb konn ise. Wiige
mehed nende kongidess-e, seersant, ju hoidke neid eral

datult. Litnowi wötan direktsiooni kaasa."
Autojuht waatas rahutult Elkile ja wahiseersan

Tema waewa wähendati. Sest kui ta järgmisi?
hommikul büroosse tuli, leidis ta eest härra, kes te
maga kõnelda tahtis.
„Minn nimi on Hagn. Olen Heronsi klubi di
rektor," esitles ta ennast. „Nagu ma kuulsin, on üks
mmu inimestest raskustesse sattunud."
Hagn oli suur, ilus rootslane ja kõneles keelt ilma
wõõra aktsendi jäljeta.
„Kuidas olete seda teada saanud, härra Haan?"
küsis Elk, kelles kahtlus tärkas. „Mees on eile Ahtust
saadik riiwi ja luku taga ja ei ole kellegagi ühenduses

dile.

seisnud."

„Mida see tõik peab tähendama?" küsis ta. „Teie
ei wõi ometi kolmandat kraadi Inglismaal tarwitada."
„Soadus muudeti alles äsja," ütles Elk ja laskis
mehel käeraudu weel kord kinnitada. Wäike wenelane

Hagn naeratas. „Ei wõi ju kedagi areteerida ja
kindlasse paika toimetada, ilma et ilm sellest teada ci
saaks," ütles ta. „üks minu kelneritest nägi kuidas
Litnow käeraudades Mary Lane'sse toodi. Ja kuna
Litnow täna hommikul ametisse ei teatanud wõis ai
null üht järeldust teha. Millega ta toime on saanud
härra inspektor?" '
„Kahjuks ei saa ma teile selle üle mingisuauseid
teateid anda," ütles Elk. * 1 81
„Wõin ma temaga kõnelda?"
„Ka seda mitte/ ütles Vlk. „Ta on aga hästi
maganud ja saadab oma armsatele sõpradele valin
terwisi." 1
Härra Hagn paistis sellega rahuldatud olewat.
„Wõibolla on wSimalik teada saada, kuhu ta söe
keldri wõtme on pannud?" nurus ta edasi. See on
nimelt wäga tähtis minule, sest mõti oli kogu aja tema
kaes." Detektiiw kõhkles. *
„Wõm seda temalt küsida." ütkeS Elk. Ta iättis
Hagni walwaja silma alla üksinda ja läks üle õue fu*
kongid asusid. Litnow tõusis ühelt koikult, kui konai

kõneles < politseidirektsioonis iseenesega kogu järgmise

£aetoa ja kui ta Elki büroosse wiidi, oli ta walmis
ülestunnistusi andma.
Elk läks Harley Terrace'ile tagasi ja seletas Di
ckile oma lugu.

„Ma ei oleks undki wõinud näha. et see kallale
tung on, enne kui ma poisid kinni wotsin, kes minu
peale ootasid," ütles Elk. Loomulikult ei telefoneeri
nud teie. Ja konnad Wedasw mind sisse. See oli kena
tükk tööd ja neile auwäärne. Nad arwasid, et ma po
litseidirektsioonist lahkun Whitehattile ja lasksid seal
autot mind oodata, kuid juhuks, kui ma seda teed ei
oleks läinud, olid nad ilusa wäikse seltskonna mind
Harley Tervace'il wastu wõtma jätnud."
„Kes oli see, kes teile käsku teatas?"
Elk kehitas õlgasid. „Härra Eikeegi! Litnow sai
tema kirja postilt. See teatas talle ülesande, nimetas
ennast „7-ga", ja see oli kõik. Ta tunnistas. et ta pole
kunagi sest saadik, kui teda wannutati, ühtegi konna
näinud. Kus ta oma wande andis, seda ei tea ta isegi.
Auto kuulub konnadele ja ta saab teatud tasu nädalas
selle eest, et auto korras hoiab. Harilikult tarwitatakse
teda Heronsi klubis, kus ta weoauwt juhib. Ta seletas
mulle, et Londonis on mitu teist sarnast auwt mitme
sngustes garaashides warjul. Igal ühel on oma juht,
kes kolm korda nädalas autot puhastamas käib."
„Heronsi klubi, see on tantsulokaal, millesse on
segatud Lola ja Lew Bradh," ütles Dick mõtlikult.
Elk mõtles järele. „Seda ei ole mulle weel meel
degi tulnud. Tõepoolest veab see nii olema, et Heronsi
llubi direktsioon ka midagi teab Litnowi õhtntcgewnsest.

Ma tahan seda lokaali waadata."

uks atoanes.

.«. lõb-r külastas mind," ütles Clk, Ta
tahab teada kuhu teie saekeldri wõtme alet- asetanud'"
Ainult ta ane aruiaaja hclt willsatas wäiki.
silmis, t>üd Elk silmas seda siiski, me^e
.Itelge trmale. ma usun, et olen ta jätnud Wands.
worthl mehe juurde," ütles ta. <vanos
H°gni juurde
... et on wõtme Petonville'i
jätnud seletas EI, mitte akse tõele wastawalt?aa
harra tjaan lattis S.cti rahuldatuna jumalaga, 3
laks tongide juurde tagasi ja kutsus wanm
(Järgneb.)
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Saksa riigimehed jõudsid Londoni.
Saksamaa wajab wälisabl kaswawate politikiste raskuste pärast: on kaswamas
käremeelfus.

Jtos Saksamaa jääb paukrvtti?"
Londonist, 6. juunil. (Trj.) Saksa
riigikantsler Brüning ja wälisminister Cur
trus jõudsid reede'! Inglismaale. Kefkpöcfr
eel kohtas Saksa reisijateaurik „Hamburc
Wighti saare juures Inglise sõjalaewa-häw
tajat „Winchesterrt" ja Saksa saadik astu
„Hmnburgr" pardale, kus teda terwitati Ing
lise hümniga. Mõni minut hiljem läksid
Saksa riigimehed „Winchesteri" pardale, kus
neid terwitati Saksa hümniga. Southamp
toni jõudmisel itertvitas külalisi linnapea.
PMtseinikkllde spaloeri wahel sammusid Sa>k

stl walitsusp esitajad evavongi, mis neid wiis
Londoni.
Waterloo raudteejaamas ootas nende ko
halejõudmist peaminister MacDonald ja wä
l-isasjade sekretär Henderson, kes ütlesid küla

listele sooje terwitrrssõnu. Külalised sõitsid
„CaMoni" hotelli, kuhu nad korterisse jää
wad. Raudteejaamas kui ka wõõrastemaja
ees terwitas külalisi rahwalpM, mille seas
wõis näha palju sakslasi. Külalised tutwu
nesid Londoniga ja olid reede õhtul MacDonaldi külalistena einel Inglise wälisameti
ruumides.

Londoni jõudnud, wötsid riigikantsler
Brüning ja wälisminister Curtius jutule
Kigepeailt Saksa ja Austria ja hiljem Inglise
ja teiste maade ajakirjanduse esitajaid.
Nad seletasid, sealjuures nad tulüud
Inglismaale,
et astuda isiklikult konkM
JnMse riigimeestega ja pidada awaMe lä
birääkimisi majanduslÄu seisukorra üle ning
eriti raske kriisi üle, mis tabanud Saksamaad.
Inglise ajakirjanikkudele seletas riigi
kantsler Brüning muuseas, et Saksamaal tu
leb wõidelha suurte politiliste raskustega,
kuna kaswamas on käre meelsus. Nende ras
kuste lahendamine ei! ole Saksamaal wõima
lü, kui teda wäljaspoolt heatahtlikult ei toe
itata. Oleme wecindunud, et ainus toe lahen
dusele on wõimalik ainult Eigi maailma
rahwaste sõbraliku koostöö läbi. Puirdutades
rasket wõlakoormat, mis lasub Saksa rahwal,
seletas Brüning, Saksa waMuS loodab, et
Londoni läbirääkimiste tulemusena on wõi
malik osalisi kergendusi Aoungi kawa alusel.
See wõimaldaks wähendada Saksa kodanik
kude maksukoormat selle asemel, et, nagu seni,

sunnitud ollakse maksusid tõstma ja kulusid

wäibendama.

Berliinist teatatakse: Saksamaa pol,iti
listis ja. rahanduslistes ringkondades äratab
teatud 'imestust, et Inglise walitsuserakonna
häälekandja „Daily Herald" mõlema Saksa
riigimehe külaskäigu puhul, kuna tõik teised

lisaku asjad ikka weel
Kaubandus jääb
pSewaksrral.
9.—11. juunini peetakse Tallinnas suu
Käitiswanemate seadus alamkomisjoni
res börsisaMs 13. k-irikupäewa. Awamine koosolekul wõeti 4 häälega poolt 4 wastuseiS
on teisipäewa hommiku Äell 19 sumalaWeniS-misel wastu. Haridus- ja sotsiaalministeeriu
< Ilsega Toomkirikus, kus jutlustab avwata-- mi esitaja teatas, et wabariigi walitsus ka
'vaM piiskop Kuke asemes kes juba kolinan- watseb eelnõu muuta selles mõttes, et tööwõt
näd. lamab haigena woodis ja t\ saa see--; jaskonna wanemad ja nõukogud walitakse ai
ärast osa wvtta kirikupäeUiast, wanem wai- j nult tööstuslikkudes käitistes, mis asutatud
ntlif assessor pro-f. Rahamägi. Kirikupäe- j wähemalt 3 kuuks ja kus on wähemalt 25 töö
ma istungi awamine on samal päewgl kell wõtjat. Mida lugeda tööstuslikuks käitiseks,
12. Zboamisele järgnewad sirhaituse ja konlis see mõiste ühtlustatakse nii kõnesolewa eel
sonide waiimised ning kiriklik aruanne. Täht nõu kui ka 8-tunnilise tööaja seaduses. Sa
samaKs päewakorrapunktiA on seisukohawõt muti kawatseb walitsus teha käitiswanemate
mine Jäsaku koguduse asjus. Teotawasti on seaduses parandusi üksikute paragrahwide juu
lisaku koguduse asi iga aasta kirikupciewal re. Selle seisukoha järele jääks käitiswanema
korduwailt arukusel olnud, kuid kp>oorumi te seaduse alt wälja kõll kaubanduslikud ette
pmvduM on küsinuls ikka lahtiseks jäänud. wõtted, laewad, pangad, kindlustusseltsid kui
Seepärast püsib lisaku kogudus endiselt Eesti ka kõik muud mittetööstuslikud käitised.
ow. luteriusu kiriküte llidus, waatamata sel
Edaspidisel arutusel tuleb kõne alla eeskätt
lele, et ta ei tasu mingisugust kirikuinaksu kaks suuremat küsimust, mis alamkomisjonis
konsisworiumille.
üles tõstetud. Kaub.-tööstuskoja ringkonnad
on asunud seisukohale, et käitiswanemate seaRiidetottide alandamine
Kõrged riidewllid, mis eelmisi walitsuse
poolt K?du.maa riwetööstusv kaitseks maksma

pandi ja mis nii kaupmeeskonna kui ka tar
wltajate seas terawa arwustuse ja pahameeletormi wälja kMusid, on walitsuse
; poolt rewideerimisele woetud. Neil päewil
oli see küsimus wabariigi walitsllses kaalu
j misel. Sellest koosolekust wotsid osa ka riide
töösturite ja kaupmeeste Esitajad. !
Küsimuse arutamine teatas elawaid waid
lusi ja mõtete lahkumineknid. Riidetööstu
' tite püüti selgeks teha, et riidetMd on
Inglise lehed erilise sümpaatiaga terwitawad j tarwtljkud ja nende alandanüne wõiks mõju
neid, awaldab juhtkirja suure peälkirja all:
„Kas Saksamaa jääb pankrotjti?" j da halwawalt kodumaa riidetööstuse peale.
Selles küsitakse, kas Saksamaa ei taha mitte; Kaupmeeste ringkonnad on hoopis wastu
ainult reparatsioonimaksüde, waid ka wälis-. pidisel seisukohal, toonitades, et riideto-llide
laenude protsentide maksmisest loobuda. i tõstmine on mõjunud kaubandusele halwaMõõduandwates Saksa ringkondades lü Walt, kuna kõrgetest tollidest kasu saawad
katakse need kahtlused ümber ja seletatakse, et ainul! üllsiküd riidetöösturid. Küsimus jäi
lahtiseks, kuna- waliltsus tahab selles kü
Saksamaal keegi inimene kaugeltki ei mõtle aga
simuses otsuse tegemiseks koguda tveel täien
riigi pankrotile. Korduwalt olewat nii Saksa
walitsuse kui ka riigipanga presidendi poolt dawaid andmeid ja materjale.
Surm 600 puudase raskuse all.
kinnitawd, et reparatsioonimaksüde korralda
misel ei ole midagi ühist riigi wälislaenude
Uudishimu sai saatuslikuks.
wõi eralaenudega. Eriti weel selles, nagu
Pärnumaal, Häädemeeste-Tahkuranna teel,
tahetaks ka nende kohta Ämmgi kawa alusel
28. kilomeetril, Wöiste küla lähedal juhtus
moratooriumi nõutada.
Jutuajamisel inglise ajakirjanikkudega raske õnnetus. Kiwipurustoja alla, mis lo:'
puudutas riigikantsler Brüning ka Londonis bas „Munkt«lli" traktorit, jäi ettewautamaiuse
tõttu rannaelanik Riina Jürgens ja sai sil
seda küsimust ja seletas, et wäliswõlauskuja ma
pilkselt surma.
tel ei ole Põhjust karta Saksamaa pankrotti,
Kas uudishimust wõi mõnel muul põhju*
kuna nende poolt antud laenud on küllalda
sel
läks lürgens masinaile juure. aStudes
selt kindlustatud. Kuigi Saksamaa raskuste
põhjuseks on suurel määral reparatsiooni kü traktori ja kiwipurustaja wahele, kusjuures
simus, ei wõeta Chequersis kõne alla wormi- jäi jalg kiwipurustaja ratta alla, mis pais
kas naise maha. Tagumine ratas sõitis üle
Kkku kawa» selle küsimuse lahendamiseks.
naise pea. surudes 6OV-puudase raskuse all

Teel Chequers'i.
, Riigikantsler dr. Brüning (paremal) ja
wälisminister dr. Curtius (kestel) kõneluses
Inglise saadikuga Berliinis, sir Horace
Rumbold'iga (wasakul) Berliini jaamas enne
ärasõitu Inglismaale.

Müncheni kunstipalee tuleroaks.
Hulk aset>mat« «väärtusega pilte häwitas tali. Kahjud
miljoutte».
Tule põhjus teadmata. KaS süütamine?
Münchenist, 6. juunil. Müncheni ühingu poolt rahwuSwahelisi kunstinäitusi.
kuulsas llaaspalees, milles oli suurem rah Pärast maailmasõda ja inflatsiooni waheaja
wuswaheline kunstinäitus, PuhkeS tuli, mis algasid kunstinäitused palees uuesti.
kohutawa kiirusega lewines, nii et juba mõne
Tule puhkemise põhjusi ei ole weel teada.
minutiga oli kogu hoone lausa leeki deb. Oletatakse süütamist. Kahjud on wäga suu
Tunni ajaga oli palee maha põlenud. Püsti red ja ulatuwad miljonitesse.. Kuigi ainelt
jm ainult raud kere, kuid ka see langeb osade sed kahjud kindlustusseltsid wõiwad tasuda,
kaupa kokku. Tuletõrje kaitseb suurte jõupin on seda arwamatalt suurem aateline kahju,
gutustega naabruse maju.. Tuul ajab säde mis tellinud walitud kunstiteoste HLwinemi
meid mitmesaja meetri kaugusele.
sest. Seda tuleb pidada otse rahwuslikuks
Hoolimata warajasest hommikust, mil katastrooflks. Tulest suudeti päästa ainult
tuli möllama Hallas, ümbritseb tulekahju 50—60 pilti. Kunstinäitus awati alles
kohta simr rahwahulk.
möödunud esmaspäewal. Näitusel oli wäl
Müncheni klaaspalee ehitati 1853—1854. japandud mitusada pilti kogu maailmast,
aastal tööstusnäituste jaoks.. Ta koosnes nende hulgas wäga wäärtuslille romantilist
ainult klaasist ja rauast. 1888. a. peale maail woolu esitawaid pilte.
masõja Peeti iga aasta seal Müncheni kunsti-

"Do lo" õnelikult Brasiilias.
Ookeavtlemm «viimane järk õnnelikult teostunud.

rahwahulkade terwitusega wastu.

