Tlwiub Iga

UksHc number 5 seirtt.

Toimetus ja peakontor Tartus, Jaani 1
Toimetus ja kontor Tallinnas, \tfene 1. v
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja *2-£6, siseriigi

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

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

Postimees

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohase! soowil.

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

Kuulutusi järgmise päeva lehe jaoks võetakse vastu
kella 2-ni päeval, laupäeviti kella 1-ni päeval
raamatukaupluses, Suurturg 16 ja kontoris,

jaani tän. 11/13.

Nr. 152

AWpädwal/Z. juunil 1931.

Teisipäeval, 9. juunist alates ja edasi. SM nim vainu*
taa aranaita Mlki vaatajaid. Kunstiväärtusiik i

ta m «Itaaliat® lisade telllatlshlaaad t
Postiga: 1 kuu 150 s., 2 k. 300 s., 3 k. 370 s., iga lisa*

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

Postita: 1 kuu 135 sn 2k. 270 s.. 3 k. 325 s.. Iga lisa*
kuu 105 s., 6 kuud 625 s.. 12 kuud 1250 senti.

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135 8,
2 k. 270 i,3k. 370 a.. iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wiies: 1 kuu 125 s,
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 5.. 6 kuud 60U s.g
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus, Poola, Leedu, Lätimaale —*

kodumaa hinnad.
«Maamees" 30 senti kuus. «Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

«Lasteleht" 10 s. k. «Terwia" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üksik-,

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

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.
SuurcpSrana Helifilm operett nõiduslikult ilusa
kiit? Grünbaumi, Georg Jarno ja Otto Stransky muusikaga.

CENTRAL

12 oiu. - Peaosades ve«tiev Oratl Theimar. Ernst VwabM. kuulus tanor Paul Vincenti Ja Camllla von
Hollay. HIIUIS HIAUPIP kaalus GULESKO SWSTIASICAPEU» Kogu maailma on vallutanud selle filmi löfiklaul: „IC.H HAB
IM TRAUM DEINE LIPPEN BESESSEN". Haruldaselt uhke seadeldus ja tualetid. Filmi tegevus sünnib Budapestis, kuulsas Marosiczi lossis ja Ungari pusztas.
ÜLIHUVITAV EESKAVA LISA* Algus äripäeval kell 6, pühapäeval kell

Riigi rukis seisab ladudes.
Wabaturu «ckl» tõrjub mouopolirukki eemule.
Riigi ruttitoMvarad, mis teravllja kait lemifi hea rukkisaak ja põllumehed realiseeri,
sid suuremad tagqwarad juba vabamüügil.
Peale selle oli tagavaraks veel warem sisse
toodud WäliSrukiS, mille tõelise hulga kohta
ei leia tarvitajaid.
Teravilja kokkuostu teoStmnist lopulS oli ministeeriumil puudus nähtavasti ka kindel
rukist kogusummas 86.000 touni. 28.000 ülevaade.
touni sellest läks majandusministeeriumi ka
Siseturg oli ja on praegugi va
sutusse, kuna ülejäänud osa jäi kokkuostu
baturul olewa leivaviljaga
teostanud suuräride ja kaitsewije .kasutada.
küllastatud, et hind monopoli
Majandusministeerium kalkuleeris ostu lõp- rukki hinnast madalam, seepärast ei
Pemisel wälja rukki müügihinna ja lastts tundu praegu riigi rukki järele tarvidust.
tagawarad müügile. Keskmise tarvitust jun Kvantum, mis viimastel kuudel majandus
reS loodeti tagawarad realiseerida uue lõikuse ministeeriumi tagavaradest suudetud realiste
alguseni. Et wäliSmaa rukis ei saaks oma rida, on äärmiselt väike. Eraettevõtjate käes
odava hinna tõttu mitte wahele segada, mää ja kaitseväe tarviduseks läinud rutti kohta
rati kindlaks wahekord, et osa kodumaa rukki puudub ülevaade, kuid võib oletada, et neil
waStu wöib sisse tuua 2 osa valiSrukist. suurem jagu vilja tarvitamata.
Odav wäliSrukiS Pidi ministeeriumi poolt Mis puutub rukkitagavarade edaspidisesse
müüdava monopolirutti hinna tasakaalusta realisterimisse, siis ei ole lootust, et neid saa
ma, nii et leiwahind ei tõvsekS. See kokkulepe daks kuni uue lõikuseni realiseerida. Suve
fuurweskite ja leiwatõoSturite wahel soavu kuudel, mil rohkem välistöid ja seepärast leiba
tatt ja teataval määral ou sellest ht kinni pee tarvitatakse harilikust rohkem, ja ka see asja
tud. Leiwahi nna tõud, MS Me kdmdwat» olu, et müWl olevad tagaavrad Nmhenevad,
siooui tagajärjest wli M minimaglue aga fastvad loota, et riigirutti tarvitamine tõu
mõjunud kuigi stlmat orkawatt.
stv, kuid palju see mõjub tagavarade vähe
Majandusministeerium. eksis
nemistle, on raske öelda. Tarvitamata jääb
suurem osa sellest seisma ka peale uut lõikust.
aga vabaturul oleva rukki ks-,
guhulgaga.
Käesoleva aasta rukkisaak võib saada kesk
Riigi rukkitagavarade realiseerimisele asu mine ja selle tõttu võib vanade tagavarade
des selgus kohe, et nõudmine selle järele oli mahutamine tekitada tõsiseid raskust ja laulda
äärmiselt väike. Möödunud aaStal oli wõrd- ruMmonopolile lõpulaulu.
seseadust alusel meSoleval talwel Põllumeeste
käest kottu osteti

Karskusliidu miljon laskis oodata.

Raha liikwel 40 miljonit
krooni.

Trust avaldas oma seisukohad.

1» mail f. <L oli raha ringkäigus 3S.6S9.VVV

krooni, sellest wahewsraha 4.163.000 krooni.
Protestitud wekslite arw
wähenenud.
Nagu statistika keskbüroo poolt awaldatud
kokkuwöttest selgub, näitab protestitud weks
lite arw languse tendentsi. Aprillis s. a. pro
testiti 7549 wekslit 1.543.VVV kr. suuruses,
möödunud aastal samal ajal protestiti 8.008
wekslit 1.925.000 kr. eest.

Endise walitsuse seisukehad asjale kahju toonud.
Majandusministeeriumile saabus kiri
Standard Jndustrial Trustilt, mis on datee
ritud Londonis 1. juuniga ja mis on waStu
seks majandusministeeriumi kirjale 23.
maist s. a. Selles kirjas ministeerium pa
lus trusti teatada temale, missugusele seisu
kohale on asunud trust Eesti elektrifitseeri
mise asjus peale trusti esitaja hra Vasiadese
Eestis wiimist.
Äsja saabunud kirjas teatab trust, et te
mal on käimas läbirääkimised elektrisitseeri
mise kawa finantseerimise korraldamiseks.
Trust juhib tähelepanu praegusele kitsikusele
rahaturul ning üldise ettewõtlikkuse puudu
misele . eriti Ida-Euroopa äriawaldustes.
Samuti asjaolule, et sellist ettewõtet kui on
seda Narwa kose elektrifitseerimine isegi köi
ge soodsamates oludes ei saa korraldada kii
celt. Ka äratas Eesti walitsuse esialgne suh

käeSolewa asja selgitamist ning Palus apt*
stooni ainult lugu pidades hra Kuratose waS
tu, kes selle asja trustile esitas. RaskendaWalt mõjusid trusti tegewusse need ägedad,
lahkarwamised, mis könesolewa asja puhul
tekkinud Eestis ja mis ennast wäljendaS
ajakirjanduses ja järjest Eestist wälismaale
saadetavatest elektrifitseerimise läbiwiidawust
eitawates teadetes.

Täna riigikogu koosolek.
Mis puutub sellesse, et trust wöimalikult
pea saadaks oma insenerid Eestisse, siis ei
Täna kell 5 p. L on riigikogu' koosolek.
ole takistusi tehniliste tööde algamiseks niiPäewakorras samad seaduseelnõud, mis möö
dunud koosolekul esimesel ja teisel lugemisel
Pea kui on. korraldatud rahalised küsimused.
wastu wõeti. Peale nende weel seadus kõl
Trust palus optsiooni K kuuks nähes ette, et
watu wõistluse wastu.
wõib olla on tarwis seda aega asja korralda
miseks ning siis trust ei näinud ette sellase
Gustaw Adolfi kool Tallinna.
ebasoodsa õhkkonna tekkimist, kui see sündis
Neil päewil pühitses Tallinna poeglaste
hiljem. Trust ei wiiwita ministeeriumi in
humanitaar-gümnaasium oma 300 a. juube
formeerimist, niipea kui tema Poolt peetawad
lit. Pidustuste järele peeti pühapäewal ka tumine asjasse sedawõrd wähe lootust elek tlm läbirääkimised annawad konkreeetseid tulemusi.
wilistlaskogu koosolekut, kus otsustati pöör sitseerimise läbiwiidawusse, et trust jatkas
duda wabariigi walitsuse poole palwega, et
soe kool nimetataks ümber Gustaw Adolfi
gümnaasiumiks, tema ehitaja auks ja mäles
Mälestussammas 1905. a. ohwritele.
kuseks. Olewat loota, et walitsus lähemal
ajal juba wastawa otsuse teeb. Peale selle
otsustati kooli asutaja cmks püstitada mäles
tussammas kooli õuele, milliste summade
kogumisele asutakse kohe. Loodetakse, et ka
Rootsi ettewõtet aineliselt toetab ning pee
takse wõimalikuks, et Rootsis mälestussam
mas walmis tehakse ja Tallinna tuuakse,
nagu see sündis Gustaw Adolfi mälestus
sambaga Tartus.
Läti saatkonna uue maja
pühitsemine.

PeawStt laugos piletile «r. A.4SI. Pilet ou «Südud kaItiistperes wöi Tartus.
Karskusliidu miljoni laasimine pühapäeva
õhtul TartuZ kujunes Põne
vaks sündmuseks. Pealtvaatajaid oli pea
kogu saal JöiS ning kannatlikult oodati pea*
wõidu wäljatõmbamist. Kuid nagu ootajate
närwide pingutamisel ei tulnud miljon enne
nähtawale kui õhtuil kella '/z9 ajal, peale s*6*
tunnilist ootamist, mil loosimine oli juba 18pule jõudmas ja ainult pooltosinat võitu veel
loosimata. Nende- kuue wähema wõidu hulgaS
puhkaski' rcchulikult too.kõikide oodatu.

Niipea kui wõit välja tuli. tõusis saalis
elevus, igaüks ruttas oma pileteip silmitsema,
kas vahest pole wõidunumber. Kuid peagi oli
pettumus üldine võidu omanikku saalis ei
olnud. Viimane on ka üsna tõenäoline, fest
raamat, mis sisaldab wõidu pileti 29.481 on
eHmalt olnud müügil Harjumaal Riisiperes,
?uS on müüdud saelt 8 piletit, kuna teine
8 'piletit on müüdud Tartus, nii et Pole teada
täpsolt, kus õnnenumber müüdud. Kuid pais
taö tõenäoline, et Riisiperes, sest wõidupilet
oli raamatud esimeseks ja esimene pilet wõe
takse ikka harilikult kohe ära.
Võit 2000 kr. langes piletile 77.384.
Gte Pilet on müüdud M. JüriSsoni Poolt
Guure-Jaanis. Võit 1000 kr. langes pile
tile 27.122. Too õnnenumber on müüdud

Tartu Majandusühisuses, üks 800 kr. võit,
pilet 20.473 on.müüdud Tallinnas M. Su*
teri teenijate laenu- ja hoiukassas. Teine
600 kr., pilet 49.861, on müüdud kas Jõge
wal Heinrichsoni poolt või Tallinnas C. Vie.
gandi poolt.

Üks 280 kr. wõit langeS piletile 24.290
ja on müüdud kaS Pikasillal, Karilotsis wõi
Wasalemas.' Teine 280 kr. wõit, pilet 24.729
on müüdud kaS ToriS wõi Orawal.

teaduskonna professor Recewski.

Peale riigiwanema saabumist pööras Läti
saadik hra Sarinsch külaliste poole kõnega,
milles tema ütles, et see hoone on paljudele
Wõidud ä 100 krooni pil. nr. nr. 8370, juba tuntud, kuigi Läti lipp hakkas siin leh
17.981. 20.466, 57.913, 63.415 67.323, 77.519,
wima wiimasel ajal. Meie, tema elanikud,
89.664.
Wõidud ä 60 krooni Utt nr. 295, 4379, püüame teha. et saawutada ülesseatud ees
10.269, 17.976, 23.003, 29.824, 38.164, 40.905, märki lähendada mõlemi maa rahwaid.
74.015, 82,884.
See hoone sümboliseerib teatud määral EestiWõidud ä 10 krooni Uit nr. 21.313. 21.352, Läti praegust wahekorda, kus kõik weel ei ole
28.801, 29 757, 85.336, 36.714, 37.871, 44.058,
53.360, 55.100, 55.318, 56.120, 56.467, 62 974. saawutatud, kuigi wiimasel ajal sõlmiti lisa
71.166 88.568, 89 051, 89.095, 90.939. 95.209. kaubaleping, kuid sellega ei ole saawutallld
Wõidud ä 5 krooni Uit nr. nr. 1179, 2552, weel mõlemi maa rahwa aated. Samm
2802, 4178, 8080, 10.099, 10.918, 13.398,25.009,

' Teised' wähemad wõidud langesid järgmiZ
tele. numbritele:

Mälestussamba pidulik awamine Tallinnas pühapäewal

Võru "Põllumehe" waremeil.
Kawatsetakse asutada uu« «ajaadus-ühisus.

Laupäewal oli kokku kutsutud Worus
„Pollumehe" poolt ühisuse toetajate-liikmete
koosolek, kes on annud „Pöllumehele" oma
allkirju ja weksleid. Kokku oli tulnud umbes
Siis järgnes ball, mis lõppes wäga sõbralikus 50 iniincst. Koosolekul andis ühisuse juha
ja lõbusas meeleolus kell */Z3 öösel. Küla tus seletusi „Põllmnehe" praegusest seisukor
listel, kes Eestis wiibisid, oli siin laialdane rast. Pikemate läbiräÄimiste järele asuti
wõimalus luua tutwussidemeid kõige laiemate seisukohale, et praegu wäga suureks hirmuks
sõbrawekslite andjatel ei ole põhjust. Ilhi
eesti ringkondadega.
suse juhatus peab aga hoolt kandma, et nii
äriwekslid, samuti ka sõbrawekslid saaksid
Seekord Dalinsch eeS.

25.631. 30.587, 32.708 34.325, 37.426, 89.612, sammul läheneme ühisele heledale- tulewikule.
41.403, 44.245, 44.9591 46.049, 48.479, 48.347.
Sellele järgnes waimulik talitus prof.
51.945, 53.568, 62 062, 64.308, 65.172 65.845, Recewski poolt ja 'läti me?skwartcti ettekan
65.371, 67.866. 69.768, 71.752, 73.692, 77.918,
ded, mis palju kiiduawaldusi esile kutsusid.
78.187, 79.851 89.258, 89.464, 92.129, 95.828,
97.456.

Täielik tvSrbude ntnwfra cUvaldaialfe Eesti
KarSikuõliidu poolt mõne päetva pärast.

Milleks wilu ilm hea on.
Taimed pääfeyd putukate käest.
Pikemat aega püsiwad soojad kewadised Kewadised külwid on häSti üleS tulnud ja
ilmad on just kui loodud putukate siginenn taliwiljad paranenud. Wihma on tulnud
seis jä kui looduse majapidamises poleks eite parajal mõõdul ja õigel ajal ning seejuures

nähtud wahel sekka ka jahedamaid ilmu saata, seisab päikesepaisteliste päewade käes sel ke

siiS hawitatsid putukad paljugi inimeste töö
wiljast/ Maalt kuuldub wäga mitmelt poolt,
et kahjurid on palju kahju teinud kapsastele,
hernestele ja naeristele. Ent nüüd mõnda
päewa aset leidnud jahedad, sajused ilmad
on taimed putukate surmast päästnud. Lau
päewal 6. skp. warahommikul sädaS lund ja
ja järgmiseil ööl oli paiguti kerget külma mär
gata, ntiS taimedele siiSti mingit kahju ei tei
nub.' Külwitööd aga pea kõikjal lõpetatud.

Pühapäewa õhtul pühitseti Tallinnas sisse
Läti saatkonna uus maja. Külalisi oli seks
puhuks kutsutud ligi 250 inimest, nende hul
gas oli kohal riigiwynem, wabariigi walitsus.
riigikogu juhatus, Tallinna, diplomaatlik kor
pus, Eesti-Läti Ühingu juhatus, Tallinnas
asuwa läti seltsi juhatus, õige suurel hulgal
eesti awaliku elu tegelasi, ja neil päewil Ees
tis wiibinud Läti-Eesti Ühingule küllasõitnud
läti Riiast oli kohale sõitnud pa
rem läti meeskwartett ja Riia ülikooli usu

RNast. 8. juunil. SSoXtrtact spordiwõijtlustel
tuli 7 inglise miili käimises esimeseks lätlane Da«
linsch ja teiseks sakslane Schwab.

Suur tapeetide

tradel suur ülekaal.

