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prefideudlks miili lefteralondlme Moscicki
Warssawis, 1. juunil. Poola wabariigi presidendiks walitt keskerakondade
kandidaat porf. Moscicki. Teistkordsel hääletamisel sai Moseicki 281 häält, parem
poolsete kandidaat krahw Bninski 200 häält ja sotsialistide kandidaat Marek 1 hääle.
Warssawi, 1. jmmil. Täna hommikul kell 19 astus rahwuskogu teist korda
kokku wabariigi presidendi walimiseks pärast marssal Pilsudski keeldumist presidendi
ametit wastu wõtmast. Võistlemas on kolm kandidaati: Pooseni wojewooda krahw
Bninski parempoolsete poolt, professor Moscicki keskerakondade poolt, rahwasaa
dik Marek sotsialistide voolt. Hääletamine kestab edasi.
Esimesel hääletusel anti kokku 545 häält. Neist tunnistati makswusetaks 63. Mso
luutne enamus on 242 häält. Esimesel hääletusel said hääli: krahw Bninski 211,
professor Moscicki 215, mhwasaadik Marek 56. Kuna ükski kandidaat absoluut
set enamust ei saanud, wõetakse ette teistkordne hääletus.
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Warssawi, 31. maül.
Marssal Pilsudski waliti wabariigi pre
sidendiks. Hääletamisest wõtsid osa 546
saadikutekogu ja senati liiget. 61 häält tun
nistati makswusetaks. Järeljäänud 485
häälest saj Pilsudski 292, Pooseni woje
wooda krahw Bninski 193 häält. Mso
ltmtne enamus oli 243.
Täna kell %1 ilmus seimi rahwuskogu
esimees ja ftimi marssal Rawj ühes peami
mster Barteliga. Ratuj seletas ajakirja»duse esitajatele ametlikult järgmist:
„Kohe pärast rähwuskvgü istängu lõp
saatis marssal Pilsudski mttrüö kirja,
milles ta teatab, et ta presidendi kohta was
iiv ei wõta. LAsin ühes peanünister Kar
teliga wiibimata tema juure. Marssal kin
nitas meie juuresolekul kirjas awaldatud
otsuse, lisades jume. et see otsus on lõpulik!
Kõige selle tagajärjel kutsus seimi mars
sal Rataj teisipäewaks kokku uue- rahnms
kogu koosoleku presidendi walimiseks.
Parempoolne „Gazeta Warszawska"
kirjutab presidendi walimiste puhul, et sel
lest hoolimata, kelle peale langeb rahwus
kogu walik, peab kõikidel juba ette teada
olema, et walitakse Poola wabariigi seadusM president, kelle wõimu ja kõrget kohta
kõik peawad tunnustama. Maal peab wa
litsema täielik rahu seaduse nimel, millele
kõik peawad alistuma.
Kell 1 lõunal alustas marssal Rataj lä
birääkimisi erakpnnajuhtidega wõimMkku-dest kandidaatidest wabariigi presidendi ko
hale.
Presidendi koha tagasilükkamise põhjused.

Marssal Pilsudski saatis seimi mSrssa
lile Ratajle järgmise kirja:

fessori insener Jgnace Moscicki kandida
tuuri kasuks. Moscicki oli waremalt Chor
zowis (ttlem-Sileesws) asuwate Euroopa
suuremate õhulämmastiku tehaste direktor.
Kolm parempoolset erakonda, kes hääletasid
esmaspäewal Pooseni wojewooda krahw
Bninski poolt, otsustasid täna õhtu ka teist
kordsetel presidendiwalimistel Bninski poolt
hääletada. Näib kindel olewat, et teisipäe
wal mitu hääletamist ette wõetakse. Kõik
erakonnad Waluwad praegu poliitilist seisu
korda, kuid kindlad otsused tehakse arwata
masti alles hilja ööst. Warssawis ja kogu
riigis Valitseb tahu. Huwi fttndymste was
tn on erajkordsM suur. Ajalehed awalda
wad eriwäljaandeid, firid pole weel suutnud
Viimaste sündMste wastu seisukohta wõtta.
Professor Moseicki, kelle kandidatuur
seati üles päräst marssal Pilsudski loobu
mist ja kelle kohta on teada, et teda toetab
ka marssal Pilsudski, jõudis Warssawi ja
seletas, et ta on nõus presidendi kohale kan
dideerima ja walimise korral koha wastu
wõtma. On Võimalik, et see kandidatuur
leiab toetust rahwuskogu enamuse poolt,
sest pahempoolsete, tsentrumi ja Vähemus
rahwuste toetus näib kindlustatud olewat.
Meeleawaldused Pilsudski
auks.
Niipea kui sai teatamaks marssal Pil
sudskj malimine. presidendi kohale ja hooli
mata tema pärasttsest loobumisest, korralda
sid Warssawi elanikud marssali auks spon
taanselt suuri ja waimustatud meeleawal
dusi. Meeleawaldused kestsid õhtuni. Pro
wintsist tulnud teadete järgi peeti ka seal
suuremates linnades »neeleawaldusi marssal
Pilsudski auks.
Pariisi lehtede arwamised.
' Pariis, 1. juunil. Kirjutades Poola
presidendi Valimistest tähendab „Journal",
et Msudski loobumine Poola presidendi ko
halt ei tähenda sugugi, et ta on loobunud
oma programmist.
„Oeuvre" seletab, et tahtwat hea mee
lega teada, mida Pilsudski soowib. „Petit
Journal" arwates tahtnud Pilsudski üksi
siis presidendi kohale asuda, kui rahwuskogu
oleks laiendanud presidendi prorogatiiwe.
On wõimalik, et Pilsudski otsuse läbi teos
tub laiemaulatuslisem ühinemine tema isiku

'» „Härra Marssal!
Tänan rahwuskogu minu teistkordse wa
limise eest kõrgele kohale, mille läbi on le
galiseeritud minu ajalooline tegewus, mis
waremalt on leidnud opositsiooni ja on kan
natanud poolehoiu puuduse all. Kahjuks
pole mul wõimalik kohta wastu wõtta. Olen
sunnitud weel kord alla kriipsutaba, et ma
ei wõi ilma tööta elada. Praegu maksew
põhiseadus tõrjub presidendi niisugHest
tööst eemale. Peaksin liiga palju kannata
ma ja liiga palju painduma. Selleks on
teist iseloomu waja. Palun wahandada ümber, kuid see protsess pikendab paratama
pettumust, mida olen tekitanud mitte üksi tult kriisi.
neis, kes minu eest hääletasid, waid ka neis,
kes nõudsid minu walimist wäljaspool rah
Leedus moodustatakse uut
wuskogu ruume. Südametunnistus, mille
walttsust.
poole olen Viimaste päewade jooksul kordu
Bi striase kabineti lahkunud.
walt pööranud, keelab mind neile nõud
Berliin, 31 mail. Kownost teata
mistele wastu tulemast. Weel kord täna
takse:
Parempoolse bloki lüüasaamise taga
des walimise eest nõuan Viibimata uue wa
järjel
wiimastel
Valimistel lahkus Bistrase
bariigi presidendi walimist."
kabinett ametist. Rahwussotsialist Slese
wizius asus demokraatlis-sotsialistliku kabi
Moscicki ja Bninski.
Pärast marssal Pilsudski tagasiastumist neti moodustamisele.
KommunMide juht Wangi.
algasid sõimi ruumides erakonnawahelised
Berliin, 1. juunil. Bandeni maa
nõupidamised, mil etendab tähtsamat osa
praegune wabariigi presidendi asetäitja, sei päowa kommunistlik rahwasaadik Frieda
mi marssal Rataj. Pärast seda kui tema Unger mõisteti Leipzigi kõrgema kohtu poolt
oli keeldunud kandideerida wabariigi presi kaheks aastaks wangi riigi äraandmisele ki
deudi kohale, katsus ta ühendada terwe rah hutamise ja wabariigi kaitseseaduse rikkumise
wuskogu hääli LWZvi votttehniülmi pro- pärast.
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jaitigb* ja -towentr*' , Baconi hinnad eriti kõrged.
kohusta millekski. Suur väljavalik kõiki jalg- sigade vastu
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Tallinn,' Wiru uul. nr. 7. Kõnetraat 27-34. TARTU, Riia 40. Tel. 6-32.
Kttltüurkapitaalr eelartve
keerdeaigud.
. Kultuurkapitaali eelarwe oli wormiliselt
I.äbiwaatamisel rahaministeeriumis ning
esitati wabariigi Valitsusele, kus ta läinud
reedel arutusele wõeti; lõpuotsust eelarwe
kohta tol korral ei'tehwd, ainult hädaliste
wajaduste rahuldamiseks määrati 300.000
marka. Nagu kuuleme, tuleb küsimus lõpu
likule otsustamisele eelolewal reedesel wa
bariigi lvalitsuse koosolekul.

WeetSus kestab
edasi.
Awaldati ametlik teadaanpe seisukorra
kohta Wolgal. Saratowi all on wesi 1-1,9
meetri wõrra tõusnud. Pokrowskis on
223 kwartaalist ainult 40 üleujutamata,
Marksstadtis on tubakawabrik wee all.
Wolga ääres Saksa kolonistide piir.
konnas on 2.300 tiinu põldusid üle ujuta
tud. Wili hukkus. Weeuputuse kahjud
sakslaste wabariigis ulatawad miljonitesse
rubladesse.

Rootsi sõjowäe otttšjtzt sõi
dab külla.
Teatasime juba kord' wgrem, et Rootsi
sõjawäe orkester kawatseb tänawu suwel
meile külla sõita. Nüüd kuuldpb, et Rootsi
kuningliku ihukaitse grenadeeri rügemendi
orkester hra Björquisti juhatusel (umbes
26—30 meest) sõitwat aurik «Kalewipojal"
Stokholmist wälja 6. juulil ning jõuab
Tallinna sadamasse 7. juulil lõuna paiku.
8. ja 9.-juulil kawatsetakse anda kaks mak
suta Vabaõhu kontserti. Orkester oleks
Valmis õhtuti mängima «Kontsertaias",
sissepääsu hinnaks oleks 25 mk.. 10. juulil
kavatsetakse sõita paariks päewaks Haap
salu. Tagasitulles Tallinna mõeldakse kor
raldada kusagil haigemajas muusikalisi et
tekandeid haigetele. Muusikantide öökor
teri ja toidukiisimus on alles selgitamisel.
I•

Rahaline autasu 175 Piiri
walwurile.
Siseministri wiimase käsukirjaga on mää
ratud.l7s piiriwalwurile 3-aastase wahet
pidamata ja kiiduwäärt teenistuse eest auta
suks 10—14.000-margalisi summasid.
Pekingi all jällegi wõit
lu-seb.
Rahwuswäed tmigiwad uuesti kallale.
Berliin, 1. juunil. Pekingist teata
takse: Rahwuswägedel, keda waremalt
kindral Feng juhatas, läks korda liine läbi
murda ja Pekingile kuni 15.kilomeetri kau
guseni läheneda. Wu-Pei-Fu Mäed jäid
wõitluse ajal erapooletuks.
Soome ajakirjanikud Läti
olusid uurima.
Juuni algul sõibawad Riiga «Uusi Suo
mi" toime tasa Ilmari Kianto ja «Jlialehti"
toimetQja Ukko Falck, et tutwuneda lige
malt Lätiga ja informeerida'sellest Soomet.

Wolga pahem kallas Stalingradi kohal
on wee all. 10.000 karilooma on sealt
ära wiidud. ' •
j Kesk-Ahtubinski raioonis on wesi 12-sse
elumajasse tunginud.

Pokrowskist (Wolga-Saksa wabariigi
pealinn) teatatakse, et wesi linna keskele
ulatab ja mitmed asutused oma alla wõt
nud. Elektrijaama ähwardab uputus.
Stepnoe ja Saumorje küla elanikud ehita
wad 2—3-werstalisi wallisid kaitseks wee
eest. 7.000 tiinu Põldu on wee all.
Briti delegatsiooni reisimul
jed Wjenemaalt.
Berliin, 1. juunil. Nagu Londonist
teatatakse, on Briti alamkoja neli mana
meelset liiget oma reisilt Wenemaalt tagasi
jõudnud. Nemad olewat seletanud, et Nõu
kogude walitsus on saanud stabiilseks ollu
seks Wenemaal. Wenelased olewat aga ar
wamises, et Suur-Britannia soowib Nõu
kogude walitsuse häwitamist Wenemaal.

Ameerika ajakirjanik Rumeeniast wälja
saadetud.

„New-I)ork Timesi" Bukaresti kirja»
saatja, Clarence Streit, on politsei pre
sekti, kindral Nikoleanu korraldusel Runiee
nia piiridest Mälja saadewd. Põhjuseks on
«New-lork Timesis" ilmunud kirjutused,
mis Rumeenia walitsuse ja riigi kohta äär
miselt haawawad olid. «Walitsus imestab,"
seletab kindral Nikoleanu omas käsukirjas:
«teie ebamiisakuse üle. Meie kodumaa
traditsiooniline lahkus mõõraste Mastu ei
saa sarnase teguwiisiga leppida, ning teil
tuleb 24 tunni jooksul maalt lahkuda.
Ühtlasi teatame, et iga teine „New-Dor!
Timesi" kirjasaatja, kellele meie juba ette
austust awaldame, saab meie juures soo
witam külaline olema."

3. — Nr. 123.
Asunikud ja nende kosilased.
Kns keskrühmtvde plaanid leiawad teostamist?
Asunikud tõusid walimiswõitluses stm
ruse poolest kolmandaks erakonnaks. See
oli loomulik, sest asunikkude pere on suur
ja muresid, mis neid sunnib ühinema. Palju.
Asunikkude ühinemine käib sedasama loo
mulikku teed, km Manade põllumieeste
ühineminegi. Põllumeeste kogud koondasid
oma ümber kõik põllumehed, kes enne teis
tesse erakondadesse kuulusid. Põllumeeste
rühm on alati iseseiswat põllumehelikku po
lirtikat ajanud. Selle tõttu on ka põllu
meeste erakonnale antud häälte arw järje
kindlalt suurenenud. 2. riigikogu woli
mistel sai põllumeeste erakond 99 tuhat
«häält, nüüdsetel walimistel aga juba um
bes 152 tuhat häält.
Ka asunikud tahawäd wabaneda linna
erakondade eestkostmise alt. Kui asunikkude

koondus mõistab riigikogus õiget j o ont
tabada ja oma parlamentlise
tööga neid lootusi täita, mida
walijad tema peale pannud, wõib ta tuleWikus kujuneda weelgi tüsedamaks jõuks.
Asunikkude ees on weel küllalt söödis wäl
ja on asundusi, kus walijad ka nüüdi
endiste aastate eeskujul andsid hääled sot
sidele ja tööerakonnale. Koonduse tegela
sed toawad, missugust rasket wõitlust tuli
neil pidada eriti sotsidega, kohati ka töö
erakonnaga. Suur osa häältest, mis see
kord anti maak tööerakonnale ja sotsidele,
peaks edaspidi minema asunikkudele. Seda
hädaohtu tunnewad need erakonnad wäga
hästi ja on seda ka küllalt selgesti mär
gata annud. Sotsidest ei maksa kõneldagi,
ka tööerakonna lehed ei näinud heal meelel
asunikkude esinemist walimistel iseseiswa ni
mekirjaga.

Nüüd aga, kus asunikkude koondus as
tub riigikogude tugewnenud rühmana, on
aga kandlile hoopis teised keeled pandud.
Tööerakonna prowintsi lehed, Weileri „Es
maspäew" jne. kõnelewad nüüd aina sellest,
et Kuuikud ja tööerakond „üheft kännust"
olewat wõvsunud, ja et kummagi erakonna
wahel suurt wahet ei olewatki.
õllega tahetakse asunikkude iseseiswat
poliitilist liikumist; nüüd tagant järele nagu
tühistada wõi ära sumbütadä. Selleks
iiahtawasti see meeleolu loomine, et asunik
kude iseseisew esinemine ei olewatki nagu
tõsiselt mõeldud.