Nagu täiendawalt teatatakse, tõusis „Do
10" Fernando Nownhas enne kella
6P. l. kohaliku aja järele õhku ja tegi 350
km pikkuse lennu Port Natali, Brasiilia ran-

nal, kus ta libedalt maandus mõni minut
peale kella 6, kohaliku aja järele.
Dornieri tehased on saanud „Do 10" juht
kapten Christianseni järgmise telegrammi:
Mevelennuk jõudis pärast 13 tunni 15 minuti
kestwusega lendu õnnelikult Fernando Noron
hasse, olles arendanud keskmist kiirust, 176
km tunnis. Pardal on kõik korras. Mootorid
töötasid hästi. Asjaolu, et lend sündis pime
duses, ei teinud raskusi nawigatsioonile, mis
oli täitsa korrapärane. Peale Portugaalia
admiral Coutinho ja Itaalia major Brenta
oli lennuki pardal „Do 10" meeskond. Amee
rika lendur Schildhaueri asemel, kes loobus
lennust, lendas kapten Klausbruch. Lennu
alul oli „Do 10" koorem 51 tonni, kuna
Kap Verdi juures maandumise tingimused
ei lubanud peale wõtta ametlikult lubatud
täit koormatust 55 tonni.

Toseauiui sai wabaks.
Bayreuthist, 6. juunil. Siin liikusid
ärewad kuuldused, et Itaalia walitsus ei
anna kuulsa helilooja Toscaninile wälja
sõidu luba Bayreuthis Wagneri-pidustuste!
kaasatöötamiseks. Nagu nüüd teatatakse, on
sissetulekute kohta< Riigikassa seisukord, mis Toscanini siiski Itaalia politseiwõimudelt
eelmise walitsuse ajal möödunud aastal olä oma wälispassi kätte saanud. Teatawasti
wõeti wälispass Toscaninil ära ühenduses
kdguni tuna kassatagawarad
pea täiesti ära tarwitawd olid, on seega Bolognas fascistide Poolt tema wastu toime
enamwähem normaalsesse olukorda wiidud. pandud meeleawaldustega.
Riigikassa seisukord paraneb.
Riigi sissetuljeknh laekuwad wrralikult.
Waatamata rasket, aegadele, on riigi sis
setuMud, wõrreldes eelmise aastaga, olnud
korralikud, nii nagu see eelarwes ette nähtud.
Eriti wõib seda öelda wiimase paari kuu

seadusest wälja.
duse wõiks maksma panna ainult suurtöös
tuslikkude käitiste kohta, aluseks wõttes 1920.
a. seadust.

Wiimase seaduse järele loetakse suurtöös
tusteks ettewõtted, mille a) tegewate tööliste
ja ametnikkude arw ulatab üle 50, b) tegewa
te tööliste ja ametnikkude arw ulatab üle 30,
kui tähendatud ettewõttes tarwitusel on au
rukatlad ja masinad, mille käimapanemiseks
tarwitatakse looduse- wõi loomajöudu. Li
saks sellele on J. Sihweri (rahwaer.) Poolt
alamkomisjonis üles tõstetud küsimus, miS
sugune wõiks olla käitisnõukogu kompetents
ja ülesanded. Need peaks seaduses selgel ku
jul piiratud olema, kusjuures käitisnõukogu
mingil tingimisel ei wõiks tegemist teha strei
giküsimustcga, weel wähem neid otsustada.
Samuti ei wõiks käitisnõukogu ja tööliswa
nematel olla õigust ennast segada ettewotte
juhtimisse ja ettewõtte juhatuse tegewusse.

kaalumisel.

selle lömaks.

Berliinist, 6. juunil. Nagu Fried
richshafenist teatatakse, jõudis Saksa hiigla
lennupaat „Do 10" reede õhtupoolikul Sport*
Natalt, Brasiilia rannal.
Teatawasti maandus lennupaat reede
lõuna paiku Fernando Noronha saarel pärast
13-tunnrlist ookeanilendu Kap Verde saartelt,
Noronhas oli lennupaadil ainult
wäiikene peatus, mille kestel kütteaine taga
warasid täiendati. Lennupaadil oli 13 ini
mest, nende hulgas ka Portugaalia admiral
Coutinho.
Brasiilia rannal wõeti „Do 10" suurte

Käitiswanemate seaduses tehakse parandusi

Õnnetuse ohwer oli üksik inimene, 52 a
wana.

Marti» Lindau f.
Pärnus suri neil päewil 67-daS eluaastas
kohapeal laialt tuntud seltskonnategelane ja
tööstur Martin Lindau, kes pikemat aega kan
natas haiguse all.

Martin Lindau wõttis agaralt osa ka kogukond
tikust tööst ja usulisest elust, olles mitmel korral
Pärnu ttnnawolikogu liige ja surnwpäewani Elii
sabeti kogudu'e nõukogu esimees. Peale selle oli
ta peaaegu kõigis Pärnu seltsides liige.

Kadunut-tunti kui lepliku meele ja sügawa
kristliku ilmawaatoga inimest, kes püüdis igal
pool süwendada wastastikust arusaamist ja
rahu. Teda jäi leinama abikaasa wäikese
lapsega.

Läti põllutSömivister riigi
wauema juures.
Eile kell 1 wõttis riigiwanem wastu läti
põllutösministri hra Alberingsi, kes andis te"
male knnstimaitselises köites teose läti maa
reformi üle. Alberings esitas läti saadiku
Sarnischi juuresolekul riigiwanemale ka teisi
Riiast tulnud delegatsiooni liikmeid. Eesti
Riia saadik hra Wirgo andis riigiwanemale
paawsti esindaja Zecchini poolt saadewd kol
lektsiooni Watikani rahadest.

Dr. Kallas külastas riigi
waaemat.
Sile kell 1cX.30 wõttis riigiwanem wastu
Eesti Londoni saadiku dr. Kallase, kes sõitis
Eestisse oma suwepuhkusi pidama. Dr. Kai
kasel oli riigiwcmLmaga kõnelus wälispoliti
liste sündmuste üle. Dr. Kallas peatub Tal
linnas ainult mõned Päewad ja sõidab siis
arwatawasti Hiiu saarele oma puhkeaega

Juunis sajab lund!
Poolejala paksune lumekord Pärvumaal.
Warajased suwitajad kütawad ahju.
Juunikuu esimesed päewad ei jätnud il
Pärnumaalt
ma suhtes midagi soowida. Möödunud püha teatatakse: Reede hommikul laks üle Pärnu
päewal näiteks walitses meil otse troopika maa tvõrdlemisi tugew lumepilw. Sadu ei
kuumus.
Kuid see lõbu oli lühike. Järgnew nädal kestnud kaua, kuid kattis maa paksu lumekor
on kujunenud hilissügiseks, kõikjal lõdistatak raga. Laisksaares on lumekord olnud V 2 jal
se hambaid ja kerge suwiriietus peab esialgu ga paks. Lumi oli laialdane ja ulatus kohati
jääma mõneks ajaks kõrwale. Põllumehed Viljandimaale.
Wõru- ja Petserimaalt:
siiski palju, ei nurise, neid troostid külmaga
kaasaskäiw wihm: kui külm oleks tulnud kuiReede öösel wastu laupäewa oli Wõru- ja
Walt, oleks ta põldudele teinud suurt kahju. Petserimaa! mõnes kohas temperatuur lan
Kimbus on warajased suwitajad suwi genud alla nulli. Laura alewiS sadas lund,
korterid ei ole harilikult soojad, puuduwad mis kattis maa õhtu kella 10 kuni kella 6 hom.
Valgamaal sajab lund. 8. juuni hommikul sa
isegi ahjud paljudes korterites. Kuid wälise
soojusega ei tule enam läbi. Nõnda ollakse da? Helme?. HummuliS ja tveel mõnes kohas lu
sunnitud soojust nõutama Pliidist ja raudah melörtii. Ilm on haruldaselt külm.
judelt ei wõi ju suwilas ära külmada.
Talw ka Soome».
Viimased päewad on koguni lund toonud.
Hels i n g i st, 6. juunil. Oulu ja Kuo
Ei ole just igapäewane asi näha juuni alul
pio
Piirkonnas sadas rohkesti lund. Tempera
paksu lumekorda maas.
Õöl wastu laupäewa puistas lumehel tuur on langenud 2 kraadi peale. On karta
beid Tartus. Teda oli siiski wõrdlemisi wä öökülma.
Ka LätiS.
he. Ka Valgamaal on tulnud ainult kerget
Riia st, 6. juunil. Kuvamaal Semgal
lumelörtsi. Tõsisem on lugu olnud Petseri ja
Pärnumaal, kus paks lumekord on pikemat 'kias ja iLiwrmaal oli möödunud öö*l õige
kowa ööTiilm. Liiwimaal sadas lund.
aega maas püsinud.
Lennupäew algas.
Kaitseminister Tartu lennupiduStustel.
Lennupäewa ettewalmistused Tartus jõud
sid oma haripunktile laupäewa hommikupoo
lel, mil korraldati peaproow. Peaproowist
wõtsid osa kõik lennupäewa! esinewad kohali
kud ja Tallinnast selleks kohalejõudnud len
nukid. Proow õnnestus hästi ja kui keskpae
wal ka Päike pilwe tagant wälja tuli, ennus
tati pidustustele head kordaminekut.
Jahedale ilmale waatamata oli Publikus
märgata elawat huwi Pidustuste wastu. Pi
letite eelmüük oli igatahes suurem, kui seda
oleks julenud oodata.
Pidustusteks oodati Tartu ka kaitseminis
ter A. Keremit. Minister pidi Tallinnast
wälja sõitma lennukil, mille maandumine oli
ettenähtud umbes kella %5 ajal p. l. Lennu
päewa Peo algus oli kell K.
Kuna reede õhtul oli kaua walge, siis jäi
suurem osa kawatsetud walgusesfekte lennuki

tega ära. Linna kohal tiireles Pikemat aega
ainult üks illumineeritud õhulind, kelle liiku
mist elawa huwiga jälgiti.
Tartu prefekt läheb Pärnu.
Wabariigi walitsus otsustas paigutada
ümber Tartu prefekti Kruusi Pärnu abipre
sekti kohale, kuna Pärnu abiprefekt Wares
tuleb prefektiks Tartu. ümberpaigutamine
sünnib nende enda soowil ja augustikuul.
Läti külalised saabusid.

Eile hommifrrl kell 8.20 saabusid Tal
linna Riia Eesti-Läti Ühingu tegelased, ees
otsas ühingu esimehe põllutööministri Albe
ringsiga. Neid oli jaamas Mastil wõtmas
ühingu! juhatus Tallinnas ja hulk ühingu
liikmeid prof. Piibuga eesotsas. Peale' nende
oli wastu wotma ilmunud ka ministreid, rii
weetma.
gikogu liikmeid, ministeeriumi kõrgemaid
ametnikke ja seltskonnategelast. Külalistega
Torm takistab allwee
oli sõitnud kaasa» ka Eesti saadik Riias hra
paadi otsimist.
Wirgo, kes külalisi esitas waswwõtjatele.
Naiskodukaitse poolt andis pr. Raamot härra
Wene laewad Eesti rannas tuulewarjus. Alkeringstle üls suure kimbu punaseid roose.
Helsingist, 6. juunil. Nõukogude Külalised wõtsid hommikueinet jaamas, mille
Wene sõjalaewad ilmusid uuesti Aransgrun järele asuti linnaga tutwumksÄe ettenähtud
di juure, kust nad wahepeal lahkunud olid. kawa järele.
Nad olid ööl wastu neljapäewa Eesti ranni
Balbo pääses sur«a suust.
kul tuulewarjus. Eilse Päewa joMul mõis
Lennukatastroof Jtaaliiü ministriga.
äuvelaew „Äransgrundilt" näha, et laewad
hommiku poole, km meri wagune M, otsisid
Roo m a st, 6. juunil. Itaalia õhusõidu
hukkunud allweepaati. Laetoadelt lasti mitu minister Balbo oli surmasuus. Wesüennu
korda tuufouid merre. Õhtupoolikul, fui kii, millega minister Kaprist Rooma tagasi
uuesti torm tõusis, tuli otsimised katkestada. tahtis lennata, murdus osa pontooni ja ma
Laewad ööbisid otsimiskohal ankrus.
sin kadus wee alla. Ministril ja tema saat
jal läks korda wÄja jõuda. Balbo sai wi
Paawsti esitaja Leedust
gpstada. Saatja jäi terweks.
wälja.
IS juudi kommunisti.
Kaunasest, 6. juunil. Leedu walitsus
MS „geschöft" LatiS.
'tegi korralduse paawsti esitaja maalt wälja
saatmiseks. Leedu walitsuse ja katoliiklikkude
Riiast, 6. juunil. PMtiline politsei
waimulMude wahel walitses juba pikemat pani Riesekne ümbruses terwe vea läbiotsimisi
aega teraw wahekord. Walitsus süüdistas toime. 15 kommunisti wangistati. Need on
waimMWe kihutustöös walitsuse ja makswa kõik juudid, 20—30 aasta tvanwseni. Hul
korra wastu.
gas on ka mõni naine.

Kõõma, paljaspeasuse
ja juuste wäljalangemise wastu aitab bioloo
giline juuksetoonikum „Chol«stin", mida Vi
gist apteekidest wõib saada.

Belgia sai uue walitsuse.
BrüS s e l i st, 6. junnil. Belgia uue
walltsuse. koosseis aut'! ametlikult teada.
Nagu teada, kujundas walrtmse katoliiklaste
juht Renkin, keS on unes kabinetis poaminiS
ter. Wälisministriks on lahkunud Jaspari
kabineti liige Hymcrns edasi, jdkdse on wa
litsuses 6 kohia katoliiklaste!, nende hulgas
kolm Flaami kiriklast, ja 4 wabameÄsetel.
Sõjaministri koht on täitmata; sekle saatvad
wist wabameelsed.

Milwi Laid estneb Helst«gi«.
Helsingist, 6. juunil. Helsingi rah
wusteatri juhataja teatas ajakirjamÄudole,
et on korda läinud kokkulepet saada Eesti ope
reti primadonna Milwi Laidiga tema esine
mis eks külalisena Soome rahwus teatri suwö
etendustel, mis peetakse KaiwohuoneS waba
õhu näitelawal. Külaskäigu-etendufed pee
takse Soome-Ugn kongressi ajal.
Tariifilepiaz saeimas kimri
tamifele.
Riiast, 6. juunil. Kuuldawasti esita
takse Eesti-Läti wllitarvifi l-eping juba teisi
pä-ewal saeimale kinnitamiseks.

Põllutöö kongress Peaagu».
Praagast, 6. juunil. 13. rahwuöwa
heline põllutöö kongress olwati reedes Tscheho-

Slowakkia saadikutekoja ruumides Wabariigi
presidendi juuresolekul. Kongressist wßab
ctfa ligi 1000 delegaati 30 riigist.
Ungari saadikutekoda puh
kusel.
Budapestist, 6. junnil. Ungari
gipea dekreediga saadeti Ungari saadikutekoda

laiali. Uued walimssed kuulutati wÄja. Uus
saadikutekoda astub kokku 18. juulil.
Pihkwa põleb edasi.
Sada maja maha põlenud.
Mõne pöewa eest hakkasid Pihkwa poolt
suured tulekumad piiri äärest loitma. SelguS,
et Pihkwas oli põlenud ligi 100 maja maha.
Kuid ka reedel, laupäewa öösel ja laupäewal
jätkus Pihkwas tulemöll, miS õige selgelt
tulesammaste ja suitsuna paistab Irboska
juure piirile.
Seega leicck täiel määral kinnitust tele
gramm, mis teatas Pihkwa põlemisest.
Prof. Kettuse Ee«ti-Soo«e
sõnaraamat» aa» trükk.
Helsingist. 6. juunil. Professor Lauri
KeiUmen on oma EeÄi-Soome sõnaraamatu ilmu
tanud uues trükis täiendawna ja uuel kujul tas
ku-jSnaraamaituna.
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PühapSewal, 7. Jmtitfl 1981 a.

