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' ";frOimetu» Ja'peakontor Tartus, Jaani
Toimetus ja kontor Tallinnat, Wena 1. v
Talefonld Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siserligi

ja Tartu teadete tolm. 1-86, kaugekõned 9-86, äri juhatus 65,
talituse Üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

Postimees

XelefonidTallinnat: Toimetus 30-81, kontor 16-11.
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 laiuses. Kohaotsimise kuulutused poole hin
naga. Kuulutuste koha valiku soove täidetakse ainult või
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M£ma van Bzercnci6nk 6» örömlink udvözlni akad6mikus T&rtuban tävoli ro
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jövonak! Föoszlop annak a nagy jöVöhez a nagy» magyar n6p.
filjen magyaxorszäg! filjen a magyarok! ;^t

Elagu Ungari! Elagu ungarlased!

Ungarlased Tartus.
Silaapaistwaid riigi- |a kuUuurtegelasi.
Täna hommikuse rongiga jõuab Tartu
üle 300 ungarlase, kes peatuvad siin pool
päÄva läbisõidul Soomo-Ugri haridus kong
teSfile Helsingis.
Külaliste hukgas lvRNe Märkiva stlM
paistvamaid Ungari riigi, ja kultuuri egelasi.
Nii võtavad külaskäigust osa: dr. krahv
Paul Teleki, endine peaminister, SoomeUgri hariduskongressi ungari toimkonna esi
mees, dr. Aladar B a n, Turaani Seltsi abi
esimees, ungari toimkonna peasekretär, tun
wd hõimutegelane, Al. Jspan o w i t s ch,
ungari toimkonna sekretär, O. Feigler,
ülik. raamatük. sekretär, mag. Josef F a r a 00, dr. A. Horger, Szegedi ülikooli pro
fessor, dr. E. W i r 6 n y i, endine Tartu üli
kooli ungari keele lektor (üheS abikaasaga),
dr. A Jeney, patoloogia prosessor, dr. S.
Batk y, Ungari rahvusmuusmmi etnogr.
osak. juh., dr. K. Brede, nahahaiguste era
dotsent, dr. N. Nova?, kirurgia eradotsent
ja haigemaja direktor, dr. St. Sxsedi,
Debreceni ülikooli etnograafia dotsent, ja pai
ju teisi ülikooli õppejõude.
Peale nende on oodata kunSti-, haridus
ja riigitegelastest: Alice v. Felvinczy,
Viiulikunstnik emaga, proua Edith A. Z m e r
tich, klaverikunstnik, Stefan BenyäcS,
katoliku preester, dr. L. Suchowsky, ewang.
usu pastor Budapestis, L. Jakos, reform,
usu pastor, dr. A. B o g s ch, gümn. õpetaja,

Julius FejSr, ministeeriumi nõunik, dr.
Tibor Elek, siseministeeriumi nõunik, E.
Beress, endine Kolozsvari linnapea, dr.
K. Bsnyi, postipeadirektor, dr. L. Präm,
kehakasvatuse nõukogu peasekretär, K. Ka
pu l y ay, Budapesti elektritrammi direktor
abikaasaga, dr. Thomas B o th, advokaat jt.
Sõjawäelastest tulevad loodetavasti dr.
S. Zamaroczy, kolonelauditor, ja A.
RewiSzky, end. kolonel. Tehnika eritead
lastest: Joh. H6jj, metsanõunik, Joh.
Stubnyay, metsainsener, Joh. Mo
tics k a, mäeinlsener j. t. Kokku tuleb 15

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

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

Tartu linna tellijatele. Kojukandmisega: 1 kuu 135 s,'
2k. 270 s, 3k. 370 iga lisakuu 110 s* 6 kuud 700 s,
12 kuud 1350 senti. Talitusest ära viies: 1 kuu 125 a,
2k. 250 s., 3k. 320 iga lisakuu 100 6 kuud 600
12 kuud 1200 senti. .

Wälismaale 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale
kodumaa hinnad.

„Pastimehe" raamatukaupluses, Suurturg 16 ja kontoris,

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

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

3O senti kuus. 120 senti aastas, 60 senti
poolesaastas, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas*

Jaani tän. 11/13.

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

Tänast lehte 8 lehekülge 75. aastakäik.

Brüning püüab saada
järeleandmist.
(Restoran Jänese.

Kauplemisi HSdakorra mAiruste iimber.
Seisuikord tõsine.

Berliinist, 12. juunil. (Trj.) Saksa n
riigikcmtsler Brüning peab läbirääkimisi era
kandade juhatustega, püüdes sumbutada äre
wust, mida on tekitanud hiljuti awaildatud
hädakorra määrused. Ajakirjandus arutab

| Ainus väljasõidu koht vähisöömiseks tartlastele,
1 kus ka vabalt kümmelit võib saada vähkide Juurde.

wõrdlemisi aremalt, missuguse seisukoha wõiks

wötta Malitsus.
KakoMlikkude amckiühisuSte häälekandja
„Der Deutsche", mis seiscck lähedal tööminis
ter Stegerwaldile, awaildab arwamist, ot
Tartu tervitab kaugeid hõimlasi!
erakondade tõsine nõudmine, et riigipäew
kokku kutsutakse, wõib WÄja kutsuda kas wa
- Meil on ott ja rõõm täna tervitada aka EeSti hõimluStunded ei püsi ainult romanti litsuse kriisi wõi, mis weel tõenäolikum, riigi
deemilises TarwS kaugeid hõimlasi un ltsel tasapinnal, vaid arenevad konkreetseiks päewa laialisaatmise.
„Boss. Zeit." arwab, et Brüning esijoo
aktsioonideks kolme sugurahva vahel. .Meie nes püüab saawukada erakondadelt järeland
gari suguvend! ja -õdesid!
. Kauge vahemaa eestlaste ja ungarlaste kõik teame, et siin on Palju raskusi võita, kuid misi ja püüab selgeks teha, et riigipäewa kokku
Vahel Pole suutnud takistada mõlema rahva hea tahe ja Palav süda veeretavad kõik tõk kutsumine oleks praegu, millal arwamised
diametraalselt lahku lähemad, hädaohtlik. Po
ühinemispüüdeid. Need püüded pole küll ked eest.
veel suutnud kujuneda tihedaid ja konkreet . Seda head tahet ja palavat südant näeme litilistes ringkondades arwatakse, et Brüning
on malmis teatawaid järelandmisi tegema ja
feikS sidemeiks, kuid pole kaugel aeg, kus Uu selleski, et ungari hõimumaalased nii suurel hädakorra määrusi pehmendama kompromissi
gari ja Eesti on loonud enesele kindla ning hulgal on tõtanud soomesoo rahvaste LHiS saawutamiseks. <Äiski loetakse seisukorda
vankumatu pinna kultuurseks ja waimlisekS tele pidupäevadele. Meie linnas on neil wäga tõsiseks.
võimalik küll ainult lühikest aega peatuda,
ühistööks. Hispaania rahwuskogu
Soome-Ugri kongressid, kuhu lugupeetud kuid kujunegu see lühikenegi aeg soojadeks ja
asub Escuriali kloostri.
külalised käesolevalgi korral on matkateel, on otsekohasteks söpruspuhanguteks.
kindlaks pandiks sellele, et Unggri-Soome-

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

malust mõõda.

aupäewal, I37juunil 1931»

Tartu udvösli a tavoli rokonokat!

}a ta maksuliste lisade telliaüstilaaad t
Postiga: 1 kuu 150 s, 2 k. 300 s.. 2 k. 270 s, iga lisa

Madriidi palawuse eest endiste kuningate
mawsepaika.

Madriidi st, 12. juunil. (Trj.) His
paama walitsus näeb ette rahwuskogu kokku
astumise paigana Eseuriali kuulsat kloostrit,
mis asub 80 km Madriidist eemal ja mis oli
seni Hispaania kuningate mawsepaigaks.
Ettepanekut põhjendatakse sellega, et rahwus

kogu, mis kokku aswb juulikuul, saaks Mad
riidis kannataam südasuwise kuwmuse all.
Eseuriali klooster asub 300 jalga pealpool
merepinda wõrblemisi jahedamas kliimas.
Ka on Eseuriali Koosrer pealinnast kergesti
kätte saadaw ja kloostris on tuhanded ruumid,

mis wõimaldatvad rahwuskogu liikmeid hõlp
sasti ära paigutada.
Kataloonia walmistab põhiseadust.

Soome wahilaew "W.M. W. 3" hukkus Soome lahes.
Wahilaew läks põlema- plahwatas ja kadas.
Meeskond, 8 meest. Pääses wiimasel silmapilgul
elnga.
Helsingist, 12. juunil. Neljapäewa
hommikul kella 3 paiku hukkus Soome lahes
Aransgrundi ja Rewalsteini wahel Soome
merewalwe kiirmootorpaat-wahilaew „W. M.
W. 3". Õnnetus sündis plahwatuse tagajär
jel.. Laewa meeskond, 8 meest, pääsesid
päästepaadiga polewalt laewalt. Tuli oli al
guse saanud arwatawasti elektri -lühiühen

Hukkunud wahilaew

oli alles uus. Ta oli Helsingis laSwd Jutte
1930. aastal. Warustatud oli mootorpaat
kolme „Arase" mootoriga; neist kaks 625-ho
busejõulised ja üks 150 hobusejõuline. Kiir
mootorpaadi pikkus oli 23 m. ja laius 4,20
m. Paadil relwaswsi peal ei olnud, kuid
meeskond oli warustatud wintpüssidega.
dusest.
Paat oli ehitatud erijoonestuSte järgi ja oli
Merewalwe kiirmootorpaadi hulkumise kõige uuem ja moodsam merewalwe wahi
kohta selgub lähemalt järgmisi üksikasju: laew.
Mootorlaew oli kolmapäewal siseminister
von Boniga, sotsiaalminister A. Kilpelaisiga
Õõl wastu neljapäewa
ja mõnede teiste kõrgemate ametnikkudega
nähti ka meie rannawetest
pardal kontroll-sõidul lahel. Õhtuks tõi moo põlewat laewa.. Nii oli Aegna saarelt näh
torpaat nimetatud isikud Helsingi tagasi ja
laew suure suitsupilwe ja tulekumaga.
pöördus siis ise kell 22 merele tagasi. Kui taw
Laewa nime ei olnud wõimalik kindlaks teha
paat oma walweringsõidul oli jõudnud um
hommikuks walgenedes oli nii laew kui ka
bes 7 merepenikoormat Ärangrundist edela ja
tulesammas
Sama põlewat laewa
poole, märkas parajasti, kordapidaw walwe nähti Kokskärikadunud.
tuletornist. Oletati önnetnft,
j masinist masinaruumis kahtlast suitsu. Järel 4nid arwati, et see wõis olla ka mingil p?h
waamsel selgus, et
jusel wäga tugewalt köetaw laew, mM korsp
masinaruumi aluses oli süttinud tuli.
nast siis suur suitsusammas wõis tekkida ja
Anti kohe käsk paadil asuwate mehaaniliste korstnast wäljalendawad sädemed arwati kau
kustutusabinõude tööle hakkamiseks. Algaski guse tõttu leekidena paistwat. Nagu nüüd sel
kustutamine. Tule sumbutamine aga ei õn gub, oli siis merel õnnetus, mis Soome me
nestunud. Kima tuli kiirelt edasi lewines sa rewalwelt nõudis parema wahilaewa.
iga silmapilk oli karta paadi bensiinipaakide

Hiljuti walitud Kataloonia prowintsi
parlament astus kesknädalal kokku ja pidas
oma esimese koosoleku. Parlamendis on 35 plahwatamist, siis anti meeskonnale käsk kohe
kohast Macia poolehoidjaid 25. Parlamendi
päästepaatidesse
inseneri.
kõige esimeseks ülesandeks on autonoomse asuda. Kellegi! ei olnud enam aega pealis
Peale ülalmainitute (milline Nimesii? Kataloonia waboriigi põhiseaduse wäljatööta riideidki kaasa wõtta. Samuti mehed, kes
pole muidugi kaugeltki täielik) on loota veel mine kooskõlas Madrndi keskwalitsuse tingi unest äratati, hüppasid paati aluspesu wäel.
haridusministeeriumi ülikooli ja teadusepoli mustega. Soe põhiseadus tuleb siis arutusele
Waewalt oli päästepaat meeskonna liik
tika osakonna riigisekretäri dr. K. v. S s i l y'd. Hispaania rähwus kogus.
metega 100—150 m põlewast laewast eemale
Külalised wtwuvad tänase päeva jook
Helena lahkub siiski
jõudnud, kui bensiinipaagid
sul Tartu vaatamisväärsustega. Pidulik
Rumeeniast.
hirmsa raksatusega Plahwatasid
vastuvõtmine sünnib Tartu jaamas rongi
Bukarestist, 12. juunil. Hästi in suurt tule ja suitsusammast tekitades. Kui
saabumisel laupäeva hommikul kell 6,28.
formeeritud allikatest teatatakse, et Rumeenia suitsupilwed laiali läksid, ei olnud merewalwe
kuningas Karol ja tema lahutatud naine paadist merepinnal enam jälgegi näha.
Ungari külalised Riias.
Umbes % tundi hiljem leidis teine mere
Printsess Helena on jõudnud kokkuleppele,
Riiast, 12. jrmnkl. Riiga jõudis 340 mille Põhjal Helena asub elama wälismaale. walwe laew „Merikotka" päästepaadis pääse
pealine Ungari ekskursioon, nende hulgas pal Kokkuleppe pGjal on tema nimele paigutatud nud mehed ja wõttis nad oma pardale.
ju tuntud seltskonnategelast. Pärast tutwu Inglise panka 7 miljonit leid ja jäetud print
nemist Läti pealinnaga ja Riia ranna waa sessile õigus kolm korda astas tulla Rumee
tamist, sõitsid ungarlased reede õhtuse rongiga niasse Wastama o-ma poega prints Michaili.
Tartu poole edasi.

Pomm taewast.
N e W-N orgist, 11. juunil. Toledost,
Ohio osariigis teatatakse: ühte tallu Malinta
lähedal kukkus alla suur meeteor. Põrutusest
läksid poole miili kaugusel ümbruskonnas
aknaruudud puruks. Põrutust oli tunda ?a
mujal.
12 Taga-India mässajat
surma.
Rangoonist, 11. juunil. (Taga-Jw
dias). Erikohus Karawa-tschi mässajate üle
mõistis surma 12 mässajat ja eluks ajakS
wangi 26 mässajat. Mäss, millest jutt, oli
detsembrikuul läinud aastal.

Malmö lennujaam leekides.
Teatawasti asub uus wabariigi president
Rätsepate streigi
1200 l bensiini plahwaws Vi milj. krooni Doumer ametikohuste täitmisele laupäewal.
Siis lahkub Doumergue Elysie lossist ja annab
kahju.
lõpu puhul
Malmöst, 12. juunil. Malmö lennu- ruumi oma järeltulijale. Sel puhul on lau
päew Prantsusmaal pühaks. Kõik awaliwd
saavad kõik tellimised naister. ]a meester. riiete
m, olimis
raske
tuleõnnetus.
Tuli häwitaS
EmaS»
on Rootsi
kõige suurem
lennu asuwsed ja koolid on suletud.
?>eale
taidetud endiselt 1. järgu juurelõikajate
re lennükoja kestmise osa, suure kolme
Wiimane katse Rooma-Pa
a meistrite poolt äri vastutusel soovi korral
12 tunni jooksul.
mootoriga lennuki, ja muid esemeid. Tuli sai
riisi wahel.
alguse elektrilambist, miS ühe mehaaniku
Karl Abeli riide ja valmisriiete
Pariisist, 12. juunil. (Trj.) On ette
kaest maha kukkus ja purunes. Lambist wõttis
kauplus,
Tartus, Kaubahoov 8.
põrandal tuld bensiin. Järgnes bensiimplah- näha, et peatselt kerkiwad üles uued läbirää
kumised
Itaalia
ja
Prantsusmaa
wahel
me
VawS. 1200 liitrit bensiini süttis Põlema.
Kahju hinnatakse üle poole miljoni krooni. rejõude asjus. Nimelt teatawad ajalehed, et
Prantsuse saadik Roomas de Beaumarchais
Doumer asetab Doumergne'i.
K. 0. }KaKOBT>
käis neljapäewal Pariisis ja andis aru Prant
Senati uueks esimeheks waliti Lebrun.
suse wälisminister Briandile Itaalia uutest
Pariisist, 12. juunil. (Trj.) w Vaba ettepanekutest, mida tahetakse wõtta aluseks
ÜHMHTH3MT».
riigi presidendiks walitud Douimeri järeltuli uutÄe läbirääkimistele Itaalia ja Prantsus
jana waliti Prantsuse senati esimeheks se maa walitsuse wahel. Kui läbirääkimisi lä
EXHCTBO HBJB-B, CHIAOCOCHIA H peaarift*
Prantsuse torpeedolaewade kokkupõrge.
nator L e b r u n, kes kuulub Poincarä gruppi. hemaS wlewikus jatkatakse, siis wõib seda lu
Hind 4 krooni.
Lebruni poolt anti 147 häält ja tema wõist geda wiimaseks katseks ettewalmistustega
Prantsuse laewastiku öisel manööwril wigastada. Õnnews nõudis kahe «meeskon
leja Jeanneneh poolt, keS oli pahempoolsete Äeilmliseks wäewähenduse konweventsikS edasi »POSTIHEHEu raamatukauplus, PSHja-Aasrika rannal põrkasid kaks torpeedo na liikme elu.
zSuda nii, et konwerentsi ei tuleks edasi lükata.
kandidaat, anti 139 häält.
Tartus, Suurturg 16.
laewa kokku, kusjuures üks laew sai raskelt

i

Uupäeval, 13. Juunist alates Ja edasi. Esietendus Tartus. Suurteo» Irautou RW bb Prantsuse filmitööstuse ilmakuulus suurteos. Prantsuse kiine »»«»•«
Haurlee Dekobra samanimelise romaani ifirele. filmilavastajate REN£ CLAIR |a wumfe mus,.,, , StlrtT^MiL

KcihÕŠm Piqalk'i platsil

(Minuit... Place Pigalle). Peaosades suurnäitlejad Nikolai Rlmsky, Snzy Plerson, Renš Heribel, Franeols Rozet. Keegi ei tohi jätta seda kunstiväärtust, filmi vaatamata. Ülihuvitav eeskava lisa.
.Kino Oontrall ANKEEDI tUemnsods Filmid: «Marokko» 874 häält, «Pagana armul aul» 681 h.t «Monte Carlo» 378 h., «Pariisi katusekambrid» 339 h. Näitlejaist hääli saanud- Marlwp Di.trirh ir«o Cnnnor OOT
Novarro 900, Jeannette Macdonald 687, Jean Prejan 417, Pola Illery 300. Loosimise tagajärjed: 10 rõdu abon. piletit talon nr. 149, komplekt filminäitlejate portreesid taloonid 311, 507, *560, 1137 ja 1792 Cooper 927, Ramon
Üksikasjalisemaid ja huvitavaid teateid ankeedi käigust avaldame sügisel hooaja avamisel.
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Ülikool ja Tartu "magi
straadid".

Raha ja terror.
Relwad, mi* letti põranda alt.
Oleme.juba harjunud sellega, et meie kor
rawalwe tawaliste „kokkupuudete" kõrwal
korraldab aegcrjM sikuvejoonelisema külaskäi
gu põranda alla. Sealt jutustatakse siis lehe
lugejale üpris põnewaid asju, mis juba pea
letulewal hapukurgi ajal kerawad tänuliku lu
geja. Nii harjunud ollakse nende aegajalt il
muniud wahelugemistega, et neid hinnatakse
umb. samuti nagu kirjeldusi Al Capone põran
daalusest tööst Chicagos. Kuigi wahe tunduw:
Al Capone wastu on Chicago politsei wõi
mew, meie põrandaailused on wõrmetud po
litsei wastu.
Nõnda on see tawalise lehelugeja seisu
kohast. Wiimaste päewade uudised wääriwad
siiski tõsisemat waatlust. Näeme, et kõikjal
wälismail on praegu kommunistide aktiiwsuS
tõusnud. Kasutatakse ära awalduwat majan
duslikku kitsikust, püütakse üles piitsutada te
rawusi tööandjate ja tööliste wahekordades,
püütakse sel pinnal lawastada mürgeldusi.
Nii on-see praegu eriti Saksamaal, kus sise
pokitilme pinewus tõusnud erakordselt, mida
Moskwa proowireisijad püüawad kasutada
oma kauba pakkumiseks. Nii on.see ka Poo
las, Rootsis jne. Teisest küljest: nägime hil
juti, missugune meeleolu walidses kommunis
tide peastaabi istungjärgul Moskwas. Ma
nuilSki, kominterm peadirektoreid, awaldaS
kartust, et kui kommunism ei suuda
WZitluStega" tagasi wõita tööliskonna kaha
newat usaldust, ähwardab teda kadu. Selle
pärast muidugi tehakse näit. Saksamaal jõu
pingutust, et sammu pidada rahwussotfialis
miga, kes on agar kasutama käärimist, mille
tekitanud walus majanduslik kriis. Kuigi
Moskwas ollakse kimbus selle wõistluse finant
seerimisega, sest õnnetu „pjatiletka" sööb ära
iga waba kopika.

Kas meie juure? wõikS sündmuste käigust
wälja lugeda samu tunnuseid? Neist wan
giStamiStest ja keldritrükikodade paljastami
sest küll mitte. Siin on ainult lõpuni mindud
niite pidi, mis meie politsei kätte kindlasti ei
sattunud eile ega .tunaeile, waid hoopis wa
rem, ja mille sõlmpunktide wäljauurimisekS
on nüüd peetud aega küpseks. Siiski näita
wäd nende päewade paljastused, et Moskwas
ka Eesti suhtes tuntakse hirmu: kui kommu
nism ei lähe aktiiwsemaks, ähwardab ta täit
sa wälja surra. Sellepärast on põranda all
Püütud teha „tschistkat" ja saadetud seniste

wiinud töölise „tõõliSte isamaal", kus keda
kinnistatakse, nime järele peremeest, wabriku

külge pärisorjana, andes täitsa tehnilise di
rektori meelewalla alla; kus töötuks jäämise
korral tööline hoidub nagu katkust registreeri
mise eest, kuna registreerituna ootab teda
sunniwiistline saatmine metsatöödele, kuhu
muuseas ei taha minna, wahel õigustatult,
ka toötatööline Eestis, kuigi meie metsatöid
wene metsatöödega wõrvelda tähendaks kõrwu
seada nohu kooleraga.

Nii on põranda all haaratud endiselt kakõ
relwa: raha ja terror. Need „legaalsed" tege
lased, kes nüüd pihiwad ametiwõimudele oma

patte makswa korra wastu, jutustawad kiil
lalt weenwalt, kuidas neid alul meelitatud
hea tasu test üheks ööks ulualust andma põ
randaalusele. Kuidas siis on tuldud suure
ma rahasummaga ja. kui hundil sõrm käes,
wõttis terwe käe. WarSti oli põrandaalune
majas peremeheks, raha enam ei maksnud,
waid ähwardas rewolwriga, rööwiS jalgrat
tagi ära. Õnnetu korteriperemees ei julenud
kuidagi ametiwõimudelt abi paluda, kuna ise
oli eksinud seaduste wastu. Nii üheltpoolt
hirm ametiwõimude eest, teiseltpoolt hirm
tapmisega ähwardawa põrandaaluse eest, oli
õnnetul majaperemehel päris kergendustunne,

kui ta lõpuks põrgulikust seisukorrast pääses
za „asi on ühelpool". Ootamas on muidugi
kohus ja karistus. Kuid Eesti kodanik, ka süü
alune, usaldab oma kohut, kuna ta teab, et
see ei ole mõni tribunal, kes ei tunne halastust.

Tuleb tõsist tähelepanu anda „lihuniku"
staabi kawatsustele Eestis rajataguste must
rite järele luua oma tribunaale ja hakata
rahamõrda sattunud ja peatselt seda kahetse
nud inimeste üle „kohut mõistma" ja „sur
maotsusi" täide saatma. Kui EeSti pinnal
taheti süstemaatiliselt arendada werist terro
rit, töötama hakata rewolwritega, kõrgepinge
wooluga ja põrgumasinatega, nõuab see was
tuastumist kõige waljusega mitte ainult maks
wa demokraatliku riigikorra, waid ka üksikute
rahasöõda otsa hakanud õinnetute kaitseks.

! Mis puutub rahapuuga, mis leiti „lihu
niku" taskust, siis on ta Kill Moskwa koduste
murede tõttu kõhnake, aga tähelepanu wäärib

-ta siiski. Kuigi meilgi walitsew majanduslik
Kitsikus ei awatle töölisi parandust lootma
kommunistlikust riigist, wõib ometi praegus
teS oludes leiduda rohkem kui tawakiselt ini

liig saamatuks peetud juhtide asetäitjaks mees, mesi, kes on walmis mõne krooni eest ükskõik

kes oma hoolimatuse pärast põrandaalustelk
kaaslastelt enestelt saanud paljuütlewa au
nimelihunik".
. .x Nähtawasti on aga ka. ,Zeatawal naaber-

missuguse „töö" peale. Sellepärast on esi
joones tähtis hoida meie rahwa organismi
terwena, jagu saada nõrgestawast kriisist,
püüda majandusliku tõusu poole. Siis
Mtz»l", cchuwal urgitsuste keskkohal selge, et
ei ole rahwa organismis ka nõrgemad
EWiS ei ole propagandaga suurt wõita. Liig kohad wastuwõtlvkud wäljastpoolt külgepoo
lähedal asub tõotatud paradiis, liig silmator gitawatele haiguse Pisilastele. Sisemiselt ole
kaw on, missugusesse seisukorda kommunism me terwed.

