Üksik numssr 5 senk.

HHWÜ)Jqa päew. ' ~
lt.oimetu» J* peakontor Tärtus, Jaani lf«y
Toimetu» i» kontor Tallinnas, Wene 1. r
(Telefonid Tartu»: Tegevtoimetaja 2-86, siserilgl

Ja Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, äri juhatus 65,
talituse üldtelefon 8H raamatukauplus 2-50.

iTelefonidTallinna»: Toimetu» 30-81, kontor 16-11.

Postimees

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel sooviL

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
senti mm weeru laiuses. Kphaotsimise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha waKku soowe täidetakse ainult või
malust mööda.

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

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

Nr. 152

ta maksuliste «sade tellimishinnad t
Posti g-a: 1 kuu 150 2k. 300 2k. 370 iga lisa

kuu 120 *, 6 kuud 725 l2 kuud 1400 senti.

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

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

Tartu linna tellijatele. Kojukand m i s e g a: 1 kuu 135 sV
2 k. 270 s., 3 k. 370 » iga lisakuu 110 s.. 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ira wues: 1 kuu us s.,
2k. 250 s., 3k. 320 iga lisakuu 100 s., 6 kuud oUU s.,
12 kuud 1200 senti,

Wilismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale —'

kodumaa hinnad.
..Maamees" 30 senti kuus. „Ssdemed" 120 senti aastas, 60 senti

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

„Lasteleht" 10 s. k. „Terwis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, üksik-,

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

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

Kolmqpäewal, 10. juunil 1931.

Daani üliõpilas
Käitiswanemate asjus kokku lepitud

koor jõuab hom
me Tartu.

WMtsus esttas parandused j« muudatused.
KäitiSwanemate saaduse arwamwe jatkuS töötanud wähemalt 6 kuüd samas käitiseS ja
alamkomisjonis teisipäewal. Aalitsuse poolt wähemallt 2 aastat samas tööharus.
esitati parandused ja muudatused, milles wa
Kõigist nõukogu koosolekutest teatatakse
litsuse ja kaub..tööstuSkoja ringkondade wa tööandjale enne koosoleku algust. Tööandja
hel eelmisel päewal kokku lepitud.
nõudel kokkukutsutud nõukogu koosolekutest
ühes nende paranduste ja muudatustega WÄb sõnaõigusega osa wõtta tööandja wõi
on arutusel olew eelnõu kujunenud järg tema, Teistele nõukogu koosolekutele
««seks:
wõiö tööandja wõi tema esitaja ilmuda sele
TööwStjaskonna esitused köbtiSnõulo tuste andmiseks ja nende saamiseks, kuid
gud ja käitiswanemad kutsutakse ellu kõi peab peajle seda koosolekult lahkuma. Käitis
gis tööStuSNkkudes käitistes, mis asutatud nõukogu koosolekud on kinnised. Kutsutud
3 kuuks ja tuS wähemallt 25 töö asjatundjatel' on aiinult sõnaõigus. Nõuko
wõtjat. Tööstuslikud Käitised Wksolewa sea gul, tema liikmeil ja käitiswansmatel on
duse mSAes alu loeNet. ja waStaivad 8-tunni keelatud wähja panna teadaandeid ja üles
kise tööaja seaduse eelnõule. Seega ei kuulu kupeid ilma tööandja nõusolekuta.
Aäitiswanemate eritasu norme, on muu
käitiSwanemate seaduse alla kaubandus, laeMandus, pangad, tindlllstuHeltsid ja kaitse detud: käitises 25—50 tööwvtjaga 8 tunni
wäe töökojad.
töötasu nädalas, 51—100 tööwvtjaga 12 tun
TööwötjaikS loetakse KiZ käitise töölised ni tasu nädalas, 101—150 tööwõtjaga 24
ia käitise teenijad. Ei. arwata erandlikult tunni tasu nädalas; 150 ja enam tööwõtjaga
siia hsilka käitise juhatuse liikmeid ja riigi- ja käitiseS on tasu 12 tunni eest nädalas iga
omavalitsuse teenijaid, wälja arttatud tööli nõukogu liikmele; tasu suurus iga tunni, eest
wauema wastawa palgamaksü keskmisele
sed. . Söega on õpilased wälha jäetud.
Palju waidlusi tekitas par. 9, kus on ette tunniteenistusele.
Edasi on tehtud parandusi käitisnõukogu
nähtud, et tööandja annaks seletusi sündmus
te Kohta käitistes, mis puutUwad tööwdtjas liikmete wollituste lõppemise kohta. Kõigist
konda tvõi lepinguid. Samuti on õigus nõu üldkogu koosolekuist teatatakse tööandjale wä
toa, et tööandja näitaks kõik raamatud ja do- hemalt 24 tundi Me ühes päewakorra kätte
Kmpendid, mis tööandja maksw. töökaitse sea saatmisega. Kui tööliste üldkoosolek jääb
duste alusel vn kohutatud pidama töölepin pidamata kvoorumi puudusel, siis kutsutakse
gu kohta. Iga veerandaastas kord on töö teine koosolek kokkü mitte warem kui järgmi
andja kohustatud andma käitissnõukogule kir sel tööpäewail. Kui ka teisele koosolekule ei
ialjku ülewaate käitise üldise seisukorra ja ole ilmunud pool hääleõiguslikkude tööliste
loodetama tvötartviduse kohttu Saadud and üldarwust, jääwäd üldtähtsusega küsimused,
med peawad käitisnõukogu liikmed ja käitis nagu käitisnõukogu liikmete ja käitiswane
wavemad hoidma tui tööandja se- mate kandidaatide ülesseadmisega, tööliste ja
Pead tarwuliseks. Wastasel korral on ette ametnikkude wallandamisega ja palgatariifi
nähtud karistus arestiga mitte üle 1 kuu, de muutmisega seotud küsimuste otsustamine
wõi rahatrahwiga mitte üle IVO kr. Kui and päewakorrast ära.
mote amatldmnine on saadetud korda sihiga, . Seaduse mittetäitmise puhul ette nähtud
tuua waranduSliOu kahju Mi saada tväran karistusi on .tunduwalt alandatud, kusjuures
duskikku kasu. siit kttMataiit süüdlast wan* Ärest wõi kõrgem rahatrahw oot ette üÄhtud
punajaga mitte üle 3 kuu. Proportsionaalne ainult korduwatel juhtudel. Samuti on ette
walimiswiiS jääb ata. Walitawad on kõik nähtud trahw käiiswanematele, kes saadud
käilise tööwSt-jad, kes kuuluwad koda andmeid saladuses ei hoia. Seadus hakkab
kosidsuSse ja on saanud 22 a. wanccks ning maksma 1. sept. s. a.
Tugew öökülm Wirumaal
Kahjud aias, põllul ja metsas.
Rakwerest, 9. juunil. Wirumaal wa
litseS möödunud ööl eriti külm ilm. Oöseil
kella 2—3 paigu on temperatuur langenud
kuni 3 kr. alla nulli. West kattus jäälkorraga
ning rohul ja põõsastel oli paks halla kord.
Nakwere aednikud tegid kogu öö jooksul aeda
des tuld, et suitsuga kaitsta taimi külma
wastu. Kõigele waaitamata on kulm aga roh
kesti kahju teinud, rMudeS kartulipealseid,
kurgikaswe ja kõrwitsaid. Arwatawasti said
kannatada ka marjapõõsad ja wiljapuud.
Ka mitmelt poolt maalt tuleb teateid hi
kise öökülma kahjude kohta. Erilist kahju kar
detakse madalamatel kohtadel. Ka paaril eel
misel ööl on siin ja seal öökülmi olnud ning
orased on tõmbunud kohati kollaseks ja ival
yeks. On karta, et öökülm rikkus ka tänawuse
«metsamarjade saagi, sest wiimaste õitseaeg on

Elagu Läti-Eesti sõprus.
Prof. Piip sai alljärgnewa telegrammi.
Lahkudes ilusast õitsemast Eestist saada

üliõpilaskond ootab hom
seks Daani külalisi Daa
nt üliõpilaste lauluühingu
meeskoori, kes esmakordselt

külastab Balti riike ja wii
bib muuhulgas kaks päewa
Tallinnas. Daanlased jõud
sid Eestisse teisipäewal lae
uxiga Helsingist. Koori külas
käigu peaeesmärgiks on kü
lastada ja luua sõprusside
meid just Eesti üliõpilaskon
naga.

Külalised faabuwad Tartu

hommikuse rongiga. WaStuwöt

mine jaamas on kell mille
järele koos juhtidega tullakse
üliõpilasmaija kohtvile. Kella 9
kuni 11 wahel tutwustatakse kü.

lalisi linnaga ja külastatakse
üliõpilasorganisatsioone. Selle
järele sõidetakse rongil koos
Eesti üliõpilastega uuel TartuPetseri raudteel Taetvaskotta.
Wäljasöidu korraldamise on lah

kelt oma peale wötnud firma
Höhgard ja Schultz, kes teata,
wasti uue raudtee ehituse teos
tas ja Daani ettewöte on. Tae

waskojas on tuabas looduses
korraldatud lõunasöök EeSti nais,
üliõpilaste kaasabil. Alles pärast
lõunat sõidetakse . tagan linna.

Kella ö—7 p. L tviibitvad daan

lased Raadil, E. Rahwa Muu
seumis.

AülaliSkoor, kes tuntuid on
õieti kõrge muusikalise tasapin.
naga.annoch E. üliõpilaste Selt
st ruumides kontserdi. Kontserdi
algus on kl. 7.30 ja sellele pcitr

seb wabatahtliku Maksu eest.
Kontserdi sissetulek on lahkelt

veetmiseks kaunis Lätimaa-Schweitsis Eesti
ajakirjanikkude liidu auliige kirjanik E. Wil
'de. Tänavu on ka üks Läti ajakirjanik kutsu
tud Eesti ajakirjanikkude Puhkekodusse Kosele,

temale wõimaldatakse veeta E. ajakirja
nikkude liidu külalisena puhkuskuu.

Nõudke üksikasjalikumaid anJmeil oma raadio kaupmeestelt!

omaabi ettewõtete heaks (haige
kassa eriti). Pärast kontserti on
õhtul kl. 9 ÜheS üliõpilasorganisatsioonis õhtueine ühingu meeskoor on asutatud juba 1839. aastal
ja tväike koostviibimine külalistele, kust otsekohe ja seisad Daanis kuningas Christian 10. protekto
jacnna minnakse ja külalised rongile saadetakse. raadi all.
Daam külaliste heaks sootviks on eriti Eesti
Sellega lahkutvad külalised Eestist.
Olgu tähendatud, et Daam üliõpilaste laulu- üliõpilaseluga tuttvunemine, mispärast ka üliõpr-

laskond lüTaliü wõimalikult just üliõp ila «ringide
ga tuttvustab. Sellepärast loodab ka üliõpilaskond,
et külaliste kontserdist suurel arwul osa wõtaks
just üliõpilased ja wilistlascd. Kontserdile kutsuta!se ka kohaliku Daani koloonia liikmed.

me Teile ja kõigile meie sõpradele südamlikke

terwitusi ja sügawat tänu lahke tähelepanu ja
wõõvastewastuwõtlikkuse eest, mis meile nii
rikkalikult osaks sai Mendade eestlaste poolt.

Teie maal möödasaadetud päewad annawad
meile uut jõudu töötamiseks mõlema rahwa
ühistöö heaks. Elagu Läti-Eesti sõprus,
olgu igawesti wabad ja õnnelikud meie
rahwad. Läti-Eesti ühingu
esimees AlberingS.

Suurpankade äriseis suure
nenud.
Laenud suurenevad, hoiusummad vähenevad.

Neil päewil awaldas riigi statistika kesk
büroo informatsiooniks kahe Tallinna suur
panga, Krediitpanga ja Scheeli Panga, äri
seisu 1. mail s.a.
Nagu sellest aruandest selgub, näitab äri
seis wõrreldes aasta algusega, suurenemist
34.223.000 kr. pealt 68.111.000 kr. peale.
Wtiwa poolel wõime märkidu tunduwat kassa
suurenemist 733 tuh. 821 tuh. kroonile. Ka
laenud on suurenenud 46.731 tuh. kroonilt
50.411 tuh. kroonile. Suurenemine on olnud
peamiselt diskonteeritud vekslite arwel.

Mussolini ei wasta.
Wene ostab Eestist sugusigu piiramatul arwul.
Paawft saadab kolmanda märgukirja
Roomast, 9. juunil. Seisukord Itaalia
LLgi 3000 Eesti sugustga juba Wenemaal.
valitsuse ja Watikani vahelises konfliktis on
endiselt väga tõsine. Arwamist, et konflikt
Suguemistc kokkuostmine Wenemaa jaoks, palju halbu kulte, kes annawad halbu järel
katoliiklikkude organisatsioonide pärast viib mis algas mõned nädalad tagasi, on praegu tulijaid.
diplomaatlikkude suhete täielikule katkemisele, täies hoos. Siiani m Wenemaale saadetud
Ka näib puuduvat sugusigade
kinnitab asjaolu, et Itaalia valitsus ei ole juba üle 2800 suguemise. Ostmine kestab
ga ümberkäimise oskus,
veel mingit vastust annud Watikani märgu weel ligi kolm nädalat. Kuna nüüd põllutööd sest sugusigade kasvatust pole meil siiani ise
kirjadele 29. maist ja 3. juunist. Asjaomas juba lõpule hakkawad jZüdma, siis wõib loo seisva haruna arendatud. Müügiletoodawad
tcs ringkondades teatakse öelda, et Watikanis ta, et põllumehed enam aega leiavad sigade sead hoitakse laudas kinni, milletõttu nad lä
on teoksil weel kolmas märgukiri ja et paawft turuletoimetanuseks.
hewad üleliiga paksuks ja omandavad haig
tavatsevat ühtlasi awaldada „Walge raa
Lepingu järele peab EeSti
lase ilme. Sead peaks aga enne müügiletoo
nratu" kõnesolewa konflikti puhul.
andma vähemalt 4000 sugu
mist laskma võrdlemisi palju väljas käia, et
siga. Arvestades sellejga, et ligi 3000 siga nende jalad paraneks ja nahk ning harjas
Hispaania kuningriiklased
juba Wenemaale saadetud \a kolm nädalat värskes ohus saaks terve ilme, ning nuuma
boikokeeriwat walimisi.
weel kokkuostmiseks aega, loodetakse see nõud tud sigade vedel pekk vähe kõvemaks tõmbuks.
Madri i d i st, 9. juunitl. Hispaania ?u mine ilma raskusteta täita. Kuid kui meil Enne müügileviimist tuleks sigu pesta ja
-ningriiklik erakond on otsustanud mitte osa kõlbulikku tõumaterjali leidub, ostawad wene kastidesse asetada, kus rohkesti põhku all.
võtta eelseisvatest rahvuskogu valimistest. lased neid kaugelt rohkem kui lepingus ette
Ehkki Wenemaa ei nõua ehtsaid sugu sigu,
Seda otsust põhjendatakse süüdistusega, et nähtud. Loodetavasti suudetakse ka meie siiski tahavad nad korraliku kehaehitusega loo
praegune valitsus oma surveabinõudega teeb poolt venelaste nõudmist rahuldada, sest häid mi. Wenemaa turg meie sugusigadele võib
võimatuks opositsiooni erakondadel vabalt te sugusigu on meie põllupidajate! küllaldaselt. kauemat aega lahti seista, sellepärast oleks
gutseda. Kuningriiklaste erakond avaldab Nagu seniste kogemuste põhjal võib öelda, soovitav, et seakasvatajad mõtleks puhta
kõigile oma poolehoidjatele üleskutse boikotee on müügile toodavate sugusigade juures pea-I vereliste sugukultide muretsemisele.
miseks puuduseks liigne Paksus. Meil peetakse |
rida eelseisvaid valimisi.
Walimiskihutustöö on praegu Hispaanias

tusele.

ajakirjanikkude lahket küllakutset suvepuhkuse

Igasuguseid vanu raadiovastuvõtjaid kuni 15. juunini.

lubatud meie üliõpilaskonna

praegu juba alanud.
Eesti Panga seisukord püsib.
. Eesti Panga nädala-aruanne 31. maist
näitab järgmist seisukorda (klambrites toodud
avwud käiwad eelmise nädala kohta): katte
wara 23.545.336,73 kr. (23-528.150.35), sise
wekSlid 10.193.243.97 kr. (10.392.572,32),
Passima poolel wõib märkida wäikest oma
kaenud walitsusele ja teistele 15.133.095,53
krooni (14.769.251,88), pangatähti liikmel kapitalide suurenemist, mis tulnud mitmesu
82.895.590 kr. (34 081.151), jooksivad arwed guste erakapitalide suurenemisest. Hoiusum
17.660.256.28 kr. (16.329.650,48).
mad selle wastu on aga langenud 24.808
Kattewara wahekord jookswate kohustus tuh. kroonilt 23.344 tuh. kroonile. Wähe täies hoos.
tega oli 46,57 protsenti, 46,67 protsendi was nenud on nii jooksivad arwed kui ka tähtaja
lised hoiusummad.
tu eelmisel nädalal.
Olulisi muudatusi käeSolew aruanne eel
mise nädalaga wõrreldes ei sisalda. Liikmel
Rahvamaja „APOUO"
olewate pangatähtede hulk on wäheneud, kuid
see nähtus järgneb harilikult iga kuu 20-le
Kealmfdalal, 10. Jännist alates. Snnrepfirane lOOkfflm!
päewale, mil tsirkulatsioon suureneb palga
Esietendus Tartus» Suursündmus põnevate la haarava
maksmise arwel riigiametnikkudele.
sisuliste filmide harrastajaile.
Üks Eesti ajakirjanik suvepuhkusele Lätti.
Läti kirjanikkude ja ajakirjanikkude liidult
on saabunud Eesti ajakirjanikkude liidule
kutse, saata üht ajakirjanikku suwel Läti ame
Troopika
tiwendade puhkekodusse Siguldasse. Sinna
sõitjale wõimaldatakse Läti liidu poolt prii
sõit raudteel e-dasi-tagasi ja tasuta ülevalpi
damine Sigulda lossi pansionaadis. Sõita
soovijatel tuleb end üles anda E. A. L. juha
. Läinud aaStal kasutas Läti kirjanikkude ja

PHILIPS RAADIO sü

Kontsert.

põrgu*

12 osas. Peaosades kuulus Iludus ESTELLO TAYLOR* RALPH
«EE, THOMLAS MEIQHAM. Kõik peaksid seda eeskava nägema I
KOLM SAAMATUT KOOLIPOISSI, ülilõbus nali 2 jaos.

Linnuprii paawsti saadik.
Bartoloni ja Leedu walitsuse tülid lõppesid
esimese väljasaatmisega.