Juudi ajakirjanikud tulewad
Eestisse.
Nagu teatab Juudi AjakirjanMude Liit
Wilnost, tahawad temcr liikmed tuletval kuul
Sinoditel io kirikupäeuxzdel ou kirikutege Weel hiljuti wõisime ...Kiriku Teatajast" lugeda korraldada Äskursioom Lätisse, Eestisse ja
lased kurtnud, et kirikulaulu asjus oleme tv selliseid esimesi kirikumuusika mehi (köster-orga Soomemaale. Eestisse tulekul külastawad
gürpidi minemas, sest et algkoolides on kiriku" uiste), kes ka konserwatooriumi juures usu
ajakirjanikud ka Tartut. Ekskursioonist wõtab
laulu õppimine wäheseks jäänud. Ka kiriku teadl. ainetes eksami sooritasid, sellest õnnelikust osa umbes 20 meest.
muusika tegelaste (köSter-organistide) ettewal kombinatsioonist. Kirik peab rõõmustama, et
Inglise üliõpilast tahab snwe
mistuses on olnud juba pikemat aega seisak, ta sarnasel kergel teel hästi ettevalmistatud
kirikumuusika
tegelasi
saab.
Usun.
et
seda
ko
Eestis weeta.
sest kirikul enesel punduZ selleks seni wasteiw
kirikumuusika tegelaste ettewalmistuse asutus- hinnatakse. Arwcm ka, et laiematele hulkadele
Inglise iili nali on Tavtu üliõpila^*
Teiselt poolt on aga korduwalt rõhutatud (A. see seni teadmata oli, scll.P. need read selle konna wälistoinrkomiale saabunud kiire kiri, milles
— ..Postimehes" jne.), c± just 'hea kiriku asja käigust. Ei saa märkimata jätta ka meel palutakse wöimalusi hankida mõnele inglise iili*
muusika kaudu on meil inõimalus inimesi k riku ühte algatust, ühel kursuse lõpul sondeeris õpilasele Eestis snwe weetmiseks. Selleks on tea
ligi tõmmata. Et kirikumuusika asi just prae prof. T- tasa pinda, kas ei tuleks kirikumuusika tud arto inglise Üliõpilasi soowi awaldanud ja nad
gusel ajal kõige paremas korras ei ole, seda elustamiseks kokku kutsuda kirikumuusika kong on nõus ise fcrtrna tarwilikud sõidukulud. Sntve
on kirikumuusika tegelased ka ise tunnud. Kös ressi, kus põlewamaid päevaküsimusi ühiselt weetmise tv õi maldamise ja ülespidamise vest mõnes
Kirikumuusika ja kirikupäew.

ier-organistide ühingu algatusel on peetud ter
me rida wärskeudawaid kursusi kirikumuusika

tegelastele. Samuti köster-organisti de
ühingu poolt walitatv n. n. kirikumuusika ko
misjon, kes !)—6 annet waimnlikku koorilaulu
wälja andis ja muul miisil asja elustada püü
di s. Selle komisjoni hingeks oli lugupeetud

20. Ja 21. Juunil 1921. a. VIIJn»dl»«
Üldkoorid, sega-, mees- ja pasunakoorid kokku 2500
Laulupeo avab riigivanem K. PATS, pidukõne peab õpetaja
ORATOORIUM Caesar Franki «ÕNDSUS* Miina Hermanni la
segakoori ja Tartu meestelaulu seltsi meeskoori ettekandei s m o
kestri, oreli ja solistide kaastegevusel. VABAÖHUETEND
.Ugalalf Ludvig Fulda antiikkomöödia «EESLI VARI . Ettekan
deid ja mitmesuguseid lõbustusi.
nao. TULGE ILUSASSE VILJANDISSE!

läbi arutatakse, uued sihid üles seatakse ja ka ssesti perekonnas tahawad nad tasuks inglise keelt

kirikumuusika elustamiseks alaline keskkoht õpetada (konwersatsioon). üliõpilased saaksid Ees
lunaks. Saades nendele mõtetele poolehoidu, tis wribida 1. juulist kuni 31. augu siini.
loodigi hiljem wastaw komisjon eeltööde te
üliõpilaskonna wäliKtoimkond palub eesti pere
gemiseks ja kongressi kokkukutsumiseks. Hästi

ettevalmistatud kongress andiski suure hulga
elustawaid mõtteid. Kongress tunnistas ka
kirikumuusika tegelane prof. A. Topmann, kes ühemeelselt tarwiliknks ellu kutsuda alaline
snnastialgamalt selle asja juures töötas. Tema keskkoht - kirikumuusika sekretariaadi näol.
saj õieti selleks keskpunktiks, kuhu paljud kös Wastawalt kongressi otsustele on see sekreta
terorganistid omad pilgud pöörasid. Tallin riaat ka moodustatud ja ta on tegewusse as
uas kutsus ta ellu n. n. alalised täienduskur tunud. Ka alalise sekretäri ametisse palkamine
suled, kus harjutuse ja ettemängimise wõimaln. osutus möödapääsematuks. Raskusi teeb aga
>ed olid loodud, Paljud tüütasid teda ka ala rahaline küsimus. Pea kõik, mis senini meie
liselt ja ma usun, et see kestab ka praegu \md
edasi. Kõik see on sündinud ilma ühegi tasuta,

SakaiamaaQl laulupldn

Suwised nähted riigikogus.

kondi, kellel inglise üliõpilaste wastuwõtt tvöima
lik oleks, sellest kiirelt teatada Tartu, üliöpilaZ

Parlamentaarseta öiendamiswahendite edusammud.

mai ja, lväliswiurkonnale.

Loodetawasti leidub perekondi, kes on hntviu
tatnd hmst inglise keele õppimise wõimalusest ja
eeskätt inglastele Easti tiltwustannest selle, kaudu.

Krttstm^k-.
Mlles seisawad Saksa uued hädakorra
määrused.

kirikumuusika edendamiseks on tehtud, on olnud

BetTi t tt v st, 5. juunid Senini amet
crawusiline ja on lasunud peaasjalikult üksiku
[iifuifc
we-et tÄe awaldatud hädakorra-mää
millest õieti liigub, professor senini kõneldagi isiku õlgadel. Seda aga kauem kirik lubada ei
ri ole lasknud- Edasi. Kauemat aega on kiri tohi, sest wõiwad ju ka need Wäsida, kes ar. ruste krchta kuulavad lehed hastiinformeeri
tnd allikatest, et alusel
kunnnisika tegelaste (köster-organ.) ettewalmis lnastnsest asja enese pärast senini seda koormat
tule küsimus seisnud sinoditel ja ka kiriku päe on kannud. Wähemalt alalis» sekretäri pal saadakse eclartve puudujäägi katteks 1800
.wal kõne all. Peale Uu jäte sõnade ei ole seal gaks peaks kiriknpäew summasid leidma. Hea milj. uusi sissetulekuid. Sellest langeb riigi
midagi tehtud. Tagajärg oli null, sest ei leita tahtmise juures leiab ta seim ka. Meie kiriku arwele 1078 miljonit, nüllest ametnikkude
iumniasid. Nähes, et kirikutegelased asjaga suure ja elulise ala kirikumuusika elusta palkade wähendamizcga hoitakse koKu 160
bakkama ei saa, tuli leida selleks teised teed. miseks ja tõstmiseks tuleb summasid leida. Ki milj., 140 milj. saadakse une n. kl. kriisi
Nüüd ongi Tallinna komerwatoorinmi juures rikumuusika edendamise asjus on nüüd sõna maksu läbimiinnsest. .Hädakorramääruste alu
sel saadakse lisatulusid osariikidele ja kogukon
prof. Topmanni algatusel sarnane olukord loo ütelda kirikupäewal. Seda oodatakse.
dadele 441 miljonit ja toötatööliste kindlus
K. T.
Wanasti, kui lchnika meel cbcitcnub ei
dud mõne aine täiendamise teel. et konier
taimseks 300 milj. nlarka. Tevreetitrselt ar olnud, tarmilas Mihkel Martna ainult ilm
watoorium annab juba kirikumuusika tegelasi.
tvestatnd tMld ületawad wnduwalt hariliku süütut aktirulli.
puudujäägi. Ülejääkidest antakse 160 milj.
riigi raudteele laiaulatuslikkude tellimiste
teostamiseks. Muud ülejäägid lähetvad taga
Pidupäew Läti saatkonnas.

Hiljem leiutas Tupits juba mõjuwams
abinõu.

ivarasondildesse.

Saatkonna uue maja pidulik sisseõnnistamine.
Täna on Läti saatkonnal Tallinnas tähtis selle omandas ostu teel Läti wÄisministee
sündmus saatkonna mitc ruumide sisse rium. Selles majas Ääsid enne kadunud
õnnistamine.
„Silwa" direktor Pari? ja paberiwabriku di
Paari aasta eest Läti saeimas asuti seisu rektor Forsnum.
Maja maksis 115.000 krooni. Remont
kohale, et Lätile kõige tähtsamaks diplomaat
liseks postiks on saatkond Tallinnas. See läks maksma 35.000 kr. ja mööbel 20.000 kr.
pärast otsustati saatkond luua ümber esimese Maja jätab seesmiselt wäga toreda ja wää
järgu saatkonnaks ja saadiku kohale toodi en rika mulje. Maja alumisele korrale kolib 15.
dine Läti saadik Stokholmis, parem Läti dip juunil saatlkmna kantselei saatkonna wanast
lomaat K. Sarinsch. Samal ajal asuti ka majast Tatari tänawalt. Alumisele korrale
uulte kohaste saatkonna rruvmide oGmiseile. jääwad ka saatkonna sekretäri ruumid, kuna
Jäädi wiimaks peatuma Knüpferi majale ülemisele !K>rrale tulewad esindusruumid ja
Tõnismäel, mis suuruselt jä hinnalt wastas saadiku elukorter.
nõuetele.
Täna peetakse saatkonnas uute ruumide
Saatkonna mis maja on telliskiwlst. Ehi sisseõnnistamist, millest on palutud osa wõt
takid aastal 1891 arhitekt Knüpferi poolt ma rohkel arwul Eesti silmapaistwaid põli
trahw Stenbockile. Pea aga omandas arh. tika- ja sÄtskonnategÄasi. Ka praegu Eestis
Knüpfcr selle maja Stenbockilt omale ja wiibiwad läti külalised wõtawad sellest osa.
Knüpferi perefmxb jäi maja omanikuks kuni

TöötatöölLsed rüüstawad.
Ärswaid sündmusi Saksa linnades.
Berliinist, 6. juunil. (Trj.) Mi
ittassM päewadel on miiines Saksa linnas,
eriti Berliinis, Hannoveris ja Essenis olltud
tõsiseid töötatöölist-e rahutusi, kusjuures on
rüüstatud toiduainete kauplust. Need rahu
tused on aitnud politseile põhjust töötatoõlisi
tööbörsides ümber piirata ja läbi otsida, et
kontrollida, kas neid ei ole mõnelt poolt wa
rustatuld sõjariistadega.

Läbiotsimised ei õle annud tagajärgi.

Tellise ]o ostke

Kuna nuiib Tonkman juba nioodsate wa
Isiis
wõib
oodata,einelaua
et mõni leidlikum
meeS
hcndttc peale üle on läinud,
warsti
riigikogu
kõnelemise
juu
res abrks wõtab.

naiste fa meeste valmisriided

ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
kauplusest

KAPI Tartus, Kaubahoov 8.

Laiuse hariduse häll.

j

Raskust kooliuõunikkude koon
damisega Piirnumaal.
„Wabaiahtlikk" »i kidu.
Koolinõunikkude koosseisu koondamisel,
mis wiiaksc läbi 1. augustiks s. a., jääb Pär

hariduS-sotsiaalminWeerium, sest Pärnu !in
na- ja nmaZoMvalitsnste wcchel ei saawuta
tud lahkuwa koolinõuniku isikus kokkulepet.
Nn linn kui maakond tahatvad, et ametisse
jääks nende nõunikud, wiimastest aga ei soo
wi keegi wabataihtlikult ametist lahkuda.

numaale kaks koolinounikku senise kolme ase
Pärnu linna koolinõunikuks on J. Es
mdl. ühel koolinõunikul tuleb kohalt lahku ta m, maa kooli nõunikkudeks J. Laur ja J.
da ja küsimuse peab arwatawasti otsustama Töötsi.

Suwituse warjuküljed.

"Pips".

Suwitannne on kunst. Kunst. milleS an
PipS on üks mulgikeeli nimisõna, sest kui
detud ning kogenematud jüngrid jääwad kä.
perdawateks diletantideks, kellele fuwitamise kennig osi tema omaduste poolest raasike nazil
wõlud sagedasti tahtmatuiks enesepiinamise pips os ollu, siis os tema nimi ka pips.
Aga neid pipse on õige mitut sorti.
waheudeiks kujunewad
Mõni jagu pipse on seantseid ,et tema
Nagu selleks küllalt kujukaks näiteks abi
clupaari Käblikute traagiline lugu osutub. kõhu- ja suunahk on seestpoolt nõnda pips. et
See kõigiti korralik abielpaar, tõeline eeskuju tema igat sööki ja jooki, mis söömise wõi joo
kõikidele surelikkudele, tulles kuurorti, oli ter mise jaoks on arwatud, süüa ega juua ei saagi,
wislikult täiuslikum eksemplar, millseid prae nagu näiteks pannkooki ilma moosita wõi mee.
gul «Graf Zeppelni" ajajärgul ka hõõglambi ta, et kui ilma on wõi suhkruga, et siis ci
walgusel ruske leida. Ent lahkudes olid nad söögi. Ja et seda sööki ta sööb küll, aga
ainult oma kütkestama muretuse warjukujud. seda ei söö ja seda kah mitte, nõnda et kui
Proua oli jõudnud niiwõrt hoolsasti tutwuda üks wamiil laua inan istub, et siis peab igal
hüsteerika mitmekesiste awaldustega, et hil ühel isesorti supid ja söögid olema. Et kui on
jem end sel alal täiendades awastas kogum omamaa põllu peal kaswanud Märgist, et siis
uusi, algupäraseid hüsteeriliste nähete sump ci kõlba süüa ,ja omamaa marju st wein kah
toome. Kuna härra ei saanud eitada peale ei kõlba. Ja seda kah weel, et kiti hommikust
kohwi sängun ära ei saa juua ,et siis ei ole
muu raskekujuliste peawalude olemasolu.
terwe see õnnis päcw cnam millegi asja peale
Ja kõik lihtsalt sellepärast, et nad ei tun isu nõnda, et seda päewa siis ei oleks nagu
nud suwitamise kuuSti.
maksnud ollagiNad ei suutnud oma mõtteid kuidagi lahti
kiskuda oma igapäevasest tegewuscst, mis kõik

oli jäänud linna, n.ö. saatuse hooleks. Ja et Praegu murrawad nad meile sisse- KaS sa
saanist jisit kõige truuimaks hoolijaks ei saa ei kilule põrandalaudade naksumist?"
nimttaim, siis wõimc oru saada abielupaari
Ja lühikese waheaja järele lootusetult: „AH,
Käblikute salajasest murest.
miks ei wiinud ma ometi neid Panka hoiuse,"
Neile Paistis alati, et kõige maailma huli kusjuures ta „nende" all oma sõrmuseid, bril
gaanid ja bandiidid just nende ärasõitu kuur jante ja muid wäärtasju mõtles.
orti olid oodanud, et nende kulul demonstree
Härra selle Mastu kui tugewam pool kan
rida Kiikuma avanduse ja wäärtasjade nat- natas oma saatust mehiselt waikidcs. Aga
kusjuures natsiooniks nemad, aegajalt murdus ka tema meelekindlus, ning
bandiidid, on. Ja iga päew Mõis tulekahi langetdeas pea, ta ohkas: „Kui nad aga siiski
tekkida ning ka liikumata waranduse maha panewadl" Sest tema idee fiks oli kartus,
kustutada. olemasolu nimekirjast.
et sellid ta äraoleku ajal kaupluse enne õiget
Kõige raskemini kannatas Proua. Ei ol aega suletvad. Ja siis telefoneeris ta iga
nud enam naeratusel ruumi ta kaunil näo päew linna, kuid seegi rahustas teda wähesel
kesel. ei leidnud moodia foksi rütm wastukõlo määral. Ja alati sai ta siis proualt Pea-ta wormitud linnakeses. Sagedasti uskus ta Pesu, et oli unustanud hoiatada majahoid
kuulwat tulekahjusarwede õudset häälitsusi jat waraste ja sissemurdjate eest.
Ning nii kestis see päctvait piicma. Ja
oma kodulinnast, kuigi wiiekümne kilomeetri
line wahemaa lahutas neid. Ehk jälle ta sellistel tingimustel oleks ka ülekohtune nõu
da kosumist ka kõige paremas kuurordis.
lausus, end mitte enam taltsutada suutes:
Romulns.
„AH Aksel, mul on selline tunne, et just

Franz-Josefl

Kool, milles ette walmiStatud 93 kooliõpetajat.

allikavesi

Sooni Laiuse 0-11. algkooli kegewusest 110 a. jooksul.

korraldab seedimist.