Soome spordikuulsused
Tallinna põllumajanduse
Tallinnas.
näitus.
Tallinna näed pühapäewal maailma kuul
ülesandmist 20.—26. fmmim Srapeetawale
samaid kergesportlasi Soomest. Selleks päe Tallinna põllumajandune näitusele on koos. Sellel
werks sõidab Tallinna 15 paremat Soome näitusel on peaosakvndadekz pöll-u-tSõriiStad ja ma
kergejõustiklast, nende hulgas ka kümne sinad ning Lrsi töö.
wõlstluse maailmameister Paavo Zjrjola ja
Põllutööriistade osalonnas esinetvad kõik pöl
Soome jooksjad Järwinen Eerola ja rida lutööriistade ärid ja mitmed tõöstu ed.
teisi. Staadionil korraldatakse Soome ja
Natskasilöä osakonnas esiuetvad Saku maja
Eesti waheline kergejõustiku wõistlus, kus pidamiÄool, Kloostri, Warbola ja Hageri täiendus»
juures Arjola esineb kettaheites, kuulitõukes koolid ning li üksikut wäljapanekut. Meeskäsi,
ja kaugushüppes. Kuna soomlaste tõttu töid on 16 wäljapanekut, mänguasju 1S wäljatvõistlustel konkurents tugew, loodetakse spor Panijalt. Peale eelmiste korraldab Tartu kodu
di ringkondades mõnede EeSti rekordite para käsitöö ühing Tartu käsitöölistele koguwäljapaneku,
nemist.
kus esitatakse üle St> isiku tööd. '
Maskiga konn.
£AHr V«Bace'i fom«an. 20
„Teie peate nimelt teadma, preili Bassano, et
Goüon minu õele meist kõikidest päris kollijutte on
seletanud."

„Gordon on monomaad," ütleS Lew Brady. „Ta
on koguni Elli teie isa juurde saatnud, et teda üle
kuulata lasta. Ta arwab, et kogu ilm aina kuritege
wust täis on ja et ta ainult ühte meest püüda ei saa,
ja see on ta ise "
„Tapp, tapp, tapp-tapp-tapp, tap." Klo
piti uksele. Aeglaselt, üleolewalt, tundmatult. Selle
mõju Lew Bradyle oli üllataw. Tema tugew keha
näis kokku langewat, tema pruun nägu läks äkki il
meiuks.

„Tapp, tapp, tapp-tapp-tapp, tap."
Käsi, mille Brady suu juurde tõstis, wärifeS.
Ella waataS temalt Lolale ja nägi omaks imestuseks,
et ka tema mingi all kahwatanud oli. Brady komber
daS uksele ja ta hingeldas raskelt ning kuuldawalt
waikuses.

Tartu linna! on ülikooliga õnne olnud.
Õigem ülikooli omale saamisega on Tartul
Skaudi»z«atoia ko-kestd tabtiatft lafmiabm ««isamaa
rängalt „wedanud".
elektrisitseerimisei».
Lehitsege linna ja ülikooli mälugu, siis
näete, et omaaegsed Tartu raehärrad pole
sest jõuhulkade ülekandmisega wälis
Norra on weerikkam maa Euroopas. Eriti jääma,
möödunud 300 aasta keste!, kus kolme! kor
maale aina suureneb wäliSmame konkurents;
rikaS
on
ta
just
langswateft
metest,
mis
omab
ral ülikooli asukoha määramise küsimuS wae
amalt seisukohalt öeldakse ka Isamaal, et
kausil kõikus ja kus teised linnad (Riia, Pär suure tähenduse. Norra jõgede wõrgu regulee elektrienergiat ei tohi wälrsmallt srSse tuua
nu, Miitawi, Tallinna, Paide jne.) ülikooli rimise järele hinnatakse kasutatawat wee kuna sellega Saksamaa muutub rrppuwats
enesele ihkasid, selle Tartule saamiseks midagi jõudu wähemalt 12 miljoni turbiin-hobust teatud wälismaast. Weel enam tulewat fott
teinud, ülikool awati aga iga kord, nagu jõule. 1880. aastal oli kasutamist leidnud teha et Saksa tööstust hoida Saksa jvual.
mõne hea waimu kaitsel, ikkagi TartUS. üli Norras 36.000 hobusejõudu, 1900- aastal juba lrkate suures. Norra waatekohad langewad
kool on alati olnud linna tmksoonekS. Kuid 160-000 hobusejõudu nendest energiatagawa wast sellega ära, -t Norra üksi ei suuda ole
linn pole selle tuksumiseks omalt poolt kuigi radelt (Norra riikliku statist. keskbüroo and masolewaid jõuallikaid wäartuStada; reser
wõrt kaasa aidanud. On olnud kordi, kuS med).
1917. aaSta kontsessiooniseaduse alusel wisolewad jõutagawavad ei too aga stssetule
asi just ümberpöördult läinud ülikool on
omcmdaS NorraS riik suured energiahulgad kuid kuna sellewaStu jõueksport tooks maale
isegi aineliselt linnale toeks olnud.
Nii oli kauges minewikuS. Aga lugu pole (umbes 2 miljonit hobusejõudu), millest aga suuri tulusid. Teiselt Poolt ei pea Saksa
paika sellepärast, et omamaa zvual
ka olewikus pcöju teisiti.
praegu on ainult maiksem osa wälja ehitatud. liseisukoht
lad
arwatawaSti
wlewtkuS et ole enam kui.
Tallinna wõitleb ihu ja hingega selle ka Riiklikkude huwide kaitsmiseks ja selgitami
laldased
ja
wististi
elektri ülekandmisel on
sukS, et tehnikumi kõrgem osa sinna atvataks, sekS sel alal kutsuti ellu eriametkond: „Nor
wõimalik
saada
odatvamat
energiat, kui see
lubab selleks- toetussummasid ja atvaldab geS VassdragS-og Elektrifitetsvesen". Samuti
kohapealsetes jõujaamades saadaw oleks.
kindlakujulist lokaailpatriotismi.
on põhjalikumalt kaalutite kogu maa täielikku
Majanduslikult waatekohalt on kawa teos
Tchnikumi awamise eest Tartus, ülikooli elektrifitseerimise kama. Ometi on aga areng
tamisel
wajalik silmas pidada, et see olekS
teaduskonnana, mis loomulik ja riigi kande sellest ajast natukene soiku jäänud. Olulisem
jõu kohane oleks, wõitleb ainult ülikool. Tartu põhjus selleks on muidugi asjaolu, et sõja ajal kõigepealt wastaw tõesti kõig: asjaomaste
linn ei näi sellest huwitatud olewat. Ei ole palju weejõudu tehti eraettemõttelisel alusel majandusringkondade huwidele ja ennast ta
linnale wist tarwiSki?
kasutatumaks ja need wäljaehitused ei toonud strks. Mõeldakse nõuda, et üks Norra ette
Ja Aikooli ennastki toetab linn õige wähe, mitte alati häid tagajärgi. Teatud ettemõtted wõte ehitaks wälja wastawad jõuja<tmad,
kõigest 500 krooniga aastas. Gee on ikkagi ja kogukonnad on enestele määratud mõla inuretseks woolu ja juhiks selle Saksa piirim.
wäga wähe selle wastu, mis ülikool linnale koormad pealae wõtnud. Nüüd paistab, et Saksa poolelt sõlmiks teine ühmg woolukasu
on ning tegelikult annab.
eraettewõtjate wastu hakatakse uuesti ränku tamise lepingu. Mis puutub kawatsuse ra
Nii peab ülikool linnarahwale jalutamiseks kontsessioonitingimusi pehmendama: on näh halist külge, siis peab tähele panema seda, et
kaks suurt awalikku parki Toomemägi ja tawasti arusaamisele jõutud, et see tarwilik on ettewõtte finantseerimisel kolmandate maade
Raadi park.
selleks, et mitte arengut kammitsates hoida. mõju suur ei oleks. Kapitalimuretsemine
Peale selle on linnaelanikkude kasutada Ai
Norra tööstus ei ole aga kaugeltki nõnda peab jääma peaasjalikult Saksamaa ja Norra
kooli poolt ülewalpeetawad 9 arstiteadustest suur, et ta kogu Norra meejõudude kasutami enda hooleks; teised maad wõiksid finantseeri
ja 8 loomakliinikut, sama palju ambulantse ja sel saodawat energiat ära jõuaks tarwitada. misest ainult kmidselt osa wõtta.
3 polikliinikut. Välismaadel olla sellised Ka praegu osaliselt wäljaehitatud jõujaamade
Mis puutub ettewõtte õiguslikku kulge,
Pargid ja kliinikud harilikult linna magistraa energiahulka ei saada täiel määral Meel siis mängiwad seal Norra kontsessiooni sea
tide ülewailpidada, mille juureS ülikool neid Norra tööstuses kasustada.
dused, eriti 1917. aasta seadus, suurt osa.
oma huwides wõib kasutada.
Neil kaalutlustel toob „Berl. Tagebl." Eriseadust Norras elektrijõu ülekandmise
Selline asjade seisukord, kus wana Alma kaasandes „Technik der Zeit" huwitawaid kaa kohta wälismaale senini ei ole. Küsimust, kas
materi süda saab warSti 300 aastaseks!
sarnane seadus projekti läbiwiimiseks wajalik
ei wksu ainult linna waimlisekS uhkuseks, lutlusi dr. A. Zucker: kõrgepingetest woolu on wõi mitte, tulefo alles kaaluda.
elustuseks ja arenduseks, waid ülikool peab ka juhtimisest Norrast Saksamaale. Mitmel kor
Kas hiiglaettewõte teoks saab, see oleneb
suuremaid waralisi kulusid linna kodanikkude ral on juba kõnealuseks olnud Norrast elekt kõigepealt majanduslikust küljest. Kui selgud,
rienergia
müümine
wälismaile.
Esijoones
on
heaks kandma, olla wiimaks meie „wana
siin kõne alla tulnud just Saksamaa. Wälis et Norrast Saksamaale wõimalik on wooln
kesele" õige hingesse hakanud.
ja
sisepolitilised, majanduslikud, rahandus odawamalt saada, kui Saksamaal walmista
Nii olla ta asja pööranud, nagu kuulda,
likud,
õiguslikud ja puhttehnilised kaalutlused des, siis alluwad muidugi kõik kahtlused ja
pikema „proseniega" meie linna „magistraa
etendawad küsimuse lahendamise! Mäga suurt wastuwäited puht kaupmehelikule arwestusele.
di" poole, kas suurendagu see temale aastas
antawat toetust, mille suurus «S pool mär osa. Nii tähtsa projekti elluwiimine haarab Kahtlemata lööb ka Norras autori arwates
gitud, wõi alandatagu elektriwoolu maksu, paratamatult mõlemaid asjaosalisi riike. Kõi rohkem läbi arusaamine, et kawa teostamine
mida ülikool aaStaS üle 4 miljoni sendi eest ge pealt on muidugi wajalikud wälispolitilised Norra tööstusele annab wõimsamaid eesõi
läbirääkimised, siis arwatawasti ka erilised gusi. Sedalaadilise majandusliku ühenduse
ära tavwitawat.
lepingud
näiwad tarwiliteM olewat. Mõlema kaudu saaks Norra kaasa kistud ilmamajan
ülikool walguse, waimu walguse alli
majanduselu
mõjutab sarnane kawa teosta duslikkude tegurite keskele. See omakorda an
kas. Sellest siis ka suur tarwiduS tchnilise
walguse järele, mis aga 24 senti ikilowatt mine kahtlemata. Sisepolitiliselt on juba nab Norrale häid wõimalusi ja on ka puht
tänapäew teatud sihtjooni märgata. Rahwus Norra-Saksa wahekordadel e suure tähendu
maksab.
Ootame ära, mMse kingitusega meie likult waatekohalat toonitatakse Norras, et sega.
raad wana Alma materi tema 800-a. juubeli rahtvuslikud jõutagawarad peawad maaale
puhul rõõmustad. Oleks wist paras aeg sel
lele mõtlema hakata. St. LgS.
Norra paberitööstus warju
Hispaania teeb 4 milj. laenu.
unes.
Pefeta kursi kuristiku äärelt päästmiseks.
Palgaiült et näi lahenewat.
Madriidist, 11. juunil. Hispaania
OSlost, 11. juunil. Konflikt Norra pa*
walitisus kinnitab börsil juba mõnda päewa beritööstuses kestab juba kolm kuud ja haarab
28. Juunil
liikunud kuuldusi, millede järele walitsus on umbes 12.000 töölist. Kolmapäewal algas
teinud Prantsuse pankadelt suurema laenu riiklik wahekohtunik uueSti läbirääkimisi töö
sftldab
Hispaania rahakursi stabiliseerimiseks. Laen liste ja tööandjate esitajatega. Tema manit
olewat esialgu 4 miljonit naelsterlingit suur. susel otsustasid mõlemad pooled alata läbirää
Iga tilise laolnsiber
Austria ei wähenda pal
kimisi uuesti tüli lahendamiseks. Olewat aga
ilusaste
wähe lootusi nendegi läbirääkimiste kordami
kasid.
nekuks.
Awult kristlikud sotsialistid poolt.
NARVA
Herbette lahkub Moskwast?
Miinist, 11. juunil. Austria raliwus
Berliinist,
11. juunil. Saksa ajakir
kogu lükkas kõigi erakondade häältega tagasi
Virn inurele laulupeole!
eelnõu palkade wähendamise ja palkade maks janduse teatel lahkuwat praegune Prantstrse
mise uue korra kohta. Eelnõu poolt hääletasid suursaadik Moskwas, Herbette, lähemal chal
oma kohalt. Tema järeltulijaks saawat de
ainult kristlikud sotsialistid.
Monzie.

„Aga tema wangistamine seisis ju kõigis leh

tedes."

„See ei ilmunud üheski lehes!" ütleS Dick.
teie seda mitte „Uude konnalehte" ei mahutanud. Ar
watawasti isikliste teadete all."
Ray astus sammu ette. „Mis tõi teid Tiia, Gor
don?" küsis ta.
„Tahtsm erawiisil teiega kõnelda," ütleS Dick.
„Qci ole midagi, mida teie minu sõprade eeS öelda
ci Wõiks," wastas Ray, kellel julgus hakkas kaduma.
„Ainuke, kellele see tiitel tähendusega on, on teie
õde," wastas Gottwn.
„Läheme, Lew," ütled Lola Slgu kehitades. Aga
Ray hoidis neid tagasi.
„Palun silmapilk, on soe minu maja wõi mitte?"
küsis ta wihaselt. „Teie tulete päris lihtsalt siia, haa
wate minu sõpru ja wiskate neid faktiliselt uksest wälja.
Ma imetlen teie julgust. Seal on uks!"
„Kui teie ennast nõnda ülewal peate, siiS pean
ma muidugi minema!" ütles Dick. „Aga ma tulin
siia, et teid hoiatada!"
„Pah, wiliStan teie hoiatustele!"
„Tulin, et öelda teile konn on otsustanud ka
edaspidi tulewikus teil raha teenida lasta. See on
kõik."

~Sisse!" kähistas ta. Kuid ta ei suutnud sisseas
tumist ära kannatada, ta kiskus ukse ise lahti.
Dick Gordon oli see, kes sisse astus.
Ta waatas ühele kui teisele naeratawate silma
dega otsa. „Konnamärge" näib mõnda teist päris ko
hutawat?" ütles ta rahuldatult.
Ray saab tõtt teada.
Lola wõitis esimesena tagasi oma oleku. „See ei
olnud ilus teist, meid nõnda ehmatada. Ma kardan
wäga konnasid, sest saadik kui neist lehtedes nii palju
lugeda on."
„See märge on minu kõige suurem saawutus,"
ütleS Dick nökkiwa tõsidusega. „üks kolmekümnenda
kraadi konn õpetas seda mulle. Ja ta ütles mulle, see
olewat signaal, mida meister, suur, wana härgkonn
annaib, kui ta oma alluwaid armastab üles otsida."
„Teie kolmekümnekraadiline konn luiskad arwataMasti" ütles Lola, kelle põskedel wiha uut wärwi
ajas. „üldse on Mills "
wMa ei ole Millji nimetanud/ ütles Dick.

Norra Kesk-Euroopa jõuallikaks.

Järgnes surmawaikus, mille wiimaks Ella wäri
sew hääl katkestas.

„Konn?" kordas ta päranikistud silmil. „Aga,
härra Gordon, Ray ei kuulu ju mitte konnade hulka?"
„On wist temale weel uudis, aga see on siiski
tõsi. Teie mõlemad külalised, Ray, on truud mao teen
rid. Lola kannatab teda just nagu tema aibr
kaasa "
„Walelik!" karjus Ray. „Lola ei ole abielus.
Wälja, enne kui ma teid ise wälja wiskan!"
Ella tumm palumine sundis Dicki sõnatult ukse
juurde minema. Läwel pöördus ta ümber ja ta külm
pilk kinnitus Lew Bradyle.
„Konnaraamatus seisab teie nime jvureS suur
küsimusmärk, Brady! Olge tähelepanelik!"
Brady langes löögi all kokku, sest see oli löök.
Oleks ta julenud, ta oleks Gordonile koridorile
järele rutanud, et lähemaid teateid wälja kerjata. Aga
selleks puudus tal julgus, ta seisis oma kõigeS hiigla
suuruses seal ja waatas abitult ning kurwalt uksele,
mille taha külaline oli kadunud.
„Jumala pärast, laseme wärsket õhku sisse!"

hüüdis Ray ja kiskuS akna lahti. „See poiss on ju
selge katk! Abielus! Ja seda tahab ta mind us
kuma panna? Sa lähed juba, Ella?"
Õde noogutas pead.

„Utle isale, et ma kirjutan temale. Kõnele minu
eest ja tõenda temale, et ka tema on wahel mind üle
kohtuselt kohelnud!"

poole. „Mis on sul konnade wastu?" ütles ta kül
malt. „Nad maksalvad hästi ja nöuawad wähe."
Ray waatas juhmilt talle otsa.
„Kuidas mõtled sa seda?" küsis ta jahmatanult.
„Need on ju madalad wagabundid. kes inimesi üuk
kawad."

tagasi.

Ta raputas pead.
„Mitte kõik," parandas ta. „See on ainult mass.
Suured konnad on juba teistsugused. Mina olen üks ja
ja Lew on üks."
„Mida kuradile lobised sa seal?" küsis Lew poo!
hirmunult ja pool wihaselt.
„Ta peab seda ainult teadma. Warem wõi hiljem
peab ta seda teadma," ütles Lola liigutamatult. „Ta on
liialt terawa mõistusega poiss, et igaweseks Jaapani
saatkonda uskuda. Miks ei peaks ta teadma, et ta
konn on?"
Ray põrkas tagasi. „Konn?" kordas ta mehaa
niliselt. Lola astus tema tooli taha.
„Ma ei wõi aru saada, miks konnaks olla on pa
hem kui wõõra walitsuse agent olla, nagu sina, kes sa
oma isamaa saladusi müüd," ütles ta. „Sind'on tn.
handete seast walitud, kuna su juures õiget intelli.
gentsi leiti. Sa peaksid selle üle meelitatud ega mitte
laostatud olema." Ta ulatas oma kitsad käed, milleaa
ta arwas Ray hinge nagu waha wormida wõiwat tv.
tnale wastu ja Ray suudles teda. '
Midagi õieti halba nad minu käest ju õieti
nõua?" küsis ta kaheldes. „Ma ei ole ka selleks loodud
et uumesi malakaga maha lüüa, aga sul on wistrsti
õigus, ei wõi konna kõige eest wastutawaks teba
mis tema inimesed korda saadawad. Ainult ühes as.'
jas jään ma kindlaks, Lola. Mingil tingimisel ei lale
ma ennast tätoweerida!" a'e
•-« "?.a poiss!" ütles ta ja tõmbas oma walae
Ä » õse- „Olen sns mina tätoweeritud?" küsis ta
„Wm Lew? Suuri ei märgita ära!" Sa ei tea mitte'
Milline suur tulewik sul on, armsam." '
Ray wõttis ta käed ja mängis nendega. ..Lola
m.'se° öAA-° ®°tb°n te'"a?' ~ °bi°.us

tänatud, ta on ära! Ah, mis hommik see
täna küll on. Ma näen juba igal pool rohelisi kõnne,
nagu joodik deliriurn trernensis walgeid hiiri näeb."
Lola awas oma kuldse sigarettide etui, süütas ühe
sigareti ja kustutas tiku näppude korra nipsutadcs.
Siis pööras ta oma ilusa walge näo üle õla Ray

Ta silitas üle Ray juuste.
„Gordon on arlktukade," ütles ta. ..Ei ära ?f,r;
ma et wm sulle praegu kõike rääkida. Aga kas ei ole te»'
urni omad head põhjused?" e
(Järgneb.)

Ta sirutas wennale käe. „Ela hästi, Ray," ütles
ta. „Wõib olla tuled sa ühel päewal meie juurde
tagasi?"
Neiut waldaS liiguwS ja pisarad jooksid üle ta
palge. Ta surus ennast wenna wastu ja sosistas: irO
Ray, Ray, on'S see õigus? Kuulud sa konnade hulka?"
„Aga Clla, selleS on umbes samapalju tõtt, nagu
preili Bassano abielusolemi.se loos. Sensatsioonid!
Gordon tahab ikka ainult kõmu wälja kutsuda!"
Ella noogutas Lolale jumalagajätuks ilma talle
kätt pakkumata. Lew Brady waatas talle aga näljaste
silmadega järele, km Ray teda liftile saatis.
„Mida ta arwaS, Lola?" küsis Brady, kui mõle
mad üksi olid. „Gordon teab midagi! .Kuulsid sa?
Minu nime taga peab seisma küsimusmärk! See on
halb Lola, mul on küll nendest konnadest. Nad käi
wad mulle närwide peale!"
„Sa oled narr," ütleS tüdruk rahulikult. „Gor
don on just seda saawutanud, mida ta tahtis. Tg.on
sulle hirmu teinud."
„Hirmu?" wastaS Lew. „Sul ei ole mingisugust
hirmu, sellepärast, et sul mingit fantaasiat ei ole! Ma
olen rahutu, kuna ma Hakkan märkama, et konnad on
kümme korda suuremad kui ma seda uneski olen näi
nuW AlleS Hiljuti weel surmasid nad shotlase Mac
leani, muidugi ei waata nad kahte korda ringi, kui nad
mulle lõpu peale teewad. Tunnen konnasid, Lola. Nad
on walmiS igat kuritööd tegema, alates mõrtsukatööga!

Konn on nende Jumal, nende idal. Uks küsimus
märk minu nime juures? Ma peaaegu wõiksin us-kuda seda! Ma olen neist natukene wälja lobisenud ja
seda ei andesta nad mulle."
„Pst!" hoiatas ta. Samme kuuldus ja Ray tuli
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Ikka weel okkaid Rooma ja Watikani wahel.

Põrandaaluste warjajate juures.

Mussoliui wastu» oli wSga terav»» Ualiae.
Kus warjas end ..lihnnik". Mis ta tegi ja kuidas ta tabati.
Varematel aaÄatel olid põrandaaluste
asukohad enam-wähem kesklinna piirides.
Nüüd on selles mõttes tublisti muudetud
plaani. Konspiratiiwvorterid on üle wiidud
üejNinna piiridest, kus sissekMumme kergem,
linna serwa, agulitesse ja isegi maale. Tal
linnas on peatutud peamiselt Nõmmel ja
Jarwel, kuid ka weel Laugemal. Teatawasti
on ka Nõmme maw-ala, wõrreldes elanikkude
arwuga, suur. üksikud wäikesed Puumajad
paistawad männimetsa all. Siia männikusse
olidki agendid omale pesad muretsenud. Amet
likult hoitakse need PeiduuicLad weel saladuses,

et mitte tõmmata neile üldist tähelepanu, mis
wõiks segawalt mõjuda asja lahendamisele.
Meie kaastöölisel lMs siiski korda teada saada
stturema osa neist staapidest ja teha ringkäik
põrandaaluste salakorteritesse.