Lätis 5 kraadi käima.
Riiast, 8. juunil. Öökülmad Lätis on
wiimastel Päewadel Meelgi suuremaks läinud.
Möödunud ööl oli temperatuur Kuramaal
langenud kuni 5 kr. allapoole nulli. Põllu
majandusele on öökülmad teinud suurt kahju.

oksion.

pikendatud.

Wõru pankade esitajad on „Põllumehe"
praeguse seisukorra tõttu nõu pidanud ja asu
nud seisukohale, et nimetatud „Põllumehe"
sõbraiveksleid tuleks ikkagi pikendada ka ilma
mahamaksuta. wõi osalise tasumiseta, kui nen

dele leidub küllaldane kindlustus. Tagasi ei
lükata nendelt ka majandus-ühisus „Põllu
mehe" wastutuspealkirju, sest muidu waba
neks „Põllumees" wastutusest, kuna ta aga
hiljuti on ju nende wekslite järgi raha saanud.
Nõupidamisel awaldati soowi, et
saaks kohe La uus majandus-Wsus registree
ritud ja ellu kutsuvad.

Majaperemehed, üürnikud ja meistrid! Koosolekul oli arutusel isegi kawatsetawa uue
16. ja 17. juunil kell 10 homm. müüakse majandus-üNuse põhikiri.
oksjonil suurem partii moodsaid tapeete
Paar päcwa olid „Pöllumehe" ja tema
Riia tän. 20, hoovis.
abikaupluse uksed suletud. Täna awati aga

ühisuse kauphuS ja osakonnad, ühisuse juha
tus otsib IoÖEi teid kokkuleppe saavutamiseks

võlausaldajatega. Neil päewll läheb Tallin
na majandus-ühisus „PSllumehe" teine dele
gatsioon, et samme astuda uue ja odawa kre
diidi muretsemiseks „Pollumehele", mis ai
tM kas ühisusel edasi töötada wõi rahulikult
likwideeruda. Näib siiski, et „Põllumehe"
päästmine tema praeguse seisukorra juures
on tvõimatu. Nii peab järgnema paratama
tult ühisuse likwidcerinnne, kusjuures liik
med peawad kandma kahjusid. Samuti tuleb
ka kustutada osa nõudmisi

Rahukogus algas walerahade
tegemise protsess.
Esmospäewal tuli Tärtu-Wõru rahuks
gus arutusele wendade August Johannes ja
Karl Eduard Rä isade waleraha-tegemise Prot
sess. Protsessi peategelaseks oli esimene kes
tabati rahade lewitamise pealt Roosi 'tän.
würtfipoes läinud sügisel ja kes wahiall koau
aeg. Teda kaitses adw. A. Jaska. Kumbki
wend end süüdi ei Ainmstanud. Asjatund
jana wiibisid kohtus prof. Maddison riiklikust
kHekojast ja G. Westenberg. Tunnistajaid
olt wälja kutsutud 15. Toimetuse töö lõpul
kohtuotsust weel ei olnud. Vendadest on üks
vouatreml, teine wiiliraiuja.
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Teifipkewal, S. juunil 1931. ft.

Järjekorraline "Motta"
Lätis.

Maawalitsus ja maantee.

Kes igatseb kriisi?

Lugejatel on weel meeles, kuidas eelarwe „Miljonitewöitja" tüSsaS 10 Riia suurkaup
Wümastel aastatel on riigi eelarwega
Tööerako»»al jub> ..kriis filmapiirtl- .
meest.
maanteede korrashoidmiseks ja samuti ka arutamise ajal riigikogu tmnisjonis tehti maa
maantee olukorra tõstmiseks wõrdlemisi suuri walitsustele etteheiteid sellepärast, et nad asu
w-m- fcju ta-wad U [«•
Riiast, 8. juunil. Siin on päewakor
Meie laupäevast juhtkirja on paar Tal
summasid antud. Selle rahaga on muretse tawad omale töökodasid. Maawalitsuste esi raie kerkinud järjekorraline „Motta". Warem
mapnnlt t-'b
tud suur hulk mitmesuguseid tehnilisi abinõu tajate poolt põhjendati nende töökodade wa ilmus mõnes Riia lehes teade, et riialane linna lehte rutanud „seletama" ja järeldusi
Öelda aga. et kõt? on selge,
tegema.
Kahjuks
on
aga
juhtkirja
liig
oma
sid maanteede korrashoidmiseks, ehitatud hulk jadust sellega, et maawalitsused ei saa ilma
seda juba teistelt . ct
Bernhard Sschischko on Poola riigiloteriil
sildu, sillutatud palju teid, seatud ametisse töökodadeta läbi, sest teehööwlite remont peab woitnud suure wõidu 200.000 zlotti (üle woliliselt seletatud.
pole
muud
w°j° kui eelnõud m°Äu mm
„W. Maa" arwab kohe „kriisi silmapiiri
wastawad eriteadlased jne.
kiiresti ja odawasti sündima ja see ole
M
ei
ole
see
kaugeltki
mette noi»°.
milj.
E.
sendi).
Lehed
tõid
ära
isegi
õn
le" kerkinud olewät. See wõib ju tõöerakon
Niik on omalt Poolt selleks kõik tehtud, wat wõnnalik ainult siis, kui maawalitsusel
seda
juba
laupäewal
ualdmmd ega neliku
wõitja
pildi
ja
jutuajamise
tema
tule-na
ja
tema
häälekandja
soow
olla,
et
kriis
sil
mis tema aineline jõud lubab, et maanteede on o m a remonttöökoda.
kohal enam kordama Kull aga marg wme
wikukawatsuste kohta.
mapiirile
kerkiks,
kiud
oma
soowi
täidemine
Nagu Näha, ei ole oma töökodade asuta
olukorda tõsta ja et meil ei tarwitsekS oma
Nüüd on selgunud, et sel teatel pole min kut „Postrmehe" juhtkirja kaudu loota ei weel ara, et näit Mutöoko,.
teede seisukorra pärast kellegi ees häbi tunda. mine asjale sugugi kasuÄs olnud, waid seisu
gisugust alust ja et see on hästi wäljamõeldud maksa. „PoKtimees" rõhutas selgesti, et käi teisti lched kaalumtft nouawad.
Nende suurte kawatsuste ja ülesannete kord on isegi halvenenud. Nagu kuulda, on
tefyt" rnörgtb, et Mutoolosa. a-sus walttse
tehniline läbiwiimine on maanteede sea teedeministeerium ka sellest mõnede maan trikk 10 Riia suurkaupmche tüssamiseks. Wae tiswanemate kui ka pöllutöökoja seadusega ei wait paks udu ja nimelt selle fojfta, palpt
peaks
mitte
rutatama,
waid
üksikuid
punkte
dusega tehtud maawalitsuStele üles teede korraldamise allal tegutsewate isikute walt oli teade suurest wõidust lehtedes ilmu-koda maksma läheb ja palju see põllumehele
andeks. Teedeministeerium on ainult üle suhtes juba oma wastawad järeldused nud, kui Schischko hakkas Riia ärisid külaS põhjalikult kaaludes, muutes ning selgitades maksu peale toob. Uks raagtb selles
tama ja sisseostusid tegema. Majanduslise seadus teha vastuvõetavaks, sest w a S t a maks järelwalwajaks wõrdlemisi piiratud teinud.
üht, teine teist. Sama lch' umrgtb> et
õigustega.
Järelduste tegemine toob seisukorda mui kriisi ajal, mil ärid heamelega kaupa wolgu sel korral, kui talitatakse ülepeakaela, käitiswanemate s. eelnõu ule peetud
Selle ülesande oma Peale wõtmist on dugi ainult osalist parandust. Olulisi pa ja järelmaksu peale annawad, olid Schischkole wõime tõesti politiliste üllatusteni jõuda mised cm eelnõu ettepanljate za
maawalitsused alati pooldanud ja on enesele tembust on ainult siis wõimalik loota, kui kõik ärid awatud. Wõidu avwel sai ta igast weel enne jaanipäewa. Selleks on üsna sel tunnustuse järele toonud palju selgmist i
isegi weel suuremaid õigusi nõudnud, kui wõetakse maawalitsuste suhtes maanteede ärist kaupa. Kaup anti wõlgu, mille lubas geid tundemärke ilmsiks tulnud. Kuna aga wöimaldanud parandusi. .
õiendada pärast wõidu kättesaamist. Kui ta ise kriisi kindlasti mitte ei soowita kuski" pool,
neile seni maanteede seadusega antud. Mõned korrashoidmise süsteem rewideerimisele.
Sellepärast ei peaks ka „Kajal me:e
maawalitsused pooldawad isegi seisukohta, et
Tahes wöi tahtmata kerkib küsimus üles, juba hästi riides oli ja suurepärane sisseseade välja arvatud muidugi opositsioon irühmad wates mingit õigust olema „PoÄtmehele
riigikogus,
siis
avaldasime
ka
lootust,
et
kü
maanteede seaduse teostamine tuleks täies kas ei tuleks maanteede korrashoidmise alal muretsetud, algas tualettide ostmine naisele
ette heite „kriisituju", kui soowt tanud oleme
ulatuses maawalitsuste kätte anda, nõn põhjalikum reform ma a w a.l itsu s t e s ja lastele. Siis taipas ta, et on wiimane aeg simusi seda tõsisemalt ja kaaluvamalt wõe ärewusttekitanud eelnõusid pikemalt kaaluda
takse.
Wahepeal
kuuluksegi,
et
esitatud
eel
da et teedeministeeriumi ei oleks muud mida-1 enestes läbi wiia. Selle asemel, et maawa „kadumiseks". Aferisti tegude paljastajaks
ja kas wõi sügisese vsbingsärgum edast lukaw.
gi öelda kui maawalitsustele nende kawatsus litsuste soowide kohaselt nende õigusi l a i e n said tema kirjad, mida ta Riiga saatis äri nõudes mõnesuguseid parandusi ette on wõe Tujukuse ja kiirustamisega ei jõuaks kmgl
tud,
eriti
mis
puutub
ärewust
tekitanud
käi
dada, tuleks ehk neid õigusi kitsendada, meestele ja abikaasale. Wiimasele saadetud
te teostamiseks rahaanda.
kaugele.
Sarnastele maawalitsuste seisukohtadele nõnda et teedeministeeriumil oleks peale maa kirja oli ta eksikombel pannud ühele ärimehele tiswanemate seadusse. Kui eelnõud nõnda
pärast
kaalumist
ja
parandusi
wastuwõetaon wastu waieldud ja näidatud, et maawalit wali tsüste le rahaandmise kohustuse roh määratud ümbrikusse, milles seletas, et abi
suste üle peab ikkagi teataw järelwalwe kem õigusi järelwalweks ka summade kaasa suwitagu mererannas rahulikult edasi
ja las „need narrid" oodata raha.
olema, sest ei saa kindel olla, et kõik maa kasutamise alal.
Murdwaras Wiru maawalit
Läti sotside karuteene.
Muidugi mõista on maawalitsused sellele
walitsused teedekapitali summasid ka küllalt
Kui see teatamaks sai, ruttasid tüssatud
suse esimehe korteris.
otstarbekohaselt kasutawad. Peale wastu ja näeks selles jälle keskwalitsuse poolt ärimehed Riia mereranda oma varandust Sõjalaevastiku juubel paiskas nende meeled
selle on teada juhtumeid, kus osa teedekapita omawalitsustele kallalekippumist. päästma, kuid leidsid eest tühjad seinad. Peale
fapRahasaamise lootuS ei läinud täide.
list ei ole maawalitsuste poolt kasutatud mitte Kuid seisukotd on sarnaseiks kujunenud just kaupade on aserist ärimeestelt osanud wälja
Oöl
wastu 7. skp. tungiti Rukweres sisse
Rii
a
st,
8.
juunil.
11.
ja
12.
juunil
pü
maanteede korrashoidmiseks, waid kogu maawalitsuste eneste süü läbi, et nende petta weel sularaha, nii et kahjusumma tõuseb
hitseb
Läti
sõjalaewasti?
oma
10
aasta
jnu
Wiru
maawalitsuse
esimehe Karl Pajosi elu
nisti muuks otstarbeks.
tegewust tuleb maanteede korrashoiu alal se hiigla suureks. Ärimehed on wihased nende
belit.
Juubelipidustused
peetakse
teatawasti
korterisse,
mis
asub
Kadrina
tee ääres asuwas
Käesolewal kewadel aga selgus, et mõ - niseft rohkem juhtida ja rewideerida.
lehtede peale, kes awaldasid selle kõmulise Liibawis, millest wõt-amad osa ka paljude suur
maawalitsuse majas. Pajosi töökabinetis oli
n e d maawalitsused on maanteede korrashoid
Maawalitsuste uuenduste küsimuse kaa teate.
riikide ja BaM riikide mõned sõjalaewad. laua tahwli pealt ärakangutamise teel kirju
misel lubamata loha k u st awaldanud. lumisel tuleks meil sellepärast arwestada
Sel puhul on ärewusse sattunud &ki sotsiaal tuslaua sahtlid awatud, sahtl. olewad paber-d
Nõnda näitas hiljutine teedeministeeriumi wõimalusega, et ka maawalitsuste toedeösa
demokraadid, kelle häälekandja „Socialdemo segipaisatud ja nähtawasti raha otsitud, mida
poolt korraldatud maanteede rewideerimine, konnad tuleksid põhjalikumale uuendu
Tellise ja ostke
krats" ei leia enam sõnu waliksuse sõimami aga seal ei olnud. Ilma midagi kaasawnma
et käesolewal kewadel paljud maanteed märk sele, nõnda et teedeministeeriumil oleks roh
seks. Nagu lehe enese ridadelt selgub, on ta oli waraS tuldud teed lahkunud.
sa halwemaS seisukorras on kui paaril kem meie maanteede korrashoiu kohta öelda.
{naiste
fa
meeste
valmisriided
nende
ävewuse ja pahameele esile kutsunud
Pühapäewa hommikul kabinetti minnes selgus,
Maanteede
korrashoidmise
seisukohalt
waada
wiimasel aastal. Põhjuseks on, et mõned
{ainult kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete see asjaolu, et Nõuk. Wenemaad ei olewat et kõik kirjutuslaua sahtlid olid awatud ja nii lau.il
maawalitsused ei ole suutnud õigeks tes wõiks see meie a-vwates ainult soo w i kauplusest
pidustustele kutsutud. Leht ütleb, et Läti olewad asjad kui ka sahtlite sisu segi paisatud. Kri
ajaks teehööwleid korda seada, , taw olla.
Karl Abal Tartus, Kaubahoov 8. sõjalaewastiku juubel korraldatvwat peami minaalpolitsei ametnikkude kohalejõudmisel hakari
nõnda et osa kewadisest tööajast maanteede
selgitama warza külaStamiSwöimaluü, kuna selguc.
i- ;
kordaseadmisel läks kaduma.

«Postimeest" lugedes
kuulete kõik! Näete kõik
uues waiguses! Hakkate
kõike hindama iseseiswalt

Chequersis arutati majanduskriisi.
Ametlltt» Saksa-J»gllse riigimeeste kohtamisest.
Londonist, 8. juunll (Trj.). Chequerfis
algasid laupäewal läbirääkimised Inglise mi
niftritc ja Saksamaalt tulnud riigimeeste wa
, hel. Dr. Brüning ja wälisminister Curtius
' '-sõitsid Chequersi pärast seda, kui nad olid
osa wõtnud laupäewal Päraadist.
. .... Inglise walitsufe poolt wõtsid nõupida
misest osa peaminister MacDonald, wälis
sekretär Henderson ja kaubandusminister
Graham. Einel, mille külaliste auks andis
peaministri tütar miss Ishbel MacDonald,
wiibis ka Saksa saadik, Inglise mereminister,
Inglise panga president, kirjanik Bernhard
Shaw, sir Robert Vansittart, sir Clive Wig
ram, krahw Bernstorff ja sir Frederick Leith
RosS. Wiimane Inglise riigikassa poolt.
Ametlikus teadaandes rõhutatakse, et
Saksa riigimeeste külaskäik oli kawatsetud
juba mitu kuud tagasi ja pidi aitama luna
isiklikku kontakti Inglise ja Saksa riigimeeste
wahel. Kohtamisel on kasutatud wõimalust
sõbralikus waimus mõtteid wahetada Saksa
maa ja teiste tööstusriikide praeguse seisu-

korra üle. Eriti panewad Saksa ministrid
rõhku raskustele, mis praegu walitsewad sisu pärast. Äratab tähelepanu, et ametlikus tea
Saksamaal ja wajadusele neile kergendust daandes ei ole mitte kordagi tarwitatud sõna
ja sõna „tväetvähendus". Lause
luua. Inglise ministrid omaltpoolt pühen
dasid tähelepanu praeguse surutise üleilmlisele »rahwuswahetljse koostöö tarwidusest" olewat teksti

iseloomule ja tema erilisele mõjule Inglis
maal. Chequersi läbirääkimiste lõpul mär
giti ära, et pooled on üksmeelselt jõudnund
seisukohale, et üksikute riikide poolt astutaMatele sammudele lisaks on tarwilikud rah
wuswahelise wastastikuse usalduse elusta
mine, kuna majanduslik tõus on wõimalik
ainult rahwuswahelise koostöö abil. Selles
waimus tahawad mõlemad walitsused wastu
astuda praegusele kriisile tihedas koostöös
teiste asjasthuwitatud walitsustega.