Kaunasest, 9. juunil. Nagu juba
warem teatatud, lahkus äkitselt Kaunasest
paatost: saadik Bartoloni. Tema lahkumine
ei kannud aga põrmugi harilikku iseloomu.
Kuni piirini sõitis Bartoloni autos ja alles
Eidkuhnenis istus rongile.
Nagu teada, teMisid Leedu walitsuse ja
paawsti saadiku tülid ja lahkuminekud juba
warem, sest Bartoloni segas end aktiiwselt
walitsuse ja piiskoppide tülisse. Leedu wa
litsus esitas Watikanile mitu märgukirja, mil
les tähendati, et nuntsius Bartoloni on ..per
sona ingrata", ja pakus teda ära kutsuda.
Kui Bartoloni omal ajal sõitis Rooma, arwa
ti siin, et ta Leedusse enam tagasi ei tule.
Kuid pikema wahoaja järele tM Bartoloni
siiski tagasi ja teatas diplomaatilisele korpu
sele, et ta jääb oma kohale. Ta oli presiden
dile kingitusena kaasa toonud Watikani taha

mtš märgukiri, milles teatati, et M Barto
lont kõige lähemal ajal ei lahku vabatahtli
kult Leedust, siis peetakse teda sääraseks wälis

maalaseks, kes Leedus õigused kaotanud ja
temaga talitatakse kui hariliku wälismaala
sega. Kuid Bartoloui jäi ka pärast seda Kau
nasesse ja tegi ettewalmistusi osawötuks suu
rest katoliiklaste kongressist, mis 7. juunil
Wiitkawischkas ära peeti. Leedu walitsus nõu
dis, et Bartoloni otsekohe lahkuks, mida ta ka
siis lõpuks laupäewal tegi. Kutti piirini saat
sid teda mõned waimulikud.
Hädas Nõuk. Wenemaa
krediteerimisega.
R iia st, 9. juunil. Teadlikult poolt tea
tatakse, et Wenemaa trattede diskonteerimise

asjus on peetud läbirääkimisi paljude wälis
maa pankadega, kuid tulemusteta. Wälis
maalased loobuwad Wenemaa trattesid wastu

wõtmast. Jääb järele ainult Läti pank ja
need wälis maa Pangad, kus Lätil hoiusum
kollektsiooni, mida tahtis presidendile audient
mad. Wiimaste suures peab arwcstama sel
sil üle anda. Kuid president ei wõtnud teda lega, et hoiusummasid wõib diskonteerimisel
wastu. Waatamata selleile jäi Bartoloni blokeerida, mis tähendaks waluuta utahuta
siiski Kaunasesse. Lõpuks saadeti Watikanile mises seisakut.
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Täna awatakse Jaan Oksa
Läti põllutööministriga Tartust Elwani.
mälestussammas.
Täna kell 6 p. l. awatakse Rahumäe
waeste surnuaial kirjanik Jaan Oksa haua
Jutuajamine min. Alberiuafiga TaTiuaa külaskäigust,
Esuuisp. jõudis lõpule Saksa riigim. dr. bitama inglast ega. Juba sõidu eelpäewal ei sammaS. Awamistalituse peab komitee ni
Brüningi ja dr-Curtiuse külast. Inglismaale. kahelnud aga keegi, et ChequersiS sünnib mi mel O. Köster ning waimuliku talit. pastor
maarefermtst ja «aust.
Pärast aiü>ientsi Inglise kuninga juures oli dagi hoopis Wsemat.
kirjanik Jaan Lattik. Wiimasena wõtab sõ«
külaliste auks korraldatud rida tvastuwõitte.
ESmaSpäewcll lõunase kiirrongiga sõitsid maareformi labiwiimisele, jõudis
Taie selgusega kriipsutas seda alla „ju na ka Kirjanikkude Liidu esimees E. Hubel.
Eriti huwitawaks kujunes õhtu Inglise- bus", et Hindenbrgi, õigemini fitll sama Mälestussammas on walmistatud kunswik Tallinnat külastanud Läti riigimehed ja tei et endine olukord, kuS ühed kasutawa hg
Saksa ühingus, kus Brüning esines pikema Chequersi sõitnud Brüningi hä-dakorra mää Sannamehe kawandi järele punasest massiiw sed owalikuelu tegelasi Tartust läbi koju maalahmakaid ja teistel seda uldse e: '
kõnega. Seal juures awaldas Saksa riigi rused awaldati Berliinis just Chequersi kcch sest graniidist ja on üle 9 jala kõrge. Mäles poole. Rongil, Tartust Elwani, wõttiS Läti wasta ajawaimule. Olgu tahendatud.
kantsler Brüning lootust, et tema ja dr. Cur tamise ajal. Mõned prantsuse lehed on selle tussaminas püstitati saarte kultuurkomitee põllutööminister hra Albering sõbralikult gu Lätimaa pinnast üle poole kuulus molsn•
tiuse külaskäik Londoni ei jää isoleeritud sam mainööwrii üle wäga pahased, leides, et sel Poolt, kuhu kuuluwad O. Köster, L. Aulik, jutule meie lehe kaastöölise, jagades temaga kudele. Maad peab saama see. kes suu
dab harida normaaltalu pundes. Smn
muks, waid kujuneb teetähiseks Euroopa pali loga rm Inglise riigimehi ChequersiS pandud Th. Kuusik, kohtuni? G. Kahu, W. Neggo ja järgnewaid awaldusi.
hulka arwati ka endised en
Olime aset wõtnud kupeeS, mis kandis
tilise seisukorra edaspidises arengus. On ju piinliVu seisukorda. Ei ole siiski usutaw, et Paul Olak.
magamiSolukorra ilmet. Nagu selgus, oli dise! mõisnikul oli wõimaldatud Latis maad
Inglismaa ja Saksamaa wahekord wäga olu Saksa ministrid pidasid inglasi nii tuimaks, et
Ka Tartus tunti Inglismaa
rongile jõudes püütud sellele järele jõuda, saada kuni 50 hektarit ja igakord nutte M
line tegur Euroopa sündmuste arengus, siiski neile waja oleks mõjuda seesuguse äratusega.
millest Tallinnas tulnud weidi puudus ni mõisa südamest. Enamus nnst kasutaski
maawäringut.
on praeguse kriisiseisukorra wõitmisekS tav Õigem on wist, et saMastele nende hädakor
ra määruste awaAdamise päewa ette kirjuta
puhkusest. Meie westlust jäi kuulatama seda wõimalust ja neist on nüüd saanud sa
wilrk kogu Euroopa koostöö.
Pühapäewal Inglismaal ja Põhja-Prant melt
sid
sisepolitilised
põhjused.
Need
määrused
ka
minister
Wirgo, kes külalisi kogu teekonna masugused põllumehed kui seda on teisedki.
Nagu asjaomastest ringkondadest tooni
susmaal
olnud
maawäringut
oli
ta
Tarw
Nõnda ei ole end. mõisnikke aetud nuum
tatakse, on Saksa riigikantster üle asinud on tõepoolest nii rängalt koormawad saksa ko seismograafide järgi tunda, olgugi õige nõr saatis.
walia,
waid neilt on wõettld ainult üleliigne
danikule,
et
tcmöis
on
ühtlasi
anda
lohutust.
Küsisin
Läti
ministri
muljeid
EeStist.
wälisasjade sekretär Hendersonile kutse kü
galt. Wäring öösel kell 2.25,40 ja kes
maa ja tasu selle eest ei ole kunagi mõeldud
lastada Berliini weel Üesolewa suwe jooksul. Nüüd wõis Saksa walitsus öelda, et ta nõuab tis ligi pool tundi. Kõige suuremad nälwed Wastus:
makSta. TasuküsimuS ei ole Latis üldse ol
„Muljed on kõige paremad!"
Henderson olewat kutse wastu wõtnud. üht küll oma kodanikelt peaaegu wõimatut, wõit Tarws olid Ma Vio mm. Wäringu kolde
leb
aga
samal
ajal,
et
tuua
peatset
kergen
ketserlikku arwamist awaldada, kas nud kõne all ja neile on täiesti tundmatud
lasi kuuldub, et Saksa wälisminister Curtiu
kaugus Tartust on 1501 km. Kolle asub Põh Julgesin
dust,
wäljakannata
matust
koor
see
fraas
ei kuulu ehk tawalikkude wiisakus niisugused pretensioonid, nagu seda kuulduv
sel on olnud eelläbirääkimisi terwe rea teiste
ja-Saksamerel: 54 kraadi 41 min. põhja-laiu awalduste
liiki nõnda harilikult ikka hin Eesti endiste suurmaapidajate poolt.
riikide walitsuste liikmetega. Sellega tuju mast".
sel ja 3 kr. 3 min. idapikkusel. Sellel kohal natakse külaskäike wäliselt. Pidin aga otse
Ei
ole
enam
kahKust,
ek
ChequerS
oli
eel
AuidaS elawad Lati asunikud?
neks Chequersi kohtamine alguseks mitmele
esinewad maawäringud õige harwa ja on ha kohe weenduma, et olin ministr. teinud üleko
sammuks
Saksamaa
nõudmisele,
et
tema
re
Enamalt
jaolt on asunikud lõpule jõudnud
wastastikusele külaskäigule Euroopa riigi
paratsiovnimaksude koormat kergendataks. Esi rilikult mitte wulkaanilist, waid tektoonilist hut. Nagu selgub, on minister Alberings sa
meeste wahel.
ehitustega.
Neile anti riiklikku toetust nagu
laadi.
gedaSti wiibinud Eestis, noorelt kunagi on EeStiski metsamaterjali ja pikaajalise laenu
Berliinist teatatakse, et Saksa ajakirjandus joones wõib oodata, et ta kasutab oma. õigust,
"Hiiob" läheb Soome.
ta isegi eesti keelt kõnelnud ja mis kõige näol, kuid selle juures ei ole Läti metsadele
wäga paljuütlewalt seob Chequersi külaskäigu nõuda moratooriumi. Waewa.lt jäädaks aga
selle
juure
peatuma.
On
tõenäolik,
et
nõu
16.—18. juunini Helsingis peetawa Soo otsustawam minister on abielus eestlan liiga tehtud etteraiumist ei tunta.
teostamist sellega, et Ameerika ühisriikide
riigisekretär Stimson lähemal ajal Euroopat takse reparatsiooniwõla wähendamist, Aoungi me-Ugri kultuurkongressi puhul sõidab Soo naga, pärit Tallinnast.
Tänawused lõikuselootused?
Neil põhjustel ei jäänud käeSolewate ri
me eesti esinduskoorina „Estonia" muusika
külastab ja muuseas ka Berliini tuleb. lawa muutinist.
üldiselt wõiks öelda, et loodame natu
MõiStetaw, et Chequersis ei wõmud selle osakonna segakoor prof. J. Aawiku juhatusel, dade kirjutajale mingit kahtlust, et hra Al
Allgemeine Zeit." awaldab lootust,
ke alla keskmist. Wõi kes teab, suwi ja sügis
kohta
weel
langeda
mingit
otsust.
Esiteks
ei
berings
end
Tallinnas
kui
kodus
tundis.
Seda
et Stimson ja Henderson wõiks Berliinis olene üksi inAastest, öelda „ja" wõi „ei". esinedes kongressi ajal A. Kapp'i oratooriumi
seisab alles oeS! Taliwitt on Põhia-Latis
„Hnobiga" ja 13. juunil paari lauluga. Ko wiimast ei wõi wahest ütelda mõnede tema üldiselt parem kui lõunas, eriti nisu, aga sce
wiibida ühel ajal. „Germania" teab öelda,
Probleemi
hargnemist
keeruliseks
wõrguks
reisukaaslaste
kohta,
kes
Eestis
wiibinud
et Chequersi läbirääkimistel olewat Inglis näitab juba see, et reputatsiooni saajad kõnvs he kongressi järele peetawal soome üldlaulu
on üldiselt parem wälja tulnud kui rukis.
maa pooli wöetud kõne alla wöimalust, et olewaid summe vmakord kasutawad sõjawõl peol koor esineb laulupeo awamispidustustel harwa, mõned koguni esimest korda. Kuid
Minister awaldas arwamist, et Lätil tar
arutusel olnud küsimustes wõiks ära pidada gade maksmised. Teiseks ei ole aga ingklas 19. juunil paari lauluga ja samal päewal ä heade muljete kaasawiimiseks aidanud tundu- wis ei ole eelolewal talwel wilja sugugi sisse
Walt
kaasa
asjaolu,
et
see
külaskäik
ei
kannud
teine konwerents Prantsusmaa pinnal. tele esijoones tähtis wahekord sakslastega, kapella kontserdiga ülikooli saalis.
wedada peaks omaga läbi tulema, eriti kui
mingil kombel
~Germanis", mis on riigikantSler Brüningi waid prantslastega. Juba eelseiswa, kuigi
Tallinna kooride esindus Riia
arwesse
wõtta ka praegusi tagawarasid.
ametlikku diplomaatia ilmet.
erakonnaleht, ütleb sel puhul, et seesuguseks wast edasilükatawa wäewähenduse konworentsi
laulupeol.
Mölemi
maa põllumajanduse siht.
miS
olewat
mõnikord
kuiw
ja
igawawõitu.
kohtamiseks peaks algatus tulema prantslaste
pärast.
Ei,
seekord
olnud
kõik
wõimalused
selleks
ole
Edasi
arwas
minister, et põllumajanduse
19.—22. juunini Riias peetawale 7. Läti
poolt.
Probleem tõotab täies suuruses lahti rul üldlaulupeole sõidab Lauljate Liidu poolt maS, et suhtuda südamlikult Eestisse sihtjooned nii Eestis kui Lätis peaksid olema
Saksa politiliSteS ringkondades tuntakse luda, kui Euroopasse tuleb Stimson, esitaja
wäga põnewat huwi Chequersi läbirääkimiste n. 5. pangast, kelle portfellis on Euroopa koostatud ühendatud koor, kuhu kuuluwad ja eestlastest wastuwõtjaisse. Ja seda wõi tugewalt ühtlased. Sama maksab ka wälid-»
tulemuste wastu. Walitseb üldiselt arwamine, weksllid. Temal on öelda kaaluw sõna asja Tallinna paremate kooride lauljad, ühendatud mälust on kasulikult tarwitatud. Igaüks turgupe leidmisse ja soetamisse. Ei maksa
et ChequerS oli eelsamnmks 'suurele aktsioo rahanouSliku külje kohta, nagu prantslastel koori juhib helilooja Werner Nerep. ühenda Mõis leida niisuguseid sõpru, nagu need talle lootust hellitada, et meie, wäikesed riigid,
meeldisid ja juttu westa teemadel, mis ke suudaksime kunagi wõistelda ilmaturgudcl
tud koor esineb laulupeo kolmandal päewal
niie Saksamaa poolt.
on sõna poliitilisest küljest. Wiimased sünd 22. juunil, 2 lauluga. Laulude harjutamine dagi huwitasid. Nii siis läbi ja läbi sü suurte riikidega. Meil tuleb siirduda enam
Nimelt oodatakse üldiselt, et kõige lähemal
mused Saksamaal näitawad, et küsimus on
erawiisiline ja unustamatu külaskäik intensiiwsemale kiiltuur-põllumajandusele, kus
ajal nõuab Saksamaa moratooriumi repa kriitilise ilmega. Mängus ei v-le enam saks- ühendatud kooril on praegu käsil. Praeguste damlik,
Tallinna.
juures eeskujulik karjamajandus seisab esi»
ratsioonimaksude tasumisele.
Kaste rahwuSlik iseteadwuS, waid ähwardab andmete järele on 359 liikmel wõimalik sõita,
Rääkisime maareformist
kohal.
sest
kaasa
Mõiwad
sõita
ainult
need,
kes
kor
Saksamaa majanduslik Pankrott. Selle tule ralikult harjutustel on käinud.
LätiS ja EeStis. Minister AlberingS on Lä
Kinnitan kategooriliselt, lõpetas mi»
mus oleks kaoS Kesk-EurovpaS. Ei ole ooda
ti maareformi teostamise juures seisnud al nister, ja palun Teid seda edasi ütelda oma
Nii siis ei ole selle ilma suurtel ka sel ta>, et seda lubataks sündida. Kuid tõwad
Nõmmelased tahawad supelda
gusest saadik ja tunneb oma ala põhjalikult.
lugejaile, et minu weendumuse järele min»
aastal loota smvepuhikust. Küll püüti Che pähklad on sel suwel riigimeeste kohtamiste!
Millepoolest eraldub Läti maareform gisugust wõistlust karta ei tarwitse
SuMe tulekul on Nõmme linnaisad mu
quersi kohtamisele alul anda llmet, nagu.sõi eineks. Sest ekslik oldgs wäita, et ainM
EeSti omast, kui ta üldse eraldub?
Eesti ja Lati wahel põllumajanduse alal.
da?S Saksa riigimehed MacDrmaldl ametlikku sakslased on kannatajad, keda oleks teistel ker reS, kuidas muretseda nõmmelastele supelus
Eraldub. Ja nimelt selle poolest, et • UuS kaubaleping aga aitab wastastikust !ä»
wõimalust.
Selles
asjas
käisid
linnaisad
weÄendi-mõisa weetma parkide roheluses ge lihtsa käeliigutusega aidata.
Stroomi ja Rocca-al-Mare rannas, kuhu Lätimaal wiidi maareform läbi ühe hooga bikäimist ka sel alal märksa hõlbustada.
mõnusat päewa ja ainult isiklikku tutwust sosoodsal puhul oleks awatud omnibuseühendus. ning kiirelt. Maa anti otsekohe neile, keS ' Rong oli jõudnud Elwa.
Selgus aga, et mõlemad rannad nõmmelas seda wajasid, pärisoma ndusekS, ku
Palju tanu, härra minister, ja õnne»
tele soodsad ei ole» Nüüd kawatsetakse esine na Eestis teatawasti asuti esialgu Põlise- likku reisu!
Teede korraldamine edeneb
ringkiri, milles täheledanu juhi da teedeministeeriumile palwega, et see lu rendi alusele ja alles hiljem, teatawate koge ' Terwisi Tartu! sõnab minister kätt
takse teede hckkväle seisukorrale. ühtlasi cm baks panna käima omnibuseühenduse Nõm muste kaudu, jõuti samale eraomanduse' andeS.
wisalt.
takse ringkirjas juhtnööre, kuidas tuleks teos me-Pirrta wahel, et nõmmelased saaksid sup seisukohale wälja.
MmüvalitfuStcki sefiWi rknMit.
« Lada teede wrrcvs-hoidu j« kuidas korraldada
Nimetatud asjaolu tõttu on nüüd LätiS
lemiseks kasutada Pirita mereranda.
Teede korrokldamine ja parandamine, miS järolwalwet.
jõutud juba niikaugele, et
Pakane ja kuumuslaine.
Uued kaswandikud politsei
keatawasti maanteedese-aduse Põhjal sünnib
maareformi wöib lõpetatuks lugeda.
Rootslased ostawad hobu
kooli.
Moskwast, 9. juunil. MurmanskiS
maaomawaMtsuste ülesandel ja läbiwiimisel
Seda on ka ametlikult tunnistatud ja selle
seid.
teedekapAali stvnmadeft, edeneb kaesolewal
Lähemal ajal algab tegewust politseikooli kohane 10 a. juubelialbum koostatud. Ühe möllawad miimastel päewadel kanged lume
Rootsi hobusekauipmeeS Hilmar Erikson, kõrgema klassi uus kursus. Soowijatel tuleb eksemplari nim. albumist on Läti külalised tormid ja wisud.
aastal wisailt. Wäga pailju tähtsamatest tee
dest on praegu weel wõrdlemisi halwas seisu kes juba piksmat aega Eestist hobuseid Rootsi esitada sisseastumise palwe politseikooli di wiinud kingiks Eesti riigiwanemale.
Samal ajal on aga Lõuna-Wenemaal ja
Kesk-Aasias kange kuumalaine.
korras, wacvtamäta sellele, et juba aega kül wäiljaweoks koKu ostab, algab neil päewil rektori nimele ja muud majalised dokumendid.
Aga endised mõisnikud?
lalt oleks olnud teede Neil
uut ostu-ringreisi. Kokkuostmine algab 12.
Ka nende suhtes on Eesti ja Läti käinud eri
Näljarahutused Leningradis?
päewil tegi maanteede- ja ehitusasakonna dir. juunil Wsrumaak. Pühapäewal, 21. skp.
sugust teed. Kumb on toiminud paremini,
Rahva» rüüStab toiduainetekauplnst.
Pärna aütoringsõidu Harju- ja Läänemaal teostatakse ostu Talumaal. Ost algab pii
oleks ehk weel marajane ütelda. Igal juhul ei
teede seisukorraga tuftoumtfe otstarbel. Harju hapäewa hommikul kell 8 jaamaplatsil. Kella laadal. OStatakse ainM suuri ja tugewaid ole aga Läti walitsusel mingisugust kohustust
«erl i i n i st, 9. juunil. Saksa lehtedele
maa teed olid wõrdlemist halwas seisukorras, 10 tahawad hobusekaupmehed juba jõuda itööhobuseid, märasid ja ruunasid 4—-8 a. wa tasumaksmise asjus endiste suurmaaomanik teatatakse Leningradist, et Leningradis on neil
kuna Läänemaa teed palju soowida ei jätnud. Maarja-MagdäleencrSsel, kus samuti on mää naduses. Raha müüjatele maitsetakse otse kude wastu. Minister Alberingsi seletuse jä päevil olnud suuri näljarahutusi. Näljased
Avwesse wõttes neid asjaolusid, saadeti ratud ostmine, ja kell 12 Tormas. Esmas kohe.
rele on asi arenenud järgmiselt.
rahvahulgad on rüüstanud .kauplusi, tust
poolt kohalikkckele maa- päewal, 22. junnil ostetakse Mustmees jaaniLäti walitsus, asudes sõja lõppedes oma välismaalastele toiduaineid müüakse.
torkas oma kantud shoti poollillaseS ülikonnas imeli
matud wasrkaS nõnda ühtemoodi wälja näewad, et neid
„Härra Hagn vahetab alati riideid, enne kui ta
kult
elegantselt
riietatud
hulgast
silma.
Ta
seisis,
käed
üksteisest lahutadagi ei saa."
Maskiga konn.
koju läheb," ütles ta.
seljal, surnukahwatu, tõsise näoga seal ja silmitses
Dick waikis, aga ta süda oli walus salapärase
„Mrks ta ära läks enne ku klubi kinni dändi?"
Rayd, kK samal silmapilgul pea kaineks sai, kui ta isa
mehe pärast Horshamist, sest ta oli Bennetti pilkudes
Moes kehitas õlgu.
ära tundis.
tabanud äraneetu hullumeelsust.
„Ma ei tunne tema eraasju," ütleS ta ja Elk laS
WaUace'l womaan. 17
„Ma pean sinuga kõnelema, Ray," ütleS John
kis ta minna.
Bennett lihtsalt.
Kallaletung Eldori tänawal.
Seina ääres oli waletilaud ja peegel. MõlemalNad seisid kesk suurt pealtwaatajate ringi, keS nen
~Sa teed mind naeruwäärseks, Ray, pool Scotland
Pool
peeglit olid väiksed lambid, millel puudusid aga
dest eemale olid paiskunud. Muusika oli äkki katkenud,
Kogu stseeni aeg oli Ezra Maitland täiesti rahu
Aardi on siin ja paneb mind tähele," hoiataS Lola.
warjud. Elk süütas tule ja heledas walguses uuris ta
nagu oleks juhataja selleks märki andnud.
likult kohal istunud ja paistis nagu ei jälgiks ta sünd
Ray waatas enda ümber ja näis esimest korda
lauda. Otsekohe leidis ta kaks juuksepundarit ja hoi
„Tule minuga Horshami, poiss."
must wähemagi humiraasukesega, ja, nagu ei tuleks
märkawat, et nad üksi ei ole. Tema wastas istus Dick,
dis neid oma musta kuue käikse vastas. Sahtlist leidis
„Ma ei lähe!" ütles Ray kangekaelselt.
tema laokilolewad mõtted sugugi arusaamisele. Wii
k«S teda tõsiselt silmitses ja see pilk ning teadmine, et
ta väikse pudeli alkoholis lahustatud kummiga ja ta
„Minge oma isaga, Ray." Johnson pani sekun
maks tõusis Mana mees raskepäraselt üles ja lahkus
teda silmitsetakse, tegid ta wihast meeletuks.
uuris selle järele harju hoolikalt.
saalist.
diks käe noormehe õlale. Ray raputas selle maha.
Ta hüppas üles, jooksis ebakindlalt üle parketi
Siis tõstis ta paberikorwi üles ja puistas sisu
„Nüüd läheb ta ja ei maksnud armetki," sosis
„Ma jään siia!" ütles ta ja tema hääl kõlas wal
sinna, põrkas tantsijate paaridega kokku, waaruS washt
lauale. Ta leidis paar rebitud arwet, ärikirju, ühe äri
tas Elk.
jult ning trotsiwalt. „Sul ei ole mingit õigust siia
laudu ja toole, kuni ta Dicki ees seisis.
mehe teadaande, kolm kokkumuljutud sigaretiotsa ja
Sellele unustusele waatamata jälgis aaZtateS
tulla, isa, ja mind naeruwäärseks teha." Ta silmitses
„Otsite mind?" küsis ta waljult. „On teil wist
mitmesuguseid paberitükke. Üks neist oli hunmiaa koi
miljonäri ülemkelner ukseni, talle toodi mantel, silin
wrhase-lt isa. „Sa oled mind kõik need aastad maha su
tud ja kleepus kokku.
mind tarwis?"
der ja kepp ja ta kadus pilkudele enne weel kui kum
runud, ja ei ole mulle raha andnud kui ma seda palu
Dick raputaS pead.
„Tahaksin kihla medada, et ta sellega oma hariu
mardunud teenijad ennast sirutadagi said. Paistis,
on pühkinud," ütles Elk. 91
siu. Ja nüüd lubad mulle selle üle ise otsustada, et
„Teie neetud politseinuhk, ässitate omad werekoe
nagu oleks publik pärast waidlusega segamist jälle oma
ma ühes korralikus klubis olen ja korralikult riietatud
rad mulle peale?" märatses noormees, wihast kah
Waewaselt awas ta kortsunud ja kokkukleepunud
hea meeleolu leidnud, üldiselt tantsiti ja lõbus tuju
olen. Minuga on kõik korras. Wõid sa sedasama ka
watu. „JoHnson, mis tegu on teil selle bandega? Olete
paber, See olr klrjutusmasinai kirjutatud ja koosnes
saawutas oma haripunkti. Dick waatas kellale ja an
enesest öellm? Ja kuigi kõik minu juures korras ei oleks,
kolmest reast:
teie ka wõib olla politsei spiooniks hakanud?"
dis Elkile tähelepanematu wiipe. Nad tõusid püsti ja
Mõtb sa siis mind hukka mõista?"
„Aga armas Ray," palus Johnson.
„Kiire. Külastage seitset S. S. 2-eS.
hakkasid kiiruta ukse poole liikuma, üks kelner tuli neile
„Tule ära minuga siit." John Bennetti hääl kos
„Armas Ray!" pilkas teine järele. „Teie olete ju
Mingit kallaletungi. Muretsege M. üleStun
rutates järele. „Härrad tahawad maksta?"
tiS soojemalt.
nistus.
armukadedad, teie waene koer! Armukadedad, et ma
„Kolm minutit hiljem," ütles Dick.
„Ma jään!" ütleS Ray ägedalt. ,Za tulewikuS
teie wereimejate lõugade wahelt wälja olen tulnud!
Kiire! F. 1."
Sel silmapilgul näitasid osutid kella ühele. Täp
jätad mind rahule. Lõhe pidi ükskord tulema ja on
Aga teie !" ta wehkles msikaS kätega Dicki
Dick wõttis paberi Elki käest ja IngeS.
selt kolm minutit hiljem oli klubi politsei kätes. Kell
hea, et see nüüd tuli."
näo ees edasi-tagasi. „Teie jätate nnnd rahule, teie!
!-s '« ?Äf£öa!£tUn9i- €i oIc' eksib ta," üt
ü?S wiisteist oli see juba togewate salapolitseinikkude ja
Isa ja poeg seisid üksteise wastas ja John Ben
Otsige endale mingi muu tegcwus, kui minu õele mi
les ta „E. S. tahendab Eldor, tanawat. Ja 2 tähen
personalini
tühjaks
tehtud.
netti wäsinud silmis oli piiritu kurbus.
nnst juttusid puhuda!"
dab kaS majanumbrit wõ, kellaaega. 9
„Tule minuga," ütles ta paluwalt ja sirutas ka
„KnS on Hagu?" juurdles Dick ülemkelnerit.
„Ma usun teie peate parem oma sõprade juurde
äss ~sg*j
„Ta on koju läinud," ütles mees pahuralt. „Ta
heldes oma käe wälja.
tagasi minema, ütles Dick külmalt, „wõi weel parem,
Seal nägi Ray Lola nägu, nägi allasurutud nae
läheb alati ajaldes koju."
minge koju ja magage end wälja."
SSnW** l*"""
ratust tema huulte ümber ja haawatud uhkus tegi ta
„See on sul leidis, minu Poeg," ütles Elk. „Wiige
Kõik see oli tantsu waheajal sündinud, nüüd algas
metsaliseks.
mind tema tuppa."
orkester uuesti. Täiskiilutud klubisaali osawõtt sünd
telm^u»^Cmalt **** nrile « ii„Nad tulid suurde akendeta mõnusalt sisustatud
Wihakisaga hüppas ta üleS. Löök, mis mana Ben
müsest ei wähcnenud, kuigi Ray kõrge hääl asjata
tuppa, mis keldrikorral asus, Mana misjonisaali
netti tabas, pani ta maaruma, kuid ta ei kukkunud. Ta
trummidest üle katsus jõuda.
Sa pööras pabereid ringi ja rinai m r
ühes osas, mis puutumata oli jäetud. Kuna alluwad
waatas kaua pojale otsa, siis langetas pea ja laskis
Dick oli selle peale kindel, et direktor wõi mõni
pärast Iftbil ta, mida oli otsinud, ®äi£ KriSümhri?
ametnikud lehtlehelt raamatuid läbi otsisid, otsis Elk ise
enese sõnatult Dicki poolt wälja tallutada. Ray Ben
klubi ametnik otsekohe wahele segab, ülemkelner tuli ka
mis ma,mlir,aga „©. W, Hagnile" adresleeii wdÄi
toa läbi. ühes nurgas seisis wäike sohwa, millel polit
nett seisis hirmust halwatult seal, sõnatult ja wõimetu
otsekohe sinna, et Rayd eemale tõrjuda. Kõigi laudade
linnaosa postitemplit landis. '
seipitsar küljoS oli. Sohwal oli päris korratuses ülikond,
ennast liigutama.
juurest oldi püSti tõuStud ja waadati sirutatud kaeltel,
Eit saatis portieri järele. Mis r r
nähtawasti suures kiirus seljast mõetud. Elk tõi ta
Muusika hakkas heledasti trallitades ja selgelt
äro anti?" küsis ta. " Mla a*al kt sna
wihast nöörimeest, kes metsikult ennast wahelerutanud
lambiwalgele ja wahtis seda täpsalt. See oli sama
kelnerite wastu kaitses.
uueSti ja Lew Brady tõi Ray endi laua juurde tagasi,
Mees oli wäljateeninud sõdur ia
frakk, mida Hagn oli kandnud, kui neid lauda juhatas.
kus ta liikumatult, pea kätele najatatud istuma jäi.
Nii ei näinud teegi wõõrast, kes kogu aja oli wahe
'aludkeslelt. l-s enda olnlarda näis ta.pawai
Lola tellis shampanjerit.
~Tooge ülemkelner siia." ülemkelner ei osanud,
juhtumist pealt waadanud, enne kui ta pealtwaatajaid
wöi ei tahtnud mingisuguseid seletusi anda.
(Järgneb.)
„On aegu," ütles Elk, „kuS kadunud Poeg ja nuukörwale tõrjudes kesk saali tuli. Hallijuukseline meeS
Chequersile järgneb teisi kohtamisi.
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Tabati 17 kommunisti ja 2 salatrükikoda.
Suured läbiotstmised ja wangistamtsed Tallinnas, NSunuel ja Järwel.
Saadi kätte kommunistlik» partei kirjawahetus ja arhiiw. /
' £3l waStu teifipäewa korralda* poMline linna toomine raskendatud oli, siis otsustati
politsei Tallinnas, Nõmmel ja Järwel haaran- trükikoda üle wiia linna lahedale. Ja möö
G», mille juures
dunud sügisel arwatawasti sündiski ülekoli
läks korda tabada, resti kõmmu mine Nõmmele Mustamäe tn. 29 Aleksander
Siimu maiia. Seks ehitati hoowi poole wäi
uistlik» partei keskkomitee ille
kese maja alla enlme betoneeritud kelder.
gaal-büroo taies koosseis»»,
2 salatrükikoda, kommumstlllu partei arhiiw
AheS terwe rea tähtsate dokumentidega, «agu
Kes oli uus pöraudaaluue
illbüroo ja partei keskkomitee kirjawah.tuS.
orgaulfaator.
Kätte saadi ka schifrveritud kirjad ja «ende
Ühest teisest konSpiratirwkorterist linnas
wõtmed.