„Lihuniku" staap.
Nagu eilses lehes juba teatatud, tabati pea
organisaator Koik „Lihunik" ja „Wolli"
nimedega, Nõmmel Sõbra tän. 21, ehitus
töölise Rosenfeldti korterist. Sinna seadsimegi

Roomast, 12. juunil. (Trj.) Nähta
laua tagant üleS ja küsinud tuba, kaS ta wõib ukse awab noor, saledaVehaline 17—18 e. wasti ei ole põhjendatud oletused, et Itaalia
walitsuse wastus Vatikani kolmele märgukir
pakki siia jätta. Wõtnud siis mapi kätte ja tütarlaps.
käskinud teisele mehele, kui soe juhtub tulema,
Vabandame ja ütleme, et oleme ajalehe sale wõimaldab edaspidi lahendada puhkenud
öelda, et teda ootaks. Olewat wäga tähtis mehed, ja asume tasatargu usutlema. Tütar konflikti. Näib isegi, et tüli terawus on
asi rääkida. Enne minekut aga peatunud laps ei teadwat midagi wanemate degewusest. weelgi suurenenud, kuna Itaalia walitsuse
wäheks, Pööranud naise poole ja öelnud: Isa olewat potsepp ja käib linnas tööl. Pole märgukiri olewat koostatud äärmiselt tera
„Ega meie ikka agendid ei ole, nagu nimetame wat nende juures käinud ükski wõõras, tui was ja leppimatus toonis. Märgukiri olewat
ennast, oleme põrandaalused, kuid ärge sellest tädipoeg wälja arwata. Isegi peigmeest ei niiwõrd ägedakujuline, et Vatikanis oldawat
esialgu kawatsetud temale üldse mitte waS
oma mehele midagi öelge," ja lisanud sellele olewat preilil. Usutleme weel üht-teist.
tata. Hiljem olewat siiski jõutud otsusele
Kuuleme tabamise üksikasjust.
weel juure, et neid nüüd jälgitakse.
„Siis käis mul wärin läbi keha," ütles Ühel õhtul, täpset päewa ei mäleta, tulnud wastata, ja nimelt õige peatselt.
kuuldub, olewat Itaalia walitsus
eit ja püüdis seda wärinat õlgade wäristami-- ametiwoimud, wiinud isa, eina, tema ja ta omaNagu
märgukirjas
kahetsust awaldanud wäljasega järele teha. Selle järele lahkunud küla sõbmnna, kes neil elutsewat. Politseis peetud
lised majast. Esmaspäewa õhtupoolikul tul teda kinni 2—3 päewa. Elu olnud päris lõ
nud nende poole palju mchi. (Need olid juba bus. Olnud wõimalus isegi raadiot kuulata.
kaitsepolitseinikud).
Pakutud süüa, kuid see pole maitsnud. Rõhu
„Nii palju oli neid, et ei saanud lugedagi tud meeleolu wõtnud ära söögiisu. Peale
palju neid oli."
ülekuulamist lastud ta ühes sõbrannaga wa
Wäike tütar, kes ema kõrwal jutustust badusse ja elab siin nüüd tädiga. Kuid kogu
pealt kuulab ja wahel sekka kawalalt naeratab, see jant on pannud mokka tema tulewiku.
sähwab: ,Fkuus meest oli." Ema kuri pill Kool jäänud lõpetamata, sest just wiimasteks
paneb ta waikiina. Nähtawasti kardab ta, et päewadeks wiidud ta ära. Tütarlaps waatab
laps awameelsuses soowimata asju wälja W nukralt maha, närwitseb. Püüame küsitleda
biseb. Edasi seletab naine, et wõõrad mehed weel üht-teist. Saame põiklewaid wastuseid,
ajanud tema tuppa ja tulnud ise ka kaasa. teinekord koguni waikus. Sõnade wahelt pais
tab siiski, et rääkimine on keelatud. Usutleme,
Pärast seda teda enam wälja pole lastud.
Mehed seletanud, et on kommunistid, neid kes keelas rääkimise: waikus. Kogu sellest
jälgitawat ja nende seas olewat prowokaator, loost ei teadwat tema midagi. Saime teada,
kes neid ära annud. Kõikidel olnud kaasas et peale nende elawad majas weel teised ini
rewolwrid. Wiimaks tulnud keegi, aga kes, mesed. Maja teisel korral elawat keegi raud

sammud, et oma silmaga näha kardetawa te
gelase elukohta. Kiwimäe jaamast raudteed
mööda mõnisada meetrit linna poole pöörab
kitsas teerada metsa. Selles raioonis ku
sagrl peab olema Sõbra tänaw, kuid tänawat
kui niisugust siin leida on raske. See on juba
tõeline mets, mis siiski kuulub linna piir
konda. Mõni üksik majaütt waewaliste eit pole näinud, sest kõik tormanud ukse juure,
mändide wahel. Jalad wajuwad sügawalt kuna tema jäetud tahatuppa, kuid arwab, et
liitvasse. Ümbrus on nagu loodud põranda see wõis olla see, kes nende juures peatus. Kui
aluste asukohaks.
uks awatud, kuulnud lauset: mäng on läbi.
Lõpuks oleme jõudnud majakese ette, mis Naine pugenud hirmu pärast woodisirmi taha.
teadaolewate tundemärkide järele peab olema Weidi aja pärast läinud 3 meest ühega (taba
staap. Wäike majakene, jõuka ind kommunist) minema, kuna 3 jäänud
mehe sauna suurune. Astume õuele. Peale sinna. Õhtul, kui tema mees töölt koju tul
elumaja on weel teine ehitus, wist puukuur. nud, pole ka temale seletust antud. Wõõrad
Muid hooneid ei ole. Wärawa kõrwal tor nimetanud end ikka kommunistideks ja olnnd
kab silma paekiwist üleslaotud midagi kindluse majas seisukorra peremehed. Neid luba.ud
taolist 3 küljest müür, kuna õuepoolne küll wälja peenraid kastina, kuid mitte kauge
külg on lahtine. Muidu pole märgata mi male.
dagi kahtlast. Wäike 7—B-aastane tütarlaps
Õö läbi walwanud wõõrad toas, kuna ne
jookseb õuel, nähes meid põgeneb hirwena mad maganud. Hommikul sõitnud ette auto,
metsa, kuid kutse peale tuleb tagasi ja wastab sellega wiidud minema tema mees ja sellest
meie küsimustele, et kodus on ainult ema, kuna ajast ei ole keegi teda näinud. Lõpuks küsib
isa olemasolust ei tea, sest selle olewat wõõ naine, et ei tea, kui palju ta nüüd selle eest
rad mehed ära wiinud.
saama peaks.
Naine on jäänud üksinda koju ja seda asumegi Ta süda ei näi siiski mitte nii puhas olewat,
usutlema. Koputanlisele wastab toast kartlik kui ta seda püüab näidata. Ta on oma jutu,
naisehääl ja ukse awab umbes keskealine tüse
mis ta meile rääkis, walmis mõtelnud nagu
dakaswuline töölisnaine. Ta on nähtawasti kaitsekõneks, kuid selles paistab wastu tühje
igaks üllatuseks walmis ja meie ilmumine ei kohti ja wasturääkimisi. Usutleme weel üht
sünnita temale kuigi suurt hämmastust. As teist. Saame ainult põiklewaid wastuseid.
tume sisse. Ees wäike köök lihtsate majariis Meile ja ka näiliselt jutustajale enesele jääb
kade ja mööbliga. Peale selle üks elutuba arusaamatuks, miks agendid Wiljandi poolt
laua, 2 wopdi, japi, .Heie kü
omale kortemks walisid niisuguse metsakuru,
simusele, kas siin wõeti kinni üks põranda mis inimestest kaugel. Jääb tunne, et siin
alune,
oli mängus rohkem kui lihtne öömaja and
wastad naine jaatawalt ja asub kogu 100 üksik mine wõõrastele inimestele. Jätame naiste
asju seletama.
rahwa jumalaga ja asume teele teiste taba
Kommunistidest polewat ta teadnud mi tute asukohti waatama.
üks neist asub
dagi. Kewadepoole talwet tulnud ühel päe
wal nende juure umbes 25 a. pikakaswuline
Pääskülas, Kreutzwaldi tn. 65.
meesterahwas ja palunud öömaja, mida ta Siit tabati potsepmeister Peeter Maasikas
saanud. Passi tema käest pole wõtnud, ehkki naisega. Pääsküla jaamast umbes 150 m
wõõras pakkunud. Selle tõttu ei teadwat ta linna poole pöörab wasakut kätt Kreutzwaldi
ka wõõra nime. Hommikul lahkunud wõõras. täuaw. Kahelpool tänawat üksikud wäikesed
Mõne aja järele tulnud uuesti. Aga seekord puumajad männimetsa all ja aedade wahel.
juba kellegi lühema ja wanema mehega. Pa Tüüpiline aguliserw. Siin-seal rohelisel mu
lutud jälle öömaja, mida nemad ka annud. rul sööwad walged kitsed. Maja nr. 65 on
üks wõõrastest maganud mehe woodis, teine sügawa metsa sees ja ümbritsetud tugelva
põrandal. Hommikul läinud mõlemad mi püstaiaga. Siin pidi olema kommunistide
nema. Kuid sellest ajast peale hakanud käima tähtsam kooskäimise paik. Väliselt on seda
mõne päewa tagant kord üks ja kord teine, sellest majast raske öelda. Korralik suwimaja,
wahel mõlemad korraga. Õhtul tuldud ja walgeks krohwitud seintega, mansardkorra ja
hommikul mindud. Kuid wahest istunud wõõ werandaga. Aias korralikult planeeritud lii
rad nende juuves kuni õhtuni. Pererahwale wased teed lillepeenarde wahel, kiik, wõimle
seletanud, et on agendid Viljandimaalt. Ne misrõngad. Maja ees puust sohwa. Igapidi
mad pakkunud isegi õmblusmasinaid müüa. korralik olemine. Jääb mulje, et siin elab
Ka olnud neil tegemist rahaasjadega ja sageli jõukas rahwas. Kuid praegu näeb maia
kirjutanud ja rehkendanud nad Päew läbi. wälja nagu surnud. Aknaid warjawad kardi
Öömaja eest pole nemad raha wõtnud, kuid nad, mis üleni ette tõmmatud. Sellega tahe
toidu eest maksnud külalised rikkalikult: hom takse warjata toa sisemust wälisilma eest. Ko
mikuse kohwi eest üks kroon, teinekord enam, putasime ühele uksele, ei wastatud, kuid wõti
lõuna eest 2 krooni. Õhtul, kui mees kodu on seespool, mis laseb oletada, et majas on
olnud, aetud juttu ühest-teisest.
elanikke. Kõnnime ümber maja. Veranda
Wahest kõnelnud nemad ka kommunistidest, aknast paistab naisterahwa jalgratas, nagis
tuid mehed on olnud kommunistide wastu naisterahwa ja mvesterahwa müts. Teeme
eriti kurjad.
ringi ümber maja, ei ühtegi hiNge. Viimaks
Möödunud esmaspäewal tulnud noorem leiame teise ukse. Katsume seda. Koputame.
meestest sinna, kirjutanud midagi, tõusnud Vähe aja pärast klõbiseb wõti lukuaugus sa

aswmiSte pärast, mis sündinud sascistlikkude
meeleawaldajate poolt krrikuringLondade was
tu. ühtlasi psaü>awät märgukiri terawack
süüdistusi. Nimelt öeldawat, et katoliirlA
organisatsioon „Azione Cattolica" liikmed on
fascistliku Itaalia walitsuse wastu töötama
hakanud ja et Watikan toetawat isikukd, keS
omal ajal kuulusid Itaalia walitsuse poolt
laialisaadetud „Popolari" erakonda. MarW
kiri lõpeb seletusega, et sõbralik lahendus puh

kenud lahkarwamistele on wõimalik ainult
sel juhtumisel, kui fasistliku reshiimi waenla
sed wälja heidetakse kõigist katoliiklikkudest
organisatsioonidest.

teeametnik.

Jätame jumalaga ja lahkume. Teel usut
leme weel üht wanaeite kõrwalmajast, kes pa
rajasti maasikaid kitkub. Vanaeit on töös
oma maasikatega ja kurdab, et külm olewat
ära wõtnud. Küsime, mida ta teab Maasi
kate perekonnast. Ei midagi. Ütleme siis, et
need on kinni wiidud. Wanaeit teeb suured
silmad ja imestab. On juba nädal aega
mööda ja tema ei teagi, et naabrid trellide

Pilt Inglismaa maawärisemiselt.
Mäletawasti oli neil päiwil Inglismaal olid maa-alused tõuked pärit merealusest maa„Ärge minu maja ees maha laske!"
tunda õige tugewat maawärisemist. Nii tu-- Märisemise koldest. Suuremat kahju sünni
„Lihuniku" peastaabi kohta Nõmmel kuu gewaid maa-aluseid tõukeid ei ole kunagi weel tasid maa-alused tõuked Londoni tänawatel.
leme uusi asjaolusid. See maja on ehitatud Inglismaal märgitud. Nagu nüüd selgub, Pildil on näha lõhutud sillutus.
möödunud aasta suwel ja septembris kolisid
Rosenseldtid sinna sisse. Arwatawasti ehitati
maja põrandaaluste rahadega. Warsti peale
selle asus sinna elama ka naisorganisaator
"Teraskiiwer" tekitab terawusi.
„Nelli". Ta ei olnud küll alaliselt seal, peatus
wahetewahel ka mujal, kuid seal oli ikkagi
tähtsam peatuskohi. „Nelli" tabamise järele,
tui silmapiirile ilmus Koik, siis paigutati Saksa tagurlaste hiljutised meeleawaldused raskendawad Euroopale leida ühist keelt.
wiimane sinna elama. Nähtawasti peeti seda
Briandi kõne ja inglaste wastnwSited^
taga istuwad!

kohta kõige kindlamaks.

Tabamise üksikasjadest kuuleme, et maja
perenaine oli politseiametnikke wõtnud „oma
inimestena" põrandaalustena. Ta arwa
nud, et meed on tõesti kommunistid ja on tulNud tahama prowokaatorit- Kui „lihunik"
sisse astus ja kaitsepolitseinikkude poolt tabati

Prantsusmaa õigus
Londonist, 12. juunil. Briandi hilju
tised awaldused Joungi kawa kohta tema suu oietvat aga huwidele wastukäiwate ettepanekus»
re kõne ajal saadikutekojas on Inglise wa kohta kindlalt „ei" öelda. Ei oletvat wõimalik sar
litsuserakonna lehe „Daily Heraldi" poolt nast küsimust, km seda on reparatriooni wölad, k»v«
raldada ilma Prantsusmaa nõusolekuta. Ei ole
põhjustanud õige teratva juhtkirja.

Selles kirjutises öeldakse, et „need sõuad kõ wat wõimalik pidulikult allakirjutatud lepingut il
ma Prantsusmaa nõusolekuta ümber tõugata Aoun
gi katva on alles hiljuti jõusse astunud. Ei saatvat
kõnet olla tema retvideerimisest, kuna ta on lõpliku

ning wälja wiidi, hüüdis eit järele: „Arge latvad nagu Poinearö sõnad, kuigi nad Briandilt
siin minu maja ees maha laske, wiige kauge tuletuad. Leht ütleb, et Briand ei ole toonud ette
ühtegi argumenti, waid on ainult lühidalt ja te
male!"
ratvalt teatanud Prantsusmaa keelu reparatsiooni
Õhtul, kui mees koju tulnud, olnud see maksude
rewidoerimisele.
esialgu natuke kahtlewal seisukohal, kuid ha
Sarnased meetodid ja kotnbed tähendawat kõigi
kanud peagi uskuma, et tegemist on „oma ini Briandi enda kuulutatud ideaalide surma. Euroopa
mestega". Isegi hommikul järelesõitnud au rahunemine on wöimatu kuni üks suurriikidest sar

iseloomuga.

„Daily Herald" toonitab, et Aoungi katva retvi

deerimine wõi mõni muu rahwuswaheline kokkule
pe on praegu lahtine kaalumiseks, uurimiseks ja
sõbralikkudeks mötteawaldusteks. Kes seda salgab
tosse astus ta hea meelega, kui temale seletati,
nasel toonil kõneleb ja oma otsustan peab Euroopa ja muutmatust „lõpulifhisest" kõneleb, see ei rääki
et kuskil on tuua mingisugune pakk Alles seaduseks.
tuat mitte ainult meeletust, tvaid salgatvat ka rcch
kaitsepolitseis jõudis ta selgusele, et „omad
Briandi hiljutine kõne
wasteliidu põhikirja awaldusi, millele Briaud ise
mehed" on wiinud ta trellide taha.
saadikutekojas kujunes suureks wälispolitiliseks nii palju kordi kiitust jaganud. Kui Briandi sihiks
Maasika juures on põrandaalused ulualust meleawalduseks, wastates rahwasaadik Lorini aru oleks olnud ühe hoobiga kõike head, mis ta kunagi

leidnud juba kauemat aega. Möödunud aasta

pärimisele Bresslaus asetleidnud ..Teraskiiwri" teinud, mittemillegiks teha, siis ei oleks ta teisiti
suwel on seal peatunud mitmed pikemat aega. meeleavalduste kohta, mis ähwardawat Euroopa
kõnelenud, ütleb leht. Briand olewat nüüd aga

Korra elanud maja teisel koral ka üks polit
seinik, et maja näeks ausamana. Wiimasel
ajal on Maasiku juures peetud tähtsaid koos
olekuid ja nõupidamisi. Nagu selgunud, on

rahu.

Prantsusmaale, Saksamaale, Euroopale ja kogu
Wälisminister seletas, et „Teraskiiwri" mee maailmale ääretult halbu teeneid osutanud.

leawaldused ei olewat mitte täitsa patsifistlikus wai

Berliini diplomaatlikkudes ringkondades

mus möödunud Bresslau sündmusi, kus marssa
põrandaalused suuremalt jaolt elukutselt amet lid, kindralid ja printsid esinesid, olewat kahjatse hinnatakse Briandi kõnet eeskätt sisepolitili
mehed potsepad, rätsepad, ehitustöölised tawad. Prantsuse walitsus olewat seda liikumist selt kui Briandi wastu sihitud kallaletungide
jne. See tulnud sellest, et 1929. a. sügisel on tähelepanuga jälginud ja wastawatele Saksa wä tvastulööki.
tegutsenud siin üks illegaalne tegelane, kes oli lispolitilistele esitustele seletanud, mida Prcrntsus
Briandi seletused reparatsiooni küsimu

elukutselt potsepp. Selle tõttu spkutanud ta

maa sarnastest meeleawaldustest arwab. Sarnased

põrandaaluseid peamiselt oma ametiwendade meeleawaldused ei wasta mõlema maa koostöö wai
juure korterisse.
mule kestwa rahu organiseerimiseks. Briand manit

ses sisaldawat wana Prantsuse seisukohta, et
lepingud on siis ainult igawesed, kui nad
Prantsusmaa huwides seisawad. Doungi ka
wa alusel kergenduste saamiseks olcwat Sak

ses prantslasi külmawereliseks jääma. Saksa rah
Juudid arewusts.
samaal täielik tegewuswabadus.
ühenduses juut Jdel Jakobsoni tabamisega on wuslased ei ole mitte maa walitsejad.
Poola protesteerib.
Londonis
asetleidnud
riigimeeste
nõupidamise
rida ülekuulamist ette wõetud ka juutide juu
Poola walitsus on omalt poolt saatnud
res. See asjaolu on juudid ärewusse ajanud. kohta awaldas Lorin, et ta on Saksamaa poolt mõ
Nemad on wäga pahased juut Jakobsoni nede reparatsioonikohustuste salgamist kartnud. märgukirja Saksa walitsusele ühenduses
peale, kes juudi sugu niisuguse häbiplekiga Briand wastas talle, et wõib olla Saksamaa on Brcsslaus peetud „Teraskiiwri" meeleawal
määrinud. Teatawasti koosneb meie juudi katsunud Londoni läbirääkimistel oma halwa ma dustega. Märgukirjas rõhutatakse, et „Te
jandusliku olukorraga mõju saawutada. See ole raskiiwerlaste" kõned neil meeleawaldustel
seltskond jõukatest inimestest.
wat tema õigus.
on kandnud poolawastast ilmet.

Liibawis 17 wälismaa sõja
laewa.
Juubelipidustused täies hoos.
Riiast, 12. juunil. Läti sõjalaewastiku
10 aasta jtmbelipidttstused Liibawis on praegu

täies hoos. Muidu enam-wähem waikne
sadamalinn on praegu erakordselt olawaks
nmutunud. Üldse on Liibawisse tulnud 17
wälisriigi sõjalaewa 9000 meremehega ja 700
öhwitseriga. Wiimastena ilmusid Liibawisse
rootslased. • Peale ilmasõda on esimene kord,

kus Läti korraga nii palju wälismaa-lasi was

, tü wõtab.

Rahe häwitustöö Leedus.
I Kauna s e st, 12. juunil. Wiimase nä
da.la jooksul Leedils 'mässanud rahetormide
kohta teatatakse, et rahe on häwitanud mitu
sada hektarit külwi. Raheterad olid mets
õunte suurused. Kahju hinnatakse 51.000 litile.

Warssawi trammi streik
lõpeb.
Kommunistliktt aktsiooni komitee wangistati.
W a r s s a w i st, 12. juunil. Waatamata
kommunistide energilisele kihutustööle, on
Warssawis tramntistreit waibumas. Tram
miwaguneid liigub juba politsei kaitse all.
Neljapäewa hommikul tungisid kommunistid
mitmele trammiwagunile kallale. Kaks wa
auni jrchti za üks politseinik said haawata.
ühel wagunil löödi aknad sisse. Politsei wan
gistas kommunistliku aktsiooni komitee, mil
les oli 18 isikut. Neljapäewa õhtupoolikul
oli trammiliikumine Warssawis peaaegu
juba normaalne.
Poolas suleti 1155 kõrtsi.
Wars s a w i st, 12. juunil. Poola raha
ministri korraldusel suletakse Poolas 1155

Saksa raud ja teras Wenesse.
93 eri titt tst, 12. juunil. Neljapäewa!
kirjutati Berliinis Nõukogude Wene esitajate joogi kohta. Uue seaduse kohaselt ei tohi kogu
poolt alla lepingule, mille järele Nõukogude Poolas olla üle 20.000 alkoholise joogikoha.
Wenemaa tellib Saksamaalt 200.000 tonni Käesolewa korraldusega on see arw saawu
Munk liiklemispolitseinikuks
rauda ja terast.
tatud.
Michigani järwe lähedal, Ühisriikidcs, on igal pühapäewal üks noor munk asetatud
Türgi pealinn upub.
Saksa-Wene lepingu piken
pühapäeviti kohalikkude franziskaanlaste ju auwdele peatuskohtasid näitama. Nii täidab
Ango o r a st, 12. juunil. Suured wih
damine.
malateenistustele St. Auboni kapellis nii munk liiklemispolitseiniku ülesandeid kiriku masajud tekitasid linnas ja ümbruskonnas
pahu sõitjaid, et see tihti liiklemistakistusi juures.
uputusi. 30 inimest on esialgsetel teadetel
Mos k w a st, 11. juunil. (Trj.) Nõuko
uppunud.
esile kutsub. Et õnnetustest hoiduda, on nüüd
gude Wene wali-tsuse ringkondadest teatatakse

ametlikult, et läbirääkimised, mida on mitu
kuud peetud Saksa walitsusega n. n. Berliini
lepingu pikendamise asjus, on lõppenud kor
daminekuga. Lähematel päewadel olewat
oodata lepingu pikendamisele allakirjutamist.
Ka Berliini teated näitawad, et Saksa
politilistes ringkondades seda teadet kinnita
takse. Berliini lepingu makswuse aeg lõpeb
29. juunil.

Etablissements C. Vares F. Bergteldt Riia rannal.
«fplendid*
Hotel-Pension, Majori Juras 57, tel. 107

Telegr. adr.: Splendithotel Majori.
«JlZascotfe»
Caf6 Dancing Cabarett Majori,
Jomas 15, telefon 10.

4

LaupSewal, 13. juunil 1931. (L "

Nr. 13&.

O 5 X IM EE L

Prof. E. Tennmann kaotas.

Kodumaa muinasteadusliku kirjelduse käik ja tulemused.
Eestis on esimesena wiidud lSvi kawakindel kogu «aa maiaasteadnslik kirjeldas.
Eestis on teatatvaSti wiimasel aaStaKim
nsl, algatatuna prof. A. M. T a llgr e n i l t,
teoStat»d laiemanlatuSlik kawakiüdel maa mui

M.-Magdaleea« kagadas protjesstde keerise-.
Riigikohus kuulutas resde õhtupoolikul ot
suse prof. Eduard Teunmanni kaebeasjaS

adresseeritud kaebus tagasi, saata.

Aolmapäewal oli rah-ukoguÄ arutusel osa
protsessist, mis tekkinud prof. E. Tennmanm
rimise Pärast. KohuS oli otsustanud Prof. Maarja-Magdaleena koguduse õpetajamajast
Tennmcmni kaebuse tagajärjeta jätta. Sellega wäljatõstmise pärast. Protsess oh alanud
jääb jõusse kohtu- ja siseministri otsus tema Iõqcwa jaosk. rahukohtuniku juures. Rahu
Maarja-Magdaleena etvang. lut. usu koguduse

perekonnaseisuametniku kohustest lahtiregistree

naSteaduslik kirjeldus. Selle töö käi? ja tule
mused tohiksid teatama undiskatsena, mida
muide soodustas ka maa suhteliselt tumfe ter

ritoriaalne ulatuS, pakkudes huwi laiema ilegi

kohtuniku juures tahtsid esineda koguduse kahe

lahtiregistreerimise kohta.

ringkonnise.

Samal Päewal oli riigikohtus arutusel M.- jichatuse wolinikud. Rahukohtunik tunnistas
seaduslikuks koguduse juhatuse toolmttufš
õp. E. Teunmanni Poolehoidja Änette Tootsi wann. adw. H. Sumbergi, kuna teise koguduse
erakaebus kohtu- ja siseministri otsuse peale. juhatuse wolinikul adw. J. Rammü e: luba.
Toots oli esitanud» ministeeriumi kaudu riigi tud asja arutamisest osa wvtta.
Rahukohtuniku selle määruse peale oli esi
kohtu nimele kaebuse õp. E. Temnnanni Pere
konnaseisuametniku kohalt lahtiregistreerimise tanud adw. J. Ramm erakaebnse, mis nuud
pärast. Ministeerium ei annud aga kaebusele rahukogus arutusele tuli. Rahukogu otsus
käiku ja saatis selle A. Tootsile tagasi, mis- tas walja nõuda Maarja-Magdaleena kogu
Pärast wiimane erakaebuse riigikohtule andis. duse täiskogu protokolli 1929. a. kohta, millest
Riigikohus tühistas ministeeriumi korralduse, nähtub, missugune juhatus on seadusepärane.
sest ministeeriumil Puudub õigus riigikohtule Sellepärast lükati asja arutamine edasi.