Inglise ajakirjandus Ehequerst
nõupidamise tulemustest.

selt selle sihiga, et tvälismaa sõjalaewad saaks et hommikul ärgates olid kõik ulscd korralikult su
letud. Tulemus oli, et WaraS sissepääsuks oli tar«
demonstreerida oma jõudu Balti meres.
witanud maja õhtupoolses otsas saali kohal asuwat

„Socialdemokratsi" kirjutise peole peab rõdu. Pajose korter asub ieisel korral, kuna a,l
waatama kui ässvtuskirjutisele. Käesolewal clcäb maawalitsuse abiesimees Kiiwer. E>t maja
korral on nad Nõukogude lehtedest ette vuta juures remont käimas, siis leidub seal ka redeleid.
oli ühe redelitest paigutanud rõdu najale,
nud ja näewod „tvnti" seal, kuS neid üldse WaraS
kuid nii, et see warju jäi Kiiweri akendelt ja selle
olemas ei ole. Kellele see karuteene tehtud, kaudu rõdule pääsenud. Korteris leidusid ka mitme
on selge.

Punaste komandöride maha
laskmine.
Berliinis ilmuw wene leht „Rul" teatab:
Harkowis lasti 19. mail wäljakohtu otsuse

tvöetud nähtawasti' «keelte rahustamiseks. Kirja*
saatja arwab öelda wõiwat. et EhequersiS ei ole kohaselt maha märtsikuul aretceritud sõjamäe
faawutatud mingisuguseid positiitvseid tulemusi. Ei lased, kes kuulusid mässulisse organisatsiooni,

ole loodud mingit kokkulepet, edasiste sammude
kohta, heakstegemise maksude aSjuS. Wõidawat küll

artvata, et mõlemad tvalitsused ajawad Pariisis, kui
ka Washingtonis oma katsesarwed tvälja, et teada
saada, kuidas suhtutakse seal Saksamaa seisukorra

mille sihiks oli õhutada Ukraina punamäes
sõjariistus mässu. Mahalastuid on 19, kel
lede nimed leht üles loeb. Tribunaali otsus
ja mahalaskmised hoitawat elanikkude eest

loshua Broad jäi selle aruande juureS liikuma
tuks, ainult naeratus helkiS tema raseerimata suu
nurkades.

„Aga, härra pealik, Monte Carlos peab ju raha
omama!"
„Kui seda sinna on wiidudütles Dick ja jatkas:
„Ma ei usu ju, et teie selle raha teisiti kui ausal teel
olete saanud. Ma ainult märkisin ära, et teie äkiline
tõus waesusest rikkusele, tagasihoidlikult öeldud, oli
wäga tähelepanu wäärt."
„Seda ta ka oli," segaS ameeriklane wahele. „Ja
nähtawasti on minu muutumine rikkusest waesuseni
sama äkiline ja tähelepanuwäärne."
Dick waataS oma wastas istuwale muStale hirmu
tisele otsa. „Teie arwate, et kui see teil wõimalik on
olnud ennast senini maskeerida, see ka siis wõimalik oli,

ja et teie 1917. aastal, kuigi nähtawalt armetu, siiski
wõisite rikas olla."
„See passib," ütles loshua Broad.
„Eelistaksin, et jääksite respektaoblemakS. Ma ei
armasta ameeriklasele öelda, et ma teda maalt wälja
saadan, sest see kõlab trcchwma tlhisriikidesse tagasi
minna..
loshua Broad tõusis püsti. „See. härra pealik
Gordon on liialt armastuswäärne hoiatus ja wiibe
liialt jämeda aiateibaga. Nüüdsest peale saab loshua
Broadist jälle aus seltskonna liige. Ainukene, milleks
ma teid palun, oleks see. et politsei minu lubasid ära
ei wõtaks."
..Lubasid?" küsis Dick.

„Ja, ma kannan kaht rewolwrit enesega ja aeg on
lähidal. kus isegi nendest kahest ei jätku," ütles loshua
Broad.
Härra Maitland läheb ilusaks.
Queens Hallis oli kontsert ja meelitus, suurt
wimldajat kuulata, oli nõnda suur, et isegi neil suwe
päewadel hiiglasuur kuulajateruum täidetud oli. Seal
tuli Dick Gordonile kiireloomulise õhtuse töö keskel
meelde, et ka tema oli koha tellinud. Ta tundis ennast
mõistatuslikkudest sündmustest narritud ülüväsinult

Sulfiiti

soovitame suurel ja väiksel viisil, palli,
Pomm G. P. U-s.
kilo ja poogna viisi
Walitsuse häälekandja «Daily Herald"
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artvab, et Chequersis on kiwi tveerema pandud.
„Postimehe" raamatukpls.
Kui Chequersi läbirääkimistes siiski pettunud ol osakonnas mastu 3. juunit plahwatanud
mitll
pommi.
Kolm
tsekisti
on
surma
saanud
lase, siis tuletvat see sellest, et Chequersi kokkusaa
Tartus, Suurturg 16.
mise kohta on hellitatud ekslikke oletusi. Kokkusaa ja paljud haawatud. Terroristidel olewat

ja oli peaaegu lootusetu nende lahendamisel. Kiri lord
Farmleylt, mis täna hommikul temale oli tulnud, nõu
dis kiiret tegutsemist, et kadunud kaubalepingut jälle
leida. See oli kiri, nagu seda raskelt ületöötanud ini
mene kirjutada wõib, ilma et ta enesele selle üle aru
annaks, et tema kirja saajas tekitab paanika, kellele ta
ometi mingisuguseid tormakaid abinõusid peale ei tohi
sundida. Dick otsustas kõik mured kõrwale wisata ja
kontserdile minna. Ta helistas oma garaashi, lasi aga
oma auto asemel ühe kinnise üüriauto ette sõita ja oli
kümne minuti pärast üks kahesttuhandcst ivõlutust, kes

meistermängu kuulas. Waheajal liikus ta jalutus
ruumis ja esimene isik, keda ta kohtas, oli politsei kesk
asutusest, keegi ametnik, kes tema pilgud kinni püü
dis. Teine salapolitseinik seisis esikus, mis baari wiis.
Kolmas suitsetas oma sigaretti jalutusruumi trepil.
Parajasti helises margukcll ja Dick tahtis oma pool
põlenud sigareti minema wisata, kui üks uhke liinou
sine auto ette sõitis, diskreetselt liwreesse riietatud tee
nija maha hüppas ja ukse awas. Keegi üksik härra
wäljus kupeest ja Dick tundis ta otsekohe. See oli Ezra
Maitland.
„Püha Mooses!" urises keegi tema taga ja kui
Dick pead pööras, nägi ta Elki tema ainukeses wanaS
frakis, mida ta elus kunagi selga saanud, oma taga
seismas. Nad mõlemad olid ääretust imestusest otse
halwatud. Sest mitte härra Maitland ainult ei sõit
nud ette kui walitsew monarh hõbedaga ehitud ja laki
tud kupees ja liwreeritud teenijaskonnas, waid ka w&aa
mees kandis eeskujulikku frakki, mis oli õmmeldud
kõige wiimaste moeseaduste kohaselt. Tema habe oli
paari tolli wõrra lühenenud, ja tema plekkideta walgel
westil rippus raske kuldkett. Õhtumantli rinnaesisel
ilutses kameelia ja ta kandis ilma kõige läikiwamat
silindrit, samuti elegantsemat jalutuskeppi eebenipuust
ja elewandiluust, millele ta käigul ennast toetas.
„Siidsukad! lakt-kingad! Minu Jumal,
waadake ometi teda," kogeles Elk.

Hiilguse kehastus läks neist mööda ja läbistas
jalutusruumi.
„Ta on lolliks läinud" sosists Elk õõnsalt. Dick
wõiS oma kohalt miljonäri waadelda. Ta istus pro
grammi teise osa kestes kinniste silmadega seal. Iga
100 järele aplodeeris ta oma hiiglasuurte walgesse kiu
nastatud kätega. Dick oli kindel, et ta magas ja alles
käteplagin teda äratas. Ühekorraga leidis ta, kuidas
wanamees haigutust alla surus. See oli Elgarsi wiiu-

lugejad
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ne oma ülesande täitnud.

tvuStab ametlikku teadaannet mittemidagiütlewa
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Õhukest, tftiesti valget, üheltpoolt sile*
dat pakkimise paberit

piinlikus saladuses.

Inglise ajakirjandus, niipalju kui ta Chequersi mise eesmärgiks otewat olnud ainult seisukorra uu korda läinud põgeneda.
rimine, mitte aga lõpulikkude plaanide tväljatööta
mine. Selles mõttes olewat Chequersi kokkusaami

Maskiga konn.

tuldud teed lahkunud. See on Rakweres seni te
gutsenud saladuSlise murdtvarga järjekorraline saa
wutiS, kust seekord aga tühjade kätega lahkus.

kergendamise küsimusse.

läbirääkimisi kommenteerib, toonitad, et seal ei ole
saadud mingisuguseid lõpulikke tulemusi. „Dailt?

Telegraphi" diplomaatlik korrespondent ar

sugused wäärtaSjad, samuti oli söögitoas lahtiselt
lauahõbe, kuid kõik on waras puutumata jätnud ja

likontserdi teises osas, mis imetluswäärse edasiandmi
sega kõiki kuulajaid köitis.

Kui kontsert lõpul oli, waatas Maitland nagu
pelglikult enese ümber ringi, nagu kaheldes, kas kõik
püsti tõusewad. Siis tõusis ka tema ja sammus wälja.
„See on rikas Maitland," kuulis Dick ühte härrat
ütlewat. „Ta on nüüd Cauxi printsimaja Berkeley
Square'il ostnud."
Elk tuli tagasi weel teiste uudistega üle keemas.
„Mida teie arwate wana Maitlandi muusikatund
misest, pealik Gordon? Noh, ta on järgmise hooaja igale
suurele kontserdile koha juba ette tellinud. Sekretär
tuli täna selle ülesandega. Ka see ei olnud wähem
segamini löödud ja ta pidi täna õhtuks ühe laua He
ronsi klubis kinni panema."
Elki nägu oli kogu selle teate kestel surmtõsiseks
läinud. Ta andis ühe oma saatjale märku.
„Mitu inimest on tanvis, et Heronsi klubi rün
nata?" küsis ta.
„Kuus," oli otsekohene wastns. „Kümme, et wal
lutada ja kakskümmend, kui päris halwasti läheb."
„WZtke kolmkümmend," ütles Elk.
Klubi nägi wäliselt päris silmapaistmatu, aga kui
oldi kord tema kinniste uste ja kokkutõmmatawate ees
riiete taga, siis unustati kindlasti waewane ja sünge
wäljanägemine. Luksuslik käik, paksude waipadega kae
tud ja mahedalt walgustatud, wiis tantsusaali ja res
toraani. Dick ootas direktorit ja imetles uksel seistes
saali rikkust. Lauad seisid piklikus nelinurgas poleeri
tud põrandal, ühelt galerirlt wlid neegriorkestri helid
ja kesk kokkuhoitud ruumi tantsis tosin paare ja heljusid

stakatomeloodia närwepiitsutawal rütmil.
„Kullatud ebawoorused!" wiskas Elk kahtlusta
walt. „Tahaksin teada, mida siin häbematuseks pee
takse toitu küsides. Seal on ju meie Metuüsalem."
Metuusalem istus saali parema laua ääres. Tema
paljas pealagi läikis kristallühtri walguses ja sügawa
mas warjus sulas tema patriarhihabe lumimalge rin
naesisega nõnda, et Dick teda silmapilgu wältel äragi
ei tundnud. Tema ees seisis suur klaas õlut.
„Ta joob! Ta on siiski inimlik," ütles Elk.
Direktor Hayn tuli sinna, sõbraliku naeratusega
sa püüdis igate meelchärane olla. „See on ootamatu
austus, härra pealik," ütles ta. „Teie soowite, et ma
teib sisse lasen? Aga, minu härrad, see ei ole ju su
gugi tarwilik. Iga aukraadiga politseiohvitser on minu
klubi auliige."

on alati kõige uuematest
sündmustest Informeeritud.

Ta kõndis õiendades ees, wiis neid laudade wa
hele ja leidis ühe tühja looshi. Oli külalisi, kelle näod
uute külaliste nähes pilwe lätsid, üks wähemalt neist
hiilis wälja ja seda ei olnud pärast enam näha.
,Meil on täna õhtul wäga peened külalised," uU
les Hayn ja õörus käse. „Siin on lord ja lady Belfin,
see härra seal suure habemega on rikas Maitland, ja
tema sekretär on samuti siin."
„Johnson?" küsis Tick üllatunult. „Kus ta
istub?"
Seal märkas ta juba ümmarikku filosoofi. Ta is
tus ühes kauges nurgas ja nägi omas wanamoelises
frakis silumatu ning õnnetu wälja. Nii nagu ta ferl
ühe istme nurgal istus, tegi ta piduliku ja kohkuma
näo ning hoidis käed laual.
,Minge sinna ja tooge ta siia," sosistas Dick El
kile. Elk marssis tantsupaaride keerutusest läbi ja
jõudis härra lohnsoni juurde, kes wabastatult temale
otsa waataS ja temal nii tugewalt kätt raputas nagu
oleks Elk teda mahajäetud saarelt päästnud.
„Oli armas teie poolt mind üle tuua " ütles
Johnson, kui ta Dicki terwitas. „Ma ei tunne end
siin kaugeltki kodusena. See olgu minu esimene ja
ja wnmane siinkäik." Ja ta waatas wäikcst selt»konda looshis. Gordon oli neid juba
sisse astudes ara tundnud. Seal olid Ray. oma toreda
mas tujus. Lola Bassano. uhkelt ja ekstsentriliselt
riietatud,a massnwne eks-poks.ja Lvw Brady. Johnson
wnpaS pilkudega Manale Maitlandile.
. V1* fcc ime?" ta sosistades. ,Md
amjal pacftal on ta oma eluwiisi muutnud
maia Berkeley Square'il. kutsub armee rätsepas
dab mind teatrlkohta tellima, ostab kalliskiwc!
sa V Q» otsustas ta pead raputades.
„Pea!egt kuita büroos täiesti muutumatu on. Seal
on ta weel ikkagi sama wana ihnuskael. Ta tahtis et
ma ta tema eraasju peaksin juhtima, aga ma ei wõtMld seda omaks Mis mind kartma paneb on
lu Tn mmema saata, kui ma nõus ei
KüiÄy wä-j°'°n,m.amaw.
Ta Aud oma endist ülemust weel silmanud.
Lt puhtud, et sarnases elegantses
mõnda hurwi wnda wäl
laspoole ennast wor tema hellitamise objekti.
(Järgneb.)

Rr. I»,
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Põllumajandusteaduskonna ja E. Agron.

Külaliste päew Tartus.

Seltsi seisukoht põllutöökoja küsimuses.
So»«e ajattrjanikud ringreisil. Litti külalised litbisöidul.
ESmaSpäewa lõunase kiirrongiga sõitsid
Tartust läbi külalised Lätist: Läti-Echti ühin
gu liikmed eesotsab minister A. Avberingsiga,
Eesti saadiku minister E. Wirao saatel.
j uks ei täitunud lootused, et Malised, esita
jad Läti silmapaistwamate riigimeeste, selts
konna- ja majandustegelaste, kunsti ja tea
duse ringidest, läbisõidul Mõiwad pool päeMagi Tartus peatuda. KoduiS ootawad üI«S
-anded stmdW peatumisest Tartus loobuma.
Siiski wõidi kiirrongi weerandwnnilist

Teiseks soowitab teaduskond laiendada
Põllutöökoja seaduseelnõu oli möödunud
laupäewal Tartu ülikooli põllumajandustea kutsutawate kõrwalalade arwu nii, et aian
duse kõrwal oleksid esitatud ka teised ma-jan
duskonna koosolekul arutusel.
Nimelt saabus teaduskonnale riigikogu dusliselt õige tähtsad alad, nagu näit. linnu
üldkomisjonilt kiri, milles teatatakse, et üld kaswatus, osalt ka kalandus jne.
Pühapäewal arutas põllutöökoja seadus
komisjon wõimaldab põllumajandustea
duskonnale oma arwamise awaldamist käes eelnõud Eesti Agronoomide Seltsi juhatus.
olewas küsimuses. Kuigi ülikooli seisukoha Arwesse wõttes, et üldkoosol. kokkukutsumine
teadasaamist nähtcmasti otsekohe ta r aeM, wõtaks,käesolewal juhusel aga soowit. on
tv ilik u k s ei peetud, oli teaduskond siiski küsimust kiires korras arutusele wõtta, otsus
arwamisel, et tema kohus on antud wõimalust tas juhatus end selleks puhuks täiendada re
wisjoni komisjoniga,E. Agron. Seltsi Tal
ära kasutada.
Kuuldawasti on teaduskond põllutöökoja linna esitusega. Peale selle oli koosolekust
küsimuses oma seisukoha wõtnud, mis teisipäe osa wõtma palutud põllutööministeeriumist
wal riigikogu komisjonile teatamaks tehakse.
hra Rubel.
Sellel koosolekul wõeti samuti wastu mo
Põhimõttelikult terwitades põllutöökoja
ellukutsumist, leiab teaduskond, et eelnõu üksik tiweeritud seisukohad, mis juba homme rii

peatust ära kasutada vlewate soojade sidemete

kinnitamiseks!. Tartu jaamas oilid külalisi
terwitamas Essti-Läti Wngu esimees prof.
Piip, Tartu linnapea abi A. Mõru, ülikooli
prorektor prof. Koppel, „Pallase" direktor A.
Starkops, Naiskodukaitse esinaine pr. Saral
ja palju teisi ametlikke esitajaid ning LätiEesti sõpru. Rongi saabumisel wcchetatalse
südamlikke terwitusi, mis kahjuks peawad
ühtlasi saama lahkumiSsönadeK ja jällenäge
missoomideks. Prof. Piibu ja Läti end. ra
hamwistri ning silmapaistwa majandustege
lasH Behrsmi isiku läbi terwitawad üksteist
soojalt Eesti-Läti ja Läti-Eesti ühingud,
kelle eesmärkide savwutamffektz on külaliste
sõit Eestisse wiinud suure sammu edasi.
Tartu terwitusi ütleb külalistele linnapea
abi A. Mõru. Naisesitajad annelamad ?ü
-lalistele roose.

