Üksik number 5 KHH.

animrib Iqa päcw.

«Postimehe" }a ta maksuliste lisade telllmishiaaad t
Postiga: 1 kuu 150 s.. 2k. 300 s., 3k, — 370 iga lisa

/ {Toimetus Ja peakontor Tartus, Jaani
Toimetus Ja kontor Tallinnas, Wene 1,
Telefonid Tartus: Tegewtoimetaja 2-86, siserflgi

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

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

Ja Tartu teadet» toim. 1-86, kaugekõned 9-86, ärijuhatua 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

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

Tartu Unna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135 t,'
-2 k. 270 3k. 370 s.. iga lisakuu 110 s 6 kuud 700
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära wiies: 1 kuu 125 sr
2 Ic. 250 s., 3k. 320 iga lisakuu 100 s, 6 kuud 600 s,j
12 kuud 1200 senti, .
Wälismaale —-4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale —4

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

Postimees

Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.

Kuulutuste hinnad: kuulutuste küljel 5 senti, teksti

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

kodumaa hinnad.
3O senti kuus. «Sädemed" 120 senti aastas, 60 senti

„Pastimehe" raamatukaupluses, Suurturg 16 ja kontoris,

poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas,
„ Lasteleht" 10 s. k. „Terwis" 160 s. aastas, 80 s. poolesaastas, ö**l*-,
number —45 ilmub 4 korda aastas. Aadressi muutmine 25 «.j.

Kuulutusi järgmise päeva lehe jaoks võetakse vastu
kella 2-ni päeval, laupäeviti kella 1-ni päeva!
Jaani tän. 11/13. -

Nr,, tss

'MV!edel, t 2. juunil 1931.

Tänast lehte 6 lehekülge *' 75. aastakäik.

Ä- S. ROYÄL- FILMt KINO
«ATHE

«Eba-abictumces»

Alates 11. Jasnlst. Bsteteadns!
Võ 1s 11 uisfaÄüFA* vaigusheüfilm.

Hüvitav Itta.
Algus kl. 6,9,10 õht Pühadel kl. 4,6,8.10.

c
Väljapaistev helifarss 10 jaos.
Tibor v. Halmay.
Peve°eBSevs: Maria Paudler, Johannes Riemann
Lavastaja: JOHANNES QUTER. Muusika: NORBERT OLANZBERO.
Temake elulõbus prouaks. Tema tuntud unimüts. Taga]Brg s sassiläinud abielu, kuni nagu välk taevast ilmub ta kaksikvend, kes äratab ellu
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äri, mis läbi põlemas,
pöörab
pahempidi,
kutsub
esile
pööraseid
arusaamatusi,
keerulisi
situatsioone.
Tulemust
sassiläinud
abielusidemete
paranem.
TARTU UNNA TOOSTUSKOOL
Vabadussilla juures, Kalda tän. nr. 16.

Tartu kommunistide põrgumasin.
Uute õpilaste vastuvõtmine
Selle b> ulmistes lendlehtede lewitemisel sarmawalt haawated A. Petta.

esmaspSeval* 15* Jännil kell 10 h. Vastuvõtmisele tuleb õpilasil Isiklikult ilmuda.
Kui jääb vabu kohti, on sügisene õpilaste vastuvõtmine 24 augustil kell 10 h.
õppimine koolis maksuta. KOOLIJUHATAJA»

.Tartu komitee laiali jooksnud.
TaVnnaS oli paari päevu kest suuremaid
kommunistliste tegelaste vanMStamifi ja
kuuldavasti tood juurdlus järjest uusi and
meid ja asjaosalist päevavalgele. Eestimaa
Kommunistliku Partei Tallinna komitee ta
bati kõige trükikodadega ja arhiiviga. .Aga
kuS on Tartu komitee? Nagu nüüd selgunud, o« ,
Tartu komitee laialijookSnüd.
Osa liikmeid on põgenenud Venemaale, osa
on redusse pugenud. Laialijooksu põhjnötaS
peamiselt komitee liikme ja juhtivama tege
sase Aleksei Potini tabamine enne 1. maid.
See ootamatu kokkupõrge kaitsepolitseiga on
viinud komitee taielikku segadusse ja .kogu
tegevus on paraliseeriwd. Et Potini tabami

VWIMi R«MI> HiiotDflh iii
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Wangistateke ülekuulamine edeneb.

Tallinna? tabatud kommunistide ülekuu Neid süüdistatgkse kas põrandaalustele ulu
lamme jätkub politilises politseis endise hoo aluse andmise pärast wõi mõnel muul teol
ga. Kogu kaitsepolitsei koosseis on päevad riigiwastaste tegewusele kaasaaitamises.
Nimetatud isikud on kõik legaalsed isikud.
kui ööd läbi jalul kommunistliku organisatsi
Põrandaaluste nimed
ooni wõrgu keerdsõlme lahendamas. Suurem
jagu wangistatuist on juba esialgselt ülekuu ei ole weel kõik selgunud. Teada on IM
latud ja wangimaija paigutatud. Uks osa Jakobson ja peaorganisaator Koik, kuna tei
Viibib aga Meel ülekuulamisel politilises po sed oma nimesid wälja ei anna.
Kommunistlikud staabid Järvel ja Nõm
litseis. Ülekuulamisel wiibijaist on enamik
põrandaaluseid, kellega wõimudel raskem mel on jäänud tühjaks ja üksildaseks. Wõi
ue oli raSkekS hoobiks komiteele, sellest annab hakkama on saada, kuna nad igal wõimalusel nmde poolt on läbi otsitud wiimane kui sopp.
Kõik asjad, millel asjakäigu kohta kuidagi täht*
püüavad jälgi segada.
möiSta ka Lks hilisem „Kommunisti" num
Vangistatutest on seni teada nimesid pi sust, on kaasa toodud. Samuti toodi tolma
ber, kuS Pottuit kõrgelt hmnatakfe.
di
muuseas
Nõmme salatrükikoja majaomanik päeval „staabist" ära trükimasin ja muu
Potini tegevuse lähemal uurimisel selgud,
Al.
Siim,
tema
poeg Felix Siim ja wiimase sisseseade.
et Pottu on TarjuS elanud kauemat «aga tu
Tühjad majad, mis seni on kaitsepolitsei
naine, siis Järve peastaabi peremees Krist
glstreerimata. Tal au olnud kasutada
ametnikkude poolt okupeeritud, antakse lähe
jan
Eichhorn,
tema
naine,
tütar
ja
poeg.
Sa
vstis falatyrterit. '
lakorterite pidajatest on wangistatute hulgas rnal ajal üle wangistatud majaomanikkude
Skeid on olnud tal igaS linnaosas. Korteritest weel Rosenfeld, Nõmmelt, kelle juurest tabati sugulastele, kes selleks on ka soowi awalda
»u osa olnud perekondades, osa täiesti oma- - peaorganisaator „lihunik", siis Kreesberg, nud.
ette. PerÄonnakorterid, kuS Poti» aisuS, on Varter, Maasikas ühes naisega ja Frisch.
olnud wördlemisi wäikefed, I—2-toalised ja
Pottnil oli seal kasutada ainult wäike nurga
kene. Nendest korteritest pole midagi erilist
leitud peale ühe «
Rakwere kooliõpilase enesetapmine.
põrgumasina keSta.
Selle on valmistanud Potin ise, keS oli
Põhjuseks võrk edastjõudmiue koolis.
ameMt lukusepp. Kest on tehtud paremast nik
Oök waStu 11. stp. lõpetas oma elu ene litunniSjuse järele temal tuli 4. klassi teiseks
kel-terasest, millist tarvitatakse laevade ja
rongide soomustamiesks. Kaalub 65 naela ja kotapmise teel Rakvere linna ühisgümnaa aastaks jääda. Niilbach oli korteris Rakveres,
mõõtudelt on umbes 25 sm Pikk, sama kõrge siumi 4. kl. õpilane Helmi Niilbach, 18 a. Tallinna tn. 50, kuna ta vanemad elasid Sõ
ja umbes 15 sm lai. Põhjas on kaks teras wana. Enesetapmine teostus Narvast Rak meru vallas. Korterist lohkunud ta õhtul
renui ja awauS süütemehaniSmi jaoks. Peal werre saabuwa öösise reisijaterongi rataste kella 7 ajal ja lubanud koju minna. Täna
ou LkS teraSrenu. Kesta seinad on harulda all, kusjuues rattad pea kehast täiesti eralda hommikul leidis korteriperenaine ta haigemaja
selt tugevasti kokkuneeditud, et plahwatami sid. Rongi meeskonna paolt pandi allajäämist surnukuurist. Niilbachi oli tähele pannud kau
kohe tähele, kuid pidurdamiseks ei olnud enam barongi meeskond,, missugune Rakverest Nor
sel ole» löhkewüime tugevam.
Asjawndjate arvates on kest .ehitatud võimaAosi. Rong peatati ja meeskonnast jäeti iva poole sõitis enne reisöjaterongi. Siis oli
laiba juure walwe kuni politsei kohalejõud Niilbachil nähtavasti katvaisus rongi alla
mõne
miseni.
heita, kuid metsast wälja jookstes hilinenud ta
suurema hooue või raudteesilla
ja wng möödunud, mille tõttu enesetapmine
Helmi
Niilbach
oTt
Rakvere
ühisgümnaa
ShkulaskmisekS.
siumi õpilane ja tema surma põhjuseks arva teostus reisijaterongi all. Enesetapmise koht
Tõenäolisem Paistab wiimane olttuS. 9a kui takse olevat asjaolu, et äsja kätte saadud koo- on Rakverest 2 km Narva poole 218 km peal.
fee põrgumasin oleks saadud tarvitusele WSt
Niilbach oli koolis tuntud korralikkude elu
ta, oleks ta võinud teha hirmsa hävitustöö.
kommetega õpilasena, kuid edasijõudmises
SelleSfe kesta võib mahutada kuni i puud võrdlemisi nõrga lõhkejöuga, Tartu kõmmu nõrgavõitu.
lõhkeainet. .
uisttde oma aga sootu tugevam. Wene saat
Nagu asjatundjad leidnud, on see sama konda oli viinud selle aparaadi keegi vene
tüüpi põrgumasin, miS leiti omal ajal WarS Pagulane, kes nüüd hiljem Poola jkohtu poolt
Mälestusmärk Martin Lipu
savist Wene saatkonna korstnast, kuid see oli vangi mõisteti.
hauale.
Sellekohane korjandus jaanipäeval.
Et meie tuntud kirjaniku ja endise Nõo
õpetaja M. Lipu haud senini ilma mingi
Allweelaew "Poseidon" hukkumiskohal.
suguse märgita, kawatseb Nõo kogudus koos
Nõo Lauluseltsiga tema hauale mälestus
märki püstitada. Mälestusmärk läheb ka
Meeskonnast 18 inimest weel hukkunud laewa fulewd.
wandi järele maksma umbes 800 kr., et aga
Pääfemiskatssd ». n. Davise piiästeaparaadiga.
praegu seda summat pole täielikult koos,
Londonist, 11. juunil. (Trj.) Admira praegu tõötawad tuukrud 115 kuni 120 jala korraldab Nõo kirik ja Lauluselts ühiselt jaa
nipäewal Nõo kihelkonna piires karbikorjan
liteedi esimene lord Alexander andis seletusi sügawuses laewa ülestõstmiseks.
duse ja õhht-peo Nõos. Puhas sissetulek läheb
alamkojas Inglise allweelaewa „Poseidoni"
Loodeti, et tõStetõöd wõiwad alata juba
hukkumisest. Selgub, et „Poseidon" on wee kesknädala õhtul. Õnnetusekohal on terwe mälestusmärgi heaks.
Wõib julgesti loota, et iga nõolane seda
pinnal olleS kokku põrganud Hiina aurik rida Inglise sõjalaewu, mille meeskonnad
„Autäga". Allweelaew sai niiwõrd suure töõtawad palawikuliselt „Poseidoni" pääst algatust jõudu mööda toetab.
augu küljeSse, et ta kahe minutiga põhja Ma miseks.
ju*. Suurem osa meeskonnast suutis end
Pärast kohutawat õnnetust on teistel tea
eyne laewa hukkumist wette wisata ja pääses
detel
Davise aparaadiga elusalt wee peale
ujude*. Nad wõeti „Duta" poolt pardale. tõusnud
6 merewäelast. Kaks neist pääses üles
Aleksander Klein
Osa mehi wajuS aga üheS allweelaewaga
alles
2Va
tundi pärast allweelaewa põhjami
põhja.
Neli meeskonna liiget tegi katset põhjaS nekut ja üks koguni 3 tundi hiljem.
Ehitusõpetus.
vlewalt allwoelaewalt uue pääStesiSseseadega

n. n. Dawise aparaadiga wee peale tulla.
Neist neljast mehest suri aga peatselt pärast
weepinnale tõusmist kaks ja üks on praegu
kriitilises seisukorras. Nii on ainult ühel
korda läinud terwelt pääseda.
Praegu on ollweelaewalt eluga pääsenud
5 ohwitseri ja 30 merewäelast. Kaks pääste
tuist on surnud ja 18 meest kadunud. Nende
päästmiseks on waewalt lootust, sest nad asu
tvad koos allweelaewaga põhjas. Põhjawa
junud allweelaewa asukoht tehti kindlaks ja

UuS päästeaparaat alltveelaetväde jaoks, mille
leiutanud inglane Davis, seisab koos päästerõngast
ja gaasimaskist. Allweelaewa hukkumise korral on
meeskonna liikmetel IvõimaluS end tvarustada gaasi
maskiga, mille kaudu saab hingata hapnikku. TugeIva kandejõuga päästerõngas aitab kiiresti tõusta
weepinnale. Inglise alltveelaetvaStikuS on praegu
kõik mehed IvAja õpetatud Davise aparaadi tartvi
tamisele, kuigi aparaat alles 12 kuud tagasi tarwi

tusele wõeti. On tveel selgitamata, miSsuguZtel
põhjustel seekord aparaadi tarwitamisel ainult üks
mees wigaÄamaia päästs.

Käsiraamat mafaehitajaile. Eessõna

dipl. ins. N. Perna'lt.
206 Ihk. 109 joon. Hind kr. 3.60.
Pealadu: K-ö. , Rahvaülikooli"
raamatukaupl. Tallinnas, Harju t 48,
omas majas, Jaani t 6, pangamajas.

Kes raamatu hinna rahas või marki
des ette saadab, sellele saadetakse
raamat äri kulul postiga kätte.

Mis ajast ja
arust, see põle
tatakse ära.
A-s „Eesti Philips"
võtab fcxrnad aparaa
did tagasi ja annab
uued vastu, muidugi
juuremaksu eest. Mis
juguse saatuse osaliseks

langevad vanad apa
raadid, seda näitab kõr
walseisew Pilt.

Enesetapjale ei helistata enam kirikukella.
Maarja-Magdaleena sündmused mõistis kirikupäew hukka.
Kirikupäewa kolmapäevasel p. l. koosole ci wõi laulaiamata isikud olla waderitcks.
kul tõstis Haapsalu saadik Heide üles Maarja- Kodanlikus abielus olijatele tuleb waadata
Magdaleena koguduses asetleidnud sündmuste kui kristlikust kirikust wäljaastunuile. Neil
küsimuse ja toonitas, et see mõjub usu ei ole ta õigust armulauast osa wõtta ega
elule halvavalt ning koguduse liik kiriklikku matust nõuda.
med tahavad, et kirikupäev võtaks seisukoha.
Uus kodukord jäi ka sel kirikupäewal lõpÕp. Sommer vastab, et konsistoorium on Ukult wastu wõtmata ja anti kuni järgmise
Maarja-Magdaleena tüli likvideerimiseks tei kirikupäewani komisjonile kaalumiseks.
nud kõik, mis võimalik. Õp. Tennmann on
Lõpuks asutakse konsistooriumi abiesimehy,
tagandatud Maarja-Magdaleena vaimuliku 2 waimuliku ja 2 ilmaliku assessori walimi
kohalt. Selle otsuse on kinnitanud ka vai sele. Miesimeheks waliti dr. M a a s i n g,
mulik ülemkohus. Kuid õp. Tennmann ei waimulikkudeks assessoriteks praost Kapp ja
allu nendele otsustele, vaid püsib endiselt õpetaja Warik, ilmalikkudeks assessoriteks
omal kohal. Asi on praegu lahendada ilma adw. H. Sumberg ja kohtupalati liige Hmtzer.
liku kohtu käes.
Kirikupäewa kolmandaks tööpäewaks olid
Küsimuse arutamine tekitas kirikupäewa! tähtsamad ja põhimõttelikumad küsimused
pikemaid vaidlusi.
enamwähem läbi.
Wiimaks asub kirikupäew hukkamõistvale
Läbirääkimiste all tuli uuesti kõne alla
seisukohade.
Maarja-Magdaleena sündmuste küsimus,
Sellekohase resolutsiooni wastuwõtmine jäi Wõeti wastu
aga kirikupäewa lõpuks.
Maarja-Magdaleena sündmuste kohta kaiw
resolutsioon:
Selle järele oli kirikupäewa! kiriku põhi-kirja muutmise küsimus arutusel. Praeguse kirikupäew mõistab hukka Maarja-Magda
põhikirja järele Tartu ülikooli koglümsel ja leena kirikus ja koguduses asetleidnud sünd
Tallinna Toomkogudusel kirikupäewal hääle mused ja kahjatseb, et nende sündmustega on
õigust ei ole, kuna nemad ei kuulu praost aktiiwselt seotud isik, Sellel meie ülikooli usu
konda. Põhikirja muudatused olid wälja töö teaduskonna professori wastutusrikas amet
tatud nii, et ka nimetatud kogudused saatvad kätte usaldatud ja kes usuteadlasi ette walmis
hääleõiguse. Sellega ei olnud paljud saadi
tab koguduste Kirikupäew loo
kud nõus, et ilma praostkonda hmlumaia dab, et Tartu ülikooli usuteaduskond mitte
mõnel kogudusel hääleõigus oleks. Pärast pi tähele panemata mööda ei lähe nendest kur
kemaid waidlusi anti kiriku põhikiri kuni järg badest nähtustest.
mise kirikupäewani komisjoni tagasi.
Kirikuõpetajad riigiwanem»
Huwitawamaks päewakorrapunktiks oli
juures.
koguduste kodukorra ühtlustamise küsimus.
Praegu on teatawasti igal kogudusel oma
õhtul käis kirikupaewal wa
kodukord, mille tõttu tuleb ette nähteid, et - litud saatkond, koosseisus: õpet. Järwe ja
üks kpgudus näit. matab enesetapjaid kirik- Kerem, köster Anniko ja saadikud Treufeldt,
Ukult, teine mitte.
Hendrikson, riigiwanema jutul. Saatkonnal
Samuti on palju sekeldusi ka kodanlastest abi oli riigiwanemaga kõnelus kirikumaade eest
eludest sündinud laste ristimisega. Uus üht tasumaksmise asjus. Jutuajamine riigiwa
lustatud kodukord näeb ette, et enesetap nemaga on kannud sõbralikku laadi, kuid rii
jäid ei maeta kiriklikult janei
giwanem on tähendanud siiski, et fettwbtfel
le ei lööda ka mitte kirikukella.
istungjärgul riigikogu enam wastawat sea
Uue kodukorra järele ei wõi ristida kodanli duseelnõu arutusele wõtta ei jõua, waid see
sest abielust sündinud lapsi. Ainult sel juhu Peab jääma ootama sügisest istungjärku.
sel, kui kiriklik laulatus on jäänud ära ühe
Tasu jagamise suhtes olnud riigiwanem
poole wastuseismisel, wõib teise poole soowil aga teisel avwamisel kui kirikupäew; nimelt
kiriklikku ristimist ette wõtta, kui ta tõotab ei poolda riigiwanem seda, et tasu läheb täie
last kaswatada kristlikus waimus. Samuti likult kõik kogudustele.
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Reedel, 12. ftutntS 1931. a.

