Üksik number 5 senti

ShHtib »a«w.
rToimetu* ja peakontor Tartus, Jaani
Toimetus ja kontor Tallinnas, Wene 1.
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, slserilgi

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

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

Postimees

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soowiL

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

ees 10 senti, teksti sees 12 senti ja tekstis teksti. kirjaga 15
senti mm weeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha waliku soowe täidetakse ainult wõl
malust mõõda.

Kuulutusi järgmise päewa lehe jaoks wõetakse wastu

kella 2-ni päewal, laupäewiti kella 1-ni päewal

..Postimehe" raamatukaupluses, Suurturg 16 ja kontoris,
Jaani tän. U/13.

Nr. 154

MMpSewal, 11. juunil 1931.

«Postimehe" Ja ta maksuliste lisade tellimishinnad»
Postiga: 1 kuu 150 s., 2k. 300 s.f 3k. 370 *.. iga lisa
kuu 120 s* 6 kuud 725 s.. 12 kuud 1400 senti.

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

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

Tartu Unna tellijatele. Ko jukandtnisega: 1 kuu 135 sv
2k. 270 s., 3k. 370 s., iga lisakuu 110 s., 6 kuud 700 s,
12 kuud 1350 senti. .Talitusest ära wiies: 1 kuu 125 s.
2 k. 250 s., 3 k. 320 s., iga lisakuu 100 s., 6 kuud 600
12 kuud 1200 senti.

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale —<

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

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmud 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 8 lehekülge

75. aastakäik.

LEMAALISE EESTI NOORSOO ÜHENDUSE TARTU OSAKONNA (UENU)
M»MWIl«l«III>IMWMWWMI»IWWWWWIWIIWlIIMIIIMIIIWIM

10 s. juubeli - pidustused

KAVA: Tariu*. 15 la Vt. taimil 1951. a. SsrT.SSnftJHÄS
Xaupdcval, 13. juunil: Pühapäeval, I*. juunil: kell 9 p. u Tegelaste rongikäik Reaalgümnaasiumi
eest spordiväljale (Tallinna tän.); la teised kultiiurorganisatsioonia
Kell sp. Li Spordiväljal (Tallinna tn.) Ü. E. N. 0. kell V2II taom.t Spordiväljal (Tallinna t) spordi- kell 4 p.l.z Spordiväljal ühendkooride kontsert (1200 lile maa ligi 2000 tegelasega.
üleriiklised spordivõistlused 150 sporti, osavõtul; võistluste järg; lauljat) ja rahvatantsude ettekand. (300 tantsijat);
kell 9 ÕhLs .Vanemuise" aias ja saalis .Eesti-õhtu". kell 12 päevali Raekoja esikul kõne ja muusika; kell Va9Õ.t .Vanemuise" aias ja saalis LÕPU-PIDU.
—J "- . ~ i" . PPÄTOTM kt n n n
Pftäsetähed: spordivõistlustele 25 ja 35 snt, .Eesti-õhtule" 50 snt, ühend, kooride kontserdile ja rahvatantsude ettekannetele 25 ja 50 snt. ja lõpupeole (tantsuga) 75 snt. x v/ J. iv \J ii u*

Pärnu piiriwalwe esi
mene suurem saak.

Kommunistidel oli suuri plaane.
Seni wa»gi»tatud ligi 20 tegelast.
Viimastel päevadel vangistatud kõmmu
niStide ülekuulamine jätkub. Nagu selgub, on
vangistatute hulgaS olnud pooled põranda
alused organisaatorid., Neist on 2—4
eriti selle jaoks Venemaal ett e
valmistatud
lg siia saadetud, kuna ülejäänud põrandaalu
sed on EeSti kodanikud. Põrandaaluste hul
gaS on ka üks naisterahvas. Kõik paranda
alused on väljakoolitatud selleks ja mitmed

litte selgitamine nädalaid wötab. Põranda
alused püüavad segada jälgi ja esitada wale

lõpetanud kommunistlikud ülikoolid. Seepärast

saada siis, kui jõutakse läbi sorteerida ja läbi
lugeda kättesadud keskkomitee illbüroo sala
arhiiv, milles leidub väga palju väärtus
likku materjali. Osa kirju on schiffreeritud
ja neid tuleb enne deschifsreerida, mis nõuab
aega. Nagu senisest juurdlusmaterjalist näha,
on kommunistid viimasel ajal tegutsedes
mitmes aSjaS väga pettunud.
Nii olnud neil kavassus organiseerida üle
ilmlisel tööta tööliste paeval suuremat mürg
lit Tallinnas, kus oleks lõhutud äride aknaid
ja rüüstatud kauplusi. Sellest kavatsusest ei
tulnud midagi välja, sest vaatamata levita
tud üleskutsele, ei tulnud töölised tänavale
rahutusi sünnitama. Põrandaaluste! olid
valmis ka kavad suuremate rahutuste korral
damiseks Tallinnas ja teistes linnades 1. aug.
s. a. Nende rahutuste läbiviimiseks olid kõik
rattad käima Pandud. Sellekohased kavad

peavad nad end üleval
Vaga väljakutsuvalt jaiseteadWalt.
Enamuses on nad võrdlemisi noored iuime
sed, sest vanemad on tagasihoidlikumad ja ei
vDreri Venest SeStiSse tulla, toade», et siin
paratamatult lõksv langevad.
Seni pole veel jõutud kindllckv teha, mil
lal põrandaalused tegelased Eestisse tulid ja
WS nemad siin selle aja jooksul on olnud ja
tegutsenud. Peale põrandaaluste on teised
Vangistatud kõik legaalsed tegelased, kes kui
dagi kaasa aidanud kommunistlikule liikumi
sele. Nende hulgas ei ofet kõik mitte ideelised
kommunistid, vaid mitmed on sattunud kaht
lasele teele juhuslikult, kas majanduslikkude
raÄuste või suurte tasulubaduste tagajärjel.
Viimased tunnistavad avameelselt üles oma
M.
Kogu see asi on niiwõrt keeruline, et täie-

andmeid.

Igatahes oli neil ees suurem
aktsioon,
milleks kahtlemata kasutada oli ka suurem ra
hasumma, sest muidu ei oleks saadud ehitada
terveid mazu eriliste sisseseadetega, osta jalg

rattaid, mootorrattaid, mis nüüd kõik politsei
kätte langesid. Lõplikku selgust kogu loos võib

olid juba üksikasjaliselt kokkuseatud.

Tartu suurgildi waranduse küsimus.
Gildide waranduste korraldamise seadus riigikogu komisjonis.
Riigikogu AdkomiZjoms Wöeti eile aruw
fele endiste gildide waranduste korraldamise
seadus. Rkl. WilmS tegi ettepaneku eelnõu
tagasi lükata, kuna kawatsetaw korraldus ei ole
wat õiglane.

Aruandja A. Rei ja teiSts poolt näidati aga,
et üldjoontes on sae eelnõu koostatud läbirääki
miste ja koLulepete alusel asjafihuwitatud rmg
kandades. Tarwilikte täiendusi tvõib teha eelnõu

2. lugemil. J. Wilmst ettepanek lükati tagan.
Rkl. H. Kukke (rahwaera-k.): KäeSolew eelnõu
ei ole sisuliselt mingi jagamise seadus. Selles sea?duses antaks endiste gildede warandufed üle asu
tuStele ja ringkondadele, kes oma tegewusifeloomu
poosest lähedal seisatvad endistele gildidele tvõi on

nende järeltulijad ja kellel selle tõttu nende wa
randuste kasutamiseks sisuliselt õigus. Kui selgub,
et eelnõu sellest sihist mõnes osas kõrtvale kaldub.
stiS tvõib parandusi teha. Selles mõttes tahakski
lähemalt täiendada eelnõu 8 6, mis käsitab Tartu

läheks kinniStvara kaub.-toöstuSkoja omanduseks ja

jääks ainult Tartu osakonna kasutada. Siis wõib
aga tekkida küsimus, kas oleks otstarbekohane ja
kaubandus, tööstus- ning kästtööringkondade seisu
kohalt soowitaw, et Tartu waranduste omanikuks
on üleriikline koda, kelle asukoht Tallinnas. Selle
pärast wõiks Tartu fuirr-e-gildi waranduste suhtes
kaaluda ka teisi wõimalusi. Nimelt Paistab otstar
bekohane olewat, et kui Tartu suurgilde kinniswara
antakse linna kätte, siis igatahes mitte linna oman
duseks,. waid sihtwarana. Teda tuleks kasutada
Tartu kaubanduse, suurtööstuse ja wäiketööstuse
kut ka käsitöö kutsehuwideS (ruumid organisatsiooni

jaoks jne.) ja nimelt wastawa sihtasutuse poolt.
miS moodustatakse nende kutseringkondade ja linna

omawalitsuse esitajatest ja kellele linn selle kinnis

wara üle annaks. Sellekohane täiendus tuleks
seaduses? sisse wõtta, seda enam, et sisuliselt
oleks see öigo ja kooskõlas ka wailitsuse seisukohta»-

dega, nagu tõendab eelnõu seletuskiri. Eelnõu
wõeti 1. lugemisel wastu ja otsustati järgmiseks

suurgildi (Mariagildi) kinniStvara Kompanii tn. 2.
Eelnõu järgi katvatseta2e see' kinniStvara üle koosolekuks ära kuulata ka wastawate asutuste esi
anda Tartu linna omanduseks. Eelnõu seletuskir tajate arwamisi.

jas on aga öeldud, et seo kinniStvara on möol
dud sihtwarana. Teda tuleiks kasutada otStarwe
te?S, mis kõige rohkem tvaStakS endiste gildede üleS>-

annetele. Sellega ei ole mitte katvatsetud seda
kinniStvara anda Tartu linna piiramata omandu
seks. Sellepärast tuleks selle kinniStvara omandus
õigus ja kasutamine seaduses lähemalt määrata.^

On mõeldaw. et see kinniswara antakse üle
kaub.-töäStuSk. Tartu osakonnale, nagu selleks osa

kond põhjendatult soowr awaldanud. Kuna aga
osakonnal ei ole mitte juriidilise isrku õigusi, sii-»

Õpilaste kaitsewäeõppuste

19'.

Teatawasti on Tartus hulk organisatsioone,

kellel suurgilde kinniswara Peale sisuliselt õi
gus. Selles hoones wõiksid peawarju leida
kõik Tartu: kaupmeeste, töösturite ja käsitöö
liste organisatsioonid ühes kaub..tööswskoja
Tartu osakonnaga, millega nende tegewuseks
awaneksid Paremad wõimalused. Loodame, et

gildide waranduste korraldusseadus selle küsi
muse lahendab wastawalt Tartu kaubanduse
ja tööstuse arenemise tarwidustele.

mine, mis kujunes ühtlasi ka õppuste lõpp
aktuseks.

Kaitsewäe poolt terwitas 2. diw. ülema
abi tol. Marder ja linna kooliwalitsuse
lõpp.
poolt ln. J. Treumann. Auhinnad jagas
kol.
Marder. Aktusele oli kogunud rida kooli
Tartu kooliõpilaste JertuiMfeb riigikaitse
õppused lõppesid teisipäewal. Hommikupoole juhatajaid, koolinõunik J. Lang ja mitmed
toimetati mitmesuguseid jõukatsumisi spordi õpetajad.
Auhindade jagamisele järgnes paraadi
ja laskealal. Sellele järgnes ühine eine ja
marss,
mille peale kooliorkestrite saatel läbi
kÄI 3p. !. kasarmu wäljal ratsarügemendi
tnälestussamba ees auhindade wälja jaga- linna õpilased oma koolidesse sammusid.

DANSK STUDENTER-SANGFORENINGEN

R. li. Hiili Kaiiaii
Daanl Üliõpilaskonna Meeskoori
Piiritusewedajate mootor
ptsrjek 1000 llttriga.
on olnud ja jääb võistlemata odavamaks ostu
konfserf
kohaks. Kõiksugu paremaid jalgrattaid, Õmb
Pärn u st, 10. juunil. Pärnu piiriwalwe
lusmasinaid, jahipüsse, brouninguid, grammo
sai neil päewil andmeid, et Irbeni wäinas
fone, kellu ja kuldasju. Uuesti avatud raadio
on oodata suurema salapiirituse laadungiga EESTI ÜLIÕPILASTE SELTSI ruumides, nelja osakond. Hinnad väljaspool võistlust. Soodsad
päeval,
11.
juunil
kell
IjsB
õhtul.
järelmaksu tingimused. Kellasepa töötoa täien
laewa läbisõitu. Salapiirituse-wedajate taba
misels sõitis 8. skp. wälja piiriwalwe moo Sissepääsu alammäär: programmid üliõpilastele damise tõttu uute vilunud tööjõududega paran
datakse kõiksugu seina-, laua- ja taskukellad
25 senti, vilisti astele 50 senti.
torpaat piiriwalwuritega.
ime kiiresti. Töö eest täielik vastutus.
Teisipäewa hommikul nägid piiriwalwu
rid kahtlast laewa, mis täie kiirusega sõitis
mmmmm m no m m m
Saaremaa ranna sihis. Laew oli mootor
purjek. Mootorpaat asus piiritusewedajate
tagaajamisele. Saaremaa ranna läheduses
saadi laew kinni pidada. Nagu selgus, oli
Inglise allweelaew kukkunud.
laewal 1060 liitrit salapiiritust. Salapiirituse
wedajad ei tahtnud saaki käest ära anda, waid

katsusid laewa põhja auku teha ja laewa upu
tada. Piiriwalwe sai parajal ajal jaole ja
laew juhiti Kübarsaare juure madalikule. Ta
batud salapiirituse-wedajate. laewa nimi on
„Aura". Mootorpurjek kuulub kellelegi tal
linlasele. Laew wiidi Kuiwaste sadamasse
parandusele, kust ta pärast Pärnu toimeta
takse. Piirituselaewa meeskond koosnes 5

Kokkupõrge Hiiva laewaga nõudis 20 iuimohwrit.

Londonist, 10. juunil. (Trj.) Weihai on laew, millega „Poseibon" kokku põrkas,
wH lahedal Hiina wetes hukkus JngMe all Hiina kaubcllae,w Seni on pääste
weMeiw „PofeHdau". On karta, et 20 mees tud 28 meeskonna liiget, üks ncist on aga
konna Lvigell surma on saanud.
juba sNrnud ja teine kriitilises seisukorras.
Esimene ametlik teadaanne üKes: Admi Kohale ruttab weel terwe riba Inglise sõja
raliteet teatab kahjatsedes Hiina wetes seis laewu, kuid kohta, kus huKlinud allweelaow
mehest.
wa Inglise laewastiku ülemalt saabud tele põhjas asub, ci ole tveel korda läinltd kiird
See on esimene suurem saak, mida Pärnu grammist, et allweelaew „Poseidon" on hui laks teha.
Allmeelaew „Poseibon" lasti alles möö
piiriwalwe käesolewal nawigatsiooni hooajal kunud kokkupõrkel kaubalaewaga 21 miili
tabanud.
põhjapool Weihaiweid kell 12,40 min. teisi bunud aastal wette. Ta on suuremaid Jng
päewal. Inglise sõjalaewad „Berwick", life allweelaewu 1475-tonnilise wcewäljasur
Amblas tapeti 61 a. wanake.
„Cumberland" ja „Hermes" on sõitnud ön wega ja ühe 4-tollise suurtükiga. Hiinasse
SaladusliMt kuritööd uuritjakse.
netuse kohale. Nagu hiljem teatawaks saab, saadeti „Poseidvn" selle aasta 28. weebruaril.
8. skp. õhtul kella! 4 pavta letti Ambla
wastas KiLse Mas elutsew Anna Ellmann,
61 a. wana, omast elukohast tapetult. Sama
päewa öösel, sõitsid kohale kriminaalametwi
Noorus lõpetas õppetöö.
kud Rakwerest ja Tapalt. Kohapeal selgus, et
Ellmann on. tapetud seitsme kuuliga. Lai
bal on peas kolm, kaelas üks ja õlas kolm
Pidulikud aktused. Tung lillekauplustes.
kuult, üks kuul. on keha läbistades aknast
wälja joosnud, akent purustades. Tapetul
Kolmapäewal lõppes kõikides koolides õp elus tähtis samm, mida tuletawad meele ka
on kõik alles, nii et tegemist on saladuslise petöö piduliku aktusega. Kella 16 kogunesid tuttawod sa sõbrad oma õunesoowidega ja lil
mõrtsukatööga.
õpilased, õpetajad ja lastewanemad kooli, ledega. Kolm-apäewa hommikul olid pea kõik
palju oli ilmunud ka endisi õpilasi, nii et Tartu lillcärid ostjatest päris täis kiilutud.
Tagawarawäelased tulewad
lõpuaktused kujunesid igal pool perekaiks.
Ning suur osa- osteti just koolilõpetajaile.
Wõrru.
Koolijääjad okd pea igal pool lahkujate
Tartu realgümn. pidulikul aktusel kinkisid
Teatawasti peetakse tänapzu fuweil suu kaaslaste auks dekoreerinud saali wärskete lastcwanemad koolile N. Triigi poolt maali
remad tagawaramäelaste õppused Wõrumaal. kewadlilledega ja kaseokstega. Meeleolu igal tud G. Suitsu portree.
Tagawarawäclastest tulewad kokku reamehed pool pidulik ja harras. Päewa peategelased
Õhtul oli lõpetajail ja õpetajail omawa
eeilÄewal pühapäewäl. Kolmapäewal tule
koolilõpetajad kuulasid minewikku elus heline kooswiibimine teelauas, kus siis reas
wad kokür tagawarawäÄased allohwitserid ja tades neile peetud lahkumiskõnesid. Mõttes tamist wiimseid lahkumis- ja jumalagajätu
weltweeblid, kas Peale wastuwõttu saadetakse libises mõnelgi mööda mälestusrohke kooli sõnu öekdi, kuid juba enam meele
wäeosadesso. Suurem asa tagawarawäelast pWw oma rõõmude ja murdega, mõnelgi tü olus ja naljatades.
tuleb foffu pühapäewal, mtsjärele nemad tarlapsel tuleb lahkumisele mõeldes pisar pal
Nendest, kes sügisel peawad tulema kooli
wäeosadesse saadetakse ja sealt arwatawasti gelk. Kool on aastate kestel kdswanud nii tagasi oma õpinguid jatkama, sõitsid paljud
Petseri laagrisse. Õppused tagawarawae hinge, et elu ilma selleta esimese! hetkel tun juba pealelõunaste ja õhtuste rongidega ära
lastele allohwitseridele ja weltweeblitele kes dub nagu sihita.
maale Mancmrcke juure wõi tuttawate poole
Keskkooli lõpetamine on elluaStuwa noore suwe weetma.
tawad 13 päewa ja reameestele 9 päewa.
Kokkukutsutud tagawarawäelaste üldarw on
õige suur. Nemad wabanewad 23. juunil.
Tagawarawäelaste õppuselt on wabastatud
Pärast prof. Balodise matmist, kui tema
Prof. Balodis mürgi
neö>, kellel seks majanduslikud põhjused wõi
Berliinis elaw abikaasa nõudis lahemaid tea«
tatud?
arstii poolt antud tunnistus haiglase seisu-,
taid surma põhjuste kohta, mis ka saadeti,
korra üle.
Kohtupalat lubas laipa wälja kaewata ja teatas ta hiljem Riiga: „Berliini arstid,
otsustades haiguskäigu järele, on arwamijel.,
juurdlust alata.
et
Balodis on mürgitatud arseeniga."
Riiast, 10. juunil. Kui Läti stmnta
Nende arwamiste ja oletuste alirfel nõu
liige ja majandusteadlane prof. dr. K. Balo
dis
prof. Sahlite uuesti prof. Balodise laiba
Karskusliidu loterii
dis jaanuaris äkitselt suri, liikusid kuuldused,
lahkamist ja asja juurdlemist. Kohtupalati
et
Balodise
surma
põhjuseks
olewat
mürgita
wöitude
mine. Hiljem said wastawad wõimud pro prokurör tegi nüüd wastawa korralduse 2.
fessori tuttawatelt kirju, milles kinnitati jaos-k. kohtu-uurijale, kelle algatusel kaema
takse prof. Balodise laip maa seest wälja ja
«imekiri
mürgitamist ja nõuti Balodise laiba lahkamist. antakse
lahkamisele. Nüüd awaldawad ka
Waatamata nendele kirjadele, lõpetas alam
Riia
arstid
arwamist, et Balodis on mürgi
kohtuasutus
siiski
surma
põhjuste
juurdlemise
ilmub homses..Postimehes".
totud
arseeni
ja ühe metalli mürgi seguga
jai asi jäi soiku.
mis piirituse sees kergesti sulab, kutsudes esile
Müügil Tartus «eljapiiewa
Kõigile paistis see siiski imelik, et prof.
sarnanewaid tunnuseid. Riias ovda
õhtul.
Balodis ,kes Z. jaanuari hommikul kõige pa gripile
takse erakordse põnewusega selle 100 lahenerema terwise juures kodust lahkus, mõne tun Mist.
ni möödumisel vaske haigena koju tagasi tuli.
Woldemaras ei pääse Kau
Kohalekutsutud arstidele seletas ta: „Nu
nasesse.
halb ei ole mul weel kunagi olnud. Jõin
M«»l
sae imas ainult klaas teed ja siis tundsin sees
Kaunulest, iq juunil, Lcht-de teatel
suurt walu. Kogu sisikond põleb. Kui oleks DH.US endme fcamnnsicr Woldcmawz lubada
mul morfiumi, wõtaks säärase portsjoni sisse, teda sunmasumlselt Kaunases'? tulla et tut.
et ainult waludest pääseda. Kui inimesed on Muneda tema wastu kogutud süüdistusmater
K-m. V. HÄNSON,
nii metsikud, nii saatanlikud, siis ei ole wäärt jallga. lükkas palwe tagasi, kuid
Tartus, Aleksandri tän. nr. 1.
elada." Professorid ja arstid jäid arwami tegi ühtlasi korralduse. »t wostaw materjal
saadetakse Woldemarasele kätte.
sele, et Balodisxl on kopsupõletik ja gripp.
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OSTIM E E 8"
Abiturientidele.

Wõru õpetused.
WSru majandusühisus „Põllumees" lof
ku warisenud!

endast wälja läinud tee, pole Wõru esimesena

ega algatusel seda teed alustanud
WõruS käidi nende „eeskujude" järele, mis
keskkohas üles seati ja mis õhutasid „haara»
misele" ning omameeSte pukkiupitamisele.
Kus see aga soowitud tagajärgi ei annud.

Soowitawad parandused.

Iga slaw olewuS, seega ka inimene, on

Pöllumajaodu»te«du«kouuaiaarwam
pöllntöStoja eelnõu kohta.

pärilikkuse ja keskkonna (miljöö) saaduS. Head

päritud alust pärilikkuft-tüüp wõib
keskkond heas suunas edasi arendada, aga
Aned ettepanekud ja awaldnfed tulewad kaalumisele.
wõib ka arenemast takistata. Samuti wõib
keskkond halbu päritud omadusi halwas suu
pöllmn. kultuuritöö parteipoütiliselt erapooletule
Riigikogu üldkomisjoni wiimasel koos"
sime päewakorras minna edasi.
seal asutati paralleelühingud, et kuidagi ikkagi nas edasi arendada, aga ka teatud piirini
parandada. Nõnda wõib kujuneda keskkonna olekul kuulati teiste hulgas ära ka Tartu üli
Kuid Wõru „Põllumoes" polnud mitte seisukorra peremehks pääseda.
eelnõuS kojale antud konstruktn
harilik ettewõte, nagu neid pawkrotteerumaS
Nõnda arenes asi niikaugele, et seaduse mõjul halwast Pärilikkuse tüübist parem kooli põllumajandusteaduskonna ja Eesti Ng ooni. tuleks sisse wõtta järgmieb
wiimasel ajal oleme näinud. Wõru „PSllu wõim oli sunnitud oma reguleeriwat kätt lii ilme t ü ü p ja heast pärilikkuse tüübist hal ronoomide Seltsi esitaja seisukohad põllutöö
täiendused ja parandused.