ASja juurdlusel on selgu! aud, et semuw

Abivalmis.
ajal j
toime panema hakatm atentaate.
,F)led kuulnud, mu
On teada, et „illdäroo" oU mõistnud" onupoeg läheb warsti
kellegi naist, kes varem põ v andaalusesst tege omaga põhja. Häda
wuSse Äi segatud. Teda oH kavatsetud metsa toaewalt hoiab ennast
kutsuda, surmaotsus ette Kygeda ja siis kõrge weel vee peal. Wast
vinge liini all traat mnbc?r keha siduda, otS saaksid sina teda kui
üle liini visata ja nõnda teda surmata. Oleks dagi aidata?"
jäänud mulje, nagu oleks tegemist enesttap
„Meeleldi. tou talle
tabati põrandaalune Peaorganisaator, keS siia misega. On kavatsusel ui nud ka atentaate siin s« ujumisõpetuS!"
Tabamised algasid juba eSmaSpäewa lõuna
saadetis peale ,Aädi Nelli" tabamist. korraldada mitmete teiste isikute vastu, kuid
ojal ja kestsid km»i eile hommikuni. Selle aja on
Passi järele on areteeritu nimeks Kovk, tuid Politilise politsei energAare wahelestgmuine
jooksul waagistati 17 isik«t, «ende uähtawasti on see ainult warjunimi. Tabatu tõmbas kavatsustest kriimu läbi.
hulgas suurem osa Venemaalt Eestisse saade
ühenduses nende taba «aistega loodetaffe ka
taskust leiti 60.009 s. Eesti raha, 10 dollarit,
tud põrandaaluseid tegelasi. »
kommunistliku erakonna keskkomitee pitsat ja selgust saada talvel D-ckgaja Niva juures
Juba eSmaSpäewa lõunaajal arreteeriti laetud rewolwer, mida ta aga kasutada ei
EeSti-Wene piiril mehe
loosse.
Talliuua siselinnas Wiru tu. kommunistliku saanud, sest tabamine sündis une pealt.
nistilrkkudel tegelastel oli ka b «isusel lähemal

partei keflkvmitee illbüroo käskjalg, keS pidaS

ühendust illbürvo liikmete wahel. £Bfel wõett
ette tabamised konSpiratiiw-korterite*. Nõm
mel, Mustamäe tn. nr. 2S hoowi pealt majast
alt keldrist leiti salatrükikoda.

Salatrükikojad.

Täna lõpeb koolides õppetöö.