Tuli häwitab warandusi!

VIII SELLI konverents Kaunases.

Pea iga päew tootvad ajalehed teateid õnnetusi riigis 995, üldine kahjusumma
3.067.000 kr., 1927. «. 899 õnnetust, kahju
linnas kui maal. Samuti kuuldub järjest summa 2.775.000 kr., 1928. a. 780 õnnetust
õnnetust loomadega, tundmatud ei ole ka wil 2.298.000 kr. kahjusummaga, 1929. a. 117 8
jakahjud. Kuid harwa kuuldub, et häwine õnnetust 3.261.903 kr. kahjusummaga ja
nud warandused oleksid olnud õnnetuse lvasttt 1930. a. 1313 õnnetust 4.461.532
küllaldaselt kindlustatud. Sagedasti jääb kr. kahjusummaga.
omani? õnnetuse läbi pmtpaljaks ta et ole
Nii siis, möödunud aasta kahjusumma on
oma warandust üldse kuskil kindlustanud. peaaegu poole suurem km 1928. a. summa.
Tarkus tuleb küll tagant järele, nagu öelda?- Selle juures tulsb märkida, et maal on tuli
se, aga siis on see juba hilja.
kahju sünnitanud umbes miljon krooni eest
Paar nädalat tagasi laastas tuli Raadi enam kui linnades maal puuduwad aja
wallas Andrese talu. Ähes hevnetega hukkus kohased ktlstutusabinõud.
seal ligi 50 siga, juure arwamata noored põr
Tule läbi häwinenud waärtused, kuigi
sad. Kuigi hooned olid tule wastu osaliselt need kindlustatud, jääwad üldiselt ikkagi meie
kindlustatud, sai omani? siiski umbes miljon rahwamajanduse kahjuks, selle wõrra jääb
senti puhast kahju. Ja hoonete eest wälja kogu rahwas waesemakS. Millest muust kui
maksetawa suminaga ei ehita keegi nüüdsel rahwa rahast tasutakse õnnetused ka kindlus
ojal enam uusi.
tusseltside poolt. Sellepärast on tule ja teiste
Hummuiis, Wataamaal, häwitaS tüli õnnetuste eest hoidmine kõige mõjusam wa
paar päewa tagasi nelja asuniku hooned ühes hend. On aga õnnetus siiski sündinud, siis
hobuste ja kariloomadega. Jällegi loeme aja on laial ringkonnal ühisel jõul kergem seda
lehtedest, et hooned olnud ainult wäikese sum kahju katta ja üksik inimene ei satu wäljapää
ma eest kindlustatud, wallaswara aga üldse semata seisickorda.
mitte. Kahju ulatub miljonist üle, hulk pe
Suwi seisab ees. Algawad metsapõlemi
robondi on jäänud peawarjuta.
sed, tuleb rahet, häwinewad lokkawad põllud.
KaS need õudsed näpunäited ikka weel ei Ja sada õnnetust on tvaritsemaS ühiskonda.
suüda manitseda inimesi suuremale ettewaat Õnnetus aga ei hüüa tulles. Sellepärast tu
liMsele! Waranduse kindlustamine maksab leb pidada otse hoolimatuseks enese wastu,
ju raha, see on õige, kuid see raha on wäikene kui warandust et kindlustatu aegsasti.
tape wõrreldes kahjuga, mis kindlustamata
ühtlasi peaksid aga ka läinud aasta kohu
olek wõib iga silmapilk tekitada.
talvad kahjusummad kõiki mõtlema panema,
Meil Eestis on tule häwituStöõ järjest kuhu meie nõnda wälja jõuame, kui üksi tuli
kaSwomaS. Seda kinnitawad statistilised iga aaÄta 4XA miljoni krooni eest warandust
andmed wiimase 5 a. kohta: 1926. a. oli tule- häwitab, rääkimata teistest kahjudest.

„Poola küsimus" jälle pooleli.

suurematest ja wähematrst tuleõnnetustest nii

Güdawllk wasöuwött Leedus.
Soome, SeZtj, Mi ]a Leedu üliöpilaskon
babe liit (SELL) pidas 3.—8. juunini Kauna
ses oma kaheksandat konwerentsi, millist üli
õpilaskonnad juba ette wõtsid teatawa pinewu
sega, kuna oodati vahekordade täielikumat sel

gumisi n.n. „Poola küsimuseH", mis SELL'i
walusamaid kohti juba aastaid.

SELLi politililelt ära kasutada
mingiks poolatvaStaseks rindeks. Kui Ahtusel ban
ketil, mis suurejooneliselt oli korraldatud leedu oh
witserlde keflkasiinoS, samad wiimatinimeta-tud ter«
witajad tveelgj, ägedamalt «sinesid, siis otsustasid
vesti ja soome üliõpilaskondade esindajad leedulaste

Kl protesteerida niisuguse teguwiisi waSvu. Protest

Nimelt tahawah soomlased, ja wõimaluse tuli õige ägedalt arutusele konwerentst esimeses kc<piirides eestlasedki SELL'i tööga poolakaid misjonis ning lõppes leedulaste wabandamisega
Teisel päetval algab kowoerentsi töö
kaasa tõmmata. Seda takistas liidu põhikirja
komisjonides.
punkt, mis nõuab atmstamistel ühehääl
Esimese süld-) komisjoni esimeheks tvailiti Hi
s u st ja mille tõttu Leedu wastufeismine iga
kordselt tegi wöimatuks poolakate wastuwõt manen (Soome), sekretär leedulane. Teise
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Seal oli weel teisi sedeleid, milledes oli juttu isi
kutest, kelledest Dick kunagi miskit kuulnud ei olnud.
Ta naeratas parajasti lakoonilise instruktsiooni üle te
maga lõppu teha, kui ameeriklane sisse astus.
„Jstuge härra Broad. Elli kurb pill ütleb mulle,
et teie oma siinolekut küllaldaselt põhjendada wõite."

Broad noogutas naeratades pead. „Ja, härra
Ell wõtab ensele sarnase hiiglawaewaütles ta. Ta
pilgud langesid paberitele. „Oleks indiskreet küsida, kas

need on siin konnade aktid?" küsis ta.
„Wäga," ütles Dick. teie märkuS kannadest
tähendab ettewaatamatuse tippu, niikaua kui teie mitte

nõuS ei ole midagi meie selgitustele juurde lisama."
„Ma wõin teile, ilma ennast täielikult awamata.
teatada, et teie konn number seitse on läbi põlenud/
Ütles ameeriklane külmalt. „Ma kuulsin kõnne juubel
damas, kui ta wahi all tänawat pidi alla wiidi. Num
ber seitsme riietus oli täiuslik. Ta kandis politseiniku
toorini."
Elk wanduS tasa, aga põhjalikult. ,Mi siis oli
tema see," ütleS ta. ,Zema- oli politseinik, keS Hagnt
toangistamise ettekäälü>el ära wiis. Ja kui keegi minu
inimestest temalt juhuslikult wangi käest ei olekS
wStnud, siis oleksid mõlemad kadunud. Palun
oodake."

Ell otsiS salapolitfeiniku ÄleS, keS Hagni sisse oli
toonud.

„Ma ei tunnud ftda kordnikku," ÜtleS ohwitser.
„Ta oli minule wõõraft jaost. Oli suurem meeS,
raske, musta habemega. Kui ta Wales riietuses oli, siis
oli see suurepärane."

Ell pöördus noogutades tagasi.
„Tahaffin ainult ühte healmeelel teada, miS
mängu konnn Ray Bennettiga ajab?" ütles Joshua
Broad. „Sest see on k-onnnastrateegia huwitawamaid
intriige." Ta tõusis püSti ja wõttis kübara. „Hecü>
ööd! Ärge unustage lasteaeda otsimast, inspektor,"
naeratas ta jumalagajätul, ja Elk pööras maja keld
rist katuseni ümber ilma wähemagi tagajärjeta.
„Ma usun, et siin peitub wäga wäärtuslik jälg,"
ütles Dick, kuna ta Ellile ühe paberi ulatas. See lu-

põhikirja maade oa maksew.
Peale otsese konwerentsi töö oli aeg wii
mase raasuni leedulaste poolt jagatud oma
maa ja üliõpilaselu näitamisele ja prduukele
wastuivõttudele, nii et külalised pidasid tol
musega alalist wõitlust. Korraldati 20'tunn.line laewasõit mööda Niemenit Kalasest kuur
ort NidaSse, sealt Klaipedasse (Meemelrsse),
külastati mitmesuguseid kohti maal ja ka Dot
nuwa põlluteaduslikku akadeemiat. WaStuwott

«valimist. Põhikirja muutuse rakendamine juba

muutmise koosolekul oli muidugi juriidiliselt
kahtlane, asja leedulaste kahjuks muutis aga

(-reisude ja ekskur nooni de) komisjoni esimcheks wa

ligi. 10. Kurioosumina wöiks märkida, et lätlased
lõplikul resolutsioonide kiuniramisel kõnelesid oma
endi esitatud resolutsioonidele was:u. üldiselt tuleb
kolme spetsi aalkomisjoni töö iulemustcga täiesti ra«

nende poolt tehtud wead mitteratisitseerimisest
hule jääda; nad näitawad järjekindlat edu SELL i
teatamise tähtpäewäde suhtes.

Et konwerents peeti Kaunases, fiiS lootsid

mõtte sisustamisel.
Esimeses, üldkoavalduse komisjonis aga tvalitsis

leedulased siiski psühholoogiliste obinõitdega
muuta olukorda oma kasuks. Poolakatega ühi pineüv õhkkond, kus iga maa wõnles aina oma

selt töötamine ükskõik millisel kujul tundub
neile sedawõrt wõimatuna, et nad ei kohkunud
tagasi konwercntsist osawõtjaile oma

prsstiishi eest.

kitas muljet, nagu tahetaks

geS: „Kõik härjad peawad kesknädalal 3.1. A. kuulma!
L. B. M. B. tähtis!"
„Sellest lihtsast, kuid aritawast sõnumest on 25
ärakirja," ütles Dick. „Ja kuna ma ühtegi ümbrikut
korralduse jaoks ei leia, siis wõin ma ainult oletada,
et Hagn neid kas klubist wõi omast korterist on edasi
toimetanud. Nii palju olen ma konnade organisatsiooni
arwe kindlaks teinud. Üks töötab „seitsme" kaudu, keS
wõib olla, wõibolla aga ka mitte sheffi tunneb.
Hagn, kelle number mööda minnes nimetatud 13 on,
mis temale ka Meel palju õnnetust toob, on seitsme
wilunud büroojuht ja peab ühendust ainult üksikute
sektsioonide juhtidega. Seitse saab omad korraldused
konnalt eneselt, aga ta ei wõi ilma nõuküsimata töö
tada, kui hädalised juhused päewakorral on. Siin näi
teks," ta koputas sõrmega paberile, „on wabandus
Millsi kasutamise pärast, mis minu weendumust kin
nitab."
„Ühtegi käekirja?"
„Ei, ka ühtegi sõrmejälge."
Elk wõttis ühe sedeli, millele teade oli kirjutatud
ja hoidis seda wastu walget.
„Kolm lõwi wesitähtedeS," ütled ta. „Wilunud
käoga uue! kirjutusmasinal kirjutatud, isiku poolt, kelle
pahema käe wäike sõrm nõrk on, sest Qja Aon nõrgalt
läbi löödud. See näitab, et ta täie sõrmisega kirjutab.
Masmakirjutajad-asjaarmastajad tarwitawäd havwa
wäikest sõrme, eriti pahema käe oma. Ma tabasin
korra ühe pangawarga, kuna ma ainult seda teadsin."
Ta luges woel korra teate. „Kõik härjad peawad kesk
nädalal kuulama „härjad" tähendab siin juhte,
hargtonnad. Hm, kus nad peawad kuulama?, „3. 1.
A.", see annnab mulle mõtlemist, härra pealik." Dick
waataS temale imeStanult otsa.
„Koll 3. 1. kesknädala ööl kuuldakse märgusignaali

L. B. M. B. Meie kuuleme suurt konna kõnelemas,
minu armas Elk."
Järgmisel hommikul.
Äay Bennett ärkaS. Tal wasardafid meelekohad,
keel oli suuS kuiw. Kui ta walutajat pead patjadelt
katsus tõsta, oigas ta, aga tal läks korda tahtepingu
tusega woodist wälja tulla ja ennast aknani wiia. Ta
tõukas tinaga raamistatud aknapooled lahti ja waatas
rohelisele Hyde pargile.

Siis ivalas ta klaasi wett täis ja jõi seda aplalt,

balti kooStõõ mõttele

koguni fügotnamaib fulhiurfilofoofilift põhjen*
dnd ning rõhutas, et ühelt poolt soomlaste*
eestlaste, teiselt poolt lätlaste-leedulaste aja
looline ühispõhi (millest juba pajatab arleo
loogia) kõige kindlamini garanteerib ka ühise
tulewiku. Nagu kaugeS minewikuK meie kul
tuur kitiMaSti on olnud kõrge, nii ühenduse
kaudu ta omapäraselt arenedes toõib saada jälle

sama suure sügawuse, kui sel ojal, kui room

Walusam punkt oli muidugi

lased baltimaitt tulid otsima jumalikku oraaklit.

Poola küsimusega

seotud põhikirja muudatus, mida koosolekutel
waenu Poola waStu
igal kujul awaldamast. Teiselt poolt oli toas* saadi arutada ainult deklaratsioonide ja amet
tuwõtt SELL'i üliõpilastele nii südamlikult ja likkude ettepanekutega, mida aga seda enam
suurejooneliselt korraldatud, sõbralikkus balti sõeluti ohtralt tchtud waheaegadel. Lõpuks ei
Brüning ja CttrtiuS wSrti Saksamaal waenmüvqlduötega waStm
üliõpilaskond, wastu mi rõhutatud, et ka enne jõutud üldse mitte mingisugusele tulemusele.
Karta kriist riigipäewal.
matt Leedust kui SELL'i nõrgemast liikmest Suures ärrituses esitasid leedulased waS
mõtlejad delegaadid olid walmis oma arwa turääkiw. ettepanekuid, Soome esines dekla
Berliinist, 11. juunil. (Trj.) Saksa olekuid hadakõrra määruste wastu: nii näi mist
kontrollima.
ratsiooniga, milles ennast täiesti seadis Poola
riigikantSler Brüningit ja wäliSminister Cur tas mõned ametiühisused, riigi pensionärid,
Eesti poolt wõtsid konwerentsist osa üliõpi pooldamise alusele, ütles aga ennast esialgselt
trust, kes kesknädaila lõuna ajal jõudsid tagasi sõjainwaliidid ja paljud teised. Protestikoos
loobuwat selle läbipressimisest ja lõpeks wõeti
Saksamaale, Wõeti Bremerhawenis waenu olekutel on wastu wõckud ägedaid resolutsioo laskonna esimees Hugo Paalmann, abiesi
tvastu otsus, mille järgi küsimus tuleb
mees
Ilmar
Tõnisson,
wälistoimkonna
juh.
lMe meeleawaldustega wastu. Sadamas, ne. Kardetakse, et Saksa erakonnad ei wõi
uuesti
arutusele oktoobrikuul Riias
Ama
Peri,
majandustoimkonna
juh.
Albert
kuhu Saksa riigimehed jõudsid ookeaniaurik laiemates hulkades tekkinud ävewat meeleolu
Marmor,
sporditoimkonna
juh.
Ewald
Ti
„Eurvpa" pardal, oli kogunenud suur rühm tähele panemata jätta, waid on sunnitud oma
rahwussotsioliSte, 7eS karjusid «Saksamaa wcrlijatele teatawal määral .wastu tulema. kenb e r g ja Tallinna tehnikumi üliõpilas
esimees W. Lee toa ld. Soome delegat.
ärka! Brüning maha!" Politsei wangiStas Nii on karta, et riigi päewa kokkukutsumise ju konna
Läti wähemusrahwuse
siooni juhtis wäliStoimkonna esimees Toiwo Hi*
terwe rea meeleawaldajaid. Ka kommunistid husel Brüningi walitsusele ägedalt kallale tun manen, lätlasi nende esimees Rudolfs Rakows
meeleawaldus.
korraldasid merleawaldusi Brüningi waStü. gitakse kõigist erakondadest, wälja arwatud
kis.
Kokku
wõtsid
konwerentsist
osa
18
amet
Samasuguseid meeleawaldusi peeti Berlii wast Brüningi enda erakond, katoüiklik likku esindajat ja rida ekskursante Riiast.
Koalitsiooni enamuse wastu. Wähemusrah
nis Friedrichi raudteejaamas, kui Brüning ja tsentrum. Esijoones oleneb wali-tsuse saatus
wused loobuwad seadusandlikust tööst?
Konwerentsi
kWaliSte
saabumisel
3.
juunil
Curttuö sinna jõudsid.
muidugi sellest, missuguse seisukoha wõtab oli kogunud Kaunase raudteejaama sadandsid
Ri i a st, 11. simnil. Läti wähemusrah
Kas rligstpäeiw wleb kolk»?
tõi'ge tugewam rühm sotsiaaldemokraadid.
üliõpilasi, puhkpillide orkester ja arwutu hulk wuste nõupidamisel arutati poolakate nõud
RkigiScmtsler Brüning kutsus otsekohe
JgataheS arwatakfe, et Saksamaal on pealtvaatajaid.
Wastu olid ilmunud ka osa mist uurimiskomisjonist osawõtu kohta. Tea
walitsuse koosoleku, et aru anda vma Che juba alanud terawakujMne parlamentlik
liste
maade
diplomaatilisi
esindused, Eesti dawaSti ei lubatud Poola esitajatel uurimis
guersi kohtamise tulemustest.
kriis, kuiai rrijgipäew praegu weel koos ei ole.
Riigipaewa wauemateko"u on tagasi lüka Kaheldcckse, kas riigikantsler Brüningil korda Poott dr. Leppik ja koh. wõliSministeeriumi komisjoni tööst osa wõtta. Esiteks selgitati,
Külalised paigutati korteritesse lee kas poolakate nõudnline on ainult koalitsioon:
mid kommunistide ja rahwusfotsialistide laheb^rühmadele selgeks teha oma seisukohta, esindajaid.
du walitsuse hotelli ja Pärast kiiret lõunatamist kuuluwate wähemusrahwuste wõi kõikide ko
nõudmise, et riigipäew wkibiMata kokku kut mis ütlieb, et asjata on riigipäewal praegu
ning wisiite oma maa diplomaatilisele esindu danliste wähemusrahwuste küsimus. Kodan
sutvks Hmdenburgi poolt wäljakuulntatud kokku tulla.
sele atvati konwerents plenaaristungiga.
lisi wähemusrahwuste esitajaid saeimaZ on
hädakorra-määruste arutamiseks. Samal ajal
Tuleb artoeAbada, eit waNtsus sunniwd on
üldkoosolekul
18 ja nende seiswkoht on, et wähemusrahwu
otsustad aga wvnematekogu tulla teisipäewal oma aktsioone kaitsma riigipäewa koosolekul.
tvaliti kodukorra põhjal esimeheks Leedu eftnd. Sir sele tuleb anda koht saeuna uurimiskomisjo
weel korra« koVu, et uuesti arutada riigi
MaeDonald Chequerfist.
tviuSkaS, 1. abiesimeheks Soome es. Himcmen, L. nis, kes juurdleb poolastamise asju Latgalis.
päewa kokkukutsumise küsimust. Nimelt on hä
Londonist, 11. juunill. (Trj.) Pea ibiesün. Eesti es. Paalmann, sekretärideks lätlane Küsimuse peab otsustama saeima rühmade
dakorra-määrused üle kogu Saksamaa sünni
tanud sedawõrd suurt ärewust, et wanemate minister MacDonald andis alamkojas wastust Ralowskis ja leedulane BaliunaS. Järgnesid %* nõukogu. Kuid mida teha sel juhusel, kui
kogu arwestab tarwidusega rngipäowa weel mitmetele küsimustele Chequersis peetud läbi damlikud terwitused Leedu haridusministrilt, Kau rühmade nõukogu ettepaneku tagasi lükkab?
peatselt kokku kutsuda. Enne iteisipäewa ta rääkimiste kohta. MacDonald ütles, et temal nase ülikooli rektorilt LepiuSkisslt, diplomaatilistest Poola esitajate poolt soowitati sel juhusel sea
yad terwe rida Saksa erakondi ära pidada ei ole midagi juure lisada sellele, mis oli öel ja üliõpilaskondade esindajatelt. Eriti hoogsa ja dusandlikust tööst üldse loobuda. Koa
taosoleikuid, et hädakorra määruste suhtes sei dud ametlikus teadaandes. Saksa riigimees sütttvtva kön« pidaS lõpuks tuntud leedu teadlane, litsiooni kuuluwad kümme wähemusrahwuse
fukohta wõttcr. Esijoones kõige tugewam itega wahetati üldiselt mõtteid, kuid ei tvõetud kirikhärra ja luuletaja Tümas. Piduliku atvamis esitajat ei hääletaks walitsuse poolt ega wastu.
riigipaewa rühm sotsiaaldemokraadid, tei wastu mingisuguseid otsusi. MacDonald tea meeleolu ühtsust segas ainsana leedulaste taktitus, Samuti toimiks ka wastasrinnas olewad wä
seks vahwaerakond ja mitmed teised.
taö, et walitsus ei pea soowitawaks praegu anda tertvvtusteks sõna ka Wilno ülikooli leedu üli hemusrahwrvse saadikud. Kui see otsus wastu
Oige mitmed üleriMkud organisatsioonid alamkojas.waidlusi alustada reparatsiooni ja õpilaste ja ukraina üliõpilaste esindajaile, miS te wõetakse, siis muutub koalitsiooni seisukord