Nii kõlasid paari päewa eest lühikesed sõ
numid ajalehtede weergudel. WSiks ehk ar
wata: Järjekorraline pankrott, mille poolest
praegune aeg mitte just kehw pole, ja wõik

mees" oli ühistegeline ettewõte, kellel oma lai gutama hakkama, sest seisukord ähwardas üld

liikmeskond, liikmeil on kohustusi ühisuse
wastu ja ühisusel liikmete wastu. Sellega on
selle ühisuse saatusest huwitatud ka üldsus,
samuti kui üldsusele pole mitte ükskõik, mis
sünnid meie ühistegelises liikumises ja mis

majanduslikult kahjulikuks kujuneda. Nii
wõeti vewideerimisele piimaühingute wõrk ja
määrati neist terwe rida sulgemisele, sest et
nad olid ülearused, asutatud jonni ja politi
lise sallimatuse pärast. Ühispankade wõrk on
sugused nähted siin ilmsiks tulewad.
samuti ülemääraselt tihedaks kaswanud, kok
Wõru „Põllumehe" kutina saatuse põh kuwarisemised pole haruldased, kiratsemine
jusi wõib ju otsida raskest üldmajanduslikust kipub üldiseks kujunema. Waintlised keskkohad
olukorrast, wõib seda teatud määral kirjutada töötawad killustatult ja koguni ühingute töö
ka põllumehe ostujõu languse arwele ühes jõudude ettewalmistamisekgi tegutsetakse ka
põllumajandussaaduste hindade langusega jne. hel wäerinnal.
Kõige selle tagajärjeks on meie ühistege
Kuid tõsiasjaks jääb üks asjaolu ja nimelt
see, et ühisuse juhtimises ei osatud pidada wuse mõju langus ja seisak arengus. Praegu
erapooletust, ei tunnustatud seda alg elatakse wanast raswast, sellest ühistegewuse
nõuet, et ühingus peab wõimaldatud olema waimust, mis omal ajal külwatud ja rah
koostöö kõigi! asjaschuwitatuil waatamata wasse istutatud. Wiimased aastad on kulu
nende politilisele meelsusele ja maailmawaa nud pisiasjade kallal nokitsemiseks ja wastas
tikuseks sõnasõjaks, ilma et selles wiimaseski
tele. juhtiwais organes on
otsustawat ja määrawat osa etendanud ainult õiget löögihoogu ja tegewust oleks olnud.
ühe politilise partei tegelasi, kuna teisiti
mõtlejaid ligi ei ole lastud. Loomulikult jah
Nn meie ühistegewuS ei edene ei waimult
tus siis aegajalt nende poolehoid „Põllu
ega kehalt. «
mehe" wastu, ei saanud enam olla täit üsal»
Politikat teheS ja wõimu hoorates jõu
dust jne^
takse ainult selleni, milleni on jõudnud juba
Et „Põllumehe" langemine suurel määra! Wõru „Põllumees". Politika ühistegewusest
just neist asjaoludest tingitud, on wäljaspool wälja! see peab saama ühistegelaste lähe
kahtlust.
ma tulewiku lipukirjaks. Wälja politiline
Kas ei oleks aeg Wõru „PÄlumehe" saa ühekülgsus tarwitajate- ja majandusühin
tusest midagi õppida?
guist, wälja ühispankadest ja piimaühinguist,
wälja eksporttapamajadest ja kestühinguistl
Tt WSruS ühekülgseks mindi, pole Wõrust Wälja enne kui pole weel hilja.

Kriis puuwillatööstuses.
Geisnksrd iseäranis raske Inglismaal.
Hiljuti oli meil wõimaluS andmete woral
jälgida, kuidas lmakaswatuS on Euroopas
wiimastel aastatel suuresti wähenenud. Põh
jusena nimetasime asjaolu, et maailmaturul
on lina hinnad palju langenud, nõnda et lina
on hinnas praegu üle 11 prots. odawam km
enne maailmasõda. Linahindade kangust on
põhjustanud see asjaolu, et linase riide wal
mistamine on wähenenud, sest paljud tarwi
tajad on wõrdlemisi kalli linase riide
asemel wõtmch tarwitu,sele odawa puu
willase riide. SÄlest süS tuleb, et kui
enne maailmasõda tarwi tas tõöstnS aaStaS
Ae 400 tuhande tonni linu, siis ei ulata prae
gusel ajal linätööstuses lma tarwitamine
wam rsegi 200 tnh. tonnini.
Kuid täiesti ekAik oleks aga sellest järel
dusi teha, nagu oleks praegusel ajal puuwilla
tööstuse seisiÄord rahuloldaw. Tegeli
kult on aga vuuwillatööstuse seisukord palju
halwem kui juurÄ osal teistel tööstusaladel
ja halwem, kui ta oli enne maailmasõda.
Iseäranis raske on puuwillatööstuse sei
sukord Inglismaal. Teatawasti on
Inglismaa käeS ligi 33 prots. kogu maailma
puuwillatööstusest 55 miljoni pooli ja 750.000
tchega. Praegu seisab aga sellest suurest

sek töötamise wnsile, on tööwõtjate hulgas
ainult tõsiseid rahutusi sünnitanud, ilma et see

tööstuse seisukorra lahendamise sihis kuidagi
oleks kaasa mõjunud.

Ka Saksamaal peetakse käesolewat
aega puuwillatööstuses kõige raske
maks aastaks maaÄmasSja järele. 10
milj. hoolist ja 200.000 teljest on ainult poo
lel tööd ja needki töötawad wilmastel kuudel
suurte raskustega.

Sarnases seilsuSorraS on puuwillatööstus
ka teistes Euroopa riikides, nagu näiteks
PoolaS, Austrias, Itaalias jne., kus iga hin
naga katsutakse tööstussaadusi müüa. Ise
ävanis on seisukord halwaks muutunud just
wiimastel kuudel.
Isegi Prantsusmaal on puuwilla
tööstuse seisukord sellele waatamata halwene
nud, et tööswse toodangust läheb ligi 70 prots.

siseturule. Et hoida ära suurt üleprödukk
siooni, on tööstuses wiimasel ajal tööpäewi
wähendatud. Kuid Sa see ei ole olukorda
weel parandanud.
Suured raskused onkaLõuna-Amee
r i k a puuwillatööswst tabanud, ehk küll maa
ilmasõja eel olid siin puuwillatööstuse arene
tööstusest ligi 40 prots. tööta ja seegi osa, mis miseiks wäga soodsad wDjawaated. Sellele
töötab, wõitleb suurte raskustega. Inglise waatamata, et sealne tööstus ei suuda isegi
töösturite katsed saaduste omahinna alanda weel kõiki sisemaa nõudeid rahuldada, kuid
tmfe sihis Ameerika eeskujul üle minna tei- siiski on tööstus kohamßude ostujõu lange-Maskiga konn.
Üdiov VaHnce'l vommm. 18
„Kiri tuli umbeS kella üheksa paiku, härra ins
pektor," ütles ta heatahtlikult ja tõi tõenduseks posti
raamatu. „Selle tõi keegi kontoripoiss."
„KaS tuleb härra Hagnile Palju sarnasew tea
teid?"

„Wäga wäheseid, härra inspektor," ükleS portier
ja lisas kartliku küsimuse juurde, mis temaga peale
hakatakse.

„Teie wõite koju minna, kuid warjateS. Teie ei
tohi siin kellegiga kõnelda, ega kellelegi öelda, et mina
selle kirja järele olen küsinud. Olete aru saanud?"
nii, härra inspektor."
„Elk helistas telefoni keskjaama ja laskis tunniks
; ajaks kõik telefoni ühendused katkestada. Nüüd oli kell
kolmweerand kaks.

Ta käsutas kaheksateist salapolitseinikku ootama, et

. klubi walwata ja sõitis siis Dicki ja teiste politseinikkude
. saatel kõige suurema kiirusega Tottenhami. Umbes sada

meetrit enne Eldori tänawale jõudmist peatas auto ja
nad astusid kõik wälja. Dick laskis omad inimesed kõr
waltänawataesse minna ja läkS ise Eltiga edasi.
Eldori tänawa nurgal nägi wiimane, et ettewaatus
. tema ülemuse poolt oli küllalt põhjendatud. Üks mees
najataS laterna postile ja Elk arendas Dickiga otsekohe
elawat ja waljut kõnet tühiste asjakeste üle.
MeeS laterna all wiiwitas silmapilgu kauem.
Kui nad tema kõrwal olid, pöördus Elk tema poole:
*On teil wõib olla tuld?" küsis ta.
„Ei," urises teine wastusekS.
Järgmisel silmapilgul oli ta maaS, Elk põlwitaS
ta rinnal ja hoidis oma pikk<üe kõndiste sõrmedega
teise kõri.

,/Kui sa karjud, konn, kägistan su," sosistas sala
politseinik. Warsti oli mees juurerutanud politseinik
kude käes kinni seotud ja teel politseiautole, enne weel
tui ta aru sai, mis tornado teda maha oli keerutanud.
„Kõit oleneb nüüd sellest, kas see gentleman, kes
tänawal aedade wahel wahil wõis olla, seda materda
mist pealt nggi wõi mitte?" ütles Elk ja kloppis eneselt
tolmu. „Kui ta nägi seda, siis wõib huwitawaid asju
juhtuda."

wem ilmetüüp.

koja seaduse-eelnöu suhtes,

Valimisõigus peats olema talundite
Teie keskkond on siiamaani olnud kodu ja
Põllumajandusteaduskonna uimel
kool. Kuigi see keskkond igal erisugune, on ütleb dekaan prof. A. Mathiesen: Teadus fubel wöi kasutajatel. o) -ellel siilud (boo
tema walitsew püüd kahtlemata olnud teid konna kogu pooldab põllutöökoja lAnata lasumtawa maa-ala suuraest) on nende
heaSsuunaS arendada. Keskkonna wöimete. mõtet ja eeldab, et sellega luuakse üks peatuluallikaks ja b) Meie sissetulekud maaptda
aga ka teie eneste wastuwõtlikkuse kohaselt meelne ning kogu põllumajandust edendaw ja misest on küll körwaltuluallikals, kuid -elle kasu'on see püüd enam wõi tvähem wWja kannud.

Nüüd lähete koolist wälja ja wäga paljud
lähewad ka kodunt wälja uude keskkonda.
Siin puuduwad teil wäga sagedasti ligemad,
heatahtlikud, muretsejad juhid; siin puudub
kahjuks sagedasti ka püüd teis head edasi

tada olew pSllumajanduMk maa-ala ületab S ha.
Koja poolt tvalirawate lisaliikmete hulgas peal

kõiki tema üksikharusid haaraw keskkorraldus.

Raske on aga öelda, kas esitatud eelnõu sel
sid olema: 2 ülikooli põllumajanduÄiku teadus
kujul suudab seda põhimõtet täiel määral konna
õppejõudu. 2 maanaiste keskseltsi esinda
rahuldada. Eelnõu järele on põllutöökoja jct ja 1 EvSti Agronoomide Seltsi esindaja, keda
sihiks meie Põllumajanduse igakülgne koda walib ettepandud kandidaatide hulgast.
edendamine, kuid koja ülesannete hulgas on
arendada.
Põllu-töökoja organite walimiswiisi kohta on
nimetamata jäänud üksikud harud, nagu litt
Nüüd saate n.n. iseseiSwateks. Nüüd nukaSwatus, metsandus, kalakaSwatus jne. tarwilik. et koja wmrkondadeS ja rewiSjonikomis
jääb juba wäga palju teie eneste määrata, Koja walijate hulgast on wälja jäetud põllu jonis oleks proportsionaalselt arwule esitatud ka
missugusesse keskkonda teie satute.
esinewad wähemu'ed.
töölised, Põllum. õpetajad, haritlased jne. kojas
Seaduse elluviimisel peaks põllumajanduse hu
Siin soowiksin, et teie waliksite nende Põllumaj. katseasutised peaks endiselt jääma
heade häälte järele käieS, mis
riiklikkude asutiste juure. Koja liikmete arw toides senine agronooiniline nõuandelöö katkesta
kodu ja kool teis Helisema pan
6l) on wõetud liig suur, mis teeb kokkutuleku marult edasi kestma, kuni põllutöökoda selle tco
üle wötab. Kuni põllutöökoda talumajandus
nud. Jääge ustawaks nendele. Kujun kulukaks.
nõuande -b ü roo üle tvÄab, töötab see büroo oma
dage nende järele käieS oma isik.
Teaduskonna kogu on ühel artvamisel, et lenise eelarwe ja organitega edasi põllutöömmio
Meie riigi ja rcchwa majanduslik seisu koja walimisöiguse alammäärad 1 ha aiama
järelwalwe all.
kord ei ole sugugi kerge; haritud jõududele ja-ndusliKu ja S ha pöllmn. maad, on liig kõr teerimm
Er PSllutöökoja agrvnoomiliZte tööjõudude sei
ged.
Wäiketalunpites
on
hulk
körwalharusid,
ettekujutatawate n.n. heade kohtade leid.
mine on raske. Raskused, mis teie wanemad nagu linnukastvams, mille tõttu nad enda sage sukocda kindlustada ja selle läbi ka kojale pare<
kannawad ja mis teid eel ootawad, wõiwad daSti iseseiStvalt elatada suudawad ka wähema maid ning püsitvamadi tööjöude kitüilustada, on
mõnegi mõtlema panna: elu on hall. huwita, tui L ha juures. Keda koja liikmeks tvalida wõib. so Avita tv, et neil tööjõududel oleks arstiabi ja
ainult igapäewase leiwa küsimustega seotud, pee ei ole selgelt wäljendotnd, tum toal iha wõib pensioni saamisel samasugused õigused nagu tr.'ei saa tiibu lehwitada milleks edasi Ca juriMliste isikute juhatuse liikmeid, kes ei tar giteenijabeilgi.
Koja loetletud ülesannete hulgas peaks nime

witse põllumajandusega üldse seotud olla. Lisa
liikmete hulgas, keda koda ise tvalib, pea?? ette
nähtud olema tsaw-d asutuste esitajad, näiteks
katsejaamade poolt, põllumajandusteaduskonna

püüda?

tatud olema ka metsakaStvatus, mille all

Selle kohta tahaksin siin fikseerida ühe
mleb mõista erametsandust põllupidamises.
Tartu tuntuma keskkooli direktori sõnu oma
Üldiselt soowib Eesti Agronoomide Seltsi
kooli käesolewa aasta lennu abiturientidele:
juhatus,
et põllutöökoja seadus lõpliku kuju
poolt
jne.
Koja
juhatuse
liikmed
peaiks
saama
piirake oma ainelisi nõudeid, õppige wä
sisu saaks ja ta wastu w õelaks wõimalikult
hesega õnnelik olema! Ütleksin edasi: palka, sest waStasel Lorval wõib juhatuse te;«wu? ja
elu pakub huwi ka oma pisemates awaldus kujuneda ühekülgseks, kuna wõimalus oleks juha suuremas üksmeeles, et sellega wõiks tagatud
tes; õppige teda aga korralikult tähele Pane tule tööst osa wõtta ainult neil, kes elawad Taiün olla Põllutöökoja tegeivuje suurem poolehoid
ma>: siis on igal alal huwitaw töötada! Wõtke
meelde omale seda sügawat mõtet, mis peitub
tuntud saksa luuletaja-filosoasi sõnadeS:

Greifi nur hinein inS volle Menschenleben;
Ein jeder lebt'B, nicht allen ist'S bekannt;

Und wo ihr's packt, da ist es intereffant.
Ja teil jätkub tööd, huwi töö waStu ja
elurõõmul üks isa.
Tartus, 10. juunil 1931.

mifc pärast ja teisteil põhjustel raskes olü
korras. y{.
Maailmasõja poele on Ida-Aasias
puuwiTatoöstus h vigla edusamme teinud, nõu

nas. Koja kohaMkude osakondade kohta ei ole > ja kindlam pind.
selgust, kuidas nad peaks töötama ja kas neil on
Samal üldkomisjoni

koosolekul kuula'i

oma büroo wõi mitte. Riikliku kontroll', alla peaks ära weel teist? asutuste Aitajate artvamisi,
kuuluma ka nende tulude kasutamine, mida koda > Põllumajandtlsliku liidu poolt toonitas J.

l Kesküla, et põllutöökoda peaks loodama

saab Mis puutub eelnõu

seletuskirja, siis kahjuks ei ole selles lähemalt näi > sektsioonide kujul. Põllumeeste keskseltsi poolt
datud. kui palju koda maksma läheb, baz ta meie ! teatas agr. Kind, et nemad loewad 5 ha

kandejõuga kooskõlas ja miks peab koda kiirelt t

alammäära õigeks ja pooldawad Agronoomide
seltsi ettepanekut koja lisaliikmete tvalimiie
asjuS. Proportsionaalne walimine wõiks ette
Eesti Agronoomide Seltsi seisukohad.
EeSti Agronoomide SeW esimess prof. näha koja toimkondade kohta. Aianduse ja
J. Mägi ütleb, et tema ei saa weel awal s mesinduse keskseltsi esitaja hra Mätlik teatas,
da!a seltsi peakoo??»'ku seisukohti, kuur lühi et nemad peawad põllutöökoja asutamist tarwi
kesz aja tõttu pole j? ltub peakoosolekut Pidada. likuks. Ainult tuleks kaaluda, kas mitte laieu.
Puutöökoja eelnõu kaaluti seltsi lähendatud dada walimisõiguft ka linnade ja olemite piirkonnas asuwatele põllumaadele, eriti mandu
j''lu iuse ja ühisel koosole
,
sele.
Wiimase kohta ettenähwd alammäär 1
kul ja esitatakse nüüd rug.k"gule ainult need
.
ha
oleMat
liig kõrge, eriti seal, kus olemaS
seisukohas, mis waStu wõ>ui üksmeelelt wõi
kaswuhooned ja lamad. Arwab. et aianduse
häälteenamusega.
E. Agronoomia Seltsi pahimate th-st ; kohta peaks wõtma normiks 1 tvakamaa, mis
koosolekut Põllutöökseelnõu arutamvel juhtis ; annab koja walimiseks õiguse.
Selle järele teatas põllutöõministeeriumi
iilSmeet-ne mõte: uus asutus Kõllutöökoja naol
esitaja,
et amal-datud arwamised kui ka ette
peab 1) tvöimalikult palju kaasa aitama eesti
ellu kutsutama.

da et poolide arw on tõusnud 9 milj. kuni 19
miljoni poolini. Nõnda on see tööstusala
palju laienenud Jaapanis, Hiinas ja Indias.
Nüüd on aga depressioon ennast atoddmtub
ka Jaapanis, ehk tüll seni oli Jaapan maa
ilmaturul Euroopal wõi'msaks wöistlejals.
Isegi Hiina ei suuda oma odawa töö
tasuga enam puuwillatööAuse saadustele põllumajanduse edukale arenemisele, 2) ühtlus, . Panekud Mõetakse tõsisele kaalumisele.
turgusid leida.
tama agwnoomilife nõuande tööd ja 8) selleks
Nõnda on koMwõtteS puuwilla tööstuses tööks looma kindla pinna ning tugetva seljata
tõsine kriis ja ei ole näha, et seisukord wSiks guse. Säärast asutust, kes neid ülesandeid edu
, Tellise jo ostke
lähemal ajal märksa Paraneda. Juulikuul talt taita suudab, pooldas Agronoomide Seltsi
astub Pariisis töösturite kongress kokku, et juhtitvate organite koosolek.
/naiste Ja meeste valmisriided
Nei»de ülesannete täitmiseks on esmajoones
ühisM kriisi põhjusi selgilada ja otsida abi
läinult kõige suuromast Eesti riide ja valmisriiete
nõusid olukorra lahendamiseks.

Aga nähtawasti oli waht wäikeses käiguS olnud.
Elk seisis sissekäigu suus Magusalt, kuulatas ja kuulis
otsekohe summutatud samme. Ta lipsatas käiku ja kõn
dis mitte sugugi tasaselt.
„Kes on seal?" küsis walwur.
„Mitta!" sosistas Elk. „Ära tee niipalju kära."
„Mis on sul siin otsimist?" küsis teine kannata
matul häälel. „Ma olen sulle öelnud, et sa laterna
juures seisma pead."
Elki silmad olid wahepeal pimedusega harjunud
ja ta hindas wahemaad.
„Kaks koomilist inimest tulewad tänatvat pidi
üles. Tahtsin, et sa ainult neid näeksid," sosistas ta.
Noorestpeast oli Elk jalgpalli mänginud ja nüüd
tormas ta peale. Mees kukkus mütsatades maha,
nõnda, et tal hing kinni jäi ja kostis ainult tahtetu
läkastus, mis knockoutile järgnes. Mahalöödu oli wõi
metu kisama ja ikka weel hingetu kui teda juba Malmis
käed patrullautosse paigutasid.

„Peame tagauste kaudu, noorukesed," ütles Elk.
Seekord oli aiawäraw lahti. Elk wõttis omal kin
gad jalast ja hiilis sukkadel hämarat käiku pidi edasi ja
logistas tasa Maitlandi korteri ust. See oli pime ja
tühi. Elk tuli tagasi.
„Tasasel maal ei ole kedagi," ütleS ta. „Meie
peame ülesse waatama."

Ta oli treppi mööda peaaegu juba üles jõudnud,
kui nägi ukse prao wahelt walgust helendawat. Selles
ruumis elas Maitlandi naismajapidaja. Elk ületas
trepituhwid kolmel hüppel ja wiskus wastu ust. Uks
põrkas kolmandal tõukel lahti. Tuba oli täiesti pime.
„Käed üles, iga mees!" karjus ta äkilisesse pi
medusse.

Walitses täielik waikuS. Ta kummardus ja las
kis elektrilambi walgel tuba mööda ringi mängelda.
Tuba oli tühi. Tema ametnikud tormasid järele, lamp
laual süüdati uuesti, lambiklaas oli weel soe. Tuba
otsiti läbi, aga see oli liialt wäike, et ta oleks mitut ini
mest wõinud Marjata. Waade aknast näitas Ellile, et
seesolijal oli wõimatu seda kaudu kaduda.
Toa teises seinas oli riidekapp, täidetud paljude
Manade riietega, mis haakidel rippusid.
„Pilduge asjad wälja!" käskis Elk. „Sealt peab
uks teisi maija wiima."
Riided kuhjati põrandale ja politsei meeskond rai
dus kapi puust tagaseina sisse. Dick otsis läbi hoo
lcga pabereid, mis lauda katsid.

tarwilik, et pöll.-koda peab enese? koondama kogu

kauplusest

põllumajandusliku töötajaskonna majanduslikku

Kari AKtOfl Tartus, Kaubahoov 8.

des ja kultuurilistes huwides ja Poob rajama
„Mil!si tunnistused," ütles ta wäga üllatatult.
„Neist tehti ometi ainult taks ärakirja, milledest üks
on minul ja teine teie büroos, Elk."
Sel silmapilgul löödi riidekapi tagasein sisse ja
salapolitseinikud tungisid läbi awause järgmisse maija.
Selgus wäga huwitaw tõsiasi; ühenduskäik jooksis
läbi umbes kümnemajalise bloki ja warsti oli selge, et
kõigis majades tänawa lõpuni konnad elasid. Et gaüks
neist number seitse wõis olla, areteeriti nad kõik. Peale
ukse Maitlandi majas ei olnud käigu uks teistel kusa
gil maskeeritud. Teistes majades olid paljad tellis
kiw? seina murtud awaused.

~Kahtlen selles, et meil see käes on," ütles Elk,
kes hingeldades Dicki juurde tagasi tuli. „Ma ei ole
ühtegi näinud, kellel ta natukene aju oleks."
„Ega kedagi ei ole majadeblokist wälja pääsenud?"
Elk raputas pead. „Minu inimesed on läbikäikw
deS ja tänawal. Ka hulk mundris politseinikke on siin.
Kas teie wilet ei kuulnud?"
Elki abiline tuli, et raporteerida. „Tagaõues leiti
üks mees. Ma andsin ta ühele kordnikule üle, et ta
siia tuuakse. Tahate teda näha?"
„Tooge ta ainult ülesse," ütles Elk.
Mõni minut hiljem lükati tuppa üks raudades
mees. See oli keskmise suurusega blond ja pikkade
juustega mees. Blondi habet kandis ta terawalt. Sil
mapilguks waatas Dick teda imestunult ja iiis pahwa
tas ta: „See on ju Carlo! Olen isegi kindel, et see
kas wõi Hagn on!" ütles Elk. „Wõta kord habe maha,
sa konn, sina! Meie ajame natukene juttu arwndest,
seitsmest alates."

Isegi Dick wõis waewalt oma silmi uskuda. Pa
ruk oli nii pettew, walehabe nii osawalt kinnitawd, et
waewalt wõis tunda selles tõelist Heronsi klubi direk
torit. Aga kui häält kuulis, teadis Elk, et tal õigus
oli. „Number seitse?" nohises Hagn. „Ma usun en
nem, et number seitse on teie kordonist läbi pääsenud,
ilma et tal wähemaidki raskusi oleks olnud. Ta on
teie politseiga wäga heal jalal. Milleks teie mind õieti
wajate, härra Elk?"
„Tarwitsen teid selle osa pärast, mida etendasite
neljateistkümnenda mai ööl peainspektor Genteri tap
mise juures." Hagn näris oma huuli.
„Milleks ei küsi teie seda parem Broadilt? Tema
oli ka seal juures. Wõib olla räägib ta tunnistajana
minu kasuks. Waadake lord aknast wälja, seal all
seisabki ta." ..

Dick lükkas akna lahti ja nõjatus wälja. Terwe
hull rahwast seifis all ja waatas wangistatute ära*
saatmist pealt.

Ühe silindri läige kiskus Dicki pilgud enesele ja
tundmatu häÄ hõikas temale: ~Tere hommikut, pealik
Gordon. Konnaaktsiad on küll hästi langcnenud?
Muuseas, kas olete Babyt näinud?"
Kõik harjad kuulge!
Ell läks alla tänawale, et ameeriklast terwitada.
Härra Broad oli frakis ja tema auto helgiheitjad wal,
gustasid räpast tänawat.

„Teil on tõesti hea haistmine," awaldas Ell aus«
kusega oma arwamist.

„Kui ma kahtkümmend kordnikku Heronsi klubisse
tungimas ja meeletus tempos ära sõitmas nägin, pidin
ma küll aimama, et teie rutt ei pidanud olema wc cl
enne kahte woodisse pugemise püüdeks," ütles Broad.
„Ma külastan klubi tawaliselt hommikutundidel. Selle
liikmed on wõib olla Meel wähem soowitawad tuttav
wad, kui ülejäänud konnade sugu. Aga teie teete mind
uudishimulikuks. Ma kordan oma küsimust: kas
teie olete juba näinud seda wäikest armast last kes
sõna tähti weel weerib?"
Elkil oli tundmus, et armastuswäärne ameerik
lane teda Pilkab. „Tulge parem sisse ja kõnelge minu
ülemusega."