Meeldima üllatusena kajad jaamahoones
ootamatult Läti lauljate mehine ja ilus laul:
Läti rahwusooperi lauljaist koosnew kahe
kordne me eMo ariett pakub tartlasile Ma
kosti ,tull es koos teiste külalistega Läti saat-

Esttakakse tina riigikogu komiojoniie.

asjades põhjalikumat sõelumist majaks selleks, gikogu komisjonile üle antakse.

Läti kiiwliscd ühes wastulvStjatega läbisõidul Tartu jaamas

Kuuldawasti asuti siingi põllutöökoja
et üksikuid osasid üksteisega paremini koos
suhtes
põhimõttelikult jaatawale seisukohale.
kõlla Miia ja wälja arendada.
27. skp. on kokku kutsutud E. Agron. Seltsi
Eriti peab teaduskond tarwilikuks tooni
tada, et maa-ala normi, mis wõimaldab osa üldkooosolek, kus küsimus weel kord arutusele
wõttu põllutöökojast, tuleks alandada nii, et tuleb.
kojas oleksid esitatud ka neid maakasutajaid,
kelle käes on alla 5 hektaari maad.

Soome ajakirjanikud.

ka rootsi wähemusrahwuse lehtede esindajad
ja lapualaste „Ajan Sana" mees.
Kell 5 p. l. olid külalised palutud kohwile
Tartu soome ajakirjanikud. Nemad sõidawad
Soome
konsuli O. Rütli kodusse.
Eestis ringi peaasjalikult selleks, et tutwu
neda EeSti suwituskohtadega. Käiakse N.Saani üliõpilaskoor saabub
Jõesuus, Pärnus, Haapsalus jne. Tartus
täna Tallinna.
peatuti möödasõidul. Siin waadati Raadi
muuseumi, ülikooli peahoonet jne. MuuSõidab kesknädala õhtul Tartu.
Täna peale lõunat jõuab Helsingist Tal
linna 42-liikmeline daam üliõpilaskoor, ees
otsas kuningliku kapellmeistri Joh. HheKnudseniga, et külastada ja sõprussidemeid
luua eesti üliõpilaskonnaga. Kuna külalised
viibivad Tallinnas ainult ühe öö ja päeva,
siis ei ole neil ajapuudusel võimalik esineda
suurema kontserdiga. Et koorilaulu armasta
jatele võimaldada kuulda head laulu, on koor
Hommikuse rongiga jõudsid Narwast tulles

Chemnitzis tänawawõitlused.
Kommunistide ja rahvussotsialistide järjekorralised lahingud Saksamaal nõudsid inim
ohvreid.
Töötatöölised ei rahana.

Berliinist, 8. juunil. Saksamaa töös
tuslinnas Chemnitzis oli tõsiseid uulitsa,
wõitlusi kommunistide ja rahwussotsialistide
wahel. Viimastest sai 2 surma ja 5 raskesti
haeüvata. Kergemalt haawatuid on paarküm
mend. Politsei seadis korra jalule. Suur
hulk kommuniste vangistati. Kokkupõrge oli
pärast rahwussotsialistide Voosolekut, millest
nõusolekut awaldanud ühetunniliseks esinemi
võttis osa üle 35.009 isiku, nende hulgas ka
seks teisipäewa õhtul kell 9 „Estonia" sinises Hitler ise. Koosoleku ajaks oli Logu politsei
saalis, millest sissetulek läheb Eesti Punase mobiliseeritud. Päeva ajal suutis politsei
Risti heaks.
korda hoida, kuid öösel kogunes kommunistide
Kesknädalal on ette nähtud visiidid riigi võitlussall kommunistliku erakonna raamatu
vanemale, Tallinna linnapeale, tutwunemine bsgu ruumi. Pühapäeva hommikul kl. 5—6
linnaga, Piritaga ja Kosega. Õhtul sõidab vahel tulid kommunistid uulitsale ja tungisid
koor edasi Tartu. Koor on asutatud 1339. a. rahvussotsialistidele kallale. Rahvussotstaliste
ja selle eesotsas on seisnud kuulsad daam muu

pilluti kividega. Hitlen mehed jootsid kom
munistide majale tormi. Siin saidki nad
oma suured kaotused. Niipea kui politsei jöu
dis kohale, avas ta tule. Mitu kommunisti
sai haavata. Kommunistide maja Piirati
ümber ja selle „garnison" —BO meest
vangistati.
Ka teistes linnades on olnud uusi tööta
tööliste meeleavaldusi ja rahutusi. Rahutu
sed olid eriti tõsised Düsseldorfis, kus on Pu
rustatud kaupluste ja kohvikute aknaid.
Hamburgist teatatakse: Kommunistid
tahtsid suurt meeleavaldust toime panna. Po
litse: sai aga neid takistada. .Kommunistide
ja rahvussotsialistide vahel oli äge lööming.
17 isikut vangistati.

sikamehed.

Soome ajakirjanikud külaskäigul „PoStimehe" toimetuses.
konna uue maja sisseõnnistamiselt Tallm seas külastasid wennasrahwa ametwen
nast.
nad ka „Postimehe" toimetust. Tehti wäike
Juba manitseb aga aeg ärasõidule-. Jaa ringkäik toimetuse ja trükikoja ruumes ja lo
maesise! külaliste waMnb ees wcchetatakse puks pildistati. Külaliste kaudu oli soome
wiimaseid südamlikke käepigistust. Juba lii ajakirjandus esitatud üle kogu Soome. Oli
kuwalt ronM lchwitawad külalised Tartule. sulemehi Helsingist ja Hämeenlinnast, Turust
Läti lauljate lahkumislaul weel üle ja Kuopiost, Oulust ja Sortawalast, Saia
rataste mürinast. Loodame neid pealiselt kunnast, Porist ja Lahtist; oli kodanliste ja
sotsialistlikkde lehtede esindajaid, ei puudunud
kuulda Läti rabwuslikul laulupeol!

Selgitust on tarwis!
Mis arwata kLitiswanemate seadusest.
N. n. käitiswanemate seadus, mille eelnõu
praegu riigikogu wastawaS komisjonis aru
tusel, on asjaomastes ringkondades laialdast
huvi äratanud ja kohati isegi meeli ärewile
ajanud. Viimased teated kõnelevad küll õige
suurtest muudatustest, mis komisjonis juba
tehtud, samuti on kuulda veel uutest muuda

Läti piiril tahetakse piiri
walwe kaotada.
Ministritewahelises komisjonis on kaalu
misel olnud pimwalwe kaotamise küsünuS
Eesti-Läti piirilt. Nagu kuulda, tekitawat
see küsimus komisjonis teatawaid lahkumine
kuid arwamistes. Osa walitsuse ringkonnast
pooldab piiriwalwe kaotamist Eesti-Läti pii
rilt, kus selle tõttu oleks wõimälik saawutada
suuremat kokkuhoidu piiriwalwe kuludes.
Sise- ja kohtuministeeriumi seisukoht olewat
aga hoopis wastupidine. Juhtumisel, kui
alcKine piiriwalwe kaotatakse, jääksid EestiLäti piirile tegutsema ainutt üksikud piiri
tollipunßid tähtsamates käimiskohtades.

Asunikkudele inwentari laenu
andmine maapanga kätte.
Asunikkudele inwentarilaenu andmine ja
walitsemine, mis seni oli Rahwapanga kor
raldada, toimub nüüdsest peale Maapanga
kaudu. Inwentarilaenu, s. o. laenu põllu
majandusliku inwentari muretsemiseks, wõi
wad saada need asunikud wõi asunikkudest

Pooletunniline maawäri
semine.
Kolle Põhjameres.
Londonist, 8. juunil. (Trj.) Dlaawä
risemine, mis Inglismaal puhapäewa hom
mikul ärewust sünnitas, oli lava ulatusega.
Ta on tuntaw wäga paljudes kohtades Logu
Inglismaal, eriti Kesk-Jnglismaal ja kagu
poolsel kui ka loodepoolsel rannal, samuti
Londonis, kuid ka Schotimaal. Teated Brüs
solist näitawad, et ka seal ja paljudes teistes
linnades Belgias on maapinna tõukeid tuntud.
Esimene nuva-alune tõuge oli kell 0.26 ja
kõige wgewam tõuge oli minut hiljem. Selle
tõuke juures oli seisruograaside häire seda
wõrd tugew, et nad lakkasid registreerimast.
Maawänsemine kestis ligikaudu pool tundi.
Kew ja Brüsseli seismograafijaamad on wäl
ja arwestanud, et maawärisemise keskkoht asus

Põhjamere all 10—30 miili Inglise rannast,
Hulli lähedal. Seekordne maawärisemine on
Mge wgewam, mis kunagi registreeriwd
Kew seismograafia jaama läheduses. Siiski
on tõuked sünnitanud ainult wõrdlemisi wäi
kest kahju. Inimesed ei ole wiga saanud,
wälja arwatud mõned närwiwapuswsed. Kõi
ge tugewamalt oli maawärisemine wnda
Loweswftis, Inglismaa idarannal. Seal

tavalt hinnata. Selles mõttes on korralda
tud teisip., 9. juunil kl. V29 õhtul posti
mehe" ruumides rahvaerakonna Tartu osa
konna kõnekoosolek, kust kõik rahva
moodustatud ühisused, kes riiklikust tagawarast
erakonna liikmed võivad osa võtta.
Kõnesoleva seaduse mõtet ja tema üksik wäikemajapidamiseks eraldatud maakohta ka wappusid majad tugewasti, inimesed kohkustd
asju selgitab ülevaatlikult kaub.-tööstuskoja sutawad wähemalt 6 a. rendilepingu alusel. magamast üles ja mõned korstnad ning müü
tustest.
Tartu osakonna sekretär adw. .R. Treu Jnwentarilaen on 6 aasta kestusega ja 6- rid on Lokw warisenud. Inimesed põgenesid
Selle kõige kohta on tarvilik täielikku sel feldt. Referaadile järgnevad läbirääki protsendiline. Laenu tagasimaksmine algab tänawatele ja linnas wõis näha arewaid
järgmisel aastal peale laenu wäljaandmist. stseene.
gust saada, et kavatsetavat uut seadust was- mised.
Tagasimaksmine sünnib ühosuuruste

"Rõhuküla poisid, kampa!"
Kahe küla kaklejad kohta ees.
Lcmpäewal oli Tartu-Wõru rahukogus aru*
tusel Tähtwere walla kahe küla, Nõgiaru ja

ard Nahkro ümber kaaslasi, kes kõiik kaigastega
warustatud olid. Salga etteotsa asus Ed. Nahkro;
kes ühss käes kaigast ja teises suurt seatapmise
nuga wiibutades rünnakut algasid. Nõgiaru küla

taste tagasimaksude näol, mille tähtpäew 1.
mail ja 1. now. Laenu antakse neile, kes
wähemalt 2 käemehe waswwsel wõi laenu
saaja finniswara pantimisel riigile.
Käesolewa aasta piiratud summade juu
res antakse laenu esimeses järjekorras neile
asunikkudele, kes on saanud maakoha kasuta

ülejäänud süüteod. Wrimased kolm seletasid eel

Nahkrod, et tulewat suur kakelus. Selleks otttar
beks lõiganud August Sikk tee äärest enesele ka

Kohtus kuulati üle ligi 30 tunnistajat ja

kepi.

RÄhuküla poisid tormasid rüsinal piduruumi, kus

nad alul endid rahulikult Llewal pidasid. WarStt
aga hüüdis teiste ninamees Eduard Nahkro: „Rõ
huküla poisid kampa." Hüüde peale kogunes Edu-

uurimisel, et Aug. SM rääkinud neile, et ta löö
nud kellelegi kaikaga pähe. nii et see pärast haka

on meelemärkusele tulemata ja elulootused puu

tagne'is oli samuti maa-aluseid tõukeid tunda.

tõttu kogunes lauljaid kui ka kuulajaid Wõrru-

duwad. Arst konstateeris kasket peaaju põru Kuna Pidi tulema 1200 lauljat, tuli kokku te'
tust, millele arwatawasti järgneb surm.
gelasi ainult 600 ümber. Peale proowi püha

nud neljakäpukile rooma-ma.

asjatundja >dir- G. Rooks. Kaitsjatena esinesid gemist vastastikuse kakelusega, mispärast kumb.

midagi. Wõib olla oli siin omajagu süüdi ka
jahedal ilmal, mi? ei lasknud meestel wiimast
välja panna.
136 m jook us tvSidab E. Labent kergelt, aeg

11.4;; twfcfe jääb ült 2'/? m taga ja kollman
daks Alilender. Sel alal ülesantud T. Rähn ei
võistelnud kaasa ning loobus ka 200 m jooksust,
kuuldavasti põhjusel, ei talle eelmisel päewal 110
m tõkkejooksus «liiga" tehtud.

1500 m jooksu alustavad viis meest. Mul
veab L. Soonberg. ssi- Prosi fuiri lõpuni. Käiva
rebimine on Koidu ja Jitrlau tvahel. Viimaseil
sirgteel möödub Koidu tugeva spurdiga ning :oeb

tasa eelmise päeva kaotuse. Soonberg ja Änon

ei lõpeta. Hiljem selgub, et Prost on kahel kur
wel seespoält jooksnud, mispärast tema jooks tü

histatakse. Prosii aeg 4.12,2; ametlikult on
aga esimene A. Koidu 4.19 ja teine Jürlau.
200 m jooksus konkureerivad ütt ja Altleitder.
Esimese aeg 24,7. teisel 20.

10.000 meetrit jooksevad K LaaS, O. Wald>-

ner ja J. Anon. Kaks esimest teevad viimasele
4 ringi sisse. Kõik näisid jõuga kokkuhoidlikud
olevat, sest lõpetati umbes 400 m tempoga. Esi

mene K. Laas 35.19,7; teine £>. Walduer
35.56,2; kolmas J. Aum:.

Kõrgushüppes võistleb neli selle ala tuntud
meest. Wõidab Klein 1,75, mis saavutatud
esimese hüppega Osbavnei stiilis. Teiseks jääb

Ka Prantsusmaal.
G. Sule 1,70. 1,65 m saavutavad G Roht
Pariisist, 8. juunil. Puhapäewa hom ja Kalm, kusjuures esimene loovutab wahehüp
mikul tunti mitmes kohas Põhja-Prantsus peid tegemata kolmanda koha Kalmilc.
Teivashüppes tuleb esimeseks H. Michelson.
maal maawärisemist. Lilleüs ja ümbruskon
teiseks Lepp. kolmandaks Niggol. kõigil 3.30 m;
nas rappusid majad nii tugewalt, et magajad
paisati wooditest wälja. Cherbourgis ja Bre tteljandaks jääb G. Suile 3.20 m.