1930./31. õppeaasta lõpetanu sega peatub
1919. o. awati kooli juures 7-mes täien
Laiuse 6*ll. algkool haruldase mälestus dusklass. ning kool nimetati ümber Laiuse
tulba suures: ta pühitseb oma 119-aastast kõrgemaks algkooliks. Nii töötas kool kuni
juubelit.
a. 1923. mil suleti täiendusklass ja kaal
I Jtronita" teen on töise mm!? 1
Esimene ajalooline dokument Laiuse kihelkonna muudeti K-kl. algkooliks, koondades üheks koo
kooli olemasolust on 15. dctf. 1734. a. rewisjoni
liks kõik ümbruskonna koolid: Sootaga. Ala
Ja siis kah oleks see päew wõiuud Parem protokoll, mille? tähendatud, et Lniii.se Etv. luteri mere ja Raaduwere. Koondatud koolis jät
kooliõpetaja Jürgen oma
olemata olla, kui kooliharidust saamid laps kihclZonna
kohuseid hästi täidad. Samuti mainitakse seal. et kus õppetöö 5 õppejõu juhatusel 150 õpi
peab porgcmdipeonraid puhastama, reha selga koolimaja on ära Põlenud ja otsustatakse a üda lasega.
wõtma ja heinamaale minema, rnõi koguni uue ehitannsole. mis ka walminud 1752. aasiaks,
Aastal 1911 põles koolimaja maha ja foal
muud mustemat tööd tegema, mis on raskem. mil kooliõpetajaks oli Hau? Bruse. õppetöö l:o>>
töötas üüriruumides kuni 1911- a., mil asu»
li? algas 10. naiv. jn leppes l'hnwõtteks.
Sest tema õigus on aias sirelipõesa all jutu aineteks oli katekisniii?, piiblilugu. kir:kula>?l ja praegusse maija. swui selle ajani oli kooli»
raamatut lugeda ja söögilaua man pipsi teha. patived. Koolis õppis 36 õpilast, keda kohalik
õppinud 801 õpilast, kelle hulgast 532 lSpa
kui tema tahtmise järgi ei juhtu olema.
õpetaja walis ümbruskonna clanilTude laste hul
muud
kooli kursuse ja 93 sooritanud eksami
gast. Lpetaja nõudel pidid nad kooli ilmuma.
Aga kolmas sort pipse on need, kes siis ei Tõrkujaid
karistati rahatrahmiga ja ka i h u n u h t- õpetaja kutsele kreisi kooliwalitsuse komisjoni
söö isegi restoranis, kui seal ei ole seantseid I u j' ega.
eeS.
kelnereid, kes oleks wäljamaal õppinud, sest
1775. a. M kooli õpeta jak? köster Hau? Kruuse
Wabariiai Päewil on kooli? õppinud 491 õpi
mis näoga sa sööd neid suuri uhkeid toite ja ning tollest aastast annale? puudulvad ajaloolised last, neist 6 kl. lõpetanud 178.
jood mõisamaa weini, kui neid sulle kütte toob andmed kooli olemasolu kohla.
Eeltoodud informatsiooni hankimiseks prae
Süstemaatilist tegeivust algas kaol 1821. a.
kelner, kes sind nende kohaselt ei mõista trah kiriku kontvendi otsuse kohaselt, mis ajast arwates guse koolijuhataja hra Reialiga juteldes tä.
teerida ega sulle seantseid kummardusi teha. kool tvaheipidamata on tegutsenud.
hendas wiimaue muu'eas, er 1929. a. suwÄ
mis isu tõstaks.
Huwstaw on jälgida önpeainete tootmist kooli ekskursioonil Soomes olnud temale täiesti ül.
Ja pipsile ci kõlba fo mitte talupoja ega õppekawasse, mida näha 1831. a. säilinud ihur lcituseks, kui Jywäskylä seminaris profcSsor
ka Muunnani wanker, waid temal peab olema naalidest (peeti 1831.—1882. a. sakm. 1882. K. L. Krohn oma eestikeelses terwituskõneS
1830 eesti ja 1890 alates wene keeles), dpetati
antomoopil, mis hästi läukleb ja obese haisu
ajal koolis usuõpetust, eesti keele lugemist ja toonitanud, et Eesti waimuwara allikat ei ütle
ei tee, et siis teised näewnd, kuidas „tema" kirjutamist, üld-, kodumaa- ja ka sü inina geo otsida mitte linnast. Maid maalt ja nimelt on
sõidab, ja kargawad tee pealt eest ära. kui ta graafiat. loodnstcadusi. üldajalugu, lendu tst selleks Laiuse kihelkonnakool Ja et EeSti
tehet täisarlnudega ning tutwustati murdu wõib uhke olla, et temal on leidunud maail
tal röögatab. Ja kui ta ise ka kas wõi pal. neli
dcga. ja laulmist. 1842. «. wõeti õppekawasse
Mlt üks talu sulane on. aga Prestiisi tõstmi fafra keel ja terwishoiuõpetus. Ajalugu ja maa mõrane õppeasutu?, kuna Soomes seda ei ole.
Siinkohal juubilarile Paremad õuuesoowid
seks peab tal olema ratas jalge wahel. kui teadust õpetati saksa keeles. 1859. a. wõeei õp
tulcwa'e?s
tööks noorsoo kaswat;:se põllul.
pekawwa
joonistus
ja
uoodiõpetus
ja
rehkendusest
ta poodi tubakat tooma ja simmani peale wõi
juure tehted harilikkude ja kiimneudikmur
H. B.
õhtuti muidu kiila peale läheb tüdrukuid waa lisati
dudega. 1872. a. tuli õvpekaivasse wene keel.

Arsttdepoolt soovitatud.

tama, sest muidu ei saa kella kõlistada, kui ta
teisest mööda läheb wõi muidu kennig kuulma
juhtub.

1875. a. geomeetria ja rehkendusel protsentidega

uleSauded.

Poistke uppus lompi.
Laius-Tähkwere
wallas Kudisma tülaS
Siis on weel -need «beespipsid", kellele keeles ning a. 1889 alates kõik ained tveue keele.'.
uppus
neil
päewil
supsides
Martin Tripka
Kooli sü-tomaatilise tegewuie algu'c st kuni
seante palit ega seantsed rõõwad enam selga
12
a.
wana.
Uppumine
sündis
põllul asu-'
laeMelva
aastani
on
õppetöö
koolis
sündinud
9
ei passi, mis juba. mõui nädal seljas
õpetaja juhatusel särjekorra--. L Nieläudcr IZ-''" wasse lmnpi.
olnud, et nemad peawad siis uued ja selle kõige
H. NielKnder 1834—1873. Aug.
uuema moe järgi saama ka siis, kui endal raha «on 18 <3—<4, Jüri Soo 1874—1879 Joban
Jälle uus minister Liti
ei ole ja mehel wõi isal tat kah ei juhtu Koili 1879—1893, Johann Juksar 1803—1931
wulltsuses.
Lassmann 1901—1911, Gustaw Reial
olema.
6. juunil. Läti walitsuZ täie
(praegune Tartumaa koolinõunik) 1911 19-20.
Aga aja edenemisega tuleb ikka weel uusi 1920. a. alaires on koolijuhaiajaks Anton Reial.
aa
a. tööras kool ühe õpciajaga.
„Pipse" morni, sest manast olid prouad rik
kad ja kiu nad omale majja iifie noore teenija tich£ 919' Ö lU"ib ÕWctöo 3 õpetaja juha..00-879, Ö" Ünbi'§ õvews koolis eksti keeles.

1800. a. veale tvene ajalugu ja maateadu? wene

wõtsid, kes enne weel es ole olnud ja rumaleke

oli. siis nad õpetasid w wälja ise wõi lasksid
mõnel oma wanemal teenijal õpetada. Aga
nüüd. nagu ma äsja seitungist lugesisin, tahe
mwat seast kooli asutada, kas peenikestele
Prouadele Peenikseid majateenijaid walja õpe
taiaks, et siis Prouadel maja ei oleks iie wae
iva näha ega selle man närmiliseks minna.

Ja Peale nende on weel õige palju teisi
„pipse", aga minul ei ole neid kõiki korraga
meeles. Aga kui ma mõnda näen, ken seante
on, siis ma ütlen lalle ,et no sina oled mul
ka weel õige „pip^".
Mulk

Mari on kasulikum perekonnaseep.
SÄ VaHt °" tSiesti neuMari lõhn on peen ja püsiv.

Nr. 150.
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Wõru "Põllumees" wariseb kokku.
Wõrumaa fm»re»« ühistegelise ettewette kurb saata».
Viimaste päewade jooksul sattus WSru asjade seisukorrast pUldub, näib kindel ole
majandusühisus „Põllumees" ülepäasemata wat, et kahju tesmatama peavad paljud.
lostetz protesti mitmed Kõigepealt Laotavad kõik liikmed oma liikme
vekslid. juhatus otsustas ühisuse sulgemi maksu ä 30 krooni, samuti tuleb kanda lisase wöi kui weel kuidagi on wöimalik edasite Vastutust 100 krooni. „Pöllnmehe" võkad
gutsemine, siis küsimus lahendada anda 18. olid tõusnud möödunud peakoosolekuks juba
juunil kokkutulevale erakorralisele peakoos 7 milj. kroonile ja nende tasumiseks uute li
olekule.
salvastutuStc saamine on wäga. küsitaw.
MaksUraskpste tõttu vabastati senine Kaotada tuleb ka hoiusummade ja toetus
ärijuht Karl Solon 5. skp. arwates, samuti vekslite omanikel, kui suures ulatuses, ei ole
vabastati korraga kõik teenijad. AjuttseLS praegu weel selgunud.
ärijuhiks määrati R. Sokk. Kahel päeval ! Ühisuse varandusest ja saadaolevatest
olid „Pöllumehe" äriutsed suletud. Wälja summadest loodetakse teatav osa kohustusi
maksmiste jätkamine otsustatt seisma panna katta. Ainult pangad on paremas seisukor
ja kaupa edasi müüa ainult sularaha eest. ras, kui ühisuse võlausaldajad. Nii on pan
Ühe sõnaga ootama jäädes kuni uksed kade laenud kindlustatud panditud kaupadega
kinni pannakse sunniviisil.
ja ühisuse likvideerimise all nemad vaevalt
Praegu rewidecrib „Põll«meh«" tegewust kannatavad.
valisrewident, samuti jätkub ka inwentuuri
Olgu tähendatud, et „Pöllnmehc" kokku
tegemine, et selgusele jõuda Sri tõelise seisu varisemine on Võrumaal viimase aja ma
korra kohta. Kuidas lõplikult ~Põll«mehe" jauduslikus elus suurem krahh, millest kõigile
kitsikusse jäämisest üle saadakse ja kas sellest pingutustele vaatamata üle ei saadud.
üldse üle saadakse, selgub eeloleval peakoos
„Pöllumehe" langemine on suurel määral
olekul, kus ette pannakse SBõru suurema ühi tingitnd ka asjaolust, et ühisuse tegevused
susena tegelev majandusühisus likvideerida. ühekülgset politilist joont hakati pidama ja
Likvideerimine näib olevat igatahes mää teisitimõtlejaid kõrvale tõrjutt. Sellest eksi
dapääsmatu. Kuigi praegu täpse ülevaade tujest saadi aru alles siis, kui juba hilja oli.

Pühapäewal, 7. ftmnil 1931. o

Uus apteek awati.
LmtPäewal' awaS Raekoja tän. nr. 69,
see on Pika tänawa läheda! esimese
järgu wabaniüügi apteegi rohuteadtlse doktor
Hans Metsapa.
Reedel oli apteegi ametlik wastuwõtmine
terwishoiu peawalitsuse apteegi rewidendi
mag. Rähesoo ja Zartu linnaarsti dr. G.
Krõlli poolt. Rewidendid leidsid apteegi
ruumid oleioat kõigiti wastawad.
Dr. Metsapa apteek on Tartus arwult

Mälestussammas 1905. a. ohwritele.
Awatakse täua Taliuua turul.

üheksas esimesejärgn wabamüügi apteek.

Tiina üks miljonär rohkem.
WSitja saab summa fofje fäftü.
Pühap. kett 3 päewal loosib Karskusliit
mna loterii „Wonemuises". Kui wövtja juh
tub olema loosimise ajalt „Wanemuises", siis
raaksab Karskusliit talle wõidusumma Linna
panga kimitungiga ol ic kohe wälja.

Kaitsemalewa laagri awamiae
edast lükatud.
Tartu kaitsemaleMa laagri awasnine, mis
ol.i ette nähtud 8. sunnil Tähnvere metsas,
on ebasoodsa.le ilmade pärast edasi lukatud
seni, kui ilmad paremaks muutuwad.
Karskusliidu katelt wõ j jtrkle.
Karskusliidu TiVictu siluremate wõilude
Km liHlõ. aasia!. 1.6. oftoobrii Tallinna
numbrid ilm utrad kõige w-r
tahtvas tahkis pidada inrnk?oo-Klek>n linna
-vemini etzutaspäewal wõi' teinpäeMak.

stösgeokelu küsimuse arntamisM ütcuxitc aega

de. pichnl. akvas rood soildalcid rahwalntlgale
Taatar ia muusika*
tule, hoolünata sellest, et kubenlerilt oli jaa
dud
luba looSolafn pidamileks. Kui rohivas
„Wanemüise" nuts täna snmfooniakon sert.
Kaitsewäeametnik - raharaiskaja.
paanikas
oli põgenenud laiali. jäi kurule ma
Täna õhtul tnlcb ettekandele kawa, mis nelja'väetval halwa ilma «oim ettekandmata jäi. Katva? ba 70 surnut ja hulk haawatuid. .paawainte
Beethoveni uweiuiik ..Corio!a,u". sellesama 8. süm. ärtu tõusis üldse iile 200 ja osa kergemalt
Söjaringöounaeohus «öistis Avguft Päidi 3*/ a a. wangiroodu.
foouia. iiifjri ..Eelmängud" jne.
haawatuid ei annud oma haawaitaiaatnist kel
duSsSja mälestamise komitee moodustati, komitee
Soiiõttna esineb nnuud wiiulikuustmk V. Sa« lelegi teada, kartes sekeldusi saudanuitega.
poschnin Sar.rate ..Andaluusia romansiga" ja Tallinna linnale ja ?a kogu Ec-?ti rohivale
Neil päewi! arutas sõjaringkonnakohus sekretäriks.
Komitee anbis kokkuleppel reisibürooga wälja Vieinawski ..^che.r^zo-Taraiitello<ta".
kaitsewäeametuiku August Päidi süüasja,
olid need suured leiuapäeivad, kus leinati
Piletid seiui, kooliõpilastele 25 senti.
kaitseta mahatapetub inimesi, kelledest paljud
keda süüdistati 10.775 kr. wabadussõja mä erilised ,vabadussõja postmargid, mille müügihind
Meeslaulu Srltst järgmine lauluharju
lestuskomitee summade, 374 kr. tempelmaksu oli poole kallim põhitariifist. Margid olid post tusTartu
on esmasp., 8. sunnil lell 9 õhtul ,Kar?lu?« langesid kuulide alla ainult seepärast, et
ja 30 kr. 93 s. teenistusalal kätte,isaldatud kontorites müügil kuni 18. dets. 1927. a. Peale liidu rmlmes. Kõikide ilmumine tarwüik.
mrdishiiuilst läksid kuulama koosolekut. Tal
raha raiskamises. Aug. Päit tunnistas end müügitähtaja lõppu tõi Päit raha kordkorralt po-?„Karskl«se Sõbra" segakoori harjutus algab t 9* ituna pole ka kunagi näinud nii suurt leina
ettepandud süüdistustes süüdi ja sõjaring titvalitsusest tvälja, kuid ei aunud seda mitte lae mciSväewa õhtul kell lu9. Palutakse kõiki täpselt rongi, kiri nende ohwrite Rahumäe kai mis
Peale selle. läbirääkimised kahe wäisasõidu ülle saatmisel.
konnakohus mõistis ta ilma asja sisulisele kahoidjäle edasi, maid jättis oma kätte ja mängis ilmuda.
a?sus ja muid küsimusi.
maha.
Samuti
jättis
Päit
tasumata
margiope
arutusele wõtmata ühes õiguste kaotamisega
„Cantate Tomino" lastekoori harjutus su pü
3M> a. wangiroodu. ühtlasi nõutakse temalt ratsiooni pealt riigile kuulutus tempelmaksu 374 hadäetval
kell 9 hmnmikul 2. hääl. ja kell 10 1. ja
kr.
suuruses.
Otsekoheste
maksude
peawalitsuscte
sisse kogu raisatud summa ühes protsenti
3. hääl. Eelseiswa wäljasõidu pärast kõikide ilmu
seletab ta, et tempelmaks tasutatvat siis, kui kõik

dega.