Broad järgnes inspektorile Maitlandi tteniia
magadistuppa, kus Dick äkilise sissemurdmise tõttu
mahajäänud number seitsme kirju uuris.
Peale Millsi salajase ülestunnistuse koopia oli ta
paki sedelikesi leidnud, milledest paljud mitteloetawad
sa arusaamatud paistsid olewat. Need olid masinal kiv.
sutatud ja sarnanesid sõjawäelistele käsukirjadele Need
olid toepoolest konna käsud tema staabiülema bmllt
walmantud ja kandsid allkirja number seitse
Ühel sedelil seisis: „Raymond Bennettiqa veab
nrenkalt minema! 2. peab temale ütlema, et ta on
tonn. Mis ka temaga ei juhtuks, peab seda teacma
keegi, kes konnana tundmatu on." tegema
. „Gordonil on kutse Ameerika
saatkonda nestapaewal lõunale. Lõpp teba (Zif l
uus alarmkell lastud neljanda treviastm^
Ta lähcb hommikul kell 1,15 tK «
(Järgneb.)
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Hiliskewadine külmalaine lõpul.
Öökülmade ja lumesadude kahju ja kasu pöllmaajaadasele.
Millisteks kujunewad edaspidised ilmad?
Mai lõpul ja juuni esimestel PSewadel meile kahju kSrwal siiski rohkesti kasu tõi ja
Walitsenud soojadele ilmadele järgnes möödu nimelt suurema hulga putukatest ja muist
«ud nädalal oodatud jahe Periood, mis tawa kahjuritest HÄvitas, kes juba hädaohtlikkudeks
lifelt peaaegu igal aastal esineb juuni esimesel muutusid nende rohkuse tõttu.

Veerandil wöi kolmandikul. Tema kestus on
kord lühem, teinekord Pikem, olenedes Mest,
liiguwad tsüklonid ja neile järgne
toad jäämere kõrgrõhkHmnad. Enamasti jääd
ta

Millisteks kujunewad edaSpi
dised ilmad?
Tänawune hiliskewadine jahe periood on
tawalifest pikemaks wemnud, sünnitades oma

ebasoodsa ilmastikuga Paljudele muret ja
tuska, eriti igasugustele ekskursioonidele ja
warajastele suwitajatele. Jahedate ilmade
püsimise peapõhjustajaks on madalrõhkkond,
mille lääneküljel möödunud külmalaine Lää
nemeremaile letois ja mis kogu aja Püsis
Põhja- ja Kirde-Wenes. Seetõttu woolas
Läänemere idarmmikule loodetuultega alali
selt jahedat õhku. Samuti põhjustasid wii
mased osamiinimumid pilwesilmade püsimist,

toi imas eks kewadifeks külma
Perioodiks.
Tema põhjustajaks on Grööni kõrgerõhkkond,
mis järgneb ühes külmalainega mõnele tuge
toale tsÄsonile, kui wiimane liigub Atlandilt
üle Läänemere piirkonna Põhja-Wenesse. Sa
geli ulatuwad sellised hilised külmalained
Kesk-Euroopasse ja mõnikord isegi liiguwad
üle Põhja-Euroopa ja Siberi Enamasti käi
toad nendega kaasas laialdased öökülmad ja mille tõttu päikesepaistet wähe oli ja seega ka
kohati lumesajudki, mis sageli Põllumajandu temperatuur wäga aeglaselt tõusis.
sele suurt kahju toowad. Meil Eestis on kah
Eelpool mainitud madalrõhkkond ei päa
jud harilikult wäikesed, sest külmalame ujla senud Kirde-Wenest enam edasi idapoole, sest
tub siia nõrgana ja enamasti kaitjewad pilwi tugew Siberi kõrgerõhkkond laienes aeglaselt
tus ja wihmasajud suuremate öökülmade eest.
läänepoole. Eile oli kõrgerõhkkond lewinud
Ka möödunud külmalaine põhjustajaks oli juba üle Uural ide Jda-Wenesse ühes laialdase
Grööni kõrgerõhkkond, mis järgnes Atlandi soojalainega. Seetõttu liikus?a madalrõhk
Madalrõhkkonnale läinud nädalal. Kuna wii kond läänepoole tagasi, milline nähtus wäga
mane liikus wäga aeglaselt ja Põhja-Wenesse harwa esineb, kuid ühtlasi parima tunnistuse
koguni püsima jäi, siis lewis külmalaine üle annad Siberi körgeröhKonna tugewuisest. Eile
kogu Läänemeremaade ja Pöhja-Wem ning asus madalrõhkkond Nordkapil, kust ta arwa
ulatus paiguti Kesk-Euroopasse. Samal ajal tawasti liigub Jäämerele ja seal aeglaselt
tekkisid Põhja- ja Kest-Skandwaatyias ning täitub ning kulmalainte lewunist Euroopa
Põhja-Soomes lumesajud, millised ulatusid ka mandri suunas takistab.
Eestisse.
Eilne pilwine ilm ja öösised wihmasajud
Meil oli lumesadu üldiselt nõrk,
Kagu-Eestis olid tingitud nõrgast Leedu osa
kuna Stootsis ja Soomes see kestis miw miinimumist, milline suundus Ae Läti Lää
päewa hoopis tugewamal kujul. Samuti esi ne-WeneSse, kus ta lähemail Päewil täitub.
nes meil öökülm nõrgana, kuigi ta kordus
Wiimaste ilmateadete järgi
mitmel ööl. Peaasjalikult tuleb see tänuWLärt asjaolu kirjutada tugewa wule, suure on Pürenei kõrgerõhkkond wallutanud Keskmalt osalt pilwiste ja sajuste ööde arwele, Euroopa ja ulatub harjana Lõuna-Rootsi,
mis takistasid öökülma tugewnemist ja laial kust nädala lõpul Siberi kõrgerõhkkvnnaga
dast lewimist. Seetõttu on kannatanud ainult Wenes ühineb. Mõlema kõrgerõhkhonna piir
õrnemad aiawiljad, madalamatel kohtadel pai konnas walitseb praegu soe ilm, milline lewib
guti ka hein, kuna pölluwiljad ja muud tuge Läänemeremade, niipea kui pöõrdutoad wuled
wamad taimed üldiselt rikkumata jäid ja ai kagusse. Igatahes algab juba neil päewil
järjekindel temperatuuri tõus kogu Ida- ja
nult jahedate ilmade tõttu wähe pöewad.
Mis puutub lumesajusse, siis peab tähen Kefl-Euroopas ning Läänemere Piirkonnas.
dama, et see oli küll mitu korda kasulikum kui Ühtlasi on loota ka pilwituse wähenemist ja
wastupidi. Nimelt sisaldab fuwine lumi läm selge- ning kuiwawõitu ilmade ülekaalu. Ar
mastikku ja mõjub taimedele kuustwäetisena. watawasti jääb suurem osa käesolewa kuu
Ühtlasi häwitas lumi ka suurel määval Putu ilmu soojadeks, sest Siberi körgerõhkkonnad on
tawaliselt püsiwad.
kaid ja nende tõuke.
A. O.
Üldiselt näib, et möödunud külmalaine

selle maa
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TAGATI S
Ford-taadused tagatakse piiramatuks
aiaks. Vigastanud osad asendatakse
tõstega või parandatakse maksuta.

Missugusel põhjusel on Ford reoauto saavutanud säärase
poolehoiu meiegi maal?

MAKSMINE

Ford-tooresainete ja Ford-tdö kõrge kvaliteet piira
mata t&gatis madalad hinnad ja soodsad maksutingi
mused ainulaadne Ford-hooldeteenlstus kõik see on
teinud Fordi tarvitajaskonnale majanduslikult kõige
soodsamaks ja kasulikumaks veoautoks.
Sama kogemuse saate ka Tele. Paluge lähemalt Ford»
müüjalt tasuvusarvutusi.

Meie maksmisesüsteem pakub Teile
kasulikke maksutingimusi.

HINNAD:
1W H" shassii Ekr. 2,150:
IJIH* veosh assil ... Ekr. 2,985:
157* » .... Ekr. 3,040:

LINCOLN

Fordson
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Kahekordsete tagara
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taste eest lisamaksu Ekr. 125:

4**

&
MS

JifS

1
Aiin

m
/
4
t

Asunikkude hooned, loomad ja warandus tules.
Suur tulekahju Walgamaal Hummulis.
Walgast, IV. juunil. Õöl wastu kol
mapaewa läks Walgamaal Hummuli wallas
Aitsaare asund»»seS põlema August .Mummi
päralt olew laut, mis oli kasutada sama asun
duse asunik Enft Weri käes. Tuld märgati
alles siis, kui osa hoone katusest juba ära Põ
lenud oli ja hoone leekides seisis. Kui Weri
tahtis lauta tungida, et loomi päästa,
kukkus põlew lauda lagi ragina
ga sisse ja mattis oma alla kõik
laudas olewad loomad.
Weri ise pääses aga õnnekombel. Lauta Põle
sid sisse asunik Weril 5 lehma, 1 hobune ja
siga põrsastega. Peale selle kõik muu kraam,
wili, linad, jahu, sest hoonet kasutas Weri ka
aidana. Sama hoone teises otsas asus asunik
Johansoni warandus. Seegi põles ära, ilma
et midagi oleks päästa saanud. Tulle jäi 1
hobune, siga 6 põrsaga, uus wanker ja muud
kraami. Kogu põlewast hoonest saadi päästa
ainult ühed hobuse rangid.
Et tuul wõrdlemisi tugew oli, lewines tu
li edasi ka alltuule olewatele hoonetele. Esi
mesena wõttis tuld asunik Tellingu .laut.
Hoone põles maani maha. Wahepeal oli õn
netuskohale rutanud ümbruskonna rahwas.
Nii saadi põlewast laudast päästa loomad ja
ka muu kraam. Ometi kandus tuli edasi weel
Tellingu elumajale, kus elas 3 asuniku pere-

konda: Tellingu, Soloni ja Juhansoni. Et
kustutusabinöusid ja wett käepärast ei olnud,
ei saanud ka juurerutanud rah
was tulele mingil kombel piiri
panna. Mähe ajaga oli suurest hoonest jä
rele jäänud ainult tuhahunnik. Suurem
hulk kraami suudeti siiski päästa. Kuna asu
nik Telling ise kodus ei olnud, põles .temal
maija sisse suurm hulk rukkid, liha ja toa
kraam, sest naine, kes kodus oli, ei suutnud
üksi kõike kraami wälja tuua. Elumajalt kan

FORD MOTOR COMPANY or FjNLAND O/Y
HELSINGI, SOOME
Kaks Rooma
Karskusliidu miljonär Wõrumaal.
Õnnelik wöttjn Kölleste walla kaupmees Alfred Krips.
Tahab miljoniga talu osta.

dušid sädemed edasi saunale. Saun wõttis tuld

ja põles samuti maha.
Nii HLwitaS tuli paari tunni
jooksul terwelt k hoonet
Tule lewinemist soodustas suur tuul ka kuS
httusabinöude Puudus. Õnnetusest teatati
küll otsekohe Soe tuletõrjele, kuid 10 km kau
guselt kohalejõudnud abi wõis ainult weel
tükke kustutada.

Kogu kahju hinnatakse 1 milj. sendile.
Hooned olid wäiksema summa eest kinnitatud,

kuid wallaswara oli täiesti kinnitamata. Ar.
watakse, et tuli sai alguse süütamisest, sest kõi

gepealt märgati tuld allpool tuule olewast
Weri lauda otsast. Lauda lael oli linu ja
takku, mis kergesti tuld wõtsid.
Kolmapäewa hommikul sõitis Walga kri
minaalpolitsei ametnik kohale aSja juurdlema.

Mussolini
loeb paawsti häälekandjat „Osservatore Ro
manot" ja lausub süngelt: „Oodaku! Kui
olen Malmis paawsti asjadega, wõtan käsile
Wana-Jumala enda!"...
Wõiu abimetsaülema

Poolakad lahkusid Läti koa
laip leitud.
litsioonist.
KaS enWtajpmine wõi õnnetus?
3Mm olewjat taMkult poolaswtud.
Teisipäetva
õhtupoolikul kell 4 leiti Tam
RXt CL st, 10. juunil. Dwinskis peeti ära
mula
järwelt
mingisugunekuju, mis sarna
Poola organisaitsioonide nõupidamine, mil
lest wõtsid osa ka saeima saadikud. Otsustati, nes inimese laibale. Lähemal jävelwaatuse!
et siin on tegemist läinud nädalal jäl
et Poola rühm lahkub koalitsioonist, millega selgus,
jetult
kadunud
Wõru abimetsaülema Jaaska
laheneb ka siseministri abi Werschbizki lahku
laibaga.
Leiust
teatati
omastele ja politseile,
mine, mis seni peaministri poõlt wastuwõt
kes
kohale
läksid
ja
laiba
lahkamismaija tol
matucks jäi.
metasid. Seega on nüüd nädala-päewad ka
Parlament uurimiskomisjon, keS jatkab dunrck olnud Jaaska laiba ümber keerlonud
kõmujutud lõpetatud. Kollnapäewal toime
poolastamsie küsimuse juurdlemist ja kes on tati
lahkamist. On rctske kindlaks teha, kas
otsekoheseks põhjuseks poolakate lahkumised
Jaaska
uppus wõi uputas enese. Näib kin
koalitsioonist, jõudis oma esimeselt rummis del olewat,
et ta ise on enese uputanud, mida
reisilt tagasi. Komisjoni aruandest selgub, et põhjustasid rewideerimise tulemused tema
seisukord Jlukste maakonnas on täitsa eba ametikohal, nimelt mõningad puudujäägid ja
normaalne, lätlased olewat paljudes waldades korratused. Nähtawasti mõjusid need tund
tagakiusatud ja häwtnemisele määratud wä likule mehele raskõli ja ta lahkus elust häbi
hemusrahwu.se seisukorras.
pärast.
Tälendawalt zteatataffe, et poolastamrse
küsimuse juuMemine ei ole kaugeltki weel
„Po*timcasl"
lõpetatud ja sellepärast ei tehta wesl mingi
sugust otsust. Lahtiseks küsimuseks jääb mm
wölb tellida Igast hw
fcngi' kui erapooletult saab.komisjon „poolasplevast Iga km lÖpmiL

Nagu nüüd selgunud, on Eesti Karskus
liidu loterii peawöit 1.250 000 senti langenud
Wörumaale. Sedapuhku on õnnelikuks
wõitjaks Kölleste wallas Karaskil elutsew
AlfredKrips.
Wärske miljonär on noorewõitu mees,
sündinud 1902. a. Tartumaal mõisakutsari
pojana. Möödunud aastal oli ta alles töö
lisets WeMmõisa willawabrikus, kust lahkus
detsembris ja asus Wörumaale Kölleste wal
da, rentides siin kauplusekvha. Wöidupileti,
millega ta nüüd miljonäriks sai, ostnud ta
Tartus käies Karskusliidu reklaamautoft,

millega linna mööda pileteid müüdi. Söoidfe
numbri teadasaamisel oli meeS rõõmsalt ül
laiatud, kuigi ajalehtedes peawöidu number
mitmel wiisil oli märgitud. Et asjasse ftü
gust tuua, päris A. Krips Tarwst Karskuslii
dust järele, kus selgus, et tema number siiski
peawõitja oli. •.
Wärskel miljonäril on juba kawatsused,
mida miljoniga peale hakata. Nimelt tahab

Werise peaga mees raud
teel.
Annemõisa ja Antsla wahel.
Kolmapäewa hommikul kell 3 leiti Antsla
ja' Annemõisa jaama wahel raudteeroobaste
kõrwalt werise ja purustatud peaga mees
wäheste elumärkidega. Tehti et siin
on tegemist Wöru linnast pärit olema raud
tee maälri Lepikuga. Nähtawasti oli L. pur
jus olekus raudteele magama jäänud, kus
rong temal pea purustas. Eelmisel öhwil oli
Lepikut nähtud joobnuna raudteel liikumas.
Raskete wigastustega toimetati ta Wõrru.
Arstide arwates on mehel elulootusi.
Rööwimine Antsla laadal.
Antslas peetud laadal wiibis ka Tartu
autojuht Paul Tall, kes oli enese laädatujus
purju joonud. Öösel tungiti temale tuletõrje
seltsima,ja juures kallale, pekseti ta läbi ja
Riisuti taskust rahakott 38 krooniga. Mees
teatas sündmusest. Politseile, kes' wahi alla
wSAs 3 kohalikku elanikku, süüdistades neid
kaklemises ja riisumises. Nende seas on üks
Harku endine kaswandik.
Riigikohus arutas 36 weski
tagasinõudmist.
Teisipäewal olid riigikohtus arutusel eit*
iiste mõisnikkude weskite ja mõisa teiSte

Klaaspalee kurbmäng.
Kaswaw kahtlustus, et kunstitempel lauges

ta selle eest omale muretseda kinniswara tala

näol. A. Krips abiellus alles hiljuti. WärS
kel noorpaaril ei ole weel järeltulijaid.

kurja käe ohwriks.

Münchenist, 9. juunil (Trj.). Liigu
wad kangekaelsed kuuldused, eriti kunstiring
kondades, et katastroofiline tulekahju, mis hä
witas Müncheni Klaaspalee ja mille ohwriks
langes hiiglahulk kunstiteoseid, on sündinud
kurja käe läbi. Nagu juba teatatud, arwati, et
kunstinäituse wõis põlema süüdata mõni
pettunud kunstnik, kelle teosed ei ole leidnud
tunnustust. Seda arwamist kinnitab nüüd
teade, et kunstinäituse juhatus on näituse eel
teadmata poolt saanud terwe vea ähwarduS
kirju.
Teisest küljest arwatakse küll, et tulekahju

tvõis tekkida wärwainete isesüttimisest, nagu
teatab „Münchener Telegrammzeitung". Ro
mantikute saali renoweerimistöödel oli tar
witatud wärwaineid ja arwati, et wärwised
terpentiini ja wärnitsaga imbutatud räbalad,
milliseid tarwitati wana wärwikorra kõrwal
damiseks, on süttinud. Ettewõtja aga seletad,
et tema 20-aastase praktika kestel ei rÄe sar
nast juhust weel olnud. Pealegi olnud tõöd«
juures suitsetamine täiesti keelatud.

tMMDMNNMMMttiiUiiZKNRttSMNMMMN»»,
Edasiöppijad õpetajad Tallinna kolledjhiS.
Palun tingimata kõiki edasiõppijaid õpeta

tööstushoonete tagasinõudmise asjad. Arwult jäid koguneda nõupidamisele tundide wõtmrse

tamise asju" juurelda, sest komisjoni ei wa oli kaebusi 36. Kohus lükkas otsuse kuulu* korraldamiseks Tartu Õpet. seminari ruu
netamine keelatud" pealkirjaga sildckene (Pa litud wähemusrahwuste esitajaid, rääkimata tamise edasi 13. juunile. Samal Päewal midesse pühap. 14. juunil punkt kell 1 lõunal,
Politseinik, kes ei tohi kõnelda.
temal)
petab iaitima politseinikku tähelepanu Meel poolakatest, kes nüüd koalitsioonist lah- kuulutatakse otsused ka Narma linna popsi
August Jäger.
Huwltaw on Nõukogude Wenes tänawpo
Lunud.
asjades, mis samuti teisipäewal arutusel olid. MKSM!HSnmmm!NS •••••••SSSSSStt
litsei, nagu juuresolew pilt näitab. Kordnikul kõrwalejuhtimise eest publiku Poolt.
on keelatud igasugune seletuste andmme. „Kõ
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Daani üliõpilaslauljate mees
koori kontsert E. Ü. S.-is.
Kirikuelu terweneb.
Nagu juba teatatud, saabuwad täna hom
mikul üliõpilaskonna külalised daanlased.
Eesti kiriku! 850 tuh. liiget. Möödunud aasta! ristitud 11.634 last. Surnuid aaSta Kell 149 on neid üliõpilased jaamas wastu
wõtmas.
jooksul 12.422. Armulaual käinud 225644 hinge. Laulatatud 5633 paati
Meid palutakse weelkord tähelepanu juhtida
Katvttk» kirik waTutab Balti«aid.
„Dansk Studenter Sangsoveiningmi" Daa.
Teisipäeval, peole kiriAtpäewa aüvamise kes juhtis tähelepanu asjaolule, et paljud ki nt üliõpilaslauljäte meeskoori kontserdile Eesti
ja juhatuse ning komisjonide waliinise, kan rikuõpedajad ei seisivat o'ma> ameti kõrgusel, Üliõpilaste Seltsis.
Kontserdi algus on kell 7.30 õhtul. Daani
dis prof. Rahamägi ette kiriku aruande. Al ning sootois, et rrigiwvim peaks astuma kon
guses juhtis aruoudja tähelepanu walitsewa sistooriumile appi üleaisa löönud hingekar üliõpilaslauljate meeskoor on kõrge taia piu
tele majanduslikkudele raskustele, mis ka ki jaste korralekutsumisel. Õp. Kerem soovis, naga, koosneb nii üliõpilastest, kui ka ülikooli
et astutaks samme kirikult võõrandatud maa lõpetanuist Daani lauluarmastajatest, kes ta*
ribielule on mõjunud halvavalt.
Koguduste elu on aasta jooksul olnud vil de eest tajumaksmise seadusse kiiremalt Mi hawad sellel kontserdil pakkuda paremat. Koo*
jakas ning hoogne. Kirikumuusika elusta mi viimiseks. Õp. Sternfeldt vastas, et on kõik ris on kaastegewab ka mitu Daani ooperilaul*
vis võimalik, et asi liiMÄs kiiremini, jat teiste 42 hulgas. Kuna koor on just iili
seks ja ilusamaks mwltmffeks on palju kaasa
mõjunud möödunud aastail ärapeetud kiriku kuid politilised kombinatsioonid ja parteide õpilaskonna külaline, loodab üliõpilaskond, et
muusika kongress, tois üles seati põhimõtted vaheline poßtrka on selle seadu.se surunud kontserdile blmub hulga üliõpilasi ja ka wilist*
ja näidati teid kirikulaulu kõrgemale tõstmiseks. surnud punkti. ÕP. Jävloe avaldas head lasi ning teisi lauluarmastajaid. Kontserdile
Edasi juhtis aruandja tähelepanu asja meelt, et aruanne kannab optimistlikku ilmet, Pääs on wabatahtliku maksu eest ja sissetulek
ning laseb oletada kirikuelu tervenemist. Sõ on daanlaste Poolt lubatud üliõpilaskonna
olule, et
nawõtjatele vastates, tähendas Prof. Naha omaabi vttewõtete heaks. Kontserdile saadetakse
rooma-katoliku kirik ähvardab vallutada
mägi, et süüdistust õpetajate mitte ametikõr ka kutse kohaliku Daam koloonia liikmetele.
Baltimaid.
gusäl
ei saa üldistada. Suurem Olgu tähendatud, et Tartu Daam koloonias
Boltiinaade oma rüppe haaramiseks on Riiga endmusseismisest
hingekarjaseid täidavad oma kohuseid on 10—11 perekonda.
asutatud koguni katoliku vaimulik õppeasutus,
Pärast kontserti korraldatakse kell S daani-külamillel on 16 õppejõudu, kiuna Tartu ülikooli korralikult ning on teeninud kõigiti nii kogu IHSMe Shhtsöö! korp! Wiroma ruumide». Ilusa
duse
kui
ka
konsistooriumi
lugupidamise.
usuteaduskonnal on kõigest 7 õppejõudu. Sel
Peale läbirääkimiste kandis noorsootöö ilma puhul kujuneb see jumalagajätmise kooSwiibi
tööl on olnud ka teatavaid tagajärgi, sest
sekretariaadi
juhataja õp. A. Sternfeldt ette mine iväiksekS millel? Höpgard ja Gchuktzi
paljud isikud on ülle Iläimtb fatolSTu usku.
referaadi
kristlik!st
noorsootööst ja selle taga ettewSte lahkesti üliõpilaskonnale kaasa aitab. Kik
Aruandeaasta soobsul on kirikuelus ette
järgedest.
Lõpuks
refereeris õp. R. Bidder lalised lahkutvad öösise rongiga. Külalistel on
tulratb fd rida wäärnähtusi, lnillest vileks ni
sise
misjoni
tööst.
Sellega
lõpv"s kirikupäeva kontsert ka RiiaS.
metada Maarjg-Magdaleena kirikutüli, mille esimene tööpäevDaani üliõpilaslauljad
tagajärjel seal praegu walitseb kaks nõukogu
ja juhatust. Poalle Me on ette tullnud weel
Tallinnas.
lisaku kogudus heidetakse
mõningaid teisi mäiksemaid wäärnähtusi, mi
Üleeile
saabus
Tallinna Daani üliõpilaste
kirikust wälsa.
da konsistoorium on püüdnud jõudumööda
12-lttfnTcfirte meeskoor. Neid lootsid sadamas
lahendada.
KirikupäeMa teine, tööpäew algas kesk
Daani charge d'affaires Schulz, kohali
EesG cw. lut. usu kirikus on personaal kassa aruande ettekandmisega. Paljud kogu Ivastu
raamatute järele 850 tuh. liiget. Nendest on dufed ei ole tasunud oma kohustusi kiriku knd daanlased sa üliõpilaskonna esitajad. Kii*
kirikumaksu tasunud kõigest 205 tuh. hinge, keskkassa masin'. Selle tõttu jäetaGe need lalised olid tahtnud Eestis suuremat kontserti
mis teeb tvaewalt 25 prots. kõikidest kiriku kogudused, kes kuni 1. weebr. 1932. a. ei ole anda. kuna aga meil kontserdi hooaeg läbi, an*
liikmetest. Kiriku rüpest on aasta jooksul lah esitanud mastawäid aruandeid ega oma ko dis koor raadiokontserdi ..Estonia" Sinisest saa
kunud 350 hinge ja juure tulnud 817 hinge. hustusi tästnud, kirikupäewal ilma hääleõigu list. Publikut oli kontserdil wähewõitu, kuid
daanlaste laul oli sednwõrd sütitaw, et kiidu*
Sündinud ja ristitud on aasta jooksul 11.634 seta jne.
awaldusi
õige ohtralt sadas. Daani laul oli
last, neist 730 wäiljaspooil abielu. Möödunud
Sette järgi tuli arutusele lisaku koguduse ka seda wäärt.
aastal oli sündinuid kõigest 11.468. Sellega ew. luteriusu kiriklikust liidust wäljaheitm.ise
Eile tegi koo? wisiidi riigiwanemale sa lim
on sündinute arw käesoleval aastal tublisti knsignus. Konsistooriumi ilmalik assessor,
napeale.
Samuti tehti wäliasõit Piritale ja
suurem eelmise aasta omast, mis iseenesest rahukogu liige tõi ette rea koguduse
rõõmustan? nähtus. Kuid, kui heidame Pilgn kõrwalekoldumisi kiriku põhiseadusest ja kon- Kosele. Õhtul lahkusid külalised Tallinnast ja
aasta jooksul surnute armuke, siis näeme, et Mooriumi korraldustest. Nii ei ole kogudus sõitsid edasi Tartu.
Uus Prantsuse saadik esitas
see ületab siiski möödunud aasta sündinute Peale konsistooriumist «eemaldamjist maksnud
wolitused riigiwanemale.
armu. Laulatatud on 5633 paari ja leerita kirikumgkse ega ka' saatnitd oma es,ta'jaid kon
tud 12.565 leerivast. Armulaual on käinud jistooriumi poolt määratud uurimiskomisjo
Eile kell 12 esitas uus Prantsuse saadik
kokku 225.644 hinge.
ni koosolekutele. Peale Attttaguse praosti Andrö Bruöre wolitused riigiwanemale.
Õpewjaid on kiriku teeniStüseS 152, kost Jalajase konsistooriumi ettepanekuga ühine üksikust eskadromst koostatud ratsaeskordist
reid 151 ning organiste 51. Laulukoore on vijise asuti hääletamisele. Hääletamise taga saadetuna sõitis uus saadi? wälisministee
kokku 116. Neist on enamik töötanud häSti ja järjeks on,' et lisaku kogud lvs heideti kirikli riumi juriidilise büroo juhataja Hamani saa
rahuldawalt, luua kolm koori on nõrgad. kust li-idust wÄlja 160 häÄlega poolt 1 wastu tel Kadrioru lossi. Kaitseministeeriumi or
Kiriku juures töötab ka 51 kristlikku noorsoo seistnisel.
kester terlvitas.marsiga ja komendant rapor
organisatsiooni, millest enamik on näidanud
teeris.
paewaikorra punktiks on weel
wiljakvt ja hoogsat tegewust. Korjanduste ja
kirikuimaade tast, küsimus.
Oma wolitusi üle andeS pööras saadik
annetuste kaudu on kbkku wõetud ümmargu
LäbirääkinMtel selgus, et kiriku ke.skma>- riigiwancma poole kõnega, et Prantsuse rah
selt 25 milj. senti.
kitsuse jai koguduste esitajate seisukohad lähe was wnneb Eesti rahwa wäsimatut püüdu
Prof. Rahamäe ettekanne möödunud aas wad lahku. Kiriku keskwalitsus tahab ofä arenemiseks Euroopa rahwaste suureS peres
ta kirikuelust kandis
klirikumaade tasust konsistooriumile, kuna ja hindab kõrgelt selle töö tulemusi, mis Eesti
optimistlikumat ilmet, kui seda on olnud Mare koguduste., esitaja õp. A. Kerem ja sapdik J. lühikese aja jooksul on saawutanud. Saadi?
matel aastatel piiskop Kuke poolt esitatud Jaanis awaldasid seisukohta, et tasu läheks toonitab, et tema ei taha midagi tegemata
aruanded.
tMveM kogudustele. Hääletamisel läks läbi jätta, et tutwumda ühiste küsimustega ja
Osa sellest optimismist tuleb panna aruandja A. Kevemi ettepanek, et täsn maade eest saaks kõwendada weclgi ülihäid suhteid Prantsus
optimistliku iseloomu arwele.
ainult kogudused, kuna prof. Rahamäe was maa ja Eesti wahcl, milleks ta loodab rii
Peale aruande ettekandmist tehti waheaeg tnettepanek läbi kukkus.