iniseks 1931. a. Laenusoowijad wõiwad lae Kogu Bretagne'is käis maawärisemisega kaa
uu soowiawaldused esitäda kas kohalikule sas õudne maa-alune mürin.
Ronuküla poiste kakelusprotsesS.
ringkonnawalaitscj. wõi otseteed Maapangale.
Nimetatud kahe küla poisid kandsid wihawinuna
Kaks Rooma siiski waenu
üksteise tvastu juba pikemat aega ja sageli oli ka poiste peksmisest wõtsid osa Eduard ja Oskar Awaldusele tuleb ligi lisada ringkonnawalit
jalal.
seja
tunnistus
rendilepingu
kestuse
ja
warem
kokkupõrkeid, kus kord üks ja teinekord tcin® pool Nahkro, August Sikk ja Hermann Paawel. Rõ
saadud inwentarilaenu kohta, kui seda on juba
kannatada sai. Nii laksid läinud ketvadel Rõhu huküla poistele wastasid Nõgiaru poisid toolide ja
Pariisist, 8. juunil. Nagu Roomast
saadud, ning ringkonnawalitseja wõi walla teatatakse, katkesid läbirääkimised Itaalia,
küla poisid, eesotsas Eduard Nahkroga, Libliku tallu kaigaste loopimisega. Lõpuks õnnestus Nõgiaru
tanisupeole, kus nad kaasatvöeiud nuutidega ees poistel Eduard Nahkro käest pussi maha lüüa, wallitsuse wnnisws käemeeste warandusliku walitsuse ja Vatikani wahel. Wöimalik, et
seisu kohta.
olewaid Nõgiaru poisse laiali peksid. Teiste hulgas mille peale Rohuküla mehed peamajast wälja jook
selle järeldusel diplomaatlikud suhted katke
toad.
aeti taga ka Nõgiaru külas teeniwat Ernst Hans sid ja põgenesid.
Õnnetus sindlilõikusel.
manni.
Kohe peale nende lahkumist leiti maja trepi
Wõrumaa laulupidu ei
Laupäewa õhtupoolikul juhtus Wana-Ants
Sama aasta sügisel norisid wennad Eduard ja kõrwal maas tväheste elumärkidega Nõgiaru küla
la
wallas
Kraamil
raske
õnnetus.
Nimelt
oli
õnnestunud.
Oskar Nahkrod Tartus tüli Nõgiaru külapoisi Hugo poiss Ernst Hansmann. Ta toimetati Meeri las
A- Trageli juures käimas katuselaastu löömi
Johansoniga, kes aga politseikordniku kohale kutus tekodu arsti juures, kes aga juba surma konsta
150.000-sendiline puudujääk.
ne. Sindlimasina juures tahtis Tragel rihma
teeris.
ja rahurikkujad laskis arestimai ja toimetada.
WSrumaa
laulupidu «Kandle" 50 aasta
jalaga
paigale
asetada,
kuid
sealjuures
jäi
ta
HanSmannile surmani» wigastuse tekitamise pä
Umbes nädalapä-ewi hiljem korraldas Keeri rah
juubeli puhul algas laupäewal teatrietendusega,
rihma
wahele.
Jõumasina
hooratas
wirutas
tvaraamatukogu fe.lt» Keeri asunduses asuniku And rast wõeti wastutusele wennad Nahkrod, Aug. Silk
õnnetu kahel korral ümber ratta, mille järele millest wääriliselt osa wõeti.
res Puusepa elumajas maÄipeo. Sama Päewa ja Hermann Paawel. Neist oli Aug. Sikk leid ta
Pühapäewal külma, kuid siiski kuiwa ilma
raskete wigastustega maha kukkus. Tragel
hommikul olid Luukase talus metsaj uurimise tal mata, mispärast kohtus arutusele tuli ainult kolme
gud, millest wennad Nahkrod ja teised osa tvõtsid.
Hiljem läksid nad Keeri asundusse ma-skipeole, kus
juures Eduard Nahkro talust suure seatapmise noa
oli salaja kaasa wötnud. Teel tõendanud wennad

Katsewõistluste teine päew
Kergejõustiku katsevõistlused ei täitnud täiel
määral nende peale pandud looiuii, sest ka veine
wõistluspäew ei suutnud millegagi üllatada. Saa»
wutati rida häid tagajärgi, kuid erakorralist just

päewa hommikul oli hommikuetendus Kandles,

millele järgnes õhtupoolikul kl. Vie) rongikäik
läbi linna. Rongikäigust wõttis osa 18 sega
koori, 4 meeskoori ja 4 orkestrit. Rongikäik

Kettaheites saavutab N. Feldmann 43,96 m;

A. Njgg.al 41,26; Ilves 39,74 ja Wiiding
38,45 m.

Odaheites jääb G. Tule ieisma 59 rneetrile,

teine Tamm 51,67 ja kolmas Ilves 48,50.
Treffneristid kohtavad Kaleviga.
Teisipäewa õhtul kell 547 kohtawad Tamme«

wälja staadionil Tartu Kalewi ja Treffneri gmn

naasiumi jalgpallimeeskonnad. Gümnasistid on kõik

linnapovid ja kawatjewad meeskonna koos hoida
kogu hooaja kestel.

üldkooride kontsert ..Kandle" aias algas kl.

!45, millest osa tvõttis publikuna umbes 150
inimest. Laulud härra P. Laja ja K. Puusepa
juhatusel kõlasid keskpäraselt, Kliid oli märgata,

et puudus waimustus ja hoog. mida mõjutas
ilm. Õhtusest teatrietendusest oli osawõtt ela.

wam, kuid ..Kandle" seltsi kassale ei suutnud
pawndust tuua. Laulupidu andis puudu'
jäägi seltsile esialgsete kalkulatsioonide järele
umbes 150.000 s. suuruses.

Prantsuse uus saadik esitab
volitused kesknädalal.
UuS Prantsuse saadik Andre Buere esi

Nahkrotel adw. Trgufeldt ja H. Paawelil adw. ki Nahkro mõisteti 3 kuuks ja Herm. Paawel, peatus maawalitfuse ees, kus lühikese terwitus.
Jürmann. Süüdistus oli tõstetud ettekawat kes alaealine, 7 päewaks aresti. Ed. Nahkro kõnega pöördus maawalitfuse esimehe poole töb oma wolitused wälisministrile kesknädalal
kell 12 päewal. Esitamine sünnib Kadrioru
setud peksmise pärast, mille tagajärjeks peksetu on «istunud" eeluurimise all 6 kuud, wiimaseltsi esimees J. Jaason. Järgnes teine Peatus lossis.
surm. Süüaluseid ähwardas sellepärast kuni 8ajal oli kautsjoni wastu waba.
linnawalitsuse ees. kus terwitati linnapead,
Riigimanem wõttis eile wasw Mendel
aastane sunnitöö. Kohus leidis, et siin on temillele wiimane wastas.
sohn & Ko panga esitaja dir. Gärtneri.
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Asendamatuid kunstiaardeid tuleroaks.
Põllumajandussaaduste hindade langus.
Lähemat kataftrovfiliseft taleeaaetaseft Münchenis.
Maailmaturul hinnad sõjaeelsetest madalamad.

Münchenist, 7. juimil. Müncheni langenud. Kusttttustöodcl sat ;J0 tülc,*Tl':
Peadirektor Zmnncrn.mn.
kes eln hada»htu asetades pundid im m
tikute nmtüse on otse rcch
tvuSlikM kaotused tujunenild. Igal paol kuncüiwaärtusi tvälja tuna, tuli minna >.>
qiloalbfclt kinni hoida. . .
on õnnetus sügawat kaastunnet äratanud.
Sule alguse põhjused on maga lunuem
Baheri maapaew korraldas wälitsuse jun reo
ofcfutl leinakvosoleku. Õnnetuse tagajärgede ja tehakse ainult oletusi. Mitmel pool aim.
wähendamiseks kavatsetakse abiaktsiooniko takse, cx tuli tekkis süütamise lalu motie pu
pöörata Saksa rahtva poole tvaStawa üleo tunud kttustniku poolt. Tttlt ptlhkes nncumi
Kvtsega. Osariigile kuuluni hoone ei vinud tviisil hoouc vÕhjatiima teiselt korralt. 11 c
klaaspalee mahapölemine ül>eS Saksa ronwn

Kahtlemata on põllumajanduse kriisi ühckS

vsamiseks põhjuseks võllumajandussoaduStk
hindade suur langus, nttfjöfttt siseturul fui ka
mölrsturuf. Mõnel pöllumosapduse i>'ai oit
'oe langus nõnda suureks oststunud. ti vro
dukfeerimtrip on poaaögn tniMi wÄmotnks
saanud.

Kui palju on meie põllumajandus maail«
mawnu hindade langu >ozv kaotanud. selle?oh.

ta puuduwad andmed. Ei ole aga kahtlust,
et ainult paari Viimase aasta kohta te.b see
kaotus mitu miljardit senti WÄja. . Nõnda
on näiteks lugu wöiga. linaga, inetiamaterja
irga jne- Lina on aga hinnas nõnda lange»
nud. et möödunud aasta saagist on paljudel
põllumeestel lina weel müümata ja sellega on

meie lina wäijawedu eelmiste aastatega wõr
reldeS kohutawalt langenud.

Põllumeeste poolt on mitmel korral sele.
totud, et praegu on meil põllumajanduiesaa
dused odawamad kui enne maailmasõda.
Suur oia aga nendest artiklitest., mida põllu,
mees ostab, on hinna poolest aga kõrgemad
See ongi põllumasanduie asetanud raskest

Klaaspalee emu polcm.st
kinnitatud. väljapanekutest uit kinnitatud niab icatfb tõuclcunrb, ct tnlr I'oUr niu? n? '
Icritöofobabe*. oli ronilt ja üoniiu
aimtlt mõned tööd wäljapanijate eneste poolt.
Asendamatuid romantilise woolu teoseid ja puu- !vo<>bcrb!ljcqo.
muid näitusele antud teoseid oli kindlustatud
Agrippina kontsernis ainult 1,3 milj. eest.
Klaaspalees oli parajasti „Saksa roman
tikute näitus", Kihu wäärtuslikke töid oli 40
Saksa linnast kokku toodud. Väljapandud
3000 pildist on ainult umbes 80 tulest wälja
toodud. 'Terwe rida mcisterteoseid on iga
toeseks kadunud. Nende hulgas vJ\uitgcsi jn
rematu töö „Meie flolm" fimstntfu enese
pildistus oina naise ja wennoga. Saksa ro
mantikute töödest ära põlenud 40 pilti on
määratuks knltunriltseks kahjuks. Tules ha
mines ka terwe rida mälestusnäiwsi. Otto
Strützelist 67 pilti, 22 pilti Peter Paul 23cül
lerist, 82 pilti Wenbanist, 11 plastikat
Augnste Rodinist jne. ott kadunttd. Samuti
oli näitusel terwe rida wcel elawate kunstnik

seisukorda.

Kuidas põllumajandusesaaduste hinnad on

aastate jooksul muutunud, selleit on huwitaw
ülewaade ilmunud ajakirjas ..Põllumajandus,
turg". Toome lellest ülewaatlikuit kirjutisest
mõned iseloomu stamad walja Mõtted. et niista,
kuidas on tõeliselt põllumajandussaaduste hin»

nad maailmaturul ja ka meil siseturul muu
fnmid.

Hmdüde tõus maailmasõja ajal.

Wiimase 10 n. jooksul enne sõda kallme
fid> maailmaturul põllumajandussaaduste hin

nad ligemalt 20 protf. wõrra. Sõjaga tck
-kis üldine juur hindade tõus. mis. jõudis ha
ripunkti 1918.—20. a. ja kunas olid näiteks
Ameerikas binnad ligi 200 prM. sõjaeelsetest
hindadest kõrgemad. Järgmistel aastatel
kuni 1922. a. langesid hinnad kiiresti, nonfta
et nad mõnel maal ületasid ainult wäbe sõ
jaeelseid hindu- 1922.—28. c. olid hinnad
Võrdlemisi ühtlased. Alates oga 1930. a.
teisest poolest. läksid hinnad maailmaturul
kiiresti alla ja on praegu madalamad sõjaeel

kude töid.

sest tasemest.

Nisu- ja rukkihmdode langus.
Maailmasõja järele on terawili odaw.m
nud kõige enam ja hinnad on langenud kau
gelt alla sõjaeelse tasapinna. Niiu* ja rukki,
saagid on Viimafsl kahel aastal nõnda head
Põllumajandussaaduste hindade liikumine.
olnud, et saagi mahutamine on olnud enam
kui raSke. Nisutogawarad näitawod Viima
Piimasaatmsed
Nõnda maksis 1913. a. rukis Tallinna turul
seil aastail järjekindlat tõusu. Nõnda näit.
on
odawnenud,
eriti Viimastel kuudel. Aa-ta 100 kg 11,1 kr. sa 1931. a. märtsis 13.9 kr-,
oli 1926. a. togatvaras , 311 milj. Vushelit
nisu ja 1931. a.' juba - 030 milj: b. ' Selle alul olid nad Veel ligikaudselt sõjaeelsel la" pehme nisupüül 31,6 kr. ja 52,0 kr., õlleoder
tagajärjel on nisuhinnad wäljaweoturgudel üle semel, kuid aprillis on nad juba alla selle. 11,4 ja nüüd 19.8 kr. 100 kg.
ühe kolmandiku madalamad sõjaeelsetest hin Wõrreldes wõihindode kõrgeseisuga 1928. 0..
Liha on siseturul, wörreldes sõjaeelsega,
käesolonx! aasta aprillis olid nad madalamat!:
dadest.
odawnenud kõige enam. Märtsis, millal liha»
Ka rukkisaak on wiimaStel aastatel üle Daanis 36 prots., Londonis daani Või 36 hindade seis oli madalaim, on alla 1913. a.
tanud tarwituie- Möödunud aastal üleias prots.. u.-meremoa Või Londonis 36 prots. ja hinna sealiha 31 protl. ja weiscliha 37 prots.
rukkisaak wiimafe 5 aasta keskmise saagi 12 austraalia wör 34 prots.
Piimasa a d u s e d on odawnenud wä*
Lina hinnad
protf. wõrra. Hinnad on langenud samuti
hem. Wõihind suurmüügi! oli märtsis 4.6
nagu nimigi üle 30 protf. sõjaeelsetest hin seisid luni 1029- n. suhteliselt ttmburouli fõr* prots. alla sõjaeelse ja piimahind 28 prots.
gemal kui muude põllumajandussaaduste hin.
dadest.
Kuidas wiimastel aastatel on põllumajan
Kae ra-hinnad on langenud maailmaturul nad. Käesolewa aasta esimestel kuudel on dussaaduste
hinnad niihästi maailmaturu?
aga
ka
need
jõudnud
maailmaturul
alla
sõ
wöh?m. Kuid siiski ulatub mõnel pool hin
kui
ka
siseturul
langenud, seda näeme kuju*
jaeelise taseine. 1913. a. maksis lina Riia Z.
dab* langus üle 40 protf.
K. Londonis 35 ingl. naela tonn ja käeSalewa falt joonisest. Selgub, et iseäranis on suur
Loo«as«wd»Ate hinnad
aasta meebruaris makseti samast sordist 31.3 hindade langus olnud läinud aastal, ja et
on maailmaturul langenud, samuti sõjaeelsele ingl. naela, seega 11 prots. alla sõjaeelse praegu nad on üldiselt palju madalamad Kii*
nui: aasta hindadesttasemele ning osalt isegi madalamale. Kuip hinna.
üldiselt on siin hindade langus terawiljahin'
Terawiljghinnad Eestis
dadest wähem.

on sõjaeelsest tasapinnalt tunduwalt kõrgemad
aga esineb koor jumalateenistustel ja ichab seda ka

edaspidi teha. Oleks ju tväga armas, kui kõigis

Kiri A. Lätele
ja wastus.

koorides oleks tubli häälekultuuriga lauljad ja
nad oina esinemistel täiuslikkusele lDõimaltfulr
lähedal seisaks, kuid kirikukooridelt seda wist küll

liiga olen teinud.
Kunst on püha ja õiglane inimene on minule

nii karmilt nõuda ei saa. Siis tuleks ju kõik

ka püho. Kuid kun?tilaba?tajad ja õigluseta ini

Tartu kirikukoorid laiali kihutada, eesotsas „teem
Hra A. Läte tõi meile awaldsmisekS , tate Dominvga", frft teised näitvad paremad ole

K et.

konna juure asutatud lauluskoori" all ..Caniste
Dominot" artvan. Kuid Teie eksite, kui arwaie,
et mina „?as kogemata tvõi teadlikult" „C. D-le"

slljärgnewa kirjawahetuse, mis teki- ,wat. Ennend neist mõned su alles hiljuti suure
*tttb tema kirjutise puliul ..Postimehes"
mate helitöödega, mis armustuste järele otsus'»r. 132 ta. '
ind es just wäga hiilgatoad ei oluudki, kuid neid
Teie ci puuduta.
Ha A. Srife!
Kogudued soowinrad lvahete-lvahel ka koori
nr. 132 wõtstte Teie waatluse

mesed ei ole minule mitre pühad.

Nimetus ..ülikooli kirik" kohustab kõiki tege

lasi, toecl eitant ..Cantate Dmninot". See. mis
siin sõna toõi heli alal kuuldawale trileb, veab
paremar kui harilikku laadi kandma.
Kui tuntud nmusikategelane koori algaastail
soowitas suuremate helitööde kallale adumist, siis

alla Taaru nuipnkaalu ja ei leidnud siin midagi ' laulu kuulda, leidub ka lauljaid, keS teewad seda mina põhjusi ei tea. Tee tvõis meelituse wõi
rõõmuSmitiftt. Ehk Teie artiklis pole küll nime rr-a bata h tltk ul k, kandes iveel kulusid liikme ergutuse mattes sündida. Linlane see ei oi raid.
tatud ühtki nime. saab ometi igaüks Tarm laulja
aru, « selles on pühendatud õige palju tähcilepanu

ülikooli kog. lauluseltsile ..Canvate Domiuo" ja

'ema praegusele koorijuhile. Ilma et tahaks
teile raaStu lvaielda selles juhdeS, « meie laulu
looride tasapind peaks palju kõrgem olem?, ei laa

öw jiiÄi lahti tundest, et Teie, lv. lgp. hra Lale,
„teomate Tominole" olete liiga teinud.

makü näol, ?a koorijuhid töötatvad minimaalse, Teie artoamise järele ..ebaõnnestunud ettekannet"
tihtipeale naerutväärse tasu eest, iiin ei saa siis mina ei kuulnudki. sigc asjatundja artvuZtaja
ometi nõuda, et kõik tegclaed suudaks tungida ci tvöi «vttou?toda kunagi silmapilkse eksimise,
ettefantana muunkalise ieoie sisu sügatvusse. Ki toaid järjest kordutvaie tvigade järele. Küll aga
rikukooride lauljad ei lähe wälsa nnngisugust selle järele, kui ühes ja sama? hääles osa laul
inimeste kiituse ärateenimistle, waid nad jäid kõrgemalt, teine osa madalamalt laulab. Kui
tahawad heameelega laulda Issandale, kes neile üks täisastc loodusliku? kõrgusi?. teine temperee
hääle armud, kuid Teie arwatcs on >ee su ..kunsti rlrult. üks puhas kwart ülemääraselt suure tertsi,

pvofamtrinnne". Praegused ~C. D" lauljad teine alandatud kwiuti lähedusse ulatub. Nii'On ju õige. ei ~C. T." segakoor julm onra loobuks
rahuliku südamega oma tegcivusest sa kiru* sugune laul ci ole toaSiutoõetaw.
algaastail murte helitööde ettekandele aus ja kaks
meeleldi veal,, kui olekud nende asemele va'need öiglaie arwustaja seisukohalt mõndagi sop>
remad tulentas, niikaua ag.i kiti neid ei ole. um
mrda jätsid. Kuid entecks astus ielw selle ssmmu
nt*
c: See, kellele meie kirikus laulame, patirJi
/un übe tuntud muusikategelase ioowiwiel sa õhu
rõhku ka heale tahtmisele.
tusel, kes pärast esimest suuremat ettekannet koo

Teie artoate, ei mina isegi kiutoa otsuse „C.