Maskiga konn.

esindajad, et läinud konwerentpl waZLuwoetud

kõikjal oli haruldaselt lahke, kõikjal rõhutatr
liti Austri ns (Läti), te kr. leedulane. Kolmanda balti riikide praeguse pölitilise ja kultuurse
(spordi) komisjoni efwrcchds waliti Piu nt t (Lä üheStöötamise tarlvidust. Retkest Klmpedasse
enamuShäaletuse printsiibiks;
ti). sekretär leedulane. Neljanda (ajakirjanduse ja wöttis osa ka EeSti saadik dr. L-ePpik, kes lü
ja ei läbctud enam oodata, waid kasutati samal
informatsiooni) komisjoni esimeheks waliti Tõ - hikese aja jooksul on wöitnud leedulaste täie
koMverentsil tehtud põhikirja muudatust poola»
lifu sümvaatia. Klaipeda Piduliku! lõunasöö
kate „obsevwaatoriks" (waatlejaks) walimisel. nisson (Eesti), sekretäriks leedulanna. Konriß
jonide töö iuletmtsfcels oli rida resolutsioone, mil gil Peetud kõneS leidis Leedu suurem filosoof
Leedulased aga ei ratifitseerinud ei põhikirja
liseid mõnelpool (ajakirjanduse kom.) oli koguni dr. W i d u n a s
muudatust, ega seega ka Poola

mise. Läinudaastasel Helsingi konweventsil siiski
õnnestus ühehäälsuse nõuet muuta lihtsaks

"Saksamaa ärka! Maha Brüning!"

on kogu Saksamaal korraldanud protesti koos- liitviiikide wahsliste wõlgade küsimuses.

ärapeetawal «korralisel konverentsi.. Cnne
seda otsust konstateerisid weel Soome M Ee.tt

Sõidud pikki-põiki läbi Leedu lõppesid 8.
juuni õhtul üldkoosolekuga Kaunases. Küla*
liStele jäid
leedulaste erakordsest kölalahkusest

kõige paremad muljed. Eriti on neiks Põhjust
eestlastel, keda üldse õige mitmel puhul eriti
alla kriipsutati. Üldse näib Leedumaal toitma
sel ajal olewat ärganud spetsiaalne sümpaatia
EeSti wastu, mis eriti wi'mcrstel Kaunases, ära*

peetud konwerentsidel (Balti õigusteadlaste
Päew jne.) leidnud südamliku tväljenduse.

nende rühma arwateS on see ettepanek otstar
bekohane ja kandwat ühtlasi meeleawailduse
iseloomu. Kui Läti kodanlised rühmad praegu
ei arwestawat Poolakate nõudmisega, wõiwat
seda juhtuda Ha teiste wähemusrahwuse grup
pidega.

Praeguse seisukorra järele otsustades ta*
hetakse poolastamise küsimusest ja poolakate
lahkumisest koalitsioonist teha wähemuSrah
wuse ühine küsimus, miS loomulikult ei jäta
mõju awaldamata koalitsioonile. Et sakslased
eriti soojalt poolakaid toetawad, on seletaw '
Mahra kiriku wõõrandamise küsimusega, mil*
lels praegu allkirju korjatakse.
Poola töötatööliste meele
awaldus Gandhi eeskujul.
WarSsawist, 10. juunil. Wllno töö
tcrtõöllsed?K>rraldasid neil päewll Gandhi eeS
kujul meeleawalduse. Et saawutada tööta
-tööliste delegatsiooni wastumötmist, heitsid
meeleawaldajad wojewoodi maza ette uulit
sale ja katkestasid sääraselt igasuguse liiku*
mise uulitsal. La mati seni, kui wojewood
nende delegatsiooni wastu wottiS ja lubas
nende nõudmisi täita.

õige kõikuwaks. Saksa saadik Hahn seletas, et

iStuB woodi äärele, laskis pea kätele ja katsus möödu
nud öö sündmuste üle järele mõtelda. Ta mälestas
neid ainult uduselt, kuid oli selles siiski teadlik, et mi
dagi hirmsat oli sündinud. Aeglaselt walgenes mälu
rohkem ja rohkem ja raske südamega sai talle kohutaw
juhtumine selgeks.

Ta hüppas püSti, hakkas edasi-tagasi kõndima ja
katsus enese teole õigustust leida. Nooruse enesearmas

tus ei lükka kunagi tagasi wabandusi mõningate etsi
sammude jaoks ja Ray ei olnud mingi erand noorte
keskelt.

Pärast seda, tui ta wanniS oli käinud ja riietunud,
oli ta peaaegu weendumusele jõudnud, et palju, palju
ülekohut oli temale sündinud. Muidugi oli see temale
andestamatu, et ta isa oli löönud. Ta tahtis temale
kindlasti otsekohe kirjutada ja oma kahetsust selle üle
awaldada. Aga see ei tohtinud olla mingi sõjakas kiri,
trööstis ta ennast, waid auwäärne ja seisukohta hin
daw. Lõpeks oli ju igas perekonnas sarnaseid tülisid.
Ja ühel päewal pöördub ta kui rikas mees isa juurde
tagasi ja

Ray näris «idameeldiwalt haarakult punetawaid
huuli. Tal läks ju praegu õieti hästi, tal oli kallis
elukorter, iga nädal saadeti uusi irabisewaid rahapa
bereid postiga tema nimele. Tal oli ka auto,
aga kui kaua wõiS ta nõnda elada. Ray ei olnud kel
legi narr, mitte küll nii tark just nagu ta ise ennast
hindas, kuid ka mitte rumal. Miks pidi Jaapani wõi
mõni teine walitsus temale informatsiooni eest maksma,

mida wõiS ju igast käepärast olewaft käsiraamatust,
mida paari shillingiga wõis iga raamatukaupmehe
käest ostes kätte saada. Ta lakkas mõtlemast. Tal oli
andi kõike endast eemale tõrjuda, mis teda segas. Ta
awas söögituppa wiiwa ukse ja jäi tarretanult seisma.
Ella istus lahtise akna juures küünar aknal ja
ja lõug käel. Ta oli kahwatu ja sügawad warjud olid
tal silmade all.
„Ella, mida teed sa Jumala pärast siin?" küsis ta.
„Kuidas sa sisse pääsesid?"

„Portier awas mulle ukse oma wõtmega, kui üt
lesin, et olen su õde," ütles ta ükskõikselt.
„Ma tulin warakult täna hommikul ja tahaksin
sult küsida, kas sa tuled weel Horshami ja tahad isaga

kõnelda?"

~Mitte nüüd, ei, paari päowa pärast," ütles
ta kiirelt. Tõepoolest ei kartnud ta oma isa kohata.

JHiTleeDon We vanul!!

„Oleks see siis nii hirmuS ohwer, Ray, kõigest

sellest loobuda?"

Ta tegi kannatamatu käeliigutuse. „Seda kõike
mitte, kui sa sellega elamist mõtled. Aga sina ja isa
teie tahate ometi, et ma oma töö üleS ütlen."
„Ma ei usu, et see sulle kahjuks oleks." See oli
uus toon, ja Ray wohtis ammuli suuga teda. Ella oli
temale alati järelwaataja, hindaja ja andeksandja õde
olnud. Oli olnud nõnda öelda puhwriks tema ja isa
manitsuste wahel.
„Tule isa juurde tagasi, Ray, tule otsekohe!" Ta
raputas pead.

„Ei ma ei wõi. Ma kirjutan temale. Ma annan
särele, et tema wastu ülekohtuselt talitanud olen ja
kirjutan seda temale ka kirjas, aga rohkem ei saa ma
midagi teha."
Uksele koputati.

„Sisse!" hüüdis Ray.
„Kas teie wõtate preili Bassano ja härra Braddt
sosistades ja waatas tähendus
rikkalt Ellale.
«Loomulikult wõtab ta meid waSw!" hüüdis üks
haal wäljast. „Milleks siis need formaalsused? ah
!"? Jtn™>Trr " L-la Bassana mõõtis p°°:
suletud stlmtl Ellat.
"See on minu õde Ma," esitles Ray. „ja need on
preili Bassano ja härra Brady." ' 1
Ma waatas õrna olewust uksel ja wõiS ainult
imetleda, mida nagu Lola ilus nägu, tema rüdt
tajsib Webr ima riietu§tt)U* wangiS^
.Meeldib teile wenna elukorter?" küsis Lola kes
tema wastu istus ja siidisukas jalad Päälestikku Vani
°n *?°9a tluUa Horshamis on tal
ks^Ellata mCW tuleb." üt
„Ja lähete teie siis Horshami tagasi?" Lal^
ZT le,9° i 0 1000408 lUmi.Mi
cm sellele!" ütles Ray eiwtmTif.r*
hÜr* Ä)* c, iuta enue, et minu töö siin mulle
pahu tahtsam on kui et teda käest ära anda."
Lola noogutas rahuldatult vead ia
ttž irflt Ellale silma imelik külmus. Sekund
clt W weel Lala iludusest kütkestatud aj „MS
% n°aU rao,i°tŽ 40 Wu«e Wat* jT
' tJ-rgned.j
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Läti merejõudude suur
J. Zimmermann kukkus sisse.
Kuida» »lid lood e»dts« ««iaudusmiolstrl ajal.
Endine rahaminister J. Zimmermann pi
das millegi parast tarwikseks esitada praegu
sÄe majandusmiNistrÄe küsimuse, riigikassa
Mälisraha reserwi ja riigikassa aprilli- ja
maikuu sissetulekute ja MÄjaminekute kohta.
Kas riigikassa mälisraha reserw, miS eelmiselt
walitfusellt saadud, weÄl cüleS vn ja kui enam
alles ei elle ja on eeSti kvoonßeSse Maheitatud,

Mõi Mahetaäud eesti kroonide waStu, siis, ku:
paüjju selle eest on saadud eesti . kroone. See
endise majandusministri küsimus äratas nii
riigikogus kui ka pMjÄiSteS 'ringkondades
imestust. Oli arusaamatu, mida erünne vm
jandusminister selle küsimusega lqtte saada
tahtis.
Eilsel riigÄogu koosolekul waStoS majan
dusminister M. Pung kohe sellele küsimusele:
Mis puutub rkl. J. Zimmermanni esimesesse
küsimusesse, kas riigikassa mälisraha reserw
Meel ailles on, siis tahan mina selle peale kakinnitada, et sellest wäliswallmta
reserwift, mis Eesti Pangas riigikassa arwel
seisab, ei oke praegune MallitsuS ühtegi penni
ära tarwiitanud. Hoopis sellewastu,
lismoluuta summa on intresside Mõrra kas-

kassa sissetulekud kÄeSolewa aaSta aprillis ja
mais, cm järgmist öelda: aprillikmll s. a. oti
riigikassal sissetulekuid 6.717.000 krooni, mai
kuul s. a. 7.823.000 kr., kokku. 2 kuu jooksul
14.641.000 krooni. Väljaminekuid oli tä
nawu apMiS 7.786.000 kr., maiS 6.257.000
kr., kokku 2 Kiu waHaminÄ 14.044.000 kr.;
2 luuga oli feega ülejääk 496.000 krooni.
Siin oleks tähtis neid arwusid wõrrelda
eelmise aasta armudega. Minema aasta apMikuul oli sissetulekuid 7.943.000 kr., maiKmk 6.992.000 kr., koMu 14.936.000 kr. Wäl
jammekuid oli mimwa aasta aprillis
8.336.000 kr., maikuul 9.001.000 frv kcckku
17.338.000 kr. Seega 2 kuu jooksick oli mi
newa aasta puudujääk 2.401.000 kr. See
summa oli kaetud MäliÄaenuga 2.437.000 kr.
Kasutan juhust, et riigikogule teatada, et
tänawune eeldrwe aaSta algusest peole, s. o.
1. aprillist 1931 .a. on riigikassa tagawarad
suurenenud 1.293.000 kr. Mõrra. Minewal
aastal sama cvja eest olid riigikassa tagawa*
rad wähenenud 317.000 tr. mõrra, arwamata
see wälislaen, millist enne nimetasin. Mina
usun, et nende andmetega küsija rahulda
tud on.

päew algas.
8 riigi söjalaewad kiilaS.
Riiast, 11. juunil. Läti merejõudude
10. aastapäewa pidustused algasid neljapäe
wal. Liibawi oli jõudnud kaheksa riigi sõja
laewad. Neljapäewa hommikul tõmmati lipp
üles. Kell 10 algasid rahwnSwahelised sonde
wõistlused. Kell 13 saabusid erarongiga pea
minister Ulmanis ja sõjaminister Aaiminsch
ja teised walitsuse ning diplomaatliku kor
puse liikmed, kokku umbeS 300 inimest. Õh

Aurik "Salme" uppumise protsess.
Kapt. Truuks 7-päewaks aresti.

Kommunistid õhutawad

Kolmapäewa õhtupoolikul oli Tartu-Wõru pumisest. Tunnistaja tõendab, st Antvn Enno
rahukogus arutusel aurik «Salme" uppumise on olnud oma abikaasa, protsessis figureerima
mi. Kõik wäljakutsutud tunnistajad, arwult 11, tsiwiilnõudja, ülewalpidaja.
Asjatundjad, kaupmehed Wõsu ja Raudsepp
olid ilmunud. Samuti ka tsiwiilnõudja Auna
Enno, kelle puudumise pärast esimene kord Prot seletawad, et laewal olnud üle 1000 kg kaura
soss pooleli jäi. Süüalust, «Salme" kaptenit rohkem kui lubatud. Kaks laewanduse eritead
Jakob Trnutsi kaitsesid adwokaadid 23. Klaus last awaldawad arwamist õnnetuse põhjuse koh
ta. Laewa hukkumise peapõhjuseks arwawad
ja swnnoS.
J. Trmrts fWdt ennast ei tmmistamrd ja 'els« nad «Salme" toetumise kaitseprussiga Parme
tas, et kui ia SmretusepSetval, 12. jmmtl t. a.. äärele. Hukkumist soodirStas ka see aSjaolu.
laetva juurest koju lSunM läinud, istunud aurik et kaup oli laaditud kõrgele laewa laele, mis

Warssawis üldstreiki.

tanud. Ka oi olewat ta madrusele korraldust olid palju suuremad. Soodustawalt mõjus

tnl oodatakse riigipresident Kwiesist ja saeima
esimehe saabumist.

Trmnmitööliste streigi imelik edasikestmine.

tvabalt tvoes. Kaitsepruss sadamasillale ei ole toe
teinud laewa kaitsepruSst abil parwele kandma pan

pärast raskuspunkt tuli ülespoole ja kaldumiled

kaasa ka laewa ülemäärane koormatus.