Maalt tulewadki teated, et koonduse üm
ber praegu aina kosilaste kuljused kõlise
wad ja wiied kuued wiinakruusid käiwad.
Miks ka mitte, kui neiu on hea kaasa
waraga: 14 liiget riigikogus, ega see ole
maha wisata kaup. Tööerakonna prowintsi
liiderid näewad palju waewa, et koonduse
tegelastele selgeks teha ühinemise
tarwidust tööerakonnaga. Maalt
tulewad usalduswäärilised teated, et wal
mistatawat jälle midagi «demokraatlise
liidu" taolist. Seekord olewat aga kawat
sused laiemad: ühendada üheks keskorakon
naks tööerakonda, asumkke, rahwaera
konda ja kristlasi. Rahwaerakonnaga ühi
neiu iie eeltingimisoks olewat, et Tõnisson
parlamentlikest tegewusest loobuks ja liide
riks K e r e m hakkab.

See oleks küll kombinatsioon. Rahwa
erakond kruwis just A. Keremiga eesotsas
asunikkude maahinna kõrgeks, nii et nüüd
asunikkudel ja riigirentnikkudel oma maa
eest mitu miljoni marka rohkem
tuleb maksta. Ja nüüd mingu siis aluni
kud temaga weel liitu ja käsikäes maale
asuniku ja riigirentniku ette seda kõrget
maahinda kaitsma!

Liitumise algatajatel olla aga lootust,
et kui wast rahwaerakond ja kristlased ühi
nemast tõrguwad, siis asunikkudest ikkagi asja

seab. Lootusid Pandawat iseäranis nende
koonduse saadikute peale, kes enne tööera
konnas olnud: neil olla küllalt jõudu, et
asunikke enese järel tööerakonna sõidu
wette tõmmata.

Sarnaste mõtete mõlgutamine wõib ju
wäga armas olla: mõnel erakonnal awa
neks wõimalus asunikkude kulul juhLiwat
osa etendada. Ühendamisest tööerakond
kahtlemata wõidaks. Sootu teine lugu
oleks aga asunikkudega. Kui 2. riigikogus
wäike rühm jäi iseseiswaks ja talitas tihti
gi tööerakonna soowide wastaselt, siis olid
sellel oma põhjused. Olid aga ka oma
tagajärjed, .mida kolmanda riigikogu
walimised näitalvad:. oleks asunikud 2. rii
gikogus jäänud. lihtsalt tööerakonna osakon
naks, ei oleks nad > iialgi nii palju hääli
suutnud koguda. Sest kui juba hääli anda,
siis alg erakonnale) mitte „ersatisile".'

Kolmandamas riigikogus on asunikku
de seisukord muutunud paljugi tõsisemaks.

Oopiumi ohwer..
Werner Scheffi romaan.
„Florence, te olete kõige parem inimene,' keda ma
olen iial kohtanud," ütles ta, „ja ma ei, tahtnud sugugi
nii kergesti teist lahkuda kui arwate. Ülewal, minu toas
on teile kiri. Aga te tohite teda lugeda alles, kui ma
ei ole homme hommiku kella kaheksani saarele tagasi tul
nud. Te täidate siis palwe, mis leiate sest kirjast?"
Gert," ütles Florence tasa.
Nende sõnadega kiskus ta end noormehe käte wa
helt lahti ja jooksis selles sihis ära, kust ta oli tulnud.
Nüüd' oli kõige jõudupingutawam osa täide wiidud:
Nad olid lainetawal merel, mis weeretas wäsimatult
woogusid saare poole, ranna ammugi seljataha jätnud.
Gert Lorenzi jõud oli otsas ja ta oli oma aeru paati
tõmmanud. Stepan ise oli tal soowitanud järgmise üles
ande hiinlase jahtlaewale mineku jaoks jõudu ko
guda. Laew kerkis õudse kiirusega pimedusest, nagu
suur rööwloom, kes oli walmis paati ühes seesiswja
tega purustama. Dr. Lorenz tundis närwe wärisewat.
Laewale lähenedes oli tal tunne, nagu oleks nad sõitnud
jõge mööda alla, millel ootas neid sügaw kosk, ehk jälle
õõtsunud kõrgetel murdlainete!, keset terawaid kaljusid.
Pimedus näis jahtlaewa kogu kümnekordseks suu
rendawat. Gert teadis, et laewa mahutus oli ainult
2000 tonni. Howard oli sellest jutustanud, wihaselt,
nagu Ma, kui ta rääkis Tsen-Haist. «Kuldne lendaw
madu" oli kahe aasta eest Inglise laewatehases ehitatud
ühe India würsti arwel. See oli suurem õlikütte ja
uueaegse sisseseadega laew. Kui inglased olid ta wal
mis ehitanud ja tema sisemuse pillawa toredusega wa
rustanud, suri hindu ja tema wähem reisihimulised pä
rijad ei tahtnud kallist tellimisest midagi teada. Ühel
päewal müüdi laew ära. Tsen-Hai Inglise agent oli
selle ostnud. Sellest aga saadi alles hiljem kuulda, kui
jahtlaew kuldse lendawmaoga sõitis San Franzisco sa
damasse, kus suurkaupmeestel olid iga aasta kümnemil
jonilised ärid ajada. Meeskond koosnes erandita hiin
lastest, kapten oli jaapanlane. Nõnda kaitses end TsenHai soowimatu rippuwuse wastu Euroopa merimeestest
ja jäi oma laewal peremeheks.
Jahtlaew oli tema kindlus. Nagu kindlus kerkis ta
lainetest, tõrjudes ähwardawalt iga wõõra kMaskäikit.
Stepan nerutas kaarjoones ümber ilusa laewa ja jäi äkki
seisma.
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Kata
Kui suurel erakonnal, on asunikkude koon
dusel >mva ja walijate ees ka suur wastu
tus. Jseseiswalt walimistele minna, hääli
koguda, pärast ennast aga teise erakonna
'osakonnaks kuulutada, oleks walijate tüs
samme. Pealegi on asunikkudel kolman
das riigikogus eriti raske tööerakonnaga
ühes töötada. Seni oli tööerakond lonka
mas kahes mõttes loodeti linna kui ka
maa peale, üks kõvw kuulas linna muust
k<jt, teine maa hääli. Nüüd on aga töö
erakond maal kaotanud: üle wiiekümne
protsendi häältest on ta kogunud linnadest
ja alewitest. Tallinna ~13.000" matawad
ise kõik kaugemad maa hääled oma alla.
Kui Tallinna huwid kaalul, mis siis weel
asunikule jätkub? Teises riigikogus jäeti
Weiler ukse taha, sest, et ta Tallinna huwi
sid liig jämedalt alla oli .kriipsuta-

nud, kui ta tulumaksust lõwiosa Tallinnale
nõudes maameestele ütles: „Kui te Lääne
wõi Pärnumaal omaga wälja ei tule, siis
uputage endid ära!" Nüüd on Weiler jälle
kui kolm kopikut kohal.
Kui tööerakonnal tõesti korda läheks
asun ikke oma mõju alla saada, siis oleks see
linna „wereta" wõit maa üle: hääletati Iftill
maa esitajate poolt, aga hakkab
linn.
Waewalt aga oleks sellega tegelikud asu
nikud ja riigirentnikud maal nõus. Andes
hääli asunikkude koondusele, lootsid nad
neilt ka oma huwide maa huwide kait
set. Kuigi Weileritel sellest muret ei ole,
kohustab see asunikkude esitajaid tõsiselt
järel kaaluma. kuidas nad oma samme uues

Soome Presidendi külaskäik
Lätti.
Sõidab wälja 19. juunil..
Soome president sõidab Lätti külaskäi
gule 19. juunil. Wäljasõit sünnib Porist
nimetatud päewa õhtul „Eläköön" laewal.
Saatelaewa ei tule. Riiga jõutakse esmas
päewal 21. juunil.
Wabariigi presidendi saatkonda kuulu
wad wälisministvr Setalä, põllutööminis
ter Sunila, walgeroosi ordu abikantslep
Ehrnrooth, oberst Malmberg, oberst Wal
lenius. ülemjuhataja. Wrede, saatkonnanõu
nik Nhkopp, saatkonnanõunik Winckelmann,
major Kekoni, osakonnaülem Talaskiwi,
osakonnaülem Westerlund ja saatkonna sek
retäär Sohlmann. Riiast sõidetakse
tagasi 23. juunil.
Ujukmd miinid Soome
rannas.
„Uusi Suomi" teatel nähti minewal
laupäewal Gusiafswärni läheduses ujuwat
miini, mis lasti puruks. Hiljem on weel
nähtud kaht miini Hangö läheduses ujumas.
Kõige järgi otsustades on miinid Pärit
mõnest sügawasse asetatud ja seni tundma
tast miiniwööst, kust tänawuse talwe sü
gawale ulatanud jääkate on nad - lahti kis
kunud. . , .
,>Jääkarhu" läheb Liih<m
dokki. • 1
„Uusi Suomi" teatel on Soome ja Läti
walitsuse wahel leping tehtud, et „Jää-

kavhü" läheb Liibawi kuiwa dokki. „JäB
- sõidab Soomest wälja teisipäewa
hommikul. Merewalitsus pidas läbirää»
kimisi' nii Tallinna kui Liibawiga. Tal
linnas on ainult ujuw dokk ja ka sealsed'
doki kulud olewat Liibawist kallimad. Dokki
tõstmine ja allalaskmine maksab Liibawis
ainult 1200 latti ja doki üür on 50 latti
päewas. Tallinnas oleks wastawad kulud
olnud 15.000 ja 600 Soome marka.

Dr. Lorenzi süda peksis kurguni. Leawalaelt polnud
ühtegi häält kuulda. Laew oli nagu maha jäetud. Ai
nult kaks laternat näiksid, et laewal elasid inimolewused.
Nad andsid nõrka, Marjudest lõhestatud walgust. Ei ühtki
wahti! Tsen-Hai ja tema kapten Pidid end küll wäga jul
gelt tundma. Kuid Gerti kahtlus kadus, kui ta mõtles, et
sel Wahemere üksildasel kohal, kuhu hariva sõitsid laewad,
pidi hädaoht küll wäike olema.
Kõik läks hästi, ilma Wahejuhtumiseta, just nii, nagu
Stepan oli Gert Lorenziga seda soowinud.
Stepan aerutas paadi ankruketi juure, laewakere pi
medasse warju. Ta wõttis käega ketist kinni, wiipas Gerti
enese juure ja tähendas sellele sõnade ja märkidega nii
tasa kui wõimalik, et ta hoiaks ketist kinni. Ta ise kum
madrus, wõttis paadipärast sõlmitud köie, keerutas selle
enesel ümber keha ja hakkas wähemagi kahtluseta ketti
mööda üles ronima. Tarwitades osawalt haaki oma käe
tombu otsas, winnas ta end akrobaadi wäledusega üles.
Dr. Lorenz oli tema pärast mures, aga ainult mõni silma
pilk, sest juba oli dalmaatlane üles jõudnud.
Minutid möödusid. Lame laine järgi kergitas paati
ja laskis seda jälle langeda. Kus kett puudutas laewa,
seal ragises ta wahetewahel nagu meelepaha pärast, et te
male oli ses mängus sarnane äraandlik osa määratud.
Stepani pea kerkis laewa päras üles. Ta noogutas
alla märgiks, et wiskab Gertile köie. Hästi sihitult wu
hises köis läbi õhu. Gert wõttis otsast kinni, kuid laskis
ühtlasi ka ankruketi lahti. Paat libises keti juurest eemale,
aga Gert hoidis kõigest jõust köiest kinni. Siis andsid lai
ned nii kõwa tõuke, et Gert oleks peaaegu paadist wette
kukkunud. Ta kukkus paati pikali, kuid ei lasknud siiski
köiest lahti. Paat pidi järele andma ja tõmmati wastu
laewakere.

Ülewal laskis dalmaatlane köit weidi allapoole, et
Gert saaks teda eelmise pingi ümber keerutada. Kui see
oli sündinud, tuli Dr. Lorenzile kõige hädaohtlikum silma
pilk. Ta pidi Stepanile järgnema. Ta ronis ilma erilise
waewata köie sõlmede abil üles. Ühekäega mees sirutas
talle oma käetombu konksu, Gert haaras sellest kinni ja
jõudis laewalaele.
„Kedagi pole laevalael, imelik," sosistas Stepan noo
rele sakslasele.

„Kas see pole muidu kombeks?"
„Ei, härra. Ma olen teeninud paljudel laewadel, kuid
igalpool olid tekiwahid wäljas."
„Seda parem meile. Kus on kajut?"
Stepan näitas eeldekile, kust paistsid salongi klaasak
nad. Alles, kui Gert oli dalmaatlase silmadega käeliigu
tuscle järgnenud, nägi ta korda, toredust ja mugawust, mis
walitses Tsen-Hai laewal. Kajuti seinu katsid nikcrdused

riigikogus seadma hakkawad.

Suur Põud Latgallias
häwitab kulwk.
Uus ja wäga tõsine hädaoht ähwardäb'
Latgallia põllupidajaid. Juba üle kuu ajq
kestab suur palawus ja põud. Wõib kind
lasti öelda, et taliwiljast ja ristikheinast
wähemalt % hukka on saanud. Üksikud'
põllud, kus wili läinud sügisel wthmadest
ja talwe jääst järele jäi, langesid Põua
ohwriks. WihMane kewade ei lubanud
õigel ajal põldusid künda ja suiwilja kül
wata. Osa põldusid on praegu alles äes
tamata. Maa on nii kõwaks kuiwanud, et
latgallase lihtsate põllutööriistadega teda
raske on harida. Mähe kasu on ka külwa
tud suiwiljast, sest pärast ta ei idane.
Heinamaadel põletab päike wiimase rohu.
Karjamaad on paljad, ja loomadel ei ole
sealt midagi saada..
Kõik need õnnetused mõjutvcd Põllu
mehe peale wäga rusuwalt.

ja Hiina kirjamärgid. Suur ärimees oli nähtawasti uju
wa maja ilustused oma maitse järgi muutnud. Wastu
merd olid käigud osalt klaasiga kaetud. Keset laewa oli
lahtine kabineti mõnusate nahksete tugitoolide ja koKu
pandawa lauaga.

Stepan läks ette. Gert Lorenz hiilis talle järgi. Nad
laksid läbi käigu ja lahtise kabineti. Ühe ukse ees, mis
näis wiiwat kabinetti, jäi ühekäega mees kaheldes seisma.
„Edasi," käskis Gert Lorenz, kelle ärewus oli saawu
tanud haripunkti.
Stepan awas ukse. Üle kõrge läwe, nagu see on igal
pool laewadel, kus tahetakse hästi sisseseatud ruume me
rewee wastu kaitsta, astusid mõlemad mehed salongi. Neil
ei olnud taskulampi, .aga nad oleks teda ka waewalt jul
genud tarwitada. Nad pidid pimedas edasi liikuma, põr
kasid Wastu polsterdatud mööblit, tundsid eneste all peh
meid, iga sammude kaja sumbutawaid waipu. Lõpuks
oleks Stepan peaaegu trepist alla kukkunud. Kuid ta sai
wiimasel silmapilgul käsipuudest kinni haarata. SügaUzamal läks walgemaks.

Stepan ronis astmetest alla ja Gert Lorenz järgnes
talle. Nad kuulsid ainult eneste hingamist, muidu jäi kõik
ümberringi õudselt waikseks.

Aga kui Stepan oli jõudnud trepist alla. pööras ta
end ümber ja tähendas Gertile, et see liiguks weel tase
mini. Siis kuulatas ta pingutades, pistis oma musta
juukselise pea Dr. Lorenzi kõrtva ääre ja sosistas: „Keegi
laulab, härra. Üks naine laulab."
Gert püüdis ka kuulatada ja pidi astuma dalmaatlase
kõrwale, et kuulda peenikest laulwat häält, mis nähtawasti
kostis ühest nõrgaltwalgustawd koridorist. See oli laiem
kui harilikud laewa koridorid. Ainult kolm ust olid. ta
seintes, mis olid ilusate puutahwlite wahel
kirju siidiga wooderdatud. Uksed paremal üks
ja wasakul kaks olid wäga peenelt wälja töötatud, nagu
neid saab laewadel harwa näha. Raskelt ja masüiwielt
asusid nad oma raamide wahel. ' '
Mõlemad mehed olid kahewahel, kas jatkata õudset Hd

koormawasse waikusse. Aga äkki hakkas laul waljemalt
kostma ja Gert Lorenz arwas kuulwat itaaliakeelseid sõnu
Warsti selle järgi kuulis ta Hispaania häälikuid
Ta taipas, et iga Miumtamine selles seisukorras äh»
wardas tema plaani kordaminekut. Nad pidid edasi mi
nema. Gert wõttis juhtimise oma peale ja läks, kuna ka
siin waibad

lämmatasid iga jalasammu kaja, esimese ukse

juure wasakul ja pani oma kõrwa lukuaugu äära Ta kuu
latas, aga uksk: toon ei kostnud talle sealt kõrwu. Ukselt
waatasid talle wastu Hiina kunstnikkude lõiked, hirwita
wad jumalused, loomad ja ilustused.
(Järgneb./
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Soome sõjakool Narmas.