T." ettekanda kohta ütelnud olen. Ja. Ktitwai

Näitusel wäljapandud Itaalia tneistrite
töödest on suurem osa päästetud, kuna aga
Prantsuse meistrite tööd näiwad suurelt osalt
tulle jäänud olewat, nende hulgas Picasso.
lacgues Blanchc'i, de Chizics'i j. t. töid. Hcl
weetsia meister Ctmo Ainieti tenve elutöö ott
häwinenud.

Tuli algas warsti peale kella kolme hom
mikul. Kohalerutanud tuletõrje piiüdis aš
jata stmtbntoda Lulemerd, nns tnäärattt kii
rusega lewines. Waetvalt tunni aja jooksul
yli uhkest hoonest järele jäämtd ainult sutt
scw rusuhunnik. pidi eriti kaiisttta
naabruses olewat khemiainstituuti, kuna kar
ta oli plahwatust. Täiettdawalt selgub, et 75 Loodusjõud on möllanud ainult ttmemcb
näituse saali on täitsa maha põlenud ja sisse
järele jäänud.
Nurgaadwokaadi wõtted.
Nakweres tegutseb juba aastaid nurgaadivokaar

ÄndreS Pulk, 73 a. Ivana. Kuigi mees toähcse kir
jaoskusega. leidub intnicvi, fc-s lafctonb tal palwe
kirju kirjutada ja toolitatoad teda kohtus csincma.
Ct Pulk aga sea! juure? ka kõwa tasu wõtab. siis
on ta erand teiste omasuguste seasi, kes teinekord
23-sendilise topka eest asjad ..korda" aiaw.to

Nüüd aga teatas ametiwõnmidclc Pusa toallas
elursetv loh. K, ct Pulk olla tema käest wäljapctnud
IZO kr. sa tegemiseta oleku tõttu kaotanud tema

protsessi. Xt- ämm, Kadri T. oli 1916. a. annud

nuiii? liafamtb .ftciucni facu r liniba nõr.bma
Kadri J. ivvlnannb %t*nt aiama Puiaa, kellele
mafõmtb 00 fr. Peale riincü vi oiieoii fmnirnie
Suibrc-S'Kibri ia facbaia K. aioe jmirbe 'a kata
mib, ci miili? järgmine kaik on veilriiämniinc-ieeriimi.
kudu reniai firiab n-?ie ainud ni k»-? läbi läbeb oi *

iu-b, cl .ftabti jaah veale hoonete Hiiuta ka oina maa

lagait. vccllcfc- luajab aga K>o fr. raha aSjaaja*
ui iie kuludele, ilvaren ia:o; blnOieo d.e, fr kätte,
k.iid siis jäi kõik ivaikscks. iiiiö asja utrclefuula.
teselgunud, ei Kcnirn on ivaheveal vvlluivömiiiie
reerrumi-:- koha oma nimele »aai:n> :a Kadri mölin:?

pele näfvugi liiginanud.

oma talukoha kasutamiseks Gnstam Kentcmte ja

"Elagu noored mehed ja
neiud!"
Enesetapja „terwitus".
samasugune on ka orkestrite oma. Keda buwimb
iiis muusika tveel?
00l wastu pühapacma wöttis eucictap
On rõõmuStatv kuulda, ct ..E. T." koori edasi - ttiiic filiiqa fnrbooi Hapet sisic Walqas. Vi!
harimise kallal hoolega töötatakse. Edu wcel jandi tn. 21 cluticio An n a C ra w, 27 a.
Marta ja abielus. «žundnnttesi teatati kobe
praegu märgata pole.
linnaarstile, te* kolta peale iõttis ja mastu
Kui minetval sügisil tarkusekoja laulukoor 10
aastasi kosinsetuiema pühmcs. sain auSimoa kmic. kihtvti psicaubnüieaa naiõteralpoa elu pan etdekaunereit ja vidustustcit oia nuuia. Päris tis. Enesetapmise fatie olewat ta ette mötnud
rõõmsal meelel läksin. Teadsin su. et niisugusel utõniugatel perekoudlislcl põhjustel. Enne
puhul ikkagi midagi paremat pakutakse. Midi mina iurnia oli )l. Crau? kirjutanud kirja:
siis juba waimulikus kontserdis kuulsin, ntõsu? on surra, liti oled Meel noor. Elagu noored
minu peale mi rusuwalt, et järgnelvatest ettekan mehed ja neiud! Hurraa!" Lõpuks on juba
tus matmiieks. Palub matta maitaema. tõi ti etest sa pidu-itiStest ci jaksanud enam oka tobita
Kitt Teie artoate. ct „C. T." ja ülikorlt koori walc. ja selga pauna leeriklcit. Enne happe
loigu juhataja tõttu nähakse, sa ieisi mitte, siis sisscwõtmist on ta Meel kirjutanud märüema
ekiite. Waadake minu endisi kirsutiic algust, kus käega: „Hnwasti, teises ilmas näeme!"
kurrlasaid oli? Nii kuidas meie kooride au. nii

mina muusikaharrastaja sõnu tsiteerin ja neid

omaks toõtan: ..Tuletage meele toccl hiljutisi iirlcõ icflot citõrc aja lLuiumaa raiuva
dir;: ..3õnn olgu ielgc, pinnal joai c. iaQ;;tohib üldse esineda'?"
Giu mina 30 naera reit Tarni; otsitu, ja
Kas fee otsus siis fittero on? Teist! sinna kooride iubntni'"caa peale halknüu. nugtu. tr woe
laadi sa ajalisel ettekandel mina et olnud ja ittnn:a in W innata Häältega laulu; Mremar paf

suurteose ettekannet ieal kõrges kosas. Ka- nõnda

pean sündsusetuks toda nimetaba, ebk minule küll

teada oli endise maakiriku organisti ja lint skoo
ride juhi arwamtue: ..Missmritsi koori koosieisit
ja toõimetega Tartus suuri helitöid eite kamnkie.

findn uiõimatn. TÕõijrn la ulu dc eel finälehann.
tuu ja ka tvabehaawnl häniesendmiit. Krõpärnu
et roiji ni; ,'cdn nüüd teha J" naera pärna.

veame wc cl oO naera: ootama: u.ra
InrtmiKtn rahuni inna: .Parem jinum; iool.L;
Peale selle arlvnstasin iamas artiklis ka tei fui maoiäis magedat." Mlsväraü ocab nie ?irt«
Lõpuks üks wäike märklts. Teie arivaic. et likku nõu. Kas ta selle järele tegi? Kahjuks sigi muusikaseltse.
rtle ka järgmisi esinemiln soojalr sootvitas. Tei
ku; rgnl eüneimicl laulu lauldama'.' ~ ii'aul
rahwa? ei käi kontsertidel selle tõttu, et ettekan mine. Lõunamaa! alles lugesin: ~E. D." taht
Wõ i n Tei k e ütelda, et terto <• ki r dngn 1-2 Imrhi, m bäc-ti, ute tuimema?"
-eksi ei olnud t>ookord'ed anvusiused sugugi mitte
ded o n wileisad, kuid samas artiklis ütlete,
balwad ja kui meie seltsi kroonikas osima hak ci ka juguiventade juure orkestri esinemisel „ Va torn Riias esineda. Ses mõjus minu peale hal sn: i s e tõukeks oli celvoolnimeta üle kuulajas valju muecmar rõõmu. it;. n,fl".
wasti Ei taheta tõtt ega tõsist nõuannet kuulda. tu d isü k u märk nS. kes toecl juu re
taime, ma olen kindel, et leiame mõne wäljalõike,
midpärait veab iga kord :amw fooriga ennema'
nemuise" laal oli tühi. Egas ometi sel juhul
Kas Riiga sõit oli remontimine??
lisaS, miks a? jadesi >vaigitak 'e. kn s ccatagu foffit uhc- wc; fofc!nrdi,< !warn>r, mtf
kus ka Teie voolt mõned iulgustalvad sõnad lei
rahwas olnud juba ette loeeudunud, ei ettskannc
Kui meil hiljuti kõrgeStikiidetud lauljale ei t a r w i s k ö n e l d a.
duwad. Kui siis üks ettekanne tõesti ebaõnnestus,
I<«a kerge Toimida on. Lauldagu frt iC][ega fr.-L
on
Mil?!sl
Kahtlemata
möjuMad
lviletsad
ette
Lõpuks kõnelete lcnilj«itest, kes tauta. ivacu>r iflt omde kntfcöpctamiitc kergem. n;; i.ääh ''uuie
armutud
siin hindajat leidumal. kutsuti see isegi
mi» oli kingitud paljude lauljate puudumisest kui
kanded publiku kontsertidest wöärutamisele k.mn.
teüsist riigist. Ja mis ütles iema? Sedasama, peale maatamata. aina Looja kntuscks laulawad. ma koori iaof* rohkem arga. !lni^„7,'
ta ühe solisti streikimisest ja Teie sclle peale Tift>
trtteme, ei ..koor peaks remonti minema", siis
' taõeti seda seltsi teadlikkude tegelaste poolt ivaga

. tõsiselt.

3eltft praegune juhatus ja iseäranis koori

kuid tSstasi on ikka lõige pealt see, te vahwäs

praegusel ajal tõsist nruuiikat kurttata ci taha Selle

nähtute põhjust on aga palju.
Siigawa lugupidamisega

H. Tiedt. „C. T." eiimees.

juht on toötnud kindlaks põhimõtteks, jätta 5N -

alul körtvale tõik suurteosed ja Püüda eeskätt
tõsta koori wöimeid niipalju kui see tvõimalik.
Selle tõttu ei dle koor juba kauemat a-cga midagi
'iuuremat käsile tvõtnud, ei ole käosolewal auÄal

««

W. (L hra' Kui ..Postimehe" i oimetus uõu>?.
täidan joo Nn.

»ld'e ühegi awalikn koniivrdiga «nutnud. Küll»» Teil on õ-gns, kui ..kirjku ttneSnloodnd nihst

ütlesin mina ..Eimsoni" ettekande puhul. Ago a?nult solistide kohta. Koori kohta andsin heataht

selle üle peab imestama!"

mis meiegi arwuspaja: tooresinaterjal ei tee ke

See on tõsi. Laulsad. sporrlastd, seltokonnatcge
lased ou inimesid, kes iiegi kulu kannatoad. ct
oma iegetvusi läbt ennast sa teisi rõõntustada
Aga sellejuures ci ü:le nemad kiitusest ära. Sce

dagi> Meel lauljaks. ..Enne ärgu laulja Riiga
ia Tallinna tulgu, kui ta õppinud ei ole!"

Teie poolt tähendatud ..lauljate madalast aru
saamisest" on mähe teisiti: fee annab tunnistust on ju osa nende ta susi Sellepärast ci ole sikk
madalast arniaamisist muidugi ka teoste hinda bnha, kuidas esinetakse.
mises. Niisama ka ütelus ..kunsti profaneerimine"
Kui piduliste hulka keegi musta, räpase rii
käis eriti suurteoste ettekande kohta, mis üle te dega ilmub, siis panewad seda küll kõik rahaks.
Nõudvama vaucivad ka kuulajad padaks, siu nen
gelastc jõu käib.
Edasi küüte. ' miks uis soomlastel uis >rah: d.'ke baltotsn lauldakse ja mängitaksi. Tab Toalt

foongn taxllaffe viiljm iluia lauluga, uis rahaka;'

teada, ftHc kuulaja jiida fiiLmatfš jääb iViT
foori; ?a orkestris ilutaer, Innlbafir ' ja' mä-r'
tahej koori küllal, laulja:d mlcmae a
Innticiitdelr kuula mid.

ttmi iii® jõulu ajal laulate eudne Paitfa,v>a
õpetena imtilufo 1au1.,: ..Au oim,
anmamlr ja maa veal rahu", nn-, annar
f,':,ur '<• kuulata:c üidamr,>
?l Lan-
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„E O S T I M E E S"

Uus Tortus.
2000 noort walmistab peoks.
Tulewal laudLewal ja Pühapaewal Tartus
noorte omakulwuri päewad.
Ülemaalise Noorsoo Ühenduse Tartu osa

Pilk terwishotu politsei
peeglisse.

Pühapäewal peet! ülikoolis matemaatika in»titrmdi ruumes uue spordiorganisateivom, Akadee

trahwiti 1 i/ikut, loata ja oskustunniStuseta juukse
loAimise äri awamise pärast 3 isikut, kodus loomade
tapmise pärast 3 isikut, arstlisest järelwaatusest kör
wale hoidmise pärast 8 isikut, tapcmmjas loata loo»
ma tapmise pärast 2 isikut.
Nendele määratud trahtvi üldsumma 626 kr.
Peale selle on trahwitud 4 isikut aveStiga 7 päewcst
luni 1 kuuni.
Administratiiw korras on karistatud terwishoiu

Kaho ja üliõp. Riikmann.
Une klubi asutajateks on endised Akad. Spordi

käesvlewal aastal järgmised õpilased: Reinhold
Alberg. Bernhard Blauhut, Johannes Klcitsman,

politsei komissari poolt 24 istkut 133 krooniga.

seisuametis registreeritud järgmised perekonnaseisu

Laupäewcrl on ette nähtud peokawa? spordi
wõWused ja suurejooneline EeSti õhtu ..Wanemur
ses". Pühapäewal jatkuwad spordiwõistlused. Kell
mitte üksi meil, waid põhjamail üldse, andisa lau
päewal Pärnus ..Endla" saalis kontserdi. Kunstil 12 on raekojaplatsil, muustka ja kõne. Kell 4 on
üritllSte wastu tawaliselt nii tuim Pärnu publik rongikaik spordiplatsile Tallinna tän., kus peetakse
tundis koori esinemise wastn suurt hnlri ja kont, laulupidu ja kantakse ette rahwatantse. Õhtul kell

Kusapea.
Kolme tänawa elanikud paluwad.
Abiellumiseks sootvi awaldanud: Ferdi.
Meltsrweski, Lubja ja Liiwa tänawa ela nand-Karl Tamn, ja Adeele Songisepp, Alfred Susi
niAude Poolt on esitatud linnatvalitsusele pal ja Adeele Uibo. Aksel-Asoldemar Ehrlich ja Jida
Mihkel Koch ja Elwiira Roosimägi. Johan.
jude allkirjadega palwe, et linnawalitsus Kingo,
nes-Heinrich Laanemann ja Emiilie laska, August
asuks ujula ja linna tvahelise Emajõe kalda Konrad Sianb ja Lüida Wind, Adolf Kõiw ja Sai
walli kõrgendmnisele. Nimetatud wall on me Pehmaun, Taawet Klaos ja Aliide-?.'laria Ot

Ringi ümber kodumaa.
Surm töö j tütre*.

- Laupäewa hommikul suri äkki Roobe partvel

Peatuti Kärstna Kabelimäel, kust wabadussõsas
anti enamlastele eiimene hoop. Peale selle

lodja juures töötatv naisterahwas Anastasia Gu dets Lõwele ja Helme barrtsildosse. Helme kantsides
sewa. 28 a. wana, pärit Tartust. Kohale kutsutud pidas ühingu esimees kindral Soots huwitawa kõne
£>erme jaoskonna-arst konstateeris surma südamera Helme lossi ajaloo kohta. Kõneleja toi rea uusi
banduse tagajärjel.
andmeid Poola ajast Helme lossi kohta. Samuti
tõi kõneleja ette poola arhiitvidelt hangitud lossi
Surm sannalawal.
LaupSewa õhtul läks Sõmerpalu tvallas elntsew

fi(. Pappel. 67. a. wana, smma, kus ta sai äkilise
hitdamerabanduse ja suri.