Prokurör Nnno? oma süüdistuskõnes
leiab, et hooletust ja lohakust paistab mitmelt
wa tvmnvashi poile ta teadnud.
poolt wälja. EeSkätt wõib seda öelda laewa
Tunnistajatest on wäljapaistwamad laadija madruse Menningi kohta. Kuid ta ei
oma seletuste tähtsuse Poolest madrused Wiro olnud asjatundja ega ka wastutaw. waid was
esitajate wahel, kuid kommunistid panid wälja
ja Mmning. Esimene on mees, kes tegi saa wtust kandis kõige eest kapten J. Truuts.
oma streigipostid, kes pidid takistama dele tusliku jalatöuke, millega laeiv sai lükatud par
leupvad. et kapten Truutfi ei
gaatide koosolekule minekut. Esimesed dele we äärelt wabasse wette, kus ta aga kohe ühe saaKaitsjad
õnnetule eest wastutawaks teha, sest jurii
gaadid said rängalt peksa. Koosolek peeti külje Peale kaldus ja warZti wee alla kadus diliselt ei ole ta kapten olnudki. Tal puudu"
siiski ära. Nõupidamise ajal trammi juhatu ning meseS uputas ka wanamehe Anton Enno. nud kirjalik leping selle kohta laewa omani*
ses ilmusid kommunistide juhid trammiteeni kellel ei läinud! korda auriku wajumistl wälja luga. Laewal puudunud kaitserollid mis oleks
Manud.
jote koosolekule, kus neil korda läkS töölised pääseda. Teine madruS, A. Memring, seletas, takistanud laewa parwele toetumast. Kaitse
oma nõusse wõita. Kiri delegaadid koosale et kapten erilist korraldust laadimise kohta Pole rollide puudumise eest ei olewat kapten wastu
Teise küsimuse kohta, Kii simved oTib riigikule tagasi ilmusid ja seletasid, et trammitee teinud ja laadimist toimetanud ta oma äranä taw. Kaitsjad arwawad, et käeSolewal korra!
nijate nõudmised on wastu woetub ja et streik
gemise järele. Ta Pole teadnud, kui palju on igaüks waStutaw oma tegude eest. Menning
peab lõppema kell 14, wilistati nad wälja. laew kannad. Waremält mõnikord olnud lae wõttis kauba wastu ja laadiS ning kui ta lelle
Waidlused usuwastase propaganda ümber jätkuwad.
Kommunistid seadsid üleS rea radikaalseid wale weel rohkem kaupa peale pandud.
juureS wigu tegi, fiiS wuStutab ta ise selle eelt.
majanduslikke ja politilisi nmldmisi, nõudsid
pöllnmreSte erlckonda rahuldanud haridusministri
Sadamakapten R. Wat s e l kirjeldab Tsiwülnõude osa? arwawad kaitsjad, et uppu
streigi jätkamist ja üldstreigi wäljakuulutamist Truutsi ülesandeid laewakaptenina. J. Truut nust, keS 66 a. wana oli, ei olnud õieti töö
seletu».
Koolide eüfiam».
kes tähendanud, et koolides walitleb endine olukord kooS teiste riigiteenijatega.
sile kunluntid järelwalwe laewal walitsewa kor meest ega noile ülewalpidnjat ja sellepärast ei
Riigikogu «Ise kaoSotetn peast''»!» Ünjvnestd Li
Trammistreik kestab edasi ja tema lõppu ra ja laadimise järele. Laewa laele ei ole ole õigustatud ülespidamisraba nõudmine.
ja et ei ole katvaisust tubewikus muuta määruseid,
birääkimrfed tvabariigi waliisuse waStuse puhul
mis maksma pandud endiste ministrite ajal. See ei ole weel ette näha. Ilulitsapilt Warssawis tohtinud laadida ja samuti ei ole lubatud lae
J. TruutA wiinrales sõna? valub õigeks
sotsialistliku propaganda ja nfnwastase kihutnstöõ
on täiesti muutunud. Kõnniteed on täis ja wa kaitseprussiga parwele toetuda.
mõista.
on
walitsuse
esitaja
kinnitus.
Koolides
oli
küll
kohta koolide».
Kaks laewamecst teawad tõendada, et kapt.
kord sarnane olukord tööerakondliku haridusministri lakäijaid, taksiautodel ja woorimeestel on hea
Kohick Tlgi paarrtnnMiso nõupidamise jä.
Esimesena rääkis asunik Maater, tes üttes, et Annusfoni aja!, et sündis kõige ägedam usuwastane teenistus. Kommunistide terrori kartusel on Truuts korduwalt hoiatanud laewa lasta kait rele mõistis J. Truuß 7 paewaks aresti.
sotsialistlikku kihutustööd ei tehtavat mitte ainult Khutustöõ. Zkui praegu tullakse meile etteheiteid ka auwbused streigiga ühinenud.
Anna Enno tsimiilnõudmise rahuldamiseks
seprussiga sillale toetada.
ke'Soolides, waid ka alg-kaalideS, näiteks Lääne tegema, siis peaks tagasi tvaatmna, kui lõpmata
Lõpuks kuulatakse üle pikk wanamees, kes mõisteti Trinüsilt wälja 10 kr. kuuS 5 casm
Saksamaal lõhutakse lille
maal, kus olewat sotsialistlik koolivalitsuse juha passiiwne «lk kristlik erakond omal ajal usuküsi
tunnistab, et tema pidanud minema õnnetuse jooksul ehk kui tsiwiilnõudja enne sureb, siis
pote.
taja ja kus olewat fck* lahti registreeritud 160 mustes, et ta et suutnud vahwahäälvtust toime
paewal kaas uppunud Anton Ennoga Õnn, külla tema surmani. Nõudmine oli esitatud 20 kr.
Kommunistide mürglAdtsed.
wana õpetajat, et uusi seminarides ettevalmistatud panna ja rähwahõäletuse usuõpetuse asjus tviisid
puid lõikama. Laewa minek jäänud tol hil t»eale kuuS.
sotsialistlike õpetajaid asemele panna. Kõneleja läbi teised erakonnad. Edast M. Laarmann töötab
Frankfurti st (Maini ä.), 11. jirgnil. jemaks km Ennol, mispärast ta Pääsenud up*
toob ka mõned näited Läänemaa algkoolide elust, kätte Tallmeistri kirjutatud raamatukese ja loeb sel Kolmapäewa õhtul oli kokkupõrge kõmmu
kus on pühitsetud 8 mai püha ja lauldud inter lest riigÄognke ette, mis Tallmeister on kirjuta nistide ja politsei wahel. Politseid pilluti
natsionaali, luna hümni lauldud ei ole.

nud L. Anderkopl kohta, kes on kirjutanud sisseju

Wars s a w i st, 11. juunil. Trammi
streigis Warssawis tuli kolmapäewal uus
pööre. Kell 9 hommikul pidi olema läbirää
kimine tranpni juhatuse ja trammiteenijate

akendest Wepottidega. Politsei käsutaS aknad

hatuse Fr. Ntetsche raamatule Sek kinni. Kui seda käsku ei täidetud, awati po
Rei. Tema tähenda», et .Rahwa Sõna" on täie le» raamatus A. Anderkopp Ürjutab: Seni kui litsti poolt tuli majadele, kus aknad lahti
õigusega Tallmeistrit ttimetarmd Eesti Purischte pole tvvlgmmd unustuse merde rÄtiuff, mis eitab olid. Kannatada ei ole saanud keegi.
witschit», kuid wene Purischkewitsch pdmd siiski wat köite elujõulist ja pidetust maapeal, seni pAsid
Uulitsal ajaS politsei meeleawaldajad
bamtelsem kui Tallmeister. Kõneleja leiÄb, et Ntetsche klStnmaba teene. Ristiusk on kõige söulise laiali.
KaSselist, 11. juunil. KasselsL oli
Tallmeistri arupärimine on mustasajaline ja sihib hukutaja, inimScmna kultuuri HAvrtaja jne."' Tall
Peale selle wõttis pikemaks kõneks sõna rkl. A.

sellele, et enamus asuks vähemust maha tallama.
Sotsialistid ei ole « U wastafed, waid tahavad, et

see oleks inimese ora osi. Tallmeistri pooilt ette
toodud faktid olewat lausa klatsch.
Faktilise märkusena rääkis, soifiaßst Michelson,

et tema ei ole Lämwmaa Aetajate seminari asju»
kirjutanud mingisuguseid kirju koolijichatajale.
Järgmisena rääkis asunik Salom: Tema pea»
ta» haridusministri kõne selle osa juure», mi» kõ
nele» kirikust ja eriti õpet. Tennmannist. Haridus
ministri arwustuS õpetaja Tennmanni kohta ole
tvat olnud ülekohtune.

Kõneleja tähendas, et algkoolide» püüavad
sotsialistid enestele saada usuõpetuse tunde, et selle
kaudu käsitada usuõpetust nii nagu neile meeldib.

Kristlaste peolt

wötab sõna rkl. Raudkepp, kes ütled, et tuled teha
vahet sotsialisti ja sotsialisti vahel. Mõned sotsis
listid oletvat ideelised, kelle vaated ei ole noorsoole
hädaohtlikud, kuid siiski see oletvat kardetav asi.
Kaitstes kirikut ütles kõneleja, et konsistooriumi ei
saa mitte teha vastutavaks kõigi sündmuste eest

na. Kuipalju WSis laadida laetvalle. seda Pole ta
teadnud, sest eeskirju selle kohta pole olnud. Lae

Kui Kastna mehed riigipööret tegid.
7 aasta eest sündinud „nalja" tagajärjeks sunnitöö.

Riigikohtus oli kolmapaewal arutusel tammi Niidu matsa poole minema. Raudteeliinilt
Pärnu
1. -dets. 1921. a. tegelaste protsess. ära pöörates jõurud Midu saeweski juure jõ«
meister kirjutad nende lausete kohta: „©«« A. An ägedaid kokkupõrkeid kommunistide ja politsei
Kohus
jättis edasikaebuse tagajärjeta. Prot laadale. Sealt mindud Niidu metsa liiwccküm»
derkopp ost umdeS 2 5-aastane üliõpilane ja sar wahel. Politseid pilluti kiwidega, lillepotti
sessi
asjaolud
näuawad wäga ilmekalt, kui gaste toahele, kus salga juht rääkitwd. et tarwis
nased noored mehed peawad end harilikult hirmu? dega, õlleklaasidega jne. üks politseinik lasti
nauwilt
ja
mannetult
riigipööre oli ette wal- muretseda paate Ä« jõe minemiseks ja siis liikusuurteks teadusemeesteks ja atsustawÄ» määratu i>- maha.
da Krasnojarski kasarmusse. Seal tulctvat pi
mMatud.
teadtvufega niisuguseid eluküsimusi. Tema Puhul ei
Põrandaaluste tegelaste jälgimisel tabati Pär dada kõne sõduritele ja kui sõdurid ei ole nõuS
Mussolini wastas.
oitewat muud teha kui oodata, kuni elu ise temal
mi politilise politsei komissari poolr läimrd aasta kõneleja ettepanekuga, siis neid sõjariist ega
sarwed eest Sra jookseb. Laarmann palub eriti
Paawst loodab naevatades Mi lahenemist. ivarakewadel Wenemacrlt Eectisse sõitnud Wil sellele 'undida.
viimast lauset tähele panna, sest
Roomast, 11. juunil. Itaalia saadik iem Kuusik, kes ülekuulamisel seletas, ot ühe?
Osa mehi oi ole aga kasarmusse minekuga
tööerakonnal »» praegu nähtavasti sarved ära
krcchw de Becchi, kes 31. maist, paawsti pro WaSsili Witsa, Mihkel Linde ja mitme teise isi päri olnud ja seletanud, et ootame, kuidas Taljoowtnd.
testimärgukirja ärasaatmisest saadik Itaalia kuga on tegelikult osa tvötnud 1. detsembri öösel Unnas läheb. Juht jäänud lõpuks selle ettepa
(Riigikogu? naerdakse). Nii on kirjutanud Tallin walitsusele katoliiklikkude organisatsioonide 1824. a. tvabariigi ka?u:amise?S moodustatud sa nekuga nõusse. LaÄeriiSrad jäetud mersa maha
na Pühavaimu kiriku õpetaja Tallmeister. Praegu sulgemise kohta, Watikanis ei olniü) käinud, taorganisatsi-oonift.
ja mindud laiali tingimusega, et kui Tallinna*
aga Tallmeister räägib teist juttu ja lvõib arvata, ilmus teisipäewal enne lõunat Watikani liu
W. WitS ja 23, Kuusik seletasid, et mõlemad mäss õnnestub, siis koguwad nad õhtuks samasse
et nirud on sarved sootuks maha jookstud ja maha na. Tema ilmumine põhjustas suurt ärv elanud 1824. aaSta sügisel Läänemaal, Saulepi kohta kokku. Pärast 1. dets. sündmusi leiti m
jootSunüe ajal on tööerakond saanud teise suuna, wust. Krahw de Becchi andis Watikani rii tvallas, Kastua küla?, kust 80. notvembri hommi metatud ümbrusest laskeeiistu, padruneid ja
nagu piljardi pall. Gaulusest on saanud Paulus. gisekretär, kardinal Pacellile üle Jtcmlia wa kul Pärmi tulnud. Teel rääkinud W. Kuusik, granaate.
Wassili W ilale tehti politsei poolt ettepane?
Siin on fcfe Tallmeistrit Ü?S trMiraamatuS, litsuse wastuse paawsti märgukirjas. Tea tarwis luua kindel põrandaalune organisaisioon,
tawasti sünnitas Mussolini' wastuse wiibi et walitsust üle tvötta. Teel seltsinud nendega näidata, missuguses maja; 1. detsembri öösel ko
teine riigikogu».
Tallmaister «SägS veel, et põllumeeste rühm mine paawstile wiimastel päewadel wäga Wolodja Westmann ja Arseni Wiis. Pimeduse gumine sa Püsside tväljaandmine oli. 'ZÜirs läks
€i ole jäänud passiivseks selles küsimuses, vaid ärewaid knuldusi. Ntõned lehed -teadsid isegi käiitejõudmisel saanud nad Pärnu, kus alul paar kõMemcna Räämal ajuwaSse Lille tän. nr. 37
nendele on pakkunud lõbu vaadata, kuidas töõera- kindlalt tõendada, et see tähendab Watikani tundi peatatud Witsade sugulaste Lemkede juu M.hkel Linde maija. Linde aga eitas 1. dets.
Kmd ajab sarvi. Ta Meb, et nende erakond ei ja fascistliku walitsuse wahel diplomaatlik ceS Räämal, Lina tänaival nr. 5. Sinna tulnud ööiel tema juuns kogumist.

meie kirikuelus. Ei Võitvat öelda, et Tennmanni ale oma põhimõtteid ära müünud
oleksid valinud ülikooli professoriks konsistooriumi ristidaga. Tööerakond ja kristlased on la loal tl*

kude suhete lõpetamist.

neile keegi tvõõras mees järele, mille peale paar
Wiimase nmsetveud Mihkel Sang seletas, ei
maja edasi mindud. Seekord astutud sis t ühte elanud 1924. a. õemehe Lindede juures. Ööse!
ringkonnad.
rinUd sotsialistidega ja ega nemad seepärast oma lrtsuse wastuse kättesaamist paawstiga pikem uude maija, mi? kuuldatvcrsn chitualaenu abil waStu 1. detsembrit ärganud ta jmukõmina peale
Rkl. Th. Tallmeister räägib, et tema olevat põhimõtteid maha ei müünud. Koalitsioonis va nõupidamine. Pärast nõupidamisi awaldas püstitatud eelmisel suwel.
üleö. Näinud, et iõrwaltva-s on S—7 tundmata
ühel kommunistlikul miitingul Riia? kuulnud sotsis litseb seisukoht, et kooli? peab valitsema terve paawst naeratades lootust, et tekkinud Miku
WarSti tulnud sinna ka teisi mehi. Keskõõsel meest sõjariistu», üks neist tähendanud: „ Kitli
listide kohta tarvitatavat samasuguseid sõnu, nagu tvcrim ja peab ära jääma igasugune ?nt e teha simused warsti lcchenewad.
ilmunud keegi pikk noormees, keda Jaaniks hüü-- oleks nali, k»i Kastna mehed panewad toime
Hästiinformeeritud ringkondadest kuuldub,
rkl. Rei oma kõnes on tarvitanud tema kohta. Edast kooli politika tallermaal».
tud ja kes, nagu hiljem selgus, olnud Jaan rngipöörde." Mehed lahkunud hommikul Niidu
haridusministri kõne juure minneS ütles kõneleja,
Rkl. K. Ast võrdleb tööerakonda Hugo Raud et Itaalia walitsuse wastus tähendab teatud Rea. Wiimane oluud salga juhiks ja seletanud, meta sihis, lubades kõige Pealt minna Krasno
et haridusminister ühes oma kõnes öelnud Lääne sepa uue näidendiga aru SnniStuS". Töö wastutulckut, kuigi endiselt toonitatakse, et et koosolek on kokku kutsutud selleks, et sõjariis jarski kasarmutesse.

Paeellil oli otsekohe parast Itaalia wa

katoliiklikus aktsioonis ei tohi ilmsiks tulla ei
vastastest usu kaitsjateks. See on niisama kui mingisuguseid politilisi tendentse, nagu seda

maa seminarist, et koolis tehti kommunistlik mürts,
kuid pärast on hakanud seletama, et kooli» et ole
midagi olnud ja esitanud sisult süütu referaadi ka
wa. mi» olevat tagantjärele kokku seatud.

erakonnas on äkki sundinud kolossaalne pööre, usu

poolt vastuvõetud resolutsioonide kohaselt. Ei ole
toodud ette fakte oga ?a seda, missuguste» koolides

sest wabariiyi walttsuS ei tea selvest tö«sti midagi,
vris sotstaLMZ «okkond oma s«AmisaS elus teeb.

valitseb usuvastane kihutustöö ja sotsialistis pro
paganda. Seepärast on

järgmine koosolek kell v p. k. reodel.