Eesti ja Läti annawad R.-W?«
nele wastuse pärast N.-Wene
Wianu lMinautvälju lõaatamas. Kõne Põhja sõjast ja
kawa põhjalikku uurimist.
EeHti ivabaduswõrtlusest.
Riia, 1. junnil. Välisminister Ulma
nis andis eile Nõukogude liidu esitajale
(Meie kirjasaatjalt traaditeel).
märgukirja, milles kinnitatakse mittekallale
Rarw
a
s,
1.
juunil.
Soome
ohuntse rääkis portepee-kadett Armio Eesti Vaba
tungi-lepingu kawa saamist Nõukogude wa rid ja kadetid jõudsid onm ringsõidul
Nar dussõjast ja lahingutest Narwa ümbruses ja
litsidelt ja lubatakse motiweeritud wasws
wa täna k. pool 9h. Jaamas olid külalisi Narwa wõtmisel. Sealt sõidett edasi sõja
anda pärast nimetatud kawa põhjalikku uu wastu wõtmas diwiisi ülem kindml Heintze,
wäe surnuaiale, kus major Nurmio pärja
rimist.
diwiisi ülema abi kol. Marder, diwiisi staabi pani langenute hauale. Kell 3 oli lõuna oh
Samasisuline wastus on ka Eesti poolt ülem kol. Triik ja weel palju teist ohwitsere. witseride kasiinos ja k. 4 sõideti laewal
Nõukogude liidule antud.
Peale kohwi joomist 1. rügemendi kasiinos Narwa-Jõesuhu, kust tagasi sõideti k. 6-eks.
käidi tutwunemas kindlustega, muuseumi-- Kell pool lv lahkuwad külalised Narmast,
Surmaotsused kahel.det
dega ja kose ning wabrikutega; siis sõidett et Tallinna tagasi sõita.
autodel Hermanni nmele, kus Soome porte
sembri terroristi kohta
pee kadett Wickmann seletust andis lahingu
Soome sõjakooli ohwitserid ja kadetid
test 1709. «mstal Kaarel XII. ja Peeter jõuawad täna hommikul Tallinna. Teine
öA tvastu teistpäewä täide
Suure wahel, piltlikult kirjeldades, miks sõjalaew „Karjala", mis laupäewal Soome
pärast wenelased, kelle arw oli kolm korda sõitis, jõuab keskpäewal siia. Külalised lah
tpiidud.
suurem rootslastest, lüüa said. Peale selle kuwad kella nelja-wiie paiku peale lõunat.
Nagu eila teatasime, jättis wabariigi
malitsus palwed, armu anba 1. detsembri
terroristidele Dreimannile ja Plintile, tä
helepanemata. Armu ei palunud süüdi
Tallinna ja Riia politsei spordivõistlused.
mõistetud ise, waid nende wa nemad.
Surmaotsus Dreimanni ja Plinti kohta
Peetakse laupäewal ja pühapäewal Tallinnas. Nriast tn
saadeti ööl wastu teifipäewa täide.
leb wõistlnsele 50 politseinikku.
Eesti-Helweetsia kaubale
Eelolewal laupäewal ja pühapäewal pee lused awab siseminister K. E i n b u n d.
ping jõusse astunud.
takse Tallinnas suuri Riia ja Tallinna wa
Pühapäe-wa hommikul on Juhkentalis
Esmaspäewal, 31. mail wahetati Ber helist politsei spordiwõistlusi. Need on esi laskewõistlused rewolwrist, wintpüssift ja
liinis Eesti saadiku hra K. Menningü ja mesed sellesarnased wõistlused Eesti ja Läti monte-kristo püssist. Peale lõunat kella 2
Helweetsia saadiku" hra Rüsenacht'i wahel wahel, mida edaspidi iga aasta pidada ka ajal algawad uuesti wõistlused „Kalewi"
Eesti.Helweetsia kaubalepingu ratifikatsiooni watsetakse. Wõiftluste kohaks oleks wahel» wäljal. Alguses peetakse seal ära üldine
Tallinna ja Riia politsei paraad, millele
kirjad. Lepingu artikkel 16-da Põhjal loe damisi Tallinn ja Riia.
takse ta sellest päewast jõusse astunuks.
Lätist tuleb wõistlusteks Tallinna 50—55 wõistlused järgnewad. Wõiftluste lõpul ja
Riia, 1. juunil. Wabariigi president meheline politseinikkude-sportlaste grupp. gatakse wälja auhinnad.
Auhindadeks on rohkesti wäävtasju an
/võttis täna audientsile paawsti esitaja Nad jõuawad Tallinna reede hommikuse Riia
Zecchini.
kiirrongiga. Wõistlejate seas on 15 Läti netatud. Riigiwa-wsma pioolt on wäljai
politsei ohwitseri. Võistlejatega kaafa sõi pandud rändawaks mida wõitjal
Helsingi kõrgem kooliõpeta
dawad ka Riia presekt Grünberg ja poolel kolm aastat kaitsta tuleb, suur hõbe
waas, siseministri poolt suur wäärtus
jate seminaar Eestis külas»
poliitilise politsei komissaar O s o l i n.'
line bronks kirju, Tallinna-Ho.rju prefektuuri
Jaamas
wõtab
wastu
külalisi,
politsei
Eila hommikupoolel jõudsid Tallinna
poolt
hõbe peeker ning muid wäärtuslisi
Helsingi kõrgemai seminaari, n. n. üliõpilas kooli ja ratsareserwi aukompaniid. Külalisi asju, mis nntmete suuremate äride ja
terwitab
jaamas
Tallinna-Harju
presekt
seminaari 69 naisõpilast 3 direktori ja 2
tööstuste poolt annetatud.
õpetaja saatel. Külalisi wõtsid Tallinnas T o l m o f f.
Pühapäewa õhtul on seltskondlises ma
Peale wastastikuste terwituste lähewad
wastu Tallinna seminaari õpetajad ja õpi
jas
ball külaliste auks.
lased. Külalised sõitsid õhtul Tartu seal Läti ja Eesti politseinikud riwis politseikooli
Esmaspäewa
hommikupoolel korralda
sele õpetajate seminaarile külla, kus nad Laial uulitsal, tehes enne jalutuskäigu or takse hippodroomi platsil Tallinna politsei
wnbiwad kaks Päewa. Neljapäewal jõu kestri saatel läbi linna.
ratsareserwi omawahelised ratsawõistlused.
takse Tallinna tagasi. Külalised, sõidawad
; Wõistlused algawad laupäewal kell 5 p. l.
Külalised lahkuwad Tallinnast es mas
laupäewal Helsingi tagasi.
spordiselts „Kalewi" jilatsil. Wõiftluste ka päetva õhtul.
was on jooks, hüpped jne. ning raskejõustiku
Üldse wõtab Riia ja Tallinna wahelis
Kuresaarde tuleb tähtsaid
numbrid. Peetakse ka poksiwõistlusi ja de test politseiwõistlustest osa 112 meest.
monstreeritakse jiu-jitsu Mõtteid. On ka
Läti külalistele Walka wastu sõidawad
suwitajaid.
wõimlemise harjutused ja köie-wedu. Wõist- meie Politsei esitajad.
End. Soome presidendi Stohlbergi
abikaasa.

(Oma kirjasaatjalt traaditeel).
Kuresaarest, 1. juunil. Suwitus
aeg on algamrd. Täna jõudis Riiast au
rik ..Wasaga" esimene toodang suwitajaid
19 lätlast. - On oodata suwituswõõras
tena tähtsaid külalisi, muu seas tuleb Ku
resaarde suwrtama end. Soome presidendi
Stohlbevgi abikaasa proua Stohlberg.
Suwitusorkester jõudis juba pühapäe
ival kohale. Ilmad on sülitamiseks wäga
kenad. ' ~
Kuresaare linnanõunik Re
hekampf
kohtu poolt õigeks mõistetud.
(Oma kirjasaatjalt traaditeel).
Kuresaarest, 1. juunil. Esmasp.
31. mail oli Tallinna-Haapsalu rahukogu
wäljasõidu istangul arutusel kaebtus end.
Kuresaare linnanõuniku Georg Rehewmpfi
wastu, keda mõned nooredmehed: Kiider,
Paas-, Krull j. t. süüdistasid ebaloomulikus
sugulises läbikäimises. Selle 100 algus au
dis möödunud suwel Kuresaarele rohkesti
kõneainet. • *
Kaebealust kaitsesid wann. adw. Aronson
ja Jürmann. Asja arutamist toimetati kiu
niste uste taga. Uks asjaosalistest toodi
wahtide wahel kohtu ette.
Pikema nõupidamise järele
mõistis kohus G. Rehekampfi
õigeks.
G. Rehekampf on endine Saaremaa
mõisnik.

Sõitis 850 klm. õhupalliga.
Pariis, 1. juunil. Brüsselist teatatakse:
Õhupallide wõistlusel wõitis Gordon Ben
neti karika ameeriklane Orman, kes maan
dus oma palliga Rootsis, olles katnud 850.
kilomeetrit.

8 inimest tules sur&ut.
Berliin, 1. juunil. New-Yorgist tea
tatakse: Ühe hotelli Põlemisel Brooklyn'is
sai 8 inimest surma. Kuus inimest puu
dub weel.

Konflikt Saksamaa ia tthis
riikide wahel... Pudeli õlle
Pärast.
Berliinist teatatakse 30. mail: Täna
hommikul andis P.-Ameerika Ühisriikide
Saksa saatkonnale
Washingtonis diplomaatilise noodi teatega,
et Saksa ristleja «Hamburg", mis Los-An
gelose sadamas seisab, Ameerika kodanikku
dele õlut müüs, hinnaga dollar pudeli eest.
Ühisriikide wälrtsus näeb.selles Ameeri.
ka keeluseaduse rikkumist Saksamaa poolt
ja peab walju juurdlirse toimetamist selles
asjas tarwilikuks. • 1
Olgugi, et Ameerika märgukiri wäga
korrektses toonis kokkuseatud, kardawad
Berliini poliitilised ringkonnad siiski, et
juhtumisel tõsised järeldused wõiwad olla.
Ristleja «Hamburg" on esimene Saksa sõja
laew, mis Ameerika sadamat peale sõja kü
lastas. Ristleja wõeti Los-Augelose sada
mas südamlikult tvastu. Kuid ivarsti pa
nid kohalikud wõimud tähele, et Ameerika
kodanikkude arw, kes ristlejal käisid, ebaloo
mulikult suureks kaswas. Linnas lagunes
jutt laiali, et „Hamburg'il" õlut müüakse.
Ristlejale saadeti kaks erariietes Politsei
nikku, kes seal ka õlut ostsid.
Saksa wõimud kawvtsswad Kalju juurd
lust ettowõtta. Berliinis kardetakse, et see
juhtumine halwasti mõjub küsimuse arutu
sel, kuidas Ühisriikides sõja ajal konfiskee
riiud Saksa warandnsi-wabastada.
Berliin, 31. mail. San-Franciscost lah
kunud Saksa ristleja ..Hamburgi" kõman
dör keela õllemüügi külastajaile laewal
wiibimise ajal teistes Ameerika sadamates.
Hollandi kommunistid ise
keskis riius.
Hollandi kommunistid Pidasid hiljuti
onD erakonna kongressi, kus kolm senist era

konna juhti, nende hulgas kaks kommunis
tide esitajat parlamendis, erakonnast wäl
ja heideti. Juhtidele Pandi käremeelse woo
ln poolt süüks, et nemad ei allu kõigis as
jus kommunrstlise internatsionaali keskjuha-

tusele ega täida kõiki Moskwa ettekirjutusi,
•nxtid püllawad tegutseda iseseisvalt ja anda

erakonnale rahwuslist wävwi. Juhtidega
ühtlasi on nüüd erakonnast lahkunud mit
med kohalikud kommunistlised organisat
sioonid. Selle lõhe tõttu kaotab kominu
nistline wool Hollandis igasuguse kardeta
wuso, mis temal seni Mõis w-ahest seal olla.
Wahejuhtmnine Saksa en
dise kroonprintsina.
Minewal nädalal tabas Berliinis endist
kroonprintsi ebameeldiw juhtumine.
Prints sõitis jalutuselt tagasi Berliini
ja kohtas turuplatsil rohkearwulist sotsialis
tide rongikäiku, kes Hindenburgi korraldust
endist keisri lippu uuesti tarwitusele
wõtta— wihaselt arwustasid. Prints käs
kis kutsaril peatuda, kuid ta tunti kohe
ära, sõiduriist piirati rahwahulgast sisse ja
endine Saksamaa troonipärija langes sõi
mu ja ähwarduste alla. Piinliku seisu
korra lõpetas muusikakoor, kes mängima
hakates rongikäigu edasi juhtis.
Wilhelm Vazsonyi f

Portugali president lahkunud.
Pariis, 1. juunil. Lissabonist teata
takse: Vabariigi president lahkus ametist.
Pariis, 31. mail. Lissabonist teata
takse: Kuuldawasti wõtab kindral Cabeca,
das endale peaministri ja siseministri port
selli. Sõjaministriks saab arwatawasti
kitckrax Costa, meriministtiks kommandant
Camara.
Puuduwad alles lähemad teated selle
kohta, mil põhjusel üksikud wäeosad walit»
suse wastu üles astusid ja sõjariistus jõu
ga pealinna wallutasid. Kõneldakse tubaka
monopolist, mis olla selleks peaasjalikult
tõuget annud. Pahempoolsete erakondade
juhid olid ähwardanud rewolutsiooniga, kui
walitsus ei täida nende nõudmisi tubaka
monopoli asjus.
Abd el Krim Prantsuse pea
korteris.
Hispaania npuo6 tema wäljaandmist.
London, 31. mail. Tangerist teata
takse: Abd el Krim jõudis eila Taza'sse.
Hispaanlased nõuawad tema wäljaandmist,
sest 18 Abd el Krimi poolt wangiwõetuö
Hispaania ohwitseri pole seni wabastatud
ja Abd el Krvm on sõjategewust alanud
kõigepealt Hispaania ja mitte Prantsuse
vastu. Hispaania tvangide seisukord ole
wät wäga raske. Wangid kaebawad halwa
ümberkäimise üle, tähendades, et ümber
.käimine prantslastega olewat märksa pa
rem. j

Pariis, 1. juunil. Fezist teatatakse:
Marokko partisaanid wangistasid sakslase
Klempsi, kes oli Abd el Krimi teenistuses.
Matmispaikade korralda
mise kawa.
Matmispaikade seaduse põhjal on sise
ministeeriumil ühes töö-hoolekandoministee
riumiga õigus wälja anda määrusi mat
mispaikade korraldaniiseks. Et määrused
kõigiti otstarbekohased oleks, küsis siseminis

teerium Tallinna linnawalitsuse seisukohta
ja palus arwamisi ja praktilisi soowiawal
duši teha-. Linnawalitsus esitas katva, mil
les peajoontena järgmised põhimõtted üles
seatud: Matmispaiku wõib asutada ainult
niisugustes kohtades, kus põhjaweed ei wal
gu lähemale 250 meetrit looduslikkudesse
weekoguöesse, millest linna wõi alewi ela
nikke warustatakse tarbeweega; samuti ka
mitte lähemale kui 250 meetrit paikadele,
kus elanikkude joogikaegud. Matmispaiga
kohta tuleb walmistada täpne plaan, kus
kujutatud ka ümbrus wähemalt 300 meetri
laiuselt. Iga aasta juunikuu jooksul toi
metab linna- wõi alewi piirkonnas mat
mispaika walitsew asutus oma esitajate
kaudu matmispaiga järelwaatust ning seab
-kokku akti haudade kohta, mis leitud kor
ratumas olekus (hauakünkal) ärawajunud,
ristid kõdunenud jne.); akt awaldatakse
«Riigi Teatajas" hoiatusega, et kui korra
tud hauad ühe aasta jooksul korda ei seata,
nad maaga tasandatakse, kuhu aga enam
mat nüsi ei toimetata. Peale matmispaiga
sulgumist antakse ta kogukonna korraldusse,

kes teostab järelwalwet edasi: tasandatud
matmiskohtadele asutatakse awalikud aiad.
Näinud mootorpaadi hukku
mist.
Teade laewaõnnetusest, mis seni kinnitust
leidmata.