ning jatkati koosolekut peale lõunat kell neli.

giwancma lahkele kaasabile.

Riigiwanem wastas: Olen õnnelik, et
ei saa märkimaa jätta, et eriti
Pcalelõunane koosolek algaS
hääletasid ettepaneku tvastu õpetaja Stern wõin terwitada Teid suure Prantsuse rahwa
läbirääkimistega aruande kohta.
fell>t ja' Raudkepp, samuti mõnÄ) teised õpe esindajana ja tänan heatahtlikkude soowide
KõiglPealt wõttis sõna Wõru saadik Jaason, tajad ja mõned üksikud kirikusaadikud.
eest. Minule ja minu kaaslastele on ela
waks rahulduseks teadmine, et Eesti rahwa
püüdeid arenemise suhtes tuntakse ja hinna
takse Euroopa rahwaste peres. Mul on hea
Wabariigi walitsuse otsused.
Töökonwerentsi kahwatu
meel kuulda Teie soowi, kaasa aidata meie
Soome walitsuse poolt lubatud stipendium
lõpp.
püüetele selleks, et weelgi tiheneksid head suh
otsustati anda Tartu ülikooli üliõpilastele
Genfi st, 10. juunil. (Trj.) Rahwus
stud. phil. Kristiine Kadaknle ja agr. Endel waheline töökoMverents lõppes teisipäewal. ted meie maade wahel. Seda tehes wõite
Wintile õppimiseks ja täiendamiseks soome Lõpukõne pidas rahwuswahelise tööbüroo esi- alati arwestada minu isikliku kaasabi ja
Eesti walitsuse heatahtlikkusega.
ülikoolis.
Uiees Albert Thomas. Kõne oli õige pessi
Haridus- ja sotsiaalministeeriumi teaduse mistlik. Thomas rõhutas, et oleks petlik
ja kunsti osak. dir. G. Ney määrati walit oodata üleilmlise majanduskriisi lahendamist
Suwipilte.
suse poolt esitajaks Soome-Ugri kultuurkong tööbüroo kaudu, kes wõib ainult piiratud ula
ressile Helsingis. Teda wolitati edasi andma iusega samme astuda. Thomas leidis, et
wabariigi walitsuse esitajana Soome ja Un töökonwerents ei ole seekord annud praktilisi
gari walitsuse esitajatele 4. Soome-Ugri knl tulemusi, Luna ägedal kujul esile tõusid lahk
tuurkongressil wabariigi walitsuse kutse osa helid tööandjate ja tööliste wahel.
wötmiseks 5. Soome-Ugri kultuurkongressist
2½ milj. juuti tuleb His
Tallinnas, mille aeg wsel kindlaks määra-paaniasse?
mata.
WalitsuS kinnitas sihtasutise „EeSti Kul
Mad riid ist, 10. juunil. (Trj.) His
tuurfilmi" põhikirja.
paania Kr ikl aste häälekandja „Gl Debate"
Wabariigi walitsus esitab riigikogule akt awaldab jutuajamise n. n. Sephardimi juu
siisimaksu määrade seaduse muutmise seaduse tide esitaja Coriotiga. Coriot awaldas arwa
eelnõu ja tubakamaksu seaduse muutmise ja
mist, -et n. n. Sephardimi
täiendamise seaduse eelnõu.
juutide hulk, kes pAioeneb 15. sajandil His
paamast juutidest, tahab tagasi
Endine ohwitser heitis rongi
tulla
Hispaaniasse. Coriot märkis, et His
alla.
paania tvaMtsuseil ei tohiks selle wastu mi
Teisipäewa õhtul lell 6 hieitiS enese. Endla dagi olla, kuna need ju-übil) on Hispaania
tn. otsa kohall- elektrirongi alla Tallinnas Wabariiklikkw walitsnst rahalise kt toetanud.
elntsew Stafi Moguli, 49 a. mana, ja sai Juutidel on ka>watsus .chitada suur sünagoog
Ilmateated
silmapilkselt surma. Moguili vn endine tsaa Barcelvnasse ja samuti Ameerika juutide
„Preili
Anna,
lubage mulle aimilt, ei
riaegne- vhwitser sa teenis mabariigi algupäeannetuste kaudu saadawa ra->
Mil la meie kaitsema es, kust wadaStati ja haga tagasi osta suur Toledo sünagoog, mis ma wõiks homme Teid jalutuskäigul jaata
alandati reameheks, kima ta ei õppinud ära mitmed sajandid juba olnud katoliiklaste ja ma kuulutan homseks ette ilusa ja päikese
paistelise ilma."
eesti keelt. Selle järele langes ta majandus kirikubs.
liTudesse raskustesft ja elatas end juhusli
Briti majanduskonwerents
kust -tööst. Wiimasol ajal hakkas ta awalda
mcv nõrgameelse tundemärke ja rääkis enese
tapmise kaMatsusest..

"Lõõkkuu" Wene metsatööle.
Leningradi raadiojaatn teataks et 15. jun
nist kuni 15. juulini kuulutatakse Nõul We
nemaal wälja metsaparwetamisa „löökkuu",
mille peamiseks sihiks on, täita kuu lõpuks
mitte wähem kui 75 prots. kõigist aasta kohta

ette nähtud töödest.
Kas on ovdata uNt dumpingulainet puu
turul? Esijoones on wist küll oodata Meelgi
ägedamat „kulakute>" saatmist stmni-Miisilis

Londonist, 10. junnilt. (Trj.) Domi
nioonide sekretär Thomas tegi alamkojas tea
tabaks, et Britt majanduskonwerents, mida
kamatseti pidada augttstvkuiill Ottawas, on
edasi lükatud 1932. aasta peale. Nisne-lt oli
Austraalia ja Uus-Meremaa walitsus asu
nud se,isukoiha!le, eit nad ei oile, konwerentsiks

küllalt kte lvailmistaitud. Teised walitsused
awaldasid nende a,lgattchsl nõusolekut VonMe
rentsi edasilükkamiseks.

5 prots. tööliste päewa
palgast.
Eesti piiritusewedajad
Punase piiriwalwe „mowriseerimine".
lõksus.
Moskwast, 10. juunil. Nõukogude W«Helsingist, 10. juunil. Piiriwalwe ta nes on algatatud korjandus punaste piiriwä
bas ööl was-tu esmaspäewa Helsingi, lähedal gede ~motoriseerimise" heaks. Kõigis Ploskwa
mootorpaadi 260 l. salapiiritusega. PaadiS oli wabrikuteS on määratud 5 prots. tööliste Päe
tele metlsaltöödele.

2 eestlast, ?e« wangiStatt.

wapalkadest selleks otstarbeks.
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Pärast Chequersi.
Tagajärgede kohta esialgu alautt hulk oletust.
Üldiselt arutab Prantsuse
Berl i i n ist, 10. juunil. (Trj.) Saksa
riigitantsler Brüning ja wälisminister Cur Saksa moratooriumi nõudmist wordleuns!
tius jõudsid teisipäewal ennelõunat ookeani
ta*uÄtoÄ,v ' *££:
aurik „Euroopa" pardal Hamburgi ja sõitsid dent teab öelda, et Thequertt kohtmmse I- l-Mr«
edasi Berliini.
kimiste tulemuseks saab a-watawa-t» olema
Berliini jõudmisel kutsutakse kokku peatselt

walitsuse koosolek, kus Brüning Chequersi
nõupidamistest aru annab. On ettenähtud
riigikantSler Brüningi sõit wabariigi presi
dendi mõisa Neudecki, kus kantsler president

Hindenburgile oma sõidust aru annab.
Saksa ajakirjanduses
on Chequersi nõupidamise tulemused tähele
panu keskkohaks. Sealjuures lükatakse aga

samaale

kolmeaastase moratooriumi audmme.

Kuigi ametlikul pool tvaigitakse, arwab
respondent teatada tvõitvat ka Chequersi nõuptda
miste mõningatest löputulemustest.

Nimelt olewat leitud, et ei ole kuvalt kohane

tveel aeg uue rahtvuSwahelise konwerentsi wöl aS.
jatundjate nõupidamise kokkukutsumiseks «pauM
ametlikkudes ringkondades kategooriliselt üm ooniprobleemide ümberotsuStamisek». Selle
ber mõnede lehtede poolt awaldatud teateid, ei oletvat nõupidamisel Aoungi katva retvideerum.>
nagu kawatseks Saksamaa juba lähematel käsitletudki. Leht nimetab ka osalist moratooruwn.
päewadel esineda nõudmisega, et Saksamaale mi» Saksamaa seisukorda peaks parandama. _
kiinmufe lahendamiseks seiswat sthisriikide käeS.

antakse moratoorium n. n. tingimisi-reparat

sioonimaksude suhtes, mis kujutab enesest um Inglismaal kui ka Saksamaal on aga selge, st
Ameerikal on vaske otsekohe wölatasmnise lõpeta
bes 2/3 Aoungi kawas ette nähtud maksudest.
misega nõus olla, eriti ühisriikide eelarwe raÄuSte
Politilistes ringkondades rõhutatakse, et wa
litsus ei taha astuda liiga rutulist samme ja ja prefidendi-tvalimiste eelolekul. Selle tõttu tva

et loosse on segatud waleteated, mis on aga

litfeb ka teatud pessimism. Leht arwab, et nendest

minister MacDonaldile ja wälisasjade sek

mised on andnud uut usaldust.

seda kahjatsetawamad, et need wõiwad Saksa raskustest üle saab.
Walitsuse häälekandja «Daily Herald" iähen
maa huwidele kahju teha.
dab,
et Chequersi nõupidamised tähendotvad uut
Teatawasti anti Chequersis Saksa riigi
peatükki
Saksa-Jnglise wahekordade». LäbiräÄv.
kantsleri ja wälismmistri poolt Inglise pea
retär Hendersonile kutse
wastukiilaskingukS

Berliini. Politilistes ringkondades arwatak
se >et MacDonaldr ja Hendersoni wastukü
loskäi? Saksamaale sünnib Inglise alamkoja
sügisese puhkuse kestel.

Pariisist teatatakse: paljudel Prantsuse leh
tedel olewat nähtawasti ühesugusest allikast
kindlaid teateid, et arwatawasti auguöti- wõi
septembrikuul kutsutakse Baasclis kokku
konwerents reparatsiooni küsimuse ümber
otsustamiseks.

Sealjuures märgib ..Paris Midi", et re*
paratsiooniküsimns wõib Saksamaa kohuste
kahandamise sihis lahendust leida ainult siis,
kui Prantsusmaa omakorda saab moratoo
riumi oma sõjawõla tasumiseks Ameerikale

Inflatsiooniga kriisi WaStn.
Londoni lehed teatawad, et endme Ing
lise saadik Berliinis, lord d'Abernon on rti*
gikantsVer Brüningile Londonis wiibimisel
kõnelnud wäga algupärasest Tawast üleilm
lise majanduskriisi lahendamiseks. Nimelt
soowitab ta, et Ameerika Ühisriigid, Inglise,
Prantsuse ja Saksa emisjooni pangad kor
raldaks ühel ajal ja ühesuguses ulatuses sihi
liku inflatsiooni. See peaks sündima seesu
gusel wiisil, et rahakursside wastastikune suhe

ei muutuks. Inflatsiooni teel wõiks tõsta
hindu ja sellega majanduselu liikumist suu
rendada. D'Mbernon arwab, et inflatsiooni
wõiks lõpetada, kui tooresainete hinnad on
tõusnud 1926. aasta tasapinnale.

Õhuwalla wangid.
Piccardi märkmeteraamatuft.
Kell 14.12 On arusaamatu?, mi?L
Prof. Piccardi õnnestlinud õhupalli lend
on ikkagi weel wälismaa lehtedele tämiwäär* õhupall ei lasku.
Kell 14.50. 39 kraadi kuuma. Hoiame
seks kõneaineks. Wäga huwitawad on märk
med, mida Piccard oma lennu kestel tegi. endid Võimalikult rahulikult, et hapnikku
Nagu juba lehed teatanud, täitis Piccard len kokku hoida.
Kell 16.30. Oleme juba 12 tundi strato
nul olles terwe Märkmete wihu ülitähtsate
andmetega, millel suur teaduslik wäärtus ja sfääris. Wälisõhurõhk on 91 millimeetrit.
mille ümbertöötamisele asutakse. Piccard on (Kuna vaba ohu hingamiseks tarwilik on wä
oma märkmikku annud tarwitada ühele ..Frank* hemalt 250 nim õhurõhk, oli gondli amauSte
furter Zeitungi" kiriasaatjale, kes siis ka oma lahtitegemine ikkagi weel wõimatu).
lehe weergudel awaldab mõningaid katkendeid
Kell 19-07 Wälisõhurõhk 107 mm. Pai.
julge õhusõitja märkmetest. Need ülestähendn ke on juba päris madalal. Ohupallis on sel
sed on seda huwitawamad, et 17 tundi strato* gesti märgatavaid volte.
Kell 19.21. Kabiinis läheb pimedamaks.
sfääris wiibides oli nii prof. Piccard kui ka
tema kaaslane dr. Kipser õhupalli katkise wm (Wahepeal läikis õhupall, mis sel ajal 12.000
tiili tõttu sõna tõsises mõttes õhuwalla wangid. m kõrgusel Püsis, nagu hõbedane täht. Mõ
Pardaraamatus on kronoloogilises järje* ned ebausklikud Tirooli elanikud, kes taewa
korras terwe rida andmeid lennu käigust maan* lennust" midagi ei teadnud, arvasid oma mul.
jete järele, et mingi uuS täht on tvewalao
dumiseni. Nii muuhulgas:
Kell 4. Start. 23 minuti järele oli õhu tusele ilmunud).
Kell 19.31. Peame hopnikutarvitamisega
pall 15.000 m kõrgusel, s.t. tõusukiirus 10 m
ettewaatlikud olema. Tarvitame 1,1 l. gaas:
sekundis.
Kell 5. Sajab. Kuul-gondli sisemuses. minutis. Normaalseks hingamiseks on tarwiS
Kuuli laest tuleb härmatist. Sisctcmperatuur wähentalt minutis 2 l. hapnikku.
Kell 20. Ohupalli woldid muuwwad ikka
7 kraadi.
suuremaks.
Kell 6.88. Paha leiduS: lventiili juhe ei
Siit peale muututvad märkused minutilt
ale korras.
minutisse
põnewamaks ja dramaatilisemaks.
Kell 7.86 Siscrõhumine langeb aeglaselt.
Kuuleme tasast wilistamist, kuid ei leia põhjust. Parast kella 20 oli õhurõhk väljaspool gond
lit 129 mm.
Kell 8.28. Leidsime õhukaotuse Põhjuse,
Kell 20.06. Päike loojeneb. Meie oleme
üks ballastiawause kraan ei olnud kinni. ikkagi 12.000 m kõrgusel stratosfääris. Ohu
(Ballasti anti seespoolt gondlit wälja. Eri* pall langeb päris aeglaselt. Õhurõhumine
lise sisseseadega pidi see nõnda sündima, et väljaspool gondlit on juba 112 mm- Meie
sellega kaasas ei käiks õhukaotust. Muidu oleks
jalge all mäed fantastilises iluduses.
seesolijad lämbunud. Prof. Piccardil oli ehi
Kell 20.29. Wälisõhurõhk 201 mm. Meie,
tatud eriline seadeldus kahe kraaniga. Esi tähendab, ei lämbu.
teks awati ülemine kraan ja lasti ballast tea*
Kell 20.40. WäliSõhurõhu mõõtmise jä
tnd nõusse. Siis suleti jälle kraan. Alu* rele oleme weel 5000 m kõrgusel. Sisemise
mise kraani awados wõis ballast, milleks oli rõhumise järele 1300 m kõrgusel. Ei wõi
peen tinapuru, gondlist wälsa joosta, ilma et weel ikkagi luuke avada. Millal vaba>
selle tagajärjel õhku oleks kaotatud).
n e m e?
Kell 8.42. Ettewalmistused maandumi
Kell 20.51. WäljaZolewa õhurõhumise
seks. Tahame wentiili lahti tõmmata. See järele
kõrgus 1500 m, siserõhu järele sa
ei tööta. On hädaoht, et peame kella 18-ni muti on
1500 järelikult: omet i— meie
sellele kõrgusele jääma.
oleme pääSnud!
Kell 8.56. Seesmine soojus gondlis 28
Teeme lahti gondli avaused. (Sellega
kr. Gondli seinad on tuliselt kuumad. Lähe* lõppes hermeetiline hõrewS ja julgeid uuri
duses on jäänõelte Pilwede kerge loor. (Selle jäid ei ähvardanud enam lämbumiSsurm. Nad
asjaolu haruldane kindlakstegemine on tea* võisid jälle waba, loomulikku õhku hingata.
dusele suure wäärtusega).
Luukide avamisega wajuS õhupall pöörase ftil
Kell 9-86. Katsume uuesti wentiili awada. rufega. KakS kotti ballasti heideti alla,
Trummel Pöörleb, kuid ilma juhet alla kis gondli vastu maad purunemist ära hoida)
kumata. Oleme õhuwalla tvangid.
„Taevalendurite" pardamärkmik lõpS
Kell 10.39 Jäänõelakeste pilwed. Paran avaldusega, et kõik tarvituselevõetud ette.
dasime gondlit waseliini ja puhastusräbala* waatuseabinõud oma otstarbe kõige paremini
tartsidtaga. Sisemine soojus näitab 39 kr.
SELL konwerentsi lõpp.
Kaunasest, 10. juunil.. Balti piikide
üliõpilaskondade (SELL) konwerents lõppes
esmaspäeva õhtul. PäeMane koosolek kes
tis kauem kui ette oli na Istud, mispärast tuli
loobuda pidulikust lõpukoosolekust.

Eesti üliõpilaskonna esitajad, kes konwe
rentlsist osa wõtsid ,sgabnsid tagasi üleeile.
Niõpilaskonna esitajad peatusid ka Riias.
Tüli Roomas terawneb.
Politikamecs.
Berliinist, IV. juunil. „Köln. Zeit."
„Waat' mis tähendab praktika wali teatatakse Roomast, et Mussolim on keeldu
jab hakkasid hulga lihtsamini õnge kui kalad!" mib paawsti nuntsiust wasw wõtmast.

"Lennuk" Liibawis.
L-ti ttutetoöe iuubelipiduswztkl.
tana hommikul Lnbawi (abamosfe
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Vaidlusteta tööpäew ja 15 seadust.
Hoia Nook.
Komsomolluseid olewat koolides,
seemet seks kaswawat seminaarideS!

Riigikogus neid asju nüüd klaarides,
wäga me lastest ja õppusest hoolides

wõeti sõna ja waieldi palju.
.Haridusmister on kindel kui kalju,
et kõik on luule ja puuduwat faktid,

kuulujutt kõik ja puuduwat aluZ,
kogu see küsimus pollagi waluS,

sest ju ka puuduwat ametiaktid.
Oige ju on, et puudus bmnaaga,
mida saab selleta tõsiselt wötta!
Aga bumaagaga otse hurraaga
oleks minister tõtanud sõtta,

oleks nii ütelda üle öö
teinud wägewa puhastustöö!

Kes seda usub? Naerab wast keegi?
Oh seda umbusklikku, kahtlewat ilma,
igamees ainult pilgutab silma,
ohates jutust suurt wälja ei teegi,
see on ju ikka seesama-niisama

alati aetud jama ja kama.

weetsias, sealse statistika seltsi poolt korralda.

ülearu ärarippuv tvälistu-rgudest. See tvõib,

Mõni wast küsib, miks alati sotsid
haridusministriteks kippuda püüawad?

Uih referaatkoosolekul põllumajanduslikkude

hendataikse edasi, tuua enesega kaasa küllalt suuri
hädaohte, eriti majandusliku de surutiste aegadel
nagu Praegu.