MM Mullikase näidendis, kus pSrutatakse ühele te
gÄasele vasaraga pahe ja tema halkad mõtlema

ka konkordaat ette näeb.

tade abil kukutada makewat riigikorda ja sisse
seada tööliste tvaliisust. Tallinnas tehtatoat se
dasama. Kõneleja pannud ette, üle jõe minna ja

W-Mutuselewõetuist tunnista» enese süüdi ai

melt WitS, teS omal ajal tuline isamaalane ol«
nud ja wabaduSsõjast julge sõjamehena osa !vst«

Iraki kuninga Euroopa reis.
stxrl üle wötta posti-, telefmü- ja telegrahwr nud. Linde ja Kuusik aga salgasid oma süüd.
Selle juures Tallmeister ei takja enam lvall»- vastupidise» suuna?. Kuid tööerakonna juures
kontor ning raudteejaam, pä-rast aga kasarmud.
Wiljandi-Pärnu rahukogu möiSiis Wassili
Bagdadist, 11. juunit <Trj.) StoTi
lema hakata ja asub kaitsma Pühavaimu kogudust, peab arweSse et vKbolla lüüaWe jälle wa
Hiljem roninud majaperemees pööningule, Witsa ja Wiüem Kuusiku kummagi 8 aastaks ya
kuningas
Feisal
sõidab
lähemal
ajal
Enroo
mida haridusminister oma kõnes toonud ette väär saraga pähe ja endine tööerakonna ilmavaade on
passe. Teda saadab terwe rida Jraki silma kust ulatanud tvene ja jaapani tvintpüsse ja pad Mhkel Linde 5 aastaks sunnitööle. Selle otsu e
nähtusena meie kiriku elus. Pikalt kaitseb Tall jällegi tagasi. Koolides sotsialistlikku kihutustööd paistwaid riigimehi. Feisal kawatseb külas runeid, mi? wälja jagatud. Iga mees saanud peate kaebas edast üksi MihkÄ .Linde. Kohtupalat
meister ka prof. Tennmanni ja kordab lõpuks oma ei tehta, kuid nende erakond loomulikult noorsoo
tada Genfi ja mitmeid Euroopa pealinnu. püssi ja IL—3O padrunit. Hommikupoole mindud ja riigikohus jätsid aga tema edasikaebused tazw
eelmistes kõnedes toodud mõtteid, et noorsoo kas keSkil tegetvat erakondlikku selgltamistöõd. Sellega
Tema eesmärgiks on teha eeltöid Jraki was majast wälja ja üheskoos hakatud mööda raudtee- siirjeta.
vaiajatel peab olema kindel riiklik aade ja fee peab ei ole vabariigi valitsusel midagi tegemist, missu
tuwõtmiseks rahwasteliitu.
andma teatud värvi tema tööle.
gused resolutsioonid võetakse waStu noorsotsialistide
Kuninga wiibimisÄ Euroopas täidab
Neile opositsioonikönedele vastas M. Laarmann kongressidel, sest meil valitseb ilmawaate waba
Jrakis tema aset tema wend Ali. Ali on
Peterson list jälle palli wärawaSse. 18. min. Pe
Tallinna - Kaunas 6:1.
fa ürleS, «t kõneleja ei ole suutnud näidata, mil duS. Arvpärija on
terson lsi juba poolaja kolmanda wärawa ja 28.
endine
Hedfhase
kuningas,
kes
nimetatakse
pSSrdmrvd «truHkriMfega vale aadresstl.
liste» koolide» on tegutsema hakatud sotsialistide
satrus Rüütli Hauge löök ka wörku. kuna üks leedu
Jraki regendiks.
(1:1).
enda mcc? oli wärainawahile takistajaks valli püüd,

Kaupmehed nõuawad puu
willariide tolli alandamist.
Eile esitasid kaupmeeste organisatsioonid
majandusministeeriumile nende poolt kokku
seatud riidekaupade sisseweotolli tariifi kawa,
mille põhimõtteks on, et pleekimata puuwil
laste kaupade pealt peaks olema toll 36 prots.
kauba hinnast. Kõigi muude puuwillaSte kau
pade ja kleidiriiete pealt 50 prots. Enne O.
Strandmanni keelutolli oli toll nimetatud
kaupade pealt 70 prots., kuid kõrgendati wal
gele puuwillasele riidele 130 prots. ja trukitud
riidele 110 prots. Siidil ja teistel luksuZkau
padel on aga toll ainult 82 prots. kauba hm*
nast. Seepärast wõib tähele panna nähet, et
siidikangaste sissewedu meil märksa suureneb,

mis iseenesest pole soowrtaw nähe, kuna siid
on ikkagi luksuskaup. Sellewastu aga wähe
neb puuwillariide, kui maaema kihi tähtsama
tarberiide tarwitamine. MiS puutub willa-

Kell S p. l. lõppe» iooMtl ja otfuStatt pidada

mi sel. Mäng oli juba sedawörd kindlasti pü'imas
leedu wäratva nll. et isegi Tallinna kaitse proowte
lüüa wäratvaid. Tallinna toärawawaht Ratnik tuli
Tallinna—Kaunase mäng lõppe? leedulastele keikiräljale, et lähemalt waadata, nns seal Kaunad
tv eel kurtvema tagajärjega lm maawöiülu?. Nad

Leedulaste saamatu partii Eesti teise
garnituuri wastu.

Naiste Karskusliidu söögisaal
Jakobi tÄn. 12.
lahkusid wäljalt kaotusega 3.1. Ja seegi üks wäraw
Lfinxrntoldnd 13» |nuril*
11 meetri karistuslöögist.
Kartuli püree Juustu leibadega 12 s. oli löödud
Leedulased ilmusid wäljale pmia rohelises tres
seSfe kleidiriideSse, siiS arwawad kaupmehed,
m n h h Vi » , j i Bs.
sis, eestlased must-siniscs. Leedulased walisid man
Spinati supp munaga . . , 12 s.
et kuna meil produtseeritakse seda ainult kat
gu päri päikest.
» n */t •••..»#• • BS.
sclisett 2—3 sordis, nõudmine aga ulatab
Alul mäng oli kauni? ilmeiu ja segane. 18.
Kala supp 12 s.
minutil leedulased lõid palli wärawaSse. kuid enne
h n 8 8.
Ae 20 sordi, siiS peaks alandama ka kerge
seda jupp aega oli olnud juba offsaidi wile. Dcan
mate willaSte kleidiriiete tolli.
Keedet, sealiha mädarõika kastme ja kaalik. 40 s. giii waheldutvat mängu kuni hakkas selguma eestlus
« m n h ft Vi 2) s.
te ülekaal. Leedu wärawatvahile tuli tööd hariva,
Äpardus liiwarongiga.
Viini Snitsel 40 s.
kuid seda raskemat. Ja 31. minutil Ellman pani
Kotlet munaga 35 s.
juba kirja esimese tvärawa. Dkiuut hiljem wahe
Mõniste ja Talhewa jaama wahelt läheb
h n Vi 20 s.
kohtunik Peronen annab leedulasre heaks 11 meetri
lühike harutee kuni Mnstaaugu liiwaauguni. Praetud vasika maks
kartuli pudruga . . 35 s. karistuslöögi, mis püüdmatult sisse toimetati. Tal
Kesknädalat juhwS seal liiwaaugu Poole lii
~ H « - V ' . 20 s.
liuna mee-kond ei lase ennast selleit heidutada jn
Kala muna kastmega 35 s.
kuwa rongiga SnnetuS. Nimelt ei peatanud
nende paremus on juba kohati tunduw. 83. ja 40.
SOlt 25 s.
min. leitakse pall leedulaste wõrgust, kuid tvahekoh
wedurijuht kruusaaugu tee lõpul rongi õigel
tühistab need mõlemad. Tagajärjega 1:1 min
ajal, mille tõttu tagurpidi minewa rongi wii Tangu puder vfiiga »«»•». 25 s. tunik
nakse tvabeajale.
«HM Vi .»•*•##••« 15 s.
mane waglln põrkas waStu liiwaaugu kallast.
poolajal esimesel kümnel minutil leedu
pohla salatiga 35 s. lasedTeisel
Põrutusel läks rööbastelt wälja kaks wagu Herne »vorm
weel pääsesid üle keskjoone, kuid pärast seda
H
*.
|t
•
••#*.
20
s.
polnud nendel enam ei ainustki tähelepanuwäärse
uit. tthet neist wiiibiS 13 töölist, kes põru
Sokoladi kreem • ••«••«. 20 s. mat pääsemist üle keskjoone. Kogu poolaja kessis
tusest pikali paisati. Tööline Jaan Kikas
kaotas kokkupõrke juureS oma käe kaks sõrme. Rabarberi kissel piimaga .«««.». 12 s. üsna wahetpidamaba leedu tvärawa surumine ning
Pohla ja lehe salat ...«••••. 5 ja 10 s. leedulastel polnud enam midagi hakata ega Lieldcn
Kefiir ................ 15 s.
Algas ka wäratvate sadu. 6. mimsiil lõi Pe:eri'n
poolaja enmese sunren surumisest wäraiva all.
Morss .................. 6s.
Piim 6 5.
järgnes laks kornerii Tallinna kasuks. Viimsi

wärawa all 27. minutil Peterson Lõi juba
oma voolaja'neljanda warawa. Leedu tvärawatvabr
maadle? mehe ccft tvaratva?. kuid tööd oli seal üöe

mehe jaoks liiga palju. Kuni wiimase minutini
kesti? eestlaste surumine.

Nii lõppes see mäng tagajärjega 6:1. Nurga
lõökrde wahekord oli 8:1 EeSti kasuks. Suuremale
osale pealtwaatajaist Tallimm suur Wsit wli oota
mata. kuna subnni pessimistlikult teise kirjult koos.
taiud meeskonna tõmmetesse. Usuti kindlalt Tallm
na kaotust. Sellest ka tvõrdlemisi lväike pcalnoaala

jäte arw umbes 2000.

Toscanini lahkus Itaaliast.
Milaanost, 11. juunil. (Trj.) .Bnl
lus helikunstnik Toscanini sai Itaalia ameti
wõi mudeli tagasi oma passi ja lahkus koos
oma perekonnaga Itaaliast. Toscanini sõitis
Helweotsiasst. Teda oodatakse lühematel päc
wadel Bayreuthi, kus ta on lubanud mhatada
ooperit Wagneri pidustustel.
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Hauasammas kirjanikule Rahumäe waeste surnuaial.

Eesti ja daani üliõpilased sõprussidemeid loomas.

Ja»» Oks» h»»as»mmas »wati.

2)*ttfS Studenker Sa«gforeini»Ue« iiliõpilaskonna külmltfeua.

Kolmapäetva õhtupoolel kÄlla wiie orjal
awati Rahumäel Tallinna Leskhcrigemaja kal
mistul kirjanik Jaan Oksa hauasammas.
Maitsel ja päikesepaistelisel õhtupoolikul oli
Rahumäe waeste kalmistule kogunud kümme
kõnd kirjanduse ja kunsti sõpra ning juhuslik
ke surnuaedadel viibijaid, sest on ju Rahu

Neljapäewa hommikuse rongiga saabusid
Tartu Daam üliõpilasmeeskoori liikmed, kes
on üliõpilaskonna külalised. Külalised wiibi
sid hommikuni wagunis. Enne kl. ko
gunesid jaama Eesti üliõpilased neid wastu
wõtma ja üliõpilasmaija kohwile saatma.
Jaama ilmus kenake kogu üliõpilasi eriti
naisüliõpilast ja lõbusas westluses liiguti koos
„Dansk Studenter Sangsoreiningeni" laulu
meestega jala linna, üliõpilasmajas ootawale

mäele koondatut! enamik Tallinna surnuaeda,

deft ja alati leidud seal jalutajaid.
Waesre kalmistule, mahatallatud ja tuu
lest laialiaetlld tuiskttiwast waeste ning ko
dutute kalmuküngaste, murdunud ja wiltu
wajunud ristide wahäle on Püstitatud Jaan
Oksale nlassiiwne Plmajest graniidist haua
tare ja sammas.

kohwile.

tesse gruppidesse ja liikusid linnaS ringi, tut pooß. Samuti ott ültöptiasteie rowauwiu*
nimetatud firma poolt TaewaskojaS vohettseli
muti külastati kiirkäigus ka üksikute gruppide lõuna. WAjasöitjate hulgas oli tuMtSti nats*
ga üliõpilasorganisatsioone. Taanlased taht
jõuti tagasi õhtupoolikut
sid just sidemeid luua Eesti üliõpilaskonnaga,
kell
5. ... . . .
mispärast rõõmustasid hulgaliselt wastu il
Õhtul kell 7M annawad külalised ront
munud üliõpilaste üle. Daani külalised, keda
arwult on 42, on wäga rahul neile Tallin serdi Eesti üliõpilaste Seltsis ja öösel pärast
õhtusööki torp! WironiaS sõidawad edasi Riia
nas osaks saanud wastuwõtuga.
Ringkäik linnas kestis kella 11-ni, mil poole, kus samuti kontserdi annawad.
EnamuS meeskoori liikmeid ott juba wa
jälle koguti jaama wäljasõiduks Taewaskotta.
nemateS
aastates inimesed, kuid ei puudu ka
Samaks ajaks oli ka teisi -eesti üliõpilasi hul
wunedes waatamistväärsemate kohtadega. Sa

Teel peatuti weel E. üliõpilaste Seltsis.
galiselt jaama ilmunud, kes Taewaskotta sõidu noored.
Üliõpilasmajas kohwil.
Külaskäigu juhatajaks on Sangforemin
Warsti pärast kl. jõudsid külalised kooS kaasa tegid. Üliõpilased asusid kaskedega ehi
geni
esimees Holger Bech ja koorijuhiks
saatjatega üliõpilasmaija, kus neid ootas tud lahtistele wagunitele ja lõbusa lauluga
on
kuninglik
kapellmeister Joh. H D - ITTU IM
läks
teekond
lahti.
Taewaskotta
sõit
on
nagu
kohwilaud hommikueinega. Kiüalised üllatasid
sen.
teatatud,
korraldatud
Tartu-Petseri
raudteed
siin Eesti üliõpilasi ilusa hommikulauluga.
Pärast einet jagunesid külalised wäikeS- ehitaja Daani firma Höjgaard ja Schultzi

Hauasamba avas Sacrrie> kultuurkouniee esi
mees O. Köster lühikese sissejuhatava kõnega,
mlll.eS tähendas et sammas on maksma läinud
üldse 800 krooni, ühe kolmandiku sellest on kui
tuurkapitati wcrli-tsus enese kanda wõtnud. Wai

mu Itku talituse pidas õpetaja Jaan Lattik. Ta
üttes: Kui mäemehed lähevad maa alla kaevan
dusfe, siis ei unusta nad üksteise käest küsimast,

kas tule oled kaaia wõtnud. Kui juhtub töAe«
tõttamise rutuhoos maha jääma leivatükk ja pii
mapudel, siiA ei ole sellest mitte nii tväga lugu.
Tubli töömees võib ühe päeva lg söömata tööd
reha. Aga kui unustatakse koju tüli, siis on mZe
mees abitu. Stiifvgune mäemees oli ka kirjanik

Jaan Oõs, kes ei unustanud kandmast tuld
kaasas, kuigi oli tihti töörutus unustanud iga
päewase leiva Jaan OM on kogu oma elu ela
mrd vaesena, kuid ta oli tvaimu poolest vikaS.

See tõendab, et maapealne vara pole mitte ai
nuke väärtus siin ilmaS, waid on ka teK, suu
remaid ja püsivamaid väärtusi.

Eesti Kirjanikkude Liidu poolt pidas kõne ja
pani kimbu värskeid roose hauÄe kirjanik Edul
ard Hubel. Wii-mcrsona kõneles Oksa kooliwend
Kaarma seminarist, Mihkli kopliSpetaja Martfon,
tuletades meele Otsa kui ÄuröSmssat ja lootuS
rikast seminaristi.

Hauasammas Jaan Oksale.
Jaan Oks on meie kirjanikkude keskel tea
tud legendaarsuse omandanud. Selle oma
laadse kirjandusliku ande arenemine ja puht
isiklik elukäik on mitmeti salapärasuste ja ise
laadsuStega seotud. Rahwakooliõpetaja, bo
heemitsew kirjanik, würtspoodnik, harjust
kaupleja, hulkur nii on paisatud Oksa elu
saatuS läbisegi, kuni traagilise surmani Tal
linna priihospidali seinte wahel (1918. a.).
Jaan Oksa töös awaldub peamiselt jõuli
ne ja tagasihoidmatu trotS makswate harju
muste ja waadöte waStu. Kohati jämeda
joonselt naturalistlik ja küüniline, läbistab ta
teoseid („Nimetu elajas", „Tume inimese
laps" j. t.) mingi hämar ja suggestiiwne ro
mantika, miS teeb ta loomingu iselaadselt

Külaliste Tartu programm, Mu seatud pariS „rahwuSwaheliseS" kceleS.

nauditawaks.

Otepää haridusseltsi gümu.
Omapärase tüübina nii isikus fui kirjan
lõpetasid: Järta Eino, Heloije
duslikus käsitluses on Jaan Oksal omaette humanitaarharu
Ewart, Aino Grepp. Eleonora Haller, Johanna
ma graniit-hauasamma . nii nagu Jaan Oks seisukoht eesti kirjanduslikus maailmas ja Jlwes,
Agathe Kruus, Leida Köviv, Luise, Lakson.
:segi oli käinud tõsisena ii h kena oma lihtsuses. sellisena on eriti hinnataw, kui kirjaniku kaas Laine Leiter, Karola Linnamägi, Elsa Lottamöisa.
maalased ta mälestist nähtawa mälestusmär Erene Luht, Johannes Läte, Wäleeria MühTberg,
**
«
Erene Nuuma, Aleksander Pettäi. Leo Reinhold
gi kaudu on jäädwustanud.
Eha Roose, Alfred Saar, Helmi Teder, Elmar
Tints, Ostvaid Treiel, Aleksander Woher. Leon

Tartu teated.

Selle järele lahkuti vaikselt nukrate kalmude
vahelt, mille keskele jäi uhkena ja tõsisena püsi

hard Westerstein, Waleria Wulff, Marta
Kolm õpilast said järeleksami ja üks jäett kursüst

kordama.

Ringi ümber kodumaa.
enam ei lähe. Taltvel libiitontb teekaldad kindlus
t<rtt uuesti tvaiade ja hagidega ning kaitsepoM
korraldatakse Wapramäel ränatmme sutvelaager El dega, mis walgeks lubjatud ja wäga kenad näs
tva, Wirtsjärwe. Otepää ja Tartu-Maarja maletv- toad. Kogu tee Pikkus laamast Palamuseni mõõdab
kondadele. Osa tvõtawad ka naiskodukaitse tvaSta pisut üle 4'/2 kilomeetri.
,wgd jaoskonnad. Mõlematel laagripäewadel korralKülmakahjud Jõgewai. Külm on mööda ja
!aske>- ja spordiwõisüusi. Erilist rõhku pan külmakahjud silmaga näha. Aedades on kauna

Guwelaager Wapramäel. 13. 14. juunil

' nakse lahinywälja õppusele.
Ekskursioonid TaewaSkotta. Tarw-Patseri raud
teeawamisega on leitud kaunis ekskursiooni koht

Taetvaskoda. See koht on mitte ainult ekskurfioo
uideks tähtis, waid ka pühapäetvade mõödasaatmi
puhkusena. Tactvaskojas ei puudu loodusliseli
midagi, mis ei suudaks ka kõige nõudlikuma sootve

tada saanud eriti maasikad. Õrnemat sorti wil
jad, nagu tomatid, kurgid. kõrwitsad ja paljud
aialiüed on tõsiselt kannatada saanud ja palju
tuleb uuesti istutada. Põldudel on mõned ora.
sed tükati kollakaks läinud ja ristikheina on mõ
neSkj kohas tublisti kärpinud.