Neil päemil teatas piirimalmele keegi Jä
gala jõesuu elauik, et tema näinud ühel ööl,
kuidas Rammu saare lähedal (saar asub Jä
gala jõesuu juures) mootorpaat põhja maju
nud. Mootorpaat olnud kahe kajutiga, hal
liks wärwitud kerega. Mis põhjusel mootor
paat hukkus, pole teada.

See teade ei ole seni meel kinnitust leid
nud, kuna keegi ei ole mootorpaadi kadumist

Budapestist teatatakse, et Ungari demo teatanud ega pole ka meri Jägala jõesuu
kraatide juht Vazsonyi, kes oli ühtlasi Mas ümbruses midagi kaldale uhtunud
Wõimalik on siiski, et mõni piiritusetc.srinna juhiks parlamendis, on Wiini
Medajate mootorpaat, mis öösel ranna lähe
lähedal südamerabandusse surnud.
Rahwuse poolest juut, oli Vazsonyi omal duses ristles, mere ohwriks langes.
ajal Ungari kohtuminister. Wiimasel ajal
Õnnetus sadama-aidas töö juures.
tungisid äärmised parempoolsed temale par
Esmaspäewal sai sadamas Lääne-muu-lamendis mihaselt kallale, sest Vazsonyi nõu
dis kindlalt Bethleni kabineti lahkumist ja lil asuwas aidas nr. 2 töötaw tööline Eduard
tõendas, et Peaminister ei ole Maleraha B e u n o, 27 aastat wana, lina pallide nm
tegemise loos mitte puhas.
berpaigutamisel raskeid migastusi. Nimelt
kukkus aidas kõrge lina-pallide wirn ümber,
kusjuures Benno mahalangenud lina-pallide
Kopenhagenist lennukiga
alla jäi. Ta sai migastada seljast, paremast
Tokwsse.
käest ja puusast. Mees toimetati haige,
London, 1. juunil. Tokiost teata maija.
takse: Daani lendur Botved, kes 16. märt
Loodetum ilm 2. juunil.
sil Kopenhagenist teele asus, jõudis täna
Kerge lõunakaarte Luul, muutlik pitwi
oma sihtkohale. Ta lendab Tokiost ariva
tawasti Siberi kaudu kodumaale.
tus, paiguti äikse wihm, soe.

4. — Nr. 123.
Vurgaliwi pidustused Petferis.
Täufl rvjabÄse Ketseri gümnaasium.
- Teatawastt -sõitsid vügiwstnem J. Teo
mant, sõjaminister J. Soo ts ja sise
min. K. Einbund juba esmaspäewa õh
tul Petseri, et täna Petisem gümnaasiumi
nurgakiwi rajamisest osa wõtta. Peale se
da on Wabar. walitsuse liikmetel kawatsus
ka Petseri ümbrusega tutwuneda.
Reaalgümnaasiumi hoone rajamine on
Petsems suursündmuseks, kuna seda juba
mitu aastat on oodatud.
Haridusminister sõitis juba warem Wil
jandi, et sealt edasi Petserisse minna. Ha
ridusministeeriumist läheb pidustustele ka

arhitekt Michelson.

Hiiglulaewa kMaMirigu
kurb lõpp.
Laupäewa hommikul wara lahkus suur
mootorlaew «Ida Knudsen" peate nafta
laadungi üleandmist Oelrichi firmale Mühl
grabenis Riia sadamast. Juba ajal
oli kõik walmis laewa wäljawiimiseks sada
mast. Tulid buksiirid «Baltija" ja «Di
na", kes pidid laewa kaldalt wälja wnina
ja woolu juhtima. «Dina" wõttis «Ida
'Kaudseni" eest koide, «Baltija" tagant. Kui
mootorlaew oli umbes 250 sülda kaldast
eemal, kaldus buksiir «Baltija", kes asus
hiigla mootorlaewa früwi Poolt sünnitatud
woolu juures, äkki küliti ja hakkas
Kaks «Baltija" teenijat, - kes olid puk
siiri tekil, langesid woolu ja wajusid kohe
põhja. Mõni silmapilk hiljem wajus ka
buksiir põhja. Veepinnale jäid ainult 2
buksiiri meest, koda appirutanud päästjad
wiisid paatidel kaldale. Kaks teist buksiiri
teenijat olid uppunud ja ei tõusnud enam
weepinnale. Kui «Iga Knudsen" oli õnne
tusekohalt lahkunud, ei tõusnud woolust
põhjakistud buksiiri mehed ikkagi enam wee

Millal tõstetalse söiduhinda
riigi kitsa- ja laiaroopalistel raudteedel.
Teisipäewal oli tariifi nõukogus arutu
sel küsimus, kas tõsta reisijate sõiduhinda
raudteedel wõi mitte. Küsimuse selgitami
seks waieldi pikalt. Põhimõttelikult oli
Nõukogu enamus sõiduhinna suurendamise
pMt; see suurendaks raudtee sissetulekuid pinnale.
«Ida Knudsen" on 9000 bruttotonni
umbes 60—70 milj. mk. wõvra aastas.
suur,
sellega suurim laew. mis kunagi Riia
'Küsimuse laiaulatuslise tähtsuse pärast
ei jõutud sellel koosolekul otsust teha, waid sadamas käinud. Hiiglase külastus lõppes
läbirääkimisi jatkatakse järgmisel tariifi kurblooliselt. Laew sõitis Riiast Antwer
penisse ja Jaaivasse. ,
nõukogu koosolekul.
Koerte ja kasside tveo kohta tehti uus
N.-Wenenma reklaam.
korraldus selles mõttes, et edaspidi enam
waja pole koera Wõi kassi weoks bagaaHi
N. Wene lehtedes tuuakse näiteid meie
piletit wõtta, waid ainult pool 3. klassi pi aja reklaam-kuulutustest. Wevhne Udinski
letit. Nii wõimaldub asja toimetada ühe kooporatiiwi restoraan „Pobedg" söögikagr
kassa juures.
dil seisab:
Sadmnalehaste wanad lood.
Ella kulus kontrollnöukogus mitu hm
di tvõd sadatmktehaste Wcmade aruannete
selgitamiseks. Riigikontroll on neid sada
-mabohaste 1920.—21. a. aruandeid juba
kaust lugenud. Muidugi ei ole hulk aas
taid tagantjärele nende aruannetega suurt
midagi teha. 1920. a. arue-nne näitab 23
miljoni m. puhast ülejääki, mille aga lae
wasõidu amet Pärast suuremalt osalt ära
sõi. Wäike on meie riik, aga aruande kor
raldamsieks kulub ikka 5—6 aastat.

Kesknädalal, 2. jmmn. 1926.

ft n 1 a

Trotski kapsasupp.
Nõukogude supp.

Frunse gullash.
Lenini pudru.
Leht ei niineta kas see söögikaiart tarwi
tajaid ka tõmbab.
Peterburi söögrtrust lasi waflid wälja,
pandes neile nimeks «Jljitshi waflid".
Liwnõ linnas ripuwad uulitsa nurkadel
Moshva õllowabrrku „Mosselpromi" kuulu
tused. Kuulirtus lõpeb suurelt trükitud
hüüdsõnaga: «Kõik ..Mosselpromi" õlle
poodidesse." Avtvatawasti on sellel hüüdsõ
nal rohkenr edu, kui kõigil teistel kõmmu

Ms usulahiug Suresaares.
M)xfn sinodi" ja konsistooriumi usnrahwa tormiline
koosolek. ..Wkba sinodi" kurss langenus.
Äbwardatakse üksteist wälja wisata ja kotti ajada.
<Oma kirjasaatjalt traaditeel.)
Otse uskumatult kõlab, et muidu nii jagelemise saatel walitt koosoleku juhata
waikses ja hästtkaswatatud Kuresaares jat kaks tundi. Mõlemad «usulahud"
nüüd nii kibe ja tormilik ususõda möllab wõitlesid ägedalt oma kandidaadi eest. Wõi
ja inimesed kahes leeris tülitsema õhutab. tis lõpuks konsistooriumi kandidaat hra
Terwe linn räägib kas «Põllu usust" wõi Kaal, kelle poolt anti 351 häält, kuna
«konsistooriumi usust". Mõned suuremad kuna «wabasinoodi" esiwõitleja 275 häälega
usutegelased käinud isegi arsti juures une wähemusse jäi.
See äpardus õhutas «Põllu usulisi"
puuduse wastu abi otsimas, sest usuwõttlus
rohkem wihale ja need ruttasid suure sõne
ei laskwat enam magada.
Teatawastt on selle usuwõitluse põhjus lemisega ja wahelehüüetega omale soodsa»
mat meeleolu tegema.
tekkinud järgmistest asjaoludest:
Hakati päewakorda arutama. Siin juu
Kuresaare Ew.-Lutheruse usu
kogduses on tegutsemas kildkond, kes tahab res läks aga lugu uuesti mürgliks. Ühelt
senisest Ew.-Lutheruse kirikust lahku lüüa poolt karjuti pastor Bäuerlelle, et kasigu
ja uude, nõndanimetatud «waba sin o o wälja. Bäuerle jälle omalt poolt arwas,
di" usku üle minna. Sarnaseid uude us et tema suurem wastane on linnapea Lep»
ku üle minna soowijaid on Eesti ja Saksa pik ja tegi koosolekule ettepaneku linnapead
koguduses kokku 300 inimest. Kaugelt suu koosolekult körwaldada. EttepanÄ kukkus
rem koguduse liikmete enamus soowib oma muidugi läbi.
senisele usule truuks jääda. Kuid et need
Pastor Bäuerle rõhus nii kangekaelselt
'3OO uude usku üle minna soowijat pastor koosoleku korra wastu ja ignoreeris juhaBäuerle ja organist Gerch e n i õhu Lajat, et hakati hüüdma: «Bäuerle kotti!"
tusel alati kui üks mees täiskogu koosale Bäuerle nõudis umbusalduse awaldamist ju
kule tulewad, siis on nemad senini täiskogu hatajale, tema pooldajad aitasid kisaga kaa
koosolekul ikka enamuse saanud. See wõi sa, et «juhataja wälja!"
maldab neile seda, et koguduse suuremale
Suuremaks riiuks läks asi päewakorra
enamusele uus usk wägisi wastu tahtmist
kindlaksmääramisel
punkt 3. juures (waba
'kaela sunnitakse.
Nii on lahinguid löödud juba 2—3 sinoodi põhikirja lõpulik wastuwõtmme).
koosolekul. Pühap., 30. mail kutsuti kogu See punkt wõeti päewakorda, kuid hiljem
duse täiskogu uuesti kokku Kuresaare kogu tehti selgeks, et wastaw päewakorra punkt
duse saatust otsustama. Rahwast walgus tuleb järgmiselt wormuleerida: «Kuresaare
kokku ennenägemata arwul: üle 600 ini- Ew.-Lutheruse usu koguduse uue põhikirja
seitsmes osa terwest linnast. Wäikest wastuwõtmine." Eelmine otsus kukutati
wõitu saal suruti tihedalt täis, samutt kõr läbi.
Nii ei saadudki päewakorra kujundami»
wal-ruumid. Saksa kildkond pastor Bäuer
lega eesotslls wedas kokku kõik wanad eided sest kaugemale. Suure müra, trampimise,
wile jne. tõttu pidi juhataja koosoleku lo*
ja taadid, kellel aga waewalt hing sees.
petama peale 3-tunnilist asjatut tööd. Jni
Koosolek algas kell 3 p. l.
Juba koosoleku juhataja walimise juu mesed olid pea käsitsi koVku minemas.
! -k.
res mindi lausa tülli. Lärmi ja kärarohke

nistlistel lööksõnadel.

Tiina Tallinna wõimluÄPeo
fnii PeaProow.
Täna korraldatakse Tallinna wõimlus
peo peaproow. Koolide wõimluspidu pee
takse teatawasti 6. juunil T. J. K. spordiwäl
jal Kadriorus. Sealsamas on ka tänane
peaproow. Proowist wõtawad osa kõik
wõimluspeost osawõtjad koolide õpilased

üldse üle 5.000. Peaproow peetakse kell 11
hommikul.

Lasnamäe tee nõuab Paran
damist.
LennuWe rügement kurdab linnawa
litsusele, et Lasnamäe tõusust kuni aero
droomini on tee wilets, millega transport
on raskendatud: ka on mäe tõus liig järsk.
Mlub, et tee parandamise küsimus päewa
korrale tõstetaks. Linna ehiwsosakond
leiab, et seda teed tarwitawad linnaelani
kud iwõrdlennsi wähe, suwituskohti linnal
'sealpool pole. Tõusu madalamaks tegemi
ne nõuaks suuri kulusid kuni 4 milj.
mk. Tee parandamine on tavwilik, kuid see
peaks sündima teede- ja sõjaministeeriumi
kulul. Linnavalitsus ühines osakonna sei
sukohaga.

LäbMikude sulgumine näituse puhul.
Linnawalitsuse loal suletakse näituse
puhul Näituse uul. 5. juunist 1. juulini ja
näitusplatsi läbikäigu tee 10. juunist 2.
juulini.
Soome olümpiastaadion.
Soome arhitekti büroo Cronstedt on
Valmistanud Soome kawatsetawa olümpia
staadioni kawandid, mis on nüüd Helsingis
närtuisele asetatud. Peale kawandite on
näitusel wälja pandud woolitud staadion.
Liisaks staadionile wõiks nüüdse palliwälja
alusele asutada kolm normaalsuu.rusega
jalgpalli wälja, üks wäiksom harjutuswäli,
4 murutõnise wälja ja normaalmõõduline
wõimlemiswäli, mida iimbritseks jalgratas,
te rada ehk niinimetatud.welodroom.

Nurjaläinud rööwimiskatse.
Berliin, 31. mail. Chicago teadete järgi
läks mitmel bandiidil korda maaalust käiku
kohaliku Marshalli panga wõlwidesse raiu
ha. Bandiidid eemaldasid 100.000 dollarit,
kuid lasti panga walwurite Poolt lahkirmi
kel maha.

• Pole wiga ka usuwastase koosoleku kuu
lutusel Werhne-Urälskis: . «Reedel peetakse
suurepärane usuwastane ball-maskeraad.
Hinnailised kingitused. Auhinnad. Post.
Mängud. Tantsud. Kioskid. Maskide pa
raad. Serpentiini ja konfeti lahing. Al
gus kell 9 õhtul. Usuwastastel
maskidel sissepääs waba. Teis
tele 30 kop. Pealbwaatjaile —5O kop.
Tantsujuht Nedolin."
Snnekused ja lurilõõd.
Piixitusekoorem tabatud.
Ööl «tvastu teisipäewa tabasid Loksa
pimwalwurid Wiinistu küla teel Kõnnu
tralla elaniku Magda Hon g'i, kellel hobu
sekoonmaks oli 12 plekknõu 120 liitri
piiritusega. Piiritus, hobune ja wanker
konfiskeeriti ja saadeti Tallinna tolliwa
lits us e_j!o rraldusse.