INeriikliku uurimistöö otstarbekohane orga
niseerimine, aga ka tarwiliku ületvaate saamine

Magdaleeua koguduse aktiiwsema tegelase ja

maa eri kmnismmstistest"). leidudest ja leiu
kohtadest, andmed mis on kõikide muinastea
duSlikkude uurimuste lähtekohaks, seadis üli
kooli arkcoloogia kabineti juba kohe Peale selle
osutamist 1921. a. wajadiise ette, omale soetada

wõimalikult täiuslikku antikwaarilis-topograa
filist arkriwi. Mitte rahuldudes üksi andmete
ga olemasolewast kirjandusest ja arkiiwmaterja.

li st, koostas prof. A. M. Tallgren 1921. a.
katva. mille järele pidi kogu maa eriliselt seks
wäljasaadetnd tööjõudude poolt muinasteadus-

Itkult kirjeldatud saama. Kirjelduse territo
riaalseks aluseks waliti, kõigepealt oma sobima

suuruse tõttu, kihelkonnad. 1921. a. oli Eesti
Kodumaa muinasteadus!iku kirjelduse kiik.
jaotatud 199-sse kihelkonda, sinna juurde ala
idapool Narma jõge ning 4 Setumaa wqlda.
Nii oli 1921. a., kõnesoletvate kirjcldustööde leiduse esimesil aastail, Mge pealt aga mõne Praegu on selle seotuse alusel wöetud riikliku
olul, tegemist 414 territoriaalse üksusega, mis dest puudulikumalt ettewalmistatud tööjõudu kaitse Ulla iile man kokku 1163 eri kinnismuis
õest, on umb. kümmekond kihelkonda tulnud a. tist, kalme, kalmistut, mmnaslinna, ohwri
pidid wastawalt läbi töötatud saama.
Maa muinaisteaduslikust kirjeldusest saadud» 1928—30 kirjelidada uuesti. Nii on õieti prae kiwi, ohwri puud jne.
Peale eelpool kõnesolnud kõrwaltulemusbe,
ainestiku ühtluse mõttes tuli panna rõhku kir gu wõimalik saada täiMkumat ja mõnel mää
jelduse läbimnmisele wõimalikult lühidal aja ral -objektiiwsemat ülewaadet kirjelduse tule pakub kogutu!) antikwaarilis-topo graafiline ma
terjeri terwikuna eesti muinasteaduslikule uuri
ma ltu sel; see omakorda põhjustas, et kirjel musist.
Peale prof. A. M. Tallgreni tagafisiirdu musele teatud Põhja, millest iga üksikasjalik
damiseks ei jätkunud selle ala Maid
töösse tuli rakendada peale wastawat instruee. mist Helsingisse 1923. a. jätkasid ja juhtisid uurimus läheb paratamatult wälja. Wasta
rimist üliõpilasi ka nmudelt aladelt ja asjast nimetatud töid prof. B. Nerman (1923— wa tarwitnmise hõlbustamiseks ecldawad ant.1925. a.), prof. H. Moora ja mag. M. topograafilised kogud täpsaid ning üksikasjalikke
huwitatuid.
eri registreid, töö, mida ülikooli arkeolooga ka
Töö kawaS seisis iga5 MastawaS kihelkon Schmiedehelm.
Kokkuwõttes on küsimusesolew kirjeldustöö binetis on kahjuks esialgu jõutud teha ainult
nas kõigi kirjandusest ja mujalt saadud muis.
riste **) Iciutcadctc, samuti kinnismuististe, annud T. ülikooli arkeoloogia kabineti antik osalt. Eri ajajärkude leidude ja kinnismuis
nagu kalmete, kääbaste, muinaslinnade, ohwri waariliZ-toPogroafilistle arkiimile 5147 käsikir tiste lewiku kartograafiline kujutamine ning
kiwide, -puude ja -wete jne. kohapealne kontral, jalist lehekülge **) kodumaa muinasleide ja wiimasest järelduste tegemine juhuslikult kogu.
limiite ja kirjeldamine. Leiu kohtadest, kinnis kinnismuistiseid käsitawat ainestikku, üksikute tud andmete ning muuseumimaterjali najal,
mnisnstest ja nende rühmadest pidid saama kihelkondade kirjelduse suurus kõigub kümnest ilma et oleks olnud tarwitada süstemaatiliselt
Malmistatud Plaanid ja üleswötted. Lisaks konnast kuni paarisaja leheküljeni, olenedes ki kogutud ant.-top. materjali, Paistab igatahes
kirjandusest ja mujalt hangitud teadete kontrol helkonna muististe ning sealt saablid leidude Eestis saadud kogemustel andwat mitmeti ju
limisele, oli tööjõudude.stipendiaatide ülesan rohkusest ja nende iseloomust. Kõige keha ka huslikke tagajärgi.
deks koguda rahwaslmst teateid uute, wõima- mana osutub, sealt saadul» rohkete kitmaja lei
Ehk küll kõnesolnud ainestik moodustab
Zikult meel tundmata kinnismuististe ja leiu dude tõttu, Wändra kihelkonna muinasjäänuste eeskätt ainult abinõu Eesti muinasleidude lä
kohtade üle, neid koha peal kontrollida ning kirjeldus (237 lk. suur), millele järgnewad hemaks uurimuseks, pakub see siiski ka juba
kirjeldada. Samuti oli stipendiaatide ülesan suuruse järjekorras Tori, Helme, Jüri ja omaette teatalvaid wõimalnsi järelduste ja tä
deks ülikooli arkeoloogia kabineti jaoks koguda Kuusalu kihelkonna ning Irboska Matta kir helepanekute tegemiseks. Kõigepealt wõimaldub
maal mõnel Pool Meel rahma käes säiluwaid jeldus (igaüks üle 109 lk. suur). Wähemate kogutud ainestikel kaudu jälgida maa eri mui
kirjelduste hulka kuuluwad Juuru, Karula, nasteaduslikkude ajajärkude leidude, samuti eri
juhuslikult leitud! muinasjäänusi.
Kõik stipendiaatide Poolt registreeritud mui Keina, Kursi, Mihkli, Wormsi j. t. oinad.
kinnismuististe ja nende liikide lewimist. näh.
nasteadnslikult seisukohalt tähelepandawad pai
Niipalju kui seda wõib otsustada praegu, ted, mis omakorda seisawad ühenduses eri kul
gad märgiti koha Peal üles kaasasolewcnle to on kogutud ainestik wõrdlemisi täielik ja, peale tnurmõjude ja asustiisajalooliste probleemide
pograafilisile kaartele mõõdus 1:42.999 (ühe eelnemas mainitud korrigeerimist?, mida mähe. ga. Eelpool öeldu maksab nii Eesti kui ter-t
mersmline), mis hiljem liideti wastawa kihel mas ulatuses tuleks ka wecl jatkata, suurelt wiku, kui ka selle nii suuremate kui wähemate
konna kirjelduse juure.
Nimetatud kama järele ta Mailiselt suwel ki
helkonnis kogutud ainestiku jätsid stipendiaadid

hiljem lähemalt läbitöötatuna ja korraldatuna
ülikooli arkeoloogia kabineti antikmaarilis-topo
graoftlisse arhiimi.
Kirjeldus kogu ntn-o kohta ftrtiM hariduSmi
nvstceriumi mnelistl toetusel esmakordselt läbi

Tapmisega lõppevad liigud.
Mõrtsukatöö maanteel.
Ncljapäcwa hommikul sõitsid Kaelase
asunduse mehed: Erdmann, Tuik ja Kruus
mann Wändra alewisse sealse riigimaade üle
ma juure korraldama oma asnnduskruntidc
asja. Kui asjad olid aetud, tehti kõwad lii
gud ja purjuspäi asusid mehed jalgratastel
kella 10 paiku õhtul koduteele. Erdmann ja
Türk sõitsid ees, Kruusmann neile järele.
Teel lõhkes Kruusmanni jalgratta kumm ja
ta oli sunnitud teistest maha jääma. Maha
jääjat aitas wankril särclesõitrmd Wändra
peremees Adamson. Seda aga Kruusmann
seni selgitamata põhjustel „pani pahaks" ja
Peksis küüditaja wacse omaks. Lõhkise näoga
pidi peremees saadud wigaswsto tagajärjel
sõitma haigemajja.
Pärnn-Wändra teel, 4km Pärnu pool
Wändra alewit, leiti aga hiljem üks meestest
Köster tulesüütaja.
Piibliga kaitsekõne.

Neljapäewal tuli TarM-Wõru rahukogu
kriminaal-osakonna wäljasõidu istungil Wõrus
arutusele Kanepi köster A. Tinni wastu tõste
tud süüdistus. Nimelt põles läinud aasta no
wembri keskel Tinni elumaja, milles asus ka
Ar. Hassi kauplus, maani maha. Tuleõnne
tüse ümbrusest leiti süütamist tõeudawnid asju

ja nii Tiun kui ka Hass wöeti wahi olla.
Kohtulikule arutustle oli kutsutud 60 kuu
osade kohta. Süstemaatiliselt kogutud ant.-top. nistajat. Kaebealuste süü tehti kindlaks ja
ainestik wõimaldab õieti juba iga kihelkonna kohus karistas Tinni jn Hassi kumbagi I-aas

osalt ühtlane.
Peale nende tööde kaudu registreeritud ning
muuseumi saadud mitmesuguste uute muinas kohta kirjutada esialgset ülewaadet selle muinas.
leidude, on eriti tähelepandaw maa mitmes aegsest asustus'- ning osalt kultuurajaloost, mi
osas kinnismuististe arw, mida seni wasta- da hilisemad kaewamiied ning üksikasjalikumad
Mas kirjaMtses wõi arkiiwmaterjalis ei tun uurimused wõiwad täiendada.

tase wangirooduga ühes kõigi õiguste kaotanu

sega. Kaupmees Hassi wahiall olnud naine
mõisteti õigeks.

Erdmann tapetuna maa? lamamas.
Laiba kohal oli Kruusmanni jalgratas kat
kise kummiga. Erdmannil oli Pea puru.
Nähtawasti oli Kruusmann oma ratta sinna
jätnud ja ise Erdmanni rattaga edasi sõit
nud. Sündmusest teatati kriminaalpolitseile,
kust asuti tapmise selgitamisele. Politsei on
tahtnud Krimsmanni üle kuulata, kuid seni
ajani ei ole kumbagi, ei Kruusmanni ega
Türki, kätte saadud.
Erdmann fui ka Kruusmann olid mõle
mad ümbruskonnas halwa .kuulsusega mehed.
Kruusmann on waremalt «juba mitu korda
mitme süüteo eest karistada saanud. Praegu
on selgitamisel, kes Erdmanni tapnud, ja po
litsei loodab lähematel päewadel mõrtsuka
tabada.

Alf. Sällik 20 a. lawal.
Käesolewal kcwad.l sai täis 20 aastat
Alfred Sälliku esimesest esinemisest teatris.
Il), skp. pühitses ta seda Estonias" operetis
..Wiktoria ja humar", mis oli ka Sälliku tu*
Z nähtuks.

Tuluõhtu sündis waljaSpool hooaega.
Teater oli rahwast wiimse istmeni täis. Juu
bilarile aunetata suur loarberipärg kobaliku
saksa seltskonna poolt. Wcmadelt kolleegidelt
oli suur.korw Pudelite ja Puuwiljaga ning
..Estonia" näitlejate nime! Milwy Lmd andis
talle üle ümbriku. „mille kulge ei hakka wõ«
lauõudja kohtnpristawi Pitsatid ega haamer".
Terwitusi, suusõnalist ja.kirjalisi, oli rohkesti.

Muuhulgas käskis Tiun kodunt wangi
Lembergidele 2 miljonit tem
maija tuua omale Piibli: selle järele walmistas
pelmaksu trahwi.
ta omale kaitsekõne, mida ta ka kohtus ette
kandis. Kaitsekõnest Paistab, nagu oleks Tin
Riigikohtus oli reedel arutusel suurem
ni elusihiks ainult tööd teba ja paluda juma tollitrahwi protsess. A.-i'. „Karl Lenrbergi"
lat, kuid nüüd on ka tciuingune töö Tiimile asjaajamise rewideerimisel läinud aastal lei
omaks saanud.
dis maksudewalitsus, et aktsiate pealt ei ol
nud tasutud tempelmaksu, mispärast otsustati
Põllutööministri kõrgem amet
nõuda altsiate pealt 2000 kr. tempelmaksu ja
nik riigikohtus.
tempeltrahwi aktsiaseltsi juhatuseliikmetelt
Reedel Pidi riigikohtus arutus?!? tulema 20.000 kr. Tempeltrahwi määramise pärast
PõllutööminiZteeriumi kõrgema ametniku Bcn esitasid juhatuseliikmed Karl Lembera, Erich
jamin Martini teenistusest wabastamise, kii Lemberg ja Heinrich Danielsen kaebuse, mille
temaatilisi mitikwaarilis-topogrmrsilisi uurimusi simuZ. Kaebaja B. Martini wolinik wann. aga Talliuna-Haapsalu rahukogu oli jätnud
algatatud ja teostatud ainult piiratud alade adw. O. Tief aga palus asjaarutamist edasi tagajärjeta.
lükata, sest miimastel päewadel olewat esitatud
kohta. E. Laid.
Rewisjonikaebuse põhjal tuli asi nüüd
põllutööministecriumi poolt uusi tähtsaid do arutusele
Kaebajad seletasid, et
kumente. millega wastane Pool ei ole saanud nell ei oleriigikohtus.
aktsiaid
ega
ka ajutisi tunnistusi
meel tutwmMda. Niigikohus otsustas kaebuie wälja antud ja kui koosoleku
protokollis on
järjekorrast wälja jätta. Uuesti tuleb see aru tähendatud, et ajutised tunnistused on wälja
Kas "käitiswanem" wõi
tusele sügisel, sest riigikohtu wiimane istang antud, sus olenmt see eksitus. Riigikohus
kewadisel istangjärgul oli reedel.
"tööliswanem"?
Mis kaebuse tagajärjeta. Sellega jääb maks
ma kahemiljonine tempcltrahw'
Eile asute käitise tööwõtjaskonna asutiste sea
Urwastes põlesid taluhooned.
dus ee-ln õu tegele lugemisele alamkomisjonis. Tea
Ekspresside punane müts
Neljapäewa öösel kella 12 paiku Põles
tawasti on suuremates küsimustes juba kokku lepi
wõitis.
tnd. Walitsus esitas seaduse kohta rea paran maha Urmaste Wallis. Kruusa talus Osmald
dusi, nii et uus eelnõu ivasmb senisele tõöltswane Silla Päralt olem elumaja ühes kõrwalhoone
Tartu ekspresside kaebeasjas kuulutas
mate seadusele, üksikasju ja täiendusi kaalutakse
alamkomisjonis rahulikult ja asjalikult, kusjuures tega. Tuli lemmes nii kiirelt, et ei saadud rnglkohus reedel otsuse. Kohus oli otsustanud
ei peetud tarwilikuks seaduse arutamist katkestada. midagi päästa. Omanik hindab kinniswara tuhwtada kohtu, za siseministri otsuse, millega
Põlemisest tekkinud kabju 3500 kr. Peale ja kaebajatel oli ara keelatud punase wormi
Rea parandusi esitab poolt
hra P. Kolts, kes kogu aja alamkomisjoni tööst MallaZMara kahju 1073 kr. Peale. Hooned ja
osa on tvõtnud. Need parandused on põhjendatud Mallasmora oli 3320 kr. eest kindlustatud. mutst kandnune. Ministril tuleb asja uuesti
otsustada. *
ja otstarbekohased ja nende wastutvõtmisekS ei
Kust tuli alguse sai. ei ole teada.
peaks olema takistusi. Seadme esimene peatükk
wõeti 2. lugemisel wastu. Selle järele asutatakse
Laps süütas elamu.
iöömõtjaskonna asutised ainult tööstuslikkudes käi
Raadi wallas Kirka külas asrttv Marie
tistes, kus wähemalt 25 tööwõtjat. Tööwõtjaiks
loetakse eelnõu zärele kõik käitise töölised ja tee Wirro elamu ühe katuse all olewa rehealusega
ft' *Ür'£" ?°T ™ f<£om °>i kinnitamata
mjad.
põles neil päewil maha. Sisse jäi toidu- ja
fäf,i ? i r 33,110 S-a-Stas- poja
Rkl. J. Sihwer (rahwaer.) tegi ettepaneku, et riidekraomi 05 kr. wäärtuses. Hoone oli wa
laöt, kes tulega mängides ,üütas hoone.
käitise teenijad tuleks selle seaduse alt tvälja jätta,
põhjendades sellega, et käesolew seadus on mõel na ja lagunud, selle wäartust hinnatakse 250

Eesti on kawakindlolt läbiwiidud kogir maa
tud ja millede kohta on nüüd rahwasuust saa
dud teateid. Paljude kihelkondade antikwaari muinasteadusliku kirjelduse kaudu asetunud sel
näha juurelisatild kaardist. Aastail 1921—22 line üldilme on kirjelduse kaudu tähelepandaalal esimeste ninade hulka kul
kirjeldati kokku 51 kihelkonda, a. 1923—24 Walt muutunud, mõnede juures näib muutus tuurmaailmas. Käepärast olewatel and
koiku 442 kihelkonda, nii et a. 1921—24 oli koguni wõrdlemisi radikaalne.
metel Pole weel ükski teine maa selle teadus
tegelikult kogu maast kirjeldatud juba umb. neli
üheks kirjelduse kõttvaltulemuseks oli wõi liku kogumistöö teostanud samas ulatuses ja
wiienbikku. Sälwdes osalt katva uudsusest, kir. mälus saada täpsaid eri kinnismuististe nime kogu ala kohta. Kuid küsimus Pole uksi töö
kirju, seks et wptta muistised riikliku muinas läbiwiimise ulatusest ja suhtelisest kiirusest
#) KinniSmuiStis kinnine muinaS jäänus, jäänuste kaitse alla. Wasünv uus muinsuste waid ka töö mõte endast on uus, mida warem
nagu kalm, muinaslinn, ohwrikiwi jne.
**) Muistis muinasjäänuS ehk muinasaja kaitseseaduS on meil teatawasti olemas a. mujal pole tarwitatud. Rootsis alustati, wõib
1925 (Niigi Teataja 1925, lfr. 111/112). olla meie eeskujul, wõib olla ka iseseiswalt.
leid laiemas mõttes.
wastaw öö mõni aaSa hiljem, mustal on süs.
aastail 1921—1927 *). Kirjelduse käi? on
*) Cicit on eelnewaS nimetatud maa 114 ük

••) Selles arwus pole kaakla arwatud Saare

iusest praegu kirjeldatud 112 üksust; kirjeldamata
on tveol Kihnu ja Ruhnu saared, miZ territoriaah
ielt tväikestena, moodusta wad stiski kumbki kihel

maa ning Muhu 12 kihelkonna kirjeldust, mis tvähc
lühendatuna on ilmunud trükis pealkirja all: Saare

konna omaette.

arkeoloogia kabineti toimetused 2. Tartu 1921.

Tartu keskkoolide lõpe
tajad.
S. Treffaeri giimn. lõpetasid:
Humanitaarharus: Bruno Aunu?, Walter Anton

maa ja Muhu minnas jäänused. Tartu ülikooli

Tartu linna tütarlaste maja
pidamise täienduskooli
lõpetasid:
Leida Jugar, Liuda Kuulbach, Ella Lumi
(cum taude), Linda Treier, Eugenie Spitel
(cum laude), Salme WeSke, Johanna Lüdiuvois

Leo Birkenthal, Avtved Hain. Willem Janson, (cum laude), Selma Tilsen, Aino Soodla, Leida
Artur Jürgenson, Alfred KapSta, Erwiu Kast. Tomino (cum laude), Aino Lübek, Natalie Neu
Aleksander Kiima (cum laude), Leonhard Kolli man, Armildv Uirer, Johanna Lolk.
na, Ilmar Krati-?, Eduard Lõhmus, Leonhard
Tartu NaisühinUtt Kästtöö
Mark (cum laude), Harvi Meoma, Eduard
Muhli. Otaw Mägi. Emtl Parts, Laur Pehup,
tooli lõpetajad 1931. a.
Hillar 'Priima, Willi Partol, Harald Raudsepp,
Käsitöö osakond: Helmi Gerber, Aino Kimi.
Heino Rebane. August Reiman, Erich Reinwald,
Walier Soome, Helmut SäMier, Bernhard Alma Moks, Magda PstSsa, Leida Raudsepp, Alide
Steinberg. Ilmar Steiuberg. Lembit Susi, Jo- Tiitso.
Riieteõmblemise osakond: Jenny HäuNer, Htl
Hannes Sutt, Harri Ttllmarm, Eduard Tootson,
da Kabin, Irene KomvuS. Juuli Luksevv. Leida
August Traat, Jakob Wisnaprru.
Meltsas. Alma Paal, Natalie Sapotzki, Hildegard
Klassikaharus: Erich Hindrikfon, Wilfried Urm, Silwia Wotltri. Amanda Wöhrmann.
Kants, Elmar Keerd, Edzar Kokka, Elmar Kõrda,
Raamatukõitmise-nahatöö osakond: Lilli Pvtral,
Fromhold Limberg Eduard Lind August Pehka, Erika Rummol.
Johannes Soots, Adolf Tamm, Johannes Wäld'
Kangakudumiie osakond: Meta Moke, Anna
mann, Lembit WcskjmeiS, Karl Wisser, Richard Mölder, Paula Neuseild.
Wölli.
Pesuõmblomise osakond: Lidia Kapral.

Reaalharu?: Lembit Arbeiter, Boris Atvald,

Peeter Latving, August Lellep, Toiwo Maim, Eero
Muna, Artvo Mägi (cum laude) Woldemar Mägi
(rant laude), Dcklew Nagla, Waldeko Paukson,
Werner Peterson, Elmar Redel, Boris Tiedt (eum
lande). Elmar Tork, Dawid Wi-rkhauS (cum laude),
Wiklar Wösu.

dud ainult tööstuslikkude käitiste kohta ja kauban
duslikud ettetvõtted on jäetud tvälja. Tööstuslik
kude käitiste teenijad on aga samas olukorras, kui
Ü. E. N. Ü. üleriiklikud wõist
kaubanduslikkude käitiste tööwötjad. Realegi oleks
lused.
''eega käitistes raske wahet teha. missugused tee
Laupa etval algatvad Tartus Tallinna tSnawa nijad on tööstusliku ja missugused kaubandusliku
spordiwäljal üENü üleriiklikud ksrgejSustiku wöist käitise alal tegewad. S?st sageli täidatvad need
lused. Kawa» on laupäewal 100 m eel jooksud. büroos mölcmi ülesandeid. Ka ei oleks neile töö
S 0 m eeljookS naistele. 300 ja 1500 m jooks, liswanemate tvalimifest kasu, kuna teenijaid on käi

kaugus, kuul, ketas, testvas ja köiewedu ning tiseS kaugelt tvähem kui Ettepanek sai poolt
Tarka liana tööstus- ja ma
4XIOO m za 800-j.400-i-200-i.lOO m teate 4 ja wastu 4 häält ja esitatakse üldkoosolekule lva
jandasõpilaste kooli lSpetastd
jooksud. Algus on kell 5 P.l. .Pühapüetval aga riandina. Edasi näitas rkl. J. Sihwer. et nime
tused käitisnõukogu. käitis-üldkogu ja käitiswck
Metalli- ja puutööliSte vassi: Konstantin kell V% 11 hom.
WSistluste peakohtunikuks on kapt. L. Tõn nem ei ole mitte õiged, waid sisuliselt wastolus
Sdlep Alfred Ka>k, Artur Rmidseping, Elmar
son. peakorraldajaks W. Wahtel ja arstiks dr. seaduse enesega. Alates juba pealkirjast, kõneleb
TautS Mihkel TennuS, August Ustatv.
Esimestele kohtadele tulnud sportlastele •seadus tööwõtjasZonna asutistest, mitte aga käitise
Ehitustööliste klaSn: Hermann Kitviware, Kukk.
auhindu ühes meistrimärgiga, teisele ja asutistest. Nagu aruandja poolt määrttlctud, tu
August Klein. Alfred Kuu'e. Moldemar Maßow. jagatakse
kolmandale kohale tulijaile aga diplomid.
leb käitise all mõista nii tööandjat kui tööwõtjat
Ostvaid Nikmaim. . _ ,
ja tihti koos. Järjelikult oleks käitise nõukogu
Awawõistlus uuel jalgpalliwäljal.
Kontori- ja äriteenijate klassi: Anna pleier,
Voldemar ENer. Johannes KanderpaiS. Alfred
Laupäewal kell 7 õhtul kohtatvad Karlotva kogu ettewõtte nõukogu. ku§ ei oleks möeldaw. et

Künnapuu, Elfriede PaabStel. Artur Tammepuu. möisas uuesti kordaseatud jalgpalliwöljal Tartu
Majapt-damiseklaSsi: Olga Kastan, Marta Jalgpalliklubi ja üENjs Tallinna osakonna mees
Lehtmets. Alide Mets. HAda Nagcl. Herta Peter sonnad. Wõistlusest ennustatakse hooaja hulvita
wamat jõukatsumist, sest teatamasti on üENü Tall.
ion. Melanie Ward.
Na: Ääsi l öök lassi: O lga Bleirr, Alma vvett. osak. tugewam-aid wmkes«ltstd« meeskondi, nnllcst
Muujas wõrsunud rahtvuSmeeskonna tänawune
Geria Kanep. Agnes Lemma-s, Elise Mets,

Reinwald, Irina Saks, Irene Schmrdt, Irma parem tormaja Kass. Kohtamine on üksiti ka
uue platsi atvawöistlusek».
Tammist, Anni TiirÄ.

tööandja puudub. See wastaks praegusele ette

wõtte juhatusele ja nõukogule, mitte aga ü?ü tööMõtja asutise mõisteile. Seepärast teeb J. Sihwer
ettepaneku, et wostawateks nimetusteks käesolewas
seaduses tuleks tvõtta: tööwõtjate üldkogu, tööwõt

jäte nõukogu ja tööwõtjate wanem.