Miks sinna tükid ja miS sa seal otsid?
ühtelugu küll wanemad hüüawad.
Kas on see tõsiselt üleSanne,

Selle peale vastab Thrisiian Sõnne, et Daam
on ieni depressiooni võrdlemiffi hästi ära tänna
tanud ja « näe mingisugust Põhjust oma Põllu
majanduse suuna radikaalseis muutmiseks. Tänu

issameiega maadlema minna?
On see sotside needus ja wanne,
et nad püssid tõmbawad winna,
kui kümme käsku wast kusagil näha,

küsimuste arutamiseks Helweetsias ja DacrniS.
Põllumajanduse praeguse tootmiS uuna tvalik
Daamis, tähendas ThriKtian Sõnne, tehti aastat
40 tagasi, ajal, mil Euroopasse tungis odaw tera
villi Ameerikast. Juba 1834. aastast peate must

as Daani enese «toimija tootvast maast tera

vilja sissewedajaiks macÄS. Chr. Sõnne artvates oma loodusliKudele tingimustele ja aastasadu kest
pote klimaatilised tingimused ja maapinna oma nud kogemustele on Daani eeskujulik põllumajan
dused DaaniS eriti soadsad põlluharimiseks ja duSlik maa.
need tegurid ei etendagr tegeli>kult põllullultuuri
Mõistagi, kui maailmaturg taani pöllmnajan

2200, 26-ha'ttSte 88.200 ja 8»-ha'liSte

et nad meelega teeks komsomolkuseid,

kuid nad tahawad nooruse polkusid,
kes wast ei oleks komsolkide karwagi,

aga neil on juba kord nüüd see äpardus,
Sellest näeme, et Daani, wähemalt lähe et ei saa oru. kuis juhtida sammu
maK tulewikus, kawatseb kinni pidada seni algab niisama noorsotside käparduS,
sest põllumajanduse politikast. Daani huwi warsti noorsotsid on noorsolgid ammu!
seisab kaubanduse wabaduse alalhoidmises. Wanagi palju ei leiagi wahet,
mälismaalt umbe» 1 miljard daani krooni im* Sellepärast näemegi Daani riigimehi energi kus lõpeb sots ja kommunist
valju eest suudeti maailmaturule paigutada Daani
liselt toetamas igat algatust, mis sihitud kunst, mõlemad muidugi kõwasti salgamas,
standardi seeriti ktvalrteetkaupa.
likkude tõkete kõrtvaldamise poole riikide wa et neil oleks mõnd kurjuse tahet.
Suurt tänu selle eest, et sadanded tuhanded
hel. Niihästi rahwaSteliiduK kui ka oma lä Vaatleja ainult näeb ja teab:
gusest põllumajanduso siaaduste alal.

sots sõkub rada ja järele weab
kommunisti, kes sotsisid wihkab
ja neid kui mannetuid neelata ihkab.

Otsi sa laste man selgemat aimu!
Laps muudkui õpib, laps wõtab wastu,
wb üle maa ühtlosts põhimõtete järelt. Wälja
Daanis osatakse teha wahet lühemate ja lapsele walagu kool juba waimu,
ivedu juhiwad PSllumajanduSlAud keskseltsid, ke».
Pikemate Perioodide wahel konjunktuuri kõi. küll ta siis püüab ise ka astu,
olles lähedas ühenduses maailmaturuga, wiimase
kumises ega laSta end eksitada, enne kui tea sammuke siia, sammuke sinna,
sootvid ja näimised wiibimata teatawaks teewad
taw
periood Pole jõudnud oma loomulikule kerge on komsomolkuseks minna.
miljsnili>le daani produtseerijate artvUle.
lõpule.
Haridusmister, see muidugi walwab,
Mis puutub eriti wöitoodangusse, siis hoolit
et ärgu olgu, mis wabadust halwab,
sewad selle eest kõige pealt kontrvlluhingud, jälgi
wäbadust keegi ei tohi meil rikku,
des terawalt lüpsilehmade toitmist, piima kvantu

mkk ja rastvasisaldatvust. Erilist tähelepanu ju
hrvakse noorte lehmade taStvatusele ja nonde tõu
puhtusele. 1200 kontrollühingut üheS 200 piima-

wabadust täis olgu eestlaste muld,

Jtoonila" feen on töige nannl!

Koosolekul on 15-punktiline päewakord. Esi,
mesel lugemisel wöetakse wastu .Eesti jaLäti riigile

lastele sots annab topsi ja tikku
ja komintern aitab tõmmata tuld.

Kuhu nüüd?

ümber.

1930./81. kooliaastal samus kutsekoolide»
4484, põllumajanduslikkudes koolides 1058.

Eesti Kirjanduse Selts tahab kergendada tikas tegewuSaladcst, sisaldades paljude alade kogu,
Nüüd tekib küsimus,
algkoolilõpetajate peamurdmist kü nii et pe>a igaüks leiab sellest õuta huwide ja kaldu kes walwab selle järgi, et meil teatud kutse
simuse kallal, kuhu minna pärast algkooli lo* wuSte kohase tegewuse.
alal ei walmistata ette liigset arwu tegelasi
petamist. Setteks on E. K. S. wälja annud «Peab silmas pidanu» ka wäljawaateid teotsemises
nii et ei leidu kõigile tegewust oma alal.
Rud. Alase wäikese raamatu, mis kannabki soowitud alal ja töötajate üleproduktsiooni küsimust. Kõige
awaram tegewuse leidmise mõttes on
Isiku
suhtes
ei
tekita
üleproduktsiooni
olemas
wäga aktuaalset pealkirja „Kuhu nüüd?" See
siin
kahtlemata
pollumajanduseala; meie Põl
olu
mõnel
alal
siiski
raskusi,
sest
üldiselt
on
ikkagi
«väljaanne peaks küll olema teretulnud prae
lumajanduses teotsewate elanikkude suhtelise
mitu
ala,
mis
ühe
ja
sama
isiku
kohta
ivõiwad
tulla
gusel silmapilgul, kus tuhanded algkoolilõpe
ülekaalu ja määratute soolahinakate juures ei
artvesse. Muul on teada noormees, kes keskkooli
almn-astmel äärmiselt suurt hutvi tundis pölluma tule meil kunagi Üleproduktsiooni kooli kaudu
Raamatukesele kirjutab sissejuhatuse ha
ettewalmistatud tegelastest sellel alal.
ridusnõunik Äoh. Kiiwet. Seda tahaksi jattduse wasw. Kestkooli ülem-astmel «vaheldus
Üksikuil tööndusealadel on ettewaatust ehk
see huwiga tehnika waStu, millisel alal õppides ta
megi siinkohal natuke puudutada.
pärast tehnilisse kesllooli üleminekut ilumtas tväga tarwis, kuid praegune koolide arw ei wõi
Andmete waral näidatakse kõige pealt, et silmapaisttvaid andeid ja tvSimeid, samuti ka kõrge malda üleproduktsiooni ei siin ega muu
nende protsent, kes pärast algkooli lõpetamist
de kutsekoolide erialadel.

tajad seisawad küsimuse ees: kuhu nüüd?

edasi õppima ei lähe, on wõrdlemisi wärfe

18,5. 1930. a. kewadel aga kooli lõpetanud
62.110 õpilasest on läinud: täienduskooli
1370, keskkooli ja seminari 2665, kutse
kooli ühes tööndus- ja majandusõpilaste koo
liga -- 1500, põllumajanduslikku kooli

mas tehnilises õppeasutises õppimist jätkates. Ometi
waliS noormees pävast kaitsewäeteeniStust endale
elukutseliseks tööks muusika ja töötab ka muusikat

õppides tväga heade tagajärgedega. Nii tvöitvad
ühes ja samas isikus olla ühendatud wäga mitme

külgsed landed ja wöimed waliku raskus ei ole

normid, mis enne olid ette nähtud awalikkude alg,
koolide seaduses, kuid mis hiljuti wastuwöetud alg
koolide seadusest jäid wälja.
Riigikogu walimise, rahwahSiiletavnse ja rahwa
algatamise seaduse muutmise seadus

tuli kolmandale lugemisele. O. Kask kordas oma et,

esile mitmed körwalised momendid, mis ka ameti
kandidaadi wanemate endi sootvide kujul wõiwad

kalidumuStest, samuti kehalistest omadustest.

naks jne., waremal ajal oldi waimuStatud kiriku

atvaldada segawat mõju (näit.: sootvin, et mu
poeg saaks pangadirektoriks, arstiks, tütar lauljatt,

On ameteid, unda saab hakata õppima taga õpetaja wöimust ja kohast).
järjekalt teatud Manuses, mil sõrmed, näiteks, on j Nüüd waatame,
tveel paindumiS-eaS wöi muud asjaolud soodsad. kuidas teostub ettewalmistumine elukutsele,
Maadest, kus palju kirjaoskamatuid, saadud and
med märgimad, et mäga vaske on õpetada lugemist

dusi (tööndus, põllumajandus, tehnika).
Tarwisminewate tööjõudude arwu küsi
muse töönduslikkudel aladel wõtab arwata

ja kirjutamist nekruieile, keS ei ole õppinud seda
lapsena, kel s—B aasta Manuses õppimine teostub

mängides. On isikuid, kes näiteks masinkirjas ei
jõua kaugemale teatud tähtede armust minutis, kuigi

Praeguse kutsekoolide arwu juures ei ole
wõimalik kutsealale ette walmistada kõiki ai
nult kutsekooli kaudu, samuti ei ole awatud
mõne! kutsealal kutsekooli üldse, siin teos
tub ettewalmistus elukutsele kutsealalises te
gewuses wäljaspool kooli tööstuslikkudes,
majanduslikkudes ja põllumajanduslikkudes
ettewõtetes.

Töönduses teostub selline ettewalmistus
kui selle walik järgneb kohe algkooli lõpetami ülalnimetatud meistrite, õppinud tööliste ja
sele ja kui elukutse on selgunud.

töönduseõpilaste seaduse Põhjal, waStaStikku

Kõigepealt märgime kutsekoole. miS wal ettewõtte waldaja ja töönduseõpilase wahel
mistawad ette teatud elukutsele nii PraktM sõlmitud lepingu alusel; ka majanduslikus te
selt kui teoreetiliselt. Siia kuuluwad töön gewuses (kaubandus j. m) tuleks minna sel
dufekoolid ja töönduÄikud õppetöökojad (wii lele teele.
mased ühes õhtuse õppimisega tööndnseõpi
Õppimine töõStuse-ettewõteteS, kaupütses,

Kutsekoolide arm MaStab käeSoleMa momendi

On laialdaselt MalitsemaS arwamuS, nagu tarwiduse nõuetele, eriti, km Mötta artvesse, et
oleksid põllutöö ja põllumajanduslikud alad üldse tS3I./32. kooliaastal on mõned uued kutsekoolid
sellised, kuhu kõlbab igaüks ilma Maliku tarmidu awamisel. Mõnel alal ei ole rähtva- Meel küllalt

Kõlvatu wöistluse waStu võitlemise seadus
wöeti WaStu enmesel lugemisel. Samuti võetakse

esimesel lugemisel waStu ka ehitu?fondi seaduse muutmise seadus". Teisel lugemise!

võetakse vastu ka seadus".

Ainult selle päevakorra punkti juures oli wei
tepanekut, et hääletamine jääks wabatahtlikuks.
Kuid need ettepanekud lükatakse, nagu teiselgi lu di tvaidlusi: TeatatvaSti rahaasjanduse komisjon
gemisel tagan. Seadus wöetakse kolmandal luge oli asunud seisukohale, et rahwamajadele on luba
misel wastu. Seega see küllalt tähtis küsimus on tud alkoholimüük. kuna hariduskomisjon wöttiS jälle
seisukoha tvaStupidi. Nüüd oli siis riigikogus otsus
riigikogu päetväkorrast ära.
Selle järele wöetakse wastu teisel lugemisel tamisel. kumba teed tuleb rahvamajadel käia
„CeSti ja Läti wahel piirijoonega poolitatud kiu» kas wiinaga wõi tviinata. E.ntati riigikogule tva»niswarade likvideerimise tähtaja pikendamise pro tuvötuiisels koks resolutsiooni. üks, mis keelab
tokolli seadus", „wälisteenistusc seaduse § 8 muut täielikult wiinamüügi rahtvamajadeS ja teiue, mis
mise seadus" ja .surnud kindr. major G. Kunnuse imeb etre alkoholilt ste jookide Piiramast. Riigika.
gus jäeti seadusest välja alkoholiliSte jookidega
perekonna pensioniseadus".
Teisel lugemisel wöetakse tvaStu weel ka „Tal,
linna tehnikumis õppijaile kaitsewäcteenistusse il-

karvlemise keeld.

Koosolek lõppes kell 7.15.

Eluwõõrad lepingud teedeministeeriumis.
Pühapäewal ei tohi wedada rahwast ega pesti.
Ka ei saadetawat p»Sn pühapäettzadel Oiepääit

Linnades ja kultuur ilmas on po-?tiaSjai:dust

ära. nii et kiri, mis laupäewal kella 3 paiku õhtul
postile aniud, jõuab Tartu alles teisipäewal. sest
laupäewa Ahtust kella 7 kuni esmaspäewa õhtuni
Otepää alewis näit. on aga asjad nõnda ku«
kella 7 Otepääst PoSti saatmist ei olla. olgugi et
junenud, et posti pühapäewadel üldse Palupera
omnibus selle aja sees 4 forN* Palupera jaamas
jaamast ära ei tooda. Talwel korralda? alcwiwalit

jõutud niiwörd edukalt korraldada, et postisaadetisi
kodanikkudele 2 korda päetvas kätte toimetatakse.

sus kodanikkude keskel armu-annete korjanduse ja
laskis jiiS kodanikkude ja alewiwalitsuse kulul posti

pühapäewiti Otepäässe tuua. Kodanikud lootsid,

käib.

PoStiwalitsus on röõmustatvalt meie poSti
asjandusi iga pidi edendada ja ajakõrgusele wiia
püüdnud ja arwatalvasti on seisukord Otepää?
sarnaseks kujunenud ainult sel põhjusel, et koha.

et suwel, kus omnibus 2 korda ka pühapäetval Pa«
lupera jaama sõidab, asi iseenesest paraneb. Kuid
pealsed tarwidused teadmata olid.
köit lootused on asjata olnud. sest omnibuse liinipi
Sellepärast oleks soowitaw, et omnibuse kiinide
daja tõrgub posti pühapäewadel ilma eritasuta too«
wäljaandmisel sõlmitawate lepingute kohta ka ko«
mast, seletades, et see pühapäewadel teedeministee
haliste omatvalitsuste soowid ära kuulataks, nii et
riumiga sõlmitud lepingu järele tema kohuseks ei
eluwõöraid lepingud läbi ei pääseks.
olla, kuna isegi rebijate tvedu pühapäeivadel lepingu

järele sunduslik ei olla.
Nagu teda, kuulub poStiwalitsus teedeminiStee

Loodame, er PoStitvalitfus kiires korras asja
parandab lepingu täiendamisega omnibuse kimpu
dajaga ehk km see korda ei lähe. stis iga pühapäcwa

riumi alla ja kodanikud ei saa aru. miks sõlmiti kohta Paar krooni leiab ja poStiweo ka pühapäewa.
omnibuse liinipidajaga sarnane imelik leping, kuna
pühapäewiti sõitjaid küllalt on ja omnibuse juhile
ei tee iseäralisi raskusi mõni nael posti kaasa tvötta.

del Otepääs käima paneb.

Maa kodanik

PoStitvalitsus Peaks ometi teadma, kui tähtis on
poSti saamine pühapäewadel nimelt maal. sest
maainimestel on ainult pühapäetval aega ajaleh
tede jne. põhjalikumaks lugemiseks ja nendele posti
asutusesse järgikäimisekS ja seda suurem on Paha

Mari on kasulikum perekonnaseep.

meel, kui pead kuulma, et mingisuguse eluwöõra
lepingu sõlmimise tõttu posti üldse pole pühapäe
wal tulnud.

awatakse lähemal ajal kohtades, kus on töön
duseõpilaste koolid.

Slüüd asume nende algkooli lõpetajate
juurde, kes ei siirdu kohe tegelikku ellu ja kel
elukutse walik ei teostu mitte kooli astumisel,
teiste sõnadega:

peatume algkooli löpetajail, kes jätkawad õpPimist, kuid mitte kutsekoolis.

Siin on kaks wõimalust: astuda kas täiendu
sekooli wõi keskkooli. Täiendusckoolist kõnel
des mõistame selle all kutseamelist täiendu
skooli, sest üldharidusliku wõi üldaiuelise
täieudusckooliua tunneme praegu waid kesk
kooli alamastmele ivastawat kooli.

Mari pehme vaht on tSiesti neu
traalne.

Mari laka on peen ja püsiv.
Ka täiendusekooli õpilaste arw kaswab iga
caStaga.

Täienduskoolis SppiS ZSZO./31. kooliaa-?:al
1338 õpilast.

! Teiseks koolitüübiks, milleS õppimisel elu
kutse waliku küsimus teawd ajaks wöib nih
kuda edasi, on
keskkool

Kui me ülalpool tähendasime, et täiendus
kooli astudes ei tule kõne alla õpilase ande
kus selle kooli tarwis, kuna täicndusekool, kui
nutte wõtta arwcsse algkooli, on ainus koo
litüiip, mis kohane igale õpilasele eranditult,
siis keskkooli kohta ei ole küsimus nii lihtne.

Seepärast peab keskkooli astumisele eelne

soo järgi ja mõnesugusel määral, eriti poeglaste pinud keskkoolis wõi keskkoolile wastawas koo
juures, sellelt, kas kool asub maal wõi linnas.
lis. Keskkoolis endas tuleb walik pärast 2.
Aiatöö, wäikcloomapidamine, arwcpidamine,
klassi, mille järgi kursus haruneb ja on wõi
majauduscõpetus ja majauduscgeograafia, kodani

mälus edasi õppida kas üldhariduslikus (hu
ku«, ja kaswatuscõpetuS, kirjawahetuse manitaar- ja reaalharus) wõi praktilist ilmet
õpetus on ometi tarwiiikud ained igas kutsealalises
kaudwas eriainclises harus (kommertsharu,
tcgewuses igale kodanikule, waatamata soole.
majapidamine, tehnika, põllumajandus, aia

ükski tütarlaps ei saa läbi ilma kodumajapi majandus, sotsiaalharu).
damise ja õmblemise oskuseta. Ka ei saa;iiu tulla
Keskkooliõpilaste arw
kõne alla andekus wõi kaldnwns sellise?? tööks
tendentsi-

seda tuleb teha ja seda suudabki õppida täienduse»
kooli poolt õpetatawas ulatuses igaüks, ükski mee?kodanik ei saaks ütelda, et temal ei ole tarwis mõ

nesuguses ulatuses purn, metalli- ja nahatööde

omandada õppinud töölise (kwalifitseeritud
töölise, selli) samuti ka meistri kutset. Töön
duseõpilaste, samuti majanduseõpilaste koo
lid on awatud ja awatakse igaS linnas, isegi

seta. ?ee ei ole kaugeltki nii. Waliku puudus jääb õppinud hindama seda Määrtuslikku koolitüüpi (h\U olemis, kus on küllaldane arm õpilasi.
aga siin Marju sellepärast, et põllumajandus ise ott sekooli).
Töönduseõpilaste kohtade üle tööstuselt-

näitab kahanemis

-192^./30. kooliaastal oli 14.250 õpilast.
1930./ 31. kooliaastal oli 13.904 õpilast,
kusjuures õpetajate cttcwalmiswse asutised
ci ole kaasa arwatnd.

oSkust, tutwumist ehitistega ja elektriga, maal pöl
1929. 29. kooliaastal
lumajanduse õpetusega; selles ulatuses, millises
keskkoolides üle 15.000.
pakub neid teadmisi täiendusekool. on need tead
mused ja oskused kõigile andckobascd.

Seepärast tuleks algkooli löpetajail Pöörda
rohkem tähelepanu täiendusckoolile kui kohal asuwa»

le käitesaadawale koolile, milles õpetus pealegi
maksuta. Lõpetiadc? täiendnsekooli, wõib lõpetaja
siirduda tegelikku ellu, milleks temale antud, peale
algkooli, ettewalmisiust ka põhioskuste ja eritead-

vik mõnel muul alal Mõib olla nagu loodud oma
ametile. Autojuhiks Möi masinistiks ei kõlba ka laste koolis), naiskutsekoolid, kaubandusekoo
kontoris jne. õpilasena tuleb siduda õhwse õp Mllste õpetamise kaudu.
igaüks, kui ei suudeta reageerida tarMilikult kiiresti,
lid ja teised majanduslikku laadi õppeasutised, pimisega töönduse- wõi majonduseõpilaste
Nagu ninwtatud ülalpool, wõib täiendusekool:
harjutustest hoolimata.
kalandusekoolid, merekoolid, laewamehaaniku koolis nädala kohta 9—12 tundi wastawa lõpetaja soowi kornal hea eduga jätkata õppimist
Meremeestel on jälle iartvilik wärMide tund tekoolid. Tallinna Tehnikum (tehnika keskkool) kutsealaga seotud ainete õppimist, milline õp- kutsekoolis, kuhu ta ei pääsenud kobe Päralt algkooli
mine ja nägemiSterawuS, samuti ka õmbleja il. Kaks Riigi Kunsttööstusekool ja põllumajandust
Pimine on maksuta. Ilma sellise õppimiseta lõpetamist kas tarwiliku wamise wõi eclprakrika
naistekutset. nagu kodumajapidamine ja õmblemine, kud koolid.
töönduseõpilaste koolis ei olegi wõimalik puudumise tagajärjel.
nöuawad samuti erinewaid eeldust.

duse muutmise seadus" wöeti waStu teisel lugemisel.

Täiendusekool ei walmista ette mingile ma walik mitte meel elukutse enda, maid
kindlale kutsele, tema annab waid põhioskusi kurse
keskkoolile kohasuse mõttes. Siin wõiwad
liseks tööks, pöhiosknsi, mis tarwilikud igale koda
kindlasti
olla headeks nõuandjaiks selle alg
nikule. waatamata tema tuletvasele amerile. Need
kooli juhataja ja õppejõud, milles lõpetati õp
Üldse aga ei saaks kõnelda üleproduktsi pöhioSkused erinetvad lvaid teatud ulatuses õpilase pimine, kuna ju algkooli õppejõud on ise õp
oonist, neil kutsealadel, kus walmistatakse saa

siin selle-, et ei leita waStatvat ala, waid selles, et wasti oma tegewusekawwa tööndusliku kutse
675.
wastawaid alasid on mitu. Algkooli lõpetaja enda oskuse nõukogu, mis luuakse 1. juulil 1931. a.
KaS kutseala walik wõetakse ette kohe wõi sõnades awaldatud sootve tuleb wõtta siin teatud maksmahakkalva meistrite, õppinud tööliste
lükatakse edasi aastaks-paariks?
ettewaatusega, sest siin wöitvad selles wastuses tulla ja töönduseõpilaste seaduse põhjal.
„ Kutseala hxtlif oleneb tegelikult sageli tvane
mate elukutsest, eriti põllupidajate juure?, kuid see
asjaolu ei takista märkimast tõde, et elukutse walik
peab sõltuma isiku omadustest, andekuse suunast ja

hendamise kohta köitva üldaktiga ühinemise seadus".

Pikalaenu Panga valitsemisele antud laenude,
nõuete
ja fondide walithemise eest tasu maSmise
liiklemisel teedefondi heaks wöetawatest maksudest
seadus
oli esimesel lugemisel ja wöeti ilma tvaid
wabastmnise kokkuleppe seadus, mi liiga riigi sõidu
luSteta WaStu. Selle seadusega arvatakse wasta
kid mainitud maksust ivabaStatakse.
Teiseks wSetakse esimesel lugemisel tvaStu toalt fondide ja laenude tuludest teatatv osa pan
..rahukohtu nuhtluSseaduse täiendamise seadus", gale tasuks.
..Wähenmsrahwasie kultuuromatvalitluste sea
millega wiiakse rahukohtu nutlusscaduse jirure need

1929./30. kooliaastal oli õpilaste srtv kutse tewõtetes annab andmeid tööoskuseamet, mis
toolides 3860, põllumajanduslikkude» koolides SOO

kodukorra muutmise ja täiendamise seadub"
..rahwuswaheliste tüliküsimuste rahulikul teel la

kuulutvate automobiilide ja mototsüklite üle piiri

Ei ole aru weel saanudki keegi,
mida nad koolidest õieti wajawad.

l 11.200. Nende tootmiskapital koosnes 516.000
hobusest, 8,1 miljonist woisest, nende sea» 1.6
miljonit lüpsilemha, 6,2 miljonist seast ja 22 mil
konist kanast, mis tõi tvirmaStel aastatel DaanÄe

MäiZekohad suud-awad produtseerida ühtlast ja hemas ümbruses.
väärtuslikku kaupa, wõlgneb Daani esmajoones
Daani püsiwuZ on tingitud äratundmisest,
oma ühlStegetvusele, mi» Daani põllumajandust
et sihikindla majanduspolitikaga lõppu de.löpukS
põimib kõigekülgselt, alates tootmisest kuni turus
wõidetakse rohkem kui alalise waheldumisega
tamiseni. Ktvaliteedi kontroll on põhjalik ja teaS ja wankumisega.

mumifefs ajapikenduse andmise seadus", .riigikogu

Riigikogu koosolek S. juunil.

siis muidkui tõmba laengud pähe!

Mida nad uut nüüd palju seal rajawad
luures nii suurt osa nagu varemalt arvati. Ms duselo kaduma siis on katastroof paratä. wast nad seal õieti miskit ei teegi,
ega äärmiselt tähtis, see on põllumeeste kuteos matu. Sellepärast on Daam eriliseks tmgimu aga neil on juba hinges see wooruS,
kus. Ja selle K alal on daanlased oma tvöimeid seks fair play tema suhte», see, et temalt mitte et neid wägagi huwitab noorus.
näidarmd hiilaatvalt.
ei tvõetäks kohta, mis temale kurdub teiste rah«
Seda nüüd muidugi keegi ei arwagi,
Et Daani pöllumajamdno põhjeneb wäilkckha waSte seas Daani loomult Kude eelduste tõttu.
pidamisele, see on üldiselt teada. 1927. oaStail Ka sits, kui, nagu praegune areng näitab, tule
oli kestmise suurusega (155 ha) talude artv
wikus waeivailt saab juttu olla ühe riigi ainuüi

lõplikult wastuwõetud.

koolis.