Tuleõnnetus Balti puu
wrllawabrikus.
Esmaspäewa õhtupoolikul pääsis tuli
lahti Balti puuwillawabrikus, kus alumisel
keldri korral asuwas niidi kuiwatamise ruu
mis wärnitsaga niisutatud niidid põlema
hakkasid. Tuld läks korda wabriku oma au
iomaat tulekuswtamise abinõudega kustu
tada. Linna tuletõrje lendsalka õnnetuse
kohale ei kutsutud. Umbes weerand tundi
peale tule algust oli tuli juba kustutatud.
Kahju 20.000 marka.
Uppumine joobnud Peaga.
30. mail uppus Emajõkke Kastre mõisa
kohal süwendaja „Peipsi" masinakütja Wol
demar Liiwamägi. Uppumine sündis
Liiwamäe enese ettewaatamatuse tõttu; ta
oli joobnud. Mees kukkus jõkke üle süwen
daja parda.
Rongi alla heitnud.
Õöl wastu teisipäewa märkas rong nr.
6. wedurijuht Rakwere jaamast wäljasõidul,
kuidas keegi naisterahwas raudtee liinile
jooksis ja enese roobastele weduri rataste
ette heitis. Kohe pidas masinist rongi kinni,
kuid weduri rattad olid naisterahwast juba
üle läinud. Enesetapja oli Rakwere elanik
Berta Wide w i k. Naisterahwas oli oma
pea roopale pannud. Enesetapja taskust leiti
mõned kirjad, milles ta oma sugulastele tea
tab, et wabatahtlikult elust lahkub.
Bertha Widewik oli 27 aastat wana ja
<-las Tallinna uul. nr. 33.

kandis sädemed ka teiste sama talu hoonete
peale. Elumaja läks korda päästa, 'kuna
loomalaut maha põles. Mõlemad hooned
häwitas tuli kahe tunni jooksul.
Hooned olid kinnitamata. Omaniku
kahju 200.000 marka.
29. mail põles Tartumaal Kodijärwe
wallas Kammeri asunduses ära riigi päralt
olew wiljakuiwatis ja ait. Kahju 150.000
marka. Sisse põles ka asuniku August Söö
de wili ja muu kraam, kokku 60.000 marga
wäärtuses. Tulekahju algus teadmata.
29. mail põles Tartumaal, Ulila wal
las, Wipimardi talus maani maha karja
Kas tihwtitamise wõi enese
laut, küün, sealaut ja wankrikuur. Tuli sai
tapmise katse?
alguse hoonete lähedal tõõtawa isesõitwa re
Naine süüdistab ineest surmamise kawatsuses. hepeksu masina aurukatla korstnast wäljalen
Esmaspäewal toimetati keskhaigemaija nanud sädemetest. Põlenud hoonete wäär
Rosette S., 23 aastat wana, kes äädikaha tust hindab omanik 100.000 marga peale.
pet oli joonud. Haigemajas läks korda Peale selle häwines liikumata warandust um
naisterahwa elu päästa. Ta wigastused ei bes sama suure summa eest.
Hooned ja mahapõlenud warandus oli
ole kuigi rasked.
kinnitamata.
Rosette S. elab juba umbes 1 kuud
Hiljuti põles Wirumaal, Kellasaare
lahus oma mehest, kellega nad wiimasel ajal
külas
maani
maha talupidaja Mihkel K a rohkesti tülitsenud. Nagu naisterahwas po
litseile seletas, on tema mees tahtnud teda saku elumaja. Tuli sai alguse pliidi alt,
äädikahappega kihwtitada. Ta läinud oma ettewaatamatuse ja hooletuse tagajärjel.
29. mail põles ära Tartumaas
mehe korterisse Kungla uul. oma asju ära
tooma, kus mees teda wägise sundinud ühest Krüüdneri wallas Sahkri talu saun. Kahju
pudelist mingisugust wedelikku jooma, mis 33.000 marka. Hoone oli kinnitatud. Tuli

Kas kuritöö, õnnetus wõi
enesetapmine.
Noore naisterühma laip Emajões.
29. mail leiti Tartus Emajõest umbes
„Narwa" restoraani kohal naisterahwa sur
nukeha. Naisterahwa isik on seni kindlaks
tegemata. Surnu wõib olla umbes 25-aas
tane. Näojooned on pikemaajalise wees
oleku tagajärjel tundmatuseni muutunud.
Kas siin on tegemist enesetapmise, õnne
tuse wõi kuritööga, seda selgitawad wasta
wad ametiwõimud.

nagu pärast selgus, äädikahape olnud.

sai alguse lagunenud ahjust.

Mees seletab aga wastupidiselt, et tema
Tige pull karjapoissi kacwanud.
siin täiesti süüta on. Naine tahtnud oma
Eila toodi keskhaägenunja Nehatu wallast
elu lihtsalt enesetapmise teel lõpetada ja joo
nud selleks äädikahapet. Pealegi on ta kord 14 a. poisike Ernst Jberg, keda tige pull
waremalt tahtnud enesele sel teel lõppu teha, karjamaal kaewanud. Poisil on haaw reies.
Raske õnnetus hobuse lõhkumisel.
kuid ka sel korral läinud korda ta elu päästa.
Asja uurib praegu kriminaalpolitsei. Ar
Hiljuti juhtus Saaremaal raske õnnetus.
watakse, et naine wale kaebtuse oma mehe Lümmadu wallas elaw Tiina Pehme sõi
wastu on tõstnud.
tis ühes Miina J s o p i g a hobusel Kihel
konna kirikust koju poole.
Tulekahjud maal.
Teel sõitsid nendest mõõda mitu jalgrat
Ööl wastu 23. maid põles Wõrumaal tameeft, muude hulgas ka Karl Allen, 17
Waabina wallas, samanimelises asunduses aastat wana kelle ratast hobune kartis ja
riigi päralt olew küün maani maha. Tulde lõhkuma hakkas. NaisteraHwad ei suutnud
jäi küünis olew Läti kodaniku Jaunuri wana hobust pidada ja peagi läks wanker ümber,
auru-wiljapeksu garnituur, mis oli tule was kusjuures naisterahwad teekõrwal olewasse
tu kinnitatud 350.000 marga eest. Hoone kraawi paisati. Tiina Pehme pääses kerge
oli kinnitatud 25.000 marga eest.
mate wigastustega, kuna Miina Jsop wäga
Nagu selgunud, sai tuli alguse süütami raskeid wigastusi sai. Temal murdusid pa
sest. Süüdlasi otsitakse.
rema sääre luud.
Mõni päew tagasi lõi pikne Wiru
Esimest arstiabi andis haawatutele Ki
maal, Püssi wallas, Koolmeistri külas, talu helkonna jaoskonna arst, kelle jalgrättame
pidaja Juhan Laurbergi rehetoa põle hed õnnetuse kohale tõid.
ma, kus tuli peagi wõimust wõttis. Tuul
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Tallinnast.
Knl palju pealinn andis lau
dldaatidele lrlipsufi?
See süsteem meil wõrdlemisi wõõraS.
Toatawasti wõiwc.d riigikogu walijad
üksikute kandidaatide nimesid allakriipsuta
da, nende ettepoole nihutamiseks nimekir
jas. Tallinnas on tähtsamad kandidaadid
saanud kriipsutusi järgmisel arwul: põ l
lumeestq jkogude nimekirjas?
J. Laidoner 365 kripsn, N. Kann
211, Stockholm 45; üürnikud: M.
Bovmeister 114, M. Wasar 88, Leht
mets 67; Saksa4öalti: Schilling
66, Wrangol 28; rahwaerakonb:
Korjus 420, A. Birk 63, A. Borkwel
45; sotsialistid: J. Rukki 835,
L. Johanson 291, M. Martna 171,
Jõeäär 139, Ostra-Oinas 131;
kristlased: Sternseldt 359, Sommer
291, Kubu 214, Akel 50; töö
erakond: Tallmeister 1481, Koss
243, Anderkop 200; majaomanikud:
Masing 186, Jürgen s 77, Mürk
53; tööliste partei: Abramson
320, Sprenk 96, Werner 57; as u
nikud: Laretei 53, E. Madisson
35; rahwuswabameelsed: J. Ui
bopuu 99, Webermann 53; leene
lased: Kurtschmsky 55, Gorschkow
28.

Siin tuleb tähendada, et nüüdsetel Kali
mistel selleks, et allakriipsutaimistega kan
didaati tagantpoolt ettepoole nihutada,
tarwis oleks läinud 4800 allakriipsutamist
üksikule kandidaadile. Sarnast kriipsude
avwu ei ole Tallinnas aga ükski kandidaat
kogunud.

Wjalnniste lõpupilt pea
linnas.
Naised walimistest elawamalt osawõtuud
kui mehed.
Nrmekvriade zargr ott häaleõrgusttst koLanikke pealinnas 94.834 isikut, neist mees
temhtvaid 41.764, naisteralhward 53.077.
Osawõtsid walimistest 69.063 inimest, neist
meester. 30.840, naister. 38.223.
komiteede poolt tunnistati
68.387 häält, makswusetaks
komitee tunnistas makswaks

68.350 ihäält, makswusetaks 710.
Eesti kunstnikkude liidu
näitus.
E. kunstnikkude liit palus linnawalitsu
selt tasuta tarwitamiseks sügisese kunsti
näituse korraldamiseks' 18. sept. kuni 10.
'okt. pritsimaja saali. Linnawalitsus on
nõus saali lubama teatud tasu eest.
Kadrioru rinatee Mutanti
sele
kcKatseb siseministeerium asuda lähemal
ajal, milleks juba kiwid ja liiw kohale wee
tud. Linnawalitsus lubab omalt Poolt rul.
li ja kümniku.
„Ranna kohwik-restoraan."
Endise ..Kajaku" ruumides Kadriorus
awab H. Bekmann kohwiku, nime all „Ran
na kohwik-restoraan." Linnawalitsus esitab
wolikogule ettepaneku loa andmiseks.
Kas trammi peatuskohti ti
hedalt?
Rahanduskomisjoni poolt tõsteti üles
küsimus, kas pole trammi peatuskohti mõ
nes kohas liig tihedalt, nagu näiteks Nar
wa mnt. mõlemal pool raudteed/ Sage
date peatustega on woolu kulu suurem.
Kuid trammiosakoud kinnitab, et need pea
tuskohad on wajalikud. Linnawalitsus
jättis peatuskohti endisel avwul püsima.
Linnateenijatele-kaitseliitlastele

tvõimäldab linnawalitsus 19. juunil kaitse
liidu päewa pidustustest osawõtmist, selleks
päswaks teenistuskohustustest wabastami
sega.

Sportiistaadion piiratakse traataiaga.
Eesti spordi keskliit teatab linnawalit
susele, et ta Rohelisel aasal spordi staadio
nile mõtleb traataeda ümber ehitada; muust
materjaalist aia ehitamine käib keskliidul
üle jõu; aia ümber istutatakse Põõsad. Liu
nawalitsus andis selleks nõusoleku, kui kesk
liit suletawa Roheliselt aasalt Mäekalda
üul. wiiwa tee asemele oma kmndi Piirile
uue tee ehitab.
Dr. Leesment lahkus Solikogust.
Kristlaste hulka kuuluw Dr. Leesment
ihani linnawoliniku kohustused Wha; tema
asemele tuleb W. Kiiwe.

Kaka

Nr. 123. - s.
Sõeflrell Inglismaal.

Velserlmaa upulnse Hildad.
900 Ö tiinu põllu-, karja- ja heinamaad wee all. Mdine
wiletsus suur.
Abi riigiwanema käsutada olewatest summadest.
Nagu lugejatel teada, saadeti walitsuse ostuta. Rahapuuduse tõttu Pole aga wilja
poolt eriline komisjon Petserimaale Pihkwa juureostmine wõimalik ning selle tõttu wa
järwe-äärse uputuse kahjusid selgitama. Ko litseb alaline leiwapuudus.
misjoni aruandest oleme juba lühidalt kir
ülespidamise saawutamiseks rännatakse
jutanud, toome sellest nüüd mõned üksikasja
likumad teated.

hulkadena sisemaale tööd otsima, mis sunnib

organiseerimatult. Mõnele külale on pea
tuluallikaks küll räbalatega kauplemine, kuid
asjalikult järgmised kohad Petserimaal: Räpina paberiwabriku rahapuuduse ja kalt
Mäe wallas Wõõbsu,Beresje,Lub supaberi toodangu wähesuse tõttu on ka seegi
nitsa, Audiasaare, Bashkirowa, Laosino ja tööala praegu wõrdlemisi halwas seisukor
Suur-Rõsna küla piirkond. Järwesuu ras.
wallas Podmogilitsa, Dubki, Welna,
üldine majandusime olukord
Saareküla, Wäike- ja Suur-Kuliska küla. on weeuputuse piirkonnas wäga raske. Jni
Külje wallas Külje, Medli, Kolpi
mesed elawad ilma tarwiliku toidutagawa
no, Shartowo, Sabolotje, Suur- ja Wäike- rata päewast päewa. Paljud wäikeste las
Drisliwiku, Glasowo, Samoski, Kirshino, tega perekonnad nälgiwad sõna tõsises mõt
Martõishewo, Suhlowo, Dalni, Krasnaja tes. Järele waadates üksikutes majapida
Gora, Lisje, Budowitshi, Suur- ja
mistes toidutagawarasid, ei leidnud komis
Seltsoi,. Medowa, Kamenka ja Roshitsa küla. jon neis leiba ega muud toidupoolist. Et
Sat se rinna wallas Sahodi,
kohalikud omawalitsused rahapuuduses, ei
Krupi jaJsadi küla. Senno wallas
suuda ka nemad puudust-kannatajatele pea
Boroki, Moloswa ja Gorbatitsa küla.
aegu mingit abi anda.
Tähendatud piirkonnas on umbkaudsete
Selle juures peab tähendama, et osaliselt
andmete ja komisjoni tähelepanekute järgi on majandusime wiletsus tingitud elanik
weega üleujutatud 7.566 tiinu,
kude arenematusest: kodust kästtõõd ei osata,
millest taliwiljaga külitud
hingemaatükke haritakse wiletsalt, tagawa
põldu 63 tiinu, seemendamata
rasid ei tarwitata kuigi otstarbekohaselt.
Põllu- j a aiamaad 181 tiinu,
• Nii kõneleb Katttsuse poolt koha peale
heinamaad 5.000 tiinu ja karja
saadetud, komisjoni ettekanne.
ning muud maad 2.322 tiinu. Peale
Riigiwanema poolt
selle on weel üleujutatud 1.207 tiinu riigi
.määrati
enne
sutviste pühi weeuputuse piir
maad.
konnes
elawatele
puudustkaünatawatele pe
üldse kottu 8.773 tiinu.
rekondadele ühekordse toetusrahana wäljaja
Uputuspiirkonnas elab 9.500
gamiseks 300.000 marka. Sellest rahast an
hinge.
dis komisjon koha peal wiiele kõige wilet
Pihkwa järwe wee tõusu tõttu on wesi samas seisukorras ja täiesti ilma toiduta
# Pihkwa järwe weega on üle ujutatud pea