Täna lõpetawad koiik koolid oma õppe aas mu seks koolis. Siit peale algab igaühel oma
oma mured, ühine koolitee on jääda*
ta. Hulk noori wabaneb, et minna suweks
Kelder oli ehitatud betoonist eriti selle jaoks.
laiali, weetma waheaega, aitama wanemaid wcrlt lõpul.
Täna korraldatuse (ella 10 ajal VikideS
Galatrükikojast leiti 2 paljundusaparaat!, kir
nende igapäewases leiwateenistuses ja kogu
jutusmasin, suur hulk paljundatud lendlehti >
ma uut energiat uueks kooliaastaks. Hulk .koolides pidulikud aktused.
Wccl paar päelva, ja wana Tartu jääb
noori aga lahkub koolist jäädawalt. Nendele
ja palju muud materjali. Wahi alla wöetij
scaveks.
on tänane pidulik aktus, kus küpsustunms elamast koolinoorte perest lagedaks ning su*
korteri elanikud majaomanik Aleksander j
Mõlemad majad, täts salatrükikoda leiti, tused kätte antakse, wiimseks suuremaks sünd- mine waikuS on alanud.
Aim,tema poeg Mix Siim ja selle naineSal.
on nähtawasti ,
«e Siim. Natuke hiljem, õõsel umbes kella
VA ajal piirasid politfe nikud sisse Järwel selgus politseiametnikkudele, et sealt
ehitatud otse põrandaluse tegewuse tarwiS.
Tartu keskkoolide lõpetajad:
Tuule tn. 14 maja. Maja kuulub raudtee
pDb käik alla falchrpkapse,
Majad walmisid jnlia paar aastat tagasi,
ametnik Eichornile, keS seal elas ühes oma kuv .salatrükikoda asub. Korteri elstnik F. kuid trükikojad on neisise üle wiidud arwataKoitu Treiel. Aibers-Roman Tõldsepp, Aleksander
E. N. K. G. tütarlaste gü«a.
Tõnision, Richard Urla.
naise ja 3 lapsega. Nendest oli tütar 18 a. Siim ja .tema naine Salme arreteeriti mõle Masti möödunud aaSt a sügisel. Järwel,
Ehitustehnika harus: Ostvaid Bender. VambolaEesti Noorsoo Kastvatuse Selisi tütarlaste
toana, kuna 2 nooremat poega olid 9 ja 10 a. mad. Siimi naine oligi see, kes trükkis lend Tuule tän. 14 asum taükikoda oli peastaabiks, gZmnaanumi
!õvc?iajad tänawn kcwadel.
Tcodor Ehrlrch. Viktor Habeiuk. Richard Kiipsaar.
wanad ja käisid algkoolis.
HumamtaUrharrts: Eugeriio Andrejesf, Asta Eduard Kook, Johanne 5-Voldemar Labber, Her
lehed ja toimetas need laialilaotajatele kätte. Alates möödunud aasia sügisest wõidi juba
Kogu asjas oli teadlik ka majaomanik Al. tähele panna põrandaaluste lendlehtede sa Blum, Elsa Enno, Margarete Huik, Rita KikeL- mann Qaos Paail Mitmts, Wilhelm Neubaum.
Maija murti fisse salaja,
Ohakas. Albert Rebane. August
Pill, Aino Kook. Annelieie Kortnobel. Koidu La
nii et majaomanik ei kuuluud ja magaS. See» Siim, keS oma korkeriS hoidis põrandaaluste genemift. Kõigest scll-est järeldati, et lend retei, Salme Looga, Erika Neumami, Aua Obst, Sarnk, Olga Scrmar. Erna Sarja, Oswald Vilde
pärast ei saanud ta ka alla trükikotta marku tegelaste jaoks isegi tühja toa Seal ööbisid lehtede walmistamine Peab sündima Eestis, Gloria Petrai, Lca Pa!s, Hilda .Prulcr, Tcnta ienm laude). Karl Vindi.
sest Wenemaalt ei oIM lcndlehed nii wärske Ratassepp, Linda Särg. Asta Schrvlzenderg,
auda. Siin leiti eest tein-e, palju täie wahetewahel põrandaalused tegelased.
sisuga ja ei oleks saamid neid ka nii suurel Agnes Torni?. Linda Treimann. Linda Truus.
PepstapP
Poeglaste realgümv.
lisem trükikoda ühes 2 trükipressi, ladu
Aino Umblia, Elfriede Vaher, Mimia Õunap
ja teiste tarwiliste abinõudega. Trükikojas oli cksuS Tuule tn. nr. 14. See maju oli küll määral üle piiri tuuak
Humanitaarharu»: Alfred Hindrikson. Arrur
MajapidamisharuA: Helga Arens, Hilda Ehren»
Politiline politsei essus asja juurdlemisele busch, Weronica Kallas, Eha Kompus, Irene Kom Holsiing, Feliks Lill, Ferdinand Linak. Arrnc
hulk walmiStrükitud materjali, osa weel ma-* Eichomi nimel, kuid nähtawasti on maja
sinas. Peale selle leiti siit weel
ja selle sisseseade ehitatud kommunistliku par Polit. politsei ametnik märkasid kõigepealt.et pus, Neeme Kooslora, Cylwia Leito, Nora Lel Lõoke, Herbm Meister, Ferdinand Muürscp,
Nõmmel, Mustamäe tän. 29 majast tuldi lep, Eteonore Lomp, Emma Lokenberg. Aino Penil .Põder, Richard Ränk, Emil Soekörw.
kommunistliku keskkomitee illb «> tei rahadega, eriti põrandaaluse tegewuse wälja tihti raskete kandamitega, kuna oga Pankson, Amanda Pmirson. Helene Pnidak, Aino
Reaalharus: Willcm Brmis (cum laude).
Pärlin, Laine Reise, Irma Sarw, Aino Sokp. Knved Eiso. Erich Hanka. Harald Srhanion, Hcr
roo arhiiw ja kogu kirjavahetu S, jaoks. Maj'a on wäike kahekordne majake, sisse mindi kergete pan idega.
low, Gertrud Teppo. Elvi Tiidenlann, Aino Värw. bert loor. Woldemar Jürgenson. Gunnar Kangro
a.sub umbes 100 m Järwe jaamast eemal.
kassa ja arweraamatud.Trükikojast leiti maga Waatamata sellele, et maja on wäiLene ja
(cum laude), Johannes Kärsin. Oskar KirweS,
Politilisele
politseilt
puutus
silma
mast põrandaalune tegelane juut Jdel Jakob' temas ainult 2—3 korterit, oli hoonel siiski
Valter Korvi. Oswald Laurits, Waker Limberg,
Tarku linna tütarlaste gümn
juudi
meesterahwias
Jdel
Jakobson,
?lfc> Linno. Leonhard Malkotv. Igor Minkwits,
son. Majaperemees Eichorn uheS uai'e ja tüt 4—5 ust, mis wälja wiisid. Maja alumisel
Humanitaarharus lõpewsid: Helga Amon. Anton Mitnits, Gustaw Mölder. Otto Rebane,
rega vangistati, samuti ka jnut Jakobson. korral Elchorni korteris oligi „illbüro>o" pea kes waremM elutses Tartus. Juba Tartus RiiaA.Attum,
Linda Anso, Juulie Aren. Miralda Wiktor Rikken. Harald Wilbcrg.
Peale nende tabati Tallinnas mitmest konSpi' staap. Korteri w erand alt läks trepp keldri j tegi ta tegemist pahempoolse liikumisega,
Hänni, Helga Hendritson. Meera lans. Elli Kabk,
Kasutades Eesti Töölispartei Tartu osakonna
ratiiw-korterist terve rida teisi põrandaaluseid
Zwrheiding, Laine Kaun mees, Leida Kim
Kaubtmdusbool.
korterisse, sealt wiib salakäik weel allapoole, juure juudi sektsiooni jas olles ühtlasi keemia Helja
mel, Herta Kook. Eliese Kuulberg. Salme Kuu?tegelasi. Tabamised sündisid sstlaja ja labatu kus ofuf
Tartu kaubanduskooli lõpetasid 20 õpilast:
ja paberitööstuse tööliste ametiühingu esime berg (cum lande), Eugenis Liping. Veronika Lo
itit täiesti teadmata. Sellepärast ei tulnud
Helga STimfTo Älmr Ehwärr, Herta Einberg
gina, iElga Mladoiv. Leida Mäilo, Elirrede Mölder.
kmgi nõuate kohaselt fisseseas ud trAttodu/
heks.
Mees
saadeti
Eestist
wälja
Lätisse.
ette ei haavamist ega kuigi .kõik
Aino Millerton, Adels Nagel, Mide Pedaja, Irene scum laude). Leida Ermel. Alidc Hagel. Leida
SalaruumiS oli 2 käsipressi, ktäheladu ja Kuid mõne aja pärast Ämus ta uuesti Tal Puusemp, Elisabet Rammul, Leida Roose, Hilja Hõim, Allrna laanfon. Elrriede Kilk, Hilda Kukk.
tabatud olid relvastatud.
iarwAikud esemed. EichorM korterist linna. Tema järele seati walwe, ja leiti, et ta Swo-ls, Loreida Roots. Lmda Rant, salme Saak Edmar Kuus. Elconore Martinson, Leida Michel
Teiste tabatute hulgas oli ka peale „tadi
läheb
salakell
trükikotta. Kell oli paigutatud on teatud ühenduses kahe kahtlusaluse ma (cuan laude) Hilja Sild, Leida Surwa, Ida son. Leida Paabo. Lui'e Piirion Nme Ram-scpp.
Nelli" tabamist Eestisse saadetud kommunistlik
uks-epaku alla, nii et juhtumisel, kui HÄ)cvohtu jaga. Ka oli wõimudele silma puutunud koe Slverdlow, Valentine Taadler, Linda Tallmeister, Etisaber Raud sebi?, Elfriede Sõonberg. There e
peaorganisaator. Passi järgi kaunad ta nime
Elga Tammemägi (cum laudct, Rcnate Tanbel. Tunnus. Karl Teppar. Taymar Uut.
fltoi?, kuid see ei ole arvatavasti tema tõeline oli karta, wõis jalaga, uksepaküle astudes alla ai teine isik, kes pidas kirjawahetust Eestis Salme Teppo, Priskilla Tibing, Valentine Tõnis
nimi, milline selgub hiljm, km politseil läheb märku anda. Politikisel pMZseil on kordci elutsewate ja tegütsewatä kommunistliku par son, Helmi lt.it, Amanda Vahtrik (cum laude),
Õpetajate Se«i«ar.
läinud kella signaalid kindlaks taha.
tei keskkomitee „illbüroo" liikmete Mahel. Ka Marta Vegner, Aino Villenison. Herta Võclus.
korda kogu aSja käikn lähemalt juurelda.
Tarin
õpetajate
lõpckaud kõetolewak
B.
Majapidamisharus:
Ertka
Amoni.
Joonuna
Teised maja on kõik korralikud teda hakati jälgima. PoZitilise politsei amet Hanson, Luise Hanson, Magda Johanson, Maria kewadel järgmiiedseminar?
38 õpilast: Ewald Abram. S.r.
Arreteeritud viidi poiitilisse polrt
inimesed. Seal' elab keegi Johan nikkudel laks nimetatud imikut korda Tallin Kvass, Helene Loslit. Elwi Miti. Helmi £f>c:, Eda rcd Amon. Rudolf äcum;tf ütnta Kaumann
kuulamisele.
Liim ja keegi politseikordnik. Trükikojast nas Wini w. wbada. Ta oli
Aime Paldrock. Hfügo Parts. Aure; te Leida Birk. Niide Brikker. Siiri;,<• Ilissou. Leo
Läbiotsimised ja vangistused leidsid ametiwõmutd ka kommunistliku partei parajasti teel salakirjadega konSPiratiiw kor Ofelein,
Puusta. Hildegard Rcöejaar, Helmi Sild. Endla dold lerkaMitS. Helmi Jürgenson. Kerdinand ?u>
Sule, Margarete Tuttelberg, Hildegard Vislenberg. ri»son, Hildegard Kaeramaa. Arnold Karati n.
jatku w a d.
Veskkdmitee arhiiwk,
terisse^
Johannes KirS. Walter Koni. Luguü Kovpa. En>
Juba märtsikuul, kui tadäti ,>tädi Mi" mils sisaldas eneses wäga tähtsaid dokumente. Tema areteerimijega läk) korba keerdsõlme
dcl Kaarik, Richard Kärtmann. Leida Künna.
Kommertsgümn.
ja noorte organisaator Kiwisson, selgus, et on Kirjade hulgas on ka schiffreeritud teateid, jälile saada.
Ilse Küit. August Lombak, Elsa MaSsakas Em;
Tartu !<mnnertzgmnna>asiumi lõpetasid käeSole Rero. Rudolf Nigol, Ilmar Prakz. Leida' Rein
otsustatud kSwsndada kommunistlikku kihutuS kuid politsei leidis samas ruumis ka schiffri,
Suurem haarang korrÄda-ti öösel, mil ja wal leivadel 44 hulast:
hold. Alfred Roün. Aino Sarnet. Karl Teinweld.
tööd EestiS.
mis wõimaldab kirsasid tugckck. Arhiiwis lei- lul oli kogu Tallinna polrtilrse politsei jõud.
Laida Aid, Hildegard Ande, Oskar Gnadeu Lizida Feliks Toode. Johannes
teich, Diartha Kabor, Elfriede Kade, ArmÄda Harald Trec-. Johannes Tulff. Ida Uulits. Kalle
Seks otsustati saota Eeslisse suuremal orwul I
Keller. Hilda Kiinwald, Antonina Kink, Tr ila Webcr. Meia Weiõw.r Leonhard VirkhmiS
organisaatoreid, kes pidid juhtima Eestis kom
Kont, Maria Kont, Martha Kraaw, Ernst Kriisa, Albert «tn.
Wõimalus
wanade
raadio
Kirikupäew awati.
munistlikku tegewust, kuna senine juht Män
Herman Künnap, Hilja L.ias <c»m lande). Vol
niks on kutsuti tagasi Venesse, tema tegewuse
aparaatide ümberwahetami
demar Li igand, Erich Lill, Erich Linnamägi,
Õhtune gümu.
Eile kell 12 päewal awati Tallinna börsi
Verner Linnomägi, Liine Lukscpn, Venda NÜan
juures ilmsiks tulnud parempoolse kallaku
seks juuremaksuga.
dcl,
Elfriede
Mähar,
Helga
Juit-Nowoselskp,
liu
Tartu
liuna
õhtust ühiKginnnawiumi lõpukla'saalis
13.
kirikupäew.
Kuna
piiskop
Kukk
hoi
tõttu. Tema tegewuseS tuki ilmsiks ka muid j
MeA on tartvitusel praegu wõrdlemisi palju gmie Näpp, Hilda Nõmme, Helmi Olew. Truuta sio õppi? 52 õpi latt. kellcdeü lõpetand lärgmEed LT
gestunub,
juhatab
ja
awas
kirikupäewa
Prof.
tvanu
vaadioaparaade,
ims
kas
ise
toalmistatu-d
asjaolusid. Nimelt leiti, et temal puudub l
Ottson icnin lande). Elfriede Palniberg. Elu
Mar'c Adcn. Jakob Pruuhof, Tbeodor Vo<?.
wSi juba aastaid tagai ostetud. Kuulamine nen Plaan, Alma Prisko. Oskar Pärsi kitvi. Tilwia
kindlus, kuna ta oma aruannetes, mis ta saa- .Rahamägi.
Arnold Eglon icum lande), Johannes Fekdmann.
Piiskopile saadeti terwitustelegramm lootu dega on aga äärmisel wilets. li:elle tSttu wõi RoshnowÄp, Johan Sarepcra, Lpdia Hil Heinrich GrosSschmidt, Leander Hermann. Ndo lunr.
tis siinse tegewuse kohta kommunistliku partei
tvad paljudki endised raadiosõbnrd saada tema sa Sokk, Loreida So«tdla, Rodench Springfcld.
läger. Akscl Kalla?. Hclmi Kiivi. Tannd
keskkomiteele ja kominternile, awaldas wäga sega tema peatseks terwenemiseks.
wasta-tels. Raadioasjandus on wiimaStel aas Vailcntrne Stein, Adele Stroom, Erna Säinao Eda
Koppel, Erna Korjus. lulius Kukk. Sergei Kährin.
Prof.
Rahamägi
kandis
ette
ülewaate
möö
katel teinud aga suur edusamme. Uue aparaadi scrrm laude). Artur Ta«ka, Õie Tillman. Helmi
kõikuwat ja üksteisele wastukäiwaid arwamisi.j
Alma Kaõpcr, Helene Kümmel. Johanne? .Künna
muretsemine käib aga paljudele Ae jõu ning sel'Nii kirjutanud tema kord, et Eestis on kõik dunud aaSta kirikuelust.
Velling. Harald Viik, Oswald Urm. ! puu, Aleksander Laan, Elmar Lani, Paul Mäng cl.
lepärast
aetakse
Mi
tvanaga.
SSnnade
aparaa
walmis kommunisllikuls rewoilutsiooniks, tar
Aleksander Mitt. Alar Mõik. Adolfine Mägi. Mbert
tide ümbertegemine uite nõuete särele on tvöi
Juudi luuletaja L. Jaffe
Ohwnl. Bcrnhard Partv, Karl Parweots. Leoniine
wiS siia saata amult relvastatud löyksakku,
Tehvikagüm».
malik ning selle itttu wcchetal» raadiofirma
Peterson. Johannes Raudsepp. Johanna RiLiug.
Tartus.
nagu 1. dets. ja Eesti töörahwaS tuleb kaasa
.Philips» kõikides ona osakondades ja ärides,
Tchmkaharus:
Leo
Anso.
Konstantin
Jäik,
kus .Philips" raadioarbed ja apiavaadid müü Richard Koch, Rudolf Laurson, Elmar-Aleksander Eduard Saul. August Sepp. August Siider. Johan
kodanlist korda kukutama.
Kõne Palestiina ülesehitamisest.
gil. wanu aparaate näe waStu üm?)'er, kusjuures Lepasson. Gerhard-Voldemar Mart, Peeter Mee nes Soil. lennõ Surra. HanS Suwi. Ferdinand
Tiganc, Johannes ÄuUane, Aksel Aupping.
Teisel korral aga kirjutas Me, et eeSti
ESmaSpäewal ja teisipäewal wiibis Tartus ostjal tuleb teatatv surma rahas juure maksta.
Järeleksameid anti 9 õpilatcle ja kursust tor*
tööliskonnaga ei ole midagi teha, see on loid, , tuntud juudi luuletaja ja sionistide liikumise juh See operatsioon lõpetakse selle kuu nii now, Rudolf Miekala (cum landel, Hans Peer?,
unine, ei jälgi kommunistlikku propagandat . tiw tegelane Leib Jaffe. Temaga ühes käis ka et wanade aparaatid, omanikkudel, kos tahawad August-Voldeinar Pett, Maks .Porila, Tammi- daura jäeti 3.
ja suhtub üksluiselt. Niisugused üksteisele juudi rahtvuSorganisat/iooni .Aevett-HajeSsodi" uusi, saada, tuleb rutcto.
wastukäiwad aruanded kommunistliku organi direktor Lätist hra GotleSmann. Päetval oli nende
mõned meeskonna liikmed merehaiguse tunde
faatori poolt tekitasid Venemaal asuwate juh auks korraldatud kohaliku sionistide organisatsioo mefel külaskäigul awädas tema Üllcawst tehtud
Ka MacDonald sõidab
tööst ja kultuurilistest aawirtustst. Mmekoal nädalal
märke.
RciS jätkub. Meri on waikne.
tide seas umbusaldust Männiksoni wasw. ni poolt kooswiibnnine, kuna õhtul leidis aset Treff
Berliini.
Tallinnas tvõtiis-L. tvastu K.
Kerkis üles tema ärakutsumise küsimus. Pea neri gümnaasiumi ruumes kõnekoosolek. Sellele olid
Wiieaasta plaani siselaen ei
leai ei oldud temaga rahul tema kSifuwa kokku tulnud pea kõik juudi soost elanikud Tartus. Päts, kes atväldas hwi Palestiina ülesehitamise
Lond o n i st, 9. juunil. Brüning kut
tule kokku
tvastu.
Samuti
paremid
mälestusi
jäti»Z
ka
teiste
ioone pärast ka kohapealsed kommunistlikud te Koosoleku atvaS Tartu sionistliku organisatsiooni
Eesti tegelastega kowsaamine. „See.leS tunned suS Inglise peaminister MacDonaldi ja dr.
pikendu»
6 kuuks.
aeilased. Need saatsid Venemaale kaebekirja esimees, adwokaat B. Aropman, mille järele esines
Curtius wälissekrctär Hendersoni wastukü
tvabadusetvõitluse päeli, see oskad hinnata ka toa
?a selle alusel kutsuti läinud aasta detsembris wanemaid sioniste Tartus hra Jakobson, üle andes
Moskwast, 9. juunil. Nõukogude Vene
laskäiguks Berliini. Kutsed wõeti wasw.
badufe tahtmist* Hendas 2. laffe.
Männikson tagasi ja saadeti tema asemele terwitusi tvatta soost sionistidelt.
KüLaskähgu aeg ja üksikasjad määratakse rahaasjanduse komissariaat otsustas pikenda
uuäd tegelased. Peaorganisaatoriks nimetati
da une siselaenu realiseerimise tähtaega 6 kuu
Järgnes hra GotteSmani kõne, milles ta mär
kindlaks lähemal ajal.
„tädi Nelli". keS wiibis siin kum areteerimi kl» ära Euroopas praegu walitsetvat kriisi ja ühes
Jätkuks Londoni külaskäigule tahtwat mõrra. Pikendamise põhjuseks on kuulda
eni märtsikuul. Peale selle saadeti siia jälle sellega suurte WSimaluSte awamist Älesehitawas
Saksa riigikantsler Brüning ja wälisminis masti asjaolu, et paljudes tööstus-keskkohta
H. TREFFNBI GÜMNAASIUMI
vus meeS, keS pidi kommunistliku liikumise Palestiina». Palestiina üldelektrositseerimine, sa
ter Curtius teha lähemate kuude jooksul weel des ja mujal siselaenu mähe tellitakse.
täiesti jalule seadma. Seda meest nimetati dama lõpule ehitamine HaifaS, naftatorude panek
Teatamasti lanseeriti see siselaen hüüd
sarnaseid külaskäike riikidele, kes on huwita
WoSsulist Haisasse ja terwe maa põldudeks harimine
sõna
all -,Wiie-aasta plaan nelja aastaga".
ja ka Lihunikuks"
PIDILIKUST
tud Saksa heakstegemise kohustustest. Millal
need külaskäigud sünniwad, ei ole ioccl kindel.
just tema kareda ja karmi tooni ja ünüberkäi vn pandiks Palestiina tähtsuse tõusuks maailma
Praegu põllutöö kongress
mife tõttu. Tema Veale pandi sunn lootsi, kaubanduses, tööstuses ja põllutöös.
Saksa ministrid sõitsid teisip. homm. kl.
lõppes.
SL Jaffe tutwustas juutide rahtvuskoidu üles»
kuna oli MostwaS lõpetanud wmmumstntti
8,18 rongil Londonist Southmnptoni ja pidid
wuisEsr
ühitamist PalestiinaS. Suure huwiga jälgis tema
Praagast, 9. juunil. 15. rahwuswa
seal asuma Saksa ookeaniaurik „Europa"
ülikooli ja jätnud wäga
mulje. Temake tehti ülesandeks asuda partei kõnet arwurikas kuulajaskond. Wiimased aastad on
pardale. Udune ilm aga wiiwitas ärasõitu. hcline põllutöö kongress lõpetas oma iöõ.
toonud Palestiina ülesehitamisele tugewa tõuke:
puhastamisele parempoolsest muid kaSlvab
Aurik jäi 'hiljaks ja teda oli oodata Sout Wõeti wastu resolutsioonid, milles soowitakic
linnade ja asunduste arw, tugewneb majan
kolmap*, A. Jobäll kell 10 h*
ta kommunistlik kihutustöö Eesti? aktiiwsekS
muu seas üldise rahwuSwahelise müügiorga
hamptoni alles kl. 13.30.
palub thkesti oia võtta
nisatsiooni loomist maailma Miljasaaduste
ia intensiiwseks. Seks pidi loodama kõmmu duSline seisukord ja paranewad politilised walja.
"Nautilus"
ookeanil.
jaoks ja kokkulepete sõlmimiseks sisse- ja wä!
nistlikud rakukesed üle maa, eriti aaa wabri waated. Kõne lõpul täna» külalisi kuulajate ni
LASTEVA EMAID JA ENDISI
New-A orgi st, 9. juunil. Sir Hubert jawedajate maade wahel erisooZnistuSte kau
kuteS. Selle „töö" läbiwiimisM asuti oma me! B. Kropman. Teise! õhtul pidas L. Jaffe juudi
ÕPILASI
gümnaasiumi ruumes oma kõne teemal .Ema ja
Wilkinsi amveepaat „Nautilus", olles teel du. Järgmine kongress peetakse 1933. aas
trüMoja stsfeseadmiseleSeKtiS.
Palestiina-, millel oli rohkesti osawõtjaid. PeaaS
Londoni, teotab ookeanilt, et 7. juunil kell 12 tal Budapestis.
LOOLIJUHATAJA.
Esimene trükikoda ott waga algeline ja > jalikult naissoost.
oli ta juba 550 miili kauguselAmeerika ran
asus Harjumaal Saue ligidal kellegi tv aua
2. Jcffe külastab Eestit teist Juba efinast. Pärast kahepäewast sõitu awaldasid
mehe juures. Et maal triifHiib materjal:

Muötamäe w. 29 toifutoa sakatrükikoja
majja ei> jäta wäusett mingisugust kahtlast
muljet. See on wäike ühekordne hoone ärkli
tubadega Sama maja hoowi peal asub aga
teine, weel wäiffem majja, mis wälise/t pais
tab pesuköök olewat. Hoones on ainult tuba
ja köök. Köögist läheb trepp alla keldrikor
rale. Keldri põrandalt liiwa äratamisel

ti ka. pärtiei. kohaliku kassaraamat,
milles tväljaminekuitest on suuremate sum
madena. märgitud kulud salakorterite ehita
miseks, tegelastele jalgrataste ja mootorra
taste muretsemisew, k»ü ka trükikoja sisse

4

Nr. 153.

.POSTIMEES*.

KolmaPSSval, 10. jmmll IWt.

Wennad Räisad mõisteti õigeks.

Ringi ümber kodumaa.

HALLO

Ei sa«d«d ei»dl«ss teha, et ead waleraha »al«t«tafid.

MIS
tõälvWtnud
August
NUsa
ja
pakmud
treipüÄt
Waleraha tegemise protsels Tortu-Wõru
UUDIST?
rahukogus jätku» eSmaSPÄwal hilja õhtuni. tarvitada. Rätsa treinud «ma- või terasepül
Kohtu otfu» kuulutati kell 11. Kohu» oli lift dtagotaoffifc a?ja. mille lõpust tüki
mõistnud nii Karl Eduard Räisa kui ka Au maha lõiganud. DMI-i palunud «male ka alasit
Koolid lähewad puheufele.
gust Johannes Raisa waleraha walmiStamise ) n: tõAoja omanõk et ov: seda aza lubanud.
Küll on seda -ikllmst ja õhewst nüüd koo
süüdistuses õigeks. August Räisa aga kariS Sama Pukka ott vend Kaal läinud Aia tänaval
tati 2-kuulise vangistusega teadliku» waleraha nr. st asuvas Joh. gtfe wMvcmatSöStusel peh liftinte wahetll WmnafeÄ õpingupäewad
memaks põletama?, sest teras olmtd treimise?- hoiowad mee?i kõrgemas palawikuS, muret,
edasiandmises.
Krewatst, ootust süda taob kolmekordse kii
Asjadktd. mis protsessiks anvstd põhjast, leid Isiga kõva.
rusegak Poilnusd seepärast sugugi kerge üles
Ka
alt
Stad
totifia
tsittcke
seletatud,
et
raha
ffd aset ISinud aasta Sl. nslwembvL. Sel päe
anne selle ringituiSkawa rahwa hulgast mõnda
tvSib
ise
tcha
ja
seda
isegi
Puhtast
hõbedast
val
val kella 10 pattu hommkkul tuli Tartul Sloosi
tänawukewadist abiturienti kinni püüda,
tänavail nr. V 8 afuvaSst Wuchmanni wüvtsipoodi miStades WSilvat -teenida.

jõuti siil Mamm mm, ma «u«

Imriw

kallal teinud juba oma too.

Ülempreester A. Wärat t.
Rekordiline
Riia apostlikuufu EeSti Peeter-Pauli ko Pirnu». Pärnu maawalNsu» wöttiS
mootorsõidukite autoiu^J.
gudus on saanud kurwa teate, et nende endi nilt,
kes 18 korda rikkunud lnkumiSsundmaarun
ne preester Aleksander Wärat, keda oodati tvõrdlemi/i lühikese aja jooksul. .. {/rHw
sama koguduse peale tagasi, ootamatult on
Mürgistatud jSätiS. N«wa»
warisenud manalasse.

Ä. Wävat oli pärit Pärrmmalt, Tõstamaa

vallast. Peale Riia vaimuliku seminari lõpetamist
oli ta alul preestriks Lihulas ja siis Gindi alevi».

sed. kes sõid jäätist, mirrglStamise tagaiärjel h«

geStunud. ASja juureldakse. .
Maagüumaafiumid suletakse.

Itfe komisjoni otsus Jöhwi ja Wouke-Maaria
Sindist kutsuti ta Riiga Peeter-Pauli koguduse gümnaasiumi sulgamise kohta on Kzhapecrl preestriks, kust lahkus Riia evakueerimise päevil wõatud waikselt. Kohalikud tegelased " um. et
Wenemaale, jäädes sinna surmatunnini.
mingisugused suudatsrd koole päaSta.
„MiW armastan loomi".
Preester A. Wärat oli mitmekülgsete hu
liidu poolt wäljakuuluvatud wösttlustoö eest cmn
KuuSki vend waleraha valmistamksts süüdi et paar ennatlik! ?ü lauset wcchetada. Ega see widega waimulik. Eriti suurt huwi tundis esimene auhind Antlla kodumajanduskoM SpSa
keegi kapteni mütsiga noormees, Ses poenaisttt oö
poleks- ÄnneStund uki, kui mitte lahke direktori ta waimuliku kirjanduse waStu, andeS wälja
tis pudelikese marja akstroikti Lv sendi «st, andes ei tunnistanud. August Räisa seletas, et ostnud
sel« Salme K»iw'ul« töö eest Miks armastan
Z-kroonist hõberaha Istlle eest. Aoenatne, Olga paari päeva eest Mäe ja lstuieMee tänava nur härra ise poleks oma abivalmi käe sirutanud mitmeid waimuliku sisuga ajakirju. Ajakirja lo°selm« pillumeeSteseltst juubel. KäeSolewm
ja ühe peatse juttu puhuma
„Usk ja Elu" wäljaanomist jcrtkas ta rewo
Wuchmann pistis taha sahtN jv lame» ostjale 175 gal taduaineteZauplusiest pcM paberosse, makstes
pühitseb Helme põllumeeSresclts oum 35
toonud.
SattuSolema
naissoost,
eErno
ja
lutsioonini, dl hiljem, asudes elama Peter sügisel
senti tagasi. Hiljem aga teKis kahtlus raha eht S-trvonise rahaga. Tagafianiawa raha hulgas
a.
juubelit.
kocrcckdab ka näituse. Heln«
terane
kui
nirk.
buri. Peale selle seadis kadunu kokku ja an piimaühing SeltS
ettwd ta Üks kahekroonine, mis hiljem osutunud
sust#.
pühitseb lähemal ajal 26 a. luube.rt.
«Tuju näikse olewat pariS roosiline?" diS wälja õigeusu katekismuse koduöpetusekS
Nartva laulupidu peetakse Joaoru» 28. juunit
Mõni tund hkljpm tuli samasse poodi Me valeks. Geda waleraha tahtnud ta mitmel paol pärisime.
ja koolidele.
Laulukoore on registreeritud umbe» sada enam mx
edafi
anda
kuid
see
edaännestunud,
kuni
kistuks
tuiÄmmtu noorm«s, kss KtfiS pudelikese kirst
«Tuju PolekSks tuju, kui ta oleks hull ja
A. Wäratit tunti ustawa isamaalasena ja 8000 lauljaga. Soe on Wirumaa S. lauluprdn.
ekstrakti ja pakkus selle «st kahekroonist. Seekord ta Roost tänaval tabatud. Waleraha teadlikus
WerSltwSltfimise rekord. Rakwere-PaÄ>e ra
ähmane.
W3i
artc»ate
teie,
et
niisugused
Päe
tulise
karsklasena. RiiaS olleS wõttis ta seal
edasiandmises
tunnista»
ta
enese
süMi.
Teine
oli Zcmpktses poemees ist, kes tohe kahekroonist?
hukogus vli vastust andmas Peetri valla mecO
wad.
nagu
meil
Praegu,
võiksid
panna
mure
agaralt
osa
Eesti
kolonii
eluawaldustest.
wend
seletas,
et
tema
Ad.se
oi
tea.
kust
vend
valeraha ära tundis. Ta Ms SSevalttuppa abk
Saeveski ja ait tuleS. Mai ma külas Pärnu J. Keskküla. Se» 2 aasta jooksul 40 vekÄrt on
kaasalt küsima, ZaS sama isik valeraha iõi hom valeraha sai ja Ä toa ka, kuidas raha stcmtstd mõtteid mõlgutanui? Ärge halwasti arwake maal läks teadmata põhjusel põlema Pabu talu wAtsmud. Gelle eest sai ta 8 a. vangiroodu.
-- ega meie kooli, wõta sellepärast kui Piimr karjalaut, mis hätvines leekides. Wahenudmest kut
Majaomanikkude front korratute üürnikkude
mikul. Abikaasa jaatava wasdche peale Men kuuri alla said.
futud tuletõrje tõttas kohale, kuid nähes, et teel waStu. Rakvere majaomanikkude "°fefts on wört«
das posmee»: .Tarvis noormees kinni
Kohtu» kuulati üle ligi 20 tunnistajat ja Pinki, kust hõiskamine suhu tuleb. asuw
Juhan Polli mootorjcchuveskis oli samuti lust alu-Starmd korratute üürnikkude vaStu sel
Ostja M aga stda jutuajamist läbi lahtise «tst asjatundjat, prof. Maddison riiKikust Ibtfe Mitte nii. Küllap on igaühel rängaSti kah valla pääsenud
tuli, asus kiires korras tulekahju teel, et isikutelt, ke» oma üür.iohustusi korralikult
jugi
jäädawalt
lahkuda
siit,
kus
Peaaegu
kogu
kuulnud, mispärast ta ekstriarktipudeltt võites ja kojast ja ®. WeStenberg riigi rahapajast.
likvideerima, mis ka korda läks. Tuli suutis sae ei täida, üksteist vastastikku informeeritakse !«
kahekroonist ketile jätte» välja jooksis. Tagaaja Wümased seletasid, et Räifade juurest leitud elu elatud. Aga teisest küljest on uuS waba tveSkis häwitada ainult mõne puu osa. Hilinemisega säärastele isikutele kortereid ei anta.
mistl tabasid sSdueid põgeneja Raekoja tänavat abinõudega ei saa valmistada sääraseid toa* duS ikkagi ees, suur töökoorem seljataga ja
Ta toimetati kriminaalpolitsei Sst, kuS silgus, et levahasid fui Aug. Räisa kaest neid ära võs koda see ei psakS rõõmustama? Nüüd wõib
tegemist on Kalmistu tänaval nr. 5S elutseva tud. Ail-g. Räisat kaitse» adw. Sl. JaSka ja takistamatult kinoS ikäia, teatrisse minna, wõib
Maanaiste suwipäewad
Pähe panna säärase- kübara nagu tahad. Ja
rauatreiatt Aug. Johannes Raisaga.
Karl Raifat A. Mölder.
Kehtnas.
Tellise Jfl ostke
7leM ei pea olemu ainult niisugune sinine
Kriminaalpolitsei leidis läbiotsimisel Aug. Jo
August Räifa .iSbuS" eeluurimise all 6 muSta põllega.. . £>n ikkagi heameel, et saad
Eesti
Maanaiste
Keskseltsil
on
kujunenud
hanneS ja tema venna Karl Eduard Räisa ühisest kuud ja waleraha edasiandmise pärast määra
end wabalt liigutada, kütked ja köidikud sÄ traditsioon korraldada igal suvel ülemaalised mack
aiste Ja meeste valmisriided
elukorterist kapteni mütsi ning kuurist mulla ja tuld kahekuune kariStuS loetakse sellega kae
taralt kõige suuremast Eesti riide ja valmisriiete
jcktaga..
naiste suvipäevad, kus arutatake tähtsamaid
prahi istest kaik? ümmargust vormitaoliste külge tukS ning teisipäeval vabastati ta vanglast.
kauplusest
maanaiste ell-u puutuvaid küsimusi. Tänata >
«Waata, kui luSist- ja lõbumeelne..."
dega metalliiüM, ühe ringikujulise tiiki kes: vaske
Olgu tähendatud, et Raisa poolt edastan
Karl Abdl Tartus, Kaubahoov 8.
korraldatakse suvipäevad 12.—14. juunini Keht
«Tühi
jutt!
Wõib
olla,
et
nüüdsest
Peale
ning suure sepahaamri.
tud toale kahekroonine oli javÄe tehtud wäga wõtame elu Palju tõsisemalt. Ja nii tingi na kodumajaprdamiSkooli juures (umbes 8 kilo
Edasi sthgktati, et Tiigi tänaval nr. 78 asv hästi ja rahal leidu toad joonistused olid isegi mesta, sest laps on ikkagi laps, täiskaswanu meetrit Keawa jaamast Tallmna-Wiljandi tvahe
Jeronito" !U> on ISige nuremü
vasst Joosep Sultsoni mehaanika iLö-t u? se oli teratoainalt välja töötatud kui õigetel rahadel.
täiskasvanu . Ei sae j enam minna isa juure, liftil kitsaroopaliftl raudteel). millest võivad osa
ilmunud oktoobrikuu lõpul samas töökojas varem
et Palun seda ja seda tuleb juba enesel wõta kõik aSjast huvitatud.
Suvipäewadest oftrvötjad leiavad öömaja Kehi mil juubilar ott seisnud põllumajanduse ja ühis
ringi vaadata. Aga Magi on hea. kui saad
ise wabalt oma samme hakata seadma."

Kui isa Johan ja poeg Johannes.

«KaS> need sammud ei tee raSket muret?

na kodumajanduskool juures, kaasa tuleb võtta tegevuse teenistuse».

aga magamisriided (teTf lina jne.). ÄeSpidcs

mist võib saada kooli ühiÄöõgist järgmiste hm
Mis peale hakata, kirst ametit leida?"
«Muidugi on mr.ret. Wahest pole saa dadega (umbkaudu): lõunasöök 80 senti, hommiku
eine 20 s., õhtusöök 20 s. »
Auto wSljapetjad said teenitud karistuse.
nud magadagi kaitlutled peale ja plaanit
suvi päevad on toonud kokku maa
sed.
Aga
mul
on
siiski
kawa
walmis,
sõja
Neil päewil oli rahukogu? arutusel tun auto edasi Karl Ploomile 1100 kr. eest. Selgu», et nõu Peetud: niikui Loolist lahti saan, hakkan naisi suurel arvul ja nendel on tehtud tööd in
tub petmislugubeSse segatub noormehe Alet Lareteile antud veksleid ei olnud grreerinud Walga isale abiks nööpauke tegema ta oti mul nuga. Loodame, et tänavu need päevad kuju
sanber Sulgi süübiStusasi. Abimeheks oli ol Lia tän. m. IV majaomanik Johan Luukas, vaid wa hea wanamees, rätsep. Ja siis sügisel newad veelgi jõulisemateks.
nub tal feekdrb noormees Wolbemar Wärw. Viinmse poeg Johannes Luukas, ühtlasi selgus, et lähen kuhugi kutsekooli. Isa abina teenin
Hageri rahwas laulis.
Wiimane mõisteti ühess ja A. Sulg pooltei Luukased W. Värvile Adse sugulased ei ole.
Noorem, Joh. Luukas seleta-S, et vekslitele kir leiwa ja koolirahagi. Kui kõwastt pihta hak
seks aastaks wangiroobu.
jutanud ta vastutavad allkirjad Aleks. Sule pal kan, siis Pole kcrrtustki, et nälga jään. Wõi > Õnnestunud kihelkondlik laulupäev.
Tartus Võru tänaval elutsev AV. Laretei toel
Möödunud pühapäewal peeti Hageri Mäe
ja W. Wartvi sellejuures pole olnud ning teda arvate, et ma olen niisugune kuninganna, kel
avawas .Postimchel" läinud sügisel kuulutuse,
ei paSsi nõõpauke õmblema hakata?"
küla kaunis pargis kolmandat Hageri kihel
üldse ei tuydwat. Giro juure kirjutatud aadress
lahtise sõiduauto .Fiati" müügi kohta. Auulutuse
«Wägagi passib. Arwcm, et säärast aga kondlikku laulupäewa.
ei olevat tema käega kirjutatud. Sama kinnitas ka
peale ilmusid A. Laretei juurde Vold. Värv ja
Pidustused algasid auStuseawalduKtma ad
rat
preilit
nagu teie, on õpetajail päriS kahju
Aleksander Gulg. Esimene soovi» autot osta. La asjatundja F. Wittlich. Selgus, et giraNdil Fo- ära lasta."
miral J. Pitkale. kes oli kutsutud laulupaewa
tjettt küsis 1500-kr:, millega .Värv ja Gulg nõus

olid. Värv kohustus 600 kr. sularahas tasuma,
kuna ülejäänud 1300 kr. katteks pakkus ta mSne

giroga vekslit. Värv ja Gulg
nimetasid givantidena Valgas Aia tänaval nr. Iv
elutsevat majaomaniikku Johan LuNkast. Värvi se
letuse järele pidi olema nimetatud isik tema onu.
Seda kinnita» ka Sulg. S. Laretei v!i ettepaneku

Hannes Luukasel ei olnud mingit varandust, mille
järele oleks tvSinud veksli järele sisse nõuda. Ga«
muti oli puupaljaS ka Wärw ise. >.
Vastutusele võetud Wärw ja Sulg seletasid,
et nemad ei ole Lareteile öelnud ,nagu oleks girant
Joh. Luukas majaomanik ja WSrwi onu.
WiimaSte suu petmises tehti aga kohtus Knd
laks ja mõlemaid karistati.

ga nõu».

