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zimüd kqa oSew.,;
Toimetus jt peakontor Tartus, Jaani 11,-*
Toimett»» i* kontor Tallinnas, Wene l. v *
] T ete t or-o i d Tirt u s: Tegevtoimetaja ,2-88, siseriigi

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

Postimees

' Telefonid Tallinnas: Toimetus 30-81 >kontor 18-11.
KRsikirjsd koi takse alal ainult sellekohasel soovil.

Kuulutuste Hinnad: kuulutuste küljel ssenti, teksti

ees 10 -senti,Keksti sees 12 senti ja tekstis teksti kirjaga 15
sentf mm veeru laiuses. Kohaotsimise kuulutused poote hin
naga. > Kuulutuste koka valiku soove täidetakse ainult või

kuu 120 a, 8 kuud 725 s., 12 kuud 1400 senti.

rPo s t i ta: 1 kuu 135 s., 2 k. 270 s„ 3 k. - 325 s., Iga Jisa

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

Tartu liima tellijatele. Ko j ukandmisega: 1 kuu 135 a,
2 k. 270 t, 3 Ic. —— 370 s., iga lisakuu 110 a, 6 kuud 700 s.,
12 kuud 1330 senti. Talitusest Ira viies: 1 125 »,
2k. 250 3k.— NO ,a* iga lisakuu 100 s« 6 kuud 600
12 kuud 1200 senti. .
Wälisjnaale — 4 krooni kuus. Poola, Leedu, Lätimaale

malust, mõõda.

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

«'Postimehe" raamatukaupluses, Suurturg 18 ja kontoris,

«Lasteleht" 10 a k. «Tervis" 160 a aastas, 80 s. poolesaastas, üksik

'Kuulutusi JSrgmise päeva lehe jaoks võetakse vastu
kella 2-« i pä e vaI, laupäeviti kella 1-ni päeval
Jaani-tän.ll/13. '

Kt. 160]

wPosümehe44 Ja ta makaollste lisade telilmlshlaaad >
P o/s tig a: 1 kuu 150 s.. 2 k. 300 ».. 3 k. 370 a. iga lisa

poolesaaštaa, üksiknumber 35 senti; ilmub 4 korda aastas.

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

Tänast lehte 6 lehekülge 75. aastakäik.

Kolmapäewal, 17. juunil 1931, >

«CENTKAP
Hulkurite kintmat
tolmaplevai; IT.JiAmistalatoc
la edasi. Meie nttitame maailma
kõige Ilusamat hell-sa«ffilmi
saksakeeles.
Ei ole publik seni näinud ühtegi suurfilmi, nul
list võiks seada .Hulkurite kuninga" kõiva».

Bomantillue toonftlmooper 100% loomulikes vArves! I
JEANETTE MACDONAID®« DENNIS KING »»
Filmil on palju momente, millised mõjuvad otse kui maalitud kuntsniku pintsliga. Kuulsa Sakia näitejuhi Ladvlg Itolgeri geniaallavastus.— Algus Brip.kl. 6, pühapäevadel kl. 230. v

Hõimurahwaste kultuurkongress koos.

Wõidukad laskurid jõud
sid Helsingist tagasi.

EsmaSpäewal.kell %6 saabusid Helsingist
tagasi Tallinna wõidurikkäd Tallinna malewa
SäSturitele sõideti laewagä wastu
Südamlik waStuwött Helsingis.
juba tuS neid tänulikkude kaasmaa
laste poolt terwitatr. Sadamasillale oli üleZ
Soome ametiwennad wõtsid neid sadamas seatud ] aufoMsnr' ja laskuritel oli wastas
Helsingist, 16. juunil. Kqgu esmaS
wastu.. / ' . .
daevane päev Helsingis mpõdns Soovehulk rahwost.,TeiM hulgas mõis näha Soome
Uuri hlltuurkougreSsi külaliste saahumije tahe ' Köngresli külalistel oli eSmaspäewal waba saatkonna sekrßäri ju kaitseliidu juhtiwaid
ott. Neid saabus rongidega ja Tallinnast aeg.peale Anggri üliöpilaskooxi, kes esineS jõude. Laewqlt maha astudes riwistati las
kuuel laewal. Esimesena saabus aürik ulikpali aulas kontserhiga. . Äühiiwqtel kon kurid' sadsmHllal. Rekochimees Fr. Schüts,
„ErpresS" kella pattu ja natukenehiljem gressi esitajatel oli , sel ajal Kulosaaizis tutwu kes teatäwasti ön' politseiametnik, kanti kaasaurtt „Suomi". Saqbüjaid WttiS vaStu nemiSeine,
Metnikiüde poolt kätel autosse ja sõidu
tati- ära.
Uugarl AiöpilaSte kontsert
Valgekaardi orkestri mäng. Külalisi tervitas
kongressi esimees koolinõunik. Pehoneu, iSi.-niipalju. kuulaj aid. kokku,/et Mr osa oli
Waksali puiestee mehed
mis peale kaldal seisev. rahwahlttk tervitas sünnitud tagasi minema! . Osa -inimesi kuulas
sõidawad Wenemaale.
kontfati
ülikooli
koridoris..
.
Ktlalifi kolmekordse Tervupsi
Vöome^Ugri.kultuurkongressi kawa. täit? - Nagu kuulda sõidab Waksali puiestee ame
LlleS ka SeSti saadik Rebatte. ! Laevast
waStas tervitustele O. J. Kiisel, mispeale MM* • oiftViinuVhrtT IÕTT 1'ft'
! tiührnajuülikuul nõukogude Wenemaale. Pal
piduliku jumaläteemSktsega
laevalt hnnti kolntekordne
-Iju osawõtob, ei ole seni weel
„EStonia" muusika osakonna laulukoor laulis Johannese kirikus, nelja soome . kirnuõpetHa selgunud. 'Wenemaale kawatsetakse jääda 2
sivme keeles Soome rahwushümni. Kongressi käastegewusel. Jutlustas piiskop K - kuuks. - Selle aja' jooksul tahetakse korral
korraldajad ja korteritesse juhatajad. võtsid r u S. Jumalateenistuse muusikalise külje eest daad reis ka Siberisse, et wtwuneda seal me
kDlalisi rannal. vastu. MimaSte külaliste hoolitses, kirikukool. Pärast awamise jumala taüitöostüsega. Sõidu kulud-Wenemaal kan
umale astumisel' mangiS riigi tSsStuSkooki vr teenistusi koguneti kl. Y2I2 kaardiwäe ma nab awetiühingute liit, kelle kutsel toi
tSter, kelle mängu kuulama kogpueüud rah? nee/hl .kongressi awamise pidustusele. ' A* wub ekskurfidon. vahulk tervitas kätteplaginaga. - kongressi tunnistas awatuks Koome, tpabariigi
Käsitöölised nõuawad koda.
preswent SWinhufvud, kes on ühtlasi kongressi
Kõige PidvlÄUmÄs bõjnueSveel
kuitsiaks. > - • • • - •
Gildidewtzranduste jagUnine õhutajaks.
kolme auritn saabumine
MM Kia?S ZMid- F. WiWj
yÄSttfsarSste- •
ja?U. DiluM - VfitoökbM seaduse eelnõu. mil*
z« pM. Msovmr» kandis ttte. pühenduse
kes' nWakse i ette käsitööliste esinduskoja asu?
u " t?iwisusföncb külalistelt.
RaunaS oötas ÄMsi
Muusikalise külje eest. apamispidüstusel tumme sämadelalustel, nagu 'kaub.-tööstus
hulk, ametlikud ja mitteametlikud vastuvSt hoolitses Helsingi linna "orkester'ja laulukoor toda. sIÜVff kaub.-tööstuskoja esimestest. päe
jad. Laeva saabumisel sillale ptchktfid juba >,Suomen Laülü". Pidustus lõppes rahvus wadest'.pease' on mõned käsitööliste rinMm
nad oknyd skeptilised selle koja suhtes, kuna
vastastikused elagu-hüüded rannalt ja laeva 'hümniga. delt. Walgekaardi orkester mängis Karjala
Äwamispidustusele järgnes kl. 14,30 üli l käsitöölised kaub.-tööstuskojas ei ole saanüd
küllalt tugesvat esitust.
marssi. Ungari üliõpilaskoor llmlis soome kooli aulas
. Eelnõu, mi? riigikogule esitatud, näeb
kongressi
üldine
kõnekoosolek.
keeles hümni. Rannalt vastas orkester Un
gari hümniga. Külalisi tervitas koolinõunik kltS prof. Setälä kõneles Soome-Ugri rah- ette, et selle koja alla kuuluksid mitmed käsi-Pfsonen, selle järele Ungari ja Eesti saadik Waste ühistest kultuurpärandustest. Ungari tööliste kes praegu kuuluwad kaub.Helsingis. Laevadelt vastasid: terviwskSni- minister-nõunik dr. Haasz. teadusliku töö tööstuskoja alla ja peale selle weel üksi tööta
wad käsitöölised, kelle arw üle riigi tõuseb
Si Eesti ja Ungari kongressi Peakomitee esime organiseerimisest Ungaris ja Eesti majandus
dja Iwalitsuse esitajad. UueSti kostsid elagu ministeeriumi kaub.-töösws osakonna dir. 20VVV peale. Paistab, et selle seaduse eel
hüüded.
K a ! j o t tihedast hõimurahwaste majandus nõuga ön rutatud seepärast, et päewakorrale
Orkestri hittidel sammusid külalised maale. liküst koostööst. Õhtu poolikul olid koosolekud on kerkinud giHide tvaranduste. jagamine.
Kella 5 paiAMli veel osa kongressi külalisi ja: kooswiibimised üksikute harrastusringide Uuel käfitöÄiste kojal on köwad prteUsioonid
aurik „NoMändiga", nende hulgas ka 'Eesti wiisi, tutwunemise ja kõnedega iga Harrastus ühele osale gildide warandustest.
sõjaväe arstid.
ringi oma eeskawa järgi.
Moskva Kunstiteatri külas
käik Eestisse.
Eile .õhtul -oodati Riia kiirrongiga Tal
linna Moskva Kunstiteatri Praaga osakonna
Jõgewa kokkupõrget juureldakse.
näitlejate Mläskäiku. Nimetatud. näÄetruppi
kuulub ZL näitlejat. Tallinnas on ette nähwd
4—5 etendust, sirtsöidetakse Narva ja lõpuks
Tartu. .> V .
Theodor Luks walmistab
filmi Tallinnas.
Tuntud filmija Th. Luts on praegu Tal
linnas Ha valmistab suurt gaasikaitse filmi.
Iga päev filmitakse mõned stseenid Tallinna
tänavatel jä puiesteedel. Harilikult koguneb
filmimise jüüre hulgaliselt rahvast, keda fil
miv! tuleb esinemise jaoks filmis õpetada.
Film käsitab Tallinna linna gaasisõja puhul.
Filmimist jälgib eriti suur rahvahulk. Fil
mimine sünnib Eesti Punase Risti algatusel.
Filmi Miks ön anda kodanikkudele õpetust,
s»g» Soome termttab waiamstufega kAattst.

Jõgewa - mootorratta katastroofi juurdleb
Tartu 4. jaosk. kohtu-uurija J. Neumann,
kes esmaspäewa Shtupoolikul üheS asjatund
jaga õnnetuskohal käis. Kuni kohtu-uurija
kohale jõudmiseni jäeti sõidMd ja A. Holdti
laip endisesse asendisse. Hlljem toimttati sur
nukeha Tartu ülikooli anatoomikuSse lahka
misele. >

Eesti' Opet Liidu poolt Haridusministeeriumi toetusel korraldatav

ESPERANTO KURSUS
Tartost ea SA* VI. kaal 11* VII. El*. plevu 4 taadi.
Lektor ungarlane, Esp. inst. direktor Haagist, hrä ANDREE CSEH (Ce).
Prooviloeg 26. juun. kell 18 ülikoolis, Aia tän. 46, suures auditooriumis (maksuta

kõigile), kursus Tartu tütarlaste gümn. saalis, Riia tän. nr. 12.
Registreerida propviioengul ehk enne kursuse juhataja juures (V. Raukas, Tööstus
kool, Kalda tin. 16).

rfamalafol töötab cralslftutelc - T. ESP.
Seltsi korralduseL Ülesandmine koos õpetajatega.

Maks õpilased Kr.. 3.—, eraisikud Kr. 4.—
õpetajad Haridusministeeriumi toetusel maksuta. Kursuse juhataja.

A.E.G.
MATERJALIDE LADU
«ElektribQvoo»
tiiH!UHnmint!iiiiiitHiK!iiiiiütimnnim!mnßmmtinmnniHHiinjumiiniimiHtHiffl

parim poonimiswaha

litsuse mabanduse kiriklikkude organisatsioonide

wastu tavwitatud wägiwalla pärast wastu
wõtma. Samuti awoldawat paawst oma head
Rahwamajade wõrk koos
tamisel.
Hiljuti wAtis riigikogu wastu rahwama

Esrtus: Firma «Karu» Tallinnas.

ja eelarved tasuta. Korralik akulaadimine.

Tartu IM«t Johuliaui>?ladii «CENTBAL»,

RIIA tfin. 25. Telel. 4-91.

Kommunistide wangistused jatkuwad.
Seai 30 inimest wahi alla wõetad.
ühenduses tootem vangistatud kommu Need ott nöuk. Wene sowtorgsloti töölised
nistide Aekuulaufisega ja salaarhiiwis leidu Johan Kütman, Leopold E t f c n ja Vol
wate dokumentide ja salakirjade avastamisega demar Rootsi. Nimetatud 3 meest on kõik
tuleb iga Päevaga järjest juure uusi asjaolusid noored mehed, 20—26 a. wanad. Lisaks neile
põrandaaluses liikumises. Sellest tingitult on vangistatutest teada weel Nõmme kõrtsi
kestavad edasi ka wangtstufed. Juba mttmet Perenaine Au man, kelle kohta on ametiwõi
päeva igal ööl on kaitsepolitsei korraldanud mudel andmed, et ta on olnud pikemat aega
Tallinnas ja ümbruskonnas läbiotsimisi ja kommunistide kaaslaseks. Ka olewa tema
arreteerimisi. Osa ülekuulamisele toodutest juures ajutiselt korterit leidnud mitmed pö
on tarvilise süüdistusmaterjali puudumisel randaalused tegelased. Vangistatute hulgaS
vabaks lastud, kuid osa on jäetud vahi alla, on weel Pikal tn. 45 asuwa Möllmanni lu
kelle kohta on olemas enam-wähem kindlad kusepatöökoja omaniku poeg ja selle naine.
tõendused nende osavõtmisest kommunistlikust Nähtavasti oli Möllmann
tegevusest. '
kui lukusepatöö eriteadlane
Selgunud on ka hiljuti tabatud Tallinna tegew kommunistide salatrükikojas, neile tar
põrandaaluste
bekorral tööriistu ja muud parandades. Peale
linnakomitee liikmete nimed ja
nimetatute on vangistatud weel rida teist ist
isikud.
kuid, kelle mmed aga seni pole selgunud.

Plahvatus raketitehases.
Tehase onsenit Gastaw Kaptesa raskesti haawatud.
Töötamiseks puudus luba.
juhtuda,' kui tuli oleks 4 pääsenud lõhkeainete

ruumi. V:
Gustav Kaptein valmistas juba pikemat
aega kodusel teel rakette. Peale tema enese
töötas seal ka tema naine ja mõlema wane
mad. G. Kaptein on 45 a. wana.
Hoone, kus tööstus asus, oli tule waStu
kindlustamata. Kahju ulatub kuni 150 llkr.
Kapteini tööstus oli registreerimata ja temal
puudus wastaw luba rakettide valmistamiseks.

Selle eest tuleb temal nüüd peale muu kahju
kohtus vastust anda.
"Nautilus" saadi Oueens
towni toimetada.

Franklin Bouillon ei jäta.
New-D.org ist, 16. juunil. (Trj.)
Pariisi st, 16. juunil. (Trj.) Pariisi
„Wyoningilt" teatatakse, et tu
politiliste ringkondade huwi koondub teisipäe Soomuslaew
gema lainetuse alanedes temal korda läks Wil

wasele koosolekule saadikutekojas, kus Briandi

wastased Franklin Bouilloni juhatusel ühisel
jõul alustawad rünnakut Briaüdi „wäljalööEesti ei saada ametlikku esitajat.
Rätsepate streigi
wälispolitika juhi kohalt. Franklin
16—24. juulini peetakse Pariisis rahwus jade seaduse, mis hakkab maksma lähemal ajal.
Bouillon ütleb, temal olewat mitmelt Lavali
wahelist keskkooliõpetajate kongretzsi, millest on Selle seaduse teostamine on-haridus-fotsiaal
lõpu puhul
kabineti liikmelt üsna ksndlad lubadused, et
osa wõtma kutsutud paljude riikide walitsuste ministeeriumi ülesandeks, mille juure minis
Lavali walitsüse wormiline tagasiastumine
jg keskkooliõpetajate esindajad. Kutse on saa teerium astlb kohe peale - seaduse makSmahak saavad kõik tellimised naiste?, ja meeste?, riiete uue presidendi ametisseastumise puhul kasu
detud ka meie haridus-sotsiaalministeeriumile, kamist. Esimeses järjekorras töötatakse wälja peale täidetud endiselt 1. järgu juurelõikajate
tatakse ära Briandi kõrwaldamrseks walitfuse
kuid wiimane asus seisukohale, et. wastawate juhtnõötid,rahwamajade wõrgu korraldami ja meiklrite poolt äri vastutusel soovi korral koosseisust, selleks, et tema wastastele teata
.'
12
tunni
jooksul.
summade puudumisel ei ole wõimalik amet seks, mAe-järgi omawalitsused koostaksid, siis
waid järeleandmisi teha. .'Küsimuse peale, tea
Kart Äbeli riide ja valmisriiete
liiku efttojoi saata. Üksikutest õppejõududest rähwamajave wõrgu kawa seltskondliste orga
tada sarnaste ministrite niwed, tähendas
wõtawad kongressist osa arwatqwasti need, nisatflöonide kaastegewusel. .
kauplus, Tartus, Kaubahoov 8.
Franklin Bouillon, et tema neid ei awalda
keS suwewaheajal sõidawad Pariisi edasiõppi
enne teisipäewa.
mise otstarbel.

Teeb igasuguseid elektri seadeid ja paran

dusi. Ladus saadaval igasuguseid elektri
tarbeid A. SL 6* vabrikutest. Nõuanded

üleeile õhtul kell 8 juhtus Pääskülas,
Kastani itk 8 asuvas raketitoöstuseS plahva
tus. Plahvatusel sai raketimeister Gustav
Kaptein raskesti vigastada ja toimetati Tal
linna keskhaigemaija. Õnnekombel jäi tema
naine, kes la samal silmapilgul viivis raket.
kuidäS ennast kaitsta gaasirünnaku puhul.
tide Valmistamise juures ilma suuremate
Quirinal sai Watikanilt
vigastusteta. Plahvatuse tagajärjel süttis
wastuse.
põlema ka hoone. Tulele jõgti aga siiski ko
Surmpsäanüd' A. Holdti omaksed seleta
Roomast, 16. juunil. (Trj.) Itaalia haliku tuletõrje abil piir panna, mille tötw
ivad, et wissmane. ei ole joobnud olnud. Jõ walitsus sai esmaspäewal Watikani wastuse ära hoiti suurem õnnetus, mis oleks võinud
gewa restoranis joonud ta ainult 3 Vaasi :ema wiimasele märgukirjale, kuid wastuse
õlut. ! ' . , - .
sisu kohta puudüwad lähemad teated.
Pildil: Õnnetuskoht esmaspäewa hom
Niipalju kui kuuldusi liikus wastuse koos
mikul.
tymisel, pldi paawst fascistliku Itaalia wa
Briand uue lahingu eel.

meelt selle üle, et tekitatud kahjud tasutakse.

Rahwuswaheline keskkooli
õpetajate kongress Pariisis.