tunginud üle kallaste ja seisab kõrgemal wee

gawaradeta olewale perekonnale toetusena ä

kestmisest normaalpinnast 1,4—1,5 meetrit. 1000 mawka.
Wiimased suuremad wee-uputused möö
Ülejäänud 295.000 marka jaotatakse
dunud 40 aasta jooksul olid 1922. ja 1924. wälja sellekohase komitee poolt, mis koha
aastal. Kõrgem wee seis 1924. a. oli 1,86 peal moodustati. Sinna kuuluwad Petse
meetrit, kuna 1922. aasta uputus tänawusest ri maakonnawalitsuse esimees. Petserimaa
ja 1924. aasta omast wäiksem oli.
riigimaade ülem a Wõru-Petseri abiprefekt.
Uputuse tagajärjel on üle ujutatud põldu Ka on wallawalitsuste juures loodud eri
bei rukkiorased häwinenud ja rikutud, kuna lised abikomisjonid, kes raha jaotamisest
suwiwilja külwamine wõimata. Komisjoni osa wõtawc.d. Üksikutele tvaldadele on seni
poolt läbikäidud raioonis on üldiselt tali otsustatud toetust anda järgmisel määral:
wiljade seisukord alla keskmist, kohati isegi Mäe wallale 50.000 marka, Järwesuu
äpardanud. Taliwilja põllud tulewad osalt wallale 30.000 marka ja Külje wallale
120.000 marka.
üles künda ning suwiwiljaga seemendada.
Üleujutatud heinamaadelt osalist saaki loota
Ülejäänud 95.000 marka jääb esialgul
wõib ainult siis, kui wesi ühe kuu jooksul ala wäljajagamata. Kui mõnele wallale mää
neb, kuid saadaw hein on alawäärtusline ja ratud toetusest ei jätku, wõetakse sellest ta
selle tarwitamine loomatoiduks kahjulik, sest gawara summast lisa. Samuti saaksid sel
see wõib esile tuua hulgalisi lõppemist loo lest toetust Satserrna ja Senno waldade
elanikud, kes uputuse all kannatanud, kui
made hulgas.
see tarwilik peaks olema. Seal ei ole
Karjamaade wee all olemise tõttu on
praegu elanikkude seisukord nii wilets, kui
loomade toitmine wäga wiletsas
Mäe, Järwesuu ja iseäranis Külje wallas.
seisukorras; neid karjatatakse põllu-peenar
Ka Wõru- ja Tartuma peipsiäärsed
del, heinamaa kõrgematel kohtadel ja pee Kallad on järwe weetõusu all kannatanud,
takse isegi kodus, toites korjatud noore rohu kuid hoopis wähemal määral.
wõi õlgedega. Külades, kus osaliselt karja
Kõiki neid asjaolusid arwesse wõttes
wõi heinamaad üleujutamata, on loomad lä otsustas ivalitsus, nagu juba eila tbatasune:
bi sügawa wee sinna transporteeritud wõi
seemnewilja muretsemiseks
ujutatud, ning karjad asuwad sagedasti ma Peitsi järwe äärses uputuspitrkonnas asu
japidamisest mitme kilomeetri kaugusel ning ivatele maapidajatele neljaprotsendilist lae
peawarjuta.
nu anda riigiwanema käsutada olewatest
Üleujutatud piirkonna elanikud saawad summadest, kuni 700.000 marka. Laen ja
ülespidamist kalapüügist, põllupidamisest ja gatakse kohapealsete ühistegeliste asutuste
muul teel: sisemaal tööl käies wõi kaltsude karrdu.
ga kaubeldes.
Ühtlasi otsustati koua peale saata kiires
Peatuluallikaks on ikkagi kalapüük. Wa korras erakorraliste wolitustega, kohapeal
remalt püüti peaasjalikult tindikala, mille seid litsid tundja kõrgem põstutöLministee
Wenemaale müügist elanikud jõukalt elasid. riumi ametnik, kes selle laenu abil künme
Tindikala püük on nüüd turu puudusel lõ päewa jooksul ühistegeliste asutuste kaudu
petatud. Muude kalade Püük annab aga wõimaldaks maapidajatele seemnewilja kät
wähest saaki, ning ei wõimalda äraelamist. tesaamisi. Sma erakorraliste Ivolitustega
ametniku ülesandeks jääb seemnewilja laenu
Eriti kehw on kalasaak
asja
korraldada ja mujal Petserimaal, kus
olnud käesolewal püügi hooajal.
see tavwilik on, selleks kasutates seemnewilja
Ka sellelegi wähesele saagile ei ole kor
raldatud turgu, mille tõttu kala eest täit laenu Eesti panga kaudu.
Rahaministrile jäeti wõimalus neid
hinda ei saada. Kala saab müüa täie hin maapidajaid
maamaksudest wabastada, kelle
naga ainult neil päewadel, mil laewaühen põllrld wee all kannatanud ja sel määral,
dus Tartuga. Kohapealsed kalameeste ühi
sused ostawad küll kala, peale tindikala, Pii kui palju just West kahju teinud.
ramata arwul, kuid krediidi peale, ning
Pets e r i riigimajade ülemale Adolf
sellepärast ei taheta müüa kalu ühisustele.
Matteusele on põllutööministeerium
Põllupidamine, eriti kalameeste juures, ülesandeks teinud, korraldada ja fontrolee
on kõrwaline tuluallikas. Maad on wähe, rida põllutõöministeeriuimi puntuwat abi
keskmiselt 3 tiinuni perekonna kohta. andmist koha Peal.
Põldu haritakse wäga wanalaadiliselt ja ho
Teisipäewal oli nõupidvimine selles asjas
buste wähesuse tõttu sagedasti käsitsi.
põllutööministri juures, kus abiandmise kor
Saagi wähesuse üheks peapõhjuseks on
raldajale wastawad juhtnöörid anti. Abi
hingemaade süsteem.
andmist tuleb korraldada ühistegeliste asu
Wiljaseeme puudub tihtipeale suuremal tuste kaudu eestkätt neile, kelle põllud prae
osal maapidajatest ning selle tagajärjeks on gu külmanust wõimaldawad. Ühtlasi tuleb
hiline kttlw, mis loomulikult äpardub. Maa Walwata selle järele, et abisaajad seemne
pidamisest saadaw wiljasaak ei ole kunagi wilja ka tõesti seemendamiseks ära tarwi
.wõimaldanub .äraelamist ilma wilja juure- taksid.

Süst loodetakse saada Eu
roopa mandrilt.
Raudteelased ei takista kiwisöe sissewedu»
London, 31. matt. Õhtuleht „Star"
teatab, et kuigi Baldwin saatis suwisw
pühad maal mööda, polnud ta siiski tegeTa oli kokkupuutumises nii söe
kaewurite kui söetöösturite esitajatega.
„Star'i" avwates tootvad need peaministri
poolt peetud eelläbirääkimised lähemal ajal
suuri muutusi praegusesse seisukorda.
Kui tööseisak söetööstuses Peaks kest
ma, siis kerkib Päewakorrale suurema hul
ga kiwisöe sissewedu wälismattt. Briti
importööride wastawad sammud leiatvad
tarbekorral toetust walitsuse poolt. Sütt
wõib saada Saari piirkonnast, Sileesiast ja
Prantsusmaalt. Walitsusele on kinnita
tud, et raudteelased ei takista wälismattt
ostetud kiwisöe sissewedu ja kasutamist.

London, 1. juunil. Walitsuse poolt
tehtud ettepanek söetööstuse toetamise üle
kolme miljoni naelaga jäeti söekaewurite ja
söetöösturite poolt kasutamata. Ettepaneku
tähtaeg lõppes täna öösi. Lücestershire
saetöösturid otsustasid kaejwaudust uuesti
awada, nõudes töölistelt B»tunnttist töö
päewa.

Pangaröölvimise Ratse nur
jamine k.
London, 1. juunil. Chicagost fetefa*
takse: Panga laekahoidja, kes pühapäewal
ootamata panka ilmus, märkas panga ruu
mides kahte warast, kes raudbetooni seintest

olid läbi murdnud ja 4-kuulise töö järele 20
meetri pittuse tunneli ehitanud. Margad
põgenesid, ilma et olusid suutnud midagi
kaasa wõtta.

Dshitsherin sõidab Ftaa
liaAse.
Berliin, 31. mail. „Daily Telegraph'i"
teatel külastawad Tshitsherin ja Stalin lä
hemas ajal Itaaliat, et arendada WeneItaalia majanduslikke suhteid ja sobitada
lähenemist Rooma ja Angoora wahel.
Kuhu Mene kuld läheb.
Berliin, 31. mail. Moskva teadete järgr
saatis Wene ametiühisuste kesknõukogu Bri
ti söekaewurtte liidule 400.000 rubla strei
kijate söekaewurite toetuseks.

London, 31. mail. Weotööliste ja
raudteelaste föderatsioon kaalub söekaewu
rite nõudmist, mille järgi föderatsioon peaks
takistama kiwisöe sissewedu Inglismaale.
Kiisimust teewad eriti keeruliseks üldstreigi
lõpetamisel ametiühisuste ja tööandjate Wa
hel sõlmitud lepingud.
Amnestia Ungaris.
Berliin 31. mail. Budapestist teata
takse: Ungari regent-admiral Horthy am
nesteerib Mohacs'i lahingu 400. aastapäe
ival, 29. augustil kõrk wangid, kes kohwIi kult alla wiie aasta wangi mõistetud.
„Magyarorstag" teatel kuuluksid amnestee
rttute hulka ka hiljuti wangi mõistetud
fraugiwõltsijad Windischgraetz ja Nadossy.
Stockholmi Politsei warus
tatakse kuulipildujatega.
Sotsialistid ärewuses, päriwad aru.
Rootsis on otsustatud Stokholmi polit
seid kuulipildujatega warustada. Sotsia
listlised lehed on otsuse puhul ärewusse sat
tunud, leides et kuulipildujad on mõeldud
kommuniftliste tööliste wastu. «Socialdemo
kraten" imestab, et kust on Stokholmi polit
sei saanud kuulipildujate ostmiseks raha,
sest linnavalitsuse ja riigi Poolt Pole seb
leks summe määratud. Küsimuses on ar
watawasti eraisiku annetus. Politseimeis
ter seletas wastuses, et tema pole kohusta
tud rahaallikaid seletama.

32 kommunisti kihwtitatud.
Moskwast teatatakse: Leegauski kõmmu
nistlise klubi söögisaalis kihwtitati lõuna
söögiga 32 kommunistlise partei ja nõuko
gude asutuste tegelast. Peedisupile oli
arseenikut juure lisatud. Köögi naisjuha
taja ja kõik teenijad wangistati.
Aurik nisu koormaga merePõhja.
London, 1. juunil. Saint Cathartt
ne'ist (Ontario prowintsis) teatatakse: Aurik
„Grammar", mille koormaks oli 33.000
bushelit nisu, põrkas pimedas teise aun*
kuga kokku ja wajus Põhja. Jnimohwreid
ei olnud. See on esimene laewaõnnetus
Läesolewal hooajal.

6. - Rr. 123.
Riigikogu walimiste lõpu
likud tagajärjed Harjumaal.
Eila, 1. juunil lõpetas Harjumaa teati
miste ringkonna komitee kolmanda riigi
kogu walimiste tagajärgede läbiwaatamise
Harjumaa walimisringronnas. Walimis
materjaalid esitatakse täna lõpulikul kujul
walimiste peakomiteele.

Lõpuliku kokkuteõtte järele kujuneb an
tud häälte arte järgmiseks:
Põllumehed . . . . . 10,639
Asunikud (Tief eesotsas) . 3.779
„ (Loosalu eesotsas) 5.969
Tööerakond . . . . . 8.395
Kristlased ... . . . 4.441
Sotsid 3,229
Tööliste partei (Abrams.) 3.137
Rahwaer. (Jaakson eesots.) 1.326
(, (Aunwer eesotsas) 729
Rahwuswabameelsed . . 1.391
Sakslased ...... 593
Majaomanikud .... 468
Töörahwa liit .... 486
Wenelased (Jankoteski e.) 74
« (Peshkote eesotsas) 119
üürnikud 149
üldse oli hääleõiguslikke kodanikke maa
konnas 62.977. Hääli anti ära
45.114. Neist loeti maksteaks 44.929 h.
Suvemuusika NarwaJõesuus. .
Möödunud aastate eeskujul korralddtak
fe ka tänawu Narwa-Jõesuu suteituskohas
maksuta kontserte. Mängib 1. diwiisi or
kester, kellega selles osjas kokkulepe saawu
tabud. .
Kontsertide algus on 'l3. juunil. KontIfevbe korraldatakse junnis ja augustis igal
pühapäewal pargis, igal teisipäewal, nelja
paewal ja laupäewal merirMnas. Juuli
kuus korraldatakse aga weel peate selle kont
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Rahulolematus maal

Koondamine ülikoolis.
baridusminfftri feawatfafe puhul maa
fltefkkeoU fulgud^.
HMiAte-Karksi elsnikLude protest.
Maal asuwate kodanikkude keskel on
poolest ligi paartuhat, teota
suurt rahulolematust sünnitanud haridus
tvad oiua alla 44 suure poogna
ministri kawatsus keskkoolide arteu lehekülge.
wahendamist algada maa arwel,
Protestikirjas atvaldotakise imestust, et
eestkätt sulguda püüdes sarnast tüüpi õpe haridusminister nüüd, kus Abja kultuur
asutused, mis põllumajanduse kutsehariduse tehnika ühisgümnaasium, kui ainukene sel
saamist aitawad edendada, nagu Pärnu leteadiline õpeasuws terwes Eestis, kohati
maal asuwad Abja kultuur t e h n i ku seltskonna üldisel toetusel ja eneseohwer
ka ühisgümnaasium ja Wändra
damisel kindlalt jalad alla saanud, teda sul
p 5 Mumasau stn!'se g,ü m naa s iumj. gilda tahetakse.Tirletatakse meelde, kuidas kool
Mõlemal Pool, Halliste-Karksi ja Wänd wiimasel ajal teäga heade tagajärgedega
ras on elanikud ivälju protesti atealdanud töötada on wõinnd, ettewalmistades hulka
sarnase eluwõõra kawotsuse puhul. Abja haritud noori jõudusid põllumajanduse kuiühisgülnnaasiimti lastewanomate koosolek,
alal, mispärast otse kisendate
mis hiljute ärapeeti ja kus haridusministri ülekohus maa ja meie edaspidise põllunia
kirja 15. maist s. a. arutati, milles Abja ja janduse edenemise tvastu oleks nüüd Abja
Wändra gümnaasiumide sulgumise kawatsu kooli sulguda.
sest teatati, leidis, et sarnase kawatsusega
Kuuldawalf esitawat mõlemad märgu
tahetakse linnale maa arteel eesõigusi soe
kirjad wabariigi Halliste-Karksi
tada, maalapsi sundida linnadesse asuma ja ümbruse elanikkude Poolt selleks walitud
linna mõju alla sattuma, mis täiesti luba saatkond, kellega ühinetead Pärnu maakon
mata nähtus oleks. Oma waateid ja seisu na põllumeeste rühma kuuluw riigikogu
kohta wäljendawad lastewa,nemad wabarii liige M. Laavinan ja maakonna hariduse
gi walitsusele esitatud märgukirjas.
osakonna juhataja G. Maurer. Ka Wändra
Suure ja ägeda protestikisaga selles pool on knuldatealt walminias samasugune
samas küsimuses on esinenud Helliste-Kark protesti kiri, haridusministri kateatsuse was
tu. Rusticus.
si elanikud. Protestikirja allkirjad, arteu

Haridusministseriumi poolt oli ülikoolile sota*
detud kiri, milles paluti teateid, kas ülikool ei saa
omi koosseise 5 % mõrra mahendada. _ >
ülikool asus seisukohale, et ehk küll ühtegi ole
matest õpekohtadest teaduslisest seisukohast waada
tes ülearuseks ega tähtsusetuks ei saa pidada, tuleb
üiski riiklisest seisukohast wäljaminnes kõikides tea
duskondades koosseisude wähendamist ette wõtta
kulude wähendamist otstarbel.

Nii kustutati usuteaduskonnas 1 dotsentuur,
õigusteaduskonnas ühendati kaks lähedalseiswat
professuuri üheks professuuriks, samuti kustutati
üks dotsentuur; arstiteaduskonnas muudeti dot
sentuurideks 3 professuuri, kustutati kaks profes
suuri, peale selle meel mõned assistentuurid ja
muud kohad; filosoofia teaduskonnas ühendati 3
professuuri 2-k., mat.-loodusteaduskonnas kustu
tati 1 professuur, 1 dotsentuur, loomaarstiteadus
konnas kustutati 1 professuur ja 2 kohta õppeasu
tustes, põllumajandusteaduskonnas muudeti dot
sentuurideks 2 professuuri ja ülikooli adminiftrat
sioonis kustutati 12 kohta.
Haridusministeeriumi poolt on kinnitatud
wastawalt ülikooli nõukogu walimistele: korra»

listeks professoriteks Dr. H. Jaakson
matemaatika õpetoolile, Dr. K. Saral loo
maarstitead. kirurgia, ostalmoloogia ja sünnitus

abi õpetoolile, erakorralisteks professori

teks mag. H. Parts farmatseutilise keemia õpe

toolile, cand. H. Riikoja selgrootute zooloo
gia õpetoolile, dotsendiks Dr. med. E. Saa
reste kurgu-, nina-, körwahaiguste õpetoolile

ja hra O. Daniel dotsendi k. t. metsakaswatuse
õpetoolile.

Ülikooli nõukogu

wiimasel koosolekul waliti erakorraline professor

Dr. theol. H. B. Rahamägi süstemaatilise
usuteaduse õpetoolile korraliseks professoriks ja

dots. cand. theol. E. Tennmann wõrdlewa
uskude teaduse õpetoolile professori 1.-t. 5 aasta

peale.