Jalgrattarõöttijad maanteel.
PLHapäewa õhtupoolikul tungiti Wastseltina wal,
las maanteel Oswald Kirotfonile kallale ja rõöwiti

konnal algab käesolewa nädala saabumisega
kibe peo ettewalmistuse Palawik. Osakond ta
hcb oma 10-aastast tegewust mälestada oma
kultuuri Päewade kormldamisega tulewal lau-

kirjeldue. mis suurt huwi pakkus, ühing pidas Päewal ja. pühapäewal. Selleks sõidawad
Helme lossi toa-remetcs ka oma peakoosoleku.
Tartu osakonnale külla ka teised Ü.N.Ü. osa
2&58.38. ühingu Mitmeid wõeti wastu Karst
konnad, et siin pidu kaasa teha. Peo tege
naz. kuS neile kohaliLAude tegelaste poolt einet
laste
pakuti Helmes tootsid ühingu liikmeid Wastu 2000. hulk tõuseb esialgse arwestuse järgi üle
kohalik põllutöökooli juhataja, naiskodukaitse Hei

me jaoskond ja Hclme malewkonna esitajad

Et seltskonnaga laiemat kontakti saawuta
ühingu! liikmetele anti Helmes lõunasöök. ' Siit
da ,seks on noored palunud oma ettewõtteZ
sõideti
edasi
Tõriva,
Leebiku
ja
sealt
tagasi
Wil
tetualt jalgratas ära. Jalgratta riisujateks osu jandi.
kaasa töötama ka wanemaid tegelasi igalt
tasid kaks Meremäe wallia ja üks Wastseliina mees.
alalt. Oma kaasabi on lubanud ja peatoim
Wirnmaa
Wäike-Maarja
ühisrealgümnaasiumi
KaUft»fj& WõetSjärw. Käesoletval kewadel on
Wörtsjärwest rohkesti kalu saadud, iseäranis lati
kaid ja haugi. Kalurid köitvad neid ümbruskonnas
r tüütamas, hind oli esialgu kõrge, nüüd on pisut
langenud. Wörtsjärwe kali» on ka Tartu turule
müügiks toodud, sest ümbruskond ei suuda kõike ära
tarwitada.

Poonu PriimetsaS. Pühapäetval leiti Walga
Vritmetsa liipri imbutuse tehase lähedalt poonult
fcoji wanameeS, kelle taskus leiti 40 senti raha,
dokumente ei olnud. Esialgu on isik kindlaks tege
tnata. Laip wiidi Walga linnahaiglasse lahkamisele.
Aalawõrgnd kadusid kaladxga. Reiu walla Ike
talu peremehel warastati merest 60 krooni wäärtu
ses kalawõrke. Arwatawasti wiis tvaras wõrkudes
vlewad kalad kaasa.

Heinakasw hea. Kui läinud aasta weel smmi
ktru keskpaigas metsaalused ja heinamaad olid ro,
b.kst paljad, on tänawune soe ja niiske kewade soo
dnstaMld heinakaswu kõikjal. Kui a.'i selles tempos
areneb, wöib juba warsti heinale minna.

konnas töötawad kaasa: prof. A. Paldrock, dir.

lõpetasid

Ants Simm, kindral N Reek, linnapea K.
Luik, maawalitsuse administratiiw osakonna
Irene Koch. Ema Küüts, Endel Lutier, Waler juh. E. Õunapuu, malewa pealik ltn. Kase,
Messec, Harald Pellv, Heilwi Porman. Harry tuletõrje peamees A. Punga, linnakooliwalit
Reise. Kolmele abituriendile on määratud järel
eksamid sügiseks, kuna kolm teiseks aastaks klassi suse juhataja J. Treuman, K. Pahk, toim.
A. Raag jne.
on otsustatud jätta.
P*rn« sai kuulda pacluwat laulu. Tallinna
Meeslaulu seltsi koor, keda peetilte parimaks

sert läks ligikaudu wäljamüüdud saalile. Kont,

on „Wanemuises"
serdi menu oli täielik.
Pärnu sportlased lubawaS wormiS. Katsewoiit wäljajagamisega.

ühes auhindade

Maikuu jooksul on Tartu linna tertvishoiu po milise Tennisklubi. asutamkskoosolek. millest ligi 30
litfei komissari protokollide põhjal rahukohtunikud inimest osa tvõttis. ülikooli tvalitsuses on uue klubi
trcchwinud platsiloata kauplemise pärast 80 isikut, põhikiri juba registreeritud ja selle järele omaivad
mcutundidel toiduainete ülesostmise eest 5 üikm, hääleõiguse ainult ülikooli õppejõud ja üliõpilased.
f-clatub wiisil saiadega kauplemise pärast 4 isikut. Esimeheks waliti prof. G. Rägo; abiks kehalise kas
alawäärtuSlise tvõi müümise pärast 3 isikut, ala watuse instituudi juhataja dr. med. B. lürgenS;
wliärtuSlise ja muSta Piima müümise pärast 4 isikut sekretäriks üliõp. Lill; laekuriks assist. Wolmer ja
Piimapoes keelatud ainetega kauplemise pärast abiks assist. Laur; teisteks juhatuscliikmeteks prof.

klubi tennise osakonna liikmed. KuUldawasti toetab

TonmZNubi tviimaselt üle tenniseplatsi Toome
orus. makstes teatava summa Akad. Spordiklubile
platn kasutamise eesõiguse eest.

Perekonnaseisu teated.
Möödunud nädalal on Tartu linna perekonna

Maikuu jooksul tehtud protokolle 76. ülewaa muudatused:
Sündinud: Aatvo Laul. Taisi-Linda DroS
tost toimetatud 1138 korda. Maikuu kestel wõeti
128 piima- ja piimasaaduste proowi, nendest olid dowski, Endla Wiira, Lembit Apri, Märt
Gennadi Tihomirotv. Astrid Edur. Hilja Reinmann,
23 alawäärtuslikud.
Raimnnd losak, Roland lesak, Harri Tamm, Jüri

ehitatud hädaabitoöliste Poolt, kuid pole siiski fait, Juhan Koppa ja Olga Murd.
weel nii kõrge, et kewadine suurwesi sealt üle
Abiellunud: Eesti kodanik

Robert Kan
gidr ja liAi kodanik Klaara Kabul (Kabulis). Ai*
dam Meldors ja Hcrta Irccue Mart
Pärnus sel aastal esimeied kergejõustiku wõist
Aug. Pedel palub ..Gelisst"
Allakirjutajad pal Utvad walli weel jala tvarr.
lused möödunud pübapäewal. Pärnu sportlased
wõi paari wõrra kõrgemaks ehitada ja samuti
LaSteaed Abja-Paluojal. Möödunud aastate näit lubawat wormi.
makfutSuetuks tunnustada.
Surnud: Aado Bergmann 76 a. w., Anna
eeSkttjul awab ka tänawu Abja Paluoja haridusselts
kõrgendada ka Unhtuti lauawabriku kanali Aunow sünd. Esier 59 a. w., Jaan Kurg 69 a. w..
Pärnus
200
suwitajat.
Wiimasts
andmete
Esnmspäewal
oli
arutusel
Tarw-Wõru
..Idu" kohalikus alewikus lasteaia. Juhatajaks mi
Kaiariina Ko-lomski LI a. lv.,
seinu, et wesi sealt üle ei pääseks.
järele on Pärnus ametlikult registreeritud üle
Elsa Zimmermann.
dilmnd Lniher 43 a. tv.. August Luck 71 a. lv.. Lai
200 su-witaja. Enamuie nendest moodustawad rahukogus a.-s. „He'li«ise" maVsuM-etubs tun
Baptisti noorte konwerents.
uc Neumaiin 13 a. w., Armilda-slrmgard Liitval
Laat ja turuplats Jakopi. Hallinga wallawa sisemaa suwitajad sa wähemal oiul wälismaalased. nMamise osi. Wastawa pailwe oli esitanud
lusus esitas Pärnu maawalitsusele soowiawalduse
Cesti Baptisti Noorsooseltside ühisuse 14. sünd. Atterberg 25 a. Il kuud tv., Aleksander Laas
Suivitajate juurewoolu on wiimaStel päewades omaaegne suurem aktsionäär August Pedel.
Hallinga walla Jakoibi alewikku asutada laat ja takistanud wilud ja wihmnsed ilmad.
„Helwse" eest esines kohtus ltklmdeerimise aastakonwerents peetakse tänawn 11.—14. sunnini 70 a. lv., Aiignü Tutt 67 a. >v., Roland 11
turg, kuuia kohapeal nende järele eluline tarwidus.
Hoogne tegewns Pärnumaa kaitseliidus. Pärm» komisjoni esimees wonn. adw. W. Klaus, kuna Tartus kohaliku Jmmaanucli Bavtisti Koguduic päelva >v., r>aan 6S a. lv., Kart Sell 62 a. w.
palwelaS Aleksandri täit. 26, millisele koguneb üle
Majal wiidi aknad eest. Neil päewil kolis Ka linna ja maa malewad pidasid ühel ja samal
baptisti noori.
toilda wallaS Siberinurme küla Wenewahi talu päewal oma: aastakoosolekut, kus ettekantud tege?- nõudja wolinAuna oli ilmunud kohtusse adw. kodumaa
Konwerentsi kawaS on peale te-gelike isiungite
Kohati kerget wihma.
VAa peal afnwa wäikese maja üürnik majast wälja. wusaruandest ielgus, et mÄemad malewad on Soome. Kohus lüikkas asja arutamise edasi.
Maja jäi tühjaks. Teisel päewal maja waatama möödunud aasta/l intensiiwelt tööd jätkanud. sp« Nimelt tehti ülesandeks pooltele esitada tõen 4 referaati üldteemale: „Teie olete maailma tval
Teisipaewal
keskmise kiirusega ida kaarte tuuli,
tulles nägi endine üürnik, et majal 3 kahekordset deteqewus on silnud mitmekülgne sa eriti rohkesti duši selle kohta, kes kuuiluwad l<!kwideerimise gus". ekskursioone muuseumidesse, botaanika-aeda
pilwine. kohati kerget wihma. tenlperatuur 3 kraadist
ja
tähetorni.
Igal
äripäewaöhtul
kell
8
sa
püha
akent eest ära wõetud ning ära wiidud. Asja on korraldatud mitmesuguseid ivõistlusi spordi- ja komisjoni.
päeival kell 16 hommikul on üldised noorsoo-koos
uuritakse.

lustena kolmik-maawõistln'e wastu korraldati

ei pääseks.

laskealal. kus saatoutatud tvõrdlemisi häid taga

Kohtuistungil teatas adw. Klaus, et Itk olekud Jmmaanucli kog. paisivelas, kuna pühapäe
iärgi. On läbi wiidud rida taktikaliii õppusi, mil
lest
osawõtt
olnud
elaw
ja
tarwilist
rõhku
Van
wideerimiskoml-sjon
ise lähemal ajal tahab tval kell 5 peale lõunat on Saksa teatris laulu
wäljasõit Helme.
dud ka propagandale. Naitikodukcntiele on suud.'- esineda kohtule ettepanekuga, tunnistada jumalateenistus koutverentsi ühislaulukoori poolt.
7. suunA f.rt. korraldas W.W.W. ühing tväl- tud luua kindel alus ja praegu on pea iga» Pär „Helios" maksujõuetuks. Tegelikult on „He
„Wahitorni" seltsi teinväewiti Karskusliidus
wabadussõjaaegseiele lahingu-kohtadele numaa tvallas naiskoidukaitse osakond.
peelalvad loengud katkestatakse kuni sügiseni. Loen
lios" juba mõnda aega maksujõuetu ja tema gMe algusest teatatakse lehe kuulutuse kaudu scp
kinniswaradki on oksjonil maha müüdud. tembrikuul.
Praegu on need kinniswarad pankade kon
Kiriklikud teated.

öösel 15 kraadini päetval.

WabaduSriSti Wendade Wiljandi uhingn

sortsiumi käes.

Tartu teated.

Jmmaanucli kaguduS, Aleksandri 26. 9. skp.

Kas woiks teisiti?

Weepumpamiseks kulus wooilu 1380 kr.
Weewärk fööfae ülejäägiga.
eest. EelaM?e-aasta lõppes 962-krvonise üle
Tartu linna weewärk i on möödunud eel jäägiga.
arwe-aasial kasutanud kesÄniselt 70 maja.
Ehitusplaan kinnitatud.
1. aprilliks oli weewärgil abonente 91. Iga

4—9 p. l. hoowikorraldus' kell 9 õ. ringkonna hool
Kodanikud, kes Toomemäel sagedamini jaluta dajate istung. 16. skp. kella 4—9 p. l. hoowikorral
dus; kell 7 õ. nõukogu sa ehituskomisjoni isruug
wad, on saanud nii mõnigi kord tvaatepildi osalt
kell 9 õ. wälismisjoni ringi asutamise-koosolek.
seks, kus kaks kliinikuteenijat linasse mähitud laipa
St- Kaups.
kanderaamil haawakliinikust anatoomikumisse (uude

kui ka manasse) kannatvad. Selle juures oleks aga
soomida, et seda toimitaks hommikul tvarakuti Mõi
Tartu Pauluse kiriku tiibhoone plaanid, mille muul ajal, mil Toomemäel jalutajaid Mähe. mitte
abonendi keskmine wee/tarwitus kims oli 22,40
kinnitamisega teedeministeeriumi ehitusosakond faK aga ajal, mil rohkesti jalutlejaid. Mitte korraliku
kantmeetrit wett. >
Aasta jovHsul müüdi wett kogusummas saadi suhtes esialgu nöuS ei olnud, on nüüd lõpli laiba linasse mähkimise tdttu paistatvad mõningad

17.996,294 kMtmeetrit ja saadi selle eest kult kinnitatud. Ehitus edeneb jõudsasti, nii et
Z 635 tr., weemõõiyate üürist 492 kr. Seega tähtajaks, s. o. 1. nowembrikZ maja katuse alla wii
kogusummas tuilusü) 6127 kr. Wee hinnaks mises ei ole näha ühtegi takistust.

ülcwaade rsmaSpäewal, 8. juunil.

Kirde-Wene madalrõhkkond püsib paigal ja
raitud aeglaselt. Inglise madalrõhkkond laienenud
Taanisse, tema nõrgad ääremiinimnmid asutvad

Poolas ja Põhja-saksas ning näuvad homseks lii
kuwat Lääneniercle. Kõrgerõhkkonimd pwiwad endi

selt Gröönimaal ja Pürenei poolsaarel. Hommikul
sadas Jesk-Euroopas ja Lõuncr-Wencs wihma. Ees
tis enne lõunat kohati kerget hoolvihma. Tempera
tuur Kesk-Enroopas ja lläris mähe tõusnud, mujal
suurema umutuseta. Eestis oli eile kcskpäcwal 8
kraadi, öösel I—6 kr. ja hommikul 6—lo kr. sooja.

Tartu ujulas

Teater ja muusika.
W. M. O. lauluharjutused on teiiipäemal, 9.

ja reedel, 12. juunil kl. V%l õhtul Riia tän. 12.

oli weesoojus esmaspäcwal 11,1 E. kraadi, õhusoo

jus 10,4 T. kraadi.

Peatse esinemise pärast ilmugu kõik, ja ' täpsalt.

Harjutusel on ..Õndsus"/ ' '

Wastukaw toimetaja Oskar Mänd.
Väljaandja EeSti Kirjastusühisus

Akadeemilise Nimßkoori lauluharjutus on keskn.

kehaosad lina wahelt wälja, mis eriti jalutlejate
kell 20.15 üliõpilasmajas.
hulgas tviibiwaile lastele psüühiliselt mitte hästi
ei mõju.

Trükitud „Postimehe" trükikojas, Tartus.

Toimetusele saadetud kirjandus.

oli kestmiselt 31 santi kantmeeter.

CeSti Rahwa Muuseumi aastaraamat 6.

Virumaa Väike-Maarja Ühisreal
g&mnaasium.

Vajatakse kohe ehk A. augustiks

Hiti

Mfifimised

odavasti müüa, kohane talus.
Narva tn. 19, saapatööstuses.

võimalikult vannitoaga. Pakkum. slt. «G. K.» all.

gustus) maksavad õpilased 18 krooni kuus.

KOOLIJUHATAJA.

ILMUS
J. HAOHARU

¥• a. daamid ! Palun külas

tada minu odavat väljamüüki.

Müügil kõiksugu

RÕÕMULE

Traagikoomiline etüüd ehk elu

hooajale vastavates värvides
ja fassongides.

Kõige austusega
H. HALLAP
Aleksandri tSn. 8.

Tartus, Jaani 23. *

igal ajal seltsidele, koolidele

Näha Sõbra Z

Müüa odavasti sõudepaadi

putkad
suurus 30 {. pikk 10 j. lai*
ja teine väiksem kohe ära
vedamiseks. Ülevalpool
Vabarlussilda, plats nr. 8.

eelmänguga.

liinil ii It

Soovin osta ilusa ümbru

ja eraisikutele kuni 20—25
isikule. Ka väiksemat sõit
jate arvu, s—lo isikut, võib
üles anda. Vallikraavi tin.
nr, 12.

sega

ehitus

Veoauto

A. Tupits.

Odavasti müüa uus meeste
rahva

ülikond

ja muusikaga kolmes vaatuses

RIND 1 KROON.

Angler, 5 poega, raskeramm.

sadama

pilt-paroodia kirjaniku elust laulu
Pühenduseks lastele ja protestiks
sihtkapitalidele ning ajavaimule.

Dflioitfi.

Odawad wältasöi
dvd aatoomni*
busega

lehm

KURBUSELT

Vabriku kauplus:
Tartus,
Suurturg 10

Jalgratas
Firma W. K. C. Tartus. Elisa
beti t. 18-3.

Müüa

kõikidesse klassidesse 11., 12. ja 13. juunil 1931. aastal.