Õpetajaile!

kinsi wecalust laewa „Naütilust" puksiiri wõtta

ja Qucenstowni sadaamsse wiia.
"Teraskiiwril ei ole sõjalisi
sihte".
Berliinist, 16. juunil. Saksa wastuS
Poola arupärimisele Breslau „teraskiiwer
laste" meeleawalduste kohta anti WarssawiS
Poola walitsusele üle. Wastuses öeldakse et
teraskiiwri organisatsioonil ei olewat sõjalisi
sihte ja ei ole ametliku iseloomuga.

' Saksa wastuses märgukirjas juhitakse tä
helepanu ka 3. juuml Poola Ulemsileesias ol
n. d meeleawaldustele, mis wäaa terairalt
Saksamaa wastu sihitud olnud.
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valijad s« ta» wesnõ««d twiimwflo WR sot
sialiZtld. Sfaft dngbufeotut •* Ml aga loetust
Kohtumine Chequersis.

Brüningi walitsust ähwardab kriis

tvSita wanamttitfeid LO—o3 koha», tingimusel. et

sotfiaMtid oma Tandidaati ül« ei sea. sest siis

LSbirSLkiwised fotfatistibega faÄaftb.

suudavad vabameelsed enesele võita maaproletM

SU»p»lUjL»tO »»r«d« koore» Inglismaa Slgadel. Mae»
Doaald ja eSspnnda». Maawirisemine.
Aagar.
kaastövltne Londonit.
KuuldawaSti palunud Saksa riigikantsler
dr. Brünmg oma sSpm ajakirjanikke, ket
teda saatsid teel Berliinist Londoni, hoiduda
igast kirjutisest, mis kuidagiwiisi wõiks teki
tada Saksamaal liialdatud lootusi ühenduses
tema, dr. Brüningi, ja härra Curtiuje sõidu
aa- Suur-Britanniasse. See näitab, et dr.
Brüning on arusaaja inimene, kis tunneb
läbirääkimiste õiget wäärtust .
Dr. Bruningl ja härra Curtiuie külasta
mise kirjeldamine EhequersiS, Inglise peami
nistri suwilaS, põrkab ühe raskuse waStu
selle kohta pole palju kindlat öelda. Mitte
sellepärast, et teda oletS ümbritsenud nõnda
nimetatud saladus. Sarnane salabus ei püsi
kaua wilunud waatleja teadmiste ja osawõt
jäte eneste paratamatute körwalekaldumiSte
waStu waikimisest. Tegelikult teamegi wõib
olla kõik, mis selle kohtamise juures tähele
panu wääriS. Ei, raskus peitub teisal. Ja
nimelt kogu sündmustiku äärmises kinnistle
matuses ja ebamäärasuses. Siiski on mõnin
gaid kindlaid punkte, mida wõime aluseks wõt

ta. Esiteks on kindel niidalju, et Saksa mi
nistrid kirjeldasid üksikasjalikult oma riigi
rasket seisukorda majanduse alal. Samuti
kindel on, et Briti poolt tähendati, et see krii
tiline seisukord on suurelt osalt Saksamaa
enese, süü, kes hoolimatult kulutas ja praegugi

weel kulutab raha ebaproduttiiwseteks otstar
weteks, nagu kulukate söjalaewade ehitamine.

Mitte sugugi wähem kindel on, et Briti mi
nistrid hoidusid igast kindlast abiandmise lu
badusest, tähendades ainult, et kui Saksamaa
soowib reparatsioonimaksude koorma kergenda

mist, siis on selleks legaalne tee ette nähtud
Doungi kawas eneses moratooriumi kui aju
tise kergenduse näol. Edasi teame, et Saksa
ministrid ei leidnud Ehequersi õhkkonna ole
wat nii sooja nagu nad seda loota tahtsid.
Kõnelemata Briti temperamendist, mis on ta
gasihoidlikum kui mandri rahwaSte oma, tu
leb temperatuuri madalust seletada weel asja

oluga, et ühel ajal dr. Brüningi ja härra Cur
tiuse saabumisega awaldati Saksamaa! presi
dent Hindenburgi allkirjaga manifest, milles
president teatab kogu maailmale, et Saksa
maa on jõudnud oma maksuwõime piirini.
Kuuldawasti wõeti see üleskutse UhiSrii
kideS mittesõbralikult wastu. Telegrammid
Washingtonist ja New-Dorgist kõnelesid isegi
arewusest. Kõigile on teada, et Suur-Bn
tannia saab Saksamaalt reparatsioonimakse
ainult selleks, et neid edasi anda Ameerikale
sõjawõlgade katteks. Nii on selge, et Amee
rika wõlauskuja ebasoodne seisukoht loomuli
kult peab mõjutama Briti seisukohta, sundides

teda suhtuma jahedamalt Saksa wõla osali
sesse kustutamisse.

Teine asi, mis meie teades Saksa minist
reid üllatas, oli see, et neile korduwalt meele
tuletati, et ilma Prantsusmaa nõusolekuta ei
saa midagi teha wõi otsustada. Dr. Brünin

poolele, aga kriisi aegadel asetuwad SuurBritannia ja Prantsusmaa barrikaadist ühel
ja samal pool. See reegel on paratamatu ja
kindel põhimõte rahwuslises politikas. ..Teda
ei suuda muuta alalised tülid ja nääklemised
Londoni ning Pariisi wahel. Pärast sõda
oleks Berliini! ja Roomal pidanud olema kül

riaadi hääled. Linnade» sellevastu vajavad sat

Liisk langeb teisipäeva õhtul.

sialiStid oma wSiduk» teatatva arvu vabamees l«id
kandidaate selleks, et ära tõmmata ühte osa hääli
vanameelsetelt. Vee tähendab, et tvalimiSkvkkulepe

misele wõtmast hädakorra määrusi, samuti ka
selles muudatusi tegemast sotsialistide Perlt
soowitud mõttes. Rügikantsleri amsaks ja
releandunseks on see, et ta nõusolekut awal
das sügisel riigipäewale esitada teatamaw pa
randusettepanekuid määruse juure.
olnud aga sotsiaaldemokraatidele wastuwoe
taw. Ja kui üksteistkümnes tund ei
kuuluvad sotsiaaldemokraatlikku erakonda
ja sotsialistlike erakonna juhtide vahel katkesid. too,'siis wõtawad nad teisipäcwal pärastlõu
Kuna kantsler Brüningil teiste politikatege nat' wastu otsuse, milles nõutakse riigipäewa
Berliinist, 16. juunil. (Trj.) Politiline seisu
kord Saksamaal, mis viimase kahe päeva
jooksul vähe paranes, tõmbus uuesti pilve
esmaspäeva õhtul, mil selgus, et läbirääki
mised riigikantsler Brüningi ja riigipanga
president Lutheri, Preisi peaminister Brauni
ja riigipäeva president Loebe kaks viimast

Llohd Georgei sa MaeDonaldi vahel peab ene«
sega kaasa tooma ühelt poskt umbe» LO sotsia
listi taganemise ja teiselt poolt vabameelsete loo
tuseta kandidaatide ülesseadmise linna ringkonda
de», iselle?» et vanameelsete väljavaateid ära rik
kuda. Sarnase kokkuleppe paradoksaalne iseloom
on sotsialistide reameestele IvaMumeeitt, kes leia
wad selle ebaausa ölewcrt ja ei taha aru saqda wa
limis>te mängu peensustest. Teiselt poolt on va

laste abiga korda läks rahvaerakonda sundida kokkukutsumist.
Wahepeal jatkatakse
loobuma oma kavatsusest ja teda uuesti tagasi

bameelsetel raske leida suuremal hulgal kandidaate,

lalt aega selle tõsiasja tundmaõppimiseks. Kui kes oleksid nöu» endid üle» seadma, kui neid ootab

labiraahmtsi.
paemal
pärast
lõunat
oli
riigiväewa wane
tuua valitsuse politika sihtjoone juure, siis
seda parem!
valitses üldiselt lootus, et korda läheb kriisi matekogu koosolek, kus riigipaewa kokkukutsu
Briti publikumi huwi sakslaste külaskäigu
ära hoida. Kuid vastuseks sotsiaaldcmokraa mise küsimus lõplikule otsustamisele pidi
WaStu oli nõrk, kui mitte täiesti null. Harit pealegi kui teenistus nõuad teatavat rahalist iibe nõudmistele keeldus valitsus revideeri- tulema.
laskond ja polltilised ringkonnad jälgisid seda ohvrit.
teatawa uudishimuga, kuid rahwa laiemad
Hiljuti warahommikul külastas Londonit
hulgad möödusid täiesti ükskõikselt. Seda näi
haruldane
võõras: maawärisemine. Ta ei
tawad populaarajalehtede weerud, mis peale
Tormakas äriagent.
olnud
küllalt
tugev selleks, et tõelist kahju
mõnede waheSte märkuste dr. Brüningu ja
teha.
Siiski
wsis
majades
märgata
põru
härra Curtiuje siinolekust palju wäljagi ei tei
Aewvlwriga arwete õietsbowife eest 2Va o. wangiroobu.
nud, nagu ei huwitak» see nende lugejaskonda. tust, mööbel liikus, krohv langes ja pildid
tvõnkusid
nööri
otsaS.
Inimesed
tundsid
en
Selle ükskõiksuse põhjuseks on sisepolitiliSte
Neu päevil olt rahukogus arutusel armgent fam<r§ majas asuwasse Jaan Barbashowi kõrte,
küsimuste suur osatähtsus, millega wõrreldeS did liikuvat ja südames tekkis imelik languse
tunne, mille põhjuseks mõned pidasid haigust. HanS Hunti süüdistusasi tapmisekanos. Ko risse ning jäi ise sinna. Warsti jõudsid sinna ka
wälispolitika näib tahaplaanile jääwat.
Maavärisemist
tunti tervel Inglismaa ida hus mõistis kaebealuse 2V2 aastaks vangi Hant ja hi omawahel sõnelesid.
KäeSolew nädal toob meile sensatsiooni
Hittoelti kutsel 'laks Hunt Barbashowi korteri,
rannikul
ja
suurelt
osalt ka Gchotimaal. Tea roodu.
lise aruande kuninglikult komisjonilt, kellele
kuna
Mustmetsa sinna ei lasttid ja oma tuppa
Ayent
Hunt
oli
sõitnud
25.
nov.
l.
a.
Kärk
ülesandeks tehti uurida abinõude leidmist dusemeeSte seletuse järgi oli varingu kolle rwtst rongil Toriu. Teel hakka- agent oma kauva läks. Poole
tunni pärast, kui Muitmets hoowi
Põhjamere
sügavuses
mõne
saja
miili
kaugu
tööpuuduse WaStu. Juba kaks aaStat wiiwi
Pakkuma ja ühe naisterahva Ensilie Vauline Hit peale tuki. leidis ta seal Hunti ja Hstmelti sõbrasel
Inglise
rannast.
tab sotsialistline walitsus tööpuuduse küsimu
üldiselt teatakse vähe, et Põhjamere põhi, veldiga sobiski kaup. Wiimane oli nõus pakuta Itfirlt jmtu ajaivat. Mustme-s tahtnud sellepeale
seaa, lükates otsuStannse ühel wõi teisel põh
Hittvelti lüüa. wümane aga põgenenud ära. Nüüd
tvat õmblusmasinat ostma.
jusel edasi, lootuses, et aeg häda wcchcndab. mis harilikult pole väga sügaval, kannab ene
Järgmisel Päetval toimetas H. Hunt masina lõi Hunt Mujrmstsa pikali. Kui wiimane üles tõu
Kuid tööpuudus suureneb järjest ja nüüd esi seS Norra ja Schotimaa vahel öiste sügava ftnfyb aadressi peale Kaluri tän. nr. 3a asuvasse sis, tekkis uus rüselemine. Aõpuks haaraS Hunt
taS komisjon aruande, mis jättis walitsewa kuristiku, mille kaldad langevad zärSku tu Hmilie Hittvelti korterisie. Hitvelt osn? makina Mustmetsal kõrist kinni. surus teda wcvstu kuuri
erakonna ridadele rohkem kui ebasoodsa mul hande jala sügavusse. Teadlaste arvates ole
seina, tvõttis taskust rewoltvri, tõmbas kuuti rauda
je. Sest komisjoni liikmed, tahtes neile antud wat see eel-Reini oru jäänus eelajaloolisest Vabaabielus elava Jaan Muitiuctm keelult hooli ning laskis 2 pauku ftf-S kuul tabas Mustmetsa,
mata. Masin kohale asetatud, läksid käi? kolm,
juhtnööre ausalt täita, paljastasid skandaal ajastust, mil see jõgj suubus merre mitu sada
agent, masina ostja ja viimase mees lähedase kuna teine jäi retvolwri raua öZnsusse Peatuma.
seid asju tööpuuduse wastu wõitlemises prae miili kaugemal põhjapool km praegu.
..Livaadia" restorani liiku tegema.
MustmetS toimetan haatvakliiniku ,kus ta wigaS
gusel kujul, kus maksetakse wälja suuri sum
See auk Põhjamere põhjab ongi nähta
tus raskete liiki artvati. Kuul oli ühest põsest sisse
Wiina
ja
õlle
joomisest
jäid
Hunt
sa
Must
masid inimestele, kellele selle peale wähematki wasti keskuseks geoloogilistele liikumistele,
purju, tekkis sõnavahetu?. Lhtul reeta sa teisest tvälja läbistades lõualuud sa
õigust pole. Nii saawad tööpuuduse abiraha mis Briti saarte struktuurile mõju avalda mets
ronist lahkumisel lõuka? Hunt Mustmet'a trepist mimkoohast.
sõna otsekoheses mõttes sajad tuhanded abielu wad. Maawärisemised Pole Inglismaale
mispeale viimane luba? koju minna sa os
Kohtus Hunt end süüdi ci tunnistanud. Ta on
naisi, kes sellele waatawad kui oma otsekohe tundmatud ja möödunud sajandil oli juhus, alla,
tetud masina puruks peksta. Seda ählvardust kuul 60 a. tvana. kuid tugema meeS.
sele sissetulekule. Seisukorra parandamiseks mil Midlandis majade seinad said kardeta des jooksis naine ee? koju ja vii? õmblusmasina
soowitab komisjon abiraha normide wähenda vaid Pragusid ning muid vigastusi struktuu
mist, töötawate isikute kindlustuspreemia tõst ris. Seekord purustas maawärisemine Lon
mist ja waljumat kontrolli wäljamaksmisel. doni East Endis veevärgi suure toru ja teki
Kontrollimiseks wöetud prootride rest ei makseta,
Läti kaitseb oma jalanõude
Sotsialistid, kes tugenewad suurelt osalt tas lõhesid gaasttoruStikus Eity südames suu
samuti kannab kauba käsutaja ekspertiisi kulud.
nendesamade töötatööliste häältele, kelle juh re Püha Pauluse katedraali läheduses. Wee
tööstust
Kui ekspertiis leiab, et proowid ci tnasta sea
teS komisjon soowitab kõwemat kontrolli tar torude murdeid on harilikult kerste parandada,
duscs ettenähtud nõuetele, siis wõib kontrollkomis>«
välismaa alaväärtusliku kauba eest.
jon selle saadetise Matjamaale tagan saata. Ka
witada, sattusid loomulikult ärewusse, sest kuid palju raskem on lugu gaasltorudeaa, sest
Neil päevil pandi Liitis maksma seadus, mil
kuidas sa tahad kaotada populaarsust, wõttes viimaste asendit ei saa kergesti kindlaks teha lega on keelatud välismaal: sisse vedada alawäar misjoni otuste peale toõih tolliseaduses ettenähtud
korras edaii kaewata.
WaStu komisjoni aruande? Juba ongi ameti ja siin on tulehädaoht suur. Niipea kui sar tuslibte jalanõusid, mis sisaldaivad paberit, pappi
wöi
muid
alaloäärtustitkc
aineid.
Seadus
lubab
Muudatused nõukogude sõja
ühisuste keskel käimas kihutustöö ägeda was nasest rikkest teade saabunud, püüab politsei
tupanu organiseerimiseks tööpuuduse abiraha niipalju kui võimalik liikumist vigastuse ko mitmesuguste määrustega korraldada reguleerida
komissariaadis.
jalanõude sissevedu.
wähendamste wastu ka kõige wähemal mää hast mujale juhtida ja kõikidele ümbruskonna
Selle seaduse kohaselt ongi nüüd välja tööta
k w a st, 16. juunil. Rõuk. Wene
ral. Parlamendi liikmete juure ilmub dele elanikkudele antakse vali kast tuli kustutada. tud ning maksma pandud rida määrusi miv ima maaMos
kesktäidesaatew komitee niinetas sõja- ja
gatsioone, nõudmisega wastu seista wähenda Suitsetamine uulitsal on keelatud. Erilised vad täpselt ette, missuguseid jalanõusid tuõtb sis e
mcreasjade komissari asetäitjaks ja rcwolut
misele. Peaminister käib kurwa näoga ringi tööliste kompaniid ruttavad kohale, et võim» tuua. Näitet» lubatakse sisse tuua ainul: Riia ja noonilise
jojanõukogu asetäitjaks Udo
Liepaja
tolliasutuste
laudit.
Enne
tolliasutuselt
ja igamees ootab nüüd põnewusega, kuidas ta sate pressitud õhu puuride abil lammutada
Väljaandmist kontrollib eriline komisjon, mis koos rewitschi asemele Mihail Tnchatschewski. Übo
komisjoni aruande tagajärjel tekkinud raskest uulitsa sillutust ja jõuda rikutud torustikuni. neb tolliametnikust, börsikomuee esitajast uiug wab
rewitsck määrati Walge-Wcne sõjaringkonna
dilemmast wälja rabeleb.
ja töösturite ning käsi tööliste ühingu esi ülemaks
Tihtipeale kannavad töölised gaasimaski ees ri/antide
Vahepeal langeb sotfialistkse erakonna populaar hädaohtliku gaasi vastu, mis täidab kaevikut. tajatest. Komisjonil ou õigus irõna koinrolluisiiels
igast sisseveetavast saadeti est üls paar ia suure
sus maal järjekindlalt. Aöesoletval nädalal olid
Londonis, 9. juunil 1931. a.
mast saadetisest iga saja paari kohta üks paar.
nad aga seda pole teinud, siis mida warem,

täienduswalimised tLSStusliseS tvalmnSpiirkonnaS
GateSheadis, ins sotsialistide enamus 1829. aas
taga wSrrelde» langes 20.000><It alla 2000 peale.
gule ja härra Curtiusele oli see tõenduseks
kui seda üldse tarwis oleks olnud tihedast Vabameelsed nähtatvasti üldse ei hääletanud kaasa
sidemest Briti ja Prantsuse politika wahel, wöi andsid hääle Manameelse-te poolt, missugune
mis püsib waatamata kõikidele tülidele ja hõõ asjaolu iseloomustab Lloyd George'i rasket seisukor

rumistele. Briti põhimõte: jõudude tasakaa
lu Euroopas tuleb alal hoida üldise koostöö
loomisega mandririikide wahel, wäljendab te
gelikult wormelis koostöö Prantsusmaaga
on absoluutselt tarwilik, kuid see ei tohi takis
tada häid wahekordi Itaalia ja Saksamaaga.
Harilikul ajal langeb rõhk wormeli esimesele

da tänapäew. Omal ajal tvStmsa Mabameelsete
erakonna juht teab. et ta järgmistel Malimistel
kõige paremal juhusel wõib loota tagasi tulla wäi

kindel kaotus. Stende inimeste arv, kes on mõni'kord andunud vabameelsete erakonnale, «j tema
kasuks enese peale võtta kindlat kaotust, pole faur,

Uudis käsitöö alal.
Lihtne.

Odav.

Praktiline.