August Päit oli alates 1925. «., mil tvaba-

raha jSuab komiteesse.

mine tarwilik.
Lauljaid, kcS soowiwad osta Q. E. N. ii. Tartu
osak. juubclipeo sa Lauljate Liidu Tartumaa osak.
ühendkontserdi laule iKair. Meie tee. Kann innad

laulud. Enne ja nüüd. Isamaa ilu hsieldos, Pidu

Õpilased riigikaitse õppustel.
Õppused lSpewad mitmesuguste Võistlustega.
Kewadised kooliõpilaste riigikaitse õppu tõotab kujuneda kõige huwitawamaks, sest sel
sed, mis möödunud esmospäewal algasid, on .päewal lbrraildatakse rida wöistlusi laske ja
lõpule jõudmas. Tartu õpilastest on osa spordi alal. Võistlusteks on wälja pandud
«nwtmeis iligi 800 poissi. Need on kesk- ja hu-l? atchindu. indiwiduaal-auhindu on
kutsekoolide wanemaNasside koswandikud.
määratud fmtfcitoägefce staabilt ja kohalikku
Kooliöpiilaste riigikaitse õppuste Lõuna- delt koolidelt oma parematele SpilaÄvle.
Eesli üldjuhiks on major Kuhlberg. Tartus , Tartu lmnowaMuselt on rändauhind
-on aga juhtiwaks jõuks wanem instr. kapt. paremale Tartu koolile laDmses, missuguse
Bock, kellel abijõududeks 94 selleks komandee auhinna mööduNud aastal wõitis linna töös
ritud kaltsemäclast.
luskool. Peale selle on spordiriistade äri
Tartu poisid on koondatud kahte raiooni: omanikult i. KiwastiknK rändauhind parc
Lembilu kasarmu raiooni umbes 500 õpilast male Tartu koolile teatejooksus. Kaitse- ja
ja Kuperjanowi üksiku jalatväe palajani ka havidusmiuisteeriumi poolt on üleriiklikke
sarmu rawoni umbes 300 õpilast. Õppus auhindu.
teks ebaisoodne ilmastik pole suutnud tõsiseid
Võistlustele järgneb kaitseministeeriumi
.takistusi teha, sest wihmaste ilmadega on poolt korraldatud ühine eine Lembitu kasar
tehtud õppekäike wäeosadega tutwunemisM. mus. Auhindade pidulik wäljajagamine toi
ilmastikuoludele wuasomata on teostawd mub kõrgemale jkaitsewäe juhtide ja wane
Ettenähtud kawa.
mate koõlilegelaste juuvesoMul.
Õppetöö tõpp on 9. snujnit, milline päew
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hakkad ja Oh. mis iluSl, palutakse ilmuda pühap.
lell 12 v. Karskusliidu ruumesse, ku? noodid saa
dawal. ü 5 sents.

Kiriklikud teatad.
Peetri 1. pihtkonna meeskoori lauljaid palmaiste

ilnnida pübapäewal kell 12 v. Kar?ku?liidu ruu

messe Jakobi tän. nr. 8 nENü üldvroowils. Har

jun?? le-erisaali? jääb ära.
Cw. WennaSte kogudus. Raekoja tän. 23. Pj?hapäelval. ». juunil pühitseb leskedo-koar aasta
püha. Kell 6 hommikilpalme, kella 7—9 kosunüe

sõna ja vühalaul. Laulukoor. Kell 5 v. l. laste

pühaväewakooli lõpupidu. Lastecttekauded koorjlau,

ludega. Laululebed. Jumalasõnaga tcen'wad küla

lised. weunad. Tallinnast. Juhatus.

(tlwa op. «su Peetrl-Pauli kirik. Pühapäewal.
7. tunnil koll 10 e. I. jumalarceinstus armulauata'

Lauluraamatud kaasa wõtia. Pr. M. Järwitz.
Mnwl, koosolekud Ja pidud.

Haridusselts „Edu" korraldab ekskursiooni Soo

me 20. juunil, ülesandmist wõetakse wastu 15.
juunini Jaama tän. 71—11 hra Jakobsoni juures

ja Jakobi tän. 6-—1 hra Martini juures.

NniSseltsi kangnkudumiSklaSsi Svilerõte lõpp

steõhru on esmaspäewal. 8. juunil kell 6 õhtul
ühes kudumistööde näimsega. NaiSielns lirknttd
kõll palutud. Registreerida esmasväewal kella

2-ni kantÄcis.

i'.il 7. aasta! püstitati „Estonia" teatri-ijoonc kõri vase sellele fofytlc puust oboltif, ims

acp aja joofsui juba oli muunmud inetuks.
Eriti torfas fee silma „Estonia" rahmale.
oa inöödunud aastal osa Estonia" seltsi te
gelasi panid kokku 125 krooni wäärikama mä
lestusmärgi püstitamiseks. Pärastpoole selts
andis omalt poolt selleks weel 2000 krooni.
Asjast hakkas kinni ka Tallinna linnamai itlus.
kes määras samba ehitamiseks krediiti 3000
krooni. Samba aluse ja parketi selle ümber
ehitas ehitusmeister R. Treuberk. kellele icc
läinud maksma üle 1000 kr.
Sammas on tvälja raiutitb graniidist.
Samba ehitas skulptor lichan Raudsepp, kes
ka-wauditc wöistlu>el sai esimese ja teise ui
pinna.

Ringi ümber kodumaa.
Wiljandi linnawalitsuse uueks mureks on uude | iüiufla ttc ärde, kus möiidakaiiaia „iu-i:a pärast"
raekoja torni muretstda moodne ajanäitaja lußir ' tolli, f o. ttstiua norirakse. Tuleb mõni maamees
on läbirääkimisi peetud walie-maa firmade ennd<p ! «innast koormaga, siis wõib ta sarnam? ..rollipunk

jatega kella ei ?õ!l»a ometi walmiÄad.7 kodu

maal! Käik? elektrijõul ja linnarahtnas muudkui
seadkn oma taskukellasid ..maiuse" järele. Vis

j tis" wartzti rnwrft ilma jääda, nk'i kütete
lonldeie ou uecd mehed päris nuhi luhU.

j ÄSkurfioomb Pärmimaal. .Pärnumaa parema

tisti läheb niisugune riistapuu ka midagi maksma. tesse taludesse ekHkursioonide korraldamiseks on
Raadiojänescid on Viljandis samapalju kui abo« 1 maa-agronoomile esitanud soowiawaldusi põllu
?andn,'e teaduskonna nliõpilastd Tartust, Bigala
ucnie. Jaht ou kull külva, aga „säne-?te" sugu põllutöökooli
õpi tast d ja mirmed põllumaja udusliie.'
wõsa on wisa Um-siu vanema.

Põdrad Porkunis. Assaumlla kiila? Porkuni? organisatiioond. Wöimaluse korral ankakst cfd
nähti noil päewil kahle, põtra heinamaal. Hori- Turfart iidele kaasa ka juhid.

Pärnus ttlguwad fuweksntserdid. Reedel jõud s
Itkult porkuni metsades põtru ei caitsc.
Haapsalu suwitnshooacg algab täna, 7. juunil. Pärnu !lZ>li:tmcliue surufoonstr orkester, kes
Seni trn registreeritud 80 su lvi mja t. Pra.gnnd 2imiui taklikep! all alustab korrapärast'!l sume.külinad ilinad tnistvitawad killaliste saabumist. Tei komserridi- andmist. Cstmene fontfert on vuksapäe
npäewal külastawad Haapsalut 28 Soome ajakiä >nat. 7. junnil, .Hooaja keskel mängib orkesrer ka?s
i korda päctva-i paeival kaks u:ndi rannal ja õsttist
jauikkip keda wastu wõmb linnawaliiius.
rannapargi?. Laubäewal omasid oma uksed
130 sendi pärast 0 a. sunnitõõkc Rakwere- ; alus
rasid kegcwust Ta kõik ministd lõhnsiuskohit.
Paide rahukogu niõifii? 3 noormeest, nimelt o,a
-g>r:'iui. Volini ja Tarakanowi 8 a. sunnitööle selle rannasalong ja sutmkasino.
eest. et nad jaanuarikuu? .rööwistd. ise olle?
Pärnu saab turiStide juhte. Pärnut külastab
durid. kmipmecs Ljuboumdrotvili 130 senti „wii igal suwel hulk suwitasaid ia läbrõitsaib, kes
aga pcamad turjsnde juhnde puudust! omapead Ir<

naraha".

Uus tuletõrjeühing Virumaal. Wimnnaal.

Joata wallas asutati wabatahtli? baletrrjeiihing.
Osawõtjaid oli rohkesti.

Hulkurid Wirnmaal. Jgok? suweks walgnb

kuma linnas, mis on aegawiitew ja nii mõndagi
lääb selle tagajärjel selctamainks ja kakeulma ma'-

bele. Kuna Pärnul on kuulns nnnewi? ia 'ellost

wad elama hakaia. (friii Virumaal on talumehed

säilinud hulk ajaloolist waatainisimärsust. korral
dab Turistide ühingu Pärnu osakond linna plaani
kindlaks rutvuSsamiicks enmets turistide juhade

nendega igal suwel hädas.
Praegu rauda',nad kaks salka sellaseid mehi Alu
tagusel ringi. Tihti aniwad nad öö'eks mõnda met-

wolane Köösel, suvelinspektor P Raudteid ja nm
tud Pärnu muinsuStundsa H. Laakmann.

maale n.n. ..seiklejaid", kes maamehe tirrjal taha'-

kurluie. Kursust jubaiawad kooiidirekwr aja,

Sport.
Tartu teated.
Tehnika- fa realgünm. õpe
tajaile öeldi üles.
Haridusministeeriumi korralduse põhjal
teatas Tarku linnasooliwalitsus tehnika- ja
reaalgümn. juhatajaile, et nad mõlemate
koolide likwidecrimise puhul kõigile õpetajat-le, teenijaile ja muule personalile üles ütleks
1. augustist alates.
Kuuldawasti wabaneb selle tõttu umbes
66 isikul teenistusest.

HariduMniuistcerimni poolt on tehtud
Korraldus koolnvalitsustele, tst need keskkooli--

õpetajad, kel alg- ja täiendiwkooli õpetaja
kütise ja kauemat arga töötanud ithtg kel suu
red pedagoogilised wrlunmscd ja nüüd koon
damis'te tõttu jääwad kohata, wiialkse üle alg
koolidesse noorte algkooli õpetajate asemel>e.

Pühapäewal awatakse koolide näitused.
Pühapäetval sa esmaõpäiwal korraldatvad kõik

Tartu linna algkoolid koolinäituse, maha aX*
watud maatüübilised 0. sa 12. algkool, kus öppe
töö juba lõppenud, ja 11. algkool, kus näitust ei

ole korraldada saadud. Näitusel pakutake 2le«
Maad et kogu aasta jooksu?! tehtud tööst. Sel ots>-

tarbel on esitatud näitusel õpilaste tööd kõigis
aineis, mis tehtud nii klassitööna kui ka üksikute

övilasrühmade wabataMku üritmena. Peal,
lelle on tnõimälust mööda antud ületvaade koM
üldistest töötamist: nginmstest.

Metsateadlaste päew jaanis.

llv. kl. l>t—6 ja esmasp,, 8. stp. kl. 6—2 Jj.

maiana staapi Karlowa tn. Samas on ka
sõitjate registreerimine.

Juudi TenniS-Klubi Tartu».

TartuS on hiljuti asutatud ilindi TemriS-Klubi.
missugune
asub Vallikraatoi tütt. nr. 18. Pla»Z
19. metsateadlaste päew peetakse 27.-29.
utt hästi korraldatud sa see sport naib palju poo
järjekorralisele
olümpiaadile,
mida
juunil Tartus. Esimesel päewal on ette
kanded Ata tän. 46, kus peale päewa awamise sedakorda korraldab Kii üliõpilaskond RiiaS. lehotdjaid leidnud oletoat: pea iga tones juudi kd
ning 2—3 referaadi ärakuulamise tutwune Olümpiaad algab 11. septembril ja kestab kolm danik harraStub seda sporti.
takse Raadi Dendroloogia aiaga ja sõidetakse oot toa. üliõpilaskonna lehal, kasivat, toimkond on
WöLdukad sakslased pura
toälja saatnud üliõpilar-orgainsaisroonidele järele
Ülikooli Õppe-- ja Katsemetskonda.
pärimised
sportlaste
kohta,
kes
toõiatoad
osa
kaS
nefid.
28. ja 29. juunil on ülikooli Õppe- ja
SELL
i
ivõi
ülrõp
ilas
konna
kergejõustiku
wõist
Katsemetskonnas ekskursioonid ühes wasta
Sport" lõi „PreuZseni" 3:0 (1:0).

wate seletustega.

.Kulud /sõiduks Tartust Õppe- ja Katse
metskonda ja tagasi ühes ülespidamise kulu
dega on arwestatud 6—B kr. Osawõtta
soowijaid palutakse hiljemalt 24. skp. Akad.
M-si juhatusele, Tartus, Aia tän. 46, teata
da., et oleks wõimalik sõidu- ja teisi korraldusi
teha.

Juudi poeet L. Jaffe Tartus
Sionistide juhtiw tegelane.
Esmaspäewal külastab Tartut sionistide
liikumise juhtiw tegelane juudi Poeet Leib
Jaffe. L. Jaffe on sionistliku liidu keskkomi
tee liige ja juudi organisatsiooni „Keren
Haiefodi" direktor. Külalise wiibinüsel TalIwna, kuhu ta saabits Helsingist, äratas ela
wat huwi tema kõne, milles ta tutwustas
juutide rahwuskodu ülesehitamiseks Palestii
nas tehtawat tööd.
Wäljasõit wanadele õpetajatele.

Näitu"ed on awaiud igas algkoolis pühap., 7.
Soowiiaw on et kõik wanemad. kui ka teised kooTtb ning kogu seltskond kooli,käitun elatnrlt külas
taks, et nende kaudu tundma õppida meie rohiva
kooli sihte ja saatvutusi.

SGLL olümpiaad ja üliõpi
laskonna kergejõustiku wöift
lased.
üliõpilaskonnale on strabmnrd kui s SC.LL

WAjasõidu tarwaskotta ja Kauksi korraldab

lustejt. painelt katvatins üliõpilaskonna kcr
gejmlStiku wõiülüu ära pidada toeel enne SELL
olümpiaadi, siis oleksid need eeltvõistluied ja sel
gitaks, kedir on SELL olümpiaadile toälja panna.
Kuna olümpiaad on langenud septembrikuule,
mil ineil kibedad eksanriaiad, tcrl> eesti ült õpilas

kond omalt poolt SE?L'is ettepaneku, er wõistlü

sed peetaks mrgustis. See küjimu? tuli arutu
fele ka äsjalõppenud SELL kcn?too?entsil, kuid
praegu ci ole selgust, ka? on Eelti ettepanek teis
tele ivastuivõetato Ivõi nutte.

Tentawasii oli mööhrmid aa?ta SELL kerge
' j õuSti fu oi irmti iaad TalltnnaS.

Pinewad katsewõistlused.
LatvpSetva õhtul Tartus alganud kergejõustiku
katfetvõistlused kusunetrad hooaja paremate??, sekt

Berliini tugewam jalgoallinrceskond PreuSien.
kcS toõiriõ Kaunasts õ:l. Riia? wõitis 3:1 ja män
gis Wandereriga lvitki 1:1. sai reede õfüul Tallin

nas Spordilt oinannun tuure kao:uje olaliseks.

iPiimu hiljem aga on juba pünw, fmb tagajärje.u
surumurs.PreuSseni tvävama all. Järgneb Spord :
järeljärm<nu surumine. millest saksllvjcd ainu!?
üürikeseks pääseload teisele Mäljapoolcle. 26. min

Karin lööb feJgeft wõimalustst tuuri ja 29. Käsn
löök rabab tvärawapoöti. Selle ragajärjcga poot>
aeg lõppeski. Teikel poolajal päike oli läinu) pilu

toe taba ja tuul oli tvaikjcm. Kuid üllarus rulli
jällegr esimesel minuni. Spordi paremäär Ka«

mängis toredasti tvärawawadist mööda ja lõi tet-ic
tvärawa. 7. min. sakslased saatvad lähedalt waba
löögi, kuid pall liiiiafi"c üle Mürama. Nüüd algab
jälle järjekindel spordi rriumfecriuiine. Sakslaste

Mõistlusmoraal on langenud ja iga Spordi mees
on oma maStastn sakslasest eite. Iga minuti jä

rele on Spordil wäramamõimalun, kuid

min on sama palju Ainult Publik ?öeto.k'e n ella
dega kuumaks kui tuli. 28. min. on jällegi järn<

korraline nurgalöök Spordi kawk-. Sellcir lek

kinud Märamaastriest surumisest Park lööb kolmanda

Meeskond hätoineS spordile 3:0.
Mürama, mis jääbki löpptazajärjeks. 4r>. min. on
Luu mr ftÄkSlaSte voolt alul ja nad ivaliüd poole Kais jällegi MärawaMahist möödas, kn-d äbmi? lööb

päri päikest ja kauni-, kõiva nmlt. Spordi algu»

aga oli jõuline. Juba esimesel minutil nad saa
touknid korncri ja "ellest lõi Karm kohe wäratoa.
Ootamatusest jalnnaiunud publik atoa- otoett

siooni alles pärast toibumist.
Süfr norm vim-5 iasamägiue mäng. fu£ fatžlakb
näitasid fitc-? omapärast fombmemmisoSfuft pool'
kätise i<t edttritvt wabcl. Mäng aga ägeneb ning

fytffab jclguum. Spordi ületvad iafslaicb on imv
nthib tegema hädalööke. 15 min. Spordil on iiilie
hiilgaw wäratvawõimalttS. fnib ometigi äpnthtb.
Minut bilinn nga Täpner kaotab palli, kuid saks

wärawait mööda. Nurgalöögid ond lv:?. Soerdi
kasuks.

oli' üle 2000. SasKlaSre

tvõi-5 osalt olla tingitud la selleit, ct f.frul ilm
oft muutunud tväga itikhcf?. Kuid oiiu??atv o'
ni?ki Svordi energiline.' sa rujurobkc mäng.

itlds? ''e« oli kaunim mäng Tallinna? eanawuie'
Toomal. SakLlaSLest teenib publiku 7ii:uu nende
märatvameht. ke? meisterlikutr lik:mdecri? mitu
kümmend terawat tnärawapommi.