9Ciibt sthttjndta «aja»duspoltttta fafttffc.
f°? -« 116 D«mi nende maade asjanduse konsutendhga, terwe vea rAWude labo
mta, k-Z põllumajanduse, eriti karjakaswa- -tooriumidega, MnmajanduSilMuds Mi-, kesk- ja
i Wmmuwad esirinnas ja ett-nda. rahwakoolidega on tvõimaldcmnd Daanrle tvõipvo
wad zuhtuvot o,a maailmaturul. Wöi. peekon dicktsiooni» juba ammu läbi tvna kwäliteedi kõr
m anamunad need on kolm saadust, mille gust ja standardi iMust.
walmrÄtamisel Daani on saawutanud imestaWäljawedu läheb peaasjalikult Inglismaale,
MiSwaantift tagajärgi, pakkudes eeskuju pal kusjuures transpordi kiirus on tõstetud nistvõrt
moele riikidele nutte ainult Euroopas, waid lovgele, et Daani suudab iga Paelu saata turule
ka teispool ookeani.
ainult wärStet kaupa. 1<88«. aastast alates peab
. J^nu oma juhtima te seisukohale Põlluma Daani riA ülal JnglismacÄ alalise, konsulendi,
lattouic (Edelprodukt?) turul
kelle ulcAandÄS on jälgita Daani Põllumajanduse
on Daani suutnud raskele majanduskriisile huwisöd Ingli, e turul. Konsulendi teeneid oma ka
paremini wastu panna kui mitmed teised põl dumaale on tõesti suured. KatvakindlM eksporti
lumajanduslikud maad. Siiski on kriis siingi arendades suutis Daani 19SO. aastal wAja tve.
jälgi jätnud ja põllumajanduse tutewik köidab dada wõid. piima ja juustu 458 milj. daani kr.,
trtefcle tõsist tähelepanu kogu Daani majo.n peeTonit ja sealiha 814 vÄj. kr., raSlua ja liha
ouselu juhtitvaies ringkondades. Wäljawaa konserwe 23 milj. kr., mune 81 milj. kr. ja eluS
tcp pole kaugeltki enam nii rõõmnstawad loomi 69 milj. kr. IväärwseS.
kui eelmistel aastakümnetel, kuid mis muu
Daam pülluumjandus on jõudnud niikaugele
tumata jäänud, on daanlase usk iseenesesse, areneda, et ta tasuwüimalusi peaaegu täiel mää
tema kaine ja asjalik möttewns.
oal ära kasumb. Lõikus läheb eranditult looma
__ Ühenduses sellega wäärilvad tähelepanu toiduks ja tuteb turustamisele alles kallimate
mõtted, mida laskis kuuldumale tulla Daami loondariigi saaduste näol.
Kaljude arwates on Daani põllumajandus tema
põllumajanduse nõukogu esimees Christicm
Sõnne oma hiljiteites kõnes Aarans. Hel praegusel kujul liiga kunstlikult üles ehitatuid ja

Rahwahääletamise muutmise seadus

Komsomolkused

Daani põllumajandus maailmaturul.
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Neljapöewal, 11. juunil IS3I. o.

Täiendusekool: astumisel ci ole aga takistuseks

oli õpilaste arw

See on ka loomulik, sest keskkoolis õppijate

arw, wõrreldcs kutsekooliga isegi ühe õp
peaasta kohta woetult, on tunduwalt suureni
peaks olema wähemalt tasakaalus. Ühte
tuleb wecl pidada silmas õppeasutise tüübi
walikul: olgu walik nii põhjalik ja kaalutud,
et kooli astujal oleks wõimalik annete ja
wõimetc wastawusclt walitud koolitüübile
wna õppimine selles koolis lõpule. On teatud
mõttes tahtekaswatuselt demoraliseeriw näh
tus, kui alatud töö jäetakse pooleli. Iseasi on.
kui kooli kursus jaguneb astmeisse, millistest
igal enam-wähcm terwikuline kuju."
Lähemat nõu algkooli lõpetajale elukutse
waliku ja õppeasutiste asjas annawad raa

liignoorus, kuna selle kool: suur tähtsus laswatus
likult seisukohalt ongi selles, et ta wahetnlt jätkab matu teised peatükid.
algkooli kaswatnsctööd. Selle kõrwal, kui on ruumi,
wõtab täiendusekool õpilasteks ka neid, kes lõpeta
mtd algkool: mõni aasta waremini.
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Sport.
Ringi ümber kodumaa.
Leedut löödi Tallinnas 4:1.
ZNaawöistlns 90(0 pealtwaatatasa.

HALLO
UUDIST?
MIS

Snwitajate arw ligineb sajale. Praegu on re

Maawõistlus Leeduga polnud mitte Asi Pall käib mõtted kiired lennud piki wärawat, kuni
täesolewa aasta esimene maawõistluS Tallin Aass ta juhib terawalt nurka. L:0 on käes. Pool
algab kummalises asendis paaril eesti ja
nas, waid see oli Eesti jalgpallile ka juubeli aeg
leedu waStaSmäugijal on jalad läinuid segamini ja
maawõistlus juba 50 korda on nahkkuuli sassi ning neid nad harutatvad weel pärast poolaja
abil selgitatud eesti rahwa sääremarja tuge wiletki. Nurgalöökide wahekord esimesel poolajal
wust teiste rahwaste suhtes. Selle aja jook oli 1:1.
Teisel poolajal leedulased on otsustanud asja
sul Eesti on wõitnud teisi rahwaid 14 korda, ümber ja tahawad wägisi wöita. Nad teewad pä
wiiki mänginud 11 korda ja kaotanud 25 ris kurje katseid, mis panid waatajad hirmust wä
korda, kusjuures wärawate kogusumma on risema. Vaheaegadel eestlased küll teewad ka te
läbimurdeid, kuid ega kõigist niisugustest
79 :106 Eesti kahjuks. Leeduga oli wära rawaid
WSi tulla asja, Sellewastu leedulased 25. minutil
wawahekord senini 27.11 wastu Eesti ka ei mõista nalja ja ühest wärawalähedasest suminast
suks. Nüüd muutus see arw ja on 31:12 keerawad palli üle maha heitnud Tipneri Eesti
Eesti kasuks.

Wõistlust jälgis ka riigiwanem, kelle il
tnumisel mängiti terwitusmarssi. Meeskon
dade wäljaleilmumisel mängiti hümne ja
soomlast wahekohtunikku terwitati Porilaste
marsiga.
Eestlased tvalitvad mängu päri nõrka tuult ja
wastu nõrka päikest. Esimesel minutil eesti mees
kond paneb toime wäikese pressi, kuid see oli jumcr

lamuidu maha wisatud waew. Mäng muutub tvaS
tastikku sõitmiseks ühe wärawa alt teise alla, kuid
selle juures selgub leedulaste hea kombineerimine ja
hakkamine, mis näib wõtwat lootused eeSti wõiduks.

Elwa ««dised.
gistreeritud ElwaS suwitajaid tublisti üle poole

saja. Korteri tootmine on kõige elawamas hooS,
Noored peawad juubelit.
kuna peatselt lõppewa koolitöö eel kooliealiste laste
Tulewal laupäewal ja pühapäewal on ga perekonnad kortereid nõuatvad. TakiStawalt suwi
Tartus jällegi laiaulatuslikumad noorsoo pi tajate kohalejõudmisele mõjusid wiimased jahedad
dustused. Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühen ilmad, ja mõnedki suwitajad Tartust sõitsid külma
ilmade ajaks koju tagasi. Pole ka ime, sest
duse Tartu osakond peab oma 10. a. juubelit. de
möödunud nädalal sadaS mitu ööd järgimööda lund
Saime sel puhu! lühikesele jutuajamis, nime ja rahet, nii et maapind oli üleni tvalge tvaibaga
tatud organisatsiooni ühe juhtiwa tegelase, kaetud. Tänatvu loodetakse EltvaS näha nimeka
maist isikutest rektor prof. Kõppu, min. Hünersoni,
kes pajatas järgmist juubelijutt»:
wangla ülemat Sperlingki ehitab endale Elwasse
„Praegu kihab ja kajab kogu Tartu (õieti sutvila —, dir. stieseli ja hulk ülikooli õppejõude ja
kogu Eesti) noore rahwa rõõmsaist eluawal kirjanikke.
Sõjakad wennad. Pühapäewa õhtul rikkusid
dusist:
koolinoored peawad lõpupühi. Nende
wõrku. Neilegi plaksutati, sest wiisakas inimene
Eltvas rahu joobnud olekus wennad S-id. Kui po
rõõmupühadega
tahab
käesolewal
kewadel
lii
peab olema erapooletu ka niisuguses asjas. Leedu
litsei tahtis neid alewiwalitsusse wäljapuhkama
lased wötawad nüüd julgust juure ja pealtwaataja ta ka Ü.E.N.U. Tartu osakond oma lusti- ja wiia, hakkasid nad korrawalwureile wastu. Neljal
silmis asi weab wägisi tviigi poole. Palju seal ettam rõõmupäewad. Osakond peab oma 10-a. juu politseinikul oli tegemist kahe joobnuga, kes kogu
puudus. Siiski on selge, et «eSti mängustiil on delit ja see juubel on küllalt tähtis selleks, et jõuga wastu panid. Wiimaks ei jäänud muud akn
kindlam ja parem. Nii 34. minutil Kass platseerib
nõu üle, kui teine wendadest pandi raudu ja siis toi
palli wärawa ette, leedu wärawawaht ruttab seda talle weidi sügawamalt silma waadata.
metati mõlemad alewiwalitsusse.
Kuhu
läheb
noor
inimene,
kui
ta
oma
õhust haarama, kuid Jdlane juhib selle pääga sisse.
Elwa rahukohtunik puhkusel. Praegu wiibib El
Jalgpallimäng pole ülikool, siin on tarwis tööta päewatöö on lõpetanud? Millega weeta wa- wa rahukohtunik hra Tamm oma kuuajalisel puhkusel
da peaga.
Im jõudetunde, kuhu pauna oma leiwateenis Tema aset täidab Otepää rahukohtunik hra Priimägi
Mlat' siis alles rahwaS sai jälle keelepaelad
lahti. Poisikeste muStaw wägi seisukohtadel pani tusest ülejäänud nooruslik energia? Millega
Pätid põletasid suwila?
rõkkama indiaanlaste sõjakisa. Mütsid lendasid õhku rahuldada oma mitmelaadseid huwisid, kaldu
ja jalgpallihaiged naised kiljatasid heleda häälega. wusi, südamepakitsusi?
Õöl wastu teisipäewa oli põlema süttinud
Aga 34. minutil oli majaS sügaw waikuS, sest
On palju tveetlusi ja awatlusi: kõrts kiu WorHuse wallas kahekordne suwila, mis asuS MoSna
Tipner oli sattumch wäratvast kuhugile kaugele ja
sab,
tänaw kiusab, ülimeelikud tembud kiusa talust ligi kilomeetri kaugusel metsatukka sees ja
leedulasel pall käes ja tväratvak üsna lähedal.
Asja ei päästnud Peterson ise. waid tema jalg, mis wad, alkohol, ulaelu. Et noortele nende pa suure riigimetsa serwal. Tuld oli märganud sa

Tipneril tuleb korduwalt püüda päris kurje palle.
Rahwas aga on omal kohal ja iga eesti pealetungi
puhul rahwaS tõstab sügawast südamest ergutus
kisa. Sest wöita on waja. 15. minutil juba lõhnab
wärawa järele, kuid leedulastel on weel õnne ja juhtus olema ees ja mille tõttu tekkis ajapikendust kitsuste rahuldamiseks pakkuda kultuurseid ja mast talust eraldatud asunduS-krundi pidaja, kes
wärwawaht püüab eestlaste lootuse kinni enne selle kuni wärawakaitse kordaseadmiseni. Selleks ajaks positiiwseid wõimalusi, juhtida noorte jõude talurahwa äratas; kohaleminnes oli maja ülemine
täideminekut. Leedulased aga tahawad ka wõita ja aga pall oli pettunult lahkunud hoopis Leedu poo tundide energia õigesse rööpasse, selleks ongi kord ja katuS leekides, kuna kuStutusabinõud puu
lele, kus Kass ta 86. minutil lõi wärawasse kõige
asuwad suruma, kuid see murdub äkki ja eestlased

saawad oma heaks esimese nurgalöögi. Pall plat
seeritokse wärawa ette, kust ta küll lüüakse kauge
male. Pall satub Karmi kätte, kes sooritab sellega
rünnaku wärwatvahi pihta. See tõrjub, kuid pall
ei jää näppu, waid läheb Karmile tagasi, kes ta
wärawawahist mööda wõrku lööb. RahwaS hakkab

tvärawawahiga 4:1.

40 min. tvahekohtunik annab pendli Leedu ka

suk». üks meie mees heitis tvahwiruumis pikali
pallile ja sellest soe süü oli. Nüüd oli surmtõsine
moment, mis aga muutus warjamata kahjurõõmuks,

asutatud U.E.N.Ü. Nimetatud organisatsi
ooni Tartu osakond on 10 a. kestel teinud tä
nuwäärset tööd laiades noorte ringkonnis ja
need töötulemused on kahtlematult õige sil

Malga 28, Tallinna 26, Tartu 26,

noortele olewikujuhtideks loodame seepä
rast, et kõik ühiselt koguwad neiks päewiks
Tallinna-Tartu keskkoolide kergejõustiku ja Walgjä-rtve 8, Peratvalla 7, Liiguti 6. Meeksi
käsikäes rõõmsate lippude alla."
ujumise linnadc-wõistlused peetakse Tartus 20. ja 3, Haaslatva 2. Saadjärtve, Käru ja Kiltii iga
üks
ühe
sportlase.
WSistluste
Sorraldawasse
toim
21. juunil. Katsetvõistlused Tarw naiSõpilaStele
Ülikoolil oo rahu maias.
on 10. juunil kell sp. I. Tallinna tanatva spordi-- konda kuuluwad E. LäM, Jah. Timmermann.
wäljal. Kawas on 100 ja 200 m jooksud. 4x60 Luud, Kikas ja Schur.
Ülikool lõpetab oma tegeliku õppetöö küll
teatejooks, kuul. ketaS, oda, kauguS- ja kõrgushüpe.
Uite jalgpalliwälja awamine laupäewal.
warem kur muud koolid, kuid eksamite
Tartu „Ka!ew" kaotas Wõrns.
Tartu JalgpalliKubi tahab Karlowa mõisas astk hooaeg löppLZ alles hiljuaegu. Oli weidi
Tarw Kaletvi jalgpallimeeislkond käis pübapSe wa jalgpallitvällja awamist toimetaba lanpaetva oh juttu ühe lriigupeetud professoriga, kes
wcni WõruS ja mängis seal Lõuna-Ee-Sti ringkonna- tul kell y2l. Wõistlus oleks üENü Tallinna osa
äsja eksamite- raskele teotegemisele punkti
seerias Wõrn Itmarifega. Wöistlus lõp konna meeskonnaga kes sel päewal Tartu iienü
peale pannud. Urgu pandagu pashaks, kui
laste
pidustustele
!Äidatvad.
pel. wõrulaste wöiduga 3:0. ToatawaStt on tunWest westlüsesi alljärgnewad read paberile
Tartu ja Tallinna õpilased jvaStamisi.

Wäudra gümuaastmni et
suleta.
wastu kõik kohalikud orggtvi

Saduküla ja Wõtilktvere kumbki 11, Aruküla 10.

tüübi juures. Ka 8 sealjuures klaAside arwu
koondatakse, on esialgu otsustamata'. Kooli
sulgemise wastu on Wäudra seltskondlikud or
ganisatsioonid atvaldanud üksmeelset protesti.

sadsiootnd.

Joonealune.

määrast müra, mille seast siiS eraldusid „book

makerite" hüüded, selle järele telowiisoris tuli
nähtawale rahwahulk, kes kogu wälja oli
Hakkawad prantslased habet kandma?
täitnud, ja selle keskel ..bookmakerid" metsi
See kufimus sai ootamatult põnewaks, kult wehkiwate kätega. Silmapilgu kestel
pilt. Waatajate silme ette kerkisid
ühenduses Paul Doumer' tvalimisega presi muutus
dendiks, kes ilma habemeta Gaston Doumer tribüünid, täidetud tuhandeist pealtwaatasaist,
ja hobused, mida tribüünide eest mööda talu
gue'i asemele astub.
tati
enne ratsutuste algust. Pilt oli nõnda
Nii imelik kui see ka ei ole, on sellest pea
miselt huwitatud inglased, kes eriliseks shikiks selge, et paljud wöisid nimepidi nimetada Ho
ja ratsanikke. SiiS järgnes start,
peawad enda eest hoolitseda lasta prantsuse bufeid
mõni
minut
oli saal täitsa pime, ainult raa
juukselõikureil.
dios kellegi selge, walju hääl rääkiS: «Läksid!
Kuiwõrt tõsiselt on inglased sekle uue küsi Weab Cameronian... Esimesele kohale nihkub
muse Pärast mures, wõid kas Wõi sellest näha,
Ornen... Cameronian jälle eeS..
et ühes inglise lehes on isegi ankeet selle üle,
Äkki ilmuwal telewiifovi pildil wöis näha
kas hakkawad prantslased habet kandma Paul
peadpööritawa
kiirusega sinishist mõödutvaid
Doumer' pvesidendiksoleku ajal. Sealjuures
arwestawad inglased wäga uue presidendi waa hobuseid. Muidugi, hobuseid ära tunda oli
teid. Ta ei kanna mitte ainult ise habet, raske. Kuid juba teatas hääl raadios: ~Eüm
waid näeb meelsasti, et ka tema ümberolijad ene — Cameronian, teine Orpen, tol
selle mehise ehtega end ilustaksid, mis selgelt mas Gandwich..Nõnda publik, keS istus
nähtub uue sõjamäe kantselei juhataja määra saalis, sai wõiduratsutuSte tagajärjed palju
mises, kelleks sai kindral, keS üsna habetunud wvrem teada, km need, kes olid hipodroomil.
mees.

Presidendi maitse inglaste arvates tingib
uue meestemoe Prantsusmaal. Juba praegu
on fee „habemekandmise liikumine" alanud.
Peamiselt on need üliõpilased. Habemikke
pole mitte ainult wäga palju Pariisis, waid
ka juba prowintsilinnadeS.
Ktwgenägemise imed.

Esimest korda kasutati neil päevil Bciyrd'i
televiisorit sündmuste edasiandmisel lahtise
taeva all. Tagajärg ületas lootused. Peat
selt võib kõiki tähtsamaid sündmusi oma
enda kodunt näha.
Esimene kasutus sündis Londonis hiljutise
suure „Derby" ajal. Saali oli üles seatud
Mis televiisorit, mis polnud kogult harilikust
raadioaparaadist suuremaid, Walstchaälda-

MerelSwid wSitluSfe allveelaevad' waStu.
Maailmasõjas tekkis inglastel mõte ära
kasutada merelõwisid wõitluses all
veepaatide vastu. Taheti merelõwisid sel
leks kasuwda, et allveelaeva õigel ajal inär
kaks. Teatamast: on merelõwidel wäga te
raw kuulmine. Arvati, et neid nii välja
õpetada võib, et nad allveelaeva mootorite
müra peale teatud viisil reageerivad, nõnda
et nende läbi võiks hoiatatud olla. Walesi
lähedal tehtigi katseid, kuna vee alla lasti
mürategew asi. Katsetel oli häid tagajärgi.
MikS aga merelõwisid briti sõjalaevastikus
tarvidusele ei võetud, on jäänud selgusetuks.
Hollandi leht märgib ära, et selle järele peaks
merekajakaid dresseerima hakkama, et nad leu
nukite tulekust aegsasti teataksid.

Malüva suwises tegetvuskatvaS on e
m laagrite korraldamine. w 9 toimu
wähem Soos kaitseliidu sutm laantega. j
iimretn laager ott *ae»a!for? 20. ja 21. t*mi .
m wöiatvad osa Räpina. WSnnu ja
rrotedtomwb, ietn* suwilaager

Kaiawere järtve ääres 27. ja 2
wSiatvad osa Musitvee. Woldt. Jogewa za «Ä
-kiwi malevkonnad. Elwa ja Otepää
nad karraldawad oma laagrid iseseismalt umbe?

samadel aegadel. Tarw-Maarja malew? rtch
mad ühinetvad Kaiawere tvSi Taewaskoja laag
riga. Kõikidel rühmadel wlieb teatada wäbemalt

Rz nädal enne laagrit otsejoones maletva staa
vile osawõtjate ariv. Raudteega MdukS saab 50

pvots. hinnaalandust. Laagris toimus id wõist
lused laagirioskustes, mitmeil nooÄotkaste aladel,

spordi ja mängude, samuti la sanitaav- ja side
teenistuse aladel. Ligemad katvad on Walja
tSötatud ja mailewkondadele Saialt saadetud.

Lahing mustlastega.
ESmaSpäewa hommikupoolel läks Antsla met
savaht Roosen riigimetsa, kuhu olid asunud mustla.
sed laagrisse, et mustlasi metsast wälja ajada. Must
laste ja metsatvahi wahel tekkis kakluS. Mustlased
tungisid metsatvahile kiwide ja kaigastega kallale.
Kaklusel said mõned raskesti kannatada.

Põllutööga KawildaS jõutakse sel nädalÄ lõpu
Nimetatud suwila oli endise Worbuse mõisa järku. Praegu pannakse meel kohati kartuleid, kult*
takse otti; on aga ka kohti, kus eelkünd alles kästl,
omaniku ehitatud ja praegu riigi omandus. Kuna sest pühade laupäewane wihm tegi madala maa
maja aastaid kasutamata seisis ja tuli alguse saa märjaks, mida pärastised wihmad täiendasid. Rukis
nud teise korra tubadest ,miS olid lukustatud, siis on madalail maadel kehw. kõrgemail kaunis, millel
oletatakse, et see on mõne ..metsawenna" hooletu enamus. Ristikhein kasivad lopsakalt. Soomaade

päewal Paltjärwest. Mees oli enese riidest lahti
teinud ja uputanud. Laip saadi kätte traalimisel.
Mis põhjustel enesetapmine sündis, on teadmata.

on senise seisu järgi head heina loota, kuna Emajõe

luht alles wee all seisab, sellepärast ei ole wälja
waated selgunud. Juurepääsuteed luhta saatvad küll

pehmeks jääma, samuti ivast heinamaadki, nii et
heinasaadust hobustega kuhja juure wödada ei saa.
Kuid kuiwad ilmad tvõitvad parandust tuua.

Järwest leiti enesetapja laip. Haanja? leiti
Paltjärivest tvalla käjkjala A. Rukki laip. R. oli
enese uputanud.

Saaremaal on rohkesti wihma sadanud, mille
tõttu põllutööd on ajutiselt katkestatud.

Kodukaunistamine Pole naiste ast. Hanilas,

Läänemaal, korraldati rahwahariduiie seltsi poolt
kodukaunistamise kursus perenaistele ja peretü

tardele. Instruktor oli aegsasti kohal, kes aga
tulemata jäid, olid osatvõtjad, mitte ainustki
ei olnud ilmunud aga ilmunud ka hiljem.

Pärnus abiturientide arw wäike.
Pärnu kolm keskkooli saaistd kolmapäetval ellu
62 abiturienti, missugune arw on ligikaudu wõrdne

läinud aasta lõpetajate artvule. Armult suurema

lennu audis Tütarlaste gümnaasium 28 lõpeta

jat, poeglaste gümnaasiumis ja saksa gümnaasiumis

on lõpetajaid wõrdne arw 17. Peale selle üle

50 lõpetaja said küpsustunnistuse kätte Pärnu kutse,

koolides kaubanduskoolis ja tööstuskoolis.