•»

•»

liir

ID.

kese poolehoidjate koguga, mis küllaldane selleks, et

tvSimaldada tulle jätkata senist tasakaalu.mängu
parlamendis. Linna MälimiSringkondadeS on wa
bameelseM praegu õige mähe tväljatvaateid, sest

Maskiga konn.
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„Teie ei tule minu magadiStuppa, kui teil weel
wiisakuse sädetki on," wihastas Lola.
„Mul ei ole aga seda," tunnistas Elk õigeks,
„mitte wähematki sädemetest. Ja pealegi, Lola, pöl
wenen ma suurest perekonnast, ma olen üks kümnes
õdede hulgast, ja kui midagi sarnast on, mida ma näha
ei tohi, siis öelge ainult: pange silmad kinni! Ja ma
panen nad kindlasti kinni."
Kuid nähtawasti ei leidunud midagi, mis wähegi
kahtlust oleks äratanud. MagadiStoast jõuti wanni
tuppa ja seal seisis aken lahti. Elk walgustas oma
lambiga wälisseina ja silmas, et üks wäike klaas pool
seina külge oli kinnitatud.
„See näib isolaator olewat," pomises ta.
MagadiStuppa tagasi tulnud hakkaS ta raadiosaat
jat otsima. Ta awas suure mahagooni riidelaSti uk
sed ja nägi selles wikerkaarilises wärwimängus riideid.
Elk pistis oma käe riietesse. See oli madalam riiete
kapp, mida ta üldse näinud ja tagasein tundus iseära
likult soojana.
Lola seisis kokkupandud kätel seal ja kahtlew nae
ratus ilusal näol jälgis teda. Elk sulges uuesti kasti
uksed ja ta tundlikud sõrmed otsisid selle pealispinnal
wedru. Kulus kaua aega kuni ta wiimaks ühe tüki
kese puud leidis, mis tema köe surumisele järele andis.

Klõksatas midagi ja kasti esikülg hakkas alla wajuma.
„AH, kastwoodi! See on ju praktiline leiutis!"
Kuid see ei olnud sugugi kgstwoodi, mis awaneS
ja Elk oleks ka õieti pettunud olnud, kui ta sarnase
oleks leidnud, ühel raamil seisis ridastikku lampe,
transformaatoreid, kogu aparaat, mis raadiojaamaks
wajalik on. Elk waataS ja imestas.
„Teil on kindlasti luba selle jaoks?" küsis ta. Tõe
liselt aga ei uskunud ta midagi sarnast, sest litsentse
raadio saatejaamadeks antakse Inglismaal õieti wä
hesel arwul.
Aga Lola läks kirjutuslaua juurde ning tõi do
kumendi nähtawale. Clk luges, luges jälle ja noogutäs
pead.

vscie olete tubli inimene," ütleS ta. mitte ilma

(Stoff-Malstifte).
du: «Postimehe" raamatakatplu
Tartu, Suurturg 16.

aukartuseta. , „Nüüd tahaksin meelsasti litsentsi näha,
mille konn number üks teile on andnud."
„Ja mina tahaksin meeleldi teada, kaS teie hari
likult ikka armastate inimesi südaööl üles äratada
nendelt litsentside järele küsimiseks?"
„Teie olete täna öösel saatjat konnade teenistuseks

kasutanud," ütles Elk lühidalt. ,Ha wöib olla on teil
au pealik Gordonile seletada, miks teie seda tegite?"
Lola pöördus esmakordselt Dicki poole. „Ma ei
ole aparaati nädalapäewad tarwitanud, aga ühe minu
sõbra õde palus täna õhtul seda kasutada. Ta läks
tunnni aja eest ära."
„Teie arwate preili Bennetti?" küsis Gordon ja
Lola tõstis täiuslikult mängitud imestusega oma ilu
salt kaares silmakulme.

„Kust teie seda teate?"
„Armas Lola, nüüd aga oled enese ära andnud,"
ütles Ekk sõbralikult. „Preili Bennett seisis minu
kõrwal, kui teie parajasti algasite konnakeeli lobisemist.

Sa oled paljastatud, Lola. Ja kõige parem, mida sa
teha saad, on maha istuda ja tõtt kõnelda. Eile õhtul
tabasime number seitsme ja teame kõik. Homme kannab
konn käeraudu ja mina tulin siia selleks, et sulle wiimast

wõimalust anda. Ma olm sind nimelt salajas ikka
hea meelega jälginud. Sinus tuletab midagi meelde
mulle tütarlast, kellesse olin kord hulluseni armunud.
„Nüüd kõnelen teile midagi, Elk," ütles Lola.
„Teie ei ole kedagi püüdnud ega saagi kunagi püüdma.
Teie olete oma laiajalgse Balderi Hagniga ühte kongi
pandnud, et triumfi üle elada. Kuid teie ei saa sellest
muud midagi, kui suuri ebameckdiwusi."
Teistel aegadel oleks Gordon selle awalduse mõ
just Elkile eriti huwitatud olnud, sest õnnetu detektiiwi
lõug wajus alla ja ta silmitses Loicrt abitult Ae oma
prillide.
„Hagn ei jää püsima," jätkas ta. „Seft konina käsi
tabaks teda nagu ta Millsi ja Litnowi on kätte saanud
ja nagu ta teidki saab, kui konn aga üldse teid wäär
seks peab. Nõnda, nüüd wõite kui sovwite mind are
teerida. Teie kuulsite diktofoni läbi kõik, mida ma Ray
Bcnnettile seletasin. Miks ei areteeri teie mind, et teha
mulle protsessi?"
Mändlikuks muutunud Ett teadis küll, et tal üh
tegi füütõendust ei olnud tema waStu kaebuse tõstmi
seks. Ja Lola teadis samuti, et see nii oli.
„Arwate teie minu käest nõnda pääseda. Bas»
sano?"

(äotbon kõneles ja naine waatas talle wihast wäl
gatawail silmil.
„Minu nime «eS seisab „preili"," käratas ta.
„2SÖT«N wöi hvljem olete teie ainult number,"
ütles Dick «rahulikult.

„Teie ja teie sarnased elate wastutustundctult sa
rõõmus selle üle. WVib olla sellepärast, et ma küllalt
kompetentne ei ole, wõrb olla, et mul õnne ei ole. Aga
ichel päewal tabame teid, olgu siis kas mina tvõi mwtu
järglane. Teie ei wõi wõitlust seadusega wõita, sest
seadus on igawene ja jääw."
„Minu korteri läbiotsimist ei unusta ma teile,
aga ühte palwet ei pruugi mul kuulata," ütles ta põlg
liftilt. „$a k»i härrad lõpetanud on, siis tahaksin pa
luda mulle natukene magamist wõimaldada, et nia
hommikul päriS teostatult üles ei ärkaks."
„See on ainuke, mida teie kunagi karta ei pruugi,"
ütleS galantne Ell, ja Lola naeris.
„Teie ei ole sugugi halb inimene, Ell," ütles ta.
Teie olete muidugi halb detektiiw, kuid teil on kuldne
süda."

„Kui see õige oleks, siis ei kõhkleks ma üksi teie
seltskonda jääda!" oli Elli wastus, kui ta tagurpidi ja
kummardustega uksest wäljus.

Elshami metsas.
Kui nad politseidirektsiooni tagasi sõitsid, oli Ell
sügawatesse mõtetesse wajunud.

„See on kõige ebameeldiwam meile, et konnad ei
eile seaduslikult keelatud ühing," ütles Dick. „Näib lõ
puks weeil tarwilik olewat peaministrilt paluda selle
seltskonna sulgemist."

„Wöib olla on see ka konn!" ütles Ell lootusetult
süngÄt. „Arge naerge mind wälsal Pealik Gordou,
ma ütleln teile, et kogu teo tega on kõrged loomad. Ma
hakkan juba igat ühte kahtlustama."

,Mõib olla alustate kõige pealt minu juures?"
küsis Gordvn oma lustakas tujus.
„Seda olm ma juba ammugi teinud," oli otsoko
hene waStus. „Ja siis on mulle meelde tulnud, et ma
ise wäikse poisina ööhulMS olin. Wõtb olla elan ma
kahepaikselt ja olen päewal detektiiw ning öösel konn,—

seda ei wõi kunagi teada! sest mulle on päris selge,
et üks juurmann on konnade keskel," jätkas ta mõtle

„(£t, tema ei saa organiseerida. Ta juhtis üheksa
teistkümneaastaselt üht lawagruppi, ja see lÄs halwa
organisatsiooni tõttu hingusele. Ma usun, et konnade
juhttmiseks on samasugust intelligentsi tarmis kui nai
tcks pangajuhtimiseks. Wcaitland oleks mees! Ma olen
pärast seda kui Johinsoniga temast kõnelesin, ringi tema

umber weelgi koomale tõmmanud. Johnson ütleb, et
ta wcel kunagi ei ole tvanamche pangaraamatuid näi
nud. Kuigi ta temale erasekretäriks oli ei tea ta mi
dagi öelda operatsioonidest wõib olla ainuüt seda
et ta asju ostab ja müüb. Raha, mida manamees
erawiistl teenib, ei kanta samuti pangaraamatutesse ja
Johnson oli otse hämmastunud, tui ma arwasin et
Maitlaudil üldse peale selle seltskonna juhtimise min
git äri ei ole. Kuid nüüd tahan ma teilt midagi kü
sida, pealik Gordon, tas teie ei tahaks heal meelel
weenduda selles, et preili Bennettil midagi selle lõoaa
tegemist ei ole?"

..... ci usu ometi tõeliselt, et see nii wõits
lups Dick, keda uuesti ahastus maldas.
r - «'31 Dfcrt malmis kõigist kõike uskuma!" üt
les lrlk.
»n tühi, meie wõiksime tunni ajaga Hor
shamls olla. Wcina omalt poolt tean päris kindlasti
et M nutte preili Bennetti hääl ei olnud, aga mõelge
ainult lellele, et me netle inimestele seal ülemal peame
aruandeid kirjutama. <„Jnimesed seal ülemal" oli Elti
muutmatu nimetus kõrgematele juhtidele.) Ja seal
wlhastatakie kui meie lihtsalt ütleme, et kuulsime raa
diov Preili Bennettl häält ja waewawäärsekski ei vi
danud malja uurida, kus ta tõeliselt sel ajal wliblS."
. . "~CIf ~Dit õigus," ütles Tick mõtlikult. Ja Elk
teatas zuhile uue sõidusihi.

Kottis homniik juba, kui auto läbi Horshami ma
hamaetud tanawate sottis ja siis aeglaselt Maytree maia
et,e ivitis. Maja ei näidanud ühtegi elumärki t?-"
rnbcb olid akexdel alla laslud. wslil ei wm
©I M»e!ingill £s'Va ri
tofiatä nc.b rnnnen lugugi heameelega ärataba "seleta"
ta. Mana Bennett tõenäoliselt atmalž, ct meie tema
Poia kohta halbu sõnumeid toome."
lw ?-!«"?"! ®cnnEtti maga
ta salapärast meest'aknäk najatäwas''^

matu wallatusega.

Lola Bassano?" arwas Dick.

(Järgneb.)
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Täna otsustatakse keskkoolide küsimus.
Mi»istritew»helt»e komisjon kinnitas haridusministri kawa
wLhasta muudatustega.
Suletakse gümnaasiumid Wändras, Räpinas, W.Maarjas ja Zöhwis.
Täna tuleb vabariigi valitsuse kooSoleKil litsusSs, kust ta sisuliseks arutamiseks aati
lõplikule otsustamisele haridus- ja sotsiaalmi mmistritewahelisse komisjoni. Wiimane aru
nisteeriumi voolt väljatöötatud m»S avalik tos seda kawa kahel koosolekul ja tegi selles
kude keskkoolide võrgu kawa, miS pikemat aega mõned vähemad muudatused. Nimelt suu
pinewil hoidnud kooliringkondi, lastewane reudaS komisjon koondatavate klassikomp
maid ja omavalitsusi.
lettide arvu 60 pealt 63 peale. Komisjoni
Teatavasti töötas hariduSmmisteerium otsuse järele, mis valitsuses lõplikule otsus
välja kawa, mille Alusel pidi koondamisele tamisele tuleb, »
tulema 60 klassikomplekti ja 4 keskkooli. Nii
on määratud likvideerimisele
sugune laiaulatuslik koondamise kawa oli tar Wändra ja Räpina pöllumajandusgümnaa
wilik, sest keskkoolide wõrk vn meil, wörreldeS
siumid, Wäike-Maarja ühis-reaalgüm
rahwa arwuga ja selle majandusliku kande naasium ja Jõhvi ühisgümnaasium, ar
jõuga, võrdlemisi tihe. Kuua wiimasel ajal wates 1. aug. s. a.
õpilaste arw tunduvalt
Tartu poeglaste reaalgümnaasium ja teh
w a h e n e s,
mkagümnaasium suletakse ja avatakse uus
siis jm nende arw Paljudes koolides hoopis
kool Tartu poeglaste gümnaa
väikseks. Nii oli Wäik e - M aarja ühis s i u m i nime all reaal- ja tehnika haruga.
gümnaasiumis kõigest 85, R ü p i n a põlluma Samuti likvideeritakse Viljandimaa
jandusgumnaasiumis 90, J S h w i ühisgüm Poeglaste gümnaasium ja Viljandi linna
naasiumis sa Vändra pöllumajandusgüm ühisgümnaasium, nende asemele avades
naasiumis 110 õpilast. Koondamiskawa kok
Viljandi ühisgümnaasiumi hu
kuseadmisel wöeti põhimõtteks, et koondada tu
manitaar-, reaal- ja kommertsharuga
leb seal, kus keskkoolide arw WörreldeS roh
Valgas ühendatakse Valga tü
waarwuga suur ja õpilaste arw selle tõttu tarlaste ja poeglastegümnaasium. Uus kool
vaike, mis põhjustas nähte, et. koolid püüdsid hattab töötama Valga ühisgümnaasiumi ni
kimstlitult kõrgel hoida õpilaste arwu, lastes me all hnmanitaar-, reaal- ja majapidamise

Telefoniühendus "Walge ele
wandi" maaga.
15. juunil avati telefoniühendus EeSti ja
Siiami vabel. Ilhcndust võib saada kõigist
kohtadest "Eestis Bangkougi telegraafikontori

avalikku kõnepunkti. Kõnelda wõib ainult
igal ärjpäeival kl. 19—12 ja 15—17. Luba
tud on ainult lihtkvned. Kõne taks on 99 fr.
94 s. kolmeminutilise kõne' eest. Kõnede telli
mised tulewad sisse anda aegsasti juba eel
ntisel päeval.
Omawalitsuste maaga warus
tamise määrused kinnitati.
Hiljuti riigikogu poolt vastuvõetud oma*
valitsuste maaga varustamise seaduse ellu
viimise määrused kinnitati esmaspäeval va
bariigi valitsuse koosolekul. Selle alusel ava
neb põllutööministeeriumil juba tänavu su
wcl võimalus ammuoodatud omavalitsuste

ETK ei müü erakauplustele
kaupa.
Neil päevil peetud E. T. K. peakoosole
kul kinnitati ka E. T. K. ja tarvitajate ähi
süste koostöötamise kava, milleks möödunud
aastal peakoosolekul erikomisjon moodustati.

ühendatavatele koolidele harilikus korras.
Seega ei ole kummagi kooli õppejõud eesöi

Kava põhimõtteliseks aluseks on, et E. T. K.
lõpetab kõrvalmüiigi mitteliikmetele piirkon
dades, kus kohalikud ühisused võtavad üle
E. T. K. kõrva!- ja väikemiiiigid erakaup
haruga.
lustelt ja ühes sellega suurendavad oma os
Eelpoolnimetatud koolid kuuluvad likvi tusid E. T. K.-st.
deeritnifele ja ühendamisele juba
Tarvitajate ühingute omavahelise koostöö
alates käesoleva aasta 1. aug.
soodustamiseks peeti tarvilikuks kooskõlas
Peale nende koondatakse veel terve rea teiste tada ümbruskonna ühingute tähtsamate kau
linnade ja maakondade koolide üksikuid haru pade müügihindki- ja tingimusi, et ara hoida
sid ja klassikomplekte.
niisugust nähet, et üksikud ühiskauplused
Haridus- ja sotsiaalministeeriumi kavas müüvad kaupasid palju odavamalt kui uaab
oli ette nähtud ka Tartu tütarlaste ruses asuv ü.hiskc^^lus.
gümnaasiumi klassikomplektide vähcn
Saarlaste protsess walla
damine 15 pealt 12 peale. Ministritewahe
sekretäri pärast riigikohtus.
line komisjon asus seisukohale, et Tartu tii
Saaremaal Laimjala wailawolikogu Malts 21.
tarlaste gümnaasium peaks jääma edasi töö
tama endise klasside arwuga. Ministritewa jaanuaril wallajelreläri. Kandideeri» kolm tsikur,
heliks komisjvnjls vastuvõetud kava tuleb neist kaks kuisega ja üks kutseta. Waliti kmseta
vabariigi valitfuse koosolekul arutusele ja
Tarkpea. kes kuni a. wallasekretäriks

guStatud seisukorras.

vaga võimalik, et seal veel parandusi tehakse, olnud kusagil teises Saaremaa wallas. Selle wali.

need kergelt klassist klassi.

Suletud koolide asemel
kavatseb haridus-sotsiaalministeerium awada
täienduskoolid 3-aastase kursusega, kuS 2 esi

mest õppeaastat oleks üldhariduslikud, ja vii
mane õppeaasta mitmesuguste kutsete õppi
mifekS. Koondamiskawa läbiviimisel tõuseks
õpilaste arw klassi kohta 30 peale 35 peale.
Klassikomplektide koondamise juures on
püütud kinni pidada teatawast süsteemist. Osa
ly-klassi!ifi komplektiga keskkoole koondatakse

7-klassiliste peale, kusjuures 1. ja 2. klass

jääksid paralleelklassidena töötama, kuna 3., 4.

5. klass oleks üksikklassid. Ühendatavate koo
lide õpetajad registreeritakse lahti ja valitakse

Haridus- ja sotsiaalministeeriumi poolt kuid üldiselt wKb arvata, et nimetatid kava
esitatud kawa oli kaalumisel vabariigi wo- enmn-vähem dsitatud kujul vastu võetakse.

misega ci jäänud rahule üks kuisega kandidaatidest.

Rahukohtunikule antud kaebuses paluA ta tühist
lada wallawolikogu otsuse, seletades, er seaduse jä

Õppetund Lätis.
nud. Peale nende winitide järgnesid wisiidid
„Lennnk" jõudis Läti mercwäe jnnbclipiduS maal fätitfamolclc fotrfcmpc sulni dele fa iui
liHfategclastele. Ka korraldati laetual niilmcp
tnstelt tagasi.
Mnniriüleja ..Lennuk", kes ola wöttis
pati meremäe Il), a. juubeliniduswsiost.
dis Tallinna reidile tagan. Nagu sõidust ma
wütjad 'eietamad, on reis tui ka pidustused
kujunenud eriti huwitawateks ja sõbralikku
dets. Säärane nähe. kus korraga kook olid
s ra/swule sõjalaewad. on haruldane ja seal
wõib palju mmida. Läti laewastiku 10 a.
mubelipidustuüp olid nende admirali poolt
lorraldaiud eeskuiuükult. Kõik miidi kawa
kmdlalt ja snurenäraselt läbi. ..Lennuki"
retk Liibawi mäöduS soodsa ilmaga hästi.
Liibawi tuleboi inureS oli juba ees läti side
ohwitser liu. Ezerin.s, kes juhatas kätte ank
ru koha. Meie kui wjaliitlase koht oli keskel,
läti admirali liyulerewa ..Wirlaitue" kõrwal.
Me>n lõunapool oli inglise admirali lipulaew
luba lähenedes Liibawile wõeL merel mär
gata eelolewate pidustuste tunnust. Kohe peale

..Lennuki" saabumist külastas laema eesti 2.
konütl Liibawis hra Grünberg ühes meie koit
lewäe esitaja ko!..ltn. Kohaliga. Päralt seda
tehti toimi? läti ja inglile admiralidele. Wii
man? oli iuba eelmisel päewal Liibawi saabu-

roa&turoõtud wälismaa laetonsitffudc julmdcle.

ttlbjV jäid juubelipidusiustest parimad muljed
ja pidu?tusi tuleb hästi kordaläinuks pidadg.

Ascoti wõiduajamised algasid.
Londoni jt, 16. juunil (Tvj.). Hobuste
wõidujooksud, Ascot'i wõiduajamised, awati
teisipäewal. Kuningas ja kuninganna, kcS
wiibiwad Windsori lossis, wõtsid laupäewal
külalisi wastu, nad jääwad Windsori külla
kogu nädalaks. Kui ilmastiku tingimused ou
soodsad, külastatvad majesteedid iga päcw
wõidujookse. Wõidujooksud kestawad neli
päewa.