IndukõnelejakS. Hageri alewikku oli riwistunud

„Nooh, seda'ndi et ka. Eks ole neil mi kohalik kaitseliidu kompanii, naiskodukaitse ja noor
nuga muret küllalt olnud. Küllap wahel kotkaste rühmad.
pärastpoole hakkab PiÄlikki kõigist neist wem
Enne laulupaetva algust korraldati tegelaste
koolimaja juurest wallamaja kaudu lau
pudest, mis siin armsale pedagoogirahwale rongikäik
lup laisile.
tehtud. Aga ega ma halwa pärast. Lepime
Laulupeo kontsertosa awaS korraldajate ni
jälle kohe ära. Pealegi on õpetajasakstel mu
mel
ret killalt enestegi pärast, nüüd lastakse ju Pitka.hra G. Põldmann. Peokõnega esines J.
jälle terwe hulk ametist walla ja kuhu nad
üldse õnnestus laulupäew sisuliselt ja
lähewad. perÄonnoänimesed? Ega teie ei tea
meeleolult
häSti ning ka Hageri uue rahwa
öelda, miks nad neid koole nii aastate kaupa maja ehitamine
on sellega uue tõuke saamid.

Bernard Shaw külastab
Moskwat.
järjest koonbatoab?"
Seda ma ei teadnud täpsalt öelda, kuid
Mo s? w a st, 9. juunil. Lehtede teatel w
on. Paari päetva pärast tulid Wold. Wärtv ja A.
omaette
mõtlesin,, et sääraste tüdrukute Pä
leb kuulus inglise kirjanik Bernard Shaw
Sulg uuesti Laretei juure ning tasusid 600 kr. ta*
rast juba maksab fõik koolid alal hoida. Sead
eelolewal suwel Nõukogude Wenesse külla.
haS ja ülejäänud 1300 kr. katteks andsid Wold.
sin seepärast weidi intiimsema küsimuse:
Malemeister Mikenas män
Wärwi wäljaandja allkirjaga toaruStatud 6 tveks
preili es mõtle ka meheleminekule?"
liit, mis kandsid käik Johan Luukase girv peaVirju.
gis Riias.
„Kas teie toõtate?" anti nipsti wastuseks
Girandi aadressiks oli tähendatud „Aia tän. 15.
Riiast, 8. juunil. Noor Eesti maletaja ja siis naersime kõik koos. Direktor kah.
ZSalk." Selle peale andis Laretei auto Ae ja 23. Mikenas mängis Riias simultaanmängu 20 Kuski tirises bell. tõusis ümberringi jookslew
Wärw ning A. Sulg sõitsid sellel minema.
maletaja wastu. Mikenas kaotaS ühe mängu. sigin-sagin ja 'rõõmsameelsel jutupuhujal tuli
Juba järgmisel päetval müüs Wold. Wärw 6 mängu jäid wiiki.
lahkuda.
Tr asi kindlam ole?S. Ms autoamamk kinni»WSjaoskonlda selgitama, kas Joh. Luukas on eeltä
hendatud maja omanik. SelguS. et ta tõesti seda

seks kaswanud, 1900. a. saadik kahekordseks.

Kõige tc/htsam on muusiki loomine, mis peab

täpsalt jobima hiirte ja tende kaaslaste lii
gutustega.

janduse, kunsti ning teatri ajaloo». Seljataga
oli sii» juba terve rida tvõitluSaaStaid oma rah

vusliku iseolemise ja kultuuri eest. Iseseisva
teatri ehitamise mõte sai alguse juba möödunud

sajandi esimesel poolel. Kindla kuju omandas
see aastal 1850, mil asutati dr. phil. Franti
chek .Palacky Tschehi kodumaa isa algatusel
ja eestwedamisel eriline komitee, keS korraldas

rahtva seas karjanduse teatri ehitamise heaks
nime all .rahvas endale", üleskutse leidis ela
wat poolehoidu, nii et juba paari aasta pärast
võidi Praagas Wltatva jõe paremal kaldal osta
maatükk, kuhu 1862. a. asuti ehitama teatri
hoonet. 16. mail 1863 pandi hoonele suure pi
dulikkusega nurgakivi. See kujune» ülemaali
seks pidupäewaks. Seda nurgakiwi ümbritsewad
kivid, mi» toodud tähtsatest mäetippudest Enne

„Hüwasti. paremat tülewikku!"
Oli wäga meeltkosutaw interwjüu. Nagu

kordne ja mahutab enesesse ligi 2000 inimest.
Kogu selle S 0 aasta jooksul on see hoone olnud

w-ihk Päikest keset halli ilma.

gadustega meie toiduainete turul, kus sealiha

1870. a. saadik on nende arw kolmekord

praktiline ajajärk saa'» läbi ilma selletagi.
Inimestel praktilist neelt ülearugi. Näi
teks meie migikogulgi. Tarkuse asutised ja
Micki-hiire sünd.
allikad parajasti klopitrxd kinni omi uksi ja
„United Artist"i film on 1931./32. a. aknaid, sest suwel ei sao teha waimlist tööd.
peale annud 12 uue micki-filmi peale tellimise, Suwel sütowad nii rasvad km ta peaajud.
kuna selle omapärase trikk-filmi wõidukäik kau Riigikogul, aga on kuraai just sellel palawal
gelt weel mitte lõpul pole. Micki-hiirel on ajal asickxt tähtsama töö mure.
suur filmiateljee ja on eriti huwitaw, ühe
pealtnägija jutustuse järele, pealt waadata
selle wõiduka hiire sündi ei millestki. Micki nist ja ljapellmeister, tähsamaid isikuid, kes
hiir kuulub kuulsusrikaste filmitähtede sekka, micki-filmi mõjule wiiwai, Micki pole tumm.

suursündmuseks Tschehi rahvusliku võitluse, kir

jooksul peale õnnetust rahva poolt kollku pandi
üks miljon kuldnat.
Rahvusteatri hoone on kõigiti suurepärane ja

Et kindlaks määrata, mil kombel teatud poli
tiliste parteide kaswamine sellega ühenduses
seisab, tahab professor uurimise otstarbel
mõnga aega Saksamaal peatuda. Sellest hooInnata on ta juba Praegu wälja arwes-tanud,
et juhul kui waimuhaigused samal määral
sagenewad, siis on 2138. a. inimkond löpli
kult hullumeelne. Kahetsemiswäärsed ole
mus ed on siis wiimased loomuwastasel kom ja tal on terwe õuekond, kes tema heakäekäigu
bel normaalseiks jäänud inimesed. Need pan eest hoolitseb. Tummfilmi aegadel oli koerast
nakse kui ühiskonnale kardetawad isikud
filmitähtede pärast palju muret ja neid kind
normaalmajadesse kinni...
lustati miljonitesse ulatumate summade eest.
Mickiga on asi lihtsam. Ta ei waja süüa
30 weoauto-täit dokumente makulatuuriks.
ega juua. Ka ei lähe tal kunagi arsti waja.
Konstantinopoli teadusliSteS ringides wa Kuid selle peale waatamata ta käsutab ümlitsäb suur ärewus Bulgaariasse wiidud 39 Marguselt 190 inimest, niipea kui mõnel ftl
weoautotäie dokumentide pärast, miS makula mikonwerentsil juhatajatega uue aine üle
tuuri pähe maha müüdi. Dokumendid on pea kokku lepitud, hakkab ligi 40 head joonistajat
miselt endisest rahaministeeriumist. Minis tööle. Üksikud joonistused walmistatakse
teerium tahtis wanast paberist kokkuhoiu mõt eraldi poognatele. Mm, millel harilik eel
tes lahti saada. Seda tehti aga nõnda põh mängu pikkus, sisaldab 16-999—29 999 see
jalikult, et hulk wäärtuSlille ajaloolisi ja po sugust joonistust. 15 meest töötab selle hiigla
litilisi dokummte maha müüdi. Asendamata joonistuste hulga kallal. Nüüd need Pliiat
wäärtusega on dokumendid, mis kuuluwad siga joonistatud pildid kopeeritakse tselluloid
Konstantinopoli wallutamise aega türllaSte Plaatidele. Loomulikult see tingib juba wa
poolt ning miS teiste rahwaSte warasemasse rema kestwama joonistajate, kirjanikkude ja
ajalukku kuuluwad. Rahwuskogus on selle 100 trikifilmi reshissööride koostöö. Enne kui film
oma lõpliku kuju saab, mööduwad nädalad.
pärast arupärimine esitatud.
KuS juba nii kaugel ollakse, tulewad kompo-

määral.

Tschehi rahwusteatri 50 a.
juubel.
11. juunil pühitsetakse Praagas pidulikult
tschehi rahtvuSteatri 50 a. juubelit. 11. juunil
1881 avati selle», tol ajal veel poolelioleva»
rahvusteatris esimene mänguhooaeg. See oli

harukontori juhataja Jüri Johanson oma 40 aaSta
sunnipäetva; uhtiaft möölnib ligi 20 aastat sellest,

Ja selles ilmnebki see suur loomusunni
lüne arukus, millega õnnistatud meie rahwa
Reporteri ringwaade.
esitus. Kust wõi mil kombel see tuli, aga tõsi
on see, et ilmad läksid külmale. Temperatuur
on kui loodud riigikogu'tööks. Sajad lund,
Meie ajal pole stmn prohweteid. Asja on öökülmi, puhuwad winged tuuled just
tundjad teawad tõendadi, et see tuleb sellest,
selline olemine nagu oktoobris, mil riigikogu
et prohweteid produtsecriw rahwas on üle täie terwise ja waimuwärskusega armastab
täinud teiselt alale. Ei hooli enam suurt tu=> alata oma tööd. Nii et praegu just nagu
lewikust, m aga on isuza kinni olewikus.
peakski olema see õige suurte seaduste tege
See puu puS aga pole wäga tunduw. Meie

Anno 2138.
Pangem tähele seda ühelt Londoni pro
fessorilt hoolikalt arwestatud aastaarwu. Asi
seisab nimelt selles, et waimuhaigused muu
tuwad sagedamaks. Üsna tähelepanuwäärsel

talu».

Ühistegelane J. Johanson
lõplikku valmissaamist PÄeS osa teatrihoonest
Wiljandis.
maha. kuid ehitati jälle haruldase kiirusega ning
10. juunil pühitseb WiljandiS ETK Wiljandi agarvega üle», mille jaoks juba nelja nädala

Conan Doyle ja Lenin.
Londonist teatatakse: Conan Dohle'i wii
mane raamat „Teiselpool läwe", mille kasi
kirja ta 3 nädalat enne surma lõpetas, on
ilmunud, ükö huwitawamatest peatükkidest
käsitab waimu ilmumist, miS end kui Lenini
waim tutwuStab. Selle Peatüki pärast kee
lati raamat Wenemaal ära. Lenini waim
awaldab omas jutuajamises Conan Doyle'iga
sügawat kahetsust ja tunnustab oma elu fun
damentaaljet eksimist. TeatawaSti oli
kirjanik weendunud spiritist.

Joonealune.

Jüri Johanson sündis 10. juunil 1891. a.
Wiljandimaal, Wõstsemöisa walla» Lennnikännu

mis te aeg.

Kuid ilmad on tõesti sassis. Lätis sajab
lund, aga Soomes paistab soe päike ka kest
öösel. See segadus on wõrreldaw ainult se
on heeringast odawam. Turul on sündinud
rewolutsioon. Norrast sisseweetud heeringas
on kukutanud meie auwäärt sea hinnakõrguse

troonilt ja istunud ise asemele. Ning meie
sead muutuwad maapagnlasteks nagu His
paania Alsonso. Wenemaa on maa, mida
igasorti pagulased, ka kommunistlikud, karda--

wad kui tuld, kuid sigu wõetakse sinna pagu
lastena hea meelega wastu. Nagu see meile
enam pole saladus, on 4000 eesti õrnemast
soost, siga ühel winguwal häälel otsustanud
heeringate diktatuuri maa tolmu maha rapu
tada ja minna nõukogude maale sünnitama
ja üleskaswatama uut sigakonda. Seal tõio

On kõne üleswõttekZ walmis, algab
suur üleswõtte töö, mis plju raskem on, kui
harilikkude filmiüleswõtee juures. Nende
juures wõetakse 16 pilti siundis. Trikfilmide ta takse nendele sellist waba armastust ja suurt
juures wõetakse iga ösik pilt eriti üles. siginemist, millisest kodanliste kuldijaamade
20-009 tselluloidtahwlit peab üleswõtma läheduses ei nähta undki.
päewiapilwik, kes täpsalt ob üksikute piltide
Kuna meie sigade hulgas on sündinud il
kokku kuuluwust.
mawaate muutus ja nad Londoni ja Berliini
On film ettekandewalns, warustatakse ta asemel on ümberorienteerunud idasse, on aga
helig/a. See on juba kergen kuna sünkwnisee
hobustel kindel Lääne orientatsioon. Täpsa
rimine on ränapäew igapcwane töö. Micki malt Skandinaawia orientatsioon, mida
Peal» sageli palju pilte ohtrrdama, enne kui wõib ka nimetada soomeliseks orientatsiooniks.
toll<t lubatakse rahulolewa mblikule esineda.
Viimasel ajal on palju räägitud laenudest
Selle eest on ka Mickil müütiline sissetulek. Soomest ja hobune kui intelligentsem kodu
Filtnitäht, keS miljoneid eninud on, ilma loom on hakanud eduga plagieerima oma pe
et oleks üldse elanud!
remeest. Sest hobused sõidawad Rootsi. Seal
p.
olewat maanteed paremad ja põllud kiwidest
puhtamad kui Eestis.

moodne ehitus. Pealtvaatajate ruum on viie
Tschehi rahvusliku liikumise keskuseks.

Nn et koduloomad on midagi wõtnud ette
oma elujärje parandamiseks. Kas on see
juba tõmmanud enesele tähelepanu ja pan
nud mõtlema wõi on inimestel otse omal
mingisugusel tõukel peaajud hakanud liiku
ma. kuid midagi on märgata ka inimeste juu
res. Nimelt on leitud, et meie mere silgud
on mitu korda odawam toiduaine kui kallis
wälismaa heeringas, ja selle tagajärjel ole
wat silkude tarwitamine suurel määral tõus
nud. Kui inimene on juba sisseharjutanud
enesele soolatud kala söömise, siis ta Mest
kergesti lahti ei saa, seal pole midagi imes
tada. Aga kust saab soolatud silku? Meil
saadakse soolatud silku Soomest. Möödunud
aastal oleme 15.000 tünni soome soolatud sil
ke futm pistnud ja need silgud foome kaluri
tele puhta rahaga kinni maksnud.
Aga seda kuuldes meie kalurite hing kar
gad tars et mis asi see on, et Soomest Mee
mf TOÜ>' kalureid ja
ftlfu, küllalt. Asia lähemalt woodates sel
-8«b aga, ot meie kalur on wäga palawawereTal nagu sckk koes, nii saadab ta turu
«, olgu hmd mMme tahes. Sisse eisoola
wgawaraks ei hoia. Jawi siis iMkvrd neil
PÄe enam silku anda, siis tuuakse jälle Soo.
Käesolewal kewadel kõiae

püügi ajal Sooremoogo äS Ä'
uh-ndust. Saarlased 2
ÄYSt läänud °°tanm,'w!a7w!
betvad laewad ja nnrwad wärske silt,,,
Kuno turule. Laew ei jöän»?n.
tull ntt Pea kui sai aaa ta
n«b oodata ja iÄsidenne Ill&ama
jälle soo^
Roo^ol^-Sa^r'^'^
raha läheb silkude eest Soomemaale b,
,aab mSm tund pärast silgusöömilt i
kude mälestussammas. j,l-
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Eeskujuliku maauäitelawa
Laenuprotsendi aus laugu».
ehitamiue algab.
TeatawaSÄ makscsvod Tartu rahaasutu
Draamastuudio annab wabaõhuetenduse
sed hlljuttse koktülchpe järgi praegu hoiusum
made eest 6—B laenuprotsendi
Eile wiibiS Tartus E. Haridusliidu juha
iilcmmäärakS on 12, alammääraks 11.
taja, G. Wender. Sel puhul korraldati Põl
Kuna laenuprotsendi üldme. alandamine lumeeste seltsis nõupidamine, kus olid arutu
nähtawaöti wiibib kuni sügiseni, leidis Tartu sel eelolewa Tartu näitusega seotud küsimused.
Pankade wiimasel koosoleklüpookehoidü mõte,
# Põllumeeste selts on haridusliiduga sõl
Jäbi soita laenuprotsendi määrade ühtlusta minud kokkuleppe, mille järele wiimane ehi
mist Tallinna omadega. Nimelt 12 pealt 11 tab näituseplatsile eeskujuliku maa-näitelawa.
peale.
Nüüd käidi näituseplatsidel waatamas, kuhu
Nagu nüüd Kanda Pank ametlikult tea näitelawa ehitada. Esialgselt jäädi peatuma
tab, on ta> otsustanud selleS Ws konkreetse uuele näituse platsile, kusjuures üles ehita
Jammu aS-tuda, wühendades seniseid laenu takse täiesti uus hoone eeskujuliku maa-näite
protseüdi maarasid povle protsendi wõrra. lawaga. Näitelawa warustatakse ka proowi
kulissidega.
Nimelt wStab tähendatud pank
heade ärÜveMite eest lOV2 prvts., pikema
Ühtlasi oli kaalumisel küsimus, kaS näite
lawa ei saaks ära kasutada
ajaliste tveVKite eest IXV2 Pwts.
ArwatatvaM järgnowad sellele ka teised korraldamiseks. Draamastuudio teatri juha
pangad, nii et Tartu ja Tallinna laonuprot tuse esimehena sõlmiti E. Wenderiga Põhi
sendi määrad täielikuN ühtlüstuwad.
mõtteline kokkulepe. Praegu on kaalumisel
Majanduselu huwidcS on see terwitataw weel mõningad tehnilised küsimused.
nÄhtüS.
Kuna eeskujuliku maauäitelawa ehitami
ne Haridusliidult nõuab - wõrdlemisi suurt
„Wa»emuise" praegu»» hoone
majanduslikku jõupingutust, kaalutakse prae
saab 25 aastaseks.
gu küsimust, kas ei oleks wõimalik Tartu näi
©eloletoal augiuötikuul möödub sellest 25 tuse jaoks ehitusel olewat maauäitelawa wäl
ncHtat, mÄ walmiS „WanenmLse" praegune ja. panna ka sel kuul awatawale Tallinna näi
teatrimaja ja awati meie näitekirjanduse isa tusele, kuna Tallinna põllumeeste seltsi poolt
Aug. KAzbergi uue draamaga ,/Tuulte pöö sellekohane palwe on esitatud. Haridusliidu
ja Tartu põllumeeste seltsi tegelased on nõus
rises".
Nüüd on „Wanemuise" eestseisuses ja sellele soowile wastu tulema.
toatrikomisjonis algatatud mõte, seda Päe
Täuawalt kaowad trepid.
wa mälestada. KuuldawaSti tahetakse ette
Tartu linnatvalitsuse poolt on wälja töö
konda „Tuulte pöörises" niipalju mi wõimaIH Meel samade näitlejatega, kes tookord olid tatud sundmäärus, mille järgi kõik trepid,
niis üle 30 sm ulatumad majast tänama pind
tegcwad.
alale, tulewad majaomanMudel koristada
E.NL.S.T. gümnaasiumi lõpetajad, saatke
käesolewa aasta 1. okt. Kes seda ei tee, need
enese pildid! »
wõetakse waDtutusöle.
Nagu teada, pühitseb E. N. K. S. tütarlaste
Sundmäärus tuleb lähemal wolikogu
gümnaasium Tartus, Viljandi t.. tületval sügi koosolekul kinnitamisele.
sel oma 25-aaSlvst juubelit, mis puhuks katoatje
Ratastel kihutamine kõnniteel.