-astel jääb wärop..' 'aainntam tia ii?na r.:?i!vii?ul;.

neile wõistlustels on koondunud Eesti kergejõustiku
eliit peaaegu ter lvi kultses koosseisus. Kahju ainult,

et ilm nii jahe on ?a kangsstab wöistlejaie lihak
seid. mis omakorda ei latse kõige varemat saatvu

tada. Warom ülesantuile on tvoel juure tulnud
kaks Rakwere Spordiklubi meest: Werder toisketeS

Wanade ooetajate ühing üheS Ew. tvendade sclõ ja Landberg korgits- ja teiwashüppe?. Kõrgus
siga 14. jutuni! sa. Kogumine j aamap laisile kl. hüppes on oodatu wäga pinewat konkurentsi, tmtut
7 hunt.
seas on ka Rähn teinud Tallinnas 1,80 NT. Wõist
Selle puhul korraldatakse jumalateenistus
Kauksi paltvelas kell 4 P.I. ja kontsert-köneõhtu luied algatvad täna kell 4 v. l. Katvas Id. 1000,
Kauksi algkooli ruumide? kell 6 p.l. sega-, mees IõOO ja 10.OdO m. jooksud, ketas ja oda, kõrgus

Tartust läheb kolm.
koori ja sooloettelanneiega. Kõneleb jtud. hra ja te-i!va?hüpe ning teatejooks. Naistele on
Septembrid peetakse Tallinnas «sh, latt za Laurson teena!: Noor olla on ketvadet rinna sees 100 m ja kõrgushüpe.

leedu linnade liimde kooSolcZut, kus iga riik on
eütatud 25 saadikuga. Tartu lmnawalit usest pa
lutalse oslz wötma kolm isikut.

Õp. X Llmrson läheb pevfio Ue.
Tehnikagümn. õvciaja .A. Ltrurson ahe
juulist alates pensionile. ?. Laur on on õp era
iana tegutsenud 34 aastat. WümZete! aa»> a e
õpetas ta reaal- ja tehnikagümn.

kanda.

Tartu juudi elanikud põllumeesteks.
Tartu juudisoost tegelaste jtmre? on kerkinud
mõte linna ligidal omandada omale talu. kus wõik
sid juudisoost elanikud põllutööd teha. Talu sihiks
pole majandusliste huwide taotlemine, waid ainult
põllutöö wastu huirü tmtmine.

Eeltööd Zgsgrattaklnbi aastapäcwa korralda'
miseks.

Tartu kolnr.as aastapaew peetakse

13. juunil. Samal päctval pühitseb klubi tvanem
liige, kassapidaja E. Heide, oma 33-aastast rarta
spordi tegewuse juubelit. Äastcrpäetva korraldamine

üle nõupidamiseks on kmnitnd kokku pühap.. 7.
jininik? kell t 0.30 erakorraline peakoosolek kaitse

Miljonid kinnipitseeritud kastides.
Tfina kell 3 Karskusliidu loterii loosimine.

PLHapSeval, 7. fmnttt 1981* a.

»£ O S Tl M E E S"

nr. 150.

Tallinna gümn. juubeliaktus.

parandada ainult sellega, kck möts obi®» Msume tvussekreiär Gchilling oma NnoS ütle», et asja
teaduse ja kui see kooli suudad meile pakkuda tõ olu. et gümnaasiumi 300 aasta kestel on tvalit
sist leaduft ja walmistada tõsiseid rahivajuhte. senud mi palju keeli st? rahwusi, on tõenduseks,
Rügiwanein sootviz koolile õnne tvabariigi walit» et kulwur on ühine. Kooli wilislla-Zkogu pool:

Tä liin na linna gümnaasiumi LOO. a. juubeli imse ja enda nimel. Kõnele järgnes hümn.
annetati koolile uus lipp, mille andis üle toil.fi
Peale selle sai sõna gümnaasiumi ajalooöpe laskogu esimees dir. Wilhelmson. Sellele järg
osawõiuga. KülabSte hulgas olid ka tväliSminiS ta ja Oratv, kes tutwustas koosolijaid selle isiku nes Pikk rida iuusõnalisi terwiinsi. Telegramme
t«r J. Tõnisson ja haridivSminister J. PiiSkar, ga, kellega on tihedalt sootud gümnaasiumi ole M saabunud üle 50. Aktus lõppes muusikaliste
peale nende Läti, Soome, Rootsi, Daam Saksa ja maSolu. Kõneleja pidas tuumata, sügawalt lu paladega.
Poola «välissaadikud. Lige rohkesti oli kohal ka gupidawa ja austa iva kön« Gustaw Adolfist fui
aktu-S kujunes „EetoniaS" õige pidulikuks ja suure

meis koolstegelasi ja kooli tvilistlasi. Estonia"
ummikas oli wiimase istmen rahtvast täis

ja ka rödudÄ ei olnud inimestest puudust. Enne
akmse aiva iirist ilmus akiu«l« riigiwanem ked?
wõcri laubale asetatud koori ja orkestri poolt wastu

hümni ja terwitilSnmrsiga. PeM selle afuS kõ
nccoli dir. Kuusik terlvitade? kolkutulnuid ja an
deS iõna riigitvanemale.

Riigiioancm ütles, ei tänane päeiv ei ole täh'-

ti' ainult koolile, wid kogu riigile ja rahtvale.
Ku.gi tvaremattl aastatel eestlased ei saanud sel

leS kcoliS haridust orjaaja tõttu. siiÄi iee kool
w.?lm>s:as ette nreie maa juhtitvaid tegelasi. Efi
mee Tallinna wilgustallika kaudu on loodud see

Londsui bör?te«ted
5. juunil s. a.

124 1/10. New Yorgis 4,86 8/16,
Brüsselis 34,92"/, o)enf:S 25.09 %. Amsterdamrs

12.09%, Milaanõö 92.95%, Berlimie 20.50"/2,
Siokholnns 18.15%, Kopenhaageni? 18.16%,
Oslos 18.16%, Wiinis 84.62%, Praagas 164%,
Helsingis 193 3/8, Ma dr üdis 50 7/8, Li-sabonrs

108%( Areenas 375, Bukarestis 817%, Rio de

Janeiros 3 9/16, Buenos AiresiS 33 15/16, Mon"-

r—a ««rzad «i-Mwmmmwd I- h-««I»«i>
PShja,Sl>Mdina-wia-. E-omc,. Sesttt "sl?-,/'
* *»*>» l°S° mabrftarbni, mrdvnnd ?n
l/ude ja i-aadub jm W
naät. fflröM j-»- Sf.«t,
nenbel laiene» «« PShia-Ek-ndmaawi- x-hl
Aon. sihis. Tema -iln- Pshimmr- w--°
on liikunud >a !
iiit homseks Läün«u«rclo. Selle «
Uta ja wahen-m»

telvideos 29%. Bombaps 1 sh. 5 p. 3 f, Shang
haiS 1 sh. 2 p., Hongkongis 11% p.. Yokohamas
Wõru
abimets»
ülema
laipa
Eestis oli -il- keiwäewal S-II
riigi- ja sõjamehest ning haridustegelasest.
2 sh. 3/8 p, hõbe 12%.
o—7
kaadi ja täna hommikul 5 eoa
ei
leita.
Sellele järgn-os kooli orkestri poolt kantaat ja
Maapinnal oti öooi Tartus 7,h "„s-l,wa
terwrtmsed. Rootsi rahtvussekretär hra Pleos rõ Liiguwad kuuldused, et Jaaska on põgenenud.
Tugewmn ilmad, soajouemiu. algab
Soe ilm saabub tulewal
hutaS et kool tuletab maelde ka RootsiTeisipäewal uppunud Wõru abimetsa
nädala
keskpaigu.
EeSti M-mutiltc-ie sidemete w.nradust. Wc ae rah ülema Jaaska laipa pole seni weel leitud,
nädalal.
Tartu vjulaS
kultuur, mida meie praegused Pölivad jaÄawad. kuigi on teda mitmel korral otsitud. Uppu
Praegu hoowihmad, öökülma wõimalused.
Selle õppeasutuse ümber on liikunud ka eesti ha mise korral oleks pidanud laip praeguse wee
oli laupäewal tveefoojus 11J kr. C, ohusoojuS
Pühapäctval merel paiguti weel kõwad, maal 8.6 kraadi.
ridu.<e häll, sest selles koolas trükiti esimene eesti temperatuuri juures Z. päewal weepinnale
raamat ja selle kooli juures töötas ka meie aka tulema. Et aga reedel ja laupäewal laipa keskmise kiirusega loode- ja põhjatuuli. Muutlik
dvemik Wredemann. Riigiwanem tänas ja soo nähtawale ci tulnud, siis on tüsitaw, kas pilwitus, wähenewad hoowihmad. Sisemaa ma
WaStutaw toimetaja Oskar Mand.
wiz õnne kõigile kooliõpetajatele, wilistlastele ja Jaaska üldse on uppunud. Wõrus liiguwad dalamatel kohtadel kerge öökülma wõimalus. Päe
Wäljaandja Eesti Kirjastus-ühlsuS
õpilastele, kellele on õnn osaks saanud kaasa teha kuuldused, et Jaaska on põgenenud. Kas wii wal kuni 13 kraadi sooja.
Mewaade laupäewal, 6. juunil.
seda silmapilku, mil foctf 300 aastale tagasi wõib mane oletus aga tõeoludele wastab, pole
Trükitud „PoStimehe" trükikojas. Tartus.
Walgemere madalrõhkkond püsib täitudes paigal.
tvaadata. Meie oma maa ainelise kehwusega wõime Wõrus weel teada, kuigi 'sellest rahwas räägib.

Uks üiikond uülismoo riidest

ülikond kodumaa riidest

paneb Eestis ühed kangruteljed
terveks päevaks seisma.
Tarvis

7-toaHiie

korter.
Jakobi tn. 38. Toome ääres,
cxn kobe välja üürida. Tea
teid korter 2.

Tapeete

annab tööd terveks päevaks ühele kangrule j a
neljale teisele töölisele ja kindlustab seega vuele
töölisperele terve päevase teenistuse ja leiv .
Kas oled selle üle Järele mõtelnud?

Kingsepp
MMM

Pepleri tän. nr. 7, eestuifcs.

parandab igasugu jalanõusid

Oksjon.
Keemiline
17. juunil s. a. kell 12 müüak

kiirelt ja korralikult. Uute se enampakkumisel Valguta
tellimised samuti hinnalt raioonj konstaabli poolt Val
imeodavad. Veeriku, Lõuna guta
vallas, Tartu maak. asu
tän. nr. 9—9, kingsepp Suur.
va Lõve sisseseade,
mis koosneb 2 turbiinist, 2
paari kive, kruubimasin, tan
Korralik aus

harilikud, liukrusta ja weckindlad kõige suuremas ja täie
Vajatakse nais
likumas walikus, kõikides wärwides. moodsad 1931. a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX päikesepaisteline soe
karjamustrid äärmiselt odawate hindadega ja igasugu garant.! X Ametiskäia meesüli- X
korter.
X Õpilane soovib Narva X
häid kinga, riide ja
J maantee raioonis päi' 8
ravitsejat.
laistelist, möbleeri- x 4 tuba, eestuba ja köök. Kivi
li
maalri wärwe
-j elektrivarustusega X t. 16, II korral, välja üürida. Keeni jaam, Laatre vald, '
5 ja erasissekäiguga 8
XX
Soome tallu. J. Ertel.
palub kohta väikesse pere
Suvitajatele
lakke, pintsleid ja maalri tarbeid, pronkse, lehekulda jne. X
konda
ehk üksiku juure.
odavasti
välja
üürida
X
wäiksel ja suurel wiisil soowitab
Vajatakse maale
Kuu 4—B. A. B.
X
terve maja
rätsepa*
s
ilusas ümbruskonnas, oarmi
Vilunud juokselõikaja
buse peatuskofrt. Lähemalt
3 A. Rekand
88
abilist
X Soovitav aiamajas. Teat. x postkast 164, Tartu.
X slt. A. T. H. X
Kaks
päikesepaistel,
möb
neiu
Rohukaupl., Uueturu tiin. nr. 1, TartuS.
XXXXXXXXXKXXXXXKXXXj leeritud
Tulla Liiva tn. 16—4, kella
10—12 e. L
tuba
soovib kohta, võib ka väljas
aiamajas ära anda. õnne tn.
pool Tartut olla. Kirjad alt.
I! Vene Kinnitusselts, asut. 1835. a.
Vajatakse tütarlast ehk va „Juukselõiikaja" all.
2—3 tuba köögiga soovin !. 23, krt. 6.
nemat naisterahvast
juuliks I. linnajaos, kesk
(fehtsni)
Põllutöödtegija
Väike möbleeritud
linna ümbrusse. Teat. slt.
karjuseks.
,J.
B."
all.
poliiside omanikke palutakse oma dokumente võima
maa neiu
taba
Kaupa tehakse 7. skp. kell 9
likult kiiresti ette panna, sest on väljavaateid neid Otsitakse 3—5-toalist
hora. Kastani tn. 123, poes. soovib tööd suuremasse tahu.
poliise likvideerida.
üürile anda. Tartus, Elva
tn. 7—2.
Paückum. palun saata slt.
„Maa neiu" all.
Mailiii
Möbleeritud
tt[(kl![l|ll|lKl
•MS
nüüd kohe ehk edasp. Teat.
on
tarvis.
Lähemaid
teateid
ühes hinnaga slt „E." all.
toad

riiete

gulõikaja ja puhastusmasin.
Vähetarvitatud

puhastus

]

Raekoja tn. 97, poest.

Tallinn, Viike-Roosikrantsi 9. Tel. 12—94. Vastu
võtmine kl. 9—lo ja 4—5.

2 tuba
ja köök, mööbliga ehk ilma.

Teadaanne.
15. juuniks
vabaneb remondist
ilus,
päiksepaisteline
End. Kambja ja Suureturu apteeker*i
Rtjki valiti IM
et 12. juunil s. a. kell 4 p. 1. antakse Ropka valla
majas vallavolikogu ees vähempakkumise teel välja
mitmesugused valla hoonete ehituse-parandus
tööd. Pakkujatel tuleb 10% pakutavast summast
kautsjoniks sisse maksta. Lähemaid teateid võib saada
vallavalitsuselt.

V. ». DAAMID! Palun külastage minu
odavat väljamüüki. Müügil kõiksugu fan
tasii- ja õlgkübarad hooajale vastavates

6 tuba,

veevärgiga.
Tartus, Kitsas tän. 6.

värvides ja fasongides.

Kõige austusega

Aleksandri tän. nr. 8. H* Hallap*

Kolm kahetoalist

korterit,
Kõige suurem valik
M TAPEETI
> ' sendist alates rull. Pabmlri
«KODUMAA* Tartus, Aleksandri t

T nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.
nh.«ftuMmHMMgnmßUßansunmaHusa|l

toad
üksikult ära anda, erasissefc.,
defcfcer, telefon ja köögitarv.

köögiga ja keeduvõimalusega,

elekter, veevärk ja kõik kõr

valruumid, üks neist väikese

virtinat,

töö peale

na ruumidega. VÕTU t. 104—1.

Korter,

Tööpakkumised

Tööotsimised

soowitab odiwtiti

Tartus, Suurturg 7

kappe,
voodid, pildid, sulepadi ja
muud majakraami. Narva tn.

65, krt. 4.

riiul, 2 poolikut tamme vaati,

Apteebi

2 aut maja
kahekordsed paremas lin
najaos ilusa aia ja palkon. 1
väike maja kr. 4000 eest,
millest võlgu võib jääda
2400 krooni. I järgu komis
jonikontorist Tartus, Suur
turg 7, kl. 9—2. K. Virro.

Tarvis maale

Tartus.

Seakarbonaad 35 s.

Sibulaäclops 35 „

Poolavorst 20 „
Kotlett 20 M
Vasika maiks 20 »

Tanguvorst pekiga 25 „
Moefcva seljanka 30 m
Pudel õlut 30 „
Palun ise veenduda.
Omanik A. Novitzky.

Kõige parem on

De Jong kakao.
sidruneid
saada Arena, Loskit & Ko.
juures, Söögiturg 4.