Tule laastamistöö Pärnumaal. Möödunud

aastal on Pärnumaal kohutawalt kaswanud tule
kahjude arw. Kui ennem tule läbi tekitatud kahjud
ulatusid tvaewalt üle 20 milj. sendi, on kahjusum

jätab pitsati akadeemilise töö teaduski
ku l e külje-le ja sellest on tihti peale päris
ma tõusnud läinud aastal juba 52 milj. sendini.
kahjumeel. .
Muuseas on suurelt tõusnud kuritahtliku süütamise
Kui hakkaksin siin tungima üksikasjusse, juhtude arw. Palju warandust on häwinenud ka
siis wõiksin tuua paljugi huwitawät ja koo tulega hooletult ümberkäimisest ning puudulikest
milistki. Kuld jäägu need pealegi: Mk asja tulekaitse abinõudest.
osalised on kahtlematult õilsa tahtega asja
WcksliwSltsimine Sõmerus. Mõni päew tagasi
paneme:
juuras olnud ja seda õilsat tahet tuleb hinna teatas ametiwõimudele Sõmeru wallas elutfew
©., et ierna wastutaw allkiri ühel 150
„Üldiselt paistab mulle, eit üliõpilaste ta. Kawatsen kord tulewikus oma eksami Aleksander
wekslil, mille eest tveel tasuda olla 21 kr., ole
tung eksameile on wÄmasteb aegadel tundu praktikast mõningaid memuaare kirja panna kr.
tvat wöltsitud. Weksli wäljaaüdja oli keegi Augrrst
walit tõusnud. Pean koguni ütlema: see tung ja eks sits ole aega kõiki üksikmomente meele Pretter, kellele aga tema kunagi oma allkirja ei ole
annud. Pretter tabati Rakwere jaamas rongil. Ta
on liigselt pakitsema löönud. Sageli ei tuletada.
üles, et wöltsinud ise selle allkirja. Mees
jõua ainesse sütvenemine öksamitungile kui
Olen sel hooajal mõningaidki läbi kukuta tunnistas
dagi järele ja siis on selge, et kogu õppimlne nüd, aga nii mõnelegi kiitust jaganud. Loo jäeti wahi alla.
WöiuputuS KUmgi-Rõmme turul. Wiimasel
muutub ainult tehniliseks rassimiseks, wõidu dan, et mölbmad tälitukwiisid e!t anna halbu

Weud surmas Se.
ühenduses päewakorral olewa keskkooli
Csmaspäwal laskis Rootowa wallas Jan
klasside koondamisega, llikusid Wäudra põllu
külas 15 a. waNa Semjon WNHerking jooksuks eksamite tähtpätwadega.
majandusliku ühisgümnaasiumi kohta kuuldu kowi
oma 17-oastasele õele Anastasiale kuNki pähe.
Muidugi: teatud määral on see tung oi
std, eit kool suletawat terwes ulatuses. Asja Poisikesel läks wintpüss juhuslikult whti ja
gustatuW ja inimlik. Nüüdsel ajal sunni
omastest ringkondadest Kuuldub, ett see infvr
kuul tungis õele parema kõrwa juurest sisse
matsioon on tublisti liialdatud, gümnaasiumi ja tõi silmapilkse suima. Laskmise ajal wii wad kõik eluawaldused ülikooliga kiiremini
lõpuarweid tegema, tegelik elu kupatab ta
sillgeMist €t ole üldse üles wõetud, küll on bisid mõlemad kahekesi toas. Kust poiss wint gantj,
ainelised raskused suruMad rängalt pea
aga woimalikud wähemad muudatused kooli- püssi sai, on teadmata.
le saaks rutem teenistuse manu. Aga see
jast, mis siiasamasse üles seatud, teatarakse
raksatuste tagajärjed. Peatselt kuuldus eba

TaewaSkoda ja Kaiavere.

dusid, põles maja mõne tunniga maani maha.

mapaistwad.
kui leedulane kihutas palli napilt üle lati.
Nüüd tahame rõõmumeeli pikaajalisele
Ja ülejäänud 5 minutit ei toonud mängu sei
Nüüd on märgata leedulaste ridades natuke sukorda enam muudatust. PäewakangelasekS oli tööle weidi tagasi waadata. Seks puhuks kor tulega ümberkäimise tagajärg, kes seal wiibis ööbi
julguse langemist, mis annab eestlastele selge üle saanud Spordi Kass, kes lõi kaks wärawat ja soo raldamegi ulatuslikumad pidupäewad eelole misel wõi oli selleks sisse murdnud, et artvaS mi
kaalu. Järgnetvad eesti surumised. mis on küll duStaS kolmanda: See mees mängis alles möödu wal laupäewal ja pühapaewal. Tallinna dagi saaki leidwat. Asja uuritakse.
ilusad ia erutowad tvaadada. knid ei anna ilusaid nud aastal SENLTO-S, on esimest suwe liiduklassi
Torm murdjS tnuleturbitni. Möödunud paewil
tagajärgi ega :! "' c nPbinst. 38. minutil on meeskonnas ja on ka maawöistluse imelapseks. Ning noorsoolased wlew. meile külla ja seetõttu?u
walitsew kange tuul paiskas ümber Palamuse kibel
Eesti wärawa all põrgu lahti. Kukuwad hunnikus asjata ei hüütud publiku hulgast sagedasti tvahele juneb eeskawa õige mitmepalgeliseks:
sc Tipner, leedu gsenrrlsonvard ja eeSti kaitsja, pall õpetust: „Siuna pall Kassile, anna Kassile..."
Pidu algab laupäewal spordipeoga spordi konnas Pikkjärwe asunduses tuuleturbiini. Turbiin
aga jääb leedu ääretormajale tvabakS, kuid soe ei
Kesknädalal oli staadionil linnadewõistluS wäljal. Õhtul on suur kontsert „Wanemuise" kuulub riigile ja seisis wiimased aastad kasutamata,
kuna ennem tema abil mõisa karjalauta wett pum
tee sellega seni midagi, kuni Pall oli meie Kaunas—Tallinna.
aias ning saalis, kus esinewad peale kohapeal bati Pikkjärwest.
kaitsja päralt. 40 min. on wabalöök eesti kasuks.
sete orkestrite ja laulukooride ka Tallinna
PaadiwarguS.
„Hõimla" laulukoor. Peale selle tantsurüh
Jaan Kaarnalt Wasula asundusest on waras
tatud Amme jõe äärest paat, mille wäärtus 30 kr.
tud Mmccrine jn!ba läinud aastast Lõuna-EeSti mad, deklamatsioonid jne.
Ratsarügement kaotas.
tuyvtvama meeskonnana.
LüpsitvõistluS Waral. 14. juunil on Waral ko
Pühapäewa
lõuna
ajal
on
kontsert
raeko
ESmaspäetva õhtul kohtasid Saksa Käsitööliste
haliku
kontrollassistendi korraldusel lüpüwõistlus,
ÜENii juubeliwõistlused 140 osawõtjaga
ja platsil ühes kõnedega, millele järgneb suur Wõistleb
Seltsi aias Tartu Võimlemise'eltsi ja ratsarüge
kaasa kohaliku naispere hulgas ka noor
Oma 10 a. tegetvuse juubelipidustustega ühel rongikäik spordiwäljale, kus algab suur lau
mendi j algpall! mevstkonnad. Vkäng oli tvördlemisi
mehi, andes seega ümbruse noormeestele head ees
elaw. Esimene poolaeg lõppes tväratvateta. kima ajal kõrvaldab üiMü Tartu osakond 13. ja. 14. lu- ja tantsupidu. Õhtul on lõpupidu „Wa kuju.
teiuel poolajal Wõiml-emiseseltsi meestel õnnestus jmmil ka üleriiMud j'tENü'de wahelised kerge j
nemuises", mis tõotab kujuneda hoogsaks lõ
Walla käskjala enesetapmine.
torgata üht palli tväratvasse, mis ka kogu mängu tiku wõistlused. milliseid wäga ar
pupunktiks mõlemale pidupäewale.
wurikaStekA,
sest
wõistlustele
on
registreeritud
140
Läinud nädalal kadus jäljetult Haanja walla
kohta sai ainukeseks. Wõistlust juhtis Tubli jalg
sportlast, üksikud osakonnad saadatvad wõistlejaid:
Noored on wanade tulewikutoeks, wanad käskjalg Aleksander Rukki. Tema laip leiti esmas
palliTubist.

möirgama just nagu oleksid nemad palli sisse löönud.

..Noorte Kotkaste" suwLlaag
rid Tart««aal.

Õudsed pildid Moskwa turult.
Berliini kaudu teatatakse: Moskwas, Su
harewski turul, ainsal kohal, kus weel toidu
aineid wabamüiigil saada, juhtus möödunud
nädalal kohutaw õnnetus, kusjuures 20 ini
mest surma sai ja Paljud raskemalt ja kerge
malt haawata.

Kella 1 Paiku kõlas turuplatsil ootama
tult hoiatushüüe, et miilits gaasi pommi de
abil turulolewat rahwast laiali ajada ja kõiki
erakaupmehi wangistada tahab. Samal ajal
said turuplatsi kohal nähtawaks tihedad süit*
supilwed. Umbes 5000 inimest, kes turuplat
sil olid, wallati määratust kabuhirmust,
sikus Põgenemises joosti laiali. Sealjuures
tallati jalge alla mehi, naisi ja lapsi.
Rööwlitesalk, kes arwatawa gaasipommide

Kilingi-Nömme turupäewal toodi turule ümbrus,

tulemusi.

konna talunikkude poolt niipalju wõid kokku, et kvr

Üht soowiü: katsugem kõtki wõimalusi winaised ei jõudnud kõiki ära osta. Ka alewivah
maksimaalselt kasutada, et ülikoolitöö puht was ei tahtnud. Wõi eest makseti ainult 100 f. kg.
Pärnumaal külwitöõd lõpetamisel. Praegu on
tehniline teostamine wõimalikult kahaneks ja
Pärnumaal külwitööd lõpetamisel. Kõrgematel
cmte sisusse süwenemine ikka rohkem maad maadel
on Sdrakülw juba lõpetatud, ainult mada.
wõtaks. Sest ainult wiimasel juhul on aega lamates kohtades jatkataksc tööd.
ja rahanõudwal ülikoolis-olemisel mõtet."
Kogu Eesti
rändab wälismaale.
Suwi on õnnistusrikas aeg. Lillekesed
tärkawad, wiljaorased ärkawad, inimesed lä
hewad suwitama, kaitiswanemad hakkawad
kõndima ja riigikogus algab wiljarikas töö.
Aga see on weel wäikene asi. Kõige täht
sam on see, et suwel wiiakse kogu Eesti wä
lismaale. Talwel tuleb elada niikui kaane all,
omaette, tasapisi, wälismaa kõnnib kaugelt
mööda. Eksib siia ära ainult mõni üksik wõõ
ramaalane, peatab päewakese ja on jällegi läi
nud. Aga niipea kui ilmad soojenewad, pää

üldjoonis wõimalik, siis wähemalt üks asutus
oleks ikkagi kopeerimata, see.'.. noh meie
teame kü11... „Emajõe waiksel kaldal..
Nii et raske oleks ennast siit kuidagi lahti
kiskuda ja wälismaa silme ette seada. Enese
tutwustamine on aga üpris tarwilik asi.
Raamatute ja broshüüride kaudu saab ikkagi
ainult kaudset kujutlust anda, oma silm on
hoopis teine asi.
Ja kui nüüd suwistel päewadel walgustd
laiad rahwahulgad üle kogu maailma meie
piiridesse oma silmaga waatama ning oma
käega katsuma, eks see ole siis just sama, kui
oleksime enese wiinud wälismaile. Kui Mu
hamed ei saa minna mäe juure, siis mägi tu
leo Muhamedi juure.
Nõnda teeb siis kogu eesti rahwas kõigi
oma waranduste ja aaretega igal suwel pi
kema-ajalise wälismaa-reisu. Iga reis nõuab
aga ettewalmistusi ja kohendusi pole mõel
daw et paned peale lõunat kübara pähe nina
sõidad ilma pikemata Ameerikasse. Tuleb
ennem ülikondi kohendada, toidupoolist waa
oata, asju ja õiendust jutti seada.
Küllap meil neid õiendust ja kohendust
oleks üpris palju! Aga oleme weidi loiud
laseme sageli niisama käia ega hooli wäaa
pahu et wnbime mitu head kuud wälismaa
liste terawatc silmade all. »
Rohkem reisupalawikku, rohkem hoolt oma
suure näituse wahapanekute wastu!

ataagi korraldas, kasutas üldist segadust, et sukesed ja lõokesed kohale lennanud, siis lüüak
se riigiwärawad walla ja awali ning kogu
kauplusi ja müügikohti rüüstata.
lääne-Euroopa awarad maad on meie üsas
Moskwa tahab maa-alust raudteed.
ja hõlmas.
Iga riik on stabiilne ega pole Paigast
Moskvas on Peamiseks ühendiusabmõuks
tänawaraudtee. Autod on waid nõuk. amet weetaw. Ei saa näiteks ette kujutada, et
nikkudel ja wälisman diplomaatidel. Elanik wõiks kogu meie olemist ja elamist wiia kuhu
kude arwu kiire kaswamise Pärast on tänama gi wälismaale näitusele, kus siis wõidaks
raudteed üldiselt alati üle koormatud, kuna imetleda wõi pead Mangutava, mis meie kõik
tänawaraudtee wörku ennesõjaa-xzsega worrel suudame. Teame, kui suur tegemine on ol
dies Meel Mahendatud on, sest Puudi,Mad täht nud juba sellega, kui korraldasime mõne wä
samad materjalid. Wõib juba ette kujutada. lismaalise kunstinäituse ja kunst on ometi
miS tänawaraudtee Mõib tähendada. Kohale palju lihtsam ja tillukesem asi kui kogu riik.
kutsutud sakla asjatundjad soowitawad maa Pariisi koloniaalnäitusel olewat küll terwed
alust raudteed ehitada Paljud skeptikud, isegi maad ja rahwad terwes ulatuses wälja pan
kommunistid ütlewad aga: see on meile luk dud, kuid arwatawasti on see ikkagi enam
'uba wäga palju Muud: soome
srS. milleks on mnle Maja tsilindrit. kui met! wähem kunstlik ülesehitus. Meid on aga ras kiyanilud ia °iak>r,anikud. lätlaste valiti,
ke kunstlikult edasi anda, selleks on meie tuum
pole pükse jalas.
eks nrstoonid nmg Tallinnas wurab iaal näe
ja sisu liig omapärane ning mitmepalgeline. wal sadamast maale hulganisi inalJi
päästewöõ leiwd.
Kuidas näiteks wiia riigikogu wälismaale?
W, ameeriklase Soomlastest .
New Dorgist teatatakse: nüüd, 19 a. hil Pole mõeldawgi. Toole ja laudu wõiks ju Paljud tulewad ja lähemad hir v '
jem leiti üks „Titamc'u" päästewoö. See kuidagi imiteerida, kuid kõrge koja sisemine
päästewöö suurelt aurikult, mis 15. aprillil elu, mis meile aastate kestel walmistanud
1912 põhja läks, uheti Grakesundi lahte New niipalju õnne ja rõõmu, jääks ikkagi edasi
Dorgi lähedal. Wöö oli juba kaunis lagune andmata. WZi kas oskaks keegi edasi anda konnas.' ®õ3wbBmest™ toi "trr*
nud, kuid „Titanic'u" nimi oli weel küllalt Tartu omapärast elu ja tegewust kõigi näh
ma». Tuled hoida silmad walwsäd
selgesti loetaw.
tawuste ning waatepiltidega? Kui see olekski
Tristan.

Nr. 154.

Neljapaewal, 11. juunil 1931. a.

„F O S T I M E E Sw v
Warnja kaupmees wöitis
1000 kr.
Kolmupaewal ilmus vaatepiirile jälle ükt
õnnelik, fe§ karskusliidu loteriil 1000 kr.

Tartu teated.
Liig..lustakas" uooras.
Angnrist tuleb 400 küla

ÕppotöS kõppemisv õhtul wöiS mitmel pool

wõitnud.

TollekS õnnelikuks osutuS KawaStu walla,
poisse too» lärmitsanas ja kahjuks mitte kõik Wamja küla kaupmees Eduard Paabo. Loosi
oli ta ostnud Tartust Majandusühisusest hra
kainetena.
Raudteejaama» läks kisa isegi nn suureks, et Karu käest ja oma 17-aastase Poja Flc> õnne
käidatvamates kohtades näha gruppide wnfi kooli

list.

Ungari AiSpilaSkoor esineb kontserdiga.
Eoome-Ugri ?Mm«ckmgreSsilv Hdksingi
Peale, kes oli isaga kaasas.
oli sun-mÄÄ> tocthel» astuma ja ainult
fiitmad ungarlased, arwuK 400, peatumad kordnik
Karskusliit loosib wüügipreemiaid.
ähnxrrdused mõjusid.
läbisõidul ka TarluS. Hscmumaa külalised
Ka waksäli Puiesteel liiguti suurte» rühmadoS
Karskusliidu loterii müügipreemiate loosi
saabuwad 13. skp. hommikul. Neud wõetakse
jaamaS kl. 8 tvasw. Killaliste wastuwõt ja taõiStati teiste kodanikkude liikumist. LaSti mine on esmaspäeval, 15. skp. kell 5 p.l.
imise korraDamisekd oli neil raekojas kuuldatvale waga ebaesteetilisi ja peett selle Karskusliidu ruumes, Jakobi i 8. Loosinu*
ülo nõu,. kuhu minna ..prassima", kuidas ning sele tulewad maja, talukoht, auto ja hulk
organ isa'tsioonide esitajate koosolek.
wi
suur summa «mängu panna".
wäiksemaid preemiaid. Piletimüüjaid palu
Lahema kawa järele oleksid Ungari küla
Ei»S tveeil demonstreeriti awalSult tvormi takse loosimisele ilmuda.
lised kett 8.30 Üliõpilasmajas hommikueivnel.
A. Nieländeril tuleb istuma
Kuni kella 13.30, mil lõuna au üliõpilas mütside WitoTlLmist, tvist «tvennaMtse" märgÄS
maja söögisaalis, läiwad külalised gruppides kahe ühendada kawatsetatva kvMoali õpilaste wahel.
mmna.
Rahwümustrite osakond Tartu näitusel.
linna waatamas, ülikooN raamatukogus, üli
skolmap., 10. juunil oli Tarw 2. fs9. rahukoh
koolis ja mujal, samuti Raadi mõisas E.
Tartu PWmneeste Seilts on aSttmud läbirää tuniku juures süüpingtl end. Tartu kõrgema muusr
Rokhwa Muuseumis. Üksikud harrastusrin kimistesse Eesti Rahwa Muuteumiga, et Tartu kakooli direktor ja praegune Svetaja ühes Tartil
oid külaStawad muidugi ka huwialalisi asu nävtusÄ rahwariiete ja rahwamustrite osakonda keskkoolis August Nieländer. Tema vastu oli «ea
süüdistuse tõstnud adv. Jauram isiklikuilt UN.S.
kust, nagu ülikooli kliinikud jne.
eluStÄda. Selleks kawatsetakse näituse ajaks hu
§ 531 põhjal, mis räägib auhaavamisest ja lai
Kongressile sõitma Ungari üliõpilaskoori tvttawamad eksponaadid wälja tuua, et asjasthuwi imamisest.
Nimelt oli A. Nieländeril hiljuti kohtutes s«ja teiste Ungari üliõpilaste õest, keda. arwM taiuiie anda tvüimalust rahvamustreid koduW
kelduji oma varanduse varjamise pärast. Et vää
on üle 50, mõtab holllitsomise üliõpilaskond töö juuros ära kasutada.
seda maksmisest, oli ta oma varanduse ümberkiö
oma peale, üliõpilased-küsalised külastawad
ühtlasi on läbirääkimised käimas o-ü. «Kodu j uranud kellegi Magda Ambergi nimele. Niiiugusc
wahepeal?a üliõpilasorganisatsioone. Kell fafitööga", # wiimane korraldaks laiema kodukä tehingu fiktiiwsust teadi? peale teiste kohtus tunnis
15.20 sõidawad vngarla,sed juba edasi Tal sitööde osakonna. Sellega awcmeb wäliSmaalaS tajana tõMdada ka adv. W. Jauram. A. Nielän
linna poole.
UZi kes sel puhul Eestisse sõidawad, Wõimalu-Z der oli ühel jutuajamisel adv. Wiikäga W. Jau
ramit nimetanud waletunnistajaks. See oligi nüüd
Tagasisõidul Helsingi kongressilt jääb Un meie kodukäsitöö saadust omandada.
erasüüdistuse põhjuseks. Tunnistaja J. Wiik kin
aari MõpllaSkoor tolpnÄS päiewaks TaM. Ülewaade meie j ahi asjandusest ja metsandusest. nitas kohtus A. Nieländeri väljendusi W. Jnurami
suhtes. Kohus mõistis kaebealuse 1 kuuks aresti.
Mnelt 21., 22. za 23. juuniks. Jällegi wö
Eeloletval Tartu näiwsel tahetasse anda tvõi
Pr. E. Stukis ja T. Kaipycr välismaal.
tab nead waSKr üliõpklaskond. Ungari ütt malikult laialdast Vowaadet meie jahiasjandusest
õpilaAkoor, kes ka warem Soome-Ugri kong ja metsandusest.
Teisipäeva õhtul sõitsid Miini
ressi ajal 1926. aäs-tal Tavtus on wiibinud,
opevvtijuht-rräitleja pr. Elli Stukis ja tantsuõpe
Sellekohaste tväljapanekust kõrvaldamise on
annab 22. juunil sikn. kontserdi. Kontsert
taja pr. T. Kapper enesetäiendamise otstarbel
enese pealo tvötnud prof. O. Danieli juhtimisel
õu arwatawasti „Wairemurs«s".
lavakunsti alal.
töötaw Tartu metsaühing. Metsaühingul on W*
Ungari üllSpilaskoorile korraldatakse korp! itxrtUf ühendusse astuda töiste organisatsiooni-Laste sõit suwekoloniisse 18. juunil.
Wirrmta poolt waStuwõtt, mis ajal, ei ole dega ja üksikute metsa- ning jahisöpradega, et
Eelmiste
aastate eeskujul kawatseS Tartu
weel lõplikult selgunud. Üliõpilaskond kooS tväljaponekuid wõimollikult lataulatuÄ ikirma iks
lastekaitse
ühing
15. juunil awada laste su
tab praegu Ungari tülalSZte wastuwõtmise kujundada. Peale puuiaimeaia ja puukooli uuel
wekolonii tegewust ilusal Saadjärwe kaldal
katva.
näituseplatsil korraldab metsaühing wanal plat Kukulinna mõisas. Et aga ilmad ikka weel
Ka»akaswakuse edusammud.
siil mitmesuguseid öpeiliZGe tväljapanekuid ja ko jahedad, siis on otsustatud suwekolomi awa
Wnmasel ajal on kanakaswatusest saadaw gufid.
Osakonna korraldajas» on määratud Tartu
tulu tunduwalt tõusnud. Läinu d-aastasbest
arwutuStest selguS, et kanadest on saadud sa metsaühingu kirjatoimetaja Martin Kallit.

MiS öösel juhtuS.

mapalju wäliswaluutat kui peekonsigadeit

luid kanakaswatusse ei ole peaaegu üldse ka
pitali inweSteeritud.

Geda avwesse wõttes on otstistatud 4.—7.

Öösel wastu kolmapäetva on Tähe ja Õnne
tänatva nurgal asutva pagariäri ukse kohalt suur
kullatud kringel maha tvöetud ja lõhutud. Hom

Wvsrimehed faavad imed taksid.
ftmna totside komisjoni viimasel koosolekul
oli ISne all weoi. ja sötduwoorimeeste takside
muutmine. Komisjon otsustas veovoorimeeste

7

KirSklflmcl tMttd*
ÕtepäS kirik. PühapäetvÄ kell 11 e.l. ptbulik
jinnatatieemistus Tartu ülikooli koguduse lauluseltsi

.Eantaie Toini oo" lastekoori korraldusel. Esine

wad- pr Alice Kopli-Wiegandt soololauluga;
„E. D." lastekoor koorilauluga: orelil hrad M.
ja L. TautS.
Komisjon arvas määrata sõiduhinnaks lin Kampmann
*. Metodisti kirik. Ncljapäewal. 11. juunil
naosas, mis piiratud järgmiste tänavatega: Aida, EI. 8 õht. ewangeeliumi koosolek. Intl. bp K.
Karlowa, Pargi, Filosoofi, Riia, Kas
Kuum. Torgu st. A. Kuum.
tani,. Savi, WeSki, Tähtvere kuni Maria täna
ivani. Marja, Liitva, Tallinna. Jaama ja Pärna Toimetusele saadetad kirjaadas.
täiksid jatta endiseks, tuna jSiduwoorimeeSte taksid
peeti soowitawajkS muuta.

ühehobuftya voorimehele 80 ftntt. kahehobusega

Surmapõhjuste registreerimiSkord ja rahwuS

50 senti. Sõit ühest linna äärest teile mak

waheline surmapõhjuste nomenklatuur, wastu wõe«

saks ühe hobusega 1 kr., kahe hobusega V/t kr.

iub vahwu>swaheli'e komi-joni poolt Pariisis.

Takside küsimus tuleb lähemail päevil linna

1923. a. SJiiigi st. keskbüroo walsaanne, 1931.

Rud. Alas: Kuhu nüüd? Juhatusi algkooli

valitsuses aruwsele.

lõpetajaile ning laStetvauemaile ja andmeid alg,
kooli õppejõududele algkoolile järgnewa edaüha,

Tänuavaldus.

rimi'e kohia. Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastuH

Tallinna linna poeglaste humanitaargümnaa
siumi juhataja ja õpetajaskond avaldab siinkohal

104 lbk., h:nb 75 senti.

oma südamlikumat tänu kõigile, keS toetasid oma

lahke kaasabiga ja osavõtus gümnaasimm vi

Riigikohus.

duStusi tema 300-a. kestrrsjuubc-li puhul ning

suurel arvul tervitasid toda iel kultuur-ajaloo

Rsigikohm adminjslr.rt:>v-olakolld 5. juuni iS«

li sel tähtpäeval südanrest tulnud soovidega.

hmgit otsustas jätta tagajärjeta Bernhard Gildi

ja Jam? Si>as'i, Eduard Weeki Peeter Engel

Tänuavaldus.

bärti, Hugo Zirki. Kadri Noodapera, Mihkel Berg

soni, Jaan Pommeri, Kai Jürissoni, Artur Al

KäeSoletvaga avaldab ülemaalise S. Noorsoo

liku, Juhan Pangi, Peeter Hansom. Mihkel Laud»
manni ja August Tobro kaebused. Kae toa knd ot«

ühenduse Tartu osakonna juhatus sügavamat tänu
järgmistele firmadele, kes lahkesti toetasid meid
spordivõistlustele auhindade annetamisega. wPo*-

iusod tühistati August Kirsi ja Peeter Zirki kae

beasiades Otsurs kimlutamiled lükati edasi 12.

timebe" talitusele, kaubasaajadele: Hermanile,

junnile Tarin töösturite ametnikkude kesküknsnse

dumaale", Hornile ja Kr. Saarele ning Tarw E.

..EkSpreKi" liikmete. Eduard Tennmanni. Haas
An'o, Juhau J«rasoni ja Alide Ränkeli kaebeasja

Laenu'-Hoiu sihisustle rahalise toewse eest.
Osakonna juhatu?.

des. Läbiwaatamifel lõrivaldati Maarja-Magda

leena ew. luteriwu koguduse kaebuS.

Lisanimekiri.

Taaler la muutika.