Wõidujooksust, nagu harilikult, wõtawad
maailma kõige puhtawerelisemad hobused osa.

Auhindadeks wälja pandud suuemad ületa
wad waremaid wäljapanekuid. Rahalisi au-hindu on üle 40.(KK) naela ja ühes sõlmitute
kihlwedudega ulatub see üle 60.000 naela.
Kuningas ja kuninganna, kes sõitsid Bucking
haini kossist Windsori laupäewal, külastasid
tee peal Ascoti ja waatlesid wõidujooksude
jaoks tehtawaid ettewalmistusi ja olid suu
resti huwitatud totalisaatoriga tchtawatest
katsetest.

rele Mciuitf uuesri walüawatel sekretäridel oma
ametioskuse kohta tunniSm- ette näidata, stod.
Tarkpeal seda aga et olnud. .Rahukohtunik rahul
das selle valme, leidrs, et sl. Tarkpead tuleb or
mata uue-!i ameiisse aSmjal-. lr-? pcab cttcnäi
tania oma ametioskuse kohta tunnistuse. Kohtunik
kirjuta-s'wallawolikHule cite uini sc.adusrpärascid
wahuüij korraldada.sekretäri leidmiseks.

Selle veale kaevand ivalitud jloh. Tarkpea ja
tvallawolikostu riigikohiu-je, kus aga kaebused ta.
gajärjeia jäeti.

Wõõra walla lastelt wõib
õppemaksu wõtta.
Tartu mcmwalilsu-? cli anuud rahukohtunikule
protesti Muüwee alewiwolikogu ot-use peale, nrik
tega iga tvõõra walla lapselt. fcü llKusttvccS alg
loolt- fä ih, irõctafif 15 fr. õppcmatsu. Maawalit,
suse tvoiiniku arlvatc? olewat algkooltS õppimine
ma?,'uta sa sellepärast ka eeltoodud alcwiwolikogu
Mujtwce rahukohtuurk aga leidt-Z. et siin ei ole
midagi seadusega wasjolu-?. Need tvõöoa walla lap
ied. kellele oma wallas asuwad. koolid lähemal kui

Mmtivee algkool, ivõiivad ,'clle maksu määramise
puhul oma koolt minna. Ei taha aga lavselvanem
maksuta algkool? larlvitada, siis e! wõi temale ära
keelata oma last teise kooli panna sa selle eest iva
databtlikult aietas Poolt nõueiatvat matsu maksta,
lltallukohtuni? sättis maawasstniie protesti tähele
Selle Peale andis maawalitsu? rclni-soniproiesn,
tähendades, t~ keeld õppemakn: wötmise kohta ole

wat kategooriline sa mak-wat igal juhul. Niiai
kohus j ätt, .5 aga rewi-õioniprateõii tagajäricra.

Karskusliidu «iljouSvt tulewikukawatsufi.
Teisipäewal wöttiS E. Karskusliidu loterii ja nüüd elutsewat Krüüdneris kolmanda po
õnnelik miljoniwöitja Alfred K r i p S Tartus ja juures, kel asunikumaa Pusu karjamõisast.
oma wöidu loterii toimkonnalt wälja ja kan
Samas Eesti Panga rnnmeS oli juhus
kohaita ka
dis selle üle Eesti Panka.
Alfred KripS on 29-aoStane noormees.
õnnetevwa pileti müüjat
Elab Wõrumaal Kolleste wallaS KaraSki kü Johannes Win t i. See on noormees, kes
las, kus ta möödunud sügisest saadi? kauplust j
! reklaamautoft Barklai platsil niüütos pileteid,
peab. Teisipäewal sõitis omnibnsega Tartu Ij Noormehel on weel nrceles, kuidas enne liha
miljonile järele. Woidusnmmat ei tulnud'j wõtte pühi A. Krips tulnud ja soowinud, et
ta ise wälja wõtma, maid esitas pileti Eesti >j müüja ise oma käega aimaks ühe pileti, mis
Panga Tartu osakonnale inkassoks. Panga sugune soow rahuldati. Suur osa piletiostjaid
ametnik läks siis piletiga Karskusliitu, kust, tulnud ikka sovwiga, et müüja ise annaks Pi sai maksujuhatusc miljoni peale Tartu Linna« leti, sest inimesed olewat piletiostmisel cba
panka. Matsujuhatuse wastu anti Linna usklikud. Teise käe läbi saadud Piletist loode
pangast ümmargune wöidusumma kätte ja tawat alati onne.
pangaametnik wiis selle üle Eesti Panka, kuS
Weel teistest rahwa ebausu ?omuietest teab
õnnelik wõitja summa oma arwele laskis
piletitcmüüja
rääkida. Paljud tulewat ja
kanda.
nõudwat
teotawa
numbriga piletit ja kui seda
Meie kaastöölisel oli juhuS waftset miljo
müügil
ci
ole,
siis
üldse ei ostwat, sest
näri kõnetada. Õnnelik wõitja on tasase
neile
„näidatud
unxs",
loomuga, tagasihoidlik noormees. Küsimuse
le. mis ta suure rahaga mõtleb peale hakata, ei juft svowitud number toowat wõidu. Teised
wastas mees: „EkS näis, wast saab mõni nõudmat aga teotamat piletit sellepärast, et
kinniswara kusagilt waadata." Jutuajamisel ettelkuulutaja ennustanud Mest piletist wöi
selgub, e* kinniswara all on mõeldud linna tu. Wiimastc ustu ei tõigutawat põrmugi
wöi alcwi maja. Taluksoha omandamise seletus, et ega ettekuulutaja rumal pole ja
mõte ei näi teda suurt wõluwat. Palju enam lnöidunumbrit teistele hak?a soowitama. Keegi
on ta huwitatud kaupmehe karjäärist. Awal n.aisterahwas saatnud tellimise 1(K) pileti
dab kahetsust, et ei teadnud esmaspäewal ra peale teatama te numbrite särele ja kui neist
hukogusse kinnismarade oksjonile tulla, oleks sajast piletist üks ainus 2 krooni Möitnud,
tahtnud osta seal Elwa kaupmehe Jaan Mitti siiZ olnud ostja Meendunud, et loosimist pole
toimetatud õieti.
maja, kus head - Jääb
Piletimüüja tähendab lõpuks murelikult:
mulje, et õun on seekord päris õigetesse kä
tesse läinud. Wõitja oma õnne nii kergesti „Et!a ise midagi wöidaks! Müüsin üle 8000
pileti ja sellega omandasin üle 800 wöidulahti ci lase.
Mmmaluse
preemiate wäljaloosimisel, kuid
Miljonäriga oli kaasaS ka tema noorem >
(suuremat wõitu, autot, ci saanud. Üks
wend Richard Rõngust. Wiimane on
ainus number oli ainult wahet."
kas noonnees ja annab teateid oma
na kohta. Isa olnud omal ajal mõisakutsar

Hukkunud laewast ei leita wähematki jälge.
Pariisist, lk. juunil. Kohutav „Saint Teisipäeval saadeti tuukrid välja.
Havase agentuur avaldas umbkaudse huk
Phliberti" laevalatastroof on rohkem ohvreid
nõudnud kui csialul arvati. Reisijate esialg kunute esialgse nimekirja, milles on 380 ini
sel kokkuleppel oli unustatud kaasa arwata 59 mest. Mitmes perekonnas on 4—5 liiget
last, kellel sõidupileteid ei olnud lunastatud, laewaga hukkunud. Suurem osa uppunutest
sest et nad olid alla 7 aastat wanad. Need oli Nanteoist.
Õnnetute omakstc toetamiseks tahetakse
lapsed kaasa arvatud wõib surma ohwrite arw
kogu Prantsusmaal korjandus toime panna.
599 peale tõusta.
Saksa saadik käis esmaspäeva! välismi
Esmaspäeval käisid vedurlaevad ja mercIcnmtfib õnnetuse kohal, et kindlaks teha huk nister Vriandi juures laewaõunetuse puhu!
kumise paika, kus asub hukkunud laev mere kaastundmust avaldamas. Kaastunde awal
pöhjaS. Kuid kõik otsimised jäid tagajärjeta. dusi on tulnud paljudelt teistelt valitsustelt.

Tartu majaomanikud nurisewad üürnikkude üle.
Kas kiaaiswara maks oa Tartus kõrgem kai majal.
IlakgZhclid opositsiooni blokis abidirektori koha pärast.
ti Tai>'c>tvrt ira'-- ros.e
Waatamata suvisele ajale võttis Tartu daU'i?d,
roTfffnt. 2eHc pealt mbendn? liniv.pf». et Tallinnavolikogu 15. juu ui koosolekust osa 45Inina? tiintTinaif kovu-sn!e lv.ii" trrcM
volinikku. Koosolekut juhatas '4L. Tubin. enimiikkndc citcc-tc õlgadel ja iec ni.rklaõ la õige
Päevakorrast võeti ära Emajõe täu. asuva palju.
Edasi nunscsid majaomanikkude riihma
kruubi osa müümine ja linuapauga abidirck
tori ning abidir. kahe ascnnku valimine, esitajad, et
sissetulekud majadest
kuna kandidaatide suhtes ci olnud rühmade
vahel kokkulepet saavutatud.
olcwat foiuaõii langenud. liiivib lahcivad alla
Wümasc. foMa OHTU nthendalnd, et
iga päcwaga ja sedagi, mis saada cm, ci loa
reiJ-c rt&ibircffnri foftr nn icrn fnnlinnib mtijaotna-.
itiffubc nibmalc. Vfcnbc eunbnsa wolituseb lõve üürnikkudelt katte. Paljud imaivad üüri
loab 2st. aug. KuolbmnaSti ienijt c.:i tibajat cnant tasumata, seda kahju woiwat aastas armato
sealt Poolt iifeS ri feena, scile asemel nn nga itml kuni kü prots. peale kogu maja sissetulekust.
wviitsi oom blottj tnulnwat niihrnal nrna tattbibaai Ja mõnest ci saa muidu lahti, km auua omalt
Nissngnne see viste nn. telstnb eht allet siistise??.
poolt wäljakolituisc raha juure.
Päevakorra juure asudes
Lwn. Zumberg juhtis tähelepanu asja
Pandi Jmllifocut juhataja teise asetäitja kohale
olule, et kinuiswaradc tulukus igal pool ou
ette lnw. Illgcrmanni poolt lnw. O. Aili f. langenud, konjunktuur ou niisugune. Linua
Linna Panga direktori kohale seati linn. Snm majad annawad praegu ikka weel 7—9 proti.
bergi poolt senine direktor A. Pa kosta. maal asuwad kiuniswarad aga waewalt 2 Walinnsel sai £\ Allik poolt ivastn li). 3 Proti.
A. Pakosta poolt IL, waStu 3, sellega nulle
Edasi küsib lwu. Tumbcrg, kuidas teda
mad walitud.
nüitb mõista: alles hiljuti seletati majaoma
Wõeti wastu waidlustcta linnawalitsuse nikkudc rühma poolt, et neil olewat iiütmf
ettepanek Tähtwcre ntaa plonccvimiskuwu. kiidega ii li ij* c d huwi d. Nüüd aga sel
osaliseks muutmiseks. Muudatus käib täna gub, et need huwid ei olegi nii wäga ühised
wate wõrgu kohta.
ja üürttikud jätalvad üüri wõlgu. „Minnl,"
Samuti kinnitati liunawalitsuse ettepa tähendab Sumberg, ~on omad üürid maks
nek, Lossi tän. asuwate mujaomcimtkudelc tud. aga (näitab iiitrniffube rühma pooleX
nende soowi kohaselt ehitada wccwärgi ma kmdas on lood teie pool?" (Üldine naer.)
gistraal. Selleks otstarbeks cmnawud ina
Waidltts lõpeb sellega, et muutmiie ette
joomanikud iie iiitnalc laenu kuni 5ll)i)N kr., panek tagasi lükatakse. Küsimus tuleb nagu
mis tuleb linnal tasuda tl) a. jooksul.
uii linna eelarwe komisjonis kaalumisele sa
Rohkem aega nõudis
fui wõimalik ou makse alandada, siis ei ole
kinniswara hindamise kohta
selle wastu kcllelgil midagi.
käitva juhatuskirja par. !! muutluisc küsimus.
lalgpalli-mehcd.
Selles räägitakse nimelt majade lorraspida
Tanu ialauaititliiv! pooir oi: va li ae c'ii.a:no
misc kulude Protseudimääradest. Wastaiva Ka:Uolva mõisa clnmaia cc-- uiuwa: maa >.. a andi
ettepauekn on tcinub wolikogu niajaoinanik-- salgvattiwätjaf?. Klubi mehed ou sioua zuõ.a oma
kude ja majandustegelaste koondis.
molilifcii müc inurdiiud. innu. .Lindani lcijr. r
Linnawalitsus, asja läbi kaaludes ja ax> fee lai Cvii korra-? mi olcinat kuidas sa müidr
wcsje mõttes k. a. toiinepaudud kinniswara ikka vlain ka.uc saad. Tciicli poolt c?
de hindaulisc tagajärgi, on otsusele jõudmid, klubi omalool: t anni taini jt Ru"üdaf? k-.n.namokikogu:
õigrf-r- küta. Pealegi on jalgpalli iaok-t- Tam
ct seda ettepanekut ci saa Mustu mõtta, sest kogun;
me ivordimaljal ruumi küllain
selle tagajärjel wäheueksid liitna tulud nii
Klubi palme oiiuõ:a:akie enamal: -?amnii li'
wõrt, ct eelarive täitmine osutub wöimatuks. kaiaksc tagaii Lmüie Hoiõii palwe rcõioraan: amo
Vasiasrind. fco> ei ole fmiarti arwr-iaium
!irmaka-'z seisukorrast-?, waid istal parajal ja mit mi ic kobra K-n:ba 7 ja rolirieiplanil kairvtcu:
ie valme neide lubada mana-- kobad rd.m kaubeldi.
ievarajal jnliusel ainul' maksude lvahendainijt Kuni
hiruMafo tjvngiinmtiem iaämad nad nagn -n:
nõuab. jellefla looicõ meeldida walijatele, a>ni- oina

kaina kõma Sl i Tekkisid lvaidlnscd, ?>i- on
kimn?tvara nnrkõ suurem ka-? Tartus wõi Tal
linnas. Lnw. Sevu, Tallo. Ingcrmann t. lõcr.

"obalc. kuid iiigiicl inlcb neil asnda rct-=-rc»?-r ' fc
kod t a

Kooäotck jõiul?? kt. 0

orsuZ õppemaksu tvmmi>e kohta seadusewaStane.

panemata.

Õnnelik wõitja käis miljoni järel.

"Saint Philbertil" hukkus umbes 500 hinge.

maade korralduse tüsiwuse lahendamisele asu

da. Määrustega ou omavalitsuste ja nende
asutuste üldiselt tarvitamiseks jäetud maid
tegeliku tarviduse ulatusel. Üleuormi maad
korraldatakse väljaandmiseks maatahtjatele.
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Jäämurdja tüürimehe prot
sess.
llllceceede walitsuse direktori otsusega lubati

jäamurdia ..Tasuja" e/imene tüürimees Wold.
WartvaS palgata erakorralisele puhkusele tema
mnetkoha 1. apr. ärakaotamise vuhul. ftinkm tea
tati. et V. Warlvait ei loeta enam riigiteenistuses
olemaks ja ta ei olcwai ka ametnikkude reserMi ar
tvarud. Selle otsuse peale esitas W. Warivas rii
gikohtule kaebuse, tähendadc?, et tema kohta tehtud

otsus on seaduicmastanc ja teda olek- pidanud ar
watama ametnikkude reserwi. llliigikohus tühista-?
Meetecde Malitiuse direktori otsuse sa tmatis asja
uueks otsustamiseks tagaii.

Tormi häwitustöö Inglis
maal.
L Mthntt jt, .16. iuutttl. (Xrj.) Üäi
nud pühapäcwal Inglismaal möllanud tugewa
tormi kohta selgub nüüd üksikasju. Tugew
torm jüllnitas juuri majauduslisi kahjusid.
Kaks inimest sai surma, kümmekond wigaS
tada. INs maanteel sõitew auto tõsteti tor
mist õhku ja wirutati 50 meetert eemale maha.

Pikne lõi sisse Waddiugtoui kirikusse. Kirik
ja 30 ümberolewat maja häwinesid tules.
Birminghami eeslinnas kiskns torm mõ
nedel majadel katused ja tonkas korstnad üm

Maanaiste suwipäew
Kehtnas.

"Poseidon" on muda all.
Päästetööd lõpetati

Koo? liii 500 perenaist.
Kolmas maanaiste iuwipäew Keiitua-5. nri<
kujunes [unrenmfs fenioinuist. oid toomid foffu
iile 509 maanaise togu inaa.it. Peale sekle kii

tood huffunuö inglise nlltvcelaciü ..Pnscibcmt''

lastasid smvipäewi li maaiinis;- efffurjicumi.

dukkulllld wcealltse vaadi päästmine ou unu •

millest lnõilis e'a fa ntci>i.
Kogu. i ellele suurele ommõtjaje Im Igale 'ei

oiaks koolijiidatuie. õpetajas - ja õpilaskonna
noolt kõige patsun ja soojem wasinwõtt.

Maiest olenes kindlasti ka koosolijate alaline

Wcil?a i w e i st. IH. juunil. Paaste
ülestõstmiseks lõpetati ja fõif räästclücmad
'õlisid tagasi sadamasse. Tuldi otsusele, c:
mata sest ta on tncrcpõbsas lattnund 12 taie
pafiusc rrnibaforraga.

Prof. Balodis kaewati
wälja.

õea ttijn ja üteiv meeleolu kogu iiuvipäew.ede
kestel.

Suwjpäcwiid awa? 12. juunil Naanaiole Kell.
ieltii esinaine pr. ?. K ä b : n. Tertmrusi olid io.at
nud iuwipäewadcle iveel milmed aiututcd sa inkud
Esimesena refereeris Salu majaoidamiSkoot! ,li

hata ja pr. A. .üasrer tceuiil: ..Ecsij naine kodn

'' o o 1 ei. 'inmil. .'.'Mitu

ft:L fncroati rrat. Karl Balodn'e ic.r :uv.:o-:
tralla. Valsafaewamin? 'iii:dis nmade faul*
drste väran. naan olekS prof. Prladie 'n> nud
ar'eeni!nii?gii'.ns'e

Lend Roomast Londoni
5 tunniga.
kooli õpetasa Prl. J- liüüriümp piimast sa lelle
Londonist. lii. juunil. (Trj2) Amee
saaduste koduseil tarmiiamiüit. jutwusladcs koos
rika
lendur Hawks sooritas teise mäljapaistwa
olijaid mitmekesi?! e ja lilli ime piimata,'.mmm? >s
Mõimalnstcga vere toitmitel. näidute? 'g and.-? peatusteta kitricnnu Noomast Londoni. Lennu
maitsta 5 liiki koduiek MiNu Malmislatud suusru teostas Haivk? wiie tuniti kolmekumnewiie
korraldajana", mille? rõhutas, cr kodu korraldannuc
olgu meie kõikide lähem ja suurein ülesanne
Tenena kõnele-? .<1 ell:na kõrgema kod-umasaudns

jid nll,g paari viimaiooki.
õlltuccl mlwn?:aiid kooii juhataja ?I lllrrak sa

minutiga.