Rutuliselt korral, puuhoo

Kellel juhtub olema suur müüa ehk ehitustöö tasuks
anda. Teat. kohapeal, kirjal.
>lO. a. p. m. adr. Uderna
p. k. 7, Peeter Sööt, Kaasiku
11.
talu, Elva.

Kärn ja
lapfewanker

Kulduuride ehk
muude asjade
ostjad,
kes 1925. a. kuni senini kel.
legi mereväe leitnandiks ni
metatava isiku läbi petta on
saanud, palun teatada Tartu,
Kivisilla juurde pudukaup
lusse. K. Siitso juurest saab
teateid süüdlase vastutusele
võtmiseks.

Maja

Kflfltrl S sSSglnaJas
maitsevad

müüa 111 linnaosas 16 toa ja

suure krundiga, hind 12.000
kr. Teat. Vana tn. B—l.
Müüa

kitsepiima
Mfifimised

o»'

Kooritud

maal soovin osta. Teated slt. netega väike
„Nr. 9478" aIL
popsikohi

tari
'soovib kohta restoraani ehk
kuhugi mujale. On soovitu
sed olemas, soovitav ära
sõita. Kirj. slt. „41 all" kuni

Kõige odavam söögikoht

Müüa

Tartus, Jaani 23.

odavasti müüa. Lähem, post
kast 164, Tartu.

12. rikp.

kanast

ITININI»» rt
Tartw, Saarturg li

Müüa

ali.

Kauplus

PARIS

on müüa Kuu tän. nr. 10.

öpipoisst.
mis sünnis boolile? Teated
Lootuse 9—ll kella 7—lo slt.
14.juunini ..harmoonium"
hom.

Restoran

taimi

paljuhäaltega korras
ra ära anda. Asub vesiveski nr. 2.
a meierei lähedal. Lähemaid
eateid saab äripäevi! Tar Vajatakse ümberpööratava

ust, Mäe tän. 34 4, kella
i—6 p. 1.

Uueturu tän. 1.

Vabaduse t. 21—2.

Möbl. tuba

kes oskab hästi keeta ja
valmistada ning
erasissefc. välja üürida. Väi kiÜmaletti
ke-Tähe tn. 10—7, II korral. keelivaldajat viisakat
ettekandjat
Kauplus
Hotellrestoraan de
. juulist s. a. vähese kauba Lähemat
Russie, Aia ll>. Tartu, tuba

Tartu pesukoda

liha- ja kapstatünn müüa.

Soovitakse osta väikest
korr as
Ülikooli
lastekliinik
vajab
rö imalus. Lepiku tn. 2—l. kahte haritud naisterahvast
maja
Hästi
ühes
aiaga
Tartus või Jõ
põetaja
mObl. taba
geva alevis. Teat. ühes hin
ametiskäijale naisterahvale
naga kirjal. Tallinna, post
odavasti ära anda. Linda tn.
kast 182, ffA. S." all.
õpilaseks
3, krt. 2.
Ostetakse suurel ja väiksel
Kaks suurt
Tulla lastekliiniku (Veski t. arvul kooritud
nr. 6) kella 11—1(2 e. I.
tuba
Kliiniku juhatus.
on saada, kas köögiga ehk Tarvis I järgu restoraani

aiaga ära anda. Küsida Tots
toi tn. 3—l, tel. 178, kella ära anda 2 suure toaga. Ka
luri tn. 35—1.
9—12 ja 3 6.

odavasti müüa. Ilus koht, küla sees. Hooned head. Põllud
head. Tartust 30 km. Piõmameierei luuree. Teateid seab 3 tuba, köök ja eestuba väl
Tartus, Uueturu tn. nr. 11, mööbliärist
jtt üürida. Vladimiri tn. 7.

Suural ja wSlksal arvul
pciqameil palwW

Ostmised

Jaama tn. 7—3, kella 9—12.

tn. 7—3, II korral.

Palitud, ülikonnad, kleidid,
siid ja villased puhastatakse
kiirelt ja korralikult

Poeleti,

kingseppa

Hästi möbleeritud

MOODSAID
Korter,
naister. mantleid
käidavas kohas üürile anda.
siniseid, beeS jne. suures valikus võite odavasti saada. kaks tuha ja köök, hobuse Küsida Tähe tn. 124, II k.
talliga ebk Ilma, suurte hei
Söögiturg nr. 1 {pritsimaja kõrval). ODAV HIND.

Wiiheldane talu

Peedi ja loomapeedi

Vajan töö tundjat

Poeruum

Siberi karusnahkade ladu.

töldauto,
naha võib pühapäeval kella
p. 1. Lõuna tän. nr. 6.
Auto sõidab esmaspäeval
kell 4 Tallinna.

köögitarvi taimsega. õpetaja head

va nni to a ja
Väljamüük!

Müüa

nr. 203.

kar, telel. 63-a.

õpetaja tn. 7—2.

k*a. pedel.

müüa Vana t 15, k. 4.

Kontrolli all olev
köögitarvitam. välja üürida, Rätsep vajab
otsib suv eküüdeks kohta.
taispilm
6—13 kr. Tiigi tän. 88—2,
Väidab keeli ja Võib kõigis iga hommikul, aasta läbi,
käealust
hoovis.
ainetes järelaidata. Tasu sau
kes tööd tunneb. Elva, Pikk rus tähtsuseta. Teatada slt. linnas ära anda 50—100 Itr.
Küsida Forttma t. 14, telef.
tn. 8, rätsepmeister J. Pus ..Tudeng".
Ära anda

Advokaat Arvid Nottbeck

Teatan oma lugupeetud tuttavatele, et olen asunud
rohu- ja värvikauplusse Suurturg 17.

MM

ja hööwlipink 10 kr. eest.
Viljandi tn. 5 (näituse aias).

toidud
väljaõppinud koka valmista
tud või ja searasvaga, ka
ekskursioonidele odavate
hindadega.

Vajatakse laenuks

300 krooni
lühema ehk pikema aja peale

Protsent kokkuleppel Pak
kumised palutakse ära anda

Odavasti müüa järgmised

,J <; n <.iehe" raamatukauspl.,

sõidukorras

Ml b.
MM.

Tartus Suurturg i6> märgu'
sina „Putuline" all.
Oma t 8«.

sellele, kes soovitab koha
linna asutusse ehk riigiasu
tusse. Teat. slt. kuni 30. skp.
..Haritud neiu".

Korter,
giintn. 111 kl., soovib suveks
laste
manu seltsiliseks, jä
väga ilus*, kuiv ja soe kor
jne. Küsida 7.
ter, 3 tuba, eestuba ja köök tütar- ehk poeglast. Lähe releaitajaifcs
üürile anda. Puiestee tn. 55, maid teateid saab Vabriku skp. kella I<7—2-ni. Raekoja 1 lahtine 4 h. /. 4-istmcline,
38—4.
korter 5.
tän. 2—lo.
1 tõld 4 h. /. 4-istmeline ja
täi
Intelligent
1
veoauto 14 h. J. Järele kü
Maale tarvis negatiivi
KUULSAM
sida elektrit, äri
proua
Auto sõidab
Korter,
Hlroinsuit
retusheerijut
vilunud lastekasvataja, võtab
Paul Lall
_ grafoloo
kes soovib maale tulla su lapsi 7. a. p. suveks oma
täpselt iga jn
vi
tarna.
Pakkuim.
alt.
„Retu
.hoole alla Elva sõiduks. Tartu, Promenadi nr. 7. S. skp. Petseri. Teateid saab Ennustan
kaks tuba, eestuba ja köök
elujuhtumisi ja
üürile anda. Puiestee 29—3.
»Jaama t. 21—4.
scheerija" all. «
Kaluri Zv. krt. 14.
tan. nr. 43—1.

Nr. 150

„P O S T I M E E SH
TEADAANNE KODUöPPIJAILE.

Tamsalu lubjatehas

Linnakooli valitsus teatab, et

Korraeolev kergete vedru
dega

Ilani!

eksamid koduõppijaile
„D. J. Limbepg"

algavad linna XV algkooli», Riia tn. 109, n e 1 j a p. 11. juu

ja kalesch odavasti müüa.
Küsida tõldsepp Uus'ilt,

nil s a. kell v.

Eksameile on kohustatud ilmuma kõik kodu» õppivad

r Nõudke mul kArgeflllrtiiilikke
. õ
paberossikesfe

Narva tn. 71.

teatab oma austatud ostjatele, et tehase uus telefoni
ruse alusel (Riigi Teataja 1920. a. nr. 179/180) koolivalit ühendus on
suselt loa saanud kodus õppimiseks algkooli 1. kuni VI.
lapsed B—l 6 a. vanuses, kes koduõpetuse kohta käiva mää

Tööstus kroonitud IAILIAVIIXIJ •]
hulga auhindadega •'l
end. nUN!ONtf !<
Kestad ilmusid müügile 4. juunil s. a.

klassini.

Eksameile võivad ilmuda ka teised isikud, kes soovi
vad saada tunnistust algkooli I. kuni VI. kl. lõpetamise

(• Paberossikeetade tehaa »BEKORD" •)
CI Tartus, Uueturu tän. nr. 24. H

Eksameile ilmumisel tuleb esitada vanuse- (ristimis-)

tunnistus.

4. juunil 1931. a. Nr. 920.

BÕOtÖttOIOJ.

Tamsalu np. 1

kohta, kusjuures neil tuleb maksta eksamite tasuks 5 krooni.
Eksameile iilesandmisi võtab vastu nim. kooli juhataja,
kooli juures kella 10—12.

Juhuslikult müüa odava

hinnaga sõidukorra*

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

Tallinna kontori telefoninumbrid on endised.
305-00 ja 306-46.

Müüa tammepuust

söögitoa
sisseseade

TARTU LINNAKOOLIVALITSUS,

ja raamatukapp, nahksohva,

tugitool ning pähklapuust

Austria vastutuse

tualettlaud. Näha Roosi 4—l.

SiHin lii IM

Odavasti müüa ahjuga

Tartus, Kfltttll tiin. 11.
Soovitab ilmakuulsaid tennisreketeid „Thonet-Mundus",
tennispalle, presse, igasuguseid vöimlemls- ja spordi
tarbeid, spordlknjusid, diplome jne. jne.
Asjatundlik reketite parandamine ja uuesti

HM UUSI WWMI Brllliantleras"
Eesti Majandusministeeriumis patenteeritud.
Slrpe, kette, labidaid n i/a IM
ja kõiksugu teist naha- ia teraskaupa ning hobuseriistu fl« J\ \/ A IV 11\
soovitatakse suurel ja väiksel arvul väga mOOdukate
hindadega. Kaubahoov nr, 23, telef. 6-57.

keeiestamine.

Hinnad odavad.

WWW
Raekoja tn. 31, hoovis
Meesterahva

jalgratas
ja sepa tööriistad: alas,

kruustangid, detektor raadio

aparaat müüa. Raekoja tän.
44, Zupsmann.

Häid shoti

Korras uus

Müümised

maja
heeringaid

müüa. Viljapuuaed, palkon,
elekter, Karlova tn. 99-a.

Teatan oma lugupeetud

ostjaskonnale, et olen saanud
uue saadetise

Kuninga \
eirJHlgl
Rasva I

ning silke

tervetes ja poolikutes tünni*
des, mida odavate hindadega

soovitan suurel ja väiksel

müüvad
I. Puhk & Pojad

Rafcavitaemenf
annab vilja avalikul vähempakkumisel Tartus, Lembitu
platsil, uues kivikasarmus, 5; juunil a. a. kell 10 ühes järel
pakkumisega 8. juunil samal ajal

1651 rtiumimeefri

A. ERNE metallitööstus

arvul.

telel. 8-29.

Peale selle kõiksugu

koloniaalkaupu.
li. POttlOQ)
Kaubahoov 31, tel ei. 8-67.

500

Valmistatakse võistlemata hinda
ehk maale tallu. Olen täiesti
riega igasuguseid

nuie veo

raud voodeid,
Kaiavere metskonnast Tartu, Lembitu platsile.
Puud on väljaveetud maantee äärde ja asuvad: 425
nn tr. Laanemetsa lao platsil, 871 rmtr. Alajõe lao platsil
ja 355 rmtr. KLvilaua lao platsil.
MAJANDUSÜLEM.

reform-, vedru-, jõhv-, mereheina

madratseid.
Tellimised kiirelt ja korralikult.
Otsitakse 2

•3-toalist

vilunud majapidamises kui
ka põllutöös. Soovitused ole
mas. Kirjad slt. 7.—10. juu
nini praktika"
all.

Noor naisterahvas soovib

mingisugust

I H M|

klapptooli
elektri
armatuurid

Noor korralik
perenaine
soovib kohta ausa ning kor
raliku ametisk. härra juure

Daamid ja härrad!

Itnittl.

tollib

iil tola

linna ehk maale, oskab keeta,

tunneb majapidamist. Teat.
slt. „Lootus" all.

suurele saalile ja, terve kino

ehk täie pansiooniga, võimalik, aiaga
sissesead odavalt müüa* Teie kannate moodsaid ja kalleid jalanõusid. Laske neid köögitarvitamisega
juuli- ehk augustikuu keskpaigaks. Pakkum. Dr. v. Engei
tallutada ja parandada .Jalatsis", siis ei kaota nad oma hardt, Veski t. 4.
sažis.
endist väljanägemist. Töötavad omal alal osavad töölised.
Kiirus:
tallad pl. 50-ne minutiga. Materjali, töö headuse
Wäljamüük!
Täiesti korras tugevajõul ja puhtuse
eest kindel vastutust Kingade värvimine ilu

Karjus

Tallinn, Viru 4 «Rekord» pas

sasti ja vastupidavalt.

MM

Tellige omad uued jalanõud „ Jalatsist"
siis saate oma raha eest ka midagi vastu...
Ühe» küljevankriga (iseära
nis kohane maa teede jaoks)
Jalanõude kiirtööstus „Jalats"
odavasti müüa. Näha võib
pühapäeval kella 3 p. 1. peale
Tähe ja Riia tn. nurgal.
Kesk tn. 44—12.

A~£U Tarto Metall vabrik
G.&H.LEUEP
müüb oma ladu tagavaradest alandatud hindadega kõrge

Ärge muretsege asjata varuks suuri küttetagavarasid,
Odavasti müüa täiesti kor vaid ostke tarviduse järele Riigi Turbatööstuse
ras 4 sil. 8 HP
••
auto mootor
Ühes käigukasti ja magnee
toga. Teateid saab Elvast,
Kesk tn. 14, telel. 31.

26" laiuse trumliga, peksuvõimega täiesti
puhtaid teri kuni 1000 kg. tunnis.

LaialtkQloimashtaid Kr.
2,5 m. (8') laiad, raudratastega, ühetaolise
külvi pärast väga otsitavad.

Hobuse-rehasid Kr.
32 piiga (Veering süsteem).

Hekslimastnald Kr. ea
. ettevedaja ketiga, hekseldab 4 pikkuses, ise

reguleeritav, käe ja jala ehk mootori jõuga
aetav.

Kummipuu

Müüa hea

» ••

pianiino
Tööstuse tn. 10—5.

1 k. 50 senti alates müüb
Riia tän. 25. uModern*' Riia tän. 25.
«Ökonoomia*
Uueturu 24. Meltsiveski 28.

iie Hiie iii Mli!

Müüa suur

Meloni tn. 7—6.

moodsaid kübaraid

Seda võite saada igal ajal igas soovitavas hulgas Tartus,
H. Hüpruse juurest, Narva tän, 25, tel. 1-64, ja see tuleb
teile pealegi hulga odavam.

RIIGI TURBATÖÖSTUSE JUHATUS,
Tallinna, Tatari tn. 1, telef. 26-26.
Ervita Masinatarvitajate Ühisus (Järva
maal, Koeru kih.) lilrrideerimise tõttu müüb 21. juunil k. a.
kl. 12 p. Ervita asunluses, Järve talus

Riiete, kangaste ja lõngade värvimine.
Avatud triik" ]a pehmepesn osakond.
Tõö korralik ja kiire. Hinnad odavad.

Pereemand
otsib kohta restorani ehk su
vituskohta. Kaua aastaid töö
tanud sellel aial. Tunneb kül

ma ja sooja letti. Jakobi
tn. 7—2.

Keskkooli vanema klassi

õpilane

soowib kohta
laste juure suveks. Teat. slt.
Seminari lõpetanud

neiu
otsib kohta suveks maale
laste juurde. Teat. slt. „Kv.
45" all.

Klantspesu

6BOIK Ifl&inett-, ISW- ja
niflflomisiifi WMB.

triikija,
vajab tööd, töötan oma kor
teris. Teat. slt. ..Triikija".
Parandan kõiksugu

Mesinikudt Odavasti müüa

ratitmlii

otsivad kohta maale. Tartus,
Raua tn. 2—25.