AatreS asutati juuswwabrik. Hiljuti atvati

rahuldada. Ainult üks puudus on olemas ja ni

Aakre wallas „Purtsi" lveski juures uuesti asuta

tundi aega.
Palamuse-Kaarepere u«S tee walmtS. Kaarepere
raubdtoejaamast Palamusele wnw uus tea wälmiS

natuke rohkem kui ümbruskonna piimatalitused.

melt, et raudteerongide liikumine on Tartu ja Tae tud juustuniabrik, mis on esimene sellesarnane ette
tvaskoja tvahel nii korraldatud, et Taetvaskojast wõte ümbruskonnas. Juustuwabriku asutajaks oli
rongide ärasõit on liigu tvara, kell 16,18. Kui ar Purist weski rentnik Gotlieb Stamm. kuna etiewõtte
wesse wõtta seda. et rongid jöuawad alles kohaile juhiks on tvälismaal õppinud juustumeister
kell 16.15, siis jääb kohalolemiseks tvaetva.lt 3—4 Schweitsi kodanik. Juustuwabrik maksab piima eest

neil väetvil. Kogu teel on kruuS laiali aetud,

mis taltvel kohale tveeti. Kruusakord teel on seda
wörd naks» et esialgu hobustel tühja wankrigagi

raske läbi pääieda. Jaamast kuni Kolga mäoälu
seni on juba kruus kinni sötkutud ja tee sile, siit
palamuse poole aga lahtine. Kuid porisÄS see tee

Maasaajad kinnitati. Pärnu maawalitsus kiu
nitas Tammiste mõisa asunikukohtadele 16 kandi
daati, keS neil kohtadel juba tooremalt asunud.

Giberikatk TaaliS. Neil päetvil haigestus

Taali PuStuskis Allika talus ü?S lehm stberikatku

ja lõppes. Laip põletati.
Hunt karjaS. Skarjatinas tungis hunt päise

päetva ajal karja ja tviis kaasa lamba.

Miljon
läks ikkagi luhta.
Söekaewureist on tulnud kuningaid ja pe
sunaisetütreist madonnasid, miks ei Peaks nii
gi sündima, et üks waene laiskworft ja õnne
lii waimuproletaarlane saab miljonäriks?
Tõepoolest, mõtlesin, see asi peab laskma
eild kuidagi seada. „Kõik on wöimalik, kui
ainult tahetakse," seisab katekismiski ja see
raamat ei tohiks kedagi petta. „Tahtmine
määrab maailmaosa kui kogu aeg järelejät
nmtult saadad enesest jõukuri maailmaruumi
perpendigulaarses suunas, siis teewad need
kiired imet," seletas kord alt würtSpoodnik
minult wõlgu sisse pressides.
Nii oli siis selge tuleb hakata saatma
jõukuri. Laenasin pisut raha, ostsin loterii
pileti, kus iga number on eelmisest ühewõrra
suurem (see pidawat olema wõidu juures
määrama tähendusega, nagu kustki olin kuul
nud) ja hakkasin siis kiirtega Peale.

2. pilt: Wahsl sekka luksuslikud olemised...

riS igale poole enese ümber (mida rohkem
numbreid, seda rohkem kiiri, mõtlesin). Js
tusin siis laua taha, loteriitäht nina all ja
surusin kiired maailmaruumi. Esialgu kip
pusid need kiired küll peamiselt silmade kau
du wälja (wäga weider tunne!), kuid siis har
jusin ära ja polnud wäga wigagi.
3456... 3456.. 8456.. tagusin mõtteid
kõigi maailmakaarte poole.
Järelejätmatult pidi see asi sündima ja
nn istusin kolm ööd ja kolm
paewa oma kiirtejaama man ega tihanud m
nagi nuusata. Polnud õieti wajagi, sest mu
mõtted hiilgamast tulevikust pakkusid küllal
dast naudingut ja ajawiidet:
Hakkan pangadirektoriks, löön'protsendi 6
peale alla ja söön ainult apelsiine ning käin
ainult sabakuues. Wahel sekka luksuslikud
olemised wahuwiina ja serpentiiniga. Ei te
reta kedagi, kellelegi kätt ei anna, kõnelen ai
nult urisedes... Nagu ilmaturikaS inimene
kunagi.

Aga siis wäsisin ära ja jõin wett wahele.
1. pilt: Istusin sits lana taha ja surusin
Seda ei oleks pidanud õieti tegema, sest loosi
kiired maailmaruumi.
mise päewani jäi üle ainult 1 öö ja päew,
Et mõtted liiguksid just „perbendigulaar kuid uni wli wägisi kallale. Peale weejoomist
ses" suuna?, oli waja neid suruda kõige jõu asusin uuesti kiiri pilduma. Nüüd olin juba
aa põrandalt ülespoole ja sellel riputasin nagu palawikus, jõllitasin silmi ja sonisin
oma loteriinumbri mitmeSkumneS eksempla- omaette kaugeis wisioonides:

Kolmas Wabadusristi päew.
Ekskursioon Kunda ja Udriasse.
Wabadusristi Wendade ühertduse woli
nikkudekogu koosolektr otsuse kohoisM peetakse

8. Wabadusristi päew käesolewa aasta 5. juu
lil Kunda ja Udria dossantopevatsioonide tund
nmõppimiseks.

Wirumaa keskkoolid
Ekskursioonil esinewad referaatidega kind
on wälja annud lõputunnistuse 158 õpilasele rail Tõnisson, admival Pitka, major Purga,
Raktvere õpetajate seminari lõpetasid 80 õpilast.
major Janson, res.-kapten Rebane ja res. me
rewäe-ileitnant Klaar.
Eesti Motoklubi tähesõit
Wabadusristi Wendade ühenduse Tarw
Narwa-Jõesuhu.
osakonna
juhatus palub oma liikmeid, keS
Paremale sõitjale kuurordi poolt hõbekarika?.
foowiwad tähendatud Mkursioonfft osa wõtta,
Eesti motoklubilt saabus älewiwalitsusele et
sellest kirjalikult teatada biljemalt 17. juuniks
tepanek, et kuurort lubaks oma turuplatsi, anda osakonna sekretärile kapten W. Jakobsonile
kasutada 22. ja 28. juunil korraldatama tähesõi
järgmisel aadressil: Tartu, 2. diwiisi staap,
du fmishÄs. Tähesõidust tvõtah osa 30 soome Jaani t. 6.
motosportlast ja hulk läti tsiQeid.
„Wa«emmse" juubelikawa.
Paremale Wtjale paneb kuurort asutised
ja organisatsioonid toälja suure hõbe karika Praeguse teatrimaja 25. a. juubelit peetakse
tvaStawa pealkirjaga.
12., 13. ja 14. septembril.
„Wanemuise"
teatrimaja walmimisest
Riia üliõpilane projekteerib Pärnu betoon
silda. Eesti rcchtvustst üliõpilane Jaan Siilat, möödub lähemal ajal teatawasti 25 aastat.
ões õpib Riia ülikoolis inseneriks, tahab oma Sündmust on otsustatud pidulikult pühitse
diplomitöö lõpuprojektina kaitsta W aua-Pärnu
betoonsilda üle Sauga jõe. Pärnu linnawalitsus da. Juubelikawa on lähemalt selgunud,
on lubanud projektt kaitsjale igaii tvastu tulla mille järele 12. sept. etendatakse A. Kitzbergi
tartviliste andmete muretsemisega.
„Tuulte pöörises". Enne ettekannet
Kolm seemet külwatud. Hummuli? on kaks esindatakse proloog, mille kirjutab arwata
naabrit tülis wäikese maatüki Pärast. Esimene
kültvas sinna suinisu, teine kündis selle üles ja wasti K. E. Sööt. 13. sept. korraldatakse
kültvas segawilja. Sellega ei olnud rahul esimene kontsert-ball, mille eeskawa jääb peamiselt
naaber, kündis taise segawilja üles ja kültvas teatri muusikaosakonna kanda. 14. sept. on
oma segatvilja peale. Kes teab, kas seegi jääb
A. Adson „Lauluisa ja kirjaneitsi"
wiimaseks kültvikS.
ettekanne, millega ühtlasi awatakse hooaeg.

Juubeli puhuks ilmub ka wastawasisuline
lesid suured numbriplakatid... 3456... isegi broshüür.
woorimees paistis olewat samanumbriline.
Miine surm.
Raha muidugi ei olnud ja andsin Moori
mehele aadressi, et tuleks õhtul järele. Et
Kolmapäewal ke11.18.20 suri ootamatult
küsigu miljonäri järele. Wõi pangadirektori Tartus, Wõru tän. elutsew lihakaupleja
järele.
ja majadeomanik Gustaw Raig, 63 a. wana,
Seadsin enese uhkelt ootawa rahwa sekka. oma tuttawa M. T. korteris Kastani tän.
Ei tea, mis need kõik siin peaksid ootama, nr. 101.
mõtlesin, lollikesed...
Kadunu oli lohkunud kodunt kell 16 ra
Aga siis tuli see kole mürts. Hõigati wälja huldawa terwise juures olles. M. T. juure
miljoniwõidu number ja... taewad halasta tulnud R. puhkama ning palunud juua,
ge!.. see polnud minu wõidunumbri moo mõni hetk hiljem wajunud kokku ja surnud.
digiü!
R. oli kauemat aega kannatanud were
„Mis wärk fee on, kurat!" karjatasin. soonte lubjastuse all ning teda arstiti. Sünd
„Selge sohk ja pettus!"
musest teatati arstile ja politseiwõimudele.
Aga mu karjatamisel polnud mingit ta Surm oli tingitud arsti arwates peaaju ra
gajärge. Keegi ei kuulnudki, kõik hullasid ja bandusest.
karjusid samuti ümberringi.
Pilk tööbörsile.
Kuidas koju sain, kes seda teab öelda. Aga

Tartu linna ja maa tööbörsil registreeriti töö
tuid mehi esimeses kategoorias 41, teises 49, kol
mandas 112. Naisi oli tööta esimeses kategoorias

220, teises 88, kolmandas 541.
Seega kokku töötuid 743.

Tööbörsil on endiselt elaw nõudmine naistalu

teenijate ja karjalaste järgi. WiimaSteks palga
takse isegi õpilasi, kes nüüd koolist tvabanenud, kuid

fiiÄi wöimalikult neid, kes sügisel kooli enam ei
lähe. sest nagu teada algab ju öppetõö paar kuud
enne seda, mil kari lauta jääb.

kodus läksin päriS hulluks ja hakkasin nööri
lakke seadma. MiS mõte on weel elul?
Kuid siis müriStati ukse taga, sisse aStus
koguke inimesi: korteriperenaine, woori
mees...
„Nooh, pangadirektor, raha wälja! Wõi
hakkab ilma raha maksmata teise ilma ennast
seadma!"

Rätsepate streik täielikult
lSppemtd.
Rätsepate streik, mis aprillikuu alul al
gas, ja mis eriti pikaks wenis laagritööde
alal, lõppes kõigil aladel alles neil päewil.
Wahepeal oli tehtud mitmel korral katset wal
misriiete-äriomanikke ja töölisi kokkuleppele
wiia, need katsed aga ebaõnnestusid, waata
mata, et ka töökaitse inspektor lepitaja osasse
oli astunud.
Juunikuu alul algas kauplemine tööhin
dade pärast ja mõlema Poole järeleandmisel
jõuti lõpuks nii kaugele, et hinnad leiti was
tuwõetawad nii ühele kui ka teisele poolele.
Selle Peale kuulutas Tartu rätsepatööliste
ametiuhisus streigi lõpetatuks. Edaspidiste
wäärnähtuste ärahoidmiseks waliti segccko
misjon, kuhu kuuluwad nii äriomanikküde kui
ka tööliste poolt 3 liiget.
Kokkulepitud tööhinnad on märksa odawa
mad 1926. a. wastu wõetud hinnakirjas mär
gitud tasudest. Nii makseti 1926. a. hinna
kirja järele 1. klassi laagritöö alla kuuluwa
ülikonna õmblemisest 1580 s., nüüdse koVku
leppe järele aga 1300 senti. Mõnel alal on
see wahe isegi suurem. Näiteks naisterahwa
lihtmantli eest saadi 1926. a. hinnakirja jä
rele 12 kr., nüüd aga 4 kr.
Malewa läheb laagrisse
13. juunil.
Kuna ilmad wiimastel päewadel sooje
maks muutunud, on otsustanud Tartu male
toa juhatus laagri Legewust alata Tähtwere
metsas laupäewa õhtul. Reedel ja laupäewal
tehakse kohapeal wiimased korraldustööd ja
awamine sünniks laupäewa õhtul kell 7.
Laagrisse kogumine on nii üksikult kui ka
komandodes. Laagri tegewus kestaks nädala
päewi.

Kinmstamisküsimus liigub.
Tartu Aedlinna selts on saatnud teedemi
nisteeriumile palwe, et wiimane kohe samme
astuks uute linnaoasde planeerimiskawade
kinnitamiseks. Palwe esitajad toowad põhjen
duseks asjaolu, et neil on wäga oluline, kui
nad saaks juba lähemal ajal lasta krundid
oma nimele kinnistada. Sel teel oleks hõlp
sam hakata ka korraldama oma kohustist. Pal
jud on oma ehitiste lõpulewiimiseks teinud
mitmesuguseid kõrgeprotsendilisi eralaene ja
on selle tõttu nüüd raskustes. Korteri kriisi
lahenemise tõttu seisawad korterid tihti tüh
jad ja tulud majast on kokku kuiwanud.
Ministeerium on wõtnud palwe lähemalt
kõne alla ja on pöördunud linnawalitsuse
poole lahema üksiasjalise ülewaate saamiseks
Arusaamatused realgümn. ja tehnikagümn.
ühendamise puhul.
. .Nagu teada, algasid neljapäewal koolide
õpilaste wastuwõtmise eksamid. Realgümn
on seekord üles annud mähe sisse astuda fo*
wllard. Nagu kuulda, au rahwa hulgas nõn
da aru saadud, nagu kaoks realgümn. ja teb
mkagumn. täiesti ara. 2ec on ekslik arusaaNeed koolid kaowad aimtlt üksikult
f ™ "fnUi° ühiskoolina. Praegused
Spüased nn ühelt fut teiselt poolt lähemad
automaatselt ule uude ühendatud kooli
Huwireifi Läti laulupeole
IS.-22. zuuntl Sittas korraldab Tartust Ssperan.
to TurtÄmKomtsjon. Kohapeal aSjawndlik juh
ttmme. korter jne. Sõidukulud Tartust Riiaa ia

Langesin kokku. Polnud minust aSja enam
teise ilma minemisekski. Nii jäingi ellu. Aga
pangadirektoriks, pergel wõtku, ei saanud.
Arwan, see tuli sellest, et jõin tookord wett tnfctafle Tartu Eip-r-mw S-Itsi» Gildi s
3466... 3466...
Keha oli kange ja waim närtsinu. Aga wahele wõi polnud kiired küllaldaselt
huwi-hwt-l: -nwl ojal hr<- Lepiks
kullasepaartS, PrsmenÄdi tän. nr. 3
wastu pidasin. Jõudis käite loosimisepäew. „perbendigulaarsed" ?
Kodanikud, hoidke miljonite eest!
Tõusin waarudes laua tagant, kõndisin sega
Jalgrattaklubi litkmeid, kes Riia pfžfitrftrtrm»
Peeter Ühti
sena wälja, istusin woorimehele ja sõitsin
ofa
wötawad. palutakse ilmuda reeT äS S
õnnetu kiirteohwer. welodvoomile nõupidamisele. 1 leE 8
„Wanemmsesse". Igal pool ümberringi keer3. pilt: „Rooh, pangadirektor!..

Hr. fO|p

Reedel, T 2. 1931. a.

„P O S TIME E «*

320 m»gmckilst XuttaM,
Selkorraldused külaliste ttaStuwötuV.
Laupäewal, 13. juuni tvarahommikul jõua
wad Tartu 320 ungarlast ,kes sõidawad Soo
me-Ugri kulwurkonwerentsile Helsingisse.
Külalised peatuwad Tartus ainult ennelõu
na, sõites kell 16.30 edasi Tallinna.
Tartu linnapea poolt raekotta kokku kutsu
tud seltskondlikkude organisatsioonide nõupi
damine kooStaS järgmise wastuwõtu pro
grammi:
Kell 8 äratatakse omaS eranmgis ma
gawad ungarlased muusikaga üleS Tartu lm
na ja ülikooli esindajate terwituSte järgi
minnakse ühiselt üliõpilaSmaija, kuS kell 8.30

Rssrte peopSewad on
algamas.
Peobüroo E. Karskusliidus.
Osa Tartu noori wanade kaasabil wal
miStawad kibedasti eelolewate peopäewade
wasw, sest peo algusest ei lahuta ju enam
rohkem aega kui 24 tundi ja siis peab kõik
korras olema.

Tallinna tänawa spordiplatsil korralda
takse laululawa, tehakse ettewalmiSwsi spor
diwõistluseks ja rahwatantsurühmade esine
miseks.

Korteritoimkond okupeerib Riia tänawal
koolimaju wäljastpoolt sõitnud peoliste kõrte
rikS ja weab sinna Põhku, millel noorsoolased
saaks reisiwäsimust puhata.

on hommikueine.

Kella 9.30 kuni 13.30 kestub linnaga tut
wumine. Külalised on jagatud huwide järgi
erigruppideks, kellel erinewad matkates, kuna
kõik rühmad taoliselt tutwunewad Raadi
muuseumiga, ülikooliga, ülikooli raamatuks
guga ja Aia tän. muuseumiga.
Kell 13.30 on ühislõuna üliõpilasmajas
ja kell 15.30 wäljub rong Tallinna.

Tegemist ja askeldamist on igal pool, sest
fi. R. ii. Tartu osakonna 10 a. juubeli pühit
semine kujuneb suuremaks rahwa noorsoo
eneseavalduseks.

Reedel algab juba Tartu külaliste wool.
Reedest peale awatakse Jakobi tän. nr. 8
EeSti Karskusliidu ruumes juubelipidustuste
büroo wöi peastaap". Igasuguste peosse
puutuwate küsimustega palutakse pöörata bü
Organisatsioonide esindajate nõupidamine roo poole, teles. 4-04. Telegrammide aadress
WaliS waswwõtu ja linnanäitamise üldkor on: ü. E. N. Ü. Tartu.
raldajaks üliõpilaskonna abiesimehe Ilmar
Rattawõistlused lükati edasi.
Tõnissoni. Külaliste siinwiibimise ajall
jalgrattaklubi rahwuÄilud rattawõistlused üheS
on üliõpilasmajas awatud informatsiooni ja auliikme E. Heide juubclividuStustega oir edasi
rahawahetamise büroo.

Et ungarlaste juhte tarwiliselt ette wal
miStada ja kõikidele juhtidele nende rühmade
marSruut kätte anda, kutsutakse juhtide koos
olek reede, 12. iuuni pärastlõunaks kella 6-ks
üliõpilaSmajja.