Uurimiskomisjon KeskEuroopa riikidesse.
maja. kanalat, pesupesemise sisseseadeid, kooli ruu
me sne. Maanai-rele meeldi? eriti, c; koo!: juure
Pariisi st. 16. juuni!. sTrj.! Prauisuie
uit Mõnud kaswaiada 3 lau. mille tõutu õpilastel rn
rahaministril
eit riigipanga juhtide ja teiste
wõ,malu? tutwuda põbj01: k» laticka?Main'?aa.
- Tenell väe Ma l oli Eost! Maanaisie JTrifie ii: Prautiuie rahaitdusringkoitdade esitazalega
aicmtkkndekoau koosolek, fu? peole ametliku päewa luureni nõupidamine Austria ja 3afsa raban
korra väeMakoba»e kõnega .. Zeltskandii? röö ia ,'elis duie raske olukorra iile. Nõupidamisel otsus
fontoif ka--ivatus" enne? riiaik"gu cümee? K tati .sicsk-Euroopa riikidesse uurimiskmnisjem
EiiKiind.
tz M. kteikielin maemui- aruanden 'elgu-k ei saam. Komisjon koosneks fitcuft pankade esi
keikielis oa möödunud rr teinud rdaü orgauiiee tajast ja kaheksast töösturite esitaiasl, ja ta
rim;s>ööd. kuid peaiäöks rn olnud kmügiausie knr peaks tegema ettepanekuid rabnmsmabeilie
in?:e korraldamine. Xh:r',:n on korraldatud käiikäeH
koostöö korraldamiseks nimetalud riikide va*
E. V. Kesk''ektüga mitmc'naiisielt kodum>:'a-Su'e
õpetajad koosoliiaid- kooli majapidamise ia kooli tr.
geivuieaa. .shnwiaa Maadeldi kooli aedu. kaswu'

aladelt, kangetr üle paariirsa. peale 'elle terwe
rida loeuaiiid iernüsboin. koduko,raldanhte. kojimi

ie jne. aladelt, niihästi jnhalusliikmeie, initruk:o
rite kuj ka wäljaspdolt palutud S-udude pool,
E. M. K. korralda? koo? E. Nalslüduga 'uur--

hauduse parandamiseks.

Tänawawõitlustele tehti
lõpp.
24. inimest wangistatud.

rahaii»o Intrrit. millest iaMrd ül-mliki !võ ll
ber. lile neljasaja puu on mahamurtud, ma
B a riisi st, 16. pniiu!. (irj.i 'Man
keskselts ?ulu>adg peakoosoleku enini' närcle -'üiuf?
naine, kes tormist marjule oli läinud, sai lau kogu maanaiste l:ikitsiti»clc ka i,'? tuicmaief? o:s iujed barrrikaad. Roubairis kestsid terme puha
gewa puu läbi surma, paljud teised inimesed tarme: ck?.
pacma sa öö wastn esmaspäcma politsei san
Nõukogus'? Walt?, tnanaduse järgi Ivalja kange. darmeeria ja tekstiilitööstuse streikijale mahe!.
on wigastalud. Tvue's lõi pikne mehe surnuks.
Leedsis on ntajadel katusekormid puruks lõhu nuie aiemele: pr. M. Wiljand'waali. prl Barrikaadid, milleks tarwitatr ka suuri nide
Kreenbcrg .ddariumaatt. pr. tkaarmann Tarnimaali
tud. Cliterhoe ligidal olewasse kiriku lõi ja prl. ?l. K>'.:w Võnimaa.':. Nrwis-oiiikomi-kion palke, wõtsid tuld, arwakawasu politiei lask
wälk sisse. Tugewad Mihmasajud tekitasid walitakie endiies koo?icims tagan.
misest. Täuawad täitusid leekidega.
.Neafoosolekuit wõtnd o'a bääit!'t.t,i'ega läki
paljudes kohtades uputusi, ligi sada maja
Lõplikult puhastades tänawaid streikija
maanaiste selk'i voon. peale i-lle ?<><>
Welshpooiis on Mees. Raudtee liin Londoni taja-t
test arrclceriii 24 iuimest. Leiti üks pomm
nain 'õnmnpnsfga.
Ztraffordi ligidal on ärauhetud. Rongid lii
Ilu? IIõt!koon oinal soesoickul toal:? Itlhnuie lõhkewalmis sütikuga. Kolm politseinikku jn
guwad toist liini mööda.
cndi'cs koeSeini? taami.
kaks niletõrjiijai on tõsiselt wigastanid.
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Kriisi õhkkond Inglismaal.

Hädaseisukord Saksamaal.

MaeDonaldi üllataw kaotus alamkoias.

K»h«taw nt riigi eelarw»».
»

Teisipäew pidi tooma selgust.

Kas Brüning s««dad Püsida?

SnS wli aga pomm.
Uue hädakorra määruse korraldused ei
pea enam täitma esialgset 700 milj. puudu
jääki, waid terwe rea puudujääke kogusum
mas 1300 miljonit martka. Selles sum
mas on riigi puudujäägid km ka osariikide ja
kogukondade omasid. Tähendab, terwe rida
tühje kohti, mille täitmisel riik oma maksid

alla.

-keskuslrkwse ja teiste seaduslikkude kohustuste,

Kõrwale jättes wälispolitilrsi mõjutusi
walitsuse seisukorra halwenewissl, eriti Prant
sm'e wälisminister Bria-ndi hiljutist kõnet
saadikutekojas, on kogu politilise huwi wli
punktiks „Notverordnung" hädakorw
määvltsed. Ehequersi sõidu eekpäewal awal
dawd määrused on Saksamaal tekitanud
ääretu rahulolematuse laine, ning wägisi
näib, et paljud arwawad karika juba ääretasa
olewat. Erakonnad peawad ju paratamatult
oma walijatega arwestama. Kahtlemata ei
jäta see suur protesti meeleolu oma mõju
awaldamata erakondade seisukohtadele riigi
päewa kokkuastumise tüsiwuses hädakorra
määruste käsitamiseks. Teatawasti esinesid
kommunistid ja rahwussotsialistid selle nõu

eriti fotsiaachwlitiliste, tõttu peab kaasa mi
nenra. Hädakorra määruste alusel seks ots
tarbeks minewaid summasid nimetawad aga
asjatundlikud rahaMrsringkontncü> weel „wäi
keseks saneerimises". Osariikidel ja kogu
kandadel on hulka erikulutusi, wõlgu ja puu

dcga.

Wäga palju olmob selleS NsimuseS mõõ
dllandwa erakonna sotsiaaldemokraatide
seisukohast. Ja wiimasel minutil on läbi
röökimised walitsuse esitajate ning erakonna
juhatusega katkenud. Valitsus ei ole wõima
liku leidnud nõutud järelandmisi teha. Sot
sialistide seljataga rõhuwad peale kindlasti
ametiühisused. Deklareerisid ju nad, et hä
dakorra määrused tcihendawat sotsiaalse üle
kohtu kuhjamist, mis kogu tööliÄkonna wastu
astumist noudwat.
Rahwaeralpnd on küll nüüd järele and
nud ja ei hääleta riigipäewa kokkukutsumise
poolt. See ei ole aga weel midagi paremaks
tiinud. Brüning igatahes juba enne presi
dent Hindenburgi poole sõitu awaldas oma
seisukohi. kui riigipäew kokku kutsutakse,
siis lahkub walitsus.
Ja eile pidi langema liisk.
Kuigi äärmuslaste ettepanek riigipäewa
kokkukutsumiseks kord tagasi lükati, tuli riigi
päewa wanematekogu teisipäetval uuesti sel
les küsimuses kokku. Wanematekogu käes
seisis wõti wakitsuse kriisiks, kui midagi ühe
teistlümnendal tunnil ei muutunud.
Kui peaks puhkema kriis, siis ön fee wäga
tõsine. sündmus, ning selle tagajärgi vlaS
raske ennustada. Meie teame wiiümstel päeNvdel h'ov-gsa!t peadtõstnud kommunistide
rahutusi Berliinis, Kassetis, BremetniS ja
mujal. Need räägiwad selget keelt. Saksa

KõneS vlew 1300-miljoniline puudujääk
on kalkuleeritud peaasjalikult määratust
tagasiminekust maksude laekumisel jookswal
aastal ja muutumatul seisul Püsinud töötute
arwust, kellele loetus tarwilik. Kas see sum
ma tõeliselt koNu tuleb, on mußugi küsitaw.
Teatud kindlusetust Näitab juba see, et 1300miljonilise augu katteks ette kalkuleeritakse
rohkem, nimelt 1800 milj. marka. Sellest
wõib järeldada enrbakllmba, kas on kogu puu
dujääk tõeliselt suurem, wõi et maksmapan
dud korraldltsed ei täida lootusi. Kogu hada
määrustik on sellega Paberlik. Põhjendatult
leitakse, et ta seisab sama HMadel jalgadel kui

Gnotvdeu shlvriks?
Esmaspäeva öhwne Inglise valitsuse kooS
olek kestis hilja ööni. Seal oli arutusel toa»
bameelsete ettepanek maamaksu asjus. Ku,d
otsust ei tehtud. See tehakse teisipäeval enne
lõunat peetaval valitsuse koosolekul.
Wabameelsed tegid valitsusele uue paran
dusettepaneku, milles valitsusele teatavam

sil: „Ametist lahkuda!"
järeleandmisi tehakse.
„Daily Telegraphi" teatel olevat mõned
Baldwini küsimuse peale, mis walitsus
kawatseb teha, wastas peaminister MacDo valitsuse liikmed vabameelsete poolt esitatud
nald, et parandusettepanek maamaksu seadus uue ettepaneku vastuvõtmise poolt, kurd va*
eelnõu põhimõtet ei riiwa, mispärast tema ka rakantsler Snowden nõildwat selle ettepanem
käesolewaft hääletusest ei tee oma järeldusi,
tagasilükkamist. , .. .
ei taha seaduseelnõud alamkojast tagasi wõtta
Mõned vabameelsed olevat arvaunset, er
ega kawatse ka ametist lahkuda.
kriisist muidu mööda ei pääse, kui tuleb valit
Kõikide silmad on nüüd pöördud teisipäe susel selleks warakantsler Snowden ohverdada.
wasele otsustawale hääletusele wabameelsete
„Daily Maili" teatel on Genfis wuluwale
parandusettepaneku kohta maamaksu seadus kolmele ministrile telegraafi teel saadetud tea
j eelnõu juure. Missugused saawad hääletuse de. et nad valmis oleksid tarbekorral Londom
tulemused olema, selle kohta on raske oletusi lendama, et otsustavast hääletusest osa võtta.

leks.

Üldiselt ollakse arvamisel, et kui walttsuS
Kuuldawasti olewat aga walitsuse salapit teisipäeval alamkojas vähemusse jääb, siis
seri hoidja Johnson awalikult lubanud kihla on uued valimised möödapääsemata.
wedada 6:5 wastu selles mõttes, et Inglis

j teha.

Mainzis mälestatakse trükikunsti leidurit
Gutenbcrgi.
Ühenduses 30-ne aasta Gutenbergi muu
seumi awamise juubeliga Mainzi's leiawad
seal aset 20.—24. juunini suured pidustused
hüüdsõna all „Roosipäewad Nheinil" trüki
kunsti leiduri auks tema kodulinnas. Guten
bergi muuseumis arvatakse erinäitus, plidu
etendusel kantakse eriline näidend „Johannis
wunder" ette. ütleswõte on Gutenbergi

maal uued walimised ukse ees seisawad.

mälestussambast A!ainzi's^^

tema eelkäijad saneerimise kolm hädakorra
määrust.

Pessimistid arwestawad, et 1031. aasta
tõeline puudujääk riigi eelarwe täitmisel kas
wab üle kahe miljardi, sest tööta-tööliste arw
kõige tagasihoidlikumal ennustusel oleks
eelolewal takwel kaugelt üle 5 'miljoni. Sama
arwab ka tööminister Stegerwald. Riigikants-ler Brüning isiklikult peab 1932. aastat tõe
liseks kriisiaastaks, kus 1931. aasta majan
duslise häda järeldused täiel määral puhke
wad. Ja rahaminister Dietrich kaitseb end
etteheidete eest liig suure optimismi pärast
sellega, ta ei ole rcchwalt tahwud julgust
rööwida. See wõib omast kohast õigustatud
olla, kuid ta hälwab usaldust nüüdsete arwes
tuste wastu ja kõwendab kartust wiimase hä
dakorra määruse ümber.

Kes ütleb, et see on wiimane ja wiib ter
venemisele?

Warajastel patisakStel ei wea. Lihtsalt ei tvea.

Km on tuldud suwitama, wõib omale lubada paar
tunmkest ülearust pikutamist, kuigi igal tüljekeera
misil pansioni nagisetv ase kraaksub kurblikku tviit
koorma all. Tööinimesel on see nii konte mööda,
olla kord oma aja peremees ja walitsija.
Waatan tvälja. Läbi pehastanud ja kolletanud
akna eesriide tungib tuppa hele walgus, mille joas
tantsisklewad tölmukübemekeste unriaadtd. Päike!

wastasrinna ridadelt hüüdeid walitsuse aadres

liku kaasabita. Kuidas selle „suure kurjaga"
walmis saadakse, jääb esialgu osariikide ja
kogukondade Meste rahcmdusaparawuri hoo

täiswerd suwi...

Hommikul üleSärgates hõõrun uniselt silmi. Aeg
on juba beskpäewa lähedal, tuid sellest pole muret.

walitsuse kaotus alamkojas esmaspäewa pea
lelõunal. Üldiseks üllatuseks wõeti wastu
wanameelsete erakonna liikme parandusette
panek põllukultuuri maa wabastamiseks maa
maksust. Ettepanek sai poolt 232 häält ja
209 wastu. Hääletuse awaldamisele järgnes

dujääke, mida> wlob katta oma jõust ilma riik

asendama jalutuskeppi. Kui tuleks juba kord

Suwitu»kiri Pärnust.

walitsuse keerulist seisukorda raskendas weelgi

nud wavuks.

Sarnastes kartustes arutab Saksa aja
kirjandus uusi määrusi ja kohustusi, mis nen
dega kaasas käiwad. Nmde teraw 'ots haarab;
maal on äärmused hcLzaohtlikus tõusu kursis. eriti niigi piiratud sõjainwaliidide pensione
Sisepolitiline kriis ainult weelgi soodustab ja töötatõöliste toewsi. Seega waestest wae
semaid.
surutist ja kõigutaks rahu.
Välismail wõib olla paistab silma, et
Mis puutub hädakorra määrustesse enes
tesse, siis ametlikkudest kuuldustest, mis wast tahetakse hädakorra määruste karedusega
määruste awaldamise eel ringi liikusü), pais Saksamaa majanduslist surutist liialdada ja
tis, et need oleksid pidanud katma ainult um seega võlausaldajatelt riikidelt Aoungi ka
bes 700 miljoni margalise 1931. aasta jooks wa rewideerimist wälja pressida. Wast teki
wa riigieelorwe puudujäägi, mida oli padata tas seda muljet ka hädakorra määruste itta»
ettenägemata suure tulude laekumise tagasi nööwerlik Ehequersi sõidneelne awaldamme.
mineku, püsiwa majanduskriisi ja sellega ot See oletus on, wõhemalt vsalt küll ekslik, sest
seselt seotud tööpuuduse tagajärjel. Kärpimis olukord on ikkagi Saksamaa hingemattew.
ega igas eelarweösas, töötatöoliste toetuse Brüningi kabineti on kaua ennast lasknud
kanda lootustest majandusliste olude parane
ja söjainwoliidide toetuse weel
kord ametnikkude tasu alandamise, tugewa misele ja illusioonidele rajatud saneerimise
suhkru, tubaka, bensiini ja teiste maksude reaalsusest. Kui aga nüüd ootamata, senis
tõstmisega, pidid hädakorra määrused umbes test sgneerimisabinõudest hoolimata, ilmnes

Kui aga ilmad...

Londonist, 16. juunil. (Trj.) Inglise

200 WÄj. marka alünna. 200 milj. olefS jää

Politilme seisukord Saksamaal ei vle enam
kaim aega nii segipaisatud olnud kui praegu,
mil riigikantsler Brüning ja wälisminister
Curtius lootusrikkalt Chequerfi kohtamiselt
tagasi koju on jõudnud.
Olgugi et alul Inglismaa külaskäiguga
rahulolemine natukene smnbutaS ame seda
awaldatud hädakorra määrustega tekitabad
ärcwat õhkkonda, on wiimased päewad Saksa
wälitsusele toonud kriisiõhkkonna otse

Wäljaarwatud pahurad ilmad, ön muidu kõik
jal tuuba sesooni arglikke tukseid. Ainult rannal
mitte. See on inimestest mahajäetum paik. Seni
kaua kui atvanewad paradiisi wärawad, naudib pär
nulane ja supelsccks kuurordi loodust. Teeb oma
traditsioonilised jalutuskäigud, poseerib mõõdamin
neS fotokamera ees ja kuulab õhtuti, kuidas Juhan
Simm nõiub oma nõiapulga helisid.
Need on ainukesed wõimalused suwituSmaigu
tundmiseks. Enesest on päris kena ja kosutaw ui
tada parkides ja kumerail, roostekarwa puiesteil,

kus isegi Bata tallad nii ruttu ei kulu.

Lätis arreteeriti kommuniste.
Punaste kawatsused Läti laewastiku juubeli
puhul.

Riiast, 16. juunil. Läti kaitselaewas
tiku pidustuste ajal oli kommunistidel teoksil
mitmesuguseid urgitsemist. Nende poolt le
witati Liibawis lendlehti rootsi, prantsuse,
inglise, poola, soome ja läti keeles. Teatati
ka kommunistide riietumisest wälismaa mere
meeste riietesse, et sel teel neile hõlpsamini
juure pääseda. Ettewõetud läbiotsimiste ajal
wangistati 10 kommunisti. Juurdlusega ta
hetakse kindlaks teha, kas lendlehed on trüki
tud kominterni wõi kohal, kommunistide kesk
komitee korraldusel. Wangistatute nimesid ei

Jumalagajätt igaweseks...

awaldata.

Mõned hukkumrd Inglise allweelaewa l ärasõitu Hiinasse, kus nad õnnetust aimamata
Allweepaadi hukkumine
meeskonna liikmetest, Portsmouth'is, enne I naised ja lapsed jumalaga jätsid.
Wladiwostokis.
Pariisist, 16. juunil. Moskva tea
dete järele on Wene allweelaew „Chrabrõi"
Täienduskoolidele uued tunni- ja õppekawad.
Wladiwostoki sadamas hukkunud. Pääste
tööd on käimas. Ei ole lootusi allweelaewa
meeskonna päästmiseks.
Nõuetaw õpilaste arw 20. erilist rõhku pannakse aiandu
sele ja käsitööle.
uus Puudujääk ja koletise pea ennast halasta
Käesolewa aasta alul esines täienduskoo ette nähtud wc cl nahatööd ja algõpetus elcftro
nnatult munast MÄja kooris, tuli walitsusele
Erilist rõhku on Pandud aiatöö õpeta
lide
õpetajate ühingu juhatus ettepanekuga tehnikast.
arusaamine kohutamast raihandusolukorra hal
misele, milleks ette nährud 3 nädalamndi endis«
haridusministeeriumi ees täienduskoolide, 2 asemel.
wenemisest.
uute õppe-- ja tunnikawadc
Kooliwalirsustele on õigus jäetud üksikute ai
Ometi paistawad wiimased abinõud liialt
kategoorilised olewat, millest tingitud segadus mis oleksid olude kohasemad ja wastaksid nete tundide arwu muuta 2 nädalatunni wõrra.
mis tunnikawad kohapealsete olude kohaselt paindu
rohkem tegeliku elu nõuetele.
rahwa usalduses walitsüse wastu.
toaks teeb.
Nüüd
on
walminenud
ministeeriumis
Segarüübilistes täicndukskoollides. kus mõsrel
Julge pealehMamise tulemus au kas
Brüningi triumf mõi langus, riigipäewa uued täienduskoolide tunnikawad, mis lähe eriaine õpetamine ja tülarlasrclc lahus sün
suwepuhkttscle jäämine mõi waicluscd sumises mal ajal kooliwalitsustcle laiali saadetakse ja nib, on nöuctaw õpilaste arw 20. endise 30 ase
mel: eriharu wöib töörada. kui arw ei
Berliinis. Liisulanguse sügawamaid järeldusi eesolewal siigisel maksma pannakse. Uute ka- lange alla 10-ne.
Made
järgi
jagunewad
täienduskoolid
kahte
on aga raskem ennustada.
Uued tunnikawad panewad aluse kind
tüüpi: maa- ja linnatäie n d u s k o o
{i d, mis wäga terwitataw uuendus töö üht l a kuj u l i st e täienduskoolide õppekawade
ajal, jäi kask püsima kui pärnulasie loodusearmas lustuse mõttes, kuna see scnimakswate wäljatöötamiseks ja maksmapanemiseks, mis
tuse jümbool, mis aga ei heidutanud hiljem linna wäga erinewate koolitüüpide ja kamade järgi suguste töödega HSM alanud on. Õppeka
onra aednikul pea otsast maha tvõtta paartsaja-aas wäga killustatud ja ebaühtlane oli.
wade koostamine üksikutes eriainetes on an
PõllumajauduSliste ainete tundide arMu on tud juba eriteadlaste-õpetajate kätte. Ka
tasel hõbedasel pajutaadil, mille warju all armas
uutes kamades tundnmalt tväheudarud (1. kl. 5.
tajapaarikesed leidsid kaitset ja unelmaid. Pärnu
2. kl. 3 nädalatuudt) kokkuleppe põhjal põllutöö uued õppekawad loodetakse eesolewal õppe
lane usub, et barbaarsemat tegu pole nähtud ilma ministeeriumiga, kuna täienduskoolid ei taha Mõis aastal maksma panna.
loomisest saadik.
telda põllutöökoolidega ja rajaivad oma õpingu
Täienduskool oma elulise ja kultuurilise
maatäienduskoolides rohkem aianduse, kodumaja
ültste: Pärnu rahwas armastab oma parke ja
pidamise ja flvitäö praktilistele aladele. Käiilöö laadi ja tähtsusega saab uute õppe- ja tunni
puiesteid üle kõige. Häda sellele, kes julgeb murda tundide arwu on suurendatud 12 nädalatunni peale. kamadega uue tõuke kindlakujulisemaks, üht
ühtainukcst oksakest. Kui ta sealsamas ei saa tulise

Linna täienduskoolides on puu ja rauatöö kõrwal lasemaks ja edurikkamaks tööks.

keretäie, wõib ta tänada saatust. Kergelt wõib
langeda Pärnu bürjeri eluaegse Miha ja põlguse
alla.