TEADAANNE.
Igasuguste segaduste ärahoidmiseks teatame, et prl.
Minna Aleks, tütar Letsar

ei seisa enam arvates 8. apr. g/A. „Eesti Maanaiste
seltsl teenistuses ega pole õigustatud ajama enam mingisuguseid
Eesti Maanaiste Keskseltsi asju.
Eesti Maanaiste Keskseltsi juhatus.
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270.000 krooni kahju.

Kuidas sündis Ü. E. N. Ü.

Tõupuhtas feakaswatufe tähtsam päewaküstmus.
Pilt Ä. E. N. Ä- Tartu osakonna Iv-aastasele tegewusele.
Laupäewak ja pühapäewal pühitseb Qle
maalise Noorsoo ühenduse Tartu osakond
oma 10-aastase kestwuse juubelit, mispuhul
pole huwituseta heita pilku selle omapärase

daläinud algatusega leiab osakond tvarSti seltskonna
tunnustuse.

Järgnewad aastad, mis rseloomustawad meie
noorte huwirohkust iga? tvariateiooniS. Täis
mstuld. energiat ja töötahet, wahelduwad teatud
iöusu ja mööna ajajärkudega tänapäetvani.
Heites pilku Tartu osakonna 10- aastase ise
tcgewusele, ei näe meie küll mitte materiaalselt hin,
initatvaid tnäärtusi, kuid töötulemusis wõime rahul

Praegu on käimas sugusigade müük Wene
maale. Venelased sõlmisid küll lepingu kuni
25. juunini s. 0., kuid juba kõneldakse nende
ringkondades lepingu pikendamisest kuni 1.
juulini ja uue lepingu sõlmimisest sügisel.
Seda põhjustab asjaolu, et sigade wedu Ees-tist Venemaale wõrdlemisi lühemat teed sün
nib kui mujalt ja et meie sigade hulgas juba
õige häid puhtawerelisi sigu olemas, mis

gade juures peaaegu sugugi, küll aga fyonltf
kirde suguluses olewate külasigade juures.

Kõiki tähedatud wigu saab ära hoida lot
raliku seatõu muretsemisega ja toitmisega.

Seni on umbes 3000 emist wälja praagi
tud, mida tuli 20 krooni odawamalt müüa
kui sugusiga. See teeb 6-000.000 sent! kahju.
Kui siia juurde arwata meel see kahju,
mis saadakse sigade 2. ja 3. sorti minekust,
siis on asi weel kurwem: seni kokku tulnud
sugusigadeks kõlbawad.
dustuirdega märkida: 10 aastat on tehtud Tartus
Kahjuks peawad aga wastuwõtjad weel peekonsigadest on umbes 13.000 siga läinud
iseseistvat rahtvuslikku noorsoo kultuuritööd 12Ö0 õige palju emiseid tvälja praakima halbade .2 ja 3. sorti, miS sea kohta keskmiselt 5 krooni
noore osatvõtul. Tartu osakonnas tegutsetvad prae omaduste tõttu ja nimelt tuleb ette p a r a n wõimaldab wälja maksta.
Sellega oleme halbade peekon
gu: lauluharus segakoor 78 lauljaga helilooja damata tooreid tüüpe, kellel nahk
Rich. Ritjingu juhatusel, 35-liikmeline meeskoor ja paks, harjas tugctv ja pea pikk ning raske; sigadepealtsaanud 7.500.000 senti
keelpillide orkester 10 mängijaga. Näiteharuz hra
samuti mtlsta ja halli kirjuid ja sa kahju.
Arwestamata siin juures on weel see.
Tectsoffi juhatusel üle 20 noorsoolase on õppinud masuguste plekkidega. Õige tihti praagitakse
hulk tväärtuslikkn materjali ja eünenud pidude!
sigu nõrkade jalgade pärast. Jalgade nõrkus kuipalju halwad sead on peekoni turgu Ing
omawahelisiel õhtutel jne. Qmakultuuriharu
on kahesugune weresuguluse tagajärjel ül lismaal rikkuda jõudnud.
Sellega oleme halwa seatõu tagajärjel
wana-Eesti omakultuuri alalhoidmine. Töötab diselt nõrgaks jäänud kondikawa ja ärawaju
rahwatantsude grupp üle 20 tantsijaga.
nud pägimcd ning rahiidi haigus, mis tekib poole aasta jooksul 13.300.000 senti kahju
Peale nende töötawad tveel: spordiharu, raa lubja ja liiknmiscwõimaluste puudusest. Ka saanud, missugune summa aasta lõpuks
matukogu, male ja korouaklubid, raadioring, kir nisade wähesus on tihti ette tulew nähtus. tõuseb kahtlemata kahekordseks.
jandusharn, espcrantoharu ja karHkuSharu.
Need wcad ei esine wärskendatud wcrega si-

noorsoo organisatsiooni sünniaega ja senisele
tööle.

ü. E. N. ü. sünd
langeb 1913. aastale, meie wabadussõja päe
wile. Salkkonna Tallinna õhtugümnaasiumi
õppurite poolt algatati mõte. luua sarnane
ülemaaline noorte liit, mis koondaks enesesse

kõik ecstr nooruse. Kuna seni noorsoo liiku
mine ja isetegewus oli killustatud ja laiali
paisatud üksikute noorsooliitude ja ühingute
näol iile maa, kerkis esile tungiw wajadus
ÜENÜ Tartu osak. juhatus 1931. a.
tloorsoo üldise koondise keskkoha järele, mis Seifawad wassak. parem. 1) K. Järtv, laekur,
wöimaldaks meie noorsoole laiaulatuslik!» 2) J. Jakk, arkiwaar, 3) E. Lätti, kirjatoim.,
ja iseseiswuslikku iseolemist ning kegewus 4) E. Kukk, abilackur. Jstntvad tvaSsak.
pinda.
parem. 1) A. Lepik, abies., 2) A. Mark, abi
Mõte leidis alul paljude poolt wastuseis kirjat., 3) W. Asmann, esim., 4) A. Palla,
mist, paljud arwasid, et niisugusest ülemaali
abikirjat.
sest noorte koondisest üldse asja ei saa tema
liig laia ulatuse tõttu.
GuSww Härm, J. (Weide) Loosalu, K. J. Kull,
Praegu kmrlub ü.E.N.ü. Tartu osakonna juha
Kuid selle mõtte kandjaid, tookordse õhtu G. Ados, P. Plcmfeldt, S. Pall.
tusse:
W. Assman esimees (8 a.), A. Lepik (5
kooli õppureid Gustatv Härmiqa eesotsas ei
Nagu igalpool, oli algus raske, polnud hm»
aj. Kr. Järw (4 a.), €. Nurk, Ed. Lätti sek
kohutanud seesugune suur opositsioon, ' waid uustust, polnud tvarandust, samuti ka orggnisgtsioo
retär (4 a.), J. Jakk, A. Palla, A. Mark, E. Äuff.
"Eesti nädal" Tartus.
noored asusid wallutama tulewikku, ise awaS ui ilme, mis erineb teistest oma lmnnlatusliku te
Esimene
aastaküunne
on
möödunud!
On
tema omale teed.
gewnspiirkonnagg ei leidnud küllalt poolehoidu.
Korraldatakse näituse ajal.
Noorusliku entusiasmiga jatkati wisalt Oli raskeid heitlust, et läbiwiia ja alalhoida kord olnud häid, tagajärjekaid saawutusi ja on teh
tud ka wigu, kuid neid wigu parandades wõib
algatatud mõtte teostamist ning selle tule algatatud ettetoötet.
dumaa tööstus vea lindagi ette wõtuud oma
Ent siin on wõitjakS jäänud meie tvaba rahwa Tartu osakond rahuldusega alata oma töös
museks oli ülemaaline Eesti Noorsoo ühen
teist
aastakümlnet.
saaduste propageerimiseks.
Walismaa
saaduste
tarwitamine
on
wii
dus keskkohaga Tallinnas, mille ümber pi noorsoopere. Ü.N.ii. on praegu ligi 200 osakonda
mas?l ajal küll wähenenud, kuÄ>« ulatub eudi.
Anvcsis mõttes praegust fitfifuft. kus kõik
iile
10.000
(10.200)
liikmega.
Wisadnse
ja
töö
did koonduma üle maa osakonnad samahuwi
selt üle meie kandejõu. Waawmala mitnie jõud tuleb koondada rahwamajauduie tõstm-.
tahtega on kõik raskused samm-sannnult ja aeg-ajalt
liste noorte poolt.
sugnstele riiklikult tarwitusele wõcstud abinõu* !ekS. otwstas Tartu põllumeesteselts tungi
Warsti algab Harjumaal osakondade kii wSidetud. On kogunud rohkem ja rohkem poo
de!?, ei leia kodumaa saadused alati küllalt malt tarwilikuks Pidada «Eesti näda l a"
lehvidu,
mõtteosalisi
ja
noorsoosõprn
ja
nüüd
on
re asutamine, milliste osakondade asutajaiks
tarwüajaZkonda. Tollid on teatanxü mõju korraldamise Tanus. PõllumeeSteststtn poolt
osutusid sama keskkooli õppurid, siirdudes tunnustanud ü.N.ü.-d ka riiklik walitsus: meke näe
juba amaldauud, kuid tulenmstega ei saa tehti neil päewil kaub.'tööstuskoja Tartu ma*
me Ü.E.N.11. kultuurnõukogus (Tallinnas) keskju
oma kodukohtadesse, koduwaldadesse.
konnale ettepanek kokku luthtia asjaomast?
mski
rahul? jää'da.
hatuse juureS tegutsewat: riigikogu esimees K. Ein
Ka Tartu osakonna asutajate idcelisteks
ntnüsrc nõupidamine. ühtlast on oõllumecste»
Er
kodumaa
saadusi
ikkagi
alla
hinnata?!?,
bund, end. riigüvanem laakson, K. Ast, O. Kös
isadeks
selts astunud ühenduste Wabrikantide ühin'
lauged
kahtlemata
teadliku
oüjaZkonna
puu*
linnapea Uesfon, major K UtuSte, rkl. J.
olid samad Tallinna keskkooli õppurid, kes ter,
dunus? arwele. sest wäga mitmel alal kodu guga, Töösturite keskühinguga sa Kaupmeeste
Loosalu, ETA dir. K. Kornel. Aule, Sihiver, West
siirdusid Tartu ülikooli, siin jatkateS noorte
maa laadused mitte ei ol? samas wäärtu'es ühinguga. Põllumeesteseltsi algatus on kaup'
holm ja palju teisi. Samuti on tunnustatud ka
organiseerimist.
kui mälismaa omad, waid isegi iiletawad wii> meesre sa töösturite ringkondades ,'oeja poo.
Tartu osakonda.
Kogunes peagi salkkond noori, eesotsaZ
maseid.
Omal ajal kodumaa laaduste heaks lehoidu leidnud. «Eesti nädala" soodsamaks
fi, E. N. ü. Tartu osakond algaS tSõd
K. J. Kulliga, kes moodustasid Ü.E.N.tt.
eltewõetud
propaganda otvaldas kahtlematu ajaks peetakse mgist, mil põllutööd juba iö
Tartu osakonna ja 30. märtsil 1921. a. toi kirjanduse, lautu*, spordi- ja naiteteaewuseharu Tartu osa?, vahwatantsu rühm (keskel juhat toaga suurt mõju. kuid tviimaseil aastail on pukorrale hakkawad jõudma. Seni on jää*
mus koosolek Laial tänawÄ nr. 1, kus 16 dega. mis tvõimaldaS noortele laiaulatuS likku ene
see töö soiku jäänud. Wiimasest kodumaa dud peatuma Tartu näituse ajale 4.—7.
J. Timmermann).
noorsoolase osawõttel otsustati asutada Ü.N. seharimist.
saaduste propagandanädalast alates ei ole ko* septembrini.
AaSta-paari pärast WSime Ü.N.ii. elus märkt
U.T.O.
Esimese Tartu osakonna juhatuse moodustasid da noorte arwu Mitmekordset kaswamist. HäSti korPeokawa laupäewal.
nui) n«r?to sama aja toodangult 47 Juoti
Hommikul Mlit B—lo löirTiiTöortbfl eelprsow.
tcrascioodang 41 prots. wähom olnud.
kella 10—11 tantsurühmade peaproow. Kell 12
Maailma
rauatoodang
A. m.-ü hiSrri k i d e ? on langenud m.haSn
on osakondade Mahcline svonlik nõupidamine
raua- fui ta ictofetoodang. Enmcnc nanab 33
(kongress) Jakobi t. 8. E. Karskusliidu tumme"?.
langemas.
prors. ja taine 34 tmots. wähenem-ü.
Kell 5 dl. algatvad spordiMõiUused. .Eesti
Kcfkuivõttes :õuüS möödunud ess me ci
õhru" ..Vanemuise" aias ja saalis. ..Vanemuise"
Inglismaal toodang 47 prots.
wer randi! Euroopa tähtsamale rauaorodui
orkester esitab eesti heliloosaie iuitrmnentaalteo
scertjate rüüde toodang 9,9 milj trumm;, kuna
wiiheoenud.
ieid (ka nooremaili. IIENü osakonna segakoor
käcSolcwal aadtal ott tood-ang mmtü 6,c mil u
laule nooremate heliloojale loomingust (E. Võrk.
Juba läinud aastal selgus, et paljud raua tonni. Sumade rü/ide tcrasc.'ood<7ng oli IP3O. a
N. Nitsing ja Kõomägil, ühendatud meeskoor esi produtseerijad
maad on oma toodangut eelmise
talu Kuldrannake A. Läte ja .Noored sepad" aastaga wörreldes märksa lvähendanud. Iseära eftmefel wecrmidil 10,7 milj. tn. ja nüüd 7.6
i oübendu? juubilarile R. Rrtnngnlt, G. Suitsu nis suurt wähenennst toodangus näitasid möödu miil. tonni.
Eh? küll paari wnmase fim ?»bra piiuduwae
sõnad). vaari lauluga esineb ka .Hõimla" osa mtd aasra wiimased lund.
tv«el nräncd andmed raua kogütoodangri ülc. !u,d
kand (Tallinnast), ennemad mitmed tantsuräh
Toodangu wäheuemine oti käesolcwa a»?ta tiialased oudmed nüitawad. et mõn?.z ou
rnad hnwizaware rabtvnstantsndega, ..Eesti mins
toecrandil weel "Mureni ohmb tui möödub toaMttvTtt tn,üe?;cmtnc iceol suurem olnud fui
ml? sõna? sa pildi-?" hnwitaM ajalooline üle- efttttcfd
käesaleiva aaHia cnme?tel kuudel. Waewalt nru
Maade Eesti käekäigust, esitab üENü T. osak. (sõ nud aastal samal ajal.
Nõnda on Saksamaal tooreSraua toodang daivtid ?.irflnclvad kuud seda vuudujänlr kart:,
nalise oi'a kannab ette K, Ader). Lõpuks K. Adra
deklamatsioon.

Külalised. ke? Tartu osa?omia iituMtöeoft oia
Ivstawad, pidid haabuma reede BBiul ja laupäetva
hommikul.

esimese 3 kuuga möödunud aasta sama ajaga wõr

rclfcc-j wöbenenud 45 Prois. ja toocestciusc too
dang iile 36 prots. wõrra.

nõuda et aasra kokkuwörtes käel

olcwal aadtal artvatawasti eelmic-tcü oaKr.:ie't
wöhcm rauda sa terast.

Belgia? on rauatoodangn wähcneminc 23

nnsittßiSiunttiinnuiAttUti

protf. ja terase toodangu langus 27 prois. möö
dunud aastaga wõrrcldeS.

Kõõma, paliaspeasase
ja juuste wäljalangcmise wastu aitab bioloo
rel ümaral nagu reiStes riikide? ja ta ci tõuse giline juuksctoonikum „Cholestin", mida kõi
mitte üle 11 prost.
Inglismaal näeme oga toodangu kohuta gist apteekidest wõib saada.
Prantsusmaal näitab toodang samuti

wähencmist. tuid siiski kaugeltki mitte nõnda suu

1 ..V«Ma"WONWMM!! 1
Tartu osakonna segakoor, keskel koorijuht R. Ritsing

Mõnda H. Reimani
"Eestlaste rassilisest koostisest"
Juhan Aul, ERK.

kui mitmest rassist ta lrmdjaskond koos
wanemate tunnuseid (las nahtamalt tvöi on was tu rä äki wusc d. 112. lk. öeldakse, et
tub! Kui H. Neiman tõesti teadlikult toaibuioalt)"ll jne. Mida see ütleb? ütleb seda, inimese kuuluwus teatud kindlasse wererühma «on
tahab olla „soome-ugritamise" lammutajaks, et on kirjutatud asjust, millest pole aru saadud... tingitud ainult päriwusest; ükski muu tegur ei mö
siis oleks ta raamat wist küll karuteeneks Ja nii mõni teinegi asjaolu osutab seda. Nii loe justg ega muuda seda kogu eluajal." Sellele rää
meie rahwuskultuurilisile püüdeile. Minule me 15. lk., et „säärane on tulemus, kui wanemate gitakse wastu 116. lk., kus., eestlaste ja naaberrah
paistab aga, et antud korral on soome-ugri ristumise järel järgnewad pölwed sigitawad isesu waSte wererühmade wõrdlnsel lubatakse kaasa rää
probleemi antropoloogiline walgustomine" gutamise teel. Teostub aga ristumine, ka? warda kida «ühtlasi geograafilist tingimusi"; 121. lk.. kuS
tegelikult hoopis kõrwalise tähtsusega, sest

tõesti, siin on asjad ammu selged, siin pole
KüeSokew artiSel on molle midagi eriliselt „walgustada". Raamatu
owaldamifekS saadetud EeSti Rah tähtsus ja ülesanne seisaks õieti selles, et
wuSlaSte Klubi (ERK) poolt.
ta tõuküsimnsed jälle kord meie tähelepanu
Toimetus.
keskusse nihutab, et ta lugejale need
mskestihangitawad andmed, mis meie kohta
Waewalt on meil mõni populaarteaduslik kirjanduses ilmunud, et ta õpetab lugejat
teos nii elowaid mõttewahetusi esile kutsu bioloogiliselt mõtlema ja waatlema.
nud kui seda on teinud H. Reimani „Eest
Kuid ei saa oletada, et ta neid ülesandeid
laste rassiline koostis".
Jaa see on ka täiesti arusaadaw. Tõu hästi suudaks täita: tööl on terwe rida sisu
küsimused on sellised, mis lugejat tõsiselt to lisi puudusi! Algaksime pisiasjadest. Ei
hiksid hnwitada, asjaomaste andmete esita jäta ju kingi head muljet kui tuntud teadlaste
mine meie kirjanduses nii ulatuslikul kujul, HanneSsoni, Wilskmani, Quntre
fa g e S'i j. t. nimed kirjutatakse j ä rj e? in d nagu seda teeb H. R e i m a n, on esmakord lalt
tvalesll: HanncSson, Wilksman, Quaterfage;
ne. Pealegi seab Rei m a n oma tõõ si ei jäta head muljet, kui me kirja udu seloricln S leia
hi ks huwitawa probleemi: ümber lükata
wäidet, nagu oleksime „tõu-sugu?asi kõigi rah me terwe rea tühiseid asju, krma
wastego, kellega seob meid keelesugulus", nii

fiiS ka mongolitele lähedal seiswate rahwas
tega. Peab kohe ütlema, et too wäide on
rohkem kujutletaw kui tõeline, sest ei
ole wist keeleteadlased sellist wäidet
püstitanud, ja et biolpogidki meid kunagi
pole pidanud „mongolite perre kuuluwaks",
seda ütleb Neiman isegi (134 lk.). Tahes

oma aluse" (156. lk.), „pole neist ühe wõi teise

.hõimurahwana' teiste seast wäljatõstmi
seks mingit alust" (166. lk.), wõiwad mõnesid
agaraid sulemehi üles kihutada (ja ongi suba
kihutanud, wt. R. K.-P.-i kirjutisi „Päewa
lehes"!) naernwääristama ja mõnitama kogu
soomerahwaste ühiskultuurilisi liikumisi.
Meile peaks aga olema enam kui selge, et
kultuurilistel ühisüritustel ei tarwitse
olla mingisugust tõulist alust. Mis mõte
oleks mõnda rahwast wõi mingit kultuur
konda hakata lõhkuma nii mitmeks eriosaks,

aga fui arwcstaksime fõi ? t andmeid, mis
meil asjaomase küsimuse kohta olemas, siiS ci
saaks seda mitte wäita. 73. lk. tõendatakse, cr

„iseloomulik saartele on suur ülilühipealiste
Prots.". Mille põhjal? Kõigest 149 mõõdetu
andmete Põhjal! Aga toestus? Allakirjn
tanule, kes omab ülewaadet tuhandete
dega wöi puhtale alglvariantidega (? J. R.), siis tõendatakse, et «lastel pole wererühmad wcel kiil» saarlaste peaindeksi kohta, ei ole midagi selle
on pilt muidugi keerulisem (? J. ST.)?" Autorile lalt wälja kujunenud"; 113. lk., knS öeldakse, ct et laadset silma paistnud ja see näitab kni ris
ei näi oleivat teada, et rsefugutamine on lväga pii oleioat «selge", mil määral wererühmad vlluwad kantne on nii kergelt üldistusi teha. 126. lk.
ratud nähtuseks loomariigis koguni haruldane mutatsioonile ja seega «siiski wõttvad olla tingitud lastakse mongolite dominantsed tuimused
—, tatoalifelt ristataksegi warde. mis ei tee ümbruSmõjudeft". 73. Ef. wäidetakse, et peaindeksi „teiste analoogilistega" osalt „ühte sulada"
«pilti" karwawörragi keerukamaks, ristumise suhtes meil seiSlvat «arwult cstincsel kohal keskpca (!) autor räägib seega omale jälle tublisti
teel on päriwnsseädused loomade juures awaS ne daalia rass", kuid juba järgmisel lk. öeldakse, et wastu selleks, et „scletada" mongoliniüpi
tatudkil 17. lk.: «Praktilises rasside eritluseks «puhtaimate ida-balti rassi esindajate
de wähcsust Eestis. Rohkeni wist kull lõbu
ja eriti rahwaste sugulussuhete jälgimiseks on hämelaste peaindeks osutub eestlaste omale sa piibujutuna kni tõsise järeldusena saab
Mend e I i seaduste kohaselt domineerimate trm kõige lahedamaks". 87. lk. kinnitatakse, et eestlased wõtta eesti nane „ristluude raiooni, mis se
nuste esinemissagedus... kõige sobiwam." Mitte sobiwat «wõrdlemisi Hästi ühte kirscnniolisie skundi dawõrt wähe nõgus, et wilunud silm suudab
karwa wõrragi? Rasside eritlemisel me Mendeli naawlastega", aga juba mõned read alamal ja ka koguni rõiivastatnd naiste seas eestlasi eral
seadusi küll kuigi palju ei Maja Reiman isegi et järgmisel lk. tähendatakse, et «rootslased, istand dada" (54. lk.). Wäga palju tahetakse järel
lased ja norralased on eestlastest palju kitsama
kasuta oma soowitusi jue. jne.
dada wererühmadest: meie kõige lähemat su
Paratcmratult käib sellega kaasas Mig u. 17.
lk. loeme, st kui dominantne tunnus «leidub kum
maski wanemas segawereliselt, siis omandab kaks
kolmandikku järglasist domineerima tunnuse";

näoga", et eestlastel on «tüüpiliselt lai nagu". 168.
lk. loem-, et «pälwib tähelepanu, wõrreldeZ eestlas
tega, kõrge pruunide prots. liiwlastel". aga mõned
read edasi, et «eestlastel on tumedamaid silmi roh
kem kni liiwlastel". 121. lk. tähendatakse, et Peipsi

mis kSnelewad selle wnstu 113. lk. me leiame

das Neiman faktidest järel d u si teeb.

imb, osalt uuemadki (Echeidti, Hirszseldi, Johann
s-eni, Donneri jne.) teoed on hoopis mainimata; peaks olema: kolm neljandikku järglasist. järw on esinenud tõkkena idapoolsete were»
Lige korduwalt tähendatakse, et scgarahwaSte juu
mõjude waötu, kuid hiljem wäidetakse. et meil ole,
ei jäta head muljet, kui osfttSsfrm tarwitatakse Wa
reS iga põlwega domiueeriMad tunnused ikka roh
wat .werepildilt just kõige rohkem saruadust wene
les! i (wäliSrand pro wilisserw, gromagnon pro
kem ja rohkem, «kiiresti omaMod ülekaalu." Aui lastega" jne.
Cro-Magnon, pealuu pro ajukolju, ajuluu pro aju
fee nii oleks, siis peaksid nad ju lõppude lõpuks
kolju, oiSmikusagarad pro otSmllukühmud eh? -köb.
Nüüd weel mõned näited selle kohta, kui
jääma ainulesiks. Kz-id mstor toob isegi näiteid,
rud, ankülüs pvo antsüülu» jne.).