Kooli juures internaadid poeg- kui ka tütarlastele.
Tüieliku ülalpidamise eest (söök, korter, küte ja val

Mflfla uus naisterahva ja

meesterahva

hästi hea, uus, 150 liitri!,,

6-7-toal. korterit
E\

Ostetakse suurel ja väiksel
arvul kooritud

ilus korralik kirjutusma
sin jne. Tartus, Riia tänav
nr. 27, Onni äris.

igal ajal odavalt saadaval
vedudeks ja väljasõitudeks.
t. lIL, krt. 4. Telel,
puuraioonis. Teat. slt. „Ehi Võru
nr. 9-70.
tuskrunt" kuni 15. juunini.
krunti

Ostan kõiksugu pruugitud
mööbleid

Müüa vana

ta asju
Inglise, Prantsuse, Saksi
igal ajal. Proxnenadi tn. 8
,Postimehe" raamatukauplus
ja Vene keele
Pruugitud mööbli äri.
äravedamiseks,
4X3.
Vanatunde.
Puiestee- ja Narva tänava Kuuste vallas, Rebase asun
Tartus, Suurturg nr. 16.
Valmist,
eksam.
Kirjal tööd
Ostan
kuivi
okaspuuja
nurgal
(vana
vfiljanäituse
duses
A.
Torop.
Tartu Linna Töüstuskool
Karlova
tän.
11,
krt.
1 kella
plats). Järeleküsida Tartus,
3—5.
Vabadussilla juures, Vene Kalda tän. nurgal.
Lossi tänav nr. 1/3, 11 korral, Päris uus Singeri kabinett
Meeksl-Kolo veeflhing annab
ja jalaga
korter 5, kella 12—1.
Soovin üürida paari kuu
9
tööd uOtiempokkumisel
ka propse. Sealsamas müüa peale
õmblosmoän
puuplatega hööveLmasin.
en esmasp. 15. juun. kell 10 hom. Vastuvõtmisele tuleb õpi
MM
lasil isiklikult ilmuda. Kui jääb vabu kohti, on sügisene välja 14. juunil kell 10 Meeksi vallamajas. Kraavi pikkus
müüa. Kivi tän. 42—5, eest Narva tän. 69, hoovi peal.
3Vs kilomeetrit
õpil. vastuvõtmine 24. aug. kell 10 hom.
uks. Näha peale kella 5.
Kellel on
Pakk. palun saata ühes tin
KOOLIJUHATAJA.
3 peeglit
IO.OOO 20.000 krooni gimustega slt. „L. N." all.
Müüa
väärtuses
Esimese Üleriiklise Vastastikuse Haige"
210X75 ja 210X85 cm ilma
kassa esitaja
Tartu TSflstuskooll
raamideta, 1 pilutusmasin
Lappe.
maia
Tartus, Tähe tän. 70—5. Uute liikmete vastuvõtmine teisi Dürrkopp müüa. Näha võib
kl.
1/212—1/51
ja
545—V2
6.
päeval
ja
laupäeval
kella
10—12
ja
6-8
õhtu.
Haigekassa
atifokunanfldelü,
lauad, suur sulepadi ja muud Tartu 1. müüa. Teatada Tar
alla võetakse vastu E. V. kod. 18—60 a. vanaduseni. Tingim. Kauba tärn. 15, „Basaar",
ära anda Saadjärve vallas,
väikest majakraaimi. Narva tu, Võru t. 88.
maksuta.
Grossi
raamatukogus.
kes ei ole eksamit õiendanud, teatan et suveks kursuste töö
tänav nr. 65, krt. 4.
Kõnnu külas, krunt 5.
katkeb kuni sept. kuuni. Viimased eksamid on 11. juunil ja
Soovitakse
osta
halli
ehk
Häid
männi
Müüa väike
Müüa puhastverd
2. juulil kell 15. Löpukordused eelmistel päevadel kell 17.
valget
KOOLIJUHATAJA.
talukoht
hundikoer
r
suure õunapuuaiaga. Tea
Leitud
teid saab Fortuma tn. nr. 46, Veeriku tn. 6.
Elvas vSIJa üürida
Pakkumised
saata
slt.
„Re
kella 2 alates iga päev.
.nüüa Riia tän., raudtee silla juures. H. Kaal.
bane" all.
P e a 1 a d u:

3Kaotatud

emmi

Ford auto

36.000 tükki katuse

Luuselippi
2. juunil pruun pecnemustriline inglise riidest meesterahva kiires korras odavasti müüa. ja väike vana maja müüa,
4 tuba ja köök. Sama korter võib ka vfilja antud saada palitu Rõngu-Purtse-Pikasilla teed Leebiku poole sõites. Teateid saab Tartus, Alek 18 jalga lai, 30 jalga pikk.
1 kahetoalise ja 2 üksiktoa näol. JÄrele küsida Elvas jaos Ausat leidjat palutakse vaevatasu eest ära anda härra Närska sandri tän. 42, kummitööstus. Teateid saab Elvas, Kesk tn.
pagariärisse Pikasillal või saata Tartu, Lepiku tn. 14—4.
konnaarstüt dr. P. Avarsolt, Pargi iön. nr, 1,
nr. 6, J. Simonsoni käest.

Ostan kuiva

vahtra- ja õuna

Rahakott

puud.

leitud ühes rahaga Katoliku
tän. Toome lähedalt, kätte
saab Tartus, Veski t. 9—6.

Tartus, Kesk tänav 58.

6

Nr. 152

JT&V S T I M B B 8" V.

Dr.A.LENZNEK

2-feordne kivimaja ühes
kõrvalhoonetega

k

6. juunil s. a. kell 1 päeval lahkus vaikselt siit ilmast pika
raske haiguse järele minu kallis abikaas ja isake

xrAsrtrfö

30,000,000
kaaxmflcflomeetrlt on sõitnud 3 wiimase aasta jooksul Goodyear katse»
sõidu autod. See on tunnistuseks, missuguse hoolsusega on Goodyear
uurinud igat asjaolu, mis kaasa aitaks kummide headusele ja vastupida
wusele.

Ctto laga

Kflnet 10—12 ja 5—7, pühap.
10-12. Soovikorra» ka *«»»«*

kella ajal kokkuleppe järele.
ehk elukorteriteks välja
Tartu. Rüütli t. M-«
üürida. Kirjalikult slt. i
1
(Vastu Jaani kirikut).
„nr. 9505" all. jt
Väheldane soe, päikese- i

Supertwist vooder ja terawääreline jooksupind teevad Goodyear kummid

Kirstupanek 9. juunil s. a. kell 7 õhtul Tartu Erakliiniku
surnukambris. Mulda sängitamine 10. juunil s. a. kell 4 p. 1.
sealtsamast Pauluse koguduse kalmistule.
Sügavas leinas abikaasa Ja poeg*

teistest paremaks. Igas valmistamise järgus alluvad nad täpsele kontrol
lile ja valmis saanud kummi võetakse enne müügile saatmist veel kord
hoolsa uurimise alla. Seepärast müüvad ka Goodyear tehased rohkem
kumme, kui ükski teine vabrik maailmas.

Goodyear-Jcummi wa
jab õhukindlat Good
year-woolikut.

tee 6—l, kl. I'2—s p. 1.
Peaesindaja!

ESTAKLAND
Tallinn

Rakvere Pärnu

Maha" !• auflokal®**®Kella 9-11 ja 5-7.
1

välja üürida Vabaduse puies

mööbL välja üürida. Kaas- j
üürnik leiab korterit. Kroo-1
nuaia 28. |

Naisterahvastele kella 4—9.

Tartu. RMtB «ta. M.
(Laia t&n. nurk) tel. 11-»
Ämmaemand
S.Bmon
Tartus* Poplorl tta# *
tel. 13-30, vastu Maarja kirikut

Xmmaamand
5. juunil kell 10.10 õ. lahkus meie keskelt kallis ja unusta
mata poeg ja vend

t uibusk
Vajan korralikku 2—3 toa

list

m
August Tulino

Ärasaatmine Sulustvere Pärtlilt 10. juunil. Matmine Puhja
surnuaiale samal päeval kell 2 p. 1.

nr. 12. IH korral.

korterit

SU

Sünd. 27. mail 1879.

Tartus, Raekoia (Raatuse) tRn.

köögiga. Teat. slt. «Korra flmmaemand-masswiU

SU
55
55

lik» all.

E. EILBR
Otsitakse 2—4 toalist

i

korterit

Sügavas leinas
ema, Õde, vend Ja sugulased*

augusti kuuks. Slt. «August».

Tartus, Raekoja Ila. 9
(sissekäik Holmi tän. 1).

Rätsepp vajab vilunud
töötegijat

Tööpakkumised

Kaluri 29—9.

Tõõotsimised
7. juunil s. a. lahkus peale pika raske haiguse 32, eluaastas
kellaseppmeister
Korralik
võetakse vastu /. Luksep'a
Mi

Oskar Nass
Peale pühi uuesti saadud
ilus valik suve kleldirlideid» nagu: mar

Matmine 9. juunil kell 6 Savi tän. 5 Maarja surnuaiale.
Sügavas leinas
H. Tillemani! perekonnaga.

kiset, villane musliin, bemberg-siid ja puu
vill. suve musliinid. Palju ilusaid mustreid.

Poomid ultärrnd
rutake üllriiete tellimistega!
Ladus kõige paremate vabrikute mantli-,
kostüümi, ülikonna- ja püksiriideid.

Mitmet sorti kodu* ja vfllismaa
VIHHAKUUBI
HINNAD ODAVAD.

Armast ametivenda kdllaseppaMlStrlt

KARL ABEL i
OSKAR KASSI

riide |a valmisriiete kauplus
Tartus» Kaubahoov nr* S*
MÄRKUS: Tellimised täidetakse äri vas

naicitavad söbrad-ametlvennad.

tutusel I-järgu juurelõik. ja meistrite poolt.

«Vanemuise" aed.
3. VI. 31. Õnnetu surma läbi lahkunud liiget

Teisipäeval, 9. juunil kell 9 õ

Rahva

Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi

kontsert.

tfltarl. gümnaasiumi ja algkooli

Juhatab E. TUBIN.

(Viljandi tän. 3) on alanud

Pääsetähed 25 senti.

mälestab

Vana-Kunste vallavolikogu.

Vihma korral kontser
saalis.

uute õpilaste
vastuvõtmine

Surma läbi lahkunud
13. juuniks vabaneb päikse
paisteline

Otto Laga't
korter
mälestavad

ülikooli ftppejfiud Ja kaasteenljad.

Gümnaasiumi 1. klassi võetakse vastu
6-aastase algkooli lõpetajaid eksamita, teis
tesse klassidesse eelmise klassi tunnistuse
või selle puudumisel eksami põhjal. Eksa
mid algavad 11. juunil kell 9.
Sisseastuda soovijail tuleb täita kooli
kantseleist saadav teateleht ja sellele juure
lisada 1) vanuse (ristimise) tunnistus ja
2) viimane koolitunnistus.
Direktor: H. KARU.

anda. Lao tn. 6, krt. 1.

19. juunil s. a. kell 10 Veeteede Valitsuse ruumes, Tal
linnas, Vana Sadama t. 21, KESK-SADAMA TÄNAVA

4 tuba ja köök väljatlüridc
Lähemaid teateid saab ülle
ärist Rüütli nr. 13.

Korter
sillutustööd

2 tuba ja köök on vaiksel
perekonnale üürile anda. Tai

tus, Kastani tänav 159-1

pikkusega 246 meetrit. Kirjalikud, 50-sendilise tempel
margiga varustatud, pakkumised kinnistes ümbrikkudes
Soe, kuiv, päiksepaistelin
ühes kviitungiga pakkumiste kindlustuseks Eesti Panka elektrivarustusega, korra
Veeteede Valitsuse deposiit-arvele makstud kautsjoni kohta 5-e toaline
10% suuruses pakutavast hinnast, või ühe soliid panga
korter
garantii sama summa peale, ära anda Veeteede Valitsuse
kantseleisse hiljemalt 19. juunil kella 10-neks s. a. Lähe 9-mast juunist ära andi
maid teateid saab pakkumiste tingimuste kohta äripäeviti Tartus, Vabriku tänav nr. 1(
Küsida kojamehelt nr. 12.
Veeteede Valitsuse ehitustöödelt, tuba nr. 36.
VEETEEDE VALITSUS.

diplom, juuksetoöst. meister.

soovib kohta kauba väi j ave.

Uuesti remonteeritud 5 toal.

Ülikooli lastekliinik vajab dajaks ehk agendiks. Võib
kahte haritud naisterahvast ärasõita, soovitustega ehk
korter
kautsjoniga. Kirjalikult kuni
11 skp. ~1 poiss" all.
põetaja
välja üürida Kastani 55.
Keskealine vanem ja väga
korralik
Üürile anda uuesti remon
õpilaseks
naisterahvas
teeritud päikesepaisteline
soovib kohta linna ehk maal»
omaette 2 toal.
Tulla lastekliiniku (Veski t. perenaiseks. On mõlemate»
korter
nr. 6) kella 11—12 e. 1.
töödes vilunud ja on ka tun
Kliiniku juhatus. nistus olemas. Pakkumisi
Pärna tän. 20, küsida k. 3.
palun saata ..Postimehe.'
Otsitakse
raamatukaupl. kuni 12. Skp,
4-toaline soe
märgusõna ~Korralik pere
naine" all.
[Mliol
Kekk. harid, neiu otsib

korter,

vastavat teenistust ehk intel,

perek. laste juure
Mrimttfi.
köögi ja eestoaga üürile an
järelwaatajaks
da. Küsida Kesk tän. nr. 16 ;Lauavabrik „J. H. Kaplan",
aitajaks.
(hoovimajas).
Tartus, Lao tän. 45.
Valdab ka vene keelt. Kirjad
slt. 12. juum. ~L. E." all.
Isiklikult Soola 34—1.
Kaks Mil
Sulast
Kes pakuks keskkooli 16aialinna paremas osas: 4 kes hobusega oskab ümber petanud tütarlapsele võima
toaline köögiga ja 2-toaline käia ja heinatööd tunneb, on luse
mööbliga ehk ilma, elekter, kohe tarvis. Tulla Roosi tn,
saksa keele prak
ära anda intelligent isikuile. nr. 1, krt. 9.
Elva tän. 10.
tiseerimiseks,
kas seltsilisena või ? akna
perekonnas suuremate last»
Hobuseruuimidega
Keetja
juures. Tasu pole tarvilik.
Kirjad slt. ..Saksakeel" all.
korter
kes oma tööd täielikult tun Täiesti vilunud
neb, leiab koha. Aleksandri
välja üürida. Sealsamas loo tän. nr. 2. söögimajas.
mapeedi taimi ka saada. Ka»
hammijo
lova tän. nr. 80.
Vajatakse T. Ü. „Kesktöö"
liikmetest
soovib kohta, on ka nõu»
Korter,
ärasõiduks. Kirjad slt. „VU
6 VWW
lunud kammija" all.
2 tuba välja üürida Töös
tuse tän. 16.

Kahetoaline

korter

Kompanii tän. 1, krt. 3.

1 valgust, ära anda. Küsida
Riia 111.

Tislerisl la
õpipoissi

•otsib mingisugust

3 suurt

tuba
karjust
TARTU POEGLASTE

köögi ja aia tarvitamisega
ära anda. Tartus, Lai t 8.

REALGUMNAASIUMI

Möbl. tuba

humanitaar- Ja realharu

elektrivalg., erasissek. aasta

kell 9 hommikul.

ULM
odav, saada Suurturg ]

' Austeri korter.

Märkus: Sisseastujad esitagu ristimise täht
ja koolitunnistus.

KOOLIJUHATAJA.

vaja. Kaupa tehakse Raekoja
24, 10. skp. kella 4—6.
Tarvis

agenti.
üürnikule välja üürida. Tar
tus, Narva tänav 87—2, sissek.
Teat. slt «K. A.» all.
läbi Jüri kiriku aia.

vastuvõtmine
esimesse klassi algkooli lõputunnistuse põh
jal on juba alanud. Vastuvõtmise eksamid va
nemaisse klassidesse algavad 11. juunil

otsivad kohta kas ärri, klnriö
või üksiku härra juurdo
.Kirjad slt. ..Linda" all.

on tarvis ukse- ja aknatöö
| Kaine korralik noormee»
peale. Vabaduse 16.
Tütarlast

uute õpilaste

I Kaks noort
! neidu

! köögi tarvitusega ja elektri

turul nr. 8. Kaja talitus
Jlus päiksepaisteline

vähempakkumisel

J. Luksep.

3 toa, köögi ja eestoaga ära

5 tuba ja köök Tartus, Suurel

korter

Küüni t. 3.
Austusega

ruumid. Küsida majahoidjal

Veeteede walitsus
annab välja kinnisel

juuksetööstuse ärisse

Korralik ja arukas poiss

leiab koha

; erasissek. ära anda Tähe ta.
.nr. 51—1.

slt. ~1931" all.

Neiu soovib kohta
perenaiseks
väiksemasse perekonda ehk
š üksiku härra juurde. Teatada
. kirjal, slt. ~12" all.

1 üleilmline kuulsus.
| Frenoloog ja
Talupoissi
' J-Ž selpeitnigija.
on tarvis linna ligidale väik
sesse tallu. Kaubelda teisip.
Kraft.
kella 10—11 „Liivimaa" hoo
t_ Tnrtus, puu u
vis.
"ninlol. 2> «» »*»«.

Puhas

möbl. tuba

I teenistust
j kas linna ehk maale. On
varem äris teeninud ja ka
maatöös vilunud Teatada

aili iinnls

Ilmakuulus tõeprohv»
saa*useönneselg«ltn.

M PEEP IITII-lIU
K, Kaio maalritoökojas Tar
UUETURU 2S.
tus, Vana t, 7,
Hoidke «selgeltnägija» eest!