Lillaasjandusele on pühendatud siin palju hoolt
ja tähelepanu. Lilleklumbe on palju ja neid sigib

üha juure, mis Meelgi tõstab esile kuurordi ilu.

Ei maksa enam lina
teha...

rem. Lina külwipind on küll aasta-aastalt
linahinna allaminekuga langenud, kuid eriti
alla langeb ta käesolewal aastal. Talud, kus
läinud aastal oli lina lülitud 5—6 waka
maad, on nüüd napilt wakamaa wõi poolteist
maha teinud.
Tallinna põllumajanduse
näitus

Meile kirjutatakse Wiljandimaalt: Juba
Manasti küliti Wiljandimaal palju lina ja
nad kaswasid üldiselt head. Aastat 4—5 ta
raewaiaadist mahajäetud suwituslinnas, et tunned
gasi, kui linahinnad kõrged olid, küliti lina
rõõmu kui jällenägemisel wana, kalli sõbraga ja
oled walmis uskuiva imet. Ometi ilus ilm peale ja mitmekesine. Puud on kenasti rühmitatud allee'- endine ilmetu plats kahe keskkooli ivahel. Aja Meel enam. Aga siis langesid hinnad kohu
kütma, wihma ja wõõrasemalikkude tuulte. Riie desse liigi järele ja Zannatvad ka tvafdawas ena jooksul on sellele nägusaks Matiseks raamiks, lisaks tawalt alla ja põllumehed ei raatsinud linu
soodsam sugusigade ostukoht.
tud rutuga ja tõttad tvälja, meeleolu sama hele muses liigi nimetust. Silm leiab hulga puudeliike, Manadele püstitatud uued stiilsed ehitused ja praegu vdawama hinna eest müüa. Jäädi ootama
20.-—25. juunini peetakse Tallinnas näi
kui päikesewalgus, mis sõbralikult naeratab ja mee mille päritolu äramääramisega räägitakse on kimpu on Koidula plats Pärnu kaunim süda. Rünnakuist kõrgemaid hindu ja oodatakse juba 4—5 aas
tat,
kuid
hinnad
aina
langemad
ja
tõusmist
tuse
puhul sugusigade näituse laata, kuhu kok
jäänud
isegi
teoreetilised
metsamehed,
kes
aasta
eest
titab jalutuskäigule. Sead sammud sirelite lõhnast
Mäsinud laskud meeleldi selle ümbruses pingile jalgu
pole märgata.
ku tuleb parem sigade materjal, mis meil üld
üliküllastatud parki ja hingad täie rinnaga wärsket käinud imetlemas Vanni ilu. Wõhik suwitaja ei puhkama ja Mõid istuma jääda tundideks. Nii
Nii on mõnel TarMastu peremehel üle 20 rt Noori sugusigu auhinnatakse ük
õhku. Kuid waetvalc oled jõudnud Pargist läbi tea ammugi seda, mis seletamatuks jäänud eri mõnus ja meeliwabastaw on pilkudega uitada lil
kaalu
puhastatud linu kodus ning peale selle |uasjalt|e pallide süsteemi järele ja pannakse
teadlastele.
Hulk
wõõraid
taimi
kaswab
siin
Põh
randa, kui mustjas-hall pilwewiir katab päikese, tae
lelt lillele. põõsalt põõnale, maadelda purskkaewu
ivas mähkub üleni piltvedesse ja Pladistab juba jamaa kaskede, kuuskede ja mändide kõrwal. Al joa murdumist päikesekiirtes ja laste niuretuid Mal Meel paari aasta jagu puhastamata. (2—5 nende kehakuju täielik kirjeldus juba teisel näi
jälle wihma ning oled sunnitud tagasi pöörama leedel on puud onduleeritud poisipeadeks kui täna latusi basseini ääres ning ühes sellega ka puhata kaalu linu on pea igal talul kodus.) Puhas tüse päewal waatamiseks wälja. Sellega on
tada pole mõtet, sest praegune linahind ei tasu naitus eriti õpetlik sea wälisluju hindami
oma suwituskongi. Mokas on jällegi üks päew, päewa leeri neiud. Ja puhtad on kõnniteed. Nii nii Maimliselt kui füüsilisest, kangel bensiinihaisust
milgi tingimusel seda tööd ja kulusid, mida seks. Nende andmete alusel on igal ostjal
mis algas' nii kenalt ja lõppes nii hallilt, sest tead, puhtad, et instinktntvselt heidad pilgu saabastele, ja asfaldi proosast. Oled siiski tänulik Loojale, et
linaharimine
nõuab. Südamele on ka tõesti eriti soodne omale sugulooma walida.
ka kodumaal leidub kauneid paiku, kus Mõid ah-a
kui juba atvanewad taewaluugid, ei siis pole loota kas öi ole seal pori küljes...
walus
linakaalu
müüa 50—60 kr. eest, kui
Näituses on mõlemat tõugu: inglise ja
-kesemagi
rahakotiga
mängida
suvel
nk
sa
kui
kusagil
üks allee nendest artvurikastest inimese ilumeele
saju lakkamist enne õhtut. Ega see pole esimene
Marem
neistsamadest
linadest pakuti 150— daani maatõugu noori sigu, mida demonstree
Nizzas
wõi
Rivieras,
kus
iga
hingetõmbuse
eest
tu
saawutistcst
on
eriti
huwitaw.
Pärnulased
hüüa'nurjumine. Oled sellega harjunud. Nii on pati
200 ja isegi 250 kr. kaalust. Wanemad põl rrtakse kõrwuti wastawa auhinna saajana,
saksa elu päewast-päewa. Kui ei wala ivihma, pu tvad seda lei naivate kaskede alleeks, sest kased uu leb maksta kõlisewaid dollareid.
lumehed ikka nagu alateadlikult ootamad pare
on näitusel hea juhus mõlema tõu
Pärnu
on
looduslikult
ilus
ja
maaliline.
.Puh
huwad jahedad, ivastikud tuuled, mis tootvad wih tatvad nendesse kogunenud niiskust. Need kased on
maid hindu ja teemad parema meelega panka kohta ulewaadet saada. Näitusele pannakse
ma ja külma.
juba ..aastates" puud ja mõned neist mötlewcrd ta südametunnistusega Mõid sellele laulda maimus
dest kõrgeprotsendilist laenu, kui linu müü walja ka peekoni ja Wene emiste grupid.
Supelusiga on lugu päris täbar. Mitte iga minna igawesele unele, mida kuulutatvad ette kort tatud hosiannat. Kui aga ilmad...
wad. Nad ei kalkuleeri seda, kui palju linade
Õstmiseks on kasutada riiklikud abirahad
üks ei söanda minna tvette, mille temperatuur pü sulisid ja pehastunud tüwed. ühele kasele nende
all olem kapital oleks aastate jooksul protsenti
sa pikaajaline sugusigade laen. mis tagasi tn
sib kümme pnukti pealpool nulli ja ei kübetki soo veast armastab pärnulane juhtida wöõra tähele
Jah, kui aga ilmad. .. Need alles toomad elu
kannud, ja kui sinna juure arwata meel lae leb maksta 14 kuu Pärast peckonsigades. Laenu
jem. Kaks nädalat juba siin, kuid Pole tveel kor panu, et wihjata oma loodusearmastusele. See ja liikumist. Kui fee päikesekiir kauaoodatud küla
ümde protsendid, siis on linade hoidmine küll
dagi saanud oma ihu kasta Pärnu lahe soolasesse nõndanimetatud kask" on koguni „aja lisena pääsedes pilMede tagant, mängleb sulepeal
kahjulik, sest ega niisuguseid hindu nagu Ma Z 5 soowijatel tiileb sellest aegsasti
tvette, ei kordagi weel tunnud, kuidas päike süstib loolise", tähtsusega. Kirww oleks ta omal ajal nii lootustärataMalt, enam ci narriks, kui ta jääks...
?vtaiatc «Tallinnas post
rent pole niipea loota.
V- °5a' -c: !'ait"ic «jaks wõlakohus
oma teratvaid noole naha alla, nn et aja pärast prokuröri käsul ammugi langetanud, kuid Pärnu Supelsaks olek? Maga tänulik, see pettunud saks,
ArMestades sellega, et linahinnad odawad !Ü;V
tused realiseerida saaks.
karma. Välja, minnes peab sul tingimara siljas rahwas IvõttiZ ta oma kaitse alla ja ajas seadu kes igatseb ilusamaid ilmu. Eks näe... H.
ja
et
kodus
niikuinii
palju
linu
tagawaraks,
olema mantel kaitseks gripi wastu ja wihmawari sile sõrad wastu. Et see juhtus demokraatlisel
on tänawu linu palju wähem kütitud kui Ma-'
See on alles üllarus. Nn hariva näeb seda siin

ühes asjas peab tvana hansalinnale au andma
Looduse eest on siin hoolitsetud eeskujulikult ja
Pärnu oma läbirohelise fooniga pakub sutvel oma
pärast ja tveetlewat pilti. Taimestik on lopsakas

Pikapeale tekimad lillede keskele ka ausambad ja
Emajõe ööpik poleks teisal kusagil leidnud lauliku
ilumeele ja tunnetega nii harmoneeritvat ja mbi
tvat ümbrust, kui selles lilleaias, milleks kujunenud

Nr. M.

/ SfdTw*£n?teot, 17. iituml 1931. a.
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Hiiumaa suursündmus
teine laulupäew.

Ringi ümber kodumaa.

sõiduplaan
müügil
«POSTIMEHE*4 RAAMATUKAUPLUSES

Suuremat elewust sa liikumist tõi Maitsesse

Sk«tSH« «ott.
tspvel.

Vargad Laiuse kalmistul, w «

Türi põllumehed näitust korraldamas.

Käesolewal aastal L 9. ja Sü. aug. korraldab
Kurwastawa?» nähtuselt on wmyDte külaskäi
Türi põllumeeste Selts näituse Türi linnas. Eel
gud Laiuse kalmistule. Et püsi hmldadel lilled

Tartus, Suurturg nr. 16.
Hiiumaa ellu 2. ükhnumaaline laulupäew,
mida peeti pühapäewal, 14. juunil suurepära
se Suuremõisa lassi pargis.
Riigikohtu otsused.
Ilm oli ilus ja päikesepaisteline. Puhus
Partes meretuul. Juba warakult hakkas ini
Riig:koh:u ljuviil-osaloiid 9. juuni istungil ot
insfi kogunema. RahwaS woolas Suuremõisa susia- jätta lagajarjela Hendri! Hame, Alfred Kalli,
Roalie Tuule. Karl llieptkowi, Juri Holmi,
poole. Laulukoorid olid siia kogunud juba Ida
Emilie Põderi. Jaan Rerju, Otto sõnajala. Nar«
eelmisel päewal. Kooride üldjuhiks kutsutud! iva
ühishaigckassa, Rudolf valdmanni. Marie Rait,

on juba algust tehtud. El näitus Titrel
olgu need siis poti, wöi hauale Lcht töödega
N. M. A. ü. sstwdid korratdatvad 2V. juunist salt
Mjiakse ära ühe, juurtega. Ei aita isegi õpetaja esmakordne, siis on sel puhul loota ka rikkalikult
8. juulini oma esimese suurfoagri Koitjärwel. mille manitsused kiriku,. Äina intestada tuleb, mil wät-japanekuid kui ka külastajaid. Eriti huwita
lise südamega röömitakse neid, mida sinna istuta waks kujunewad waljapanekud karjakoplite alal.
pidulik awamme on 2S. juunil.
Ometi kord!
Möletawasti külastasid skaudid läinud aq»ta nud omaksed pisarsilmil tviimse miile,tus- ja tänu»
Nii mõtscb iga Tapa elanik, möödudes jaa»
tähena manalasse wavisenuile.
smvel suurel arwul Soome K. M. A. ü. partiolaiste
mast. Ometi kord on suudetud jaama esiselt kör kunstnik M. Lüdig harjutas nendega kokkulaul-!
siMlaagrit Kang«»s<ÄuS. Geavt tagasi tulle, ko
waldada inetud putkad, haisewa tväljakäigtrkohaga mjst enne Pidu. Palju lauljaid oli ilusas |
AuStuSawalduS Roela sekretärile.
duumale tekki» skautjujhtide hulga, mõte ka ««Mi,
Roela wallatvolikogu otsusta, oma sekretärile eesotsas, mis Tapa elanikele eriti suwe tõsiseks
nuhtluseks olid ja linna ilu suuresti aitasid wä« wärwiküllaseS rahwariidss. milliseid tartlased!
sarnast suurlaagrit korraldada. Ja sellest haarati hra A Rosenbergile annetada tema 85 a. teemstus
juvbelt Puhul 250 kr. tänutäheks ja lugupidamise hcndada, sest esin«ne mulje linnast saadakse jaa iga päew wõiwad näha ainult Eesti Rahwa!
euergilisekt kinni ning läinud aasta sügisel otsus awoilduseks. ütlasi atvaldas molikogu terme, koos, mast. Kuigi praegune liitv wähe masendavalt
Muuseumis Raadi mõisas. I
laski juhtide aastakoosolek küsimuse jaatawalt. seisu, hra Rosenbergile tvallarahwa tänu senise mõjub, on ta.'HÄi kenam endisest ja mis peaasi,
Kell
12 Päewal hakkasid koorid koguma
kui kord juba asi liikumas, ehk suudetakse siis ka
Laagri eeltöSd ja korraldus pandi Tallinna St. M. wiljaka töö eest.
Pühalepa kiriku esisele platsile, kust pidi alga
St. ö. skautrühmale. Müd ongi eelnimstmch skaut»
rühm oma korraldustöödega niikaugele jõudnud, et

Porkuni laulupaew SnneStuS.

rohkem ja korraldust wajab jaama ümbrus tveelgi.

seppa, Arruc Teinhaij, Helene Remkuhjajc, Nikolai

Halliku, Jaan Wiinbergi. Jaan Altini.
Netto, Jaan Kiivi. Johannes Klikmanni, knuiilus
a.s. ..Eesli slaidi", Eduard Kondi:, Friedrich

?chiele ja Jaan Ehini kaebused. Kaewamd oisuied

lühislati Tõnis Haa>va. Hendrik Nuti, Oskar Nr

gardi ja Gusralv Piiri. Aliide Bergi. Miili .Pos>-

sul, Aleksander 9õppi. Sergei Aiti, Aleksander Wa«
heri. Joosep Toon ja Anton Ennemuisti, Alek'.?nd»er

ma rongikäik laulupeoplatsile.

L3alri. Sohlvia Limpea ja Arthemon Leineri, Alei

Häire Tava raudteesölmeS.
Siin korraldati iga koor oma lipu alla
Rseil päewil panid tvedurite tulekahju häire
mest laulupäeMa. Ilusa ilma tõttu meelitas lan signaalid tertve Tapa kihama. Oligi põhjust karta, pikaks rongiks. See tehtud, hakka? lauljate
foMad eeltööd selleks ka tehtud.
lupäem hulgaliselt rohivast kokku. Peopileteid oli ilm oli tuuline ja kuiw. -õnneks aga csti see ainult rong oma lippudega, pasunakoorid eet, laulu
Skautide suurlaagrist on kutsutud osa WStma müüdud üle pooleteise tuhande, osawõtjate kogu harjutus.
platsi poole liikuma.
Kiik R. M. Ä Ü juutt, registreeritud hundipojad, arw tõuseb aga ü.e 2000.
Nagu laulkupea latvade» seisis, pidi kell S pst.
Warbola mälestas langenuid
skaudid, roweriv ja staudisbbvad ning külalisena—järgnema waimulik kontsert Pühalepa kirikus. Ai
Lüganuse laulupidu.
lüil skaudid.
rikut aga ei atvatud määratud ajaks. Selgus lö
Istutati kolm tamme.
Püihgpstetval» alas Latganuse laulupeo tähe
Wötb julgesti loota, et laagrist rohkel «lvul all. Laulupidu algas kell 4 peale lõunat kauni,
Möödunud pühapäewal h>eett Wardla puks, et .Pühalepa kiriku nõukogu ei taha laulu
sellepärast luba anda waimulikn kontserdi
c»fo wõetakfe, sest paik, kus laagrit peetakse, on ük, Lüganuse laulu- ja mänguselts „Kalju" pargi,.
maalinnas suureni rahwapäew. See kuju» loridele
korraldamiseks kirikus, et lauljad ei ole mitte
Peale terwitu,marsi pasunakoorilt ja awakõne neS Eesti wabaduse eest langenud wõitlejate usklikud, s.o. tõsiusklikud inimesed. keS tvõik
ilusamaid ja haruldasemaid kohti meie kodumaal.
algasid ettekannetega ühendatild koorid, kelle koos
sib tvfliimiliffc laule ette kanda oma südame „sü
mälestamiseks.
seisu kuulusid paarisaja laulja ümber. Peokõneks
LaulupSew OtepDä Linnamäel.
gawast tveendumutest" ja « niisugune laul ei
Päewa
korraldajate
poolt
ütles
awasõna
mõs utvat mitte usuelu äratamiseks ega ülesehi
Otepää haridusselts korraldab pühapäewal, Ist. sai sõna Joh. Pitka, kes oma, ülewaate, puu
juulilt Otevää ilusal Linnamäel 2. laulupäeMa, dutas Eesti rahiva rasket mineivikku, wõitlust wa« hra O. Tomson. Meeleoluka ja rahwuSlikku tamiseks. Nõnda jäigi kontsert kirikus pidamata.
baduse
eest
ning
tullemikn
kohutust.
meelsust sütitawa pidukõne pidas major
Otsustati kiires korras see ära pidada laulu
mjllest mötawad osa 20 sega. ja meeskoori umbes
Ettekanded nii üldioorilt kui üksikkooridelt ön
lauljaga. Tartu Meeslaulu Seltsi 80-liikme.
peoplatsil
lossi värgis. Kilise aia tõttu ei saa
Utus
t
e.
Järgnes
rida
ettekandeid
kohale
sine meeskoor Ed. Tubnm juhat,siel esineb laulu'- neStnsid wördlemisi hästi. Elawate kiiduaMalduste sõitnud Tallinna Meestelaulu Seltsi koorilt nud kõik enam sellest aiukohaft teada.
osaliseks
sai
RakMere
Rahtvamaja
Haridusseltsi
se
Kosel
kanti
laululatval eHe wabaõhuetendu
kamal iseseiswa kontserdiga, ühendatud segakooride
prof. A. Topmanni juhatusel.
sena Rabindrana.h Tagore 1--waatuslik draama
sutzit, on M. Pehka, kuna ühenda:ud meoNoore ju gakoor. Samuti õnnestusid wördlemisi hästt ühen
foogti aeg ja koht on kindlaks määratud ja was

halab Cd. Tubin. Peokõne peab Joh .Pitka. On

datud pasunakooride ettekanded

Rahwapäewa teises osas pidas wabaduse

Ka publiku osawötu poolest tuleb lugeda lau eest langenud kangelaste mälestamiseks pae
käima, kibedad ettewalmistused kaulupäetva toim
konna poolt, samuti on koorid agaralt tegewuseS lupidu õnnestunuks. Kauni päikesepaistelise ilma wakohase ja sisuka kõue pr. M. Utus t etõttu suutis laulupidu kokku tõmmata paarituhande
laulude õppimisega.