Ulekttlutused Narwa üldhaigekassas.

Willem Ernits

cn uuesti walitud Slaawi filoloogia eradotstndiks

Kohus.

kõssa aruanne kinnitamata jäetud^

üldhaigekassa wolinikkude erakorraline koosolek kutsutakse kokku.
serte igal reedel merrrannas. Tormiste il
made pichul on kontserdid pargis. Wih<
Neil pöeteil saatis Nartea ringkonna ülökulutusle likwideerimiseks ette ei wõt
maste ilmade tõttu lükatakse kontsert järg
kinnitusamet Nartea üldise haigekassa läi nud, siis peab uus wolinikkude üldkoosolek
mise teabapäewa peate üle. si.
nud aasta aruande kinnitamatalt tagasi ja otsustatead abinõud tarteitusele teõtma.
Heakorra komisjon Narwategi juhatusele kohuseks erakorralist teoli
Ühtlasi Nartea üldise haigekassa aru
nikkude peakoosolekut kokku kutsuda. Aru andega olid ka Nartea wabrikute, KohtlaJõesuus tööle asunud.
andes oli läinud aasta jooksul 194.000 mar Järtee põlewkiteikaewanduse, Rakwere üldi
Eelmiste aastate eeskujul moodustatud ka ülekulutusi kas-saosaliste perekonnaliigete se, Aseri ja Port-Kunda tsemendiwabrikute
suteituAkoha heakorra komisjon pidas rateitsuskulude arteel. Nagu teada, wyib haigekassade aruanded kinnitamiseks esita
Nartea-Jõesnus wma esimest koosolekut 29. selleks ainult kinnitusmaksudest ära kulu tud. Wiimased kinnitas kinnitusamet tin
-tec.il. Komisjoni koosolekust on ka Narwa tada.
gimisega, et neis haigekassades, kus üleku
Wnatealllsuse. esitaja osawõtma kutsutud.
Ka käesoletea aasta kolme esimese kuu lutused ka käesolewal aastal kestawad ja
Loodetakse, et iänawu eriti rohkel ar jooksul on ülekulutusi olnud terteelt 400 kus nende likwideerimiseks samme astutud
telli »vä lj a maalasi Narwa-Jõesuhu siiwita tuhande marga suuruses. Et wiimane tea ei ole, peab ülekulutus aasta kestel tasutud
lim tuleb. ! si.
tmikkude peakoosolek mingisuguseid samme
olema. rix.
Tallinna meestelaulu seltsi
kontsert Narwas.
Võm ..Völlumehe" edurlias kegeMZ.
39. mail õnnestas narwalastel kuulda
/võimsat laulu Tallinna meestelaulu seltsi
Mwru tlrrwrtMateühisuse ,Möllumees" aasta-pea
koori pooli, kes oma ringreisi otsaga Nar
koosolek.
wa oli jõudnud.
Ettekanded wõeti elawate kiiduawal
1925. a. aruanne kinnitatud ja 1926. a. celarwe wastuwvetud.
öustega wastu. Juhatajale A. sKrullile an
Wõru tarwitajatellhisuse ..Põllumees" tud mõned näpunäited ühisuse edaspidiseks
netati Narwa meestelaulu seltsi poolt loor
aasta peakoosolek peeti ära pühapäewal, 30. tegowuseks.
beri pärg.
1926. aasta eelarwes nähti ette tasuks
mail, Wõrus gümnaasiumi ruumes, millest
Osawõtt kontserdist oli elate. m.
juhatuse liigetele, rewisjonikomisjoni liige
üle 120 liikme osateõttis.
„EZ!toonia" wõõruseten-Ühisuse tegeGuse aruande kandis ette tele ja ametnikkudele 2.715.000 marka, muu
dus Narwas.
ärijuht K. Solon, toonitades ühisuse ras deks ärikuludeks 4.285.000 marka-, kokku
Reedel, '4. junnil koraldab „Estoonia" ket seisukorda aasta algul, wõitlust mitme 7.000.000 marka. Tulusid nähti ette kau
ieäater Narwas teõõrusetenduse. Ette kan suguste raskustega ning ühisuse tegewuse pade läbimüügist 4.500.000 marka, põllu
läbimüügist 2.000.000 marka ja
takse „Wana Aadam" Paul Pinnaga pea inärgatawat edu aasta lõpuks. Kassaaru saaduste
mitmesuguseid sissetulekuid 500.000 marka;
vsaA si.
andest selgus, et ühisusel on kulusid olnud kokku 7.000.000 marka tulusid.
4.107.364 marka 21 penni ja ärikulusid
Wihm takistab Saaremaal
Wanaduse järele juhatusest wäljalange
1.462.946 marka 83 penni; kokku 5.570.301
nud
liigete P. Eichorni, J. Nawi ja P.
kitwitööd.
marka 4 penni. Tulusid sellejuures
Jõgewa
asemele tealiti ärijuht K. Solon,
on
saadud
5.833.737
marka
33
penni,
nii
et
Kuigi juba mäikuu lõpp' käes ning aeg
J.
Nawi
ja P. Seis. Rewisjonikomisjoni
feega kaunis hiline, on Saaremaal mitmel puhas ülejääk ulatab 263.436 marga 29 tealiti endised O. Plado, O. Sander ja M.
pool siiski weel suiwilt maha lülimata. penni peale.
Nassar tagasi.
Külwstööd takistab liig wihmane aeg, mille
Läbirääkimistel toonitati mõnelt poolt,
Järgnewalt kinnitati kuldbilans, mis
tagajärjel põllupind madalamatel maadel et ühisuse ladus seiswat kaupa liiga suure juhatuse poolt seaduse järele kokku oli sea.alles nii Märg, et külida ei teõi. Kuitee summa eest, ning liigetele olla kaupa wõl tud.
matel põldudel aga, kus telli juba kütitud, gu antud, mille peale aga ärijuht asjalikult
Suuremaid waielusi tekitas põhikirja
on oras ruttu üles tõusnud ja kaswab teastäs. Anckmue wõeti esitatud kujul muutmise küsimus osamaksude suhtes, ühelt
jõudsasti. >. . P—i. .
ühelhäälel wastu.
poolt tehti ettepanek suurendada osamaksu
Kõwa Pikne Saare nmal.
1925. aasta Puhaskasu 263.436,29 mar 1000 mk. pealt 2000 mk. peale, milline ette
Hiljuti käis kõlva ätbsehoog üte Saare ka otsustati jaotada järgmiselt: tagawara panek aga läbi kukkus. Ühisuseliige R.
maa. Mustjalas on sel puhul nähtud ke kaprteali juure 52.687 mk., põhikapitaali 'Wreeman tegi ettepaneku suurendada üht
rakujulist teälku, mis tolegraasitraati mööda juure 112.883,29 mk., liigete osamaksude suse liigete kaasvastutust 5000 mk. pealt
mk. peate, mis häälteenamusega
edasi liikunud'. Samal ajal pilbasias Pikne pealt diwidendiks 47.866 mk. ja 50.000 mk., 10.000
wästuwõeti.
Peale selle teõeti wastu weel
mis
kawatseti
liigetele
ostupreemiaks
mää
seal ära 6 telegraafiposti ja lõi wallamaija
mõned
wähemad
mnudativsed põhikirjas.
retel,
mis
avwati
ka
põhikapitaali.
juure.
sisse, kus täiesti ära riMus telefoni, pu
Ühisuse
juhatusele,
rewisjonrkomisjonlle
Wälisrewidendi
protokolli
luges
juhatu
rustas mitu aknaruutn ning süütes seinct
ja
ärijuhile
awaldati
üldkoosoleku
poolt
selnge
H.
Oabi
eite,
kus
pikemalt
oli
puu
põlema. Tuli saadi kahe ära kustutega,
nii et rängem õnnetus tulemata jäi. Ka dutatud ühisuse olulist seisukorda ning an- tänu asjatundliku töö, hoole ja tvaewa eest.
puid.on. pikne MWÄas^purustanud.
mitte politsei, waid posti kaudu asunikku
dele kätte toimetada tuleb.
Kelle kaudu saadetakse
' Äkiline surm NartSas.
wõlateated.
Koolidele ja kaitseMiielo päaS näitus
\SO. mail sõitis Tudulinnast Johan Mölder
messile. .
Narwa. - Õhtupoolikul tundis ta enesel paha
Näitus-messi juhatus on otsustanud reedel,
Maakorralduse peawalitsus on riigi
olewat ja istus Peetri platsil ühele trepile
ja laupäcwal, 26.. juunil tvõimaldada kõi
maha. Politsei kordniku poolt toimetati ta maade walitsejatele teatanud, et nüüdsest 25.
linna haigemmja. Enne pärale jõudmist suri peale riigiwõlgnikkudele hoiatuste teateid, kidele koolidele ja kaitscwäeosadele gruppides
hinnata sissepääsu näitus-messilc. Iga õpi
aga Mölder teel ära. .
grupp ehk kaitsetväe osa peab olema oma
M. kannatanud südame haiguse all. Ta kui ka igasuguseid teisi riigi rendi-wõlgade laste
ülemuse sellekohasel juhatusel.
sissenõudmisse teateid enam
ligi 50 a. wana. tr.

Kui hobust sittaja üle Läti
Piiri toimetada taheti.
' Hobuste hinnad olid 1023. a. Lätimaal
hulga kallimad kui meil. See asjaolu oli pii
riäärsetele elanikkudele wäga hästi teada, tead

sid seda ka Pärnu maakonna Orajõe walla
kodanikud Andres ja Emilie Treimannid. Nen
de! oli Läti piiri ääres wäike popsikohi ja taht
sid maikuus 1023. aastal oma hobust ära müüa.
Et hobust Lätimaale wiia, selleks on tacwiS

Juba, kuid lubasaannne on asjatundmatu maa

inimestele keeruline talitus, waja linna sõita,
kulusid teha jne. Dreimannid otsustasid oma
hobust salaja üle piiri wiia.
Nende kawatsustest olid ka piiriwalwurid
„haisu ninasse saanud" ja jäid teatud kohta
walwele, kust salakaubawedajad harilikult sala

mahti üle piiri käisid.
11. mail hommiku wara tulid Andres ja

Emilie Treimannid, hobune ohelikku pidi järel,

piirile.. Enne piirist üleminekut andis mees

hobuse oheliku naise kätte ja hakkas ringi maa
taina, kas „õhk puhas".

Samal silmapilgul astusid piiriwalwurid
Leetsmann
ja Kotkas juure ja tabasid Trei
mannid.
Tollinõukogu leidis, et siin salaja hobust
üle piiri toimetada taheti ja määras Treiman

uidele lummagilc 30.000 marka rahatrahwi
see on kolmekordse hobuse wäärtuse ja peale
selle otsustati hobune konfiskeerida.

Treimannid ei maksnud trahwi ära ja asi
läks kohtusse. Wiljandi-Pärnu rahukogu mõis
tis Treimannid õigeks, põhjendades oma otsust

selle peale, et tabamine sündis siinpool Läti
piiri Eestimaal. Sellega ei jäänud pro
kuröör ja tolliwalitsus rahule ja kaebasid koh
tupalattsse
edasi, kus see asi 23. mail läbi
waadati.
Pikema nõupidamise järele otsustas kohtu»
palat rahukogu otsuse tühistada ja Andres ning

Emilie Treintannid tolliseaduste rikkumises
süüdi tunnistada ja mõistis nad 60.000 m.
rahatrahwi maksma ehk maksujõuetusel 3 kuul

aresti, peale selle 2 kuuks wangi, Hobune ot

sustati konfiskeerida.

Sporl.
Side pataljoni omawahe
lised Jergejõnstiku wõist
lnsed.
Neil päewil peetud sidepataljoni omawahelistel
kergejõustiku wõistlustel saawutati järgmised teh
nilised tagajärjed:

100 m. jooksus 1. rms Rähn 11,7.
200 rn. jooksus 1. Rähn 23,6.
400 m. jooksus 1. Rähn 51,4.
15 0 0 nt. jooksus 1. noor Laurson 4.27,9.
5000 nt. jooksus 1. Laurson 16,51.
10.000 m. j. Laurson 35.37,6.
110 m. tõkkes 1. rms Palmberg 13,4.
Kõrgushüppes 1. Palmberg 161.
.Kaugushüppes h Rähn 6,47.
Teiwashüppes 1. Rähn 3,000.
Kolmikhüppes 1. Rähn 12,08.
Kuulitõukes 1. w. a. o. Suuk 11.03.
Kettaheites 1. Rähn 33,52
Odawiskes 1. Laurson 40,35.
Granaadi wiskes 1. rms Lembera
74,00. a
Raskus heites l. Suuk 7,30.
Wasarawiskes l. Suuk 30.30.
Teatejooks 1. Raadio komp. 5,14.

Punktide järele:
1. Raadio komp. 131 p.; 2. 2-ne telegr. teles,
komp. 117 P.; 3. õpekomp. 72 p.

1. rms Rähn 61 p.; 2. w. a. o. Suuk 26 b.;'
3. rms Palmberg 26 '
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Ä c» | a
Alesandmised uSilns-messile lõppenud.

kui sotsialist tööstust juhib,

Kodumaa tööstuse osakond tuntalMlt suurenenud, üldi
selt kujuneb mess wäljapanekute poolest endistest arWurrkkamaks.

mis sõbrad fiis sellest arwawad?
Meie sotsidel on hallvaks omaduseks
ühte osa rahwast tagurlusteks, tööliste kur
najateks jne. manada ning hurjutada ja
kõiki majanduslisi eluraskusi kodanlaste
süüks ajada. Kui töölistel on madalad
palgad wõi halwad korterid, siis ajawad
sotsialistid kõik nende hädade Põhjused kas
põllumeeste wõi teiste tööandjate ja kor
raldajate süüks. Ikka on sotsialistide ar
wates keegi teine süüdi, et meil on tööpuu
dus ja odawad palgad. Sotsialistide suur
prohwet K. Ast hüüab härrassotsialismi
ekstaasis: „Andke inimestele inimlikud ela
miswõimalused, siis kaowad haiglased po
liitilised kired iseendast!" Hõlbus on jü
Brookusmäel kabinetis sihukesi sõnu kirju
tada, aga küsime, kes peab siis neid inim
likka elamistingimisi andma? Mispärast
sotsialistid ise neid ei anna? Wõi usub
K. Ast imetegusid, et meie töösturid nagu
Mooses kepiga kalju seest tellimisi peaksid
wälja lööma, kui neid ei ole.
Waatame aga nüüd, kuidas nende
«inimlikkude elamistingimistega" ja inim
wääriliste palkadega lugu on ühes suures
töõstusettewõttes, kus peadirektoriks ja
ülemjuhatajaks keegi muu ei ole kui puhast
werd sotsialist. |
Teatawasti juhib riigi põlewkiwitöös
tust, kus ligi 2000 töölist, sotsialist M.
Raud.
Sotsialistide „Ühendu s" kirub äga
29. mail st a., et „üllatawaks uudiseks
Kohtla-Järwe tõõlispercle on pühade kin
gina walvnstatud wõte kurikuulsa kahetuHändelist kingituse suhtes."

ütleb:
«Läinud aastft detsembrikuust saadik ootame

mõtlesime ikka sama õndsas lihtmeelsuses (ftt
sotsialismi usk polegi muud kui õnnis lihtmeel

sus. «Kaja" toim,), et Viimaks ometi on
härrad liigutatud meie kannatusest. Kuid dü

hade pääsukestena ilmusid kaewanduse seintele

kuulutused, kus seletati kaunis uduselt toodan
gu Vähenemisest ja lepingutest... Kahetuhande
lise lisatasu kohta oli seal öeldud, et seda on
õigustatud kunagi saama töölised, kes 26. mart
siui s. a. kuus kuud Vahetpidamata töötanud
kaeVanduses ja 1. jaan. kuni 26. märtsini s. a.

pole töölt puudunud üle 6 päeVa ilma mõjuVate Põhjusteta. Nende tingimistega jääb rõ

huV enamus töölistest sellest rahast ilma...
Jääb küsida, mis tahab kaewanduse juhatus
sellega kätte saada?"