Laakmanni trükikoda et lasta
oksjonile.
MaksurMustesse sattunud fivma H. Laak
manni kreeditorid olid neil päewil koos ja
arutasid firma edasitöötamise mõimailusi. Lei

Osaühisuse liikmeteks oleks kreeditorid.

litsus raske küsimuse eeS. kuidas kõiki koloniisse soo

wijaid rahuldada. On katsittud mõningaid kulu/id

ttogemused olewat naidmrud, et seal, kuS ühes lauas

jale anda või vlllja andmata jatta.

JUHATUS.

„Wanemuise" aias täna jazz-öhtv.
Teisipäewal selgus ainult u?S wähem õn
Tänasel jazz-õhtul esineb solistina hra O. Lipp.
nelik, nimelt on wõitnud õllll kr. piletite müü
ja C. Wiegand Tallinnas. Ta on ostnud kogu kes -mimsoas laulab „2fta armulaulu mängin fitll"',
„2Jla pean, ma wõtn", elu, mu südame igat'raamatus olewad loosid omale ja nende hnl sus",
„Oma südant kii sind ma". „Mil sina kuulud
gas oligi wõit.
mulle". Juhatab hra A. Slarkin. Piletihinnad 35
ÄZõitude wäljamaksmine Eesti Karskus ja 25 senti. Wiihmakorral kontsert saalis.
liidust algab esmaspäewal.
üENü lauluharjutuS on kolmap. 6. algkooli
ruumes, Treffneri t. 2 (sissekäik Kalda t.) Viees
Karlowa möisaS ajatakse jalgpalliwäli.
toor kell 8 öht., segakoor kell 9 öht. Ilmuda
Tartu Jalgpalli klubi on jalgpalliwäljaks korda täpsält. ühtlasi palutakse ilmuda ka kõiki und
kontserdist. Noodid samas saadatval, ä 5 (nt.

Ärasõidu tõttu odavasti

Iga kana 250 muna. See
incubaatori

ja ka sen) tarvitatud vormi järele
o ak ub
.POSTIMEHE"
RAAMATUKAUPLUS
Tartus, Suurturg nr. 16.

Võru maantee
on Ropka teest kuni Tapamajani remondi tõttu 10. VI. 31 peale

liikumiseks suletud

Toome kontsert. -

Vabadusristi Wendade malevkonna orkeS»»
annab kolmapäeval kella 9—%8 Toomel maksuta
kontserdi.

Kõned, koosolekud ja pidud.
Eesti Neorsoo KarSkuSliit korraldab 18. juuni
hotmtrtful kell 7.80 ühise autosõidu Wiljandi 4.
.noorsoo suwipäewÄe sõitjaile. Wäljasõit EeSti

riuse oma. Juhusl. ja odav.

Ostmised

ülewaade teistpibewal. 9. juunil

Kirde-Wene madalrõhkkond uuesti tvähe fü
lveue-des laienenud Nordkapi poole. Eilne Poola
ääremiinimum samuti süwenede? liikunud Leedusse

ja suundub sealt Lätisse ja Eestisse. Inglise ma
dalröhkkoud püsib endiselt paigal. Grööni kõrgeröhk.
kõnd weelgi kahanenud. Pürenei körgeröhkkond laie

nenud Alpidele. Hommikul sadas Poolas, Leedu»,

Temperatuur Skandinaawias, Lätis, EeStiS ja

Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Väljaandja Eesti Kirjastus ühisus
„Postimees".
Trükitud ..Postimehe" trükikojas, TartuS.

Qksiteenija
leiab teenistust (suvekuudel

maal, talvel linnas). Järele
küsida Riia tn. 115 krt 1.

Tartu, Paplerl Ma. S
(vutu Maarja kirikut),
tel. 13-30.

«
»•

Tiisli tän. t) 2.

Vajan töödtundjat kingsepa

lova täin. 27—1.

õpipoissi

Soovitakse osta sõidukorras

nr. 42, poes. Soovi korral

tän. 34—1.

käesolevaks suveks suure
masse mesilasse. Pafckum.
slt. „Naisõpilane" all.
Karjust
on tarvis linna ligidale, võib
ka kooliskäija olla. Kaupa
tehakse neljap. 11. juunil
Vana tän. nr. 67, kella L—9,
poes.

Ametnik, aastaüürnik, otsib ka elevöös, kunst ema.
2-toalist puhast

Pakkumised ühes hinna, firma

Ehitufe

ja mäksutingimustega saata
Tarvastu Tarvitajate Ühisuse

Flombeerimine, kunsthambad.
Tartus, Raekoja 13.

Elan nüüd
Vana tän. 17.

niiilast

!IIU!il!i!il!llii!!l!lillllIliliililit

müüa ning näha Raekoja tn.

korterit,

tuseta.

Mesinik vajab tööarmas ja vana töötegijat. Herne

(haudiumismasina)

maailmakuulsa firma Sartoo

pilwes. paiguti wihma. Temperatuur suurema muu

Tarvis

on teie ideaal. Ja seda saate,
kui ostate

all.

K. Luik
Tartu linnapea.
Kindral Laidoneri Nimelise Jntval.
Kapitali Komitee Tartu Molinik.

Keela oskaja aus

liiliiwt

ja kuri hoovikoer (vähel on müüa. Linda tän. 13—4.
dane, hästi kõlbulik maale)
odavasti müüa Tartus, Lae
koja 38 (hoovi peal).
K anakasvataj ad 1

ümbruskonda. Slt. «Viljandi»

aitasid .Jmvaliidide päetva" heaks kordaminekuks.

junnil kell 9 öht. Keskus.liidu ruumes. Eeik

tajat

ühes köögiga. Viljandi tiin.

ühtlasi on mul au atvaldada kSige soojemat tä
ml kõigile lahketele annetajatele, keS aineliselt kaasa

seiswaie esinemiste tõtiu kõikide liikmeie ilmu
mine tarwilik.

flMer

palgaraamatuid

lahket t vastutulekut üleSnäitastd.

Tartu MeeSlaulu Seltsi lauluharjutuS on lv.

Vähepruugitud

põllutööliste

jele, kes käesoelwal aastal .Jnwaliidide päetva"
korraldamisest suurel armul, erilise innu sa waStu
tulelikkusega osa wõtsid, kui ka üliõpilaskonnale ja
teistele organisatsioonidele ning üksikutele tegelaS
tele, kes nii ennastsalgaivalt kaasa töötasid ja oma

wäljasõidu puhul kõikide kaasasõvtasoowijate ilnm
mine tarwiliZ.

ja kappidega väike kirju»
tuslaud. Küütri 1.10, krt. 1.

W

kaitsewäelastele ja kaitsemalemlastele ning tuletõr

NMK2 segakoori harjutus on kolmapäewal kl.
Toomes wähe tõusnud, mujal Euroopas endine.
'/zS öht. Neliapäewal harjutust ei ole.
Eestis
oli eile keskpäewal B—lB kraadi, öösel I—*
„(santllte Domino" lastekoori peaproow on
kolmap. kl. 4 p.l. ülikooli kirikus. Eelfciswa fr. ja hommikul 7—ll kraadi sooja.

joonistamisest ja käsitööst.
Virtinat
Avatud- kolmapäev. 10. ja asund. talu Palupera jaama
Kanu
Üfeljaipäeväl 11: juirrtil kella juures ojaga ja ilusa metsaga
ju majad südalinnas ehitus
11—2 ja 6—B.
otsitakse maale arsti pere
krundiga müüa. Ligemat Poe
handnmlsinane müüa. konda, kes kõik majatööd
9-1. Tele!. 13-24. 0. Kühle. ja
Herne tän. 49.
teha tahab. Rääkida ainult
10. juunil kella 11—12 Kar
Kõva

Uusi «Riigi Teatajas* nr. 31 k. a.
avaldatud vormi jfirela valmistatud

le. Kodukaitsele. Kristlik Noorte Naisühingule,

llksiklanlsaid, keS oia wõtawad juubelipeo üld Lätis ja Inglismaal wihma, Põhja-Soomes lund.

müüa väike

ta talu

Vajan 2—3 toaläst

Laidor.eri Nimelise Jnivalndide Kapitali sdomrtee
nimel eriti atyald. tänu Naisseltstle, Naisühingu

söödi, olid lapsed paremini toidetud, kui seal. ku»

Tartust Kambja teed 17 klm.
korras hoonetega ja metsaga,

vähempakkumise teel on 14- juunil 1931. «.kelt M
Kudina vallamajas. Tööde suurus Me 13.Ö0Ö mtr*
(kahes osas). Pakkujad 100 krooni sutirune kautsjon
tarvilik. Veeühingule jfläb õigus tööd ka enampakku

Ära märkides .Jnioaliidide päetva" head korda
minekut, pean omale meeldimaks kohuseks Kindral

damise küsimuS.

näitus
väljaandmine

ja kosumist wärSkes öhuS, lähewad Kaagwere prKuna tänawu kolonii töetuSsummat
cm haridusministeerium kärpinud, siis on koolitoa

üldkulusid kr. 15.95, jääb prchast ülejääki kr. 2207.41

ma pannud, wälja arwatud haigekassa, kelle
Sel puhul otsustas Tartu linnawakitsus
nõude rahuldamiseks kolmapäewal kell 12 wabariigi malitsusele saata llnnawolikogu ot Karskusliidu eest, Jakobi t. 8. ülesandmist
Veetakse oksjon, kus müügile tuleb poekraam
waStü il', juunini E. Noorsoo KrrSkuS
suse 1927. aastast, kus on aMaldatud soowi, võetakse
ja poe sisseseade.
liidu bürvos kella 12—15, kusjuures palutakse
et gildide marandused Tartus läheks üle liu tasuda sõiduhind (edasi-tagafi 2,40 kr.)
500 kr. wõitja selgunud.
nale ja nad antaks kasutada töostus-kauban
Pilwes, paiguti wihma.
Eesti Karskusliidu loteriil wõitjatest ei duSektöwõt etele.
ole suuremate summade oiuandajad weel ene
Kolmapäewal keskmise kiirusega idakaarte tuuli;
Teater ja muusika.
sest elumärki annud.

Juudi kooli (Aldksaodri

fcraavitööde

Kr. 1294,63; korjandusest lehtedega 565.—, pidus
tustest 220,28, kahest rahalisest loteriist Kr. 11.SS.

Esialgu ei taheta kasude pealse Müüja minna, söödi lahuS.

täix. nr. 49)

õpilastööde

tuid organism ometi tväga tvajab head witu. puhkust

Maid ainult trükikoja wäärtust alal hoida.
Tartu kooliwalitsuS on seda LhiSsöömist nõud«
Kreeditorid loobuks esialgw ka protsentide nud kolonii personalilt juba waremini.
nõudmisest nende poolt osaühssusse antud
Kaagwere suwekolomi algab tegewust arwata
kapitalide pealt. Osaühisuse põhikirja kawa waSti jimni teisel poolel.
Mäljatöötamine jäeti adwokaatide J. Liibuskt
Gildide Marandused kõne all.
ja zur Mühleni hooleks.
Nagu teada, on praegu maNtsuseS pae
Wastawalt eeltoodud seisukohtadele on wakorral endiste gildide waranditste korral
kreeditorid oma summa-de sissenõudmise seis

dasti riitvatakse ka noori puid, neid see läbi rikku sõidab.
des. Tahaks loota, et sellele nähtele lõpp tuleks,
Wäli Karlowa mõisas on mõeldud ajutiseks ja
kõige pealt algatusega alaliste rattasöitjate eneste põhjalikke korraldustöid pole ette wõetud.

KÕlajÕe-KÕrendo Veeühlngu

Lähemal päewil peale öppetöö lõppu algawad

oksjonile lastakse. Sellepärast asuti iei.su?»- umbes IÜO algkooliõpilafele suwitamine wöimalda-hale, et kokkuleppel H. Laakmanni pärijatega tud, Haridusministeerium teatab, et kõikides mi
tuleb moodustada osaühisus, kes firmale kuu nisteeriumi ületvalpidada oletvates koloniideS pea
luwad kinniswarad rendile wõtaks ja ette- wad kaSwatajad ja lapsed ühes lauas sööma,
Mõttel edasi laseks töötctda.

datud ja piiratud noorte puie reaga, mille tõttu deüld normaalpiirides. üles on seatud ka tvära
'uurem osa pilte saamata, mispärast palutakse seal hea jalutada. Paraku muutub seal aga jala wad. Wälja awamist toimetatakse kas laupäewal
tveel kord kõiki endisi õpilast tiire» kovraZ saata käijatel liikumine hädaohtlikuks, sest seal on moeks wöi pühapäewal, kusjuures peetcckse wälkturniir
oma pilt ühes teatega, tas kooli kantseleisse Tartu, saanud alaline ratastel kihutamine jalgteel. Selle kohalikkude meeskondade wahel. Wöib olla aga ka,
Viljandi ian. tvöi endisele öpilailela Lonni Eller- tõttu on takistatud jalakäijatel liikumine ning sage et selleks puhuks mõni Tallinna meeskond kohale

rähtpäetv on lö. aug. s.a.

Lapsed ja kaSwatajad söögu ühiSlauaS.

ti, et kreeditorid saatvad suure kahju, kui üksi kckku hoida, kust wõimalik, et suurem arw kiilasi
küte nõudmiste rahuldamiseks firma warad waStu wõtta. Ja loodetawaSti saab ka tanawugi

ride ja elulooliste andmetega. Sent on tveel

Emmlole, Tarw Treffneri gümn.. wõi Helmi
Vett-Mäelole .EeM Naine". Tariif Viimane

AindvÄ Laidoneri nimelise intvvlndide kapi
tali heaks Tartus 17. mail korraldatud .Invaliidi
de päewast" on sisse WlnUd: Karbikorjandusest

netab adiw. R. Treufeldt kältiswanemate sea»- iegewust suwekoloniid. Tartu algkoolide noored, rarserügemendilt ratsaMõistluste puhul kr. 50.—.
dusest.
telllel omal pole wöimalus suwe maal mööda saata, Kokku Kr. 223.36. Selle summast maha arwateZ

Roosi tänawa tvasakpoolne kõnnitee on laien seadnud Karlowa mõisa esise platsi. Wäli on möö

rakse kirjastada juubelialbum kõikide lõpetajate

Tanuawaldns.

Suwekoloniid algawad tegs
wuft.

Rahwaerakoaaa kõnekoosolek
Teisipäewa õhtul K. on „PoStimehe"
ruumides rahwaerakomla Kõnekoosolek. Kõ

Tartu teated.
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TCöotsimised

Töökas meesterahvas ot

sib

Anmatmand-iMtseerlit
kontori ehk ettevõttesse.
R. UUR
Oskan vene keelt. Võib ka
j ärasõiduks. Soovi korral Tartus, Raekoja tila. »
kautsjon kuni kr. 500. Pak
(sissekäik Holmi tln. 1).
kumised alt. ~500+500".

fislet
Heade soovitustega
Omaniku surma puhul müüa postkast nr. 60.
guga, elektri valgustusega, võitluseta
tööst,
sissetööta
Kesklinnas ehk selle ümbru tult ainuitööstus Eestis. iiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiminniiiiß saab tööd. Lähemat Narva
perenaine ja
ses. Pakkumised hinnaga
pressid, stantsid jne. kõik
tän. 3, Hermann'i trükikojas.
saata slt. sub «puhas».
korras. Tööstus Tartust üle
tüdruk
Tartus, Narva (Peterburi)
viidav. Näha Tiigi tän. 90, Soovitakse osta pruugitud Vajatakse maale keskkooli
tän. nr. lä.
soovivad
kohta
maale
vyi
Lasteta abielupaar otsib kella s—B õhtul.
neljanda või viienda klassi
f
augusti kuu keskpaigaks 4—5
linna. Võib ka olla üksiku
toaiist
juure. Sealsamas ka koolist
õpilast
Mtiüa pruugitud paigalap
vabanenud poisike karja
p unise
korterit
(preilit), kes aitaks lU-da saada. Kuu tän. 5—6.
klassi õpilast õppimises. Lä
mafin
Firma ja,müügi hind teatada hemalt:. Näituse 6—2 ~E. L."
Korralik keskealine tee
aiaga, Botaanika, Jakobi,

köögiga ja korraliku sissekäi

Tähtvere ja Tähe tänavasse. Vabriku tän. nr. 14—3.
Slt. «li. E..»