Varal korraldati lüpfiwSistlufi. -

inimese ümber lähemast ja kaugemast ümbrus

konnast.

Laulupeo kontsertkaMa täitmisel walitseS kõik
Vara kontrollühing korralda, neil päewil oma
esimesed zlüpsimöistlused, millest osa wõttis 7 wõist jott ka eeÄujulit kord. kuid hoopis meriseks kusu
ne, olukord peale kontsertkawa läbisaamist. Nähta-

lejat nii nais- kui meessoost. Välja jagati 6 au

hinda. kolm teist ja kolm kolmandat. WöiDuste Masti olid ümbruskonnast kogunenud külapoisid,

lõpul peeti Wara piimaühingu ruumides ühine tee- töölised .KimMist", Kukrusett ja mujalt maits
Htu, kus karjakontroll konsulent R. MaSso auhrn nud liiga ohtrasti märjukest kuna õhtul pääsesid
lahti siin ja seal Merised löömingud ja kakelused.
nad wälja jaga,.
Küll pussitati, keda pekseti kaigaste ja kiltidega.

Sillaehitus «afeeft.
Praes» käima» Tartu-Walga maanteel
Aakre walla piiride» ..Matu" talu koha! asuwa

..Jde" silla ümbevehitus. Denise pm»silla asemele,
mi» lagunenud, ehitatakse puust .stld raudbetoon

sammastele. Tee Sgdeendamife mStte» tehakse uus

iiw wähe allapoole senisest sillast, milletSttu liiku-

Mine maanteel ei ole takistatud. Silla ümberehi
tüs tvötab aega umbes paar kuud.

sander Pulki. Märt Andr?s'oni sa Augult Weli

Pühapäewal peeti Porkuni Manal lossiõuel esi

Riisiperes tehakse uudismaad. »

Riigikohtu tsiwiil-osakond 12. juuni istungis ot«

.i-ustas jätia lagajarjeta Miide 11001-Lukjepa.
Kavl Maanngu, Jaan Törra, Aima Pihlaka, Mar
tin Kjrikalli. Zioman Tijenhaujeni, Jaan Pilli,
tariira Oksa, Nikolai Troilski, Johannes LipStali,
Aleksander Siilli. surn. Peeicr Tlituie pärandus,

tombu hooldaja. Johannes Treieri. Eduard Joa

nutsi, võllurööministerriuini (Meglcri ja Herma ta
lu rchligatsioonid), Mihkel Needeli, Wäkfcheslaw
Bulgarini. Anna Hmsi. Vasula kariuliuhisuse liktvi

deerimiiekomisioni, Hans Kurlvirsa ia Mihkel
Zchifferi kaebused. Kacwaiud otsused lühistati Ma,

rie Pärtelsoni. Johan lkiiwi, Anna Kulli, Hani

Siniiofti, <2(T!NTOU Pcrnbard Karoli, Johanna Ma.

rie Hermanni. Jaan Pilli Paul ftmlive, August

W ellmanni ja August Liiwati kaebeaSjadeS. Lä«
biwaatamnta jäcii Tõhela piimaühingu kaebus.

mille lawastas E. Haridusliidu inst

ruktor O. Sooserw.

Paiguti kerget hoowihma.

Sport.

Kolmapäctoa öösel merd paiguti keskmisest kö
Lepp.
ivani, päetval üldiselt keskmise kiirusega läänekaarte
Hiljem järgnes wabaduSwõitluse kange
Jalgpall maal.
laste auks kolme tamme istutamine, misjuu
Möödunud pühapäjrtval. kohta.':d jalgpalli tuuli, muutlik pilwitus. itöfcl ja hommikul pai«
res ütlesid järelhüüdcid kohaliku seltskonna Laiuse sp. s. ja Waimastwcre f. m. roecs guti kerget hoowihma. Tentperatuur 7 kraadist

ja naaberkihelkondade esindajad. Rahwapäew konnad. Isegi moaieltfidc kohta äärmiselt nigel öösel kuni 18 kr. päctval.

lõpetati hümniga.
Nagu kohapeal kuulda, kawatsetakse ka
mujal Harjus wabadussõja kangel, mäleStus
tammede istutamisega austada.

Weriue kakelos KariwSrawas

Riisipere wallas wStawad rohkesti maad oma
Äl«ajatesuij« tSSdt kiwiga «i«as«?S.
alla laialdased rabad, mis seni seisid kasutamata.
Rabaäärsete kii lade talupidajast on kümnete hekta
ööl wastu eSmaspäeiva juhwS Merine kakeluS
rite huist, tvahest poob koha suurusest niisugust
..kölbmata maad". Nüiid on Riisipere weeühingu Karitvärawas Nõmtaki küünis korraldatud põllu,
asutamisega asutud ümbruskonna rabade kuiwata meestekogu noorte osakonna pool, kohalikkude noor'-

misele. Käsil on magistraalkraatvi kaewamine. meeste ja üleajateenijate allohtvitseride tvahel. Löö
mille üldine tSmbepind on umbe? 8000 hektarit. mingus sai raske hoobi kiwiga pähe 5. pataljoni

Teeparundajal kadus hobune.
Möned agaramad pöllumehed. näiteks Wiru küla?'.
Neil päewil oli Aakre wallaS asutva „Mä:miku" Md juba tvaremalt maakuiwatamist alustanud ja
asundustalu omanik Peeter kolmandak'assi nüüd, ku? wee äratvool soodustatud, on need hil
inaanteed parandanud. täö, Iman läss juti rohkesti endist raba pSlluks kündnud ja MiljaS
mast wett jooma jättes hobuse järelwaltveta lahti. tanud, üksikute edusammud jülgustawad teisi,
Kui J. tuli maantele. oli hobune kadunud. Vaata mispärast lähemas tuletvikuS Riisipere ümbruses
mata otsimisele on hobune senjni jäänud kadunul». äialdasemai uudismaa tegemist tvSib loota.

bachi kacbeasjadcs. August Welrbachi kaebus jäeti
tagajärjeta.

allohwitser Nikolai Sarel, kes langes meeleurärku

mängn andis tviigi 3:3.
Jalgratturite «eiStertzaela wõistlnS.

ülewaade teisipäewal, 10. juunil.

Spordiselts Kalelv korraldab teisipäewa õhtul sl.

MB .Taara" tveldroomil Jaama tän. 29 meistri

paela sõidu. Wöistlusel tuleb kaitsta paela tvarS
kel meistril Pihlal Annaki wäljakutsel.

Tarw P. S. Liidu asemikkudekogu kooSoek.
Poiste rühmitused. keS sootviwad tvõtta osa su
tvisest T. P. S. Liidu togetousest, saatku 2 esinda
sat Tartu poiste Spordiliidu asemikkudekogu koos
olekuile. mi# peetakse kolmapäewal. 17. skp. kell 7

õhtul NMKü ruumes Wallikraowi jn. 23. Päewa
korras T. P. S. Liidu juhatuse to.rlimine ja
truskatva kinnitamine.

Eilne Põhjamere madalrõhkkond täitudes liiku
nud Aesk-Ztandinaatviasse. Tema ääremiinimum
liikus möödunud ööl tngeivasti süwcnedes üle Län
Eestisse, mille tõttu meil öösel ja hommikul toil)*
ma sadas ja temperatuur ajutiseks wähe langes.
Atlandilt läheneb Anglisniaalc uuS madalrõhkkond.
Kõrgerõhkkonnad endiselt jäämerel, Vahemerel ja
Kcsk-EuroopaS. Temperatuur Läänemere idaran.
nikul wähe langenud, mujal Euroopas endine.
Eestis oli eile keskpäewal 13—20 kraadi, öösel
9—ll kraadi ja hommikul 10—13 kraadi sooja.

„Hertha" endiselt Saksa jalgpallimeiSter.

setult maha.

Ka maaslamaja kallal jätkati peksmist, kuni hm
maks õnnestus Sarelit kaklejate küüsist tvaba-Stada
ja toimetada autol Rakwere.

Kölnist, 16. juunil fTrj.). Lõpumängu
Saksa jalgpallimeistri nimele tvöitis Kölni staadio

nil endine meister Berliini „Her:ha" jalgpalli

Tartu ujulas
oli teisipäctval weesoojus 13,8 (5. kraadi, õhusoojus

16 C. kraadi. Esmacpäctoal käis suplejaid 159.

meeskond. Mõttes Kölni meeskonda 3:2. Mäng oli
pea tasawägine. Berliinlased said oisustmva wä
vawa tvähe enne lõpuwilet. Mängu waatasid pealt

Wastutaw toimetaja Oskar Mand.
Väljaandja Eesti KirjastutUhisuS
„PoStimeeS".

61Z.9A1 inimest.

Trukitud „Postimehe" trükikojas, Tartus.

Tartu teated.

Täiesti sõidukorras

S«w»k»lo«ltd al«awad
tegewvstTartu Lastekaitse Ühingu suwekoloniiSse
on laSte saatmine määratud neljapäewa, 18.
juuni peale. KogumiskohakS on Tööstuskooli
õue Wene t., Wabadussilla juures. Kell 12
vn laSte ärasaatmine autodega. Sinna tuleb
kõigil koloniisse minejail koguda. Uute õpi
laste ülesandmise asjus tuleb pöörata dr. O.
Madissoni poole, Jakobi t. 58, kell 4 p. l.
Ka linna kooliwalitsuse suwekolonii algab
tiegewust neljapäewal Kaagwere mõisas. Ko
loniisse on wastu wõetud kchwemaid algkooli

Metsltvaud näitusele.
Jahiorganisatfiaonide koosolek astub kottu.
Tartu Metsaühing on teinud algust met
sa- ja jahiosakonna organiseerimisega eelole
wal Tartu näitusel. Peale metsapropaganda
kawatseb ühing wälja panna terwe rea õpet
litte kogusid ja tabeleid. Uudiseks on kawat
suS metslinde elusalt wälja panna. Näitu
sel käijatele näidatakse fasaane ja teisi harul
dasi linde.

Vt wöimalikult laialdasi ringkondi kaasa
tõmmata, kawatseb Metsaühing lähemal ajal
kottu kutsuda jahi organisatsiooni
õpilasi 120, linna hoolekande osakond saadab n e esitajate nõupidamist, kus jahiosakonna
30 eel-kooliealist last, nii et laSte üldarw tõu ulatus lõpulikult kindlaks määratakse.
seb 150 peale.
Uuel näituseplatsil korraldab Metsaühing
LaSte ärasõit koloniisse on neljapäewal kell
ka näitlike kultuuritöid. Teisel näituse päe
12 päewal sadamast. Igal lapsel peab kaasas wal annawad eriteadlased seletusi metsaas
olema 2 paari pesu, miS waruStatud täie ni jandusest.
mega, korralikud saapad, korralik palit ja
Pudukaupmehed paluwad.
müts.
Kolonii tegewus kestab 2 kuud.
Kui pudnkaupmehed käesolewa aasta alul
Palju on TartuS lasteaedu.
jõe Kaldalt kino „Jllusioni" taha üle wiidi, siis
AugustÄuul korraldatakse Stokholmis rrhwus. platside wäljaandmisel pakkusid mitmed kõr
wicheline Spetajate fongresä, millest on kutsutud osa gemat hinda Platsist, kui nad maksid jõe kal
tootma ka EeM Lpotajate liit. Wiimane tahab dal. Nüüd on esitanud need pakkujad palwe
kongressil esineda Äewaafiiku diagrammiga Eeitl linnawalitsusele, et teisel poolaastal, s. o. 1.
hariduselu kohta ja palub «seks Tartu linnakooli juulist alates nende platsi hinda 50 prots.
toalitsuselt andmeid, kui palju vn Tartus lasteaedu wõrra alandataks, kuna läbimüük olewat
ja nendes lapsi. Muud andmed olelvat juba han wähenenud.
gitud.

Toetus prl. Rigoli lasteaiale.
Haridusministeerium määras prl. Marie Nigoli
lasteaiale 100 kr. toetust.

LinnawalitsuS palwet läbi arutades leidis,
et see on nende oma poolt pakutud hind ja
pealegi on wastaw summa linna eelarwes tu
ludena ette nähtud, mis põhjusel pole wõi

Saatke lapsed mängumurule.
Endiste aastate eeskujul korraldad Tartu
linna kooliwalitsus sumeks linna jäänud las
tele mängumurud. Uis mängumuru awa
ta?se linna 1. algkooli juures, Botaanika tän.
nr. 12. Selle juhatajaks on preili Johanna
Oraw, teine saab Jaama tänawale 12. alg
kooli juurde „Taara aeda", juhat. pr. Hilda
Stam m, kolmas ajub Riia tän. nr. 109,
linna 15. algkooli juures, juhatad prl. Lehti
Lomp. Neljas awatakse Karlowa mõisas
prl. Ida K õ i w u juhatusel.
Mängumurudel algab tegewus 22. juunil,
mis päewast alates tuleb ka ülal nimetatud
mängumuru asukohtadel lapsi registreerida.
Wastu wõetakse mõlemast soost lapsi s—lo
aasta Manuseni. Mängumurud on lastele ta
suta. Linna koolimalitsus on muretsenud
rohkel armul palle, worke ja muid mängimis
abinõusid, nii et tegewus wõib murudel edu

päewaküsimustega.

Väljasõit Ranaopnngerjale.

Peale muu on rõhku pandud ka jalutus
käikudele wälja wabasse loodusesse. Kaks
korda nädalas on mängumurudel maksuta ka
sutada ujula.

Tegewus mängumurudel algab kell 9
homm. Jääb soowida, et need Manemad, kel
lel pole mõimalust lapsi maale saata, need
.kõik saadaks mängumurule, kus mudilased
leiawad lõbusat ja arendawat ajawiidet.
Teater ja muusika.
üliõpilaskonna segakoori liikmeid valutakse ilmu.
da tolmapäewal kell 19 üliöpilasmaija koosolekule.
Akadeemilise meeskoori erakorraline koosolek on

Tartu lvabat. tuletõrje muustkajaoskond korral

dob wupäewal kell 10 õhtul .Taaraga" lõbu- ja
huwistudu Rannapungerjale. .

Kooliwörgu kawa wäljatöötamisele.

Haridus- ja sotsiaalministeerium saati
kooliwalitsusele juhtnöörid awalikkude alt
koolide wörgu wäljatöötamiseks. Need o

koostawd kooskõlas uue awalikkude algkoolid
seadusega, mis hakkas maksma 1. juunil s. a.
Lqewal kogu reim kestel mängib orkester ia
Nende juhtnööride järele koostatud ja was
kaetv on ilutuledeS. jalakeerutuse ja heg tuju eest

rannal hoolitseb sanmti orkester. .

tawate maa- ja linnawalitsuSte poolt heaks

Ärasõit on.sadamast lauväetva õhtu! kell 10 sa kiidetud wõrgu kawa esitataks ministeeriumile,
tagasitulek Rann-apungerjalt vllhapäewal kell 4 p.l. kinnitamiseks.

peatub läbiAdul MustweeS ia tarbekorral

Peetri ftrtf. Kesknädalal, 17. juunil kantse uoorte kõnekoosolek. cv. J. Treumann.

müüa. Näha ja kaubelda Aia
tin. 51—6 iga päev.

ukse ja akna töö peale pike
nr. Ib. Sealsamas ostetakse
igas paksuses kuivi mSaml
ja kuuse planke*

Müüa võistlemata odavasti maks ajaks tarvis Vabaduse

Oksjon.

uned moodsad

mmi
Esmaspäeval, 22. juunil s. a.

kell 12 päeval müüakse

Raekoja tän. nr. 49. Reform
vooditööstus.

enampakkumise teel Riiatän.

nr. 20, hoovis, tugeva ehitu
sega sõidukorras

ueonuto
14 h. j. Pakkumine algab Kr.

wird tagilber zur Hille in der
Wirtschaft und Kindern ge

Müüa naisterahva

sucht, die aueh deutsch spricht.
Raekoja 98—1.

jalgratas.
Botaanika 10 krt. 4. Tulla

6—B õhtu.

685. peale. Näha sealsa
mas oksjoni päeval kella 8
horam. peale.

Müüa pöörleva vooluga

Tartus, Roosi tän. nr. 37—8.
kiirelt müüa, kaks paari krus
tange, alas ja muud kraami, i
Raekoja tän. 44, Zupsmann

Tööotsimised

elektro
mootor

Vajatakse töötundjat

9

sepa ventilaator, smflrgel ja
muid riistu müüa. Riia tn. 10

100 kr.
6 P. 8.. tõstemasin, 42 jala
sellele, kes võimaldab kesk
line transmlssloa, I»«ealisele töökale paarirahvale
Müüa
pakid ühes ringmääre laag
mingi kindla koha, kas vab
rikusse, ärisse, koolidesse ehk
riga, rllssaa skalbid puust.
Tartus, Tiigi tänav nr. 67, 8 vailgeks värvitud tooli ja kliiniku. Tunnen ka kesk
laud (pruugitud). Võtan ka kütet. Nüüd ehk edaspidi.
aidas.
kõiksugu mööbli parandus Kirjad slt. Tartus, 28. juunini
töid vastu. Marja tän. 17.

ta- ia iiiMdl
ja haavalippe on saada Kõl
leste vallas Zähkna veski

Juhuslikult odavasti müüa

moodsaid

tapeete.
Kalaturg 4-a.

«100 krooni» all.

Võtan igasugu

traat-võrkala
kudumise töid
vastu, oma kui ka tellija
traadist. Hinnad võistlemata
odavad. Aleksandri tän. nr.
88—5, Tartus.

juurest, telefon: Kanepi 7-d.

Jmmanueli baptisti kogudus. Kesknädala õhtul

. 8 jumalateenistuo. Jutlustab Philip Gilde

anu Wiljandist. Peale jumalateenistuse koguduse
oosolek.

Õnnetused ja kuritööd.
JalgrattawarguS. Sergei Ustawilt, Jaama t.

27, warastati lukustamata koridorist jalgratas
140 kr. wäärtufes.

Aalimiftd Maapanka.
kõigis iöe peatuskohtades.
Palituwargus. Jaak Roosonilt, Kaluri t. 18.
Et wõimaldada sõitu kõikidele, sellep. on Me
warastati lahtrest korterist palitu 90 kr. wäär
Eile
toimetati
Tartumaal
asuwate
Maa
tuses.
tihinnad tvöimalikult odotvad. TäiSkaswanurle edan
tagasi 2 krooni. Pilerid eelmüügil laewakontoriS panga laenutarwitajate poolt walija:neeste
bra Pügi äris Rüütli tn. 3 ja rndeanS .Rahwa .walimist, kes üheskoos Tallinnas 24. juulil
kasu" Poe tän.
waliwad 4 isikut omalt poolt panga nõu
«Postimehe" lugejad
Piletite eelmüük ungari üliõpilaste ksatftrdile. kokku. Tartumaalt oli laenutarwitajaid kokku
Ungarlaste. Budapesti üliõpilaskonna meeskoori tulnud 12, waliti 3 walijatmeest ja nimelt:
on alati kõige uuematest
kontserdiks 22. siumtl on piletid Raudsepa raama
J. Zirk, A. Kewend ja Pallon.
sündmustest informeeritud*
tukaupluses eelmüügil. TeatgtvaStl on kontsert
.WanemuiseZ",

elumuutmise tõttu odavasti

kalt areneda.

malik palwet rahuldada.
Raadioonu fõibtft Tartu.
kolmapäewal kell 7 õhtul üliõpilasmajas. KooS
Töötuid 620.
Tartu Põllumeeste SeltS on astunud !ä
olekust osa tvötma palutakse ka endisi kooriliikmeid.
-birääkimiStesse 0.-ü. Raadio Ringhäälinguga
Tartu linna« ja maatööbörsil registreeriti peil Arutusele tuleb Ungari üliõpilaõmeesboori waStü
Tartu raadiopäewa korraldamiseks sügisese päetvil töötuid mehi esimeses kategoorias 45, wõtu küsimus.
Haridusselts „Edu" segakoori liikmeid ja Narwa
näituse ajal.
teises 57, kolmandas 114, Nai/i oli tööta
ekskursioonist osawötjaid palutakse ilmuda kolmcp.
Näituse ajal sõidab Tartu „raadioonu" esimeses kategoorias 251. teises 281. kolmandas
kl. ö õ. KNNü.sse. Suurturg S.
heliks Moor, kes üle kannab Tartu näituse 88. «okku 820 töölist.
ja isiklikult reportaashi toimetab. Näituse
Kiriklikud teated.
päewil tutwuStatakse raadiokuulajaid ka teiste

auto

Väga korras

maja
suure krundiga Tallinnas ja
teine korras maja Valgas
suure aiaga, müüa või vahe
tada maal

vesiveskiga.
Soovid kirjalikult „Posti
mees" Tallinnas, Vene t. 1
„ Vesiveskiga" all.