Parem ei ole terwe rea mõistete käsitlemisega.
tahtmata tekib küsimus, kas üldse oleks maks Autor küll juba töö alul ütled, et „ mõisted .sugu',
nud soome-ugri rahwaste tõulise suguluse .liik' ja .wartant' 0n... omandanild kindla teaduski,
puudumist eriliselt tulistatawaks teha, ku tähenduse ja nende kasutamine ei tee raskusi."

sest niisugused laused raamatus kui „soome
ugri rahwaste ühtekuuluwuse idee kaotab

tvat langust. Muda on tooreSraua toodang läl>

omapärase walemi: r -j- p+q = V TT+T— 104. lk. tuuakse ette, et saarlastel W i l l e m s
ei olewat leidnud ntusti juukseid ja oletab sel*
—V 0 -fB +l—V 0 -f stt= 1. Too woclem on lest „tugewamat põhja- ja daalia rassi mö
nähtawasti saadud kolme iseseiswa walemi ju". Et aga saartel tumepruuni on rohkem
Knid kõiki neid mõisteid autor tarwitab tvalesti: (r " VÕf p - 1 —. VÖ> 85; q 1— VÕ+"®)" kui mandril, mis räägiks „daaila-teooriale"
mehaanilisel ja waleSti liitmisel. Mis aga halwem, „wastu", sellest ei tehta numbrit. 108. lk.
15 lk. leiame sugu", kus ei so
biks, sest soomõistet tarwitatakse teaduses isase on see, et selle walemi järele me ei saa tundma „eestlastel rohelised silniad 6,5 Prots, unda
ja emase eritamiseks (Neimanil on aga tegemist iute r, p ja g wääriust arwuiada! 83 lk., wist min Willems loeb heledateks, olcine arwanud
tvärrapaari järeltulijatega); 13. lk. tarwitatakse ist arusaamatuse tõttu, wäidetakse, et «euroopa tüü scgawänvusc hulka rootslaste ja soomlas
tõu mõiste aseme! wariandr mõistet ja 127. lk. la bil" «erineb natse pea mehe omast suurema
te juures pruunide ja sega rühmade wahckor
seb Neiman liigi inimese (specie? Honw sapienS lt.) (minu sõrendus; J. A) kõrgusega. Toeliselt on
di silmas pidades". Nii: et soomlaste ja
jagada tviide liiki! 13. lk. piiritletakse wärda küll aga ka euroopa naiste dea mehe omast tublisti rootslaste wahekordi kätte saada,
kui puhtawereSte wastandit, kuid paar lk. edasi kõ madalam. 81. lk. esitatakse andmed, mis näi saadakse hakkama sellega, et rohelised (heledad)
neldakse. „wärdade puhtawereSte st (minu tawad, et koljumahu äärmised wariandid on h i i n silmad arwatakse segawärwuse hulka.
sõrendus; J. A.) eksemplaridest"! 16. lk. kõneldakse lastel sagedamad kui eestlastel, kuid wõhe ala 54. lk. järeldatakse, et „eestlased näiwad s u u
genotüübift kui pärrwu-tüübist (mida me ei näe, ei mal loeme, et „wõ!me konstateerida eestlaste koos reSti (minu sõrendus, J. A.) erincwat kit
tunne,millest mealle? katsete teel loome kujutluse), tises suuremat ebaühtlust" jne.
sapunsalistcst inongoloididest." Toodud tabeli
kuid sama? öeldakle ka, et too genotüiip sisaldawat
Teine pahe, mi? asja mittetundmisega kaasleb.

andmeil wõiks sellega weel kuidagi päri olla,

gulust suurwenelastega! Kui silmitseda

seldi andmeid ja neid nii mehaaniliselt
hinnata, siis saaksime samawõrra sugulasteks
ka hispaania juutidega. Ja siis too „daa
lia rass", misse esinemist katsutakse igast kni
pisemast asjast wälja lugeda! Autorile to
hiks aga teada olla, „daalia-rassi" olemasolu
wäitmine põhjeneb praegu alles enam km
nõrkadel jalgadel. Isegi Lundborg ja
Linders omas uues klassilises teoses
rootslaste üle („daalia-rassi" kodumaal) ai>
wcstawad seda „rassi" waid sissejuhatu
scs ja sedagi jutumärkides. Ja nüüd korra
ga meil kõikjal muud kui „daalia rass"!
Jda-balti rass aga, mis tohiks meil tõesti
moodustada olulise osa rahwast, on 125.
lk. esinemas iilewaatetabclis täiesti mai
nimata jäetud.

Ma ei taha rääkida H. Reim a n i too
wäärtuse w a s t n. Ma ainult oleksin näinud,
et ka s e e t ö ö ei oleks sattunud meie kirjan
dnsse „k õrwalprob l e e m i n a" tä
hendasin ju waremaltki, et teos oleks tulnud
ümber töötada. Niimoodi ja nii ker
gel käel me oma antropoloogilist teadust palju
edasi ei Mii, waid kaotame usalduse.
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Tartu teated.

Ringi ümber kodumaa.

Dauulaske kontsert leidis
poolehoidu.
Gildide warad ja Laub.-töös»
ttjuhataja K Kirss, Kambjast, ja Kaiaweres
kwEuÄpeiaja « Kevsm PalamujÄt. Laagpipaü
tuskaja Tartu ofaksud.
Daam „Studmter Sangforeiningeni" lau
lSuks mölemais laagrite» on malewa pääli! A.
lumeeste
kontsert neljapäewa õhtul Eesti UU*
Neljapäewa
õhtul
peeti
Tartus
ara
kohaliku
naastumi
lõpetas
sel
kcwadcl
52
õpilast,
neist
29
Otti.
õpilaste
Seltsi
ruumes sai meie akadeenruse
kaub.-tööstuskoja
osakonna,
Tartu
kaupmeest
lllöalewa alla kuulub praegu'«l silmapilgul um hum. ja 23 majapid. hatus. Cum laude lõpeta
jaib oli hum. 10 ja majapid. 2, kokku seega 12 ühingu, Tartu wäikc kaupmeeste seltsi. Tartu ring pere ja teiste lauluarmastajate poolt suure tä
bes 650 noort, ühes 150-Irikmeliie juhtide perega. õpilast.
konna tvabrikantide ühingu ja Tartu töösturite helepanu osaliseks, mida näitas ka rohke osa
Laagrtwanemaks on TaewaMoja laagri» loo

Elwa teated.
Puudub sundmüiru». Eltva mx i&bifcft kuulus
rohkem pagariäride ja juuksetööStuste poolest. Kuna

esimrore äride lahiioloku aeg on sundmäärujega
tuldiakc' määratud, puudub juuksetöösituste kohta
igasugune korraldus. Et äridel rsekeSkts äge tvöift

lus, siis pole midagi imeSiada kui nad 15 ja loeel
Puhja kogudus edenemisteel. Seda näitab ta
enamgi tundi päeioas awatird on.
Külm möödus kahju tegemata. Möödunud Mm kahe ettewõttega: kiriku remondiga ja kabelimäe
sorkord erilisi kahjusid ei jüimitanud wiljapuude inahakaewamisega. Puhja kirik on wanem hoone,
ja meosmarjade õied jäid rikkumata. Küll hawitaS ehitatud 1661. a. ümber, sellepärast seisabki ta
ra p-uuika-id, kes kippusid õite kallal tvömmst wötma.

Külm kippus ka inimeste kallale, nii et taluinimesed

muinsuskaitsel all. Wiimasel ajal oli remont ha
dawajalik. Nüüd on niikaugele jõutud, et 8. juu
nil selle tööga peale hakati. Loodetakse, et kogu

Wiljandt haridus!eltst gü«uaaftumi 52 lõpetajat.
Wiljandi eesti haridusseltsi tütarlaste güm

Wõhma eksporttapamaja awab WAjandis lihcp keskühingu esitajate ühine koosolek end. gildide
kaupluse. Liha saadetäkie kohale jääkastides.
warade korraldamise seaduseelnõu arutamiseks.
Lahing mustlastega. Mustlastel on wiistkS igal
Koosolek, eelnõu sisuga lähemalt tuttvunedeö,
suweil oma laager üles lüüa Wana-Antsla riigi
metsas, ümbruskonna elanikud peawad siis oma leidis selle mitterähuldawa olewat selleS osas, mis

warandust hoolsamalt walivcnna. Tänawu läks
käis!, läki peas ja kasukas seljas.
metsawaht Rosen mustlasi minema ajama. Must
duse
liikmed
toana
autväärt
hoone
kaunistamist
ela
Elwassc ehitatakse teemeistri M«ja. Artvata
lased hakkasid waStu Tekkis korralik lahing, sest
toalt
toetawad.
Samuti
hädawajalik
oli
kabelimäe
tva-sls tänawu hakatakse ehitama Elwasse end. Ho
ka metsawaht sai abiwägesid. Weriseid Päid oli
mahakaowamine.
Kabel
seisab
lovduslikult
ilusal
buseposlijaama juurde teemeistri maja ja teede
pailju.
kohal,
kuiw
liiwamaa
on
wiimseks
woodiks
wäga
masiimre garaashi. Materjal on juba kohale tveö
sünnis. Waew õli senini juurepääsuga mägede
Uust fildu Pärnumaale.
tud. Praegu on projekt kinnitamisel jõuab see parast.
Nüüd aswb kogiwus julge sammu sa ha?tagasi, tehakse töödega otsekohe algust.
Pävnu maawalitsuse käesolewa majandusaasta
kab
18.
juunil
mägesid
maha
kasivama
ja
orgu
Noored kotkad matkawad. Lähematel päewadel
,wö:a>vad ette grupp Elwa noorkotkaid pikema rän paari meetri wõrra tõstma, sinna betoonioruSiiKu eelarwssse on üles wõetud mitmete uute suure
naku Lõuna-Eestis. Marschruut oleks järgmine: weejooksuks paigutades. Nüüd näidaklt tvahwad mate ja wähemate sildade ehitamine. Praegu on
Elwa * Rõitgu - Pikasilla - Tootva - Walga-Wöru- pubjalased. et nad agara kaastööga teed rahupai tööd täies hoos Sindi-Lodja silla uuendamisel.
Kauepi-Otepää-Eltva. Tee pikkus on üle 150 km. gale tahawad taandada.
KuigatsiS palju kohtuasju. Kuigatsi wald on Kawatsuscl on ehitama hakata ka Torn uut raud
õpitakse tundma kodumaa loodust ja elw-olu.
Elwa turul palju ülesostjaid. Elwa turul lii kohtuprotsesside poolest kuulus. Kohtuasjade arw on betoon silda. Wähematest olgu nimetatud Ikla
g»b rohkesti ülesostjaid mis asjaolu sünnitab mõnikord niiwõrt suur, et ühel kohtuv-äewal Elwas sikd Orajõe walla 1. kl. tvel ja ..Künnapa" sild
Xaixulbaft nurinat turuliste-ostjate seas. Hiljuti ei saagi muud kui Kuigatsi asju arutada. Et koh Häädemeeste-Laiksaare 1. kl. teel, mille kohta on
tehii nendele protokollid ja kõwendati turul waltvet, tuSkäimist rahwale teha hõlpsamaks, on rahukohi
kohapealsed teemeistrid maawa litsujale esitanud
kuid kõik see ei näi midagi aitawat, ülesostjad te tunik wiimasel ajal korraldanud kohtuistungid ko
eelarwvd kinnistamiseks. Ikla sild ehitatakse sla
hapeal wallamajas.
gutfewad endiselt.
TenniSplats korraldamata. Mullu ehitati GltvaS
Rakke kaSwab. Rakke on juba tunduwalt kas masse wana silla asemele, mis lammutatakse. Sild
je tennisplats. kuid tänawu seisab see senini kor wanud. Rii on tekkinud kaunis hulgake maju, mil ise saab puust, kiwi sammastel ja läheb maksma
raldamata. Tenmshuwilrsi sutvitajaid leidub küö ledes peawarju on leidnud umbes 500 wdaniKu.
986 kr. „Kllnnapa" sild ehitatakse samuti wana
laldaselr, poalegi Pole Elwas teisi tenniSplaise, nii Rakke tähtis kord omale ka ailewi õigusi nõutada,
et platsi kiire kordaseadmine on hädawajalik.
kuid see ei leidnud esialgu poolehoidu. Tööstus silla asemele, aga endisest hoopis suurema awa
SnnetuS tSS juures. Neil päewiil suhtus Sn« test oleks nimetada lubjatehas ühes faeweskiga. usega, kuna wana silla ajal kewadiste ja 'sügiseste

neius töö juures Elwa elaniku J. Söödiga. Wii
mane murdis maja ehituse juures jalaluu, õn
netu toimetati Tartu rawimisele.

LubjatõõStuseS töötab 50 inimese ümber aasia lä>bi. Lubjatoodang keskmiselt paar wagunit päewas.

Puhja koolimajaküfimus. Kawilda tvallaS asub
8 kooli ligistikku: keskpaigas Puhja kool, kabeli
aia, kuhu wöetakse wastu nii eelkooilieailisi lapsi juures iy2 km kaugusel 2-klassil. Järwaküla kool
kui ka nooremaid õpilasi. Nagu möödunud aaS ja fon kaugusel Kawrlda kool. Kahel tviima
tate kogemused näitawad, leiab lasteaed rohket sel on endised koolimajad tarwitada, wivmane asub
kasutamist, isegi paljud sutoitajad paigutatvad 1914. a. alates, koolimaja põlemise järele, ha
oma lapsed lasteaeda. Maksu ei ole, tasuda tui, ridufeseltsi ruumides. Nüüd on loomultk soow,
et need kolm kooli liidetaks Puhja kooliga, mille

Lasteaed ElwaS. Eelmiste aastate eeskujul
korraldab ka tänawu Elwa haridusefelts kaste

leb ainült tarwisminewa materjali kulu. Laste
aed korraldatakse koolimajas. älguS 17. Ju
hatab pvl. Maikalo.

Tsirkus Elwas. Neil päetvA jõudis Elwasse
tsirkus ja lõi telgi sjleS tuniplatsile. Kuna pileti
hinnad mageda eeSkowa kohta liiga soolased, siiS
on rohkem inimesi tväljaspool tsirkust kui tsirkuses.

Elwa kirik nägusaks. Elwa kiriku nõukogu
otsustas tellida kunstnik Ilusalt Thorwaldseni
Kristuse kuju ältarikujuks. Kuju oleks umbes
7 jalga kõrge. Altariseina ilustus anti „Pallase"

õpilase .Kollomi hooleks. Ka wöetakse kirikus wär

wimistöö ette, millise töö sai Elwa meister Kirt

Ühistegelist selgitustööd Ote
pääl ja Palupera».
Otepää on ärksam ühistegeline keskus Tartu
maal. ühistegelisel» majanduslikud ühingud on siin

suuswete ajal alati oli tee üle ujutatud. UuS

Ettekanded wöeti erandiwlt wastu tugewa
aplausiga, üliõpilaskonna esimees H- Paal
man terwitas waheajal külalisi ja andis üle
puutub TartuS Kampani t. nr. 2 ja Küütri t. koorile loorberipärja. Eesti üliõpilaste Seltsi
11 asutvata kinniStvarade uleandmisse Tartu linna nimel terwitas külalisi ja andis üle pärja
omanduseks sihttvarana, keS neid omakord annab üliõp Ilmar Tõnisson. Akadeemilise mees
kasutamiseks kohalikkudele kaubanduslikkudele, töös koori Poolt andis Pärja ja terwitas üliõp.
tuSlikkudele ja käsitöölistele organisatsioonidele.
skoosoleku arwates peaksid need wavandused

Kontserdi lõpul laulis koor Eesti hümni sak
sakeelses tõlkes ja Daani hümni.
330 suguemist Tartust Venemaale.
Lõppewa
nädala kolme päewa jooksul laa
wiimane neist moodustaks sthttvaranduse, siis tuleb
arwesse wõtta linnawalttsuse erakondlist struktuuri. diti Tartu eksporttapamajast 330 suguemist
Praeguselt linna peremehelt ke kerakondade ena Wenemaale. Wenelased praakisid umbes
muselt wõib loota, et kujundatud siht warade 25 prots. wälja, peaasjalikult nõrkade jalgade
kasutamise wiis ja ulatus enam-wähem waStawad ja wähese nisade arwu pärast.
Tähelepanu wäärt on, et toankritega kok
olemasolewate kaub.-tööStuSZiste organisatsioonide
kutoodawad
sead Moisekatsi ja Wõru ümbru
soawidela ja huwiidele. Kui aga peaks tulema
muudatus ja juhtuks, et Tartu linna juhtimine sest on paremad kui Tartu lähemast ümbrusest
läheb pahempoolsete erakondade kätte, stiS on tväga toodawad sead, mida nähtawasti tuleb sele
põhjust karta, et sihtwavanduse kasutamise lorist ja tada sugulawade mõjuga. Halbu sigu tuleb
ulatust sealt poolt niitmist hakatakse korraldama, Kaarepere ja Jõgewa ümbrusest, kus nähta
et töösturite ja kaupmeeste kasutamisewSimalused wasti wähe inglise kulte.

kokku surutakse teiste, pahempoolsete organisatsioo

sild läheks maksma 1000 krooni. Peale selle on nide kasuks.
Ka ei oleks üldse waja luua wahepealset inS
weel kawas rea wähemate sildade tegemine.
tantsi liunawalitsuse näol, kuna kaub.-tööstusliste
Piirnu sadsmast eksporteeri
organisatsioonide awalikõiguslik esitaja oma asju
oma huwide piirkonnas wäga hästi ise korraldada
takse «etsamaterjali.
tvöib.

Laewasõit Pärnu sadamas, mis algas
Hoonete kasutamise wiisi wõiks lahMada
loiult, on wiimasitel päewadel wötnud hoogu.
kokkuleppe
teel kaub.-tööstuskoja ja kõigi or
jaoks ehitusplats Puhja koguduse maadest on Pea iga päew tuleb sadamasse uusi laewu ja ganisatsioonibe
wahel, kelle hutvid siin kõne alla
planeeritud.
lahkuwad, peamiselt metsamaterjali koorma
Selles oSjas on tvallawolikoguS 2 woolu ole
wõiwad
tulla.
mas, ühed tahawad uut maja ehitada, mis plaani ga. Metsahindade langedes Inglise turul on
ühel häälel otsustati selles mõttes esitada riigk
järele umbes 7|/2 milj. senti maksma läheks, tei eksport metsaga eriti elaw olnud Belgiasse, kogule parandusettepanek gildide seaduseelnõu par.
leb sootviwad jüureehitust hariduseseltsi maja otsa, kus meie metsa eest makstakse weel wordle
4 juure.
mida wõiks läbi tviia seni kogutud rahaga, mis misi rahnldawat hinda.
ulatub sile 1 miljoni.
Protsess köitvata tvöistluse
Riiimenputus Pärnus.
Märjamaa laulupSew peetakse pühap., 21. juu
pärast äri alal.
nil. Kontserdi algus kl. 4 p.l.
Pärnu lahes on praegu haripunktil räi
Weel pöhapäewafest poStiweost. Meie lehes
Neil
päewil
oli rahukohtuniku juures arutusel
nr. 154 ilmunud kirjutise kohta ..EluwSSrad le lnepüük. Püük on rikkalik ja kalasadamas omapärane protsess kõlwatu wõistluse pärast äri
pingud teedeministeeriumis" seletab Otepää auto seisab paat paadis kinni räime täiskoorma
liini pidaja, et autobused on sõitnud ja sõidawad all. Hea saagi tõttu on hinnad tänawu alal. Nimelt oli Tartus Raekoja tänawal nr.
iga päew, wedades rahwast ja poSti. Autobused
madalad. Pärnus müüakse räimepang 17 asutva rohukaupluse omanik Arwed Beckmann
wõtawad alati posti ühe-s. kui kohalik poStiageit
süüdistuse tõstnud naabruses kauplewa rohupoe
tuur poSti wälja annab. Km aga PSstiagentuur kl) senti ja alla, kuid sellele waatamata on omaniku M. Käppa, sama poe endise omaniku A.
posti oi anna, kust wõtab siis autojuht posti?
kaluri päewane teenis-tus ikkagi oma 1300—

Rosenthali ja kellegi naisterahwa L. Kattai tvastu.
WSndra gümnaasiumi sulgemise waStu pro 1400 senti.
Kaks eelmist olid palganud L. Kattai oma tee
Pärnus
ületab
fureltmS
sündiwuse.
Perekonna»
teSteeritakfe. Keskkoole koondades on ministrite
nistusle, kusjuures wiimasel muud ülesannet ei
gata tardumust ja ükskõiksust laiemates hulkades. waholine komisjon otsustanud sulgeda kui üle fciihi ameti andmetel on läinud aasta Pärnus
Manad rühiwad iveel noorusliku tahtega hallpäini, aruse Wändra põllumajandusliku gümnaasiumi. möödunud suremuse ülekaalu tähe aü. Aasta olnud, kui seista A. Beckmanni kaupluse ukse ee»
kuid noortes ei tekki huwi. Nii edasi minnes wöiks See on kohapeal wälja kutsunud protestitormi. jooksul on registreeritud LOS süüdi samal ajal ja sealt foupluSssastujäid meelitada naabruses
Peaaegu eranditult sersawad selle wastu kõik oli aga surmajuhtumeid,297, s.o. 88 juhtu enam asutoasse leiwaisade poodi. Naisterahwa» oli tar
tekkida isegi kord seisak, kui mitte .tagurpidinmek..
Geda ära tundes, oli 8. fft>. Otepää Ühispanga Wändra organisatsioonid ja seltskond wõirleb õppe kui sündi. Abiellutud ah aasta jooksul 120 kop
witanud sellejuures laimawaid ütelust A. Beckmcnt
M«neS koos kitsam ringkond Otepää agaramaid asutiste allesjätmise eest. Kooli sulgemist vi pool ral ja uue alana korraldatud pereZonnakirju 3500
ni kohta, mis wnmase ärile kaugeltki kasuks ei
ühistegewuse, wabahariduse, kooli-, omawalitsuse ja da ka Pärnu maawalitsus. Waewält aga annck isikule.

korrale. Leiti, et selgitustöö süwendamine on hä
datarwilik kõigis seltskonnakihtides, eriti aga noor
te seas. Selles mõttes otsustati rohkem rõhku pan
nä ühistegelistele suwepidudele, katvasse wõtteS
wastawaid kõnesid, näidendeid, laule ja muid ette
kandeid, milliste ettevalmistusele tuleb juba nüüd
asuda. Selgitustööd naisperes tuleb õhutada ja
nad wõita ühes perekondadega ühistegewusele, kut
sudes ellu wastawaid organisatsioone. Edukas sel

gitustöö noorte seas on mõeldaw ainult wastawa
tes õpiringides. On loota, et sügisel Otepääl tööle
asuwad kaks ühistegelist öpiringi.
Ära kasutades ühistegewuse prop. instruktori K.

Kideri külaswiibimist Otepää ühingute jimreS, kor
raldati järgmisel päewal keskkooli õpilastega näitlik
ühistegewuse öpiringi koosolek, millest õpilased,
eriti wanemaist klassidest hutviga osa wötsid. K.

Kider paluti Otepääle tagagi ilmuda talwel. mil
wõiinälik oleks õpiring: tööwiisi järele koosoleku pi
damine suuremale hulgale.
Koosolek otsustas ka palwega pöörata kohaliku

kirikuõpetaja poole eelolewal rahwuswahelisel
ühistegewuspäeival rõhutada selle päewa kui ka
üksmeele tähtsust rahwa waimulikuS ja majandus
likus elus.
ühistegelist rahwapidu ühes wastatva näidendi
ettekandmisega on otsustatud ühiStegetvuspäetval

pidada ka Paluperas, Otepää harukcmpluse piir
konnas.

Tartumaa noorte suwilaagrid
Noorte kotkaste Tartumaa malewa staap kor
raidab sel suwel kaks suuremat laagrit: 20. ja 21.

toad protestid tagajärgi, sest haridusministeeriumi
ringkondades ollcckfe kmdlält gümnaasiumi sulge

Pärnu linna elektrijaam üle koormatud. Elelt olnud.

tõusmisega on Pärnu linna elektri
mise poM, mille ülewalpidamine nõuab riigilt ritarwituse
jaam sunnitud töötama ülekoormatuse all ja kar
suuri summasid. Gümn. dir. Nuudi on palunud detakse, et juba tänawu 'äawutab oma
ennast ametist wabastada.

Tänawu lõpetasid Wändra gümnaasiumi 22
õpilast, mis jääb ka wist wiimaseks lennuks.

Rlppnw ftlb Wiljandls.
Neil päewil algasid Wil j andi mägedes ehi

tustööd rippuwa raudsilla ülesseadmiseks, mille

linnale kinkis endine Tartvastu mõisa omanik

lahti saada kaebas A. Beckmann A. Rosenthali.

kujumb täiuslikumaks Tartu põllumajanduse ja

tööstuse näitusel, wõttes märksa laiema ulatuse

eelmistest aastatest.