Polote spordiliit algab kege»
toust.
Tartu poiste spordiliit eelmiste vastate ees
kujul jatkab suwist tegewust ka käeSoletval suwel.
Liidu ümber koonduwad linna jäänud spordrhuwi

lised poisid 12—20 aaStani. Poistel on omad rüh
mitused, kelle juhtideks käesoletval suwel 3J.sR.li.ii.
sekretärid R. Aeres ja H. Nernnanskraft.

Täna Toome kontsert.
alammääraga 10 senti.

Me io ostke
naiste Js meeste valmisriided

TänuawalduS.
Tartu riüzkkaitsel. õppuse instruktorite nimel

läinult kõige suuremast Eesti riide Ja valmisriiete
kauplusest

awallxm siinkohal tänu Tartu tväeoKade ülematele,

Karl Abel Tartus, Kaubahoov &

keS Mgiti kaasa aitasid bwliõpilaSte suwiste õp

puste heaks kordaminekuks ruumide, õppewäliade,
TegewuskawaS on ette nähtud harjutusi, wõist '-abinõude jne. kasutamiseks andmisega.

lusi, matke ja ühiseid tväljasöite ning uudisena

TönuawaldnS.

Südamlik tänu hra J. Kitvistikule wäärtusliku

ergutuSäblnöu rändauhmua eest. Suur aitäh

StivU, kes ntrnb minu sünnipäewa Puhu?
küuibidewahelisi soome pesapalli wöistlu/i. Tähtsa nurkadele kodukaitse liikmetele ja tiiiarlastcle õpi
nesoowide ja kingitustega sõbralikult meeles pada
mateks sündmusiks on wöistluSretk Tallinna, kus lastele, kelle bahke kaasabi wõimaldas õpilastele
sid, palun siinkohal wastu wöcka 'üdamlik '<nm
peetakse 8. Tartu-Tallinna poiste spordiliitude tva mõnusa kehakinnituse toõistlustepäewal.
Jaan Ratnil.
Th. Bcxk. kapten,
heline linnadewõistlus ja hiljem Pärnus Pärnu ja
riigik. õp. instruktor.
Tartu poiste linnadewõistlus.
Paiguti wihma.
Kõiki asjasthutvitatuid rühmitust, klubisid ja
Teater ja muusika.
kampand palutakse endid registreerida N.M.K.Ü.
Reedel keskmise kiirusega lörmeöaarte knvkks
ÜERÜ Tartu osakonna koonliikmete tähele piltvme, paiguti wihma, temperatuur suurema
kantseleis WaMkraawi 2S äripäewadel kl. v—l 3 ja
pamu juhitakse sellele, et segakoor esineb laup.. 13.
17—20. Kolmapäewal, 17. juun., kell 1S peetakse
muutuseta.
samas poiste spordiliidu asemikkude koosolek, kuhu
igal rühmitusel tuleb saata 2 esindajat.

juunil „<&e§+t õljh»I" kell 9, m»«S

ttlewaade neljapSewal, 11. juunil.
Nordkapimadalrõhkkond liikunud Põhja-RootA.

koor samas koos teiste kooridega; lõpupeol, 14.
juunil „Wcm>emu'ises" kell 'V£9 õht. esineb ainult
meeskoor. Laupäewalele esrmmisele tuleb mees

Inglise madalrõhkkond laienemrd SchoKmerÄe.
Tähelepanuks tegelastele «
kooril ilmuda juba kell 8 õht. proowik».
Tema ääremiinimum asub Lõuna-Rootsis ja liigub
..Cantate Domino" lastekoori liikmete kogumi
Kõiki Ü.E.N.Ü. Tartu osakonna 10-a. juubeli
homseks Läänemerele. Jda-Wene körgerõhkkond
ne
OtepääSse
sõiduks
on
pühap..
14.
juunil
kell
3.30
pidustustest osawõtjaid kaugemaid osakondi ja
uuesti taganenud Siberisse. Wahemere kõrgeröhk
hommikul Wallikracilvi 23 (NM.K.ü. aedai.
orgh-oone palutakse teatowaks wötta, et sõit Tartu
on tegelastel täie hinnaga ja Tartust tagasi on hin
naalandusega.

Kõiki osawõtjaid organisatsioone Palutakse ko
he Tartu jõudes esitada täpne osawStjate nimekiri,
mille järele sõidnhinnaalanduse tunnistused, tegc

lüZatud 21. juunile. Võistlustele ott oodata ligi laskaardid ja märgid kätte antakse, pidustus bü
kümekond sAtjat Tallinnast. Samal päewal jõua
roos, Jakobi tän. 8.
wad tagasi ratturid Riia ekskursioonilt.

Vabadusristi Wendade malewkonna orkestri
kontsert Toomel on reedel kesta 6—B õhtul. Kont
serdi piirkonda pääsemiseks tuleb lunastada pilet,

proheSje et ole. Kõik aSjad on tekkinud dist
sipliini rikkumiste pärast. RrigiwaStaste
waSW tõStewd süüdistusi seekord ei ole. Koh
tuistungid peetakse „Sõdurite Kodus".

5

Sõjaringkonnakohus Tartus.
Sõjaringkonnakohus on esmaspäewast
peale Tartus ja Peab siin kohtuistungeid kuni
laupäewani. Seekordsel istungjärgul suuri

Kõigile üENü Tartu osak. juubelipeost osa

kond wald-ab Prantsusmaa, Saksa, Poola ja Lõuna»

wõtwaile kooridele teatatakse, et ühendamd segat

Wenemaa. Hommikul sadaS Lõuna-Rootsis wih.
ja measlooride eelproow on laup., 13. juunil kl. ma, Põhja-Rootsis paiguti lund ja wihma. Tea*,
8 hom. „Wanemures". Peapraow on aga pühap.,
14. juunil kell f2B §om. sporditväljal (Tallinna t.) veratunr Kcsk-EuroopaS, Läänemere idakaldal ja

Weues tõusnud, mujal endine. Eesti? oli eile

Kiriklikud teated.

keskpäewal 11—18 kraadi, öösel 3—9 kraadi ja

Jmmaanueli baptisti kogudus. 11. skp. kell 8
õhtul üle Eestiinaalise baptisti noorsoo konwerentsi
nwaTmskoosolek. Terwituskõuesid kütaliSite ja ko
guduse tegelaste poolt. Laulukoor, katvcr-laululeht.
12. skp. kl. 3 õhtul noorsoo kontverentsi puhul ewan
gelisatüoon. Keelpillikoor, katva-krululeht
K. Kaup s.

Kalmistu kiviraiujateta

hommikul 10—14 kraadi sooja.

Wastutaw toimetaja Oskar Mänd.
Wäljaandja Eesti Kirjasws vhisuS
Trükitud „PoStimche- trükikojas, Tartus.

Vajatakse vilunud

Dr. A. Amon

müüakse 6 suurt taotud

Raha', nif«- )a
Krediit Pank

graniitalust

Tallinnas.
Osakonnad: Abjas, Antslas, Haapsalus, Hiiu-Keinas, Jõhwis, Narwas,
Nõmmel, Pärnus, Tapal, Tartus, Türil, Wiljandis, Wõrus ja Petseris.

••I ••

pealisnahatööstasse. Lodja t.
nr. 17—15.

ja trepiastmeid
Vana-Savi tän, nr. 4.

Rinnalapse

Müüa odavast vana

on tarvis Raerkoja t. nr. 100,

MeMi

hoidjat

Kella 9—ll ja 5—7.
TartMf Poplurl t*au S
( astu Maarja kirikut).
teL 13-30.

Suvevaheajad oden

krt. 3, II korral

Kauba väljapakikuja leiab

kestva

uMwm. Kriseis 1. Juunil 1931. a.

Inkassoks dokomcntc Kr. 1.312.921.42 väärtuses.

JUHATUS.

Suurim ladu Tartus

Bsperaata Tõrteta Komlslono huvireisid i
1) STOCKHOLMI.
InsUt 10. |nuut 18. |nnlll, 8. ang. Kettus 3—lo päeva.

TAPEETE

Piletid: Kr. 23» 30, 40 ja 50, flhes passi, viisu ml, juhtimise ja KOlge moodsamad Ja uuemad mustrid. Hinnad võistlemata
flhiskorteriga Stockholmis. Muuseumite jne. kalastamine hin
vabriku hindadega laost ehk otse
naalandusega. Võimalus Uppsalat ja teisi kohti külastada. odavad. J&llemüüjatele
kohe vabrikust

2) LAPIMAALE,
irasöit Tallinnast asmp. 88. tannil Soome kanda.
Piletid Kr. 80 (kaasaarvatud ühispass ja viisumid). Kestus

NARKUS-BEEZEN Suurturg nr. 5.

nmb. 10 päeva, mille jooksul sõidetakse läbi umb. 5000 klm.
raudteel ja autobussiga. Odavate korterite ja söögi eest hoo

KraaviiOiKajod
litsetud. Külastatakse kõige põhjapoolsemaid kohti maa
ilmas, kuhu raudtee või autoga ligi pääseb, 500 klm. teis
pool polaarvõõd, Soomes, Rootsis ja Norras. Kesköine päi leiavad kraavi lõikustöõd Keeri asunduses, Meeri v. Tartu
kene, laplased, põhjapõdrad, Rootsi kõrgeim mägi, suurim maal, Nõo jaamast 5 kilomeetrit Kraavi pikkus 600 meetrit
kosk Harspranget, rauamulla kaevandused, raudtee! lSbi mä ja laius 3 meetrit (turbamaa). Tõö saab väljaantud vähem
gestiku, Norra fjordid jne. Kõige huvitavam reis Euroopas! pakkumise teel kohapeal hr. Peeter Trei pool pühapäeval
Ülesanda hiitena fiks nfidal enne väljasõitu.
14. juunil 1931. a. kell 12 päeval.
Osnvõtt raba kftigtle!
Puhtatõulisi
3) LlTl UOUmSOLB Utfii.
InaMl Tvta. I.*, tagvl 99. Imull. Pitsid Kr.
0.50. Ühiskorter Kr. 1.50. MMrlnui r Huvireisid korralda
takse ainult siis, kui leidub tarviline arv osavõtjaid.
F. Lepiku kellasepaäris, Promenadi 3 Tartus.
M ii

veetorusid ja vana telefoni
teenistuse
traate Vanaraiua- ja pudeli
(kõige uuemates mustrites kauplus, Narva t, 5.
Teatada
alt. «Kauba välja
kr. 3. alates).
pakkuja"
all.
Uus korkid ega pandor
spordisörke,
(valge, kreem ja värviline)
lootsik
vörksörkeja-pttkse,
supelkostUiime,
müüa. Kõlbab ka
moodsaid kraeside odavasti
Töõotsimised
sõiduks. Liiva t. nr. 12, k. 6.
meid,
kraesid Ja rinimesi
Täisverd, ilus, emane 3 a.
seid,
vana
dobbermann
sakki,sokke,trakse,
Korralik ja karake
heale inimesele odavasti ftra
kindaid,
meeste |a naiste öö anda. Vahi pltikool (endine
maapoiss
|a pfieva pesu, vil koolimaja). J. S.
laseid koetud Jak
ke, veste Ja blunse, Müüa pruugitud
soovib meiereisse meieri abi
meeste Ja poiste
liseks eihk õpilaseks. Teated
pumbopDlk
bluuse,
palun saata slt. ..Abiline" all
naiste Ja laste pöiil, kotmeauguga pliidi raud ja ehk tulla isiklikult pühapäe
14. skp. Tartu, Aia tän.
alnsklelte (siidist ja 1 klaasidega aknaraam 5 val
nr.
I—4.
heast pesuriidest) jne. jne. jalga pikk. Teateid saab Ka
soovitab

suures valikus ja võistle
mata odavate hindadega
J!

laiturg 10.

Sõidukorras

-tarbeid
-materjali

WMM.MWWW

kuulsamatest vabrikutest, nagu: Penitz, Mimosa, Agfa, K<v

Vastuvõtmine 9—14.

dak ja teisi soovitan suures valikus.

€Ar. tfcfirdder. Tarto», «vao,«.

Otsitakse kiires korras 2—3-toaMvt

Maksuta tarvitamiseks pimikud ja IlmutustOOde vastuvõtt.
Linna elanikkude
«

MII

alt. „9€10" alt

10% M Kõige suurem valik
M TÄPSETE

Tartus, iaaai tas. Ifi, kMd
Ämmaemand
i
la

Tartus, Vana tän. 3—l.
ÄMaieatMlMMttttriu
E. UUR
Tartus, Raekoja tln. A
(sissekäik Hoimi tän. 1).

Võtan igasugu valis- ja sise
müolrltõld

Kodused

Vajatakse kohe

«MM.
harjust

lepingute, edasikaebuste jne.

masinalkirjutuse-tööd. ka
Elva lahedale. Soovitav pe vene keeles. Poe tän. 9—l,

rekonnaga inimestele. Järele vastu kaubahoovi.
küsida Elva piima/ühisusest.

Jalgrattaid

Humber ja
11. S. 11.
Suur ladu igasuguseid osasid
ja kumme.

Firma OTSING,

Tartus, Rüütli 13, telel. 3-82.

korterit
köögi Ja kõrvalruumidega. Soovitav vannitoaga. Teat.

E. Kamsen.

enda peale. Töö eest täielik
lõunasöögid
garantii.
odavasti juhuslikult müüa. nr. I—4.Tartu, Rebase tän.
igal ajal saadaval Kalaturu
õnne t. 6—5.
tän. nr. 10.
Noor vene neiu
moe-, pudu- ja pesuäri
soovib kohta
Tartus, Suurturg, kivisilla
Tööpakkumised
Lapsi armastab ja ühtki
juures.
tööd ei põlga. Kaupa teha
Liiva tän, 44, krt. 1.

suuremal arvul Aiandus-Mesinduskool Jaama mõisas.

Riiklik Seerumi-instituut
Tartus, Tähtvere r/mõis, telefon nr. 902.

Xmmaamand
muiMrlla

jalgratas

Algkooli lõpetaja

Dollor 11. IA.
-aparaate

Prof. PALDROCK.

Veoauto

tütarlaps

Lasteta abielupaar vajab

kohe 2—3-toaliet

korterit
pikemaks ajaks. Võib ka pi
kema aja eest üüri ette
maksta. Teat. alt. „M. K."
Vajan korralikku
korterit

võtab vastu igasugu vedu
võib ametisse saada kerge sid maale ja linnas, samuti
käsitöö peale. Teat. slt. ekskursiooni sõitusd mõõ 2 toa ja köögiga. Teat. alt.
duka hinnaga. Kaubelda Loo „A. 45" all.
kirjal. „Töö" all.
tuse t. 25—2 ehk Riia tän.
nr. 62. E. Jantson., K. Karv. Vajatakse 3-toalist köögiga
vagusat
Pagarit
Hästi tulutoov sissetööta
korterit
k«« ka kondiitritööd tunneb, tud tööstusettevõte vajab
Padckum. slt. ~Vaikne" all.
vajatakse. Kaiubategemine tööstuse suurendamiseks
12. juunil Lille tän. 16, kella
B—l 2.

Ametiskäija meesterahvas

soovib

tuba
ehk kaks erasissekäigu ja
elektrivarustusega, Laia ja
tarvis maale talutööde peale. kapitaliga Sooo—lo.ooo kr. Botaanika tän. ümbrusse.
aelle lehe talituste
Kaupa saab teha 12. skp. Soovikorral võib kaasa töö Teatada
~Meesterahvas" all.
Savi t. 5.
tada. Teatada slt. «Tartu
tüdrukut

Trükitud ajalehe paberit

tööstus" all.

Maini

Kaheliikmeline perekond
vajab elektrivalgusega

Karjust
5. juunil s. su on leitud
2 tuba
Sootaga valla piirides
vajan 12. juunil kell 12
15 sendist alates rull. Paber iiri
planimeeter,
«KODDMAA* Tartus, Aleksandri t
suurel ja väiksel viisil pakub Narva tän. 9, hoovipoisi
ehk 1 tuba köögiga. Teatada
2 kontroll joone
W J nr. 10. Kaupmeestele hinnaalandus.
„Postimehe" rmtkpl. Tar juure®.
Jaama tän. 19—4.
Ariomanik vajab 3—4-toallst, paikese paistelist
tus, Suurturg 16.
lauda ja luup ühes
Rätsep vajab
Vajatakse palvekoosolekute
kastiga,
korterit
Omanik võib nad kätte saada tarvis
käealust,
Tartu leitudasjade büroost,
nftQd ehk edaspidi, kesklinna laheduses. Teatada Postimehe
saali
Mil
Jaani tän. nr. 9.
meest
ehk
naisterahvast,
kes
tafi tusse kuulutuskviitungi «nr. 9650» ettenäitajale.
Tarvitage juhust!
Büroo
juhataja.
seda tööd oskab. Tähtvere
Müüa lahtine
Kirjad slt. „Saal" all.
tän. 20-3.
Naisrattur tahab ettevõtte
suuremal arvul kohe tarvis
Soovin osta väiksemat
taksoauto
Vajatakse tööstuse
Vajatakse vilunud
hea hinnaga. Teatada 11. ja
ringreis» läbi
Kriruum
ja 12. juunil s. a. Tartu, firma „Essex" ostja sa
(Mii.
kammijat
ruume
Eesti,
Maarjamõisa tän. nr. 78, ühes autoga ka seisupla
möbi. toad nr. 5, kella 3—7 : siin. (Taksode arv on pii
otsid energilist intelli nüüd ehk edaspdi. Soovitav
Söögitorul ära anda. Lähemalt rohukaupluses Tartus, Suur Teatada asukoht ja suurus p. 1. ehk kirjalikult ~Paild tud.) Hind 1300 kr. Tallil Puderselli juuksetööstusse ja
gent kaasreisijat. Raiun kir kesklinna. Teatada «I*.
ühes hinnaga sdt. .JOO'' all.
turg nr. 17.
iski", Aleksander Trengus. • Villardi tän. nr. s—ll.
1 Elvas.
jutada slt. ~Rattasport" all. ..9639" aU.

laanuunftlsa karlaaaale algab ennaipleral
" " " Ja taab
pifeJaamamOisa
--ll* JaaalL Katja pileteid
kontorist

Nr. 155

JPÖSTIMEES"
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Eesti lo Haiste Karsmiinii
Kesknädalal, 10. juunil lahkunud seltsiliiget
Bnvekmidel knnl 1. septembrini 1981» a,
Gustav Raigi

IM võitude

suletakse meie kassad

mälestab leinas Majaomanikkude Selts.

nlmettlcl
IMMcvIH

Seltsiliikmeid palutakse tulla reedel, 12. juunil kella Va 6 p. 1. Tahe
tän. nr. 29 seltsimajja, lahkunud seltsiliiget ärasaatma leinamajast

Võru tän. nr. 126. MATUSEKOMITEE.
Võit kr. 12.500 pii. nr. 29.481.
Võit kr. 2.000 piL nr. 77.354.
Võit kr. 1.000 piL nr. 27.122.
Võit kr. 500 piL nr. 2Q.473.
Võit kr. SOO pii. nr. 49.561.
Võit kr. 250 piL nr. 24.290.
Võit kr. 250 piL nr. 24.729.
Võidud k 100 krooni pii. nr. nr. 3370, 17.951, 20.466,

kell tl lõuna aial

«Vanemuise" aed.
10. juunil s. a. lahkus ootamatult meie
keskelt

Reedel, 12. juuqjl kell 9 õhtul.