Tõrva, postk. 25. Jaanson.

all 10. skp. kella 2—>4 p. 1.

nija

soovib kohta
Kaotatud
MM
Ringisõit Ropka tee Ja Tühe uul. kaudu.
korras
linna ehk ärasõiduks. Tun
immis Oga
Intelligent väike perekond
neb
majapidamist,
keedab
sõjaväe- ja isikututmistm
Linnavalitsus* vajab 3—4-toa li st
tSldauto?
hästi. Kirjalikult kuni 15. Jaan Liebergi nimeline. Pa
6 põrsaga kohe müüa. Tea
maale
tarvis.
Kauspa
tehakse
korterit
skp. Võru tän. 00, krt. 10.
teid Kaubahoov 32,
lun teatada ehk ära tuua
Tähe t. 115—1 Puri, Raekoja 53, kojamehe juu
Tartu, Karlova tän. nr. 89.
Elvas, Bretti majas välja üürida
A. Peedelilt. Teatada
Pakkumised saata slt. „0.
ehk slt. sõna «tõldauto» all, res. Sealsamas 2-toaline 1 Palun härrasid
M." all efck Vaksali t. 27—1.
J. L i e b e r g
äratähendades hind, sõidetud
KORTER saada.
Juhuslikult müüa
suvekorterid,
kilom. arv ja firma.
heinaniiCJa
Mag Meierit,
Rätsep vajab töödtundjat
Üleilmline kuulsus.
Soovin
osta
vooluvõrgul
masin
Frenoloog ja
8 tuba, 5 tuba, 3 tuba ja üksikud toad. Jlus maja,
töötavat, häad
Vrjö Puuslltfa Jtr
aparaadiga ja kummi rehvi
Must.
hästi möbl., tore Konguta mets. Järele küsida Tartus
MOfimised
selgeltoägila.
dega nelja vedruga vnnltev
Suurturg nr. 7, Elvas Palu tän. nr. 5.
Narva tän. 88, kaupluses.
raaoio läiii.
Henrlß Kangurit,
, E. M. Kraft.
Turu tn. 66, krt. 3, II korr
Tartus, Puu I
Pakkumised s. 1. t. »Kassa» eestuks.
kes asusid 1912.—1913. a nr. 17, k. 2. Ainult 1S
all
saata.
Soomes Uusimaa kuberman uuuiai.
J. & P. PARIKASTE
Kaal,
Suuri, head sorti
Vkjan töö tundjaid
| gus, mulle kirjutada ja mul
i le, nende tuttavale, oma aad
tomaadi
detsimaal, 250 kg., odavasti
fotograafia
Salhe
j ress saata, aadressil: Suomi,
tiim
õisi
müüa Liiva t. 12, krt. 8.
Gerknäs, Vähäteutari.
liiromant
soovitakse
osta
s—B
tollini.
taimi
j
KARL
NUMMI.
kergetele
töödele,
palk
korj
Üles anda Tartus, Tööstuse 13
Soola tän. nr. 9, krt. 3, j
krt. 18, homm. kl. 9 ehk ki. ralik.
t 5 et. tükk veel müüa. Sae
Ainuke tõetundja, kes sa;
kella 7—B e. 1. ja p. 1, 7—B.
3 p. 1.
Kindel talu
tuse ära fltleb. Turu 75
õpperaamat
eoja nr. 38 (hoovi peal). Ka
feel olemas kaali-, kapsa- ja
Vajatakse
kõrvitsataimi.
Kellel on miiüa väikese
müüa Tähkvere 53, krt. 3.
obligatsioon
kaliibriline
Ilmakuulus töeprohv.
karjust
E.
kr.
1500 väärtuses ära
Tähtvere väljal mflGa
Müüa puhastverd
saatuseõnne selgeltn.
anda. Sealsamas leiavad su
Peal adu: » S
brovning
maakive.
tütarlast ehk keskealist naiste vitajad odavat suvitusvõima
PEEP IW-M
WIMUW
raamatukaupluses *
rahvast. Järele küsida kolma lust 35 krooni kuus. järele»
Järeleküsida Katoliku tän. 1.
Teatage hinnaga Küütri tn. päeval kell 9 hom. Tartus, pärida Kastani 38, kontoris,
w UUETURU M.
Tartus, Suurturg 16, telel. 2-SO. J
z Telel. 20.
Veeriku tän. 6.
nr* I—ll, hoovis II korral. Aleksandri tänav 94.
kl. 10—2.
Hoidke «selgeltnägija» eest!
Kellel dn müüa pruugitud,

Nr. 193
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Heie keskelt lahkunud liiget

Teadaanne
3Kauba (fonti

Jaan Jakobsoni

Tartu linnavalitsus teatab, et kaap,V® takge
platsid Tartu linna turgudel välja antakse
1. juulist s. a. kuni I. jaanuarini 1932. a. järgmiselt.

(Tartus

leinab Tarin Väikekaupmeeste Selts.
Seltsi liikmeil koguda kolmap., 10. skp. kell VaB õhtul leinamajja,

1) 16. juunil s. a. kell 9 homm. v maara us
tum platsid.
2) 16. juunil s. a. kell 11 homm. anuma J»
majariistade platsid.
3) 17. juunil s. a. kell 9 homm. sanakraa*
mlturn platsid.
4) 18. juunil s. a. kell 9 homm. puuturu
platsid.
5) 19. juunil s. a. kell 9 homm. pudulcauba
platsid.
6) 19. juunil s. a. kell 11 homm. saapa- Ja
nahakauba platsid.
7) 20. juunil s. a. kell b homm. suitsukala
platsid.
8) 20. juunil s. a. kell 10 homm. looma
sisikonna platsid.
9) 20. juunil s. a. kl. 12 p. kana- Ja metsa
lindude platsid.
Platside väljaandmine toimub kinnisvara- ja
korteriosakonnas Gildi uul. nr. 8, tuba nr. 4.
TARTU LINNAVALITSUS.

fuuriurä nr. 12, oma» maias. Tele/. Oja 2-O0

Tallinna t&n. nr. 53, lahkunu Ärasaatmisele. Kirstupanek 0. skp. kl. 80.

Maftisekomitee liikmeil ilmumine sunduslik.

Asutatud 1905. a.

Diskonteerib: häid 3-kuulisi äriveks
leid lOVJ %, pikemaajalisi ll:/a°/0.

«Vanemuise" aed.
Kolmap., 10. juunil kell 9 õhtul

Võtab raha hoiule ja maksab °/o% kõi
kide Tartu pankadega kokkulepitud
normi järele.

Jazz

8. juunil s. a. lahkus peale pika, raske
haigusi 55. eluaastas

muusika

Ostab ja müüb välisraha ja tshekke.

Juhatab A. SLATKIN.
Solist 0. LIPP.

Inkasso, transferdid, garantiid ja kõik
muud panga operatsioonid.

Valgustus-effektid.
Pääsetähed 35 senti, kooliõp.
25 senti.

ühistegevuse Instituut

Vihma korral kontsert
saalis*

Matmine 10. juunil kell 8 Maarja sur
nuaiale.

Xinnitus Jt-X. testi Xiotdi peuagcnfiiur.
Telefon 1-83.

Tartus.
Põllumajanduslikkude Ühisuste Revisjonilildn

majandustik eraõppeasutus, ühisustel®
arvepidajate, asjaajajate, Äri juhtide,
revidentide ja teiste ametnikkude
ettevalmistamiseks.
Instituudi õppejõududeks on prof. dr. P. KÕPP, vro!. J. ULU
OTS, dotsent A. LUKSEPP, dotsent M. GROSS, kindlustus
seltsi juhataja J. NIRK, panga juhataja E. HABICHT, pea
sekretär E. JUST, instruktor-revident J. KOGRITS, instruktor
revident F. MALM ja teised juhtivad jõud ühistegevuse alalt.

BSii

Sügavas leinas
abikaasa, lapsed Ja omaksed.
l-liie kirler
MMem ostetakse.

välja üürida vaksali lig. Vee
rikud, Väike Viljandi t. nr. 4.

Kursus kestab ühe aasta, sellest teoreetiline töö õhtupoolikutel

uus remont.

Rootsi saatmiseks ostetakse suuri ja tugevaid märasid
ja ruunasid 4—B a. vanad.

Üürile anda 2 kolmetoalist

Ostmine iflnnlbi

t

Haljala kiriku juures reedel 12. juunil kell 8 hom.

korterit
köögiga ja
pagari ruumid
Lodja 19, majaomanikult
kella 4—7.

Korter

Sünd. 9. märtsil 1930. a.
Surn. 8. juunil 1931. a.
- Kirstupanek 9. juunil keH 18 Haava
kliiniku kabelis Toomel. Ärasaatmine seals.
4* fatMKNI 14.

2-toa, köögi ja omaette võõ
rusega, välja üürida vaik

sele perekonnale. Sealsamas
on ka kaks koosseisvat möbl.

Viru Nigula kiriku juures samal päeval kell 10 hom.
Aseri vallamaja juures samal päeval kell 12 p.
Püssi raudtee jaama juures samal päeval kell 3 p. L
Oandu külas samal päeval kell 5 p. L

Laupöeval, 13* loonil.
Jõhvi alevis kell 7 hom.

Pühapäeval, 14. loonil.
Väike-Maarjas kell 9 hom.
Tamsalu raudtee jaama juures kl. 11 hom.

lisaku kiriku juures kell 9 hom.
Tudulinna alevis kell 10 hom.
Venevere meierei juures kl. 11 hom.
Paasvere-Risti! kell 12 päeva.

tuba Ura inda. Filosoft tiin.

Torma kiriku juures kell 12 päeva.

Vabad, silla lähed. Narva tn.

111, krt. 2, kella 12—1 ja

5—7.

Korter

Juuli Runthali
mlleatab Tartu linna |a maa pen
slonSSrlde Ohlng.

kaks tuba ja köök elektri'
valgustusega üürile anda.
Gildi tänav nr. 7, korter 3.
II korral.

KUD. CHRIST. 6BIBEL
Flnska Anglartygs A.-8.,
Stettin.
Helsingfors.
Korrapärane reisijate ühendas reisijate kilraurlkutega

„Nordland"
Kapt V. NEUMANN.

„Äriadne" ;
Käpi H. RONNGREN.

Mööbl. ;! (f ür^-lil' ?51 j

korter
3 tuba. eestuba ja köök ära
võib ka toad üksikult.
Elefct., vesi ja keskküte. Pro

Tartu Tehnikagümnaasiumi

roenadi 6—6.

võetakse
Korter

Tallinnast Stettiinl
kell 20.30 jj igal kesknädalal

igal laupäeval

Tallinnast kell 10.00 ]|

igal reedel

Helsingi
igal esmaspäeval

kell 12.00

Lähemaid teateid, kohtade ettetellimist ja sõidukaarte läbi Tallinna esindajate

Aurik «Ariadne» jaoks
Carl F. Gahlnbäek Vana-Viru 111,

Aurik <N or d 1 a n d* jaoks

N. Chrlstlansen A Co - Lai t 34,

tel. (2) 16-66 ja (2) 21-66. Tel. aadr. «Fach»

tel. (200) 81 ja (20) 704. Tel. a. «Gahlnbäek»

nr. 135, krt. 3.

I klassi algkooli lõputunnistuse põhjal,
vanematesse klassidesse —eksamiga 11—13
juunini. Registreerimine iga päev, ka suve
vaheajal, kantselei tundidel.
Tütarlapsi vastu ei võeta.
Lõpuaktus on 10. juunil s. a. kell 10
homm. Tolstoi tän. 4. Lastevanemad, en
dised õpilased ja teised kooli sõbrad tere
tulemast. Koolijuhataja.

ees toa, köögi ja ele&trival

gustusega üüride anda. Herne
tän. 40, krt. 2.

Päikesepaisteline, elektri

valgustusega

korter
2 tuba ja köök Tähe tän.
nr. 122 ära anda.

SM NMI»
MB

OKSJONIKUULUTUS.
27. juunil s. a. müüakse enampakkumisel Tartus, rahukogu
hoones, Veski tün. 32, suur vakutalukoht Mäe-Vagula (eral
datud Juba mõisast), missugune asub Võru linnast 3 kiloni,
kaugusel ja mille suurus umbes 100 dessatini, ehk 300 vaka

maad (põllumaa, heinamaa ja mets). Nimetatud krundist
jookseb läbi jõgi. Krundil asub telliskivitöõstus, niisama
tarvilised eluruumid ja karjalaudad. Lähemaid teateid saab
Tallinnas, Dunkri tän. 2, hra Kisseleffilt. Pakkumine algab
Kr. 10.000.

OO ära anda Tartus, Tähe t.
3- ja 4-toaline
korter

TBhelepnnuks toluostlntele!

Sõiduhinnad: laevatekk Smk. 100.—; salongplats Smk. 125.—; kajutiplats Smk. 150.

sepaisteline, ilus väljavaade,

•

«Postimehes" nr. 149 6. juunist s. a. ilmunud kirjutises
„Poolajuut ja Tartu kalurid" kohta teatan:
1. Käesolevas asjas pole tegemist „Tartu kaluritega**,
vaid ainult Tartu ühe firma „Exporto"ga, sest tegutaen
Tartu® juba 3 aastat firma „W. Zysiman Warsava" volini
kuna, kusjuures kellegiga, peale ülaltähendatud firma, va
hejuhtumisi pole olnud.
2. Mina, Pinches Zysman, ei võlgne firma „Exporto"le
mitte üht senti, nõudmine minu vastu on täesti aluseta,
ning võlgade pärast Eestist lahkuda pole mul põhjust.
3. Nõudmise tõstmine minu Vastu ja minu käest all
kirja võtmine oli mõttega tehtud, et sellega sundida fir
mat „W. Zysman Warsava" vastu võtma exportkala hin
naga firma „Exporto" käest nende poolt Poolasse saadetud
ja expordiks kõlbmatuid kalu.
Lõpuks teatan, et firma V. Zysman Warsava, aagtl
ennegi exsportkalu suuremal arvul Tartus ostab ja muu
seas exportühing ..Kalanduselt", kellega mingisuguseid
arusaamatusi pole olnud. <
Tartus, 7. juunil 1931. a.
Austusega PINCHES ZYSMAN, -

kell 17.00

2 tuba. köök, elekter, päike

uusi õpilasi

teadaanne.

Mustvee laada platsil.

Östj& on: IIILMER ERIK S SOBI, Rootsist.

Matmine kolmapäeval 10. juulil kell 3 Rõngu
kalmistule.

Holmi tän. 12, Tartu, telefon 4—52.

Esmaspfleval, 33. loonil.

4—5-toal.

korter

Aadress: Ühistegevuse Instituut,

Tartu linnas hobuste postijaama juures k. Bh.
Maarja-Magdaleena kiriku juures kl. 10 hom.

Üürile anda juulikuul hea

Leinajad vanemad, Õed
Ja vend.

jadega võetakse vastu kuni 1. septembrini.

Ambla laada plalsil kell 1 p. L
Pühapäeval, 31. loonil.

Roelas, laada platsil kell 1 p. L
Viru-Jakobi laada platsil hell 2 p. L
Rakvere turu platsil kell 3 p. L

nr. 12—2.

21. septembrist kuni 31. märtsini.
õppemaks 50 kooni aastas.
Instituuti võetakse vastu ülikooli lõpetanuid, üliõpilasi,
keskkoolide ja keskpöllutöökoolide lõpetajaid kuni 40 õpi
last. õppetöö lõpul korraldatakse katsed ja antakse välja
vastavad tunnistused. Sooviavaldusi Instituuti astumiseks
ühes eluloo kirjeldusega ja haridusliste dokumentide ärakir

Tallinna Linna Naiskutsekooli
võetakse õpilasi
kõikidesse osakondadesse!
1. Pesnõmblemlse osakond tikandnsega kursus 3 a.
3. Rõivaõmblemlse osakond tikandnsega kursus 3 a.
3. Kudumise osakond vSrvlmlse õpetusega kursus 3 a.
4. Majapidamise osakond aiatööga kursus 3 a.
5. Moeosakond (kübarad, lilled, käekotid) kursus 1 a.
Kooli astu j ailt nõutakse vähemalt 6 kl. algkooli eelharidust,

Koolile esitada: 1) koolitunnistus, 2) arstitunnistus, 3) ristimisetunnistus, 4) palve,

ülalnimetatud osakonna määramisega.

Õppetöö algus 31. augustil, Tui tün. 13, Tallinnas.
Koolijuhataja.

sündsad toiduaineta poeks ]

ehk ka mönesug. tööstuseks, keeduvOimalusega ära anda.

saadaval Elisabeti t. 25. .L Tartus, Pikk tän. 74-a. Tea
i teid saab korter 5.

toiduainele
pood
edasi anda ühes suurema elu

autopiduripaela,
siis pakume seda oma ostjaskonnale tagavaraks sisse ost
suuremal kui ka väiksemal arvul.

35X5 mm. mtr. Kr. 2 50X6 mm. mtr. Kr. 3.50
35X6 „ „ „ 2.30 50X5 „ z 25
:: : :I- :: : -iZ
i ««
Ärge jätke kasutamata meie tänaseid hindu!

Juhuslikult

Tuba

!!!Autoomanikud, taksojuhid!!!
Et meile Ameerikast ülesandeks tehtud likvideerida kohapea
suurem partii originaal Ameerika «Radibestos»

Toiduainete
Kauplus
firn anda ühes elukorteri ja
leivaahjuga. Tähtvere tänav

Auto tarve te- ja -osade äri Sass & Duba
Tallinnas, Vene tän. 11-3, tele!. 431-86.

Spordläri
lulliis Kivastik,
Tartus, Rüütli tän. 11, telef. 602. *

Suvekuudeks I—3 mööbliga korteriga. Teateid saab Kau nr. 59.
Pärale jõudnud
bahoov nr. 29, Tartus, Luk
sepa kauplusest.
lapsevankri ratta kummi
ka {Otsikult soovitab tunduvalt odavate hindadega. Möbl.
tuba
eestuba ja köök, renov.,
•pinud
traadiga.
Müük suurel ja vaiksel arvul, sarmis
mag. 6* Poelt* oman. Jõi* Sodile Lossi t 12, tel. 7-41.
ei ek tr Lv. ära anda lasteta
odava hinnaga.
Koerus
intellig. perekonnale, Botaa keeduvöimalusega välja anda
Suuri ml adu Tartus
nika (Kroonuaia) tän. 60. Riia tän. nr. 115, kori 1.
MM
Küsida hoovimajast.
mQflb Ja
Kõige suurem valik
«Maamehe" üksiknumbreid
TAPEETE
Möbleeritud soe
ja võtab kuulutusi ja telli
lontus
TÄPSETE
Korter,
misi vastu
Kõige moodsamad ja uuemad mustrid. Hinnad võistlemata
edasi anda. Küsida Tartus,
tuba
hra H. Tomiug.
kilavad. JällemüOjatele vabriku hindadega laost ehk otse
2 tuba, ja keedu
nfitODUMAA44 Tartus. Aleksandri t
Raekoja 17, rohukauplusest.
kohe vabrikust.
võimal. üürile anda. Tartus,
nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.
Herne
tän.
nr.
28—1.
1111111
l
ära
anda
Tähe
tän.
44,
k.
5.
Suurturg nr. 5.
Z tuba