Arweskle Mõttes töö laia ulatust on põllu

meesteieltii poolt taimekaswatuse osakonna kor

raldamisega juba algust tehtud. Neil päewil toi
metati taime ka swatuse eriosakonna toimkonna toa

limisi. Toimkonna juhatajaks tvaliti maa-agro
noom Anderson ja liikmeiks aianduse eritead
lased A. Lange ja K. Hinno, assist. A. Truu ja
agronoomid E. Weslrold (Tartust). H. Sild
(ElMast), W. Weske (Otepää), A. Bluum (Kamb
sa), E. Woii? (Torma). O. Kermas (Woldt),
O. Poom (Wõnnu), K Tarik (Jõgewa) ja W.
Roos (Kohawere Alatskiwilt).
Eile peeti Tartus jaoskonnaagronoomide sa
eriteadlaste ko-volekut, kus taimekaslvatuse eri
osa ulatus tuli kindlaksmääramisele. Antti seö«

kukohale, et tänawu eriti heinakaswatuse
osakonda tuleks Mälja arendada kuna seni hei
nakas matuse alal ei ole erilisi edusamme saamu
tatud. HeinakasMatusc arendamise kohta on kül
ladaselt uurimusi toimetatud, samuti rohkesti kir
sutatud, kusd ilma demonstratsioonideta selle töö
mõju on olnud minimaalne.
Suuremas ulatuses taheta?'e Mälsa arendada

ka aiandust. põldtaimekasMatust. metsandust, seem

ne ja sordimilsakaswatust sa muid taimckasMa
4Tte_ alasid. Wähe tädaram on tänamu seisukord

rukkiga, kits tali üldiselt liiga teinud, ja ristik
keinaga. kus öökülmad lehti rikkimüd. Siiski
loodetakse ka neil aladel edu saawutada.

Tartust sõidawad tuletõrje liidu peakooS
Pühapäetval peetakse Haapsalus tuletõrje liidu
peakoosolekut. Tartust sõidab sellest osa tvõtma 13

esindajat, nimelt: A. Punga. K. Becker. T. Wedler,

S Dwchell, O. Jakobson. M. Pärn. A. Willemson.
distades kõiki N. N. S. par. 640 järele, mis A. Reinkordt. E. Weckram. A. Siska. W. TeaS, J.

Praegu on sõlmimisel kokkulepped Pärnu töös räägib awaliku laimu lewitamisest.
tustega, et nad oma elektrienergiaga appi tuleks,
kui jaamal kipub kitsas kätte tulema.

Kohtus wõttis Aug. Rosenthal õigeks, e>t ta
„EStonia" ooperisolistid „FauStiga" PärnuS. on naise wälja pan mcd wõistlewa äri ukse ette.

Klade ja dr. W. Lirfdeberg.

Waljasöit Rannapungerjasse.
Tartu Vabatahtliku Tuletõrje muusika jaoskond

Mensenkampf. Silla ülesehitamine läheb linnale
Pärnu „Endla" teatris andsid „Estonia" ühtlasi seletas ta, et L. Kattai on juba kolmas korraldab aurik „Daaraga" laupäewal, 20. juunil
maksma 300 kr. ümber. Sild loodetesse üles sea ooperisolistid külaskäiguetenduse ooperi ..Fausti", naine, kelle ülesandeks tänawal ostjaid meelitada
kell 10 õhtul lõbusõidu Rannapungerjale. kus roh
da juba eelolewaks laulupeoks.
miS osutus kunstiküllasek? õhtuks snpellinna pub tema kauplusse.
kesti männimetsa ja ilus liiwane supelrand. Tagasi
likule.
Rahwcrst
oli
ooperietendusele
ilmunud
Räimcrohked turupäewad Wiljandis.
£. Kattai jättis kohtus terawa esinemisega j õhk sõit on pühapäewal, 21. juunil kell 4 p. I.
rohkesti.
Hea kalasaagi tõttu PärnuS on ka Wiljandi
PärnnS müüakse piima. Piima labo ra isiku mulje, ja kohtunikugi arwates ei pääse
Söiduhind edasi-tagan: taiskaswanuil 2 kr. ja
turg tviimaSlel nädalatel otse räimedega üle ratooriumi
poolt tehtud viimaproowid Pärnu keegi poeuksest sisse, km säärane naistvrahwas lastel 1 kr. Laetval ilutulestik ja hea tuju eeft
ujutatud. Kuigi hind suure pakkumise tõttu on linna müügiletoodawast
piimast on awastanud.
hoolitseb orkester.
alla langenud kuni 10 sendile kilolt, on siiski et Pärnus müüakse tertvishoidlikus ja toiteolluste on ette seatud.
ostjaid tublisti.
Kohtuniku lepituskatse andis tagajärgi. Süü
Sõiduks pääsmed saada laewakontoris. A. Pü«
sisaldawuse mõttes alawäartuslikku piima. 40
wöetud proowist oli rastva alla normi 23 piima distaja oli lõpuks nõus leppima tingimusel, kui gi kaupl. Rüütli tän. nr. 3 ja .Rahtvakasu" riide,
48 näituS Wiljandis.
süüdistataw A. Rosenthal maksab A. Beckmannile äris Poe tän.
Eeloletval sügisel, 12. 13. ja 14. septembril toojal ja mustust 12 piimatoojal.
Poola juudile ei müstda kalu. Eestis rändab kahjude katteks 30 kr.. Sellepärast rahukohtunik
korraldab Wiljandi eesti põllumeeste selts Wil
„Teeraha" parematele lõpetajatele.
jandis järjekorralise näituse põllumajanduse, töös ringi keegi poola juut, kes ostab kokku kalu, kuid otsustas asjatoimetuse lõpetada.
tuse ja käsitöö aladelt. Näitus on järjekorralt tawaliselt jätab kauba eest maksmata. Peale ebä
Endiste aastate eeskujul annetas adw O
juba 48. Eeltööd näituse korraldamiseks on juba õnnestunud ärisid Tartus on nimetatud mnt Kolmenädalase!» aiandus-mesmduse kursused Rütli ka tänawu 100 kr. E.N.KS. tütarlaste güm
alanud.

Riigikaitse õppused Wiljandi koolides.
Sel kewadcl tvöttis Wiljandi? riigikaitseõp

puZtest osa kokku 227 õpilast, kolmest koolist. Pa
remaks laskuriks õpilastest oli maak. gümn. öpk

nüüd stirdunud Pärnu, kus aga kalurid ja kala
eksportühingud, teades juudi wõtteid, on keeldu

nud temaga astumast ärilisss ühendusse.

mmsiuini parematele lõpetajatele n. n. ..teerahaks".
„Wahil".
See summa jagati cum laude lõpetanud Nora
Esmaspäewal algawad „Wahil" kolme Lellepi ja Hilda Ehrenbuschi wahel

Saaremaal ostetakse nisu. Saaremaal algab nädalased aiandus-mesinduse kursused. Õppe wõrdselt.
nisuostmine Puh? ja Poegade firmale 13. juunil. jõudeks on hrad Reinvk, Hinnow, Lange ja
Maksetakse 13—21 senti kilo. Wastuwõtmine on

Daawöl. ÕPPetöA on korraldatud nii, et
juunil Taetvaskojas Kambja, SSõnint ja Ra rates 'seega möödunud aastal postitatud laske
Waigu kalameesteühing Saaremaal, kelle kaup hommikupoole wõetakse läbi teoreetilist osa,
vina malewkondadele, ning 27. ja 28. juunil rekordit. Parem käsigranaadi heitja oli Schul lus hiljuti maha põles, on otsustanud edasi te kuna praktilised tööd aias ja peamiselt mesi
Kamweres Woldi, Jõgetva, AlatSkiwi ja Must zenberg.
gutseda. Kaup kui ka maja oli tule wastu kind las tehakse pealelõunat. Kursuslastel on wõi
Pulmad sõja ettekuulutajaks. Tohelas, Pär lustatud, kahju on saadud umbes 2000 krooni, malik saada kohapeal ka korterit odawa hin
wee malewkondadele. Tartu-Maarja malewkond
numaal, peetakse ränawu wäga palju pulmi. Wa
ühineb ülalntmetatutsga, kuna Elwa ja Otepää
malewk korraldawad eraldi laagrid.

Taimekaswatuse osa Tartu näitusel.
Kuna tänawune Tallinna naitus peetakse jM>
juunis, et ole seal wõimalik taimekaSwatuse osa
konda kuigi laias ulatuses Mälja arendada, sest
põllutöö on alles algamas. Taime kas Matuse ala

olekule.

Et ebasoowitawast ukse ees seismast „auwahist"

punkti. Wooluandmisel on selle tõttu olnud woo kes praegu tegeleb M. Käppa äris müüjana,
luwõtmine Sindi wabriku uuest hüdroelektri jaa äriomaniku M. Käppa ja L. Kattai kohtusse, süü
mast, mille kohta läbirääkimised arenenud soodsalt.

Peerna.

minema kaub.-tööstuskoja omanduseks. Belle sei
sukoha põhjenduseks toodi ette muu seas järgmist:
Km end. suurgildi warandused läheksid linnale ja

kaswule juure wõtnud sihikindlalt, ilma suurema
wääratusteta. suid wiimasel ajal on .stiSiki mär

seltskonnategelasi, keS asjalikult arutasid neid küsi
must, mis meil ühistegewuse teel tõusnud päetva

wõtt kontserdist.

lcme Hugo Eeeva, kes saawutas 76 silma, kor

narahwas arwab, et ega niisugune asi head tä

henda Mlmade rohkus toowat sõda.

Roomassaare sadamas.

missugune summa kaetakse tagawarakapitalist

Kuresaares on suwitajaid registreeriwd seni
umbes 200.

Miljonile kasivas 600.000 senti junre.
Riigikohtus jõudis lõpule 9 aastat kestnud Boekmann kohtule nõudmise. Tallinna'-Haapsalu
protieiõ !nldlustus'elts «Eesti Lloydiga" mil. rahukogu lükkas nõudmise tagasi, leides, et see on
jonilise kahjutasu nõudmise pärast. Kohus aegunud. Nimelt oli poliisis tingimine üles sea
mõistis kahjutasu nõudjale Johannes Beek tud, et kui 6 kuu jooksul pole nõudmine kindlus
tuZselisi tvaStu kohtulikule arutusele antud, kaotab
mannile wcilja.
Harjumaal Rannamõisa suwituÄohas põleS kindlustaja õiguse nõudmiseks. Kohtupalat kinni
ööieil wastu 1. aprilli 1922. aastail Johannes tas selle otsuse.

Eksporttapamajad kuldijaamade wörku aren

see küsimus jäi Meel lahtiseks.

dama.

Linna teise apteegi awamine edasi lükatud.
Nagu eksporttapamajade ringkondadest
Omal wiimasel koosolekul arutas linna
kuuleme, on neil kawatsus kuldijaamade wor walitsus teise linna apteegi awamise küsi
Wnb»l suwilaid weel jätkni.
gu laiendamiseks energilisemalt tegutsema ha must. Kuna apteegi awamiseks praegu tar
Olgugi et wiimaseil päewil on
kata. Riigi abirahaga loodetakse katta osa wilikku kapitali ei ole, otsustas linnawalitsuS
suus suwitajate arw tõusnud juba üle wnesaja fitlbt ostuhinda, kusjuures teine osa jääks apteegi awamise küsimuse määramata aia
ja suini laid ning kortereid aegsasti nende paolt laenuna kuni kuldi lepingu aja kestwuseni.
Peale edasi lükata.
Soudsad korteriolud Rarwu»
Jõesuus.

9 aastat kestnud protsess kindlustusseltsiga.

na eest.

Korraldusi kalaturul.
Linnawalitsusel on kawatsns hakata kala
turu platse ümberplaneerima. et neid muuta
ühesuurusteks. Uute kioskide küsimus on ka
kõne all olnud, sest praegused on juba ajast ja
arust ning näewad üsna näotud wälja, eriti
Auriku tänama poolt küljest waadates.'Kuid

ära wõetud, kes ise weel mitmesuguseil põhjusil
kohale sõita oi ole saanud, on siiski küllaldaselt
saadawal wabu suwilaid ja tube tagasihoidliku
htnnaga. Jeloomustawaks nähteks on käesoleival
et Narwa-Jõesuus, waatamata rohkeilc
nSudmisile, korterite hinnad ei näita tõusu ten
dentsi, tvaid püsiwad wõi awaldawad koguni lan

Möödunud aasta Tartu linna laenukassas.
Pantide arw wiiheueuud. laenusumma tõusnud.

Beekmanni poolt riigi käest renditud sutvemaja nr.
28 ühes seesolewa kraamiga. Dutvemajas leiduw

Riigikohus aga leidis, et üee poliisi tingimus guse märke. .Suwilaid wõib saada terwe hoo
pole maksew ja nõude aegumise aeg on sel alal aja peale alates 40 kroonist, kusjuures sellis? su

Joh. Beekmanni tvallastvara oli kindlustatud
..iEeSti Llohdis" ühe miljon iendi eest. Peale

üldine, tähendab 10 aastat.
Kohtupalat teistkordsel arutamisel käesoletva

toila sisustus on täiesti korralik tarwitada on

Suuremaks muudatuseks Tartu linna laenu
kassale on olnud 1930./31. a. eelartveaastal uu

2580 fr. päetvas, eelmisel aastal oli päewa keskmine
läbikäik 1957 kr. päewas.

mööbel, kõöginöud, kena aed jne Snwilatx hiA

tesse ruumidesse ülekolimine, mis teostus lootusega,

tulekahju käisid kindlustusseltsi esitajad kohal ja
hmdand allesjäänud wallastoara 5000 sendile.
Joh. Beekmann jäi 995 000 sendise kahjutasusum
maga rahule. Hiljem kindlustusselts hakkas aga
tvähem pakkunia, millega nõudja ei leppinud.

aasta märtsikuu lõpul otsuSias Joh. Beekmanni

nad üldse kerkiwad kuni 400 kroonini hooaja

et uued ruumid suuremad 'endistest awaramad

eest. Selle hinna juures wõib juba saada nõud

Wastu on wõetud aasta jooksul 20.257 panti
ja wälja ostetud 19.076 panti.

likumaidki mugawusi ning 10--15-toäl:se eesil

wõimalused annawad tegutsemiseks, kuid lootused
siiski ei teostunud, kuna ainult pooled lubawd ruu

juliku elamu terweks see soniks, üksikmbe wõib

midest oli wöimalik kätte saada. Oldi sunnitud

Wahepeal oli toimetatud ka kriminaaljuurd
lust põlemise asjas. Prokurör oli aga oSja Sra

kasuks tvälja mõista „Gesti Llohdilt" 9625 kr.
ühes 6 prots., artvabeS 30. juunist 1922. aastast.
Selle peale oli annud kindlustusselts kassatsiooni

kaebuse, mis J. Beekmanni Paltvsl toäljaspool leida küllaldaselt s—lo kroomi' kuus, samuti

teeb iile?, kuid Tall inna-Haapsalu rahukogu lS

järjekorda arutusele toöeti. Riigikohus otsustas
«EoSti Itloydi" kaebuse tagajärjeta jätta. Sellega
saad J. Beetmaun oma kahjutasu kätte. Krotsen
did selle pealt on kaStvanud aga toahepeall üle
6000 kr., nii et kahju kaetakse juba pooleteise?-

pems selle 1923. a. sutoel.

kordselt.

lõpetanud, leides, et tegemist on SnnetuMhusega.

kaebuse põhjal wSeti asi toed
Qma sahjutasllsumma kättesaamiseks esitas Joh.

korraliku, pehme mõbleeringuza, teenimisega ja

pantide wastuwõtmist piirama. Loodetawasti käes
olewal eelarwe-aasta! saab pandimaja kõik ruumid

eraldi asendiga.

kätte ja laheneb aastaid kestnud ruumide kitsikus.

Kuursaalis on tänaseni juba kinni Panoud

Sellepeale waatamata, et ruumide tõttu oli te

üle kolmekümne luksustoa, trabu aga siiski on gutsemine piirawd, suutis laenukassa 1217 kr. pu
weel wiiek ilmne ümber.
haskasu rohkem anda ,kui eelarwes ette nähtud.
Operatsioonideks oli kasutada 148.780 kr. Kassa ül
bitte läbikäik oli 737.752 kr., see oleks keskmiselt

Pante oli ladus tänatvu 1. aprillil 13 781
numbrit, miil- uil ln-nu 145.008 !t. Eelmisel aas.

M oh pante 13998 numbrit ja nende ai laenu
144.448 -r ®ee8a on pantide arw wäheneuud
kmd laenu summa tõusnud. See näitab et on
drtud suurema Wäärwwa asju -ui eelmisel aastal
Keskmine laen pandi kohta on 10.3 g kr

Oksjoni ülejääke oli aasta alul i.
6095.62 fc ««,« soofsul Mi taÄ
«ösia kestel nõuti wälja 2469.96 kr. 1. aprilli?»

oli tväljawötnrata ülejääke 8217,50 kr.

13. sunnil 193 L «.

"P ° S ®

Nr. ZS6.
Pmitmg PeiMtmcÄli j» Zwm Ml.
dwna kinniSwara ja korterikomisjonis
M kõne all puuturu korraldamise küsimus.
Komisjon asnS seisukohale, et koormast puu
müüjad tuleks wiia Turu tän. 7õpp»t wabale
platsile ja Peetriturule. Wiimasel kohal wõiks
kaubelda ka maalt toodud ehitusmaterjaliga,
nagu palgid, lauad ja liiw.

1 Tellise ID ostke
ißiisto Ja meeste valmisriided

{«inult kõige suuremast Eesti riide Ja valmisriiete

' kauplusest
Karl Abal Tartus, Kaubahoov 8.
Kiriklikud teated.

U«S ametnik linna majandusosakonnas.
Oma wiimasel kooScikkul tvali» Ännatvalitsiu»
majanduSosakonda ametnikuks pensionile läinud fßlu

USfaasrt asemele F. Murka. Wiimane on tööta,
nud äauemat aega tÄhukoguS kanteleijõuna ja

ANkooU kirik. Jumalateenistused ühiselt Pau
kuse kogudusega Pcwluse kiriku». Kantseleitmmid
Paukuse kiriku kantselei» teisip., nelsap. ja laup.

rl. 10—IL. Rahamägi.

Peetri kirik. PWHapSewak, 14. juunil jumala

Nartva-PetseriiaguSte maade kinniStuÄomiSjom sek
reiirma. Sellele kohale kandideeri» 60 isikut.

teenistus armulauaga kl. 5 pl. Õp. Rutopõld.
Peetri kirik. Pühapäewal. 14. juunil kell 10

Elanikud lahkusid hädaohtlikust majast.

Lp. J. Treumann.
- Vlaarja kirik. Pühapäewal. 14. juunil L 10
e.l. jumalataenisws armulauaga. Õp. O. Frey.

Ropiia mõisa endistest moonamajadest on kiivi

maja niilvört lagunenud, et eriteadlaste «Mate»

hom. jumalateenistus armulauaga.

Kell 4 pl. jumalateenistus laülulehtedega Luunja»,

tväiwad seinad kokku tvariseda. Nüüd linna Sabal. Õp. R. guncke.
tralitsuse korraldust! sealt Äamkud lahkunud,
Aleksandri kirik. Laupäewal, 18. juunil kell
ktetle anti korter kvrwolasutva» puumaja», kuS 7 LhtuteeniStus. Kooriüiul. Pühapäewal, 14.
juunil kell 10 jumalateenistus armulauaga. Piht

mSned korterid tvabanesid.

Baptisti noored Tartus.
Eile atvati Jmmaanueli baptisti koguduse PalMölas ülel-EeStimaaline noorsoo aaSta-konwerents

Saadikuid ja ksilalisi oli kokku tulnud üle 80.

Muuhulgas tviibitvad siin misjoni arst dr. Mestita
Egiptusest, kes omal ajal lõpetas Tarm
ülikooli arstiteaduskonna; baptisti liidu juhataja

j ml. J. Lipstok ja noorsooliidu juhataja mag.

Tärk.
Peale rahwarikka terwistuSkooSalelu neljapäe
toa õhtul kuulati esimesel istungil noorsaotegewuse

aruandeid, mis märkisid edu mitmel alal. Peale
aruannete kontverents kuulas referaate:

kiiri baptistide ajaloo»" ja .Baptisti noored ?o<

dmnaa tvalgusena". Vaheaegadel külastati Ai
kooli muuseume ja tähetorni.

TanuawakduV.

Tartu näituse auhindade?» on määranud Ä
lewabri? a«s. A. Le Coq 100 kr. toetust. Bnnet»
tajale awaldab südamlikku tänu

EeSti Põllum. GeltS Tartu».

kell Vi 10. Kogudust- ja koorilaul. Jumalatee
nistusi peab ja jutlustab preester M. Wene'- <
faar.

Sinine Rist ja st. Metodisti k»g. Laupäewal

kell 3 oht. paltvekoosolek. Pühapäewal kell 3 hom
pühitsus- ja kell 4 p.l. ettmngelisttsioomkoosolek.

7
sünnitunnistus ühes limäiattij.iga. r&4
Saul Rffntxmi, SümS KiPdaSto, Liwe, Lis N)
kohta TcHra tunnistus übes itJhtorsmV
Ülikool.
veth Malthiajon, Jievi Piiroja, Ludwig ParkaS. tondsuie
ilSolb. Ploom, Hildegard Pahlberg, Olga Rakow, jaga (tvoib ka olla isikutunnistusest kinnU-atud
f "* ülikooli lõpetajad.
4) sõjaväeteenistus: kohta käitva tun
Hilda SaartS, Hans Sulg, Otto Treier, Leida äraiiri),
nistuse kinnitatud ära-kirs ja 5) 3 pöetvapilri,
Tocw,
Eleonore
Weeb.
' Kewabsemest-ri lõpul runniStari ülikoM lõpe-'
millest Ms olgu tõestatud lai loolijuhataia ttw
Aike-li lõpetasid
tanuks: l
wõtie muu ame-tliku a utise poolt.
mat : Erick Ecka r d, Hermann
Arstiteaduskonnas: Ernst Behse (cum laude).,
Toimetusele saadetud kiri.
ja Boris Lindquijt (käik
Leonhard Nanzow (cum laude), Braina Bletel
(cum laude), Karl Laane (cum laude). Apollon! cum laube), Olaf Lehtmets, Karl Pääro;
W. o. „ Postimehe" toimetus.
magistrikraadiga: Ants Nu rk li J (g:-ophys.),
Spriois (cum llmar Wöhvmann (cum j
Teie lugupeetud lehes nr. 154, 11. imiml s.a,
taude), Kira Bichele Hilda Habak, H:rta Ploom, Gunnar Franz (chem.).
kirikupäetva kirjelduses pole prof. Rahamäe aru.
Helene Sepp, Friedrich Etzold, Walenrina Koktsha
õigusteaduskonnas: A. Külaots, Mihkel anne õieti edasi antud. Kirikupäetva juhatug
jew, Hilda Milwe, Linda Hermann, Salme Ta Laas, Georg LagnS Johann Lagus, Alex. teatab, et aruandja pole öelnud, et majandus
'lew, Adda Merjam-Marihnow, Otto Wendcr,! Mihk e l s, Joh. Pektar, Alfred Sanepka. likud raskused on „ kirikuelule haltvatvalt mõju
Leonh. Tifeln, Em. Walder.
Selma Laurberg. . . !
nud", tvaid ümberpöördult rõhutas aruandja et
Farmaatsia-osakonna?: Nadeshda Paitvel, Louise!
Fvlosoofrateadusk.: Salme Käsper, Elise ~kui elus tuletvad enle majanduslikud ravkused,
Fricke, Bernhard Luht. Adalbert Mikk, Johannes Kull (ingl. fil.), Helena MugaSto, (rahtvä clu kirikus, ka majanduslik külg imnrtub vare.
luule), Gerda Bresinskh (germaani fk).
Remhold. , j
maks". Rooma-katolikn kiriku püüdeid puuduta
Agrmwomioi-osakonnaS: Nikolai Etvert, Joh.
Loomaarstitendusk.: Ferd. Annika ja Was des ütles aruandja, et need pole tagajärgt an
Pusieriis (cum laude). Ärtu? TomiZte, Artur stliuS Treima nn.
nud, f'st voamat-katol. kiriku on aasta
Doktori kraadi
Wask (cum laude), Walt« skitvi, Johannes
läinud ainult 1 isik, kuna vooma-katol. kirikust
arsti
teadule
ala?
omandades
said
tvaStawab
dip
Hirich, Eduard Reissa, Kristjan Jaama, Endel
on Äe tulnud 7 inimest. Eesti etv.-lm. usu fu
Wint.
lomid Harald P e r l i ja Jüri Grünthal..
rikus ei ole mitte .kolm koori" laulus nõrgad,
S»»me stipendium.
Metsad^akonnas: Albert LoSkit, Johannes
tvaid kolmed koguduses on laul nõrk, mida aru
Haugas, Elmar Kohh.
Soome tvalitsus.lt Eesti jaoks määratud 2 andja oma ettekandes ette tõi.
Kehakasvatuse osakonna lõpetasid 1. lennuna stipondiumi saajaiks on ülikool otsustanud esita
Seda õiendust palub kiriknpäietva futhatuG
järgmised üliõpilased: Karl Lang (cum laude),! da üliõpilased Kristina Kada? (phil.) ja Endel alvaldada.
Magdateena Lang (cum laube). Lille
M. Nõmm?. Krikup. abijuhat.
Wint (agr.)
(cum laube). Johannes LangÄ (cum laude),
Teaduslikul otstarbel williSmaale
Lp. R. JõgiS. kirikup. peaseLr.
Oleg Taechella (cum laude), Woldemar Loodla sSibatvad prof. P. Koger man, prof. L. Pai
(cum laude), Hugo VanÄar (cum lmide), Oskar tt f, prof. T. Lippmaa, prof. J. T j ut r j u
Muutlik pilwitus, soem.
'Mõttus, Arnold Lükin. Erich Haamer, Joh. Laur mo w, prof. E. K i e ck e rs, prof. J. Mägiste,
Laupäetval keemise kiirudega läänekaarte tinÄ.
son, Joh. Kütt, Feliks Tammcmn, Margit Rezold, prof. H. Mutschmann, prof. 23. SüsS.
Karl Parek. Agnes Kiwi, Joh. Nõges, Leida Krie prof. J. Mar k, dotsent F. Laj a, prof. E. muutlik pillvituS. Ida-GvSiiS öösel tvihma. Tem.
ger, Marta' Treiel. Grete Lohuaru, Wera Rusch Roots ja prof. H. Richter.
peratuur 8 kraadist öösel kuni 13 kr. päetval.