Eesti Hüpoteegi Pank
Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisus Tartus

KIID

Juhatab E* TUBIN*
Pääsetähed 35 senti, kooliöp.
25 senti.

Sünd. 13. detsembril 1867. a.
Matmine 12. juunil kell 6 p. 1. leinama
jast Võru tän. nr. 126 Pauluse koguduse
kalmistule.
Sügavas leinas
abikaas, lapsed ja omaksed.

KONTSERTAED
Tiigi tän. 62.
Igal neljapäeval ja reedel

57.913, 63.415, 67.323, 77.519, 89.664.

Võidud k5O krooni nr. nr 295, <379. 10.269,

Krediit Pank, Tartu osakond
Tartumaa Pank

17.976, 23.003, 29.324, 38.164, 40.905, 74.015, 82.884.

Võidud k 10 krooni pii. nr. nr. 21.318, 2L352. 28.801,
äilo, SM«; M.974; 71.166, 88.568. 89.051. 89.095. 90.939.

oo OKO 35336 36 714 37.871, 44.058, 53.360, 55.100, 55.318,

Tartu Hoiu- ja Laenu-Kassa
Tartu Juudi Ühispank
Tartu Pank

95.209.

Võidud k 5 krooni piL nr. nr.:11'79. 255:2, 2802*

4178. 8080, 10.099, 10.918, 13.398, 25 009, 25.631, 30 587. 32.708.

34.325, 37.426, 39.612, 41.403, 44.245, 44.959, 46.049, 48.479.
48.947, 51.945, 53.568, 62.062, 64.308, 65.172, 65.345. 65.371,
67.866, 69.768, 71.752, 73.692, 77.918, 78.187, 79.851, 89.258,
89.464, 92.129, 95.828, 97.456.

Tartu Tööstuse Pank
Tartu Ühispank

Võidud k 2 kr.: 20, 64, 104, 108, 138, 206, 818, 366,

JuzzmuuslKa
Algus kl. 10 Bht. Pääsmed
I 15 snt.

Ootamata surma läbi lahkunud seltsiliiget

Igal laupäeval ja pühapäeval

Rahvo-kontserdlil
SIIMKMI

Valb. Vend. tnlkv. orkestrilt
R. ERTISE juhatusel
Tantsu-muusfko

mälestab leinas
Tartn Lihunikkude Selts.

Valga linna koolivalitsus vajab linna I algkooli?

Algus kell 9 oht. Pääs
m e d ä 25 snt.

Seltsiliikmete kogumine leinamaja juurde
Võru tän. nr. 126. Reedel, 12. juunil kell
Vs6 p. 1. lahkunu viimsele saatmisele.
MATUSE TOIMKOND.

juhatajat
Tempelmaksustatud sooviavaldused ühes vastavate tunnistuste ja elu
lookirjeldusega palutakse saata linna koolivalitsusele kuni 1. juulini s. a.
Koolivalitsus.

Hästi
ELEtLTkt
ELEIiTCOTBHNIH

Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühend*
Tartu Osakonna (ÜHNÜ)
10 A. JUUBELI
PIDUSTUSED
Tartus, 13. Ja 14. Juunil 1331. a.
KAVA:
LAUPÄEVAL, IS. JUUNIL t
kell 5 p. 1. Spordi vai jai spordivõistlused 150

jat), rahvatantsud (300 tantsijat) ja pidukõne
kultuurnõukogu esimehelt O. Kösterilt;
kl. VsS 5. «Vanemuise» aias ja saalis LÕPU-PIDU.
Ühendatud laulukooride kontserti juhatab

üldjuht R. Rltelng.

ii

LI
*" jõreltegemiste'
eest hoiatatakse

PSäsetähed: spordi või stl. 25 ja 35 snt., «Eesti-õh
tule» 50 snt., ühend, kooride kontserdile ja ranva
tants. ettek. 25 ja 50 s. ja lõpupeole (tantsuga) 75 s.

Tarto nfiitnse

einelaua

toad,
• täisoäärtuslik ain•
__ uit kollases pakis

musta ribaga .<)

ja plaadid.

võib ka köögiga, välja üürida.
Väike Tähe 16 krt. 4.

Ilus suvila

10488, 10510, 10542, 10548, 10690, 10787, 10791, 10983, 11047,
11170, 11216, 11400, 11431, 11618, 11790, 12030, 12075, 12204,
12368, 12402, 12429, 12515, 12745, 13038, 13143, 13155, 13292,
13552. 13868, 13874, 13947, 13976, 14020, 14024, 14033, 14257,
14270, 14304, 14335, 14418, 14477, 14697, 14776, 14810, 15017,
15027, ISII7, 15307, 15372, 15490, 15514, 15522, 15532, 15565,
15593, 15673, 16079, 16211, 16214, 16221, 16270, 16315, 16381,
16431, 16456, 16539, 16692, 16717, 16873, 16883, 17004, 17048,
17148, 17154, 17194, 17213, 17333, 17389, 17665, 17760, 17824,
17927, 17974, 17979, 18090, 18151, 18298, 18317, 18391, 18466,
18526, 18584, 18721, 18792, 19127, 19196, 19239, 19254, 19578,
19658, 19669, 19761, 19775, 19823, 19846, 19927, 19942, 19954,
19957, 20062, 20073, 20128, 20129, 20364, 20381, 20397, 20610,
20706, 20892, 20921. 20982, 21039, 21083, 21148, 21168, 21179,
21386, 21448, 21489, 21541, 21902, 22028, 22057, 22064, 22092,
22151, 22162, 22295, 22370, 22402, 22575, 22691, 22820, 23064,
23080, 23098, 23116, 23123, 23162, 23279, 23466, 23477, 23568,
23714, 23768, 23993, 24013, 24043, 24421, 24464, 24476, 24514,
24589, 24623, 24727, 24859, 24880, 25119, 25325, 25360, 25446,
25449. 25479, 25794, 26250, 26412, 26441, 26748, 26749, 26816,
26879. 26894, 26992, 27017, 27243, 27284, 27401, 27416, 27591,
27711, 27944. 28109, 28259, 28320, 28336, 28390, 28435, 28477,
28534, 28608, 28669, 28753, 28792, 28811, 28840, 28929, 28949,
29014, 29038, 29122, 29430, 29507, 29754, 29841, 30084, 30229,
30264, 30276, 30404, 30491, 30496, 30516, 30593, 30706, 30793,
31176, 31217, 31262, 31277, 31371, 31484, 31646, 31787, 31909,
31974, 31992, 32199, 32350, 32379, 32417, 32454, 32659, 32981,
32995, 33151, 33225, 33232, 33448, 33491, 33690, 33707, 33794,
33918, 34056, 34147, 34235, 34293, 34400, 34851, 35056, 35060,
35223, 35268, 35332, 35627, 35813, 35977, 36012, 36125, 36133,
36149, 36515, 36632, 36636, 36666, 36667, 36867, 36900, 36957,
37030, 37100, 37217, 37383, 37389, 37552, 37583, 38015, 38225,
38233, 38248, 38301, 38389, 38496, 38525, 38685, 38825, 38828,
38839, 39140, 39399, 39412, 39519, 39560, 39591, 39699, 39912,
39977, 40026, 40145, 40160, 40222, 40332, 40372, 40444, 40476,
40711, 40751, 40753, 40890, 40980, 41075, 41095, 41270, 41291,
41399, 41420, 41520, 41529, 41647, 41784. 41946, 41949, 42000,
42093, 42779, 42860, 43179, 43212, 43303, 43338, 43476, 43562,
43627, 43694, 43734, 43780, 43853, 43878, 43944, 44048, 44056.
44066, 44092, 44190, 44194, 44288, 44548, 44617, 44622, 44792,
44848, 44894, 44938, 45093, 45124, 45140, 45141, 45204, 45284,
45291, 45411, 45494, 45655, 45690, 45708, 45870, 45958, 46005,
46091, 46355, 46420, 46559, 46630, 46814, 46987, 47127, 47144,
47244. 47330, 47335, 47425, 47576, 47655, 47672, 47694, 47877,
47880, 47968, 48010, 48014, 48067, 48082, 48129, 48193, 48272,
48327, 48448, 48806, 49042, 49186, 49286, 49420, 49593, 49595,
49803, 49911, 50162, 50358, 50362, 50420, 50709, 50779, 50786,
51294, 51349, 51688, 51693, 52271, 52335, 52468, 52518, 52739,
52837, 52891, 53141, 53143, 53162, 53166, 53239, 53370, 53571,
53596, 53669. 53743, 53889, 53897, 54046, 54412, 54435, 54520,

54869. 54871, 54917, .7, 54993, 54994, 55075, 55226, 55515,

iol
ja sisseseaded.

Müüa umbes

fFaiandused.
Hm Aer eftitused.
JVorvas fhoid.

70.000 MS. ruHKit

Kõik tellimised täide
takse täpselt ja oda
vasti. Ari töötab
käsikäes vilunud asja
tundjatega.
Erlpraktlka me
ditsiiniliste apa
raatide alal.
TÄHE 69, TEL.I 2-46

lil 5.000 kIS. linu
Lahemaid teateid saab Tartu Eesti Laena
ja Hoiu-Ühisuselt, Suurturg nr. 14 igal äri
päeval kella 9—2.

Ostame tühje ja korras

WM

55757, 55759, 55887, 55909, 55922, 56038, 56326, 56630, 56706,
56739, 56759, 56851, 56895. 57014, 57033, 57237, 57255, 57392,
ranna juures üürile anda. 57464, 57487, 57570, 57628, 57777, 57801, 57809, 57865, 57922,
58012, 58072, 58280, 58297, 58595, 58639, 58645, 58654, 58747,
Teateid saab Riia tn. 69
voodi tööstus.
58795, 58808, 58809, 58929, 59051, 59126, 59184, 59287, 59565,
59654, 59698. 59808, 60124, 60196, 60316, 60451, 60659. 60849,
60895, 60906, 60985, 61015, 61026, 61037, 61042, 61066, 61086,
Päikesepai st ell ne
61253, 61358, 61571, 61878, 62015, 62020, 62108. 62517 62741
62798, 62810, 62816, 62838, 62876, 62977, 62984, 62987' 62994*
tuba
63426, 63498, 63526, 63550, 63826, 63906, 64267, 64427,' 64462*
64558, 64603, 64793, 64885, 64951, 65094, 65189, 65222* 65268!
välja üürida Tiigi t. 25, k. 4 65409, 65594, 65725, 65815, 65859, 65949, 66049, 66262 66304
66321, 66534, 66632, 66639, 66709, 66867, 66941, 67049* 67451*
Ilus
67495, 67612, 67615, 67754, 67837, 67935, 68062, 68120* 68209*
68467, 68487, 68507, 68529, 68663, 68694, 68856, 69056* 69129*
suwituskoht
69183, 69374, 69541, 69558, 69801, 69820, 69960 69993 70148*
odavasti välja anda jaarha 70212, 70306, 70332, 70399, 70582, 70821, 70848, 70866* 70923*
ja sadama lähedal. Teat. saab 70940, 71058, 71548, 71671, 71676, 72007, 72008, 72103* 72198*
Tähtvere 18—10 ja laupäeval 72322, 72351, 72388, 72587, 72614, 72717, 72719, 72830* 72868*
13-VI-31 kella oma 72878, 72961, 72984, 73150, 73174. 73295, 73350. 73498* 73604*
nikult sealsamas.
73621, 73625, 73650, 73671, 73782, 73916, 73925, 74101* 74172
74554, 74562, 74744, 74800, 74922, 75000, 75063, 75065* 75129
75363, 75425, 75440, 75586, 75638, 75863. 75871, 75994* 76050
76252, 76445. 76463, 76503, 76565. 76616 76647* 76950
Mina oma juurest äia 76095,
76989, 77048, 77114, 77285, 77521, 77668, 77739, 77815* 77900
jooksnud naise
78054, 78082, 78147, 78217, 78416, 78524, 78609 78699* 78888
78895, 78935, 78957. 79122, 79126, 79211, 79289 79352* 70376
79508, 79550, 79595, 79710, 79812, 79871, 8027 l! 80445* 80610
Jdu Suure
80668, 80690, 80757, 80761, 80855, 81025, 81203 81217* 81302
81329, 81400, 81435, 81534, 81565. 81632, 81717 81814 81884
tegude ega võlgade eest ei 81899, 82096, 82346, 82464, 82570, 82615, 8267 L 82675* 82747
82776, 83037, 83166, 83337, 83415, 83493, 83494 83552* 83824
vastuta. 26. V. 31. a.
R. SUUR. 83832, 83835, 83983, 84008, 84097, 84100, 84227, 84228* 84400
84486, 84501, 84538, 84619, 84640, 85221, 85309 85468* 85730*
85854, 85909, 85971, 85997, 86056, 86171, 86290* 86413 86475
Mina oma naise
86523, 86533, 86583, 86674, 86689, 86697, 86991 87190 R 7761*
87.341 87360 R 7775 87777 aion OTOU * '

flmolle Kflrn
ning vedrudega veovankri. Ühisus «Estonia Eksporttapa (sünd. Kaas), kes minu juu

UfillflQürimine on ZO. Juulil.
Lähemaid teateid saab Eesti Põllumeeste
Seltsi asjaajajalt näituse büroos (Tartu, Pro
menadi 2—17, tele!, nr. 101) igal äripäeval
kella 11—13.
E. P. S. T.

välja anda ametiekäijale
naisterahvale. Soovi korral
klaveri tarv. Holmi t. 15—2.
Möbleeritud

Osa võtavad Ü. E. N. Ü. osakonnad ja teised kui
tuurorganisatsioonid üle maa ligi 2000 tegelasega.

möbl. tuba
eraaissdkäiguga ära anda 10
kr. kuus. Tööstuse t. 14—-4.

Laos maailmakuulsad
elektri
AEG
kaubad

sportlase osavõtul;
kell S A. «Vanemuise» aias ja saalis EESTI OHTU.

PÜHAPÄEVAL, 14. JUUNIL «
kell Vsll koni. Spordivõistluste järg;
kell 11 pSeval Raekoja esikul kõne ja muusika;
kell J p. 1. Tegelaste rongikäik spordiväljale;
kell 4 p. 1. Spordiväljal Md kontsert (1200 laul

surmab kiirelt
kõik tüütavad pa«
tukad <4

Võtab vastu tellimisi
elektri jõu- ja
valgustussisse
seadete
peale. Eelarved ta
suta. Alati saadaval
igasuguseid
elektritarbeid.

möbltuba
palkoni, erasissekäigu ja
eleiktrivaslgustusega on oda
vasti üürile anda. Tähe tän.
nr. 56, krt. 2.
Hästi

469, 701, 753, 799, 802, 803, 1022, 1061, 1097, 1327, 1359,
1484, 1820, 1947, 1989, 2011, 2422, 2763, 2827, 2993, 3137,
3193, 3207, 3306, 3386, 3451, 3508, 3523, 3564, 3638, 3640,
3672, 3959. 3992, 3993, 4024, 4097, 4281. 4283, 4372, 4526,
4744, 4910, 5092, 5102, 5103, 5131, 5179, 5263, 5380, 5393.
5395, 5572, 5611, 5838, 5983, 6041, 6243, 6322, 6476, 6545,
6612, 6870, 7028, 7070, 7420, 7584, 7600, 7898. 7942, 7972,
8054, 8164, 8215, 8463, 8681, 8822, 9067, 9149. 9153. 9422,
9467, 9490, 9927, 9932, 10199, 10270, 10325, 10445, 10469,

Korter
! tuba ühes kõrvalruumiga
iedade keskel, veevärgi ja
slefctrisisseseadega üürile
unda Karlova tän. 39. Kü

majad» Tartus, Teguri tän. Telefon 11—24 ja 11—64.

rest salaja lahkus, tegude ja 90631, 90638, 90790, 90859, 90918, 90943, 90990* 91226* 01731

võlgade eest ei vastuta. 91300, 91337, 91772, 91823, 92140, 92164 92215 92218 oAo
Jaan Kärt. 92357. 92387. 92426 02440 07487 oocoo' 92319,
Juhusliselt mflUu

Üleilmline kuulsus.
y&364, 96459, 96802, 96932. 97011. 97025 97066 oorZ*'
Freuoloog ja yoz/ö,
97168, 97494, 97511, 97527, 97634. 97713 97888 08000 *1215'
lida maja nr. 45.
Saali garnituur t sohva, laud, 6 tooli, 2 tugitooli, pee
98179, 98236, 98373, 98383, 98632, 98896! 98924 98920 Hall'
ttlMlZllA
99004, 99019, 99109, 99224, 99282, 99571, 99637* 99645' 22252*
| gel ja kaks postamenti. Hind kr. 350.—.
£• M* Kratt*
99800, 99968. 99645, 99695,
Marmorist pesulaud Hind kr. 50.—. Jällemüüjatel
Korter
'Tartus, Pun t*
j mitte ilmuda. Tartus, Vene tänav nr. 2. korter 3. nr* 17, k* 2* Ainult 18*
Võidud maksetakse välja Eesti ja Naiste Karskusli.V
Juunini*
L päifeesepoolne tuba ja köök
6ölllK IflÜftK fOOQK il
loterntoimkonna poolt igal äripäeval kella 10—2 T
üürile anda Elisabeti tän.
Jakobi tn. 8. Võitude väljamaksmine algab 15 iuunil «
w. 23—6.
Ilmakuulus
; Alfr. & Lydia Otsing'i
! iak",tab^k* /--Su,-, mi, 2 kuu jooksul po
saatuseõnne selgel tn.
. voetud, jaivad Eesti ja Naiste Karskusliidu kasuks
WWÜM fisfefeanen,
Tuba
raamatupidamise Ja masinkirja kursused
PEEP ISIRO-UIRO.
Võitudelt arvatakse maha seaduslik protsent.'
Tartus, Aia tän. 8 (hoovis). Asutatud 1913. a.
köögi tarvitamisega, mööbl.
Kaotatud ja rikutud piletid pole maksvad.
UUETURU
25.
. «wkult soovitab tunduvalt odavate hindadega. Mõbl. ehk ilma, odavasti ära anda Uute õpilaste vastuvõtt alandatud hindadega gruppi.
Lõpetajatele
kutsetunnistus
ja
võimalusel
•
kohakuulamine.
Hoidke
«selgeltnägija»
eesti
Tiigi tän. nr. 86, krt. 1.
mag. 6« Poek, oman. Jal. Sadde Lossi t. 12, tel. 7-41.
EESTI JA NAISTE KARSKUSLIIT.