Tööpakkumised
Jfirepi
Ärasõiduks tarvis

poes
kes õpetaks 2—3 kuu jooksul
saksakeelt rääkima. Tulla nel
japäeval 18. skp. hotell «Cent
ral», kella 11—12.

Sõidukorras

Tarvis leiva- ja saia
iäuili
odavasti müüa. Küsida R,

õsu ärist, Suurturg 20 Tartus,

müüb «Postimehe* ja
«Maamehe* üksikuid
numbreid ja võtab kuu
lutusi ja tellimisi vastu
pr. L. Lauri.

kes hästi tööd tunneb. Väike
Viljandi 12, poodi.

Nr. 160

J? O S T/. I M I: E 8» V

6
«Vanemuise" aed.
Kolmap., 17. juunil kell 9 õ.

Kurb ra
Naha-, sugu- i= P 4
haigused.
Kõnet 5-7, pöhap. 9—ll.

Tallinna Aktsia Pank, Tallinnas.
dokumenti

Naister. 4—5 finp.

Bilanss 31. maiks 1931. a.

•ts*

4.500.000 krooni

Juhatab A. SLATKIN.
Solist O. LIPP.

(mitte sendi) eest on Eestisse
viimastel aastatel sisse veetud
välismaa saapakreemi!
Küjutage ette, mida oleksime
võinud kordft saata' selle hiigla
summaga?
Eestis oleks võinud nimetatud
summaga püstitada kümmekond
uhkemaid; elumaju, monumen
taalehitusi jne.
Rahvale oleks võidud maksuta
välja jagada 400.000 p. saapaid
nälgivatele lastele 4$ milj. tald
rikutäit suppi I .
Ja meie lapsed nälgivad edasi,
kuna vanemad ostavad välis
maa saapakreemi, djal, kus Eesti
margid

Pääsetähed 35 senti, kooliöp.
25 senti.

Viluna koival kontsert
Saalis*

S-ho ja S-ne toalised,
uuesti renoveeritud, on välja

flürida. Riia tn. 67, kort 16,
Ilus 4-toaline

on ametlikkudes komisjonides
tunnistatud esmajärgulisteks 1
Kodanikud, tänasest peale aus
tage oma riiki, tööstust ja ise
endid ja tarvitage ainult kodu
maa saadusi! Tarvitades Eesti
ületamatuid saapakreeme

korter
flhes köögi ja kõrvalruumi
dega üürile anda. Pargi 15.
-7-toaAine '>*-'

ja -

korter
Jakobi tän. nr. 36, Toome

elefctfer ja vesi on korteris.
Küsida sealsamas korter 3.
2-toaline

Aktsiaselts

Ju elukorter
4' tuba ja köök alumiael kor
ral välja üürida. Järele kü
sida Aleksandri nr. 24-a,
F. Mutso tööstuses.

'i
SL

Tartos»

MAi«*

Eesti ja Naiste Karskusliidu
V loterii mfiüglpreemiate
nimekiri.

S-«sMe tööfifO tiflrHe an
Ara anda M
tuba

köögi tarvitamisega intellig.
isikuile. Näha 9—2 ja 5—7,
Vjtjbriku t. 10, krt. 4.

I—2 möbl.
suwekuudeks odavasti ira
anda. Keeduvõimalus. Näi
tuse 28—4.

Odav

möbl. tuba
iiÜriÜe anda 1 või 2 härrale
kostiga või ilma. Karlova
tän. 50—12, II paraaduks.
Mööbl. tuba
erastesekäiguga, elekter, välja

flOrida. Narva tn. 16—2. Kl.
9-11 Ja p. 1. 5-7.

Auto mj* talukoht või traktor —• nr. 8790,
Ülikond riiet või siidi kleit nr. 8510.
Reisikohvrid ;7094, 8151. •
Arstajskeli 4552, 9620.
Grammofon või raadioaparaat 8810. "4
Naisterahva käekott 7864, 7896, 8896.
Tordilahidas hõbedast: 1386, 2705, 3737, 5561, 6128,
6333,7865,8206,8365, 9257.

Suhkrulusikas uushõbe: 638, 970, 1159, 1232, 1660,

1859, 3441, 3532. 4045, 4198, 4271, 4283, 4536, 4587, 4801,
5052, 5217, 5424, 6502, 6533, 6876, 6883,. 7486, 8067, 8077,
8516, 9023, 9463, 9613, 9798.

Putiviljanuga —hõbedast: 422, 974, 1017, 1070, 1087,
1406, 1495, 1793, 2230, 2290, 2590, 2968, 3094, 3128, 3557,
3678, 3802, 3810, 4021, 4293. 4725, 4919, 5047, 5082, 6094,
6239, 6478, 6567, 6586, 6761, 6954, 7271, 7478, 7634, 7653,
7716, 8036, 8528, 8543, 9936.

odavasti kohe äraanda. Vana

tite, nr. 5-1,

iriruuon välja üürida. Kü

sida Kauba tän. 7, majaoma
nikult, Tartus.
Puhas ja vaikne

MWMtM.
omaette, üfirile anda köögi
tarvitamisega. Vene tn. 7—5.

Üürile anda

H
mis sünnis ka autogaraažiks,
Maarjamõisa tn. 7.

9.843.75

Muud aktivad .......

51.700.78

Inkasso-vekslid ja dokumendid

794.234.81

Klientide poolt väljamaa pankades tarvitatud
krediidid.
Väljaantud garantiid
Väljaantud akkreditiivid

Maksukäsud •

Riigimaksud

Muud passivad

183.496.96
201.140.51

145.680.
1.180.18
354.21
138.268.39

Kr. 3.236.030.94

3761, 3769, 3821, 3880, 4202, 4242. 4419, 4691, 4834, 4965,
5348, 5647, 5742. 5807, 6004, 6186, 6248, 6968, 7072, 7179,
7250, 7423, 7538, 7560, 7804, 7854, 7863, 8070, 8201, 9017,

Igasugu kirjavahetuseks ja järelpärimiseks tuleb post
mark vastuseks juure lisada, vastasel korral jäävad järel
pärimised vastamata.

EESTI JA NAISTE KARSKUSLIIT,
TARTUS.
I•-'

(Fetserf miknnitõrva
XM9Öe tõwva
Xatusenappi
Xriiti Jfaetu
jflipeiylfini (
Vömitsat fne.
soovitab mõõdukate hindadega
M Jaan Maim

Et :T

fiflltf*9 Suurima kingade valiku, oda
9mMwrCmd9 I vamaid hindu, tuntud
headust leiate ainult
meilt
Tartus, Küüni tän. nr. 4. Asut. 1895. a.

Hirs Moreln
oma töö ära viib 22-sel juu
nil. Mitteäraviimise korral

m

m

saab töö ära müüdud töötasu

eest. Raua tän. nr. I—l.
J. PURS.

Jj. Josset

Uiavas
vOtab.POSTIMEHE, ja .MAA
MEHE» tellimisi ja kuulutusi
vastu hr. Jalc Kütt
Kes oma korterit moodsalt ja oda
vasti remonteerida soovib, ostku
TAPEE¥E
15 s. rull alates, kõige suuremast

TEADAANNE.

1) 22. juunil s. a. kell 9 homm. lihatoru
platsid I. rida.
2) 22. juunil s. a. kell 12 p. lihatoru plat
sid 11. rida.
3) 23. juunil s. a. kell 9 homm. lihatoru
platsid 111. rida.
4) 23. juunil s. a. kell 12 p. lihatoru plat
sid IV. rida.
5) 25. juunil s. a. kell 9 homm. kalaturu
platsid.
6) 26. juunil s. a. kell 9 homm. piimasaa
duste Ja aiavilja platsid (müük hobustel!)
7) 27. juunil s. a. kell 9 homm. aiavilja*
lillede* piimasaaduste* Jahu, muna
Jae. platsid (müük laudadelt).
Platside väljaandmine toimub kinnisvare- ja kor

teriösakonnai Otldi tän. nr. S. tuba nr. 4.
TARTU LINNAVALITSUS.

Tartu Vcstrauila
A-S. Tartu Pärmivabriku juures
Dir. dr. med. prof. L. PUUSEPP.
Tartus, Pikk tän. nr. 62-64. Kõnetraat 34.

Dr. E. Treiberg
kõrra-* nina- ]a kurgu
haigused.
Suvekuudel vastuvõtmine
kl. 9—ll ja 4—5.
Lau/päeviti kl. £—ll. ?' "
Tartus, Rüütli tän. 22.
Di. I Kiik
Naistehaigused.
9—ll ja 4—6.
Tartus, Jaani tän. 3, telel. 4S.

Ära sõitnud
kuni augustikuu keskpaigani.

Võõral arvel mQfla 2 tarvitamata «Esto-Muupika» Standard

DineüMi

neutrodüün

raadioaparaatt
Järelmaks võimalik kuni 18 kuud. Puiestee tän. 46, krt 5,
kella 2—4 ja 5-7.

Xmmaamand
masseerija

I-

E. Kamsen.
Väljamüük!

Tartut, Jaani tla. 15, M koed

' V. ». DAANID S Palun külastage minu

Hambaarst

Odavat vältamüflki. Müügil kõiksugu fan
. tasii- ja Õlgkübarad hooajale vastavates
Värvides ja lasongides.

L. Kedar

Kõige austusega

Aleksandri tän. nr. 8. H. HäUap.
Suurim ladu Tartus

Plombeerimine, kunsthambad.
Tartus, Raekoja 13.

TAPEETE

Ämmaproua

odavad. Jällemüüjatele vabriku hindadega laost ehk otse

Kõige moodsamad ja uuemad mustrid. Hinnad võistlemata

A. (üillmnnn

MARKUS-SEEZEN Suurturg nr. 5.

Tartus* Nurru (Peterburi)
tSn. nr. 16*

Narva linnakoollvalitsus valab llhisgtlmnaa

slnmlle

Ambulatoorne Ja kliiniline ravimine.

K.ELLBR

Ravitakse:

inspektorit.

Nftrvj», lihaste*, liigeste Ja ainevahetuse
haigust.

Tempelmaksustatud sooviavaldused ühes dokumentidega (vas

Tartus, Raekeja tla. O
(sissekäik Roimi tän. 1).

Soovitan värskeid

TABTP TÜTARLASTE QÜMNAABICM
annab välja

soolasilke
Kaduma

püti ja kilo viisi, odava hinnaga.

A. JAKOBSON* Tartus, Raekoja 17.

saalile uue põranda

läinud

Intelligent, lasteta abielupaar vajab vaikses kohas 3—4 toalist

tegemise tööd.

punane mootorratta sa*
dul Luunjast Tartunl. Palu

korterit.

Lähemaid teateid saab kooli kantseleis, Riia t 12,
alates 18. skp. kl. 9—13. Kirjalikud pakkumised esi
tada koolijuhataja nimel hiljemalt 22. skp.

KOOLUUHATUS.
Põllumehed, muretsege
puhtaverelisi sugusigu,
sellega seate seakasvatuse tasuvamale alusele.

teenistust

minnes

omas talus põllutöökooli haridusega abielupaarile, teatagu
slt. sõna «Põllumees» all.

Aus ja korralik keskealine
teenija

E. Seakasvatajate Selts.

J. Paabo.

broš (kamee).
Palutakse leidjat ära anda
Kesk tän. 27.
Kadus 7. skp. pruun

, rahakott

isikutunnistuse ja rahaga, leid

soovib kohta kas laste juure jat palun ära tuua vaevatasi

takse sellest aegsasti teatada.

Ostan ehituspalke ja ka vanu

lihakauplusesse.

Kaotatud
Elvas, 14 juunil, Kesk tän.
ujulani ja Tartu maanteed

Kes võimaldab

sutada abirahad ja riiklik laen. Näituselt osta soovijaid palu

Telef. 13-17.

Tartu, Küütri tänavale nr. 3,

saata slt. Tartus «H. E.» all.

Tallinna põllumajanduse näitusel 20.—25. juunini korraldab

Tallinn, Pikk tänav 40.

takse ära tuua vaevatasu eest

Soovi korral ettemaksmisega kuni 3 kuuni. Pakkumised

Eesti Seakasvatajate Selts suurema noorsigade laada, kus
esinevad mõlemat tõugu sead parematest sugulavadest.
NMltus laat on soodsam ostukoht. Ostuks ka

tallu, Raadi valda.

Cfcsjon.

tel. 13-30.

lõuna Eesti laost, paberiärist «KODU
MAA», Aleksandri tän. 10, tel. 7-87.

kohe vabrikust.

Tartus, VSbrikü tän, nr. 1, telel. 3-59.

Kauplus: Poo tän. 9, tele! 4-71.
Soovitame vilunud KAT US ETÖKVA J AID*

Dr. A. Amon
Naha», sugu- ta naiste
haigused.
Kella 9—ll ja 5—7.
Tartus* Peplerf tfln* 9

Cdavad jalanõud

võitjale Karskusliidu kulul postiga. kätte. Suuremate pree

miate pealt tuleb võitjal riigimaks tasuda.
MüÜgipreemiate väljaandmine algab 17. juunil s. a. ja
kestab üks kuu.

Kella 9—lo ja 5-7.
Naister. kl. 4—5 p. I.
Tartus* Oa tÄu» nr* 4*

Teadaanne.

Ilukirjanduslikud teosed: 45, 359, 406, 626, 868, 898,
981, 1079, 1120, 1381, 1613, 2363, 2690, 2995, 3275. 3290, 3611,

Naha-, sngn- Ja pAie
hafgused.

(vastu Maarja kirikut),

Pakkumised saata Tartu, Kütltri tänav nr. 1, ehk «Andrese»

mugav ae päikesepaistelist
8-iosiÜot

. . 128.304.06

Korrespond.: «Nostro» . . . .741.965.42
«Loro» . . . . 52.269 39

Kr. 732.654.68

puust hooneid.

Kindlapalgalme, intelli
gent, väike perekond otsib

lifllKoil
. 1.054.329.13

. . 26.969.79

Konto-korrent arve Eesti Pangas
Rediskont. vekslid

Kr. 3.236.030.94

9567, 9663, 9909. V

Raamid
kohe välja üürida kUubika
ehk söögimajaks ja veol üks

mahakirjutatud

98.240.27

16.963.26
7.119.51

jooksvad arved

PuuviJjakabvlid: 376, 496, 884, 1207, 2129, 2528, 3047,
tavalt av. keskk. sead. § 52.) ja lühikese elulookirjeldusega
3527. 3590, 3640, 3786, 3879, 4176, 4338, 4561, 4696, 4774,
Pärmivedeliku, stlsihappe ja teised vannid, raba pakkimised, saata Narva linnakoolivalitsusele hiljemalt 1. juuliks s. a.
5045, 5078, 5163, 5349, 5654, 5755, 5894, 5940, 6153, 6708,
6767, 6970, 7255, 7458, 7561, 7629, 7772, 7978, 8071, 8130, duSid, elektri- ja valgustusravi. Massaaž. Asutis on avatud
Koolivalitsus.
8178, 8346, 8582, 8708, 8707, 8841, 9001/ 9038, 9331, 9352,
kella 10—8 õhtul. Juhatus.

Mjiügipreemiate võidust teatatakse igale piletimüüjale,
flra anda. Erasissekäik. Hind
kel Sigus preertiasaamiseks. Väiksemad preemiad saadetakse
10 kr. Botaanika 17.

tuba

mahakirjutatud

Vallasvara: raamatuväärtus

181.549.48

129.263.51
31.023.24

Tähtajal, hoiusummad, jooksv. arved ja eri

Meesterahva rahatask: 1467, 1549, 2710, 4175, 4313,
4906, 6535, 8054, 8147, 8274.'

9243, 9693, 9736. , ,

MÖÖbI. vaike

Kinnisvara: raamatuväärtus

145.680.-

562.070.88

. 62.070.88

. 1. juulist s. a. kuni 1. jaanuarini 1932. a. järgmiselt:

Korter
da Jakobi tän. 11—2.

Garantii-laenud
Akkreditiiv laenud
Väljamaa korrespond.: «Nostro» 25.029.50
«Loro» 156.519.98

Tagavara kapital ....

Tartu linnavalitsus teatab, et kauplemisplats
sid Tarto linna turgudel välja antakse

Q
8

Tööstuse ruumid

Konto-korrent laenud 2.

Aktsiakapital

122.794.99
1.573.79
14.980.82
212.304.84
196.221.71
201.140.51

saate osa võtta 125.000 sendi suu
rusest pteemia jagamisest. Nõud
ke osavõtu tingimusi veel täna.

ääres, on kobe välja üürida;

nr. 7*6—l.

Väljamaa rahad
Väärtpaberid
Diskonteeritud vekslid

Passiva.
. 500.000.-

ia

majaomanik.

korter
üürile anda vagusale pere
konnale Mcltsi veski tän.

Aktiva.
Kassa, jooksvad arved Eesti Pangas ja .'eh
teistes kredükasutustes ........ . .

Kokkuleppel ka teisel ajal»
Tartus* Uueturu tlu. 4*

Teenistus või hukku
mine!
Intelligentne, karske, kirjan
dusliste huvidega 18. aastane

Kaubanduskooli haridusega
noormees palub teenistust
linnas, kas kirjastusärides,
kontorites, riigi- või kultuur
asutistes. Ei põlga ka füüsi
list tööd. Pakkumised palun
kuni 21. skp. slt «Viimane
katse» all selle lehe talitusele.

Juhtival kohal tegev, mitmekülgse praktikaga

Müügile tuleb linna oksjonipidaja kaudu reedel,
bilansiwõitneline
Kaks noort
*l9. juunil s. a. kell 6 p. 1. Mäe tän. 52 surnud Eduard
tüdrukut
Varese vallasvara, mis koosneb: riidekapist, kummu
tist, jalaga õmblusmasinast; (Singer), .riietest,. ihu- ja
soovivad
maale tallu tüdru
raamatupidaja
kuks, teine võib soovi korral
1 juuliks S a. ehk edupidi.
voodipesust, toa- ja köögiasjadest j. tn. j
karja. Kaubelda Aleksandri
Pakkumised saata alt. Jäoe
otsib vastavat kohta. Teatada slt. ,Bilanss" all. tän. nr. 63—17, 111 kord.
Hooldaja.
ja valgf" all

või üksikteenijaks. Oskan
hästi keeta ja kõik majas
ettetuleva töö teha, osav
vene ja poola keeles, on ka
soovitused. Slt. ..õiglane"

eest «Leitud asjade Bürosse<

all.

MWIIMt
Soovitakse osta üks

vajab kestvat või ajutist tee
nistust, ükskõik mis alal.
Kirjad slt. ..Garantii või
malik" all.
PttdHl
V, Mitti kaupluses müü
akse «Postimehe*4 ük
siknumbreid.

pikktroska ja
harkader.
Teat. Emajõe tän. 10.
Ilmakuulus tõeprohv,
MM saatuseõnne selgeltn.