Kell 6 õht. aadta-peakoosolek. Palutakse kõiki

liikmeid osa tvõtma. Juhatus.

Jmmaanueli baptisti kogud»», Melsandri t. 26.
13. fip. kl. 8 õht. noorsoo kontvereniisi puhul kS

nelewad dr. M. Vkarlev Egiptuse misjonist ja
liidu esimees J. Lipstok Haapsalirst. ühi skoor,
kawal-laululeht. St. Kaup».
Elwa kirik. Pühapäewal. 14 juunil kell 11
jumalateenistus surnuaial. Laululehed. Õp. A.
Bendor.

Kambja kirik. .PsihapSewal. 14. juunil kell s/z 11

jumalateenistus armulauaga. Koorilaul. Peale

jumalateenistust «vaimulik kontsert ülikooli kog.
lauluselts „Cantato Domino" segakoori poolt heli

kunstnik A. Karafini juhatuÄ. Solist. pr. A.
Kopli-Wiegandt. Orelil A. Karafin. Katvad
2 38 senti.

kewitz, Karl Tolpak, Hilda Rääli, Arnold Niggol,
Bernhard Leppik, Ewald Sild, Orest II toos, Anna

Asetäitjateks

ülewaade reedel, 12. juunil.

tväliSmaale sSittvate õppejõudude asemele kinni

Eilne Lõuna-Rootsi öäremiinimum liikudeS
PrasS, Asta Klamm. Erich Lukki. Linda Lest, tati: prof. H. Partsi asetäitjaks assistent H
Gerda Mõttus. Harald Kallas. Rosine Neek. Joh.
möödunud
öösel üle Läti ja Lõuna-EeSti Läänel
S, prof. J. Mi länderi asemele
Lest. Endel Arand Eli'e Mihkelson, Ilse Ahlun Sogenbit
WeneSse, on ühinenud Pöhja-Gkandinaaivia ma
erabots.
Kleitsman,
prof.
M.
Bresowsky
sa tvabakuulajäd: August Jõgi (cum laude) n-ing
asemele eradotsent dr. med., K. Lel lep.
dalrõhkkonnaga. Geetöttu sadas Eestis ja LätiZ
Karl Raamat.
Ametisse kinnitati.
öösel tvihma. Kõrger õhkkonnad püsi toad endiselt
FilosoofiateaduÄonnaS: Marta Blum (vesti
keel), Erich Faantoerk (gevm fü.). Harri ette dr. 8. Grant 1. sisehaiguste kliiniku noore Gröönimaal ja Wahemaremail ning Alpidel. Tam
Jürgenson (ingl. fil.), Marie OtS (eesti keel), maks assistendiks edasi. dr. Elisabeth Birken peratuirr SkandinaawiaS tõusnud. Laanel» ja
Dagmar Pitsar (ingl. fil.). Marie Põdder (rah thal sama kliiniku laborandiks, stud. Jlo Loode-EeStis tvihmasaju tõttu wahe langenud,
waluule). Linda Nokb (rahwalunle), Helmut Sibul fiisioloogia tust. noorema assistendi
. Sdeer (ajalugu), Ann riise Tensing (ingl. fil.), k.t. togasiastuuud assistent dr. med. Renata mujal endine. Eestis oli eile keskpäeval 17—19
s Wanda Trutverk (rom. sil.), Sallme WeStke (silo Beckmanni astmele, dr. Fr. Kienast 2. kraadi, öösel B—ll kraadi ja hommikul B—l 4
sisehaiguste kliiniku nooremaks assistendiks edasi.
. , Elisabeth Unt (eesti keel),
kraadi sooja.
rektor prof. J. Kõpp
j õigusteaduskonnas: Paul Aawik, Peet Anson, wiibib jubaiilikooli
Tartu ujula»
puhkusel,
tema
kohueid
täidab
prae
j Jaan Bulkin. Wold JsraÄl, Elmar Just, Johannes
oli weesoojus reed« lSuna ajal 14,2 kr. C. '
Kalmann. Leonid Kaart, -Walentin Keder, Aleks. gu prorektor prof. H. Koppel.

Tähelepanemiseks ülikooli aStvjaile.
Ahja-Karfa kirik. Pühapäewal. 14. juunil I Kepp, Karl Lill, Ernst Ottan, Aleks. Peel, Helene
Soowiawaldused ülikooli sisseastumiseks esita
on kirikus jumalateenistus armulauaga kell 10 ja PoÄa!-Ni-memann, Mil? Põlde, Arwed Roismann,
äteta telegrahwis ftismajäälmd telegrammid. selle
järele surnuaiapüha Kärmal. Laululehed. Karl Siider, Emil Tomson. Joh. Treiseld.
takse kuni 1. sm. ülikooli rektori nimcle ja
Hirschfeldt. Jaafla, Arrak. Paul Witt. Otto Ahtul kirikus tänn- ja palweteenisuts. Jumala
Majandusosakonnas: Elmar Asmus, Helmi kirjutatakse lihtpabcrile (täie poogna esimesel
ftrause. - '
teenistusi pead ja zutlustab ülempreester A. Akkermann, Eugenie Bõstrow, Harru Goldberg. kulseil). Sootviawäldnätele lisatakse suure aI q
Robert Järw, Aleksandra Drewerk, Joh. Kangur, kirjaS: 1) küpiueiunnMns üheS lih:ärMrjaga,
Laar Tartust.

Wastutaw toimetaja OStar Mänd.
Väljaandja Eesti KirjaStus-Khisus
Trükitud „Postimehe" trükikojas, Tartus.
t

TZnCge fbõtft tlSfllfi iuutteiipidubtubteCe!
TARTUS, 13. JA 14. JUUNIL.

Taffl Vesiravita

TurbalõlKaim
Austria vikatid

tarvis M arani ale, Raadi v,
Miiüa

A-S. Tartu PBrmivabriku juures
Dir. dr. med. prof. L. PUUSEPP.
Tartus Pikk tl*-«n-0244» Kõnetraat 34. v,
Ambulatoorne ja kliiniline ravimine»

vastutusega wWÕItu Ja wAnstria Bpllliaat*

2 lehma.

teras44 Eesti Majand. Ministeeriumis patenteeri

tud, soovitab suurel ja väiksel arvul väga mõödukate hindadega

Ainuesitus Eestis:

Ravitakse:

B. KOFKIN

Mftrvt~, lihaste*, liigeste Ja ainevahetuse
haigusi.

Tartus, Kaubahoov nr. 23. Tele!. 6-67.

J. Luksepa

ärisse
Austusega

naisterahvast,

naisterahvast
töö peale. Teat. 24. juunini
Elva, postkast 2. F. MAJOR.
Töölisi igas linnas. Tarvis
üle Eesti.

Sooviavaldajalt esitada palve politseikooli direktorile
(Tallinn, Lai tänav nr. 48) Palvele lisada Juure: lühike
elulookirjeldus, 2) ärakirjad a) isikutunnistusest, b) kait
seväeteenistuse tunnistusest, c) kaitseväe teenistuslehest,

Tarvis noort
aastaraamat v

8) haridustunnistus, 4) arstitunnistus (linna-, maa-, jaos

konna- või politsei usaldusarstiit), 5) karistamattuse
tunnistus, 6) teenistuskiri endisest teenistuskohast, 7)

päevapilt Palvele lisada tempelmaksu 50 sendi ja
iga lisa jaoks 10 sendi eest.
Politseikooli direktor.

TBlellk ülevaade Eesti spordi"
liikumisest. Hulga piltidega, 135 Ihk.,
väljaanne valgel kirjutuspaberil, kauni

teenijat,

Hind ainult 1 kroon.
Üldine pealadu:

„POSTIMEHEu raamatukauplus,
Tartus, Suurturg nr. 16.

2 mm

kele 30 a. n. meesterahvale

OKSJONIKUULUTUS.

Tallinnas, Dunkri tän. 2, hra Kisseleffilt. Pakkumine algab
Kr. 10.000.

Qastelefyt

Humber ju

Trükitud ajalehe paberit

3—7.

Tugev

tööhobune
odavasti müüa. Väike-Klaar jamõisa 2.

Sõiduauto ja
mootorpaat

iolsmtüs
müüa. Elisabeti t. nr. 18—5,
II korral.

apteeki
Teatada slt. sub „Maa
apteek" 22222" all.

Muju mOuo
Tartu lähedal, suure te

ioon Simonson

luse koht ja ruumid. Tea
teid saab Tartus, Raefkoj
tän. nr. 5, 13. skp. kell;

ELOfIJ

ääres, ühes väikese põllu- j;
heinamaaga; väga hea kaup

10—12. Mathieseni kauplus

omanikult.

Vajatakse keskealist

tavad. Slt. ~535" all.

[t
Tähe nr. 9, krt. 4. Näha kella

UU.

tus, Suurturg 16.

Teateid saab Sõdurite Ko
dust, Kalda tän. nr. 1.

kes kõik majas ettetulevad
tööd teeb. Soovitused nõue

nr. 39 3.

Vähe tarvitatud meester.

ülMiot.
nr. 6 ilmunud.

4000 kr. eest. Teat. Jaama t.
Müüa uus

suurel ja väiksel viisil pakub
„Postimehe" rmtkpl. Tar

12—2.

Vajatakse vanemat naist

kesklinna, 15% sissetule
kuga, 18.000 kr. eest müüa
ja väike maja äri ruumiga

odavalt müüa. Küsida Narva
t. 42. ärist.

»MM.

Äri lõpetamisel

Tartos, Ulla ta. 38, kellasepa&rlst

Dcllor U.S.H.

Noor neiu

tarvis. Ilmuda Holrni täil,
nr. 9. Raul soni kaupl., kella

27. juunil s. a. müöakse enampakkumisel Tartus, rahukogu
hoones, Veski tän. 32, suur vakutalukoht Mäe-Vagula (eral
Tütarlaps
datud Juba mOisast), missugune asub Võru linnast 3 kilom.
keakk. esimesist klassevt va
kaugusel ja miile suurus umbes 100 dessatini, ehk 300 vaka

põletlspindesn.

ostate pool muidu

Jalgrattaid

Mitil

Tähelepanuks toMjutele!

tarvilised eluruumid ja karjalaudad. Lähemaid teateid saab

Müüa Riia tän. Raudtee silla juures. Kr. B. s. H. KAAL.

3 maia

sellele, kes võimaldab kars

Ostmised

jab koolivaheajaks mingisu
maad (põllumaa, heinamaa ja mets). Nimetatud krundist gust kergeimat teenistust.
jookseb läbi jõgi. Krundil asub telliskivitööstus, niisama Pakkum. slt. „ Vajan" all.
Pinna tarvitajad, varustage endid heade männi

Tasu 30 Kr.

Väikest

palgaraamatuid

Tartus, Suurturg nr. 16.

KRAUT.

kes spetsialistid puukontsa keskkooli lõpetanud, otsib
töös, leiavad kestvat tööd teenistust laste juure, müü
oma põhjadega. Küsida Ta jannaks, kassasse linna ehk Suur ladu osasid ja kumme.
! pai, postkast 55.
maale, kantseleisse, tunneb
Firma OTSING,
ka raamatupidamist. Omab Tartus, Rüütli 13, telel. 3-82.
isiklikud soovitused. Aadr.:
Tartu, Riia tän. nr, 1, krt. 4.
Tüdrukut

tn. 13.

ja ka seni tarvitatud vormi järele
pakub
«POSTIMEHE"
RAAMATUKAUPLUS

loKomobül
müüa. Tingimuaed head.
Mõisaküla, Pärnu tn. 8.

maale karja peale tarvis,
i Küsida Otsingi ärist, Rüütli

põllutööliste

GsqßaasnssssasaßassSßsasssssaassaxsEssssssssssar

Mflfimised
Tööoisimised

koha-tegevuse priikorteriga
kas linna või maale, mai ja
kes hästi pesu peseb ja kõik tallu, kus puudub meesabi
majas ettetulevad tööd kor ehk mingisse muusse oma
ralikult ära teeb. Lähemalt valitsustööstusse. On omal
kapital. Teat. palun saata
Raekoja 2—l, II korral.
slt. 20, juunini ..Tulevik" all.

kaanepildiga.

Uusi «Riigi Teatajas» nr. 3t k. a.
avaldatud vormi Järele valmistatud

isesõltjngurnltiiiir

kautsjonivöimulisi, ja 12

Eesti kehakultuuri

Lokomobil

müüa headel tingim., riike
Wahki
pruugitud, 12 hob. j. Teateid
koha
saab Majaomanikkude eelt»
võib saada haritud noor ostan kõrge hinna eest. Res einelauapidajalt Tartul, Tihe
preili (soovit. venel.) maale, toran „Paris", Suurturg tan. nr. 29.
üksiku härra juure. Pakk. nr. 7.
slt. sub ..Perenaine I".
10 H. P.

J* Lnksep.

Kohe tarvis kaht viisakat

politseikooli kõrgemasse klassi.

Juhime lugupeetud ostjas (Trunk) müüa. N&ha Rüütli
tn. 23. Kuulut kont.
jõudnud värsked, KalHornia

konna tähelpanu, et on kohale

jdipJ. juuksetööstuse meister.

ILMUS:

kohun

Plaadid alates juha 25 sendist.
Parandatakse plaate.

puuviljaäri.

Küüni t. 3.

uusi kasvandikke

grammofoni
plaate.

naanid ja sidronid. Mõõdu
kad hinnad. Suurturg 17

vastu

duSid, elektri- Ja valgustusravi. Massaaž. Asutis on avatud
kella 10-8 õhtul. Juhatu s.
Teatan, et võetakse vastu

Suur ameerika

vere- ja suhkruapelsiinid, ba

piiratud arvul võetakse veel

Jauksetossiuse

Pärmivedeliku, sösihappe Ja teised vannid, raba pakkimised,

Kõige kasulikumalt ostate,1
müüte ja vahetate

Jalgratas
väiksemas linnas soovin osta,

Teat. slt. „nr. 9088" all.

müüa vaga odavasti. Tartu

' Riia t. 38, kellasepaäris.

Kesk tän. nr. 6 müüb Post
mehe ja lil
sfknid numbreid ja v

tab tellimisi ja kuulutusi vast

Nr. ISC

,T O ! T I !I I J S'

8
«Vanemuise" aed.

UlKoil

Laup&eval, 13. juunil kl. 9 Oht.

ÜENÜ
10 a. juubeli puhul

Moe-, pudu- & pesuäri

Naha , sugu- ja põie
haigused.

Henn. JUpp

Kella 9—lo ja 5—7.
Naister. kl. 4—5 p. I.
Tartos, Oa tSn. nr. 4.

Pühapäeval, 14. Juunil

TARTUS, KAUBAHOOV 2, PROMENADI 2

kell 12 plera
SÜMFOONIA

soovitab rikkalikus valikus:

Olen tagasi
ja võtan haigeid vastu
kuni 20. s. k. p. 11. sise*
haiguste kliinikus kella
11—12 e. 1.; kodus, Lossi
tän. nr. 9. kella 4—5 p. I.

Eesti õhtu
aias ja saalis.
Paasetähed 50 senti.

KONTSERT
Juhatab N. TUBIN.
- Solist Bi KRUUDA.
Pädsetahed 45 senti, kooliõp.
25 senti.

Kell Vi 9 shtnl«
ÜENÜ

Š

sf.

'Hüüd veeC

vörtk- Ja Icnnissdffte
fupel- ja pdtmlemistrilStoosid
SutoMfa soktte. JToialepesu
Siidi' #a villaseid plüüsisid
Jfoelaaidemeid
Siidikaeiasaiic
Vihma- Ja pdevavarfc
JTaiutusheppe
GTennis&inüi J. n. e.

Dr.it IM
tuqevamt

HM»
Naha-, suga- Ja põie*
haigused.
Kõnet 5—7, pühap. 9—ll.
Naister. 4—5 ärip.

Maabusid
5 Alas ja saalis fflYlfN.
* Paasetähed 75 senti ühes

Kokkuleppel ka teisel ajaL
Tartus, Uueturu tita. 4,

Hinnad võistlemata odavad. MQük suurel
ja väiksel arvul.

tantsuga.

K

Tänavune Chevrolet on eriti konst
rueeritud ka kõige halvematelgi tee
del sõiduks. Peale eelpool tähendatud
paremuste on sel: 50 H. J. 6-silindri
line mootor tugevam esitelg
tugevamad kaitseplekid uued ühen
dusrauad endiselt odav hind.

as olete proovinud uut
Chevrolet 81x1? See
on eriti konstrueeritud
meie sõiduoludesse sobi

MWWWWWM
l

Päikesepaistel., soe, esi

mesel korral

korter

KES* £/
USU
KATSES
TAGUf

vaks. Endine Jõud ja pöör

*
a
M
A

8 tdba, veranda ja köök ja
(iks tuba ja köök ära anda

devus, kuid tugevam alus,

Naha- Ja suguhaigus
sed. Kosmeetika*
Kõnet 10—12 ja 5—7, pühap.
10—12. Soovikorral ka teisel
kella ajal kokkuleppe järele.

££? £,475E57X8

Tartus, RttfitU t. 25-4
(Vastu Jaani kirikut). _

GENERAL MOTORSI VALIKSÕIDUK
Peaesindajad:

Elan nüüd
Vana tän. 17.

J. PUHK & POJAD

Ämmaemand

JUURE

Korter
8 tuba kõrvalruumid ega
üürile anda. Küsida Kastani

8
tei"
4*

Tooffse rannas, Kunda ligi
dal on ilus 4-toal.

«s

kartus, Baatusatls.il

kere, parem juhtseadis ja

Uus CHEVROLET SIX
kt

Vastuvõtmine igsl ajaL

Dr. A. LENZNER

, Soe vaikne kahetoaline
korter
köögiga, aia sees, välja üü
rida. Sooviitav väike intelli
gent perekond. Võru t. 48,
kella 9—i ja 3—B.

taiWümthHßl
Keaaaeetlka.

tugevam ja kaunim Fischer
suuremad pidurid.

Tähe 56, hoovis.

hlii

tän. 87—1.

V

Suvitajatele ilusas metsa
rikkas kohas välja anda

*
Tartu Naisseltsi Majapidamiskoolis

üürile anda. Künda Jakobi
t S& Sealsamas ilus remont.
5-toal. elektrivalg. päikese
paiatdine

š
korter

suures aias verandaga vaba.

es

õpilaste wastuwõtmine

!>
PS

kt

u

o
IH

l-J

5>

Nõudke kirjandust
ainuesindajak Eestis

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

AKTSIA SELTS

s

\

Ämmaproua

iil
ühes elukorteri ja leivaah
juga kesik linna ära anda.
Teateid saab Linda nr. 15,

liga. Küsida Kaubahoov 9.

Tartu Llnnakoollvalitsus teatab, et likvi
Ilusad päikesepaistelised deeritavate Tehnika- ja Reaalgümnaasiumi asemel
•rasi teekäiguga
avatava uue keskkooli
direktori, inspektori la
õpetaiate ning kooliarsti
kohad on vabad, arvates 1. aug 1931. a. Nim.
kohtadele valimiseks on eesõigus endisil täh. koolide
õppejõududel, kuid üles anda võivad ka teised vas
tava kutsega kandidaadid.
Tempelmaksustatud sooviavaldised (50 s. riigi-.
köögiga ja eras!teekäiguga 25 s. linnakantseleimaks ja 10 s. igalt lisalt) palutakse
üürile anda Pramenadi 3—3. esitada koolivalitsusele hiljemini 20. juuniks s. a.
odavasti üürile anda Vabriku

tän. 2, krt. 4, II korral.

Korterit

otsitakse 2—3-toalist köö
MikaT Sellepärast, et GOODYEAR kummid on kõige paremad giga vaksali ümbruse linna
ja vastupidavamad, mida tõendab see, et terves maailmas jaos. Teated kirj. eit. „G.
niisama ka Eestis sõidetakse kõige rohkem GOODYEAR kummidel. M." all.
Esitus ja ladu:
PAUL LÄLL
täo. nr. 7. Telef. 4*79

Ämmaemand

MMM

Valga linna koolivalitsus vajab linna I algkoolile

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

maantee 30,

üriruum

Müügil ainult origi
naalpakkides.

Puka», käidavas kohas j

Igalpool saadaval.

Teadaanne.
Alates 20. Juunist s. a. asub

Korter

JfeSS
4h 5 toa, veranda ja kõrvalruumidega, keset aeda, kohe välja
g. TestHiMSSMdega
s*ab Pukast „Ovo
üürida. Näha 3-5. Tiigi t. 5.
«WMf^kuet

Tartus, Raekoja (Raatuse) tl*,
or. 12, 11l korral.

korterit
Oma tOH.
Wigiil
ja vedeleil

Vajan ühetoalist
korterit

soovitab

E.Haffaer
Aleksandri

tän. nr. 24.

Hästi tulutoov sissetööta
Otsitakse puhast päikese tud
tööstusettevõte vajab

poolset

tööstuse suurendamiseks

ittöbl. tuba
20. augustiks Tiigi, Veski,
Aia, õpet., Tähe tän. ümbru
ses. Teat. jätta „Postün."
kapitaliga 5000—10.000 kr,
võib kaasa töö
(HlUOilllilllHliHlllftlltll lIIIIR Soovikorral
tada. Teatada slt. ..Tartu
tööstus" all.

ühes elukorteriga ja väliste
ruumidega käidavas kohas
üürile anda. Küsida hra Näi

Jtirepi

äris, Raekoja tän. nr. 16,

poes

tuse värvimise vastuvõtmise
Tartus.

Tartu linna pudreti
wabriku kontor

puänti

E. Ulbusk

rmtkaupl. „20. aug." all.

M'

parim abinõu villase
ja siidi pesemiseks.

Xmmaemand

keeduvõimalusega. Teat. eit.
„Rutulline" all.

LUX

odavasti välja anda Riia

Kotaieliikm. riigiametniku

perekond vajab kohe 3-toal.

Tartus, Pepltrl tin. 2,
tel. 13-30, vastu Maarja kirikut

..30—35" all.

Tartu Lfnnakoollvalitsus.

nr. 10—7,

För all
ff nt vatt

tfin. nr. 16.

elektrivalgust. Teatada slt.

juhatajat

Ira anda puhtas ametis käi
jale isikule. Väike-Tähe tän.

Möbl. tuba j

Tartus, Narva (Peterburi)

Ämmaemand

Teie valik on kergel Varustage oma sõidukeid ainult Ameerika

Tartus, 12. juunil 1931. a.

Nr 977

A. (öillmnnn

Tartus, Vana tän. 3—l.

GOODYEAR kummide*®.

veevärgiga. Soovi korral mööb

onmumid

Z tuba üheskoos ehk eraldi,
omnibuseühendus Puka—
Tõrva. Aadr,: Leebiku p.
ag. M. SIIK.

(sissekäik Holmi tän. 1).

S.Amon

ja köök kesklinnas, elektri la

eraeiesek. puhtas ametis
käijale Ira anda. Linda tän.
M. B—2.

Tartus, Raekoja tän. •

Autoomanikud

VILJANDIS, VÄKETURG 5. TEL. 12

tuba

Elukorter

suuila

A. ROSENWALD & CO
TARTUS, SUURTURG 8. TEL 300

Üürile anda

E. EUER

kauplusest.

lj
vilja üürida Herne 40—1.
Tulla I—3 ja ohtral 6—B.

Ämmaemand matteerljs

Baskolas, teisel korral taba nr* 4.

Haaslava-Kurepalus, vastu
vallamaja, heas käidavas ko
has suure maantee ääres on

toiduainete
kauplus
ära anda. Teateid saab sealt
samast omanikult.

müüb

Üleilmline kuulsus,
Frenoloog ja
selgeltnägija.

«Maamehe44 üksiki
numbreid ja võtab kt
.utusi ja tellimisi va

Juunlnl.k- 2'

pr# JL<#

PEEP ASIRO-HJRa
UUETURU 25.
Hoidke «selgeltnägija» eesti

IIIllllllllllllllHIIIIIIIIIIlllll!

Ilmakuulus tõeprohv,
saatuseönne selgeltn.