_ Rrigtfo&ht administvotiiw-osakõnn a awalikul koh

tuistungil 12. Juunil kell 10 hom. on arututele

„Wanemuise" aed.

määratud weel j',his:egel<« Kinnitusielts .Talu"—

Tänase Sümfooniakontserdi katva? on Hapdui
kuulus g"d-ur stlmfooma (Naukenschlag) ( Brahmü

kohtu- ja siseminister, ja Jaan Kõwerjala kaebe
asjad.

wartatsioonid Hapdni teeimrle jm. Solistina esi

neb hra E. Kruuda (bariton). Juhatab E.

Seismaiaiinnd kirsad.

Tubm.
Akadeemilise Meeskoori laulu harjutu? on kol
mapäetval kell 8 Sht. üliõpilasmajas.

Hra J. Tamm. Peeter Schultz. G. Wint, Aari
Talpak, pr. Konsa, Linda Nahkur, A. Barbits,
J. Masing. M. Ots, pr. Lu!k, prl. Rebane. Lille
t. 21—1, Cstcrmann. Alfred Kriisa, hra van zur
Mühlen.

Itati, koosolekud |i yIM

Tagasitulnud kirjad: N. Palmina Tallinn,
O. Biks Aluksne, J. Jan'on A.
Sumin Torma, K. Kukk Tallinn Linda
mine edasi lükata kuni 18. juunini. Nimetatud
Tartu Jalgpalliklubi Nikmetd palutakse nelja Kut»'ar Tallinn, Karl Wosman Tallinn,
Hilia õunapuu Kalure vo>t.. A. Knnni
häewal kell 12 lõunaajal on last? kogumine väetva õhtul kella Y2?*U uuele jalgpalliwäljale.
Rakke. Nora Põder Tallinn, Augult Crr
Wen? ja Kalda tänawa nurgale linna töös
Põltsamaa. E. Kant Tallinn, Kaarin Kleemcmn
tuskooli ette, kl!st weoautodel sihtkohta sõi
Tallinn, J. Lauretv Narwa. N Mrrrask
õhukest, täiesti valget, üheltpoolt sile Narma,
detakse.
A. W.än Orel, F. v. gur Mühlen --dat pakkimise paberit
Ouellenhof, Konst. Hansen Walk.
Ülikooli kogndnse lauluselts „Cantate Do
T-s. Kalewi jalgpallissak. koosolek neljapäewal,.
11. skp. kell 9 õht.

mino" snwiscd waljasõidud.
Läinud pühapäewal korraldas ülikooli kogu

Muutlik pilwitus, wähe
septembrini korraldatama! Tartu näitusel wõi mikul leidis üriomamk kringlist tänatval maas
Sulfiiti
duse
lauluselts
„Ccmtats
Domiao"
A.
Karafini
malikult laiaulatuslikult linnukastvatuse osa üksikuid tükke, kuna suur osa ott teadmata kuhu juhatusel wäljasõidu Laiuele ja Torma. Laiusel
soem.
kõnd tvälja arendada. Osakonna korratldami paisatud.
esineti jumalateenistusel mõnede lauiludega ja
Neljapäewal kergest keskmisem muutliku sihiga
Kuna Isesugused sildid harllÄult kõtvasti hoo kontserdiga Pärait jumalateenistust. Tormas kor
sekS on aStutud ühendusse EeSti Linnukasva
raldati tvaimulik kontiert. Kontsertidelt esinesid soovitame suurel ja väiksel viisil, palli, tuuli; muutlik pilwitus, temperatuur tvähe tör
tajate seltsiga.
ne külge kinnitatud. siis on ulakatel olnud tükk
gem. nimetamrswäävt sademeid pole oodara.
solistidena pr. A. Kopli-Miegand ja ülikooli kop. kilo ja poogna viisi
Linnukaswatuse osakonna juhatajaks wa tööd. enne kui kringli maha said.
eesti pihtkonna A. Karafin. Ettekanded
kiti instr. R. Poola.
Samal öösel on Kesk tänatval asutva Tedr leidsid mNemil pool sooja tvastuwõtu.
Wastutaw toimetaja Oskar Maad.
„Postimehe" raamatukpls.
Järjekorraline wäljasõit korraldatakse pühap.,
lihapoe silt ära tviidud. Hiljem leiti poesilt ühest
Wäljaandja
Eesti KirjaStuS-vhisuS
Mitte Aksel, waid Fellx.
Onne tänawal asutvast maja aiast, kuhu see ott 14. skp. Kambjasse, kus on ette nähtud kontsert
Tartus, Suurturg 16.
Lilsik» lehes õhtuse glwm. lõpetajate nimest! jmnalaieenistus ja' tvaimulik kontsert pärast ju
übakate poolt wtsMud.
kus peab olema Aksel Kallast astmel Felix
malateemstust kirikus.
Trukitud „Po§timehe" trükikojas. Tartust
Magistraalkraavi kaeva

Vajatakse vilunud

Köie- ja
Täiesti korras tarvitatud 6-istmeline firma „Steyer"

misetööde väljaandmine
•valiku vähempakkumisega POlgaste Veeflhisuselt (Võrumaal)
21. Juunil k. a. kell 14 POlgaste asunduses, umbes 10,000 k.
mtr. suuruses (Üldiselt on tOOd 50.000 k. mtr. ulatuses). Lä

ohjanööri
sõiduauto

moolil

ostate kõige odavamalt. Pa-

Soovitakse osta pruugitud,

Jun nendel järgi tulla nööri
Soovitan oma lugupeetud dele,
kellel minu juures teha
hemalt koha peal hra A. Laukiit (Lauga talu. Tilsi, Musta
ostjaskonnale
on. Võib ka linu kohe nöö
oja). Pakkumisel tuleb maksta sisse 10% pakutavast summast odavasti müüa. Venn. Lepp Tartus, Kaubahoov nr. 2.
riks vahetada. Kivisilla kõr
Kuninga
rahas, panga garantiis vOi vastavalt kindlustatud dokumenti
,va>l. Auvärava majas.
Fail
dega. Juhatusel jääb Õigus tOOd ka mitte vfihempakkujale
MattfuU
Koeraarmastajaile noor kena
vöi üldse mitte välja anda. Aadress: Võru, Lahe postk.
Matti es
PSlgaste Veetthlugu Juhatus.
Jarmouth
hundikoer
VälfamüttGl
Spent
Rasva
V* ». DAAMID I Palun külastage minu
odavat väljamüük!. Müügil kõiksugu fan
ja silku tervetes ja pooliku müüa. Vaksali 4—l.
tasti- Ja Õlgkübarad hooajale vastavates
tes
tünnides. Müük suurel M akul atuu rpab eriks müüb
Tartu Piimaühing
värvides ja fasungides.
ja väiksel müüdul odavate vanu
Kõige austusega
Riia tflnav nr. 40, müüb igapäev kella 10 alates omast poest
hindadega.
aialehtl la
'Aleksandri tän. nr. 8. H. Hallap*
värsket
ajakirju
IL PAVLOV
Eesti
Karskusliit,
Jakobi tn.
• • i • ••
Kaubahoov nr. 81*
nr. 8.

M•

töölisi
pikemaaja tööle. Tulla ainult

11. juunil kella 10—12 Kas
tani 22. Maaler Pettäi.

generaatorit. Teatada
Vajatakse maale ausat ja gaasi
Aleksandri tn. 29—1.
MMI.

Kaupa tehakse Maarjamõisa

tn. nr. 70, toiduainete kaup
luses 11. juunil.
Vajatakse

Trükitud ajalehe paberit Nõmmel, Lõuna t. 8.
V. Podoserov.
Müüa on täisverd

liM«

lüllNlltillliillliilimilllllllMllß
Spilast
Soovitav, kes varem olnud.
Narva t. 123.

Vilunud

Soovitan häid Sehotl, Matfnll, Mattles ja
Tannonth

Häid tsemendist punaseid

Tfilelik Ülevaade Eesti sperdl*
liikumisest* Hulga piltidega, 135 Ihk.,

heeringaid.
värsket silku odava hinnaga. Tartus, Kaubahoov 32.
A. PEEDEL

Oldine pealadu:

«POSTIMEHE" raamafakanpln»,
Tartus, Suurturg nr. 16.

Karjust

müüa 11. juunist alates
Viira sissesõidühoovis, Rae

Tõõpakkamised

poes.

ehituse jaoks 6500 tükki võõ

Reinb»ld'i kaubamajast.

Maia

Ara anda
«ma12%
«%

hea obligatsioon
«. 9VI ..1 ii <9 »hit

Kasutage juhust!
Müüakse

keset linna, käidavas kohas, kauplusruumiga, vahetada kor

raliku tala vastu. Talu peab loodusrikkas kohas asuma,
jõe või järve ääres ehk vähemalt raudtee ligidal. Võib ka

asunduskoht olla. Küsida Tartus, Tähe tän. nr. 124, 11. korral, VA a. p., sülla hind
Aleksandri täin. 108.
majaomanikult.

on tarvis linna ligidale, võib
ka kooliskäija olla. Kaupa
tehakse neljap. 11. juunil
Narva tän. nr. 67 kella B—9,

koja tänaval, majahoidjalt.

ral arvel odavasti müüa. tarvitab Tammistu veeühing
Võib ka väiksemal awul pikemaks ajaks, valmis töö
igal laupäeval Lillo ta
osta. Järele küsida Tartus, tasu
lus, samas ka tööteated.

Peal majas, 11. kord. Karbitööstus.

Kirepi vallavalitsus,
ja õpilast tarvis Võru tän. (Hiunmiiiü imiüiimmi mm

polke

Tsementkiuld

ja JooEsuuoissi
isu poissivaiatakse
vajatakseTartus, Narva tän. nr. 12, hoovi

veebr. 1921. a. nr. 190.

lv lilil

kohe müüa Pargi tän. 2.

• MMI* •

popp-korbi kMoid

maksvusetuks:
1) Kristjan Griinfeldt'i ho
busepass, välja antud Kirepi
vallavalitsusest 10. veebr.

nr. 74—15.

Hind ainult 1 kroon.

Vilunud

kr.

MM

Kuivi

väljaanne valgel kirjutuspaberil, kauni
kaanepildiga.

Kuulutatakse

MM
isane kutsikas. Näha võib
1921. a. nr. 189.
„Postimehe" rmtkpl. Tar kl.
2—3 Magasini tän. nr. 3,
2) Kristjan Griinfeldt'i
tus, Suurturg 16.
dir. Walter.
vajab restoraan ~Liivimaa". hobusepass, välja antud Ki
repi vallavalitsusest 10.
suurel ja väiksel viisil pakub

1. Juulist saadava! Tartus, Kaubahoovis. Järele küsida H.
Lell, Riia tänav 77. Telefon 125 ehk 864.

Riia mnt. nr. Z.

pagari-

kutsikat müüa.

Eesti Kehakultuuri

Dostoroomot v

Ostetakse lõhutud

kes kõik talu tööd tunneb.

emane auhinnatud väljakoer
ja 2, auhinnatud vanematelt,

ILMUS:

petroleumi, nafta, diesel ehk

korralikku keskealist

Inglis setterid,

Hind 2 senti liiter. Edasimüümiseks hinnaalandus, kätte
toomisega.

»

Telefon 8-67.

li.

Il

korras

JUHATUS.
Karjast

Vajatakse

Harjust
suurema karja peale. Võib
olla mitte kooliealine tütar

laps ehk vanem naisterahvas.
Kaupa tehakse 11. juunil kell
12 ~Euroopa" hoovis.

Tublit
tüdrukut

edasi anda kr. 7500.—. Tea

tada slt. ..Ob" aill.

Sliüa torma
lõigatakse ja lokitakse juuk

seid (väljaarvat. laup.) juuäc
setööstuses, Rüütli t. 19.

Roelas
võtavad «POSTIMEHE> telli

maale, linna ligidale tarvis. vajatakse tallu linna lähe misi ja kuulutusi vastu hrari
8 kr. Ligemalt Vallikraavi ja Pqp dale Tulla neljapäeval Tähe ARNOLD
SIREL ja HUGO
leri nurga pesuikojast.
t. 75—5, kl. 9—ll.
MARTINSON.

n

Nr. 154

.POSTIMEES"

8
.Vanemuise" aed.

Neljapäeval, 11. juunil kell 9 õ.

SÜMFOONIA
KONTSERT
Juhatab E* TUBIN.
Solist E. KHUUDA.

•»

Moe-; pudu- & pesuäri

Vastuvõtmine Ifsl
Itftasi mootosotlss.il

Uenn. X
cpp

Päasetahed 45 senti, kooliöp.
25 senti.

Suurturg 14, omas majas. Telef* 177 Ja 700. Telegr. aadressi ELÜÜ.
. ESIMENE EESTI ÜHISPANK Asutatud 1902. a.

Vihma korral kontsert
saalis*
TARTUS, KAUBAHOOV 2, PROMENADI 2
soovitab rikkalikus valikus:

13. juuniks vabaneb päi

kesepaisteline

5 tuba ja köök Tartus, Suu
rel turul nr. 8. Kaja talituse
ruumid. Küsida majahoidjalt.

4 tuba, veranda ja kõrval
ruumid alumisel korral
üürile anda Näituse B—l.

ffiriift-» vöwtk- Ja lennissfltfte
Jupel- ja vPimlemisitiftoosid
fuftfti ia softfte. Jffaisfepesu
Siidi- |a villaseid plüüsisid
Jfaelasidemeid
Fiidikaelasalle
Vihma' ia päevavarfc
Jalutuskeppe
Üiennisftinji J. n. e

Ärisels 1. juunil 1931.
Aktiva.
Kassa ja arwed pankades 239.258.82
Laenud 4.759.285.19
Garanteeritud laenud 922.631.87
Kinniswara ja inventar 217.177.94
Korrespondendid .... 18.086.87
Kulud ja maksud 42.238.66
Makstud %% ja komisjon 17.956.73
Liikmete kohustused . . 902.119.
Garantiide deditoorid 113.257.65
Muud aktivad 263.378.18

Passiva.
Osakapital 227.074.27
Tagavarakapitalid 166.662.60
Hoiusummad ..... 4.633.3)9.15
Erihoiusummad 170.060.—
Korrespondendid . . . 34.823.73
Laadud %% ja komisjon 194.393.51
Riiklised laenud ja redisk. 723.421.10
Liikmete lisavastutused 902.119.—
Väljaantud garantiid 113.257.65
Muud passivad .... 330.319.90

7.495.390.91

7.495.390.91

Kõnet 10—12 ja 5—7. pOkap.

10—12. Soovikorral kateisei
kella ajal kokkuleppe järele.

j Tartos* Rtttttll 4. M-4
/astu Jaani kirikut).

Xmmaamand
massairlja

Tartus, Jaani tln. 15, 01 kot4

Xmmaamand

Maabusid
Hinnad võistlemata odavad. Müük suurel
ja väiksel arvul.

Kõik pangaoperatsioonid. Võtab raha hoiule Ja annab laenusid. Ostab
Ja mllttb vfiljamaa raha. Tsehekid Soome, LBtl, Rootsi, Inglise, Saksa,
Prantsuse, Ameerika Ja Helveetsia valuutas. Ühendused teiste pankadega.

auibHsk
Tartus, Raekoja (Raatuse) täa.
nr. 12, lO korral.

Warakamber. Hoiukarbid.

ämmatman<l-Massetrl|a

Agentuurid:
Kindlustuse selts „Eestl". Esimene Eesti Klndl. Selts „Eeksa.
JUHATUS.

Tartos* Raekoja tän. O
(sissekäik Holmi tän. 1).

2 tuba. eestuba ja köök väTja

anda Liiva t. I—2.

A
Tdõotsimised

ühetoaline üürile anda Elisa
beti tn. 13, krt. 2, hoovi ma
jaa.

Ärge muretsege asjata varuks suuri küttetagavarasid,
vaid ostke tarviduse järele Riigi Turbatööstuse
kiitteturvast.

Enam ei jõua hukkun...
Aga ehk leiduks veel keegi,
kes võimaldaks mingi ,
teenistuse*
lepin kõigega. Ehk laenake
paarkümmend krooni. Palun
kirjutada ..Postimehe" raa

Tartu Juudi Ühispank

Seda võite saada igal ajal igas soovitavas hulgas Tartus,
H. Hiipruse juurest, Narva tän. 25, tel. 1-64, ja see tuleb
4 tuba, veranda ja köök
üürile anda Karlova 25—3.

3 tuba, köök ja eestuba välja

teile pealegi hulga odavam.

RIIGI TURBATÖÖSTUSE JUHATUS,
Tallinna, Tatari tn. 1, telef. 26-26.

K KUI JUBA B

üürida Vladimiri 7.

tööstusest.

Korrespondendid

Vallasvara . . .......
Ärikulud ..........

Makstud %% ja komisjon .

Panga liikmete kohustused .

iI

Muud aktivad

68.420.36
809.80
670.64
470.081.46
14.262.26
91.187.46
8.219.30
12.399.08
6.606.31

189.280.
2.064.23

PASSIVA

ESIMESEL KOHAL TEDDINGTONI TÄHETORNI I

388.722.85
72.434.92

Vekslite rediskont

Korrespondendid .

. 19.019.51
. 91.187.46
. 27.641.91

Garantiid

Saadud %% ja komisjon . . .
Väljamaksmata osakasu ....
Muud passivad ........

. 3.449.29
. 3.230.10
864.000.90

üks keskealine naiat eralt*

Pank võtab 3-kuul. kauba vekslite diskonto eest 11 prots a.
Muude laenude pealt 12 „ a.

JUHATUS.

vaiksetele isikutele kohe

I'uures, mida tarvitati juba enne maailmasõda miljonites pak
tides. Selle pesupulbri valmistusega alati Peterburis 1908. a..

Pulkas, käidavas kohas

teine vabrik asutati Moskvas 1914. a. ja 1923. a. peale val
mistatakse Eestis «LUMIWALG'e» nime all.

kohta

peseb pesu väga odavasti ja kergesti
puhtaks, ühtlasi hoides pesu. Samuti
peseb „LUMIWALG" imestamisväärt ker*
gesti puhtaks rasvased käed, taldrikud,
tassid, klaasid, noad, kahvlid, kastrulid, van
Nimi ja märk on seaduslikult kaitstud.

Mornid
ühes sisseseadega välja an
da. Teat. saab Pukast „Ovo"
iminapunktist.

Pood
Maarja-Magdaleena kiriku
juures on üürile anda. Kü
sida Tartus, Näituse t. 19—3.
A. Korknobel.
Toiduainete
tauplus
.ühes piima* ja leivatkupsetus

ruumidega ära anda. Küsida

Tähe tän. 70. „Edu".

Uusi «Riigi Teatajas» nr. 31 k. a.
avaldatud vormi järele valmistatud

MMM

Soovitan soodsate hindadega parimaid Ameerika
ASSEV *ll ARRIS*S Rootsi „ VIKING" ja WAKTIV"

palub ükskõik miasugort
tööd. Tur.neb ka lukussep*
tööd. Kastani 60—4.

heinaniidumasinaid
Ifliftuse

opo roole lo

Vanem saksteteenija palub
teenistust

hobuserehasid

koduhoidjaks ehk väiksesM
perekonda. Tulla Veski tün.

Austria vastutus vifcateld »Kuld*KroonM ja »KfiSr*S vikati
alaseid, haamreid, rõngaid, nuge ja iuiskusid, heina ja sõnniku viklu.
„Vlking", nWoodu, „Aktlv" ja »Herkules" masinate lisaosl*

nr. 10—5.

W. H. SINISOFF MWWSSSS
Põllutööriistade, masinate, teras- ja rauakaupade ladu.

pöllutööllste
10. juunil. Viljandi m. Vee
Otsitakse kiires korrasriku
alevis ja osa Riia teed

palgaraamatvid
ja ka seni tarvitatud vormi järele
pakub
«POSTIMEHE"
RAAMATUKAUPLUS
Tartus, Suurturg nr. 16.

Toiduainete
kauplus
piimaruumiga ära anda. Rae
koja 94, k. 8.

Päeva t. I—lo.

«LUMIWALG»

nid, lauad, põrandad, marmori jne.

pagari

passimise

ka kodust käia. Teatada

OM<D aastat on tehtud teaduslikku la praktilist
M tOtfd magister W. WIECKMANN'I pesupulbri

välja üürida erasissekäiguga.
Tööstuse 16—23.

vas soovib majateenija ehk

ametiskäija härra juurde.
Tunnen hästi keetmist. Võin

tuba

Korralik väike mööbliga
tuba

Odavasti ja korralikult {
parandan
ajanäitajaid,
teen aiapritse, annan vene
keele, gitarri ja mandoline
tunde ning sean häälde kla
vereid ja harmooniume.
Tartus, Turu tn. nr. 44, k. 4.
Austusega K. Ehrenbuscb.

> 4.267.86
> 189.280.

Panga liikmete iisavastutus . .
Hoiusummad ja jooksvad arved

Päike* epai Steliae uuesti
reroouteeritud

välja üürida Tallituna 37.

matukaupl. „HelgL 18" all.

. 47.710., 17.057.

Osakapital .......
Amortisatsioonkapital ....
Tagavarakapital

864.000.90

tuba j* köök alumisefl loor
rai, 2 tuba kolmandai korral,

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

Kassa ja arved teistes pankades
Osamaks teistes rahaasutustes
Välisvaluuta
Diskonteeritud vekslid ja laenud

Garantiide debitoorid ....

Tööstuse ruumid
lu korter

Arvete seis 31. mall 1931. a.

AKTIVA

Organisatsioon vajab vilunud

2—3-toalist

Tartu Naisseltsi Majapldamiskoolis

slt. „SS10" all.

õpilaste wastuwõtmine
on 11., 12. ja 13. juunil ning 27., 28. ja 29. augustil Jaani tän. 14,
Kuna
Naisseltsi käsitöö kaupluses, Raekoja taga, kella 10—2, -kuna
kooli kantselei remondi tõttu suletud on.
TUS. I
KOOLIJUHATUS.

tugege ..Sademeid" I
Pakkumised saata alt. all.
Üleilmline kuulsus, frenoloog ja
Metsamaterjalide oksjon.
. juuliks 8. a- 2—3-toa ' Suusõnalisel enampakkumisel müüakse ,
saagimisel saadud umbes 32 thm. servatud okaspuu laudu,

nõus 3 kuu üüri ette alghinnaga 10,5 kr. tihumeeter, b) Aakre metskonnas Väiksna Postimehe talitus Emajõe kaldal asuvad umbes 1920 rm. küttepuid, 3 üksuses,
."'all. * !
alghindadega 2,80—3.10 kr. ruumimeeter. d) Kivinõmme
metskonnast Peipsi kaldale väljaveetud umbes 9000 rm. kütte
puid, 4 üksuses, alghindadega 2,05—2,55 kr. ruumimeeter.
Pakkumisest osavõtjail tuleb 10% pakutava üksuse kogu alg

hinnast oksjoni komisjonile kindlustuseks sissemaksa. Lähe
maid teateid müüdavate materjalide kohta saab Riigi metsa
tööstuselt ja vastavailt metsatllemailt.

Btigi metsatööstus»

Kadus

auto tagumine kaitseraud.
Ausat leidjat palun vaeva
köögi ja eestoaga keset linna tasu eest ära tuua Reederehk selle läheduses. Teated Koppa paadisadamasse, Va
baduse silla juures, tel. 484.
saata slt. ~184-18" all.
Kogu päev ametis olev
preili soovib
kaasttttrlllseks
üksiku saksakeelt rääkiva 7. skp. hõbe paber ossi tss
daami juure. Teat. slt. Ausat leidjat palun teatac
oma..aa^xess s't- 'Pabeross
„kv. nr. 177" all.
toos" hea vaevatasu eest.

Intelligent 2-he liikmeline

perekond, aasta üürnik, otsib
2—3 toalist köögiga

nenud, paneb oma ennustuse tõsidusega kõiki imestama. Ainuke

korterit.
Soovitav Karlova linnaossa.
Võimalik 2—4 kuu üüri ette
maksmine. Teatada Lootuse
tän. 9 krt 7.

nfigemlse* Soome ja Rootsi rahva lemmik. Venemaal iseäranis
suurt karjääri omandanud kõrgemas aadelseltskonnas. õieti ette

sissekäiguga

selgeltnägija

17. juunil k. a. kell 12 Tartu metsaülema kantseleis, Tartus,

Riia 50: a) Kaiavere metskonnas Vara lauatehases liiprite

Vajatakse 2—3-toalist

korterit

einelauapidajat.

gane väike perekond va

sõites. Palun lapse kleidike
ära tuua Veeriku alevi kaup
korterit
mees Silla juure. Riidetüki
köögi ja kõrvalruumidega. võib leidja omale jätta.
Soovitav vannitoaga. Teat.

EL MU Kraft, kes Eestis ja välismaa linnades suure eduga esi

selgeltn&glja, kes omab loomuse poolt sissesflndlnad lfibU
kuulutanud keiser Nikolai 11-le ja vürst K* K* Golytsõnile*
Seletab kõiksugu keeltes, ilma tõlgita, igale oma emakeeles. Läbi«.
sõidul peatub ainult kuni 18* Jaanini* Vastuvõtmine iga päev
kella 9 hom. kuni kella 8 õhtul. Palun mitte mõne kaardimoor!,
ebaprohveti, ehk liht käetargaga ära vahetada, vaid ise otsustada.

Tartus, Puu tänaval nr. 17, krt. 2 (hoovimajas).

Jaan Simonson
ELÖAS

Soovin I—2 puhast era
MMi li

Kesk tän. nr. b müüb Posti*
mehe ja t*Naameheu Mr*
sikuld numbreid ja võ
tab tellimisi ja kuulutusi vastu

111-das linnaosas. Teatada
slt. „Riigiteenija" all.