~Suvi 1931".

väärtuslikke oma tööstuse saadusi:

Rehepeksumasinaid Kr. 1250-

Suure hinnaalandusega daamide

tüdruk

vimN

ka üksikult soovitab tunduvalt odavate hindadega. Möbl
mag. ©• Poele* oman. Jul* Sadde Lossi t. 12, tel. 7-41.

Linna elanikkude
Tartus, Soola tän. 22—2.
üestturbline
Sealsamas saada kunstkärgi. I)Viljapeksumasin Hornsby, töötamise korras,
kõrgeväärtuslik FRANCIS SÜSTEEM, alates Kr. 800.—
ühes rihmadega; alghind 200 kr.
ainult tellimiste peale.
Omaniku haiguse tõttu kii 2) Aurukatel „Hornsby"; alghind 150 kr.
biii iHlasti)
hind 150 kr.
res korras müüa
Parim )a odavam malmlvalamlse tööde
3) Suur rihm, viljasorteerija, kreissaed, 2
tellimise koht.
maja
viljakaalu jne.. JUHATUS.
Jaamamõlsa karjamaale algab eamaspfieval
15. Jaanil* Karja pileteid saab JaamamOisa kontorist
3 korteriga. Ksik kõrvalruu
mid, elekter, veevärk, aed.
Väike-Kaar 24—3, kl. 12—2
Väike osa head kodumaal kasvatatud
ja 6—B.
Tartu Piimaühing
ristikheina seeni
Riia tn. 40; müüb igapäev kella 10 alates omast poest värsket
-aparaate
Müüa
idan. 88%), mOõduka hinnaga saadaval.
hambaarsti ka
JBrv Tartus, Suurturg 9.
-tarbeid
bineti sisse
bitt- i kamin
seade
-materjali
Ariruum
ja pehmet mööblit. Riia tn hind 2 senti liiter. Edasimüümiseks hinnaalandus, kätte
19—4. Naha 7.. 3. ja ». ÄP toomisega.
kuulsamatest vabrikutest, nagu: Penits, Mimosa, Agfa, Ko kella
ICK—I4.
välja anda Söögiturul. Lähemalt Tartus, Suurturg
dak ja teisi soovitan suures valikus.
nr. 17, rohukaupluses.
€Ar. fcfiröder, Tartm, »awu «•
Kondiveski
Vajan
Oksjon.
Maksuta tarvitamiseks pimikud ja ilmutustOöde vastuvõtt feanakasvntajatele
MUüakae Antsla jsk. kohtupristavi poolt:
maCmivaCajatd.
müüa. Lähemat Tartu*, For
8. juunil s. a. kell 12 p. teistkordselt oksjonilt Antsla
tune tn. 14, telef. 203.
alevit Antsla Piimaühisuse sisseseade ning hoone;
10. juunil s. a. kell 9 hom. Antsla Piimaühisuae val Valga* Võru tän. 8. A. Bendt.
lasvara
koorejaamade sisseseaded Vana-Antsla vallas, Tähtis teada igale
Kapsa,
kaali,
loomapeedi
TAPEETE
ja söögi peedi
Loose asunduses, Tohvri, Litsmetsa ja Reidle talus;
10. juunil s a. kell 2 p. Vana-Antsla vallas, Litsmetsa
Jalgratturile!
KOiga moodsamad ja uuemad mustrid. Hinnad võistlemata
taimi
talu» Karl Hommik'u vallasvara (oksjon osalt teistkordne);
odavad. Jällemüüjatele vabriku hindadega laost ehk otse
11. juunil s. a. kell 9 hom. Vana-Antsla vallas, Säremiku
JalgrattntßOstus Riia tn. 10 võimaldab re
kohe vabrikust
on saada. Vabaduse tn. Z.
talus, Jakob Tõra vallasvara, nagu loomad jne. (oksjon mont töid ja osasid imeodava hinnaga. Müüa pruugitud
osalt teistkordne).
HARKUS-BEEZEN Suurturg nr. 5.
jalgrattaid. Aust. O* Kauer.

lUMIM
tehes uusi katteid. Tartus,
Tähtvere tn. 34—6.

Värvin, vormin ja pressiti

vilt-

kaabusid.
Võtan vastu kõiksugu vormi
ja eramütsi tellimisi. Aia tn.
7, vastu „Vanemuinet".

Ölg- Ja vilt
kübaraid
meeste, naister. puhastatakse

ja värvitakse igas värvis ja
vormitakse ümber Töö kor
ralik, kiire ja odav. Tartus,
Roosi tn. 7—3.

Üleilmline kuulsus.
Frenoloog ja
jsL seiieiniiiia.
E. M. Kraft.
Tartus» Puu U
nr. 17» k. 2. Ainult 18.
Juunini.
Hiromant
R. Maido
Näitan vee sees selle ini
mese kuju, keda soovite nä
ha, ka asju. Ütlen täpse elu
loo. Kaluri tän. 12—3, IH
kord, hoovist läbi.

Nr. 150
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8
«Vanemuise" aed.

Höbl. tuba

Pühapäeval, 7. juunil

Oma surma läbi lahkus meie kaua
aegne esimees

kell 9 õhtul

ära anda. Lossi tän. 12,

SÜMFOONIA

telef. 7-41.

Tartu

Erasisseikäi&viga väike

Juhatab E. TUBIN.
Solist: B. SAPOSNIN.
Kannab ette:

1. Andaluusia romanss Sa
rasate.

2. Scherzo-Tarantella Ve
niavski.

Pääsetähed 45 senti, kooli

Mälestab sügavas leinas

õpilased 25 s.

Vihma korral kontsert
saalis.

Elva turbafihisus.

Tähe täil* 13*9 täällsmaja saalis, esmaspäev. 8. juunil

Ma ja kl

Naha-la suguhaigu
sed. Kosmeetik»#

ära anda. Rüütli tn. 19, Holt

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

SUURTURG NR. 7 OMAS MAJAS. TELEFON 6-50.
Arvete seis 1. Juunil 1931.
Vaba raha Kr. 550.229.47.
Holosnmmad „ 2.407.968.27.
Laenud „ 2.873.680.11.
Arlseis „ 8.191.636.85.
HOIUSUMMAD. LAENUD. KÕIK PANGAOPERATSIONID.
JUHATUS.

MripakMseil

freter.

Elwas

J

Möbl. tuba

ka üksikud toad, välja üüri Närvihaiguste ja hingeda. Sealsamas on saada lõu
Ilse ravi eriarst*
naid ehk täielik pansion.
Tschernow, Rannu tee 16, Vastuvõtmine iga päev kellS
enne Aru tee.
B—9 homm. ja 4—j/2 5P- L
Üürile anda vue«ti remon Uueturu tn. nr. 4. (Muul tjjel
närvikliinikus, kõnet r. 4-74),
teeritud päikesepaisteline
Mr
6 tuba, teenijatuba, veranda.

Täitsa omaette sissekaiguga

Aia tn. 41—3.

' £

möbl. tuba
Korter
1 ehk 2 härrale välja üürida.

Kroonuaia tn. 35—1, kella

Päikesepaistel., 4 toa, eestoa,

köögi j» tõigi kõrvalruumi

Dcnn.X
&

korter

tuse tn. 2—2.

(Triili-, vdrh- ja tennissdifte
Aipel- ja vdimlemisltiftoosid
Suhftiia sotzfie. JTaisjepesu
Siidi' ja villaseid plüüsisid
ttaelasidemeid
Aidiftaelasalle
Vihma- ja püevmatie
JT alul usfteppe
(fennisftinüi j. n. e.

*

žžžä

tän. 19—1.

SHEIIT4X

Miililt 13
ära anda aastaüürnikule ame
ti skäijale meesterahvale ehk
naisterahvale. Kivi t. 26—13.

Ilus, päikesepaisteline ja

õhurikas

korter
2 tuba ja köök, üürile anda.
Vaksali lähedal. Väike-Maar
Päikesepaisteline

SHELL-TOX

Erasissek., elektri valg.

nii. toi)

SHELL-TOX

Tuba

SHELL-TOX

eesruumiga üürile anda. Kuu

SHELL-TOX

SHELL-TOX
AU 10)0
välja üürida. Narva tän.
129—19.

SHELL-TOX

eksamid

Möbleeritud, erasissek. ja
elektrivalg. ja küttega
algkooli klassidesse algavad 11. juunil k. a.
tuba
kell 9 homm. Maal algkooli lõpetanute vastuvÕt
ära anda. Aleksandri tän,
mine keskkooli esimesse klassi (algkooli
lõputunnistuse põhjal) on juba alanud; linnaalgkoo 70, krt. 3.
lide lõpetajate vastuvõtmine keskkooli toimub peale
koolitöö lõppu. Õpilaste isiklik ilmumine soovitav.
Tuba
Vastuvõtmise eksamid keskkooli vane
maisse klassidesse algavad 11. juunil kell 9 h. välja üürida, soe, remontee
ritud. Karlova tn. 99—2.
Koolijnhatns.

hävitab kõik putukad, nagu kärbsed,
lutikad, prussakad jne.

ei riku riideid, ei tekkida plekke ja on
kahjutu nii inimestele kui ka loomadele.
on hädavajaline hobusetallides ja loo
malautades, hävitades kärbsed ja teised
putukad.
tarvitamine on lihtne: teda udustatakse
vastava udustajaga kas riietele või
ruumi, kust tahetakse hävitada putukad.

' 1 tuba ja köök, päikesep.,

üürile anda. Elisabeti 23—6.

Mellinl kliinikus
Ämmaemand
G. Stohlberg.

E. ELLER
Tartus, Raekoja tiin. »
(sissekäik Holmi tän. 1).

korter
2 tuba ja köök, elektrivalg.
Mr
välja anda, äri aknaga. Teat.
saab Saekoja tn. 26.
Renov. 5-toaline

THE SHELL CO of EsthoniaLtd. London
Tallinna, Merepuiestee 17. Telef. 305-94, 304-02, 310-54.

tuba
elektrivalg. ja erasissek. ära

anda. Karlova tn. 22—6.

Jttttte halvemad, kui viilis maa toodang on
töllalakk nr. 100 (Body Varvish)
kopaallakk nr. 126
paadikerelakk nr. 173 (mereveekindel)
Mr, r unlversaallakk nr. 132 sisem. tööde jaoks)
u asfaltlakk nr. 174
slkatftivid ja tinktuurid
H.GRAF & E. JÜROENS O-Ü-se
19

t#

saadused.

Päikesep.

möbl. tuba
ära anda. V. Meltsiveski tn.
(Kalda t.) 24—2.
1 ehk 2

möbl. tuba
odavasti ära anda. Tähe
tän, 39—1.

Tartus, Vana tän. 3—l.
tllllil! illlllillilllltl lliililillHlffl
Advokaat

korter
111 korral, elekter, veevärk,
teenijatuba, ära anda. Järelp.
Päeva tn. 3—3, kella 3—4.

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

Väike

korter
1-toaline üürile anda. Võru iiiiiiiiiiiiifii iHiimiiiißii IHUS
tn. 92, küsida krt. 2 maja

üks suur tuba ja köök välja tüütab loomutruult
korralikult.
, "ÄBlDHtchll# kttUAIIC
elekter. Roosi tän. 37.
praktikaga
Kahetoaline
Mackiewicz.
Tartus, Lodja uul. 5—4
firkii Korter
kida kella 10-1 ja
Tartus.
vastu päikest ja elektrivalg.
Liiva tn. 18.
Ühetoaline

ära anda, mööbliga ehk ilma.
õnne tän. 22—Z.

korter
üürile anda. Teat. saab Sõbra
tän. 52.

Üleilmline kuulsus, frenoloog ja

Villem Tomsonil on

selgeltnägija

liin W

E. M. Kraft, kes Eestis ja välismaa linnades suure eduga esi

välja üürida. Raadi vallamaja
ligidal.

ennustuse tõsidusega
tõsidusega kõiki
kõiki imestama.
imestama. Ainuta
Ainuke
nenud, paneb oma ennustuse

selgeiinügija, kes omab loomuse poolt sissesflndinud 18bi
nSgemlse* Soome ja Rootsi rahva lemmik. Venemaal iseäranis

suurt karjääri omandanud kõrgemas aadelseltskonnas. õieti ette

kuulutanud keiser Nikolai 11-le ja vürst K. K. Goiytsõnile.
Seletab kõiksugu keeltes, ilma tõlgita, igale oma emakeeles. Läbi

Täiesti korras

korter

Hobuser uumid ega

möbl. tuba
anda. Riia tn. 24—1.

!k

hoidjalt.

tnba

ametiskäijale alalisele üürile

Ämmaemand

i Tähe tn. 122 ära anda.

Puhas

antakse välja pidude ja koosviibimiste korraldamiseks.

Plombeerimine, kunsthambadL
Tartus, Raekoja 13.

Ammatmau-mattttrijä

on saadaval kõigis rohu- ja värvikaupl.
PEAL ADU:

ära anda. Kesk-Kaar 22.

välja üürida. Tähe t. 97—1.

buvebaaC

L. Kedar

Korter

on parim ja kindlam riidekoide hävi
tamise vahend.

anda. Soe, päikesepaisteline,

Dr. põocm. üf. 3Vfcfsapa*

flehvik r Maana*

Hambaarst

Erakorter Pargi nr. 13.

pehme mööbliga, päikesep.,
erasissek., elektrivalg. üksi
kule korralikule kodanikule

Puhas, väike möbleeritud

odavasti müüa.
Venn. Lepp Tartus, Kaubahoov nr. 2.

vanem velsker.

1 tuba ja köök üürile anda.
Väike-Maarjamõisa tän. 17,
vaksali ligidal.

Korter

I-Hrau apteegi

sõiduauto

End. II div. laatsareti naha
Ja suguhaigete jaoskonna

korter

Tuba

Möbleeritud

Täiesti korras tarvitatud 6-istmeline firma „Steyer"

J.WAAT

Päikesepaist, remonteerit.

ja köök elektrivalgustusega
üürile anda. Gildi tn. 7—3,
II korral. Kuu üür kr. 25.

vastuvõtmise

Velsker

jamõisa tn. I—l.1—1.

Ui 10)0

avanud

tega. Riia t. 72, kl. 2—3 p. 1.

aastaüümik. ära anda. Rüütli

tän. B—l.

Teatan seega ümbruskonnale, et olen
6. juunil s. a.
Tartus, Raekoja (Raatuse) tiin.

4 tuba, eestuba, köögi ja
kõigi majapidamissoodustus

J

ära anda. Lepiku tn. 3—2.

H. Treffneri gümnaasiumi

m

*-

Suur tuba

Kaabusid
Hinnad võistlemata odavad. Müük suurel
ja väiksel arvul.

Päikesepaisteline soe

p

TARTUS, KAUBAHOOV 2. PROMENADI 2
soovitab rikkalikus valikus:

Hambaarsttmiae
kablnett.
Suuhaigused.
9—l ja 3—7, pühap. 10—11
Suurturg

dega välja üürida. Tähe t. 97.

Möbl. tuba
klaveriga, erasissek., elektri
valg. odav. ära anda. Töös

I. m M

Elan Riia tän. 37.

u

2—4 p. 1.

epp

jjsMU

korterid,

Käitisvanemate seadus puhas, mugav, 2 akent, aia
Kõneleb rkl. A. Mekkart ainel:
majas odavasti ära anda
Tähe 96—2.
Riigikogus*. _
E. Sotslal. TOSI. P. Tarin Ühing.

Moe-, pudu- & pesuäri

kella ajal kokkuleppe jtoels.
Tartus, BOtttU t. ««-4
(Vastu Jaani kirikut). __

2—3 ja 5-toalised möbleerit.

kell 7 Õhtu

i

Naister. 4—5 ärip.

möbl. tuba
Kokkuleppel ka teisel ajal»
kahele ehk ühele odavasti Tartos, Uueturu tõu. 4*
üürile anda. Küsida Kastani
tn. 137—16.
Dr.A.LENZNER

Nolnomanihkude Pank

kontsert

Naha** suga* Ja põie*
haigused.
Kõnet 5-7, pühap. 9—ll.

Kaua töötanud

välja üürida alevis kMiA.
vas kohas ühes eluruumidega.

Ligemaid teateid saab j£
jaama raamatukapist"

Toiduainete
kauplus
vähese kauba, äri luba, elu
andaen healleiVafh^Uga

£ tnh\t

Elvas üürile anda

pogark-

sõidul peatub ainult kuni 18* Juunini» Vastuvõtmine iga päev
Sriruum
—fy- /V¥ kella 9 hom. kuni kella 8 õhtul. Palun mitte mõne kaardimoor,.
(£ nflJebaprohveti, ehk liht käetargaga ära vahetada, vaid jxe otsustada. hästi käidavas tn, ära anda.
.™" —"— Tartus, Puu tänaval nr. 17, krt. 2 (hoovimajas).
Jaama w. 65—2.

ühes vorstitööstusega ei
"sisseseadega. Omal t;
maja ja teised ruumid,
vas, Kesk tn. 21, Jõgi.