Sellele krõbedale kibedusele oma par
teist direktori pihta lisab sotsialistide leht
koomiliseks üllatuseks ja enesepilkeks weel
järgmist juure: !
„KaetvlMdustõölised, teie peaksite sellest

oma järeldused tegema. Kaua tahate „HLr
rade" arumst margakesi oodata? Asjata see
gi, kiwi saate leiwa asemel. Meil pole
tarwis kingitusi paluda. Meil on lnnnwää
rilist palka tarwis. Seda saame ainult
jõuga. Sellepärast iga noor eneseteadlik töö
line, astu sotsialistide partei Kohtla-Järwe
ühingn liikmeks!"
Nii siis kutsub „Ühendus" töölisi oma
parteiseltsilise peadirektori wastu „rewolut
siooni" tegema ja jõuga wälja astuma.
Mõni kuu enne seda pidasid sotsialistid ia
ma direktoriga oma kongressil sõbralikult
nõu ja arwestasid wististi direktori palgast
ja armust ka „margakesi" maha rewolut
direktori wasw.
' Niisuguseid naljanumbreid wõib ilmas

Suur tuiskub ees. Pisikesed
6 jäveke.
Kuresaares ilmuwat ajalehte „Meie
Maad" loetakse teatawsti mitme pere sula
seks: ühel päewal nädalas orjab sotse, tei
sel tööerakonda, kolmandal rahwaerakonda.
Nähtawasti on see kolmepäewa teomees
oma rahwaerakonbliselt peremehelt nüüd
ka luiskamise ära õppinud.
See kolme erakonna teomees „Meie
Maa" toob 27. mail s. a. teate, et Põllu
mehed ei olewat Abrukalt Saaremaal
mitte ühtegi häält saanud, ehk küll kan
gesti kihutustööd tehtud. („Meie Maa" ar
wates). Halwasti maletamine on ruma
luse tunnus. Ametliku aruande järele said'
põllumehed wiimastel walimistel Ab-

ru k ci' Kallas 311 häält (eelmistel 166)',

Anname siin neile kahele seletu
sele ruumi, millega waieluse küsimuse

üle oma lehe weergudel lõpetame,

j Toimetus.
~KajaS" nr. 118 kirjutab P. P. joonealuses

«Tartu kunstielu" muu seas ka Eesti kirjanduse

seltsi tegewusest raamatukogude warustamise alal.

Raamatukogusid on Varustanud haridusministee
riumi summadega ministeeriumi soowil Eesti kir
janduse selts juba mõnd aastat umbes poolel Ees

ti territooriumil.- Seni pole ükski raamatukogu
etteheiteid teinud seltsile, nagu oleks sündinud
warustamise! «wäärnähtusi" seltsi poolt, kuidas
seda P. P. leiab. P. P. tähendus, et selts „minis
teeriumi rahade eest peaasjalikult oma wäljaan
deid kogudele" annab, on täiesti ebaõige ja seltsi
riiwaw kahtlustus. Kirjastajate koosolekul andis
härra E., Eesti kirjanduse seltsi esitajana, lähemalt

warustamise kohta seletusi ning siis pole olnud
selle kohta kellelgi muul arwustawalt sõna wõtta
kui härra Bernhard Lindel. Koosolejad leidsid ül
diselt, et Varustamises seltsi poolt midagi seesugust

pole sündinud, mis nõuaks hädakella helistamist
ning ette heita lubaks seltsile äritsemise waimu.
Selts on näit. wiimasel warustamise! annud oma
' kirjastusel ilmunud ning kogude poolt warustami
se nimekirjade järele nõutud Eesti kirjanduse stltsi
raamatuist 07 protsenti, kuna ühe kirjastaja (Roh
ti) omi terwelt 100 prots. nõuetawaist warustann
sel kogudele on läinud. Teiste suuremate kirjas
tuste raamatuid on antud 74—95 Prots. Warus
iaba tuli 670.000 marga eest (köite summad 173
tukat marka peale selle) ning selles summas on ül
diselt Eesti kirjanduse seltsi kirjastusel ilmunud
raamatuid 132.000 marga eest, see on üks whendu

kogu warustamissummast. Kus on siin «peaasia
limlt" oma raamatutega Varustamine. Muidugi
on püüdnud selts toimida Varustamisel nii, et kui
kogud seltsilt ministeeriumi kaudu esitatud nime
kirjades seltsi raamatuid on nõudnud, siis neid
selts ka on saatnud, kuid selle juures on ta ometi
nii wähe osanud „äri" teha, et 100% nõuetawaist
jeltsi raamatuist ometi pole saatnud. Oleks Poo-

Lastepidud Petserimaal.

sündida.

„Ähendus" kutsub töölisi sotsialistide
parteisse, et kaewanduse juhatuse
wastu sõdida. Ta waikib aga targu
sellest asjaolust, et kaewanduse juha.
taja ise sotsialistide parteis juba ammu
liikmeks on!

gude waruskamise kohla.

Eilä lõppesid ülesandmise!) näitus-mes siinsed paremad wabrikud ilusate ja maUfe
sile. Ehk küll neid mõni päew weel juure rikaste kogudega. '
tuleb, wõib siiski juba andmete alusel üle. j Tikutööstuse alal panewad wälja' meis
woadet saada wäljapanekute arwu ja sisu paremate eksporttikkude wabrikud. Kõige
laiaulawslisem ou muidugi meie söögi- *
kohta.
üldiselt on näiws-meM iseäranis ko joogi kui ka ümbertöötatud põllu-, karja-,
dumaa tööstus tuntawalt suurenenud. Se aia- ja kalandussaaduste osakond. Selles
wõistlewad esirinnas meie pare«
da peab tõendama eriti wäike- ja kesktõös osakonnas
mad
piimatalitused,
mille arw ulatab sada
tusharude kohta. Suurtööstus on üldiselt
deni.
Esinewad
meie
suuremad eksportöö'
oma endistesse piiridesse jäänud. Wälja rid baconiga, wõiga, munadega
jne. Kunst
maa suurtööstus on ennast aga, rikkaliku wõi tehased on wõistlemiseks üles anmtd. '
malt üles anmid, peaasjalikult põllutöö ja
Eriosakonnad on rikkalikud: 1) juubeli
piimaasjanduse masinate ja riistade näol. eksportkaupade osakond, mis ruumi leiab
Ka rohkel arwul on teisi wälismail wal börsisaalis, mille korraldamisest osa wõtab
mistatud masinaid ja riistu.. Näitusel esi kaub.-tööstusministeerium, wälisminis
newad ka mõned kaugemad Euroopa riigid. teerium ja suuremad organisatsioonid, 2)
Põllumehele tõotab mess saada masinate ja Ülemaaline kodukäsitöö osakond ühes wõist.
tööriistade muretsemiseks igatahes wäga
kusega. See osakond korraldatakse haridus
soodsaks kohaks.
ja kaub.-tööswsministeeriumite, ning was
Kodumaa tööstusest rauatöö alal tuleks tawate organisatsioonide poolt moodustatud
nimetada rida maa tööwankreid kui ka tõl komitee kaudu. See osakond on kujunenud
km ja sharäbanisid. |
arwurikkaks, millesarnast Eestis seni pole
Tekstiiltööstus on kõikide siinsete suu nähtud. 3) Uute leiduste ja patentide osa
remate ja tähtsamate tehaste läbi esitatud. kond pakub pareinat wõimalust meie kodu
Peale selle hulk wäiksemaid sellel alal. Ka maa „Edissonide" leidustega tutwunemi
seks.
Väljamaa on esitatud,
i Kodukäsitöö osakonda on rikkalik kogu
Üldiselt paistab tänawune näitus-mess
mitmesugustelt aladelt üles antud.
kõikidest endistest . arwurikkamaks kujune
Nahatööstus on rikkalik, esinewad kõik wat.

siooni süwendamiseks oma seltsimehest pea*

tahetuhandelist lisatasu (mis teistel juba kaks
korda käes) kui mingit ennekuulmatut imet ja
õnne, kuid see ei tule teps mitte...
Nelipühiks oli see ust kõVemaks kui kunagi
enne paisunud, sest «ülemus" kontorist kinnitas
aina seda usku. Vandudes prohweti habeme juu
reS, et seekord saab tingimata. Teisest küljest

Mned märkused raamaluko

7.

tööerakond 105, ' rahlvaerakond aga kõigest 6
häält.

Nii luiskab Saaremaa leheke.
Läti õhuühenduse selts ren
dib oma lennukid Soome
lennufeltsile.
Läti õhuühenduse- aktsiaselts on läinud'
aastal üle miljoni rubla kahju saanud.
Seltsi juhatus pidas kaua aega läbi-rääki
misi posti-telegraafiwalitsusega õhuposti
tariifide tõstmise asjus, kuid kokkulepet ei
saawutanud. Nüüd on seltsi juhatus otsus
tanud tegewust lõpetada ja lennukid Soo

'BMIo wälla koolide ühine pidu hästi õnnestunud»
Ilusamateks kewade pidudeks on kahtle
mata noorsoo pidud. Ka Setumaal püü
takse põhimõtet maksma panna, et igas wal
las oleks kewadel ühine wallaalgkoolide õpi
laste pidu..
Niisugune ühine algkooli õpilaste pidu
oli pühapäowal, 30. mail, Wilo wallas,
Koshelkis. . Juba wara hommikul hakkasid
üksikud koolid lippudega ilmuma Koshelki
poole, mõned koolid isegi 10—15 wersta
kauguselt. Kogumise kohaks oli Koshelki
uus ruumikas koolimaja. Pidule ilmus 3
Wene ja 7 Eesti kooli. Opimste arw. tõusis
ligi poole tuhandeni.
Koolimaja saalis olid algul mõned üldi
sed ettekanded, millele järgnesid koolide
kaupa eesti- ja Venekeelsed palad. Kooli
juurest mindi pidurongis 2 kilom. eemale
mägedest ja metsadega ümberpiiratud ilu
sasse orgu piduplatsile. Peale õpilaste oli
siia ka rohkel arwul rahwast kokku kogunud.
Pidu awamise kõne pidas wanem õpetaja
Kalmus, mille peale waimustatult lauldi

Kõne peale lauldi weel kord waimusta
tult riigi hümni wiimast salmi. Wene keeles
kõneles õp. Slatinski, kelle kõnele järgnes
Wene õpilaste suust Eesti hümn Wene kee
les *. ' '.yjd
Nnüd algasid mängud ja laulud wabas
looduses, küll üksikute koolide, küll koonda»
tult kõikide poolt.
Wallawalitsu.se poolt oli lastele 7000 m.
eest maiustusi ostetud, mis siin neile koolide
kaupa wälja jagati. Kui noorte meeleolu
haripunktini oli jõudnud, tuli kange äikse
wihm, mis pidustustele enneaegse lõpu tegi.
Noortepüha Wilos läks hästi korda ja
jättis laste peale ülendawa mulje.
Pidu ajal oli koolimajas Koshelki ja
Metkowitshi koolide poolt õpilaste tööde
näitus korraldatud, kus hulk ilusaid töid oli
wälja pandud. Piduline.

Paide kaubatarwitaiate
ühisuse „Jwa" tegelvus
Paide kairbatarwitajate - ühisuse „JKa"
asemikkude kogu koosolek oli 31. mail, kus
wastuwõtmisele tuli ühisuse läinud aasta

õpetajaile. Kawa: Eesti ajalugu ja fui.
tuur. Kursuste kestus umbes 2% nädalat,
9. augustist kuni 25. augustini. Samal ajal
korraldatakse ka usuõpetuskursused.
b) algkoolide õpetajaile. Kawa:
matemaatika ja astronoomia.
c) keskkoolide õpetajaile. Kawa:

riigi hümni. Selle järele pidas S. Sommer
pidukõne. Kõne sisuks oli kolmekordne ke
wade: looduses, nooruses ja Setu rahwa
ärkamises.

me lennuühisusele rendile anda.
rane olnud ja täiesti lubamatu seltsile, kui selt?
raamatukogude nõudeid mitte ei oleks täitnud wa

rustamisel, s. o. neid raamatuid mitte saatnud,
mis õieti ministeeriumi laenudega kirjastatud ja
mida kogud ise saata nõudnud. Pealegi kuuluwad
E. K. S. raamatud kõige soliidimate ja wäärtus
likumate hulka, mis. meil üldse olemas.

Mõnel näikse eriline püüd olewat seltsi sihili
kus Valgustuses näidata (waata Bernh. Linde ar
tiklit k.-ü. „Looduse" raamatute kataloogis „Naa
matute tutwustaja nr. 7"), kuid on muidugi seltsi
asi, kus ja kuidas ta nende härradega tahab tõsise
malt juttu ajada, sest seltskondlik organisatsioon;
pealegi nii lugupeetud nimega kui Eesti kirjanduse
selts, lubab küll waewalt, et teda põhjuseta mus
ta takse.

Eesti kirjanduse seltsi wastu on mobiliseerunud
mõned puht ärilised ettewõtted sellepärast, et selts
kogudele warustamise! nii Vastutulelikud tingimu
sed pakkus, et sel inetul omawahelisel "wõistlusel

warustamise assus, mis üksikute _ kirjastajate ja
raamatuäride wahel teineteise wälsasõõmiseks käi

mas oli, lõpp nõnda peale tuli. Asi nii siis liht
sasti seletataw. E. S.
Eelpoolne seletus ei seleta ega lükka ümber üh

tegi wäidet, mis olen esitanud, maid toob ainult
uusi asjaolusid ja isikuid mängu. Protsentuaalne
tabel, mille a l g u s est ainult kõneleb E. S., oleks
lõpuni tooduna huwitawamaid andmeid pakkunud,

mille järele need Eesti kirjastused, kelle Väljaan
ded pole wähem sobiwad kogudele ja kelle kätte on

koondunud kogu algupärane Eesti ilukirjandus,
nagu „Noor-Eesti", ~Odamees" ja „Warrak" on

aruanne.

Nagu aruandest selgub, on aasta! jook
sul kaupa müüdud 46.433.507 marga eest;
sellest summast liikmetele 16.627.064 mar
ga eest ehk 36 % kogu läbimüügist, wõõras.
tele 17.369.786 mk. ja asutustele 2.587.799
marga eest; peale selle on müüdud Vekslite
wastu 4.662.300 m. eest kaupa. Lihakarni
kauba müügisumma ulatab 3.964.609 m. ja
pagariäri müük 1.321.949 margani.
Jnwentuuri tegemisel oli kaupa ladus
omahinnaga 10.113.076 marga eest. Aas
ta jooksul osteti kaupa juure 46.384.935
marga eest.

Kauba müügist on üldse kasu saadud
4.247.707 marka ja puhaskasu 443.7770
marka.

Kulusid on ühisusel olnud: palkadeks
jichatusele 90.000 mk., rew-isjonikamisjonile
25.000 mk., teenijatele 1.953.300 mk. aju
tistele tööjõududele 43.510 mk., sõidu- ja
päevarahadeks on kulutatud 33.378 mk.
Liikmete osamaksu attoe tõusis 1.164.781

selles protsentide tabelis langenud õige wiimastele

marga peale, laenude arwe 5.918.364 mar

pulkadele.

gani.

Kirjastajate nõupidamine Tartus asus E. K. S.
warustamise süsteemi wastu ühemeelselt eitawale
seisukohale ja sellega on juba kõik öeldud.
Mis puutub sihilikkuse oletustesse, sits on see
liiga suur tung teiste silmades pinna otsimine, ku

na oleks olnud palju õpetlikum lugeda, kas õien
daja E. S. ei teagi, et härra Eduard Schönberg
E. K. S. äriliste kasude kaitsemise eest raamatute
läbimüügi kogusummast kindla protsendi saab. Ei
tohi ka unustada, et E. K. S.-il on kaks palet: kir

Liikmeid oli ühisusel c.asta lõpul 632;

1919. aastal 1605.

matemaatika, kosmograafia.

d) Jngliskeete algkooli aineõpe
tajate ettewalniistuskursusad, 3.
grupp, kestus 6 nädalat, 12. juulist kuni 21.
augustini. •
Jngliskeele algkooli aineõpetajate ettewal
mistuskursused Pärnus, 3. grupp, kestus 6
nädalat, 12. juulist kuni 21. augustini.
Eesti keele ja koduloo kursused
Narmas ja Haapsalus.
Kursused kestawad 4 nädalat, 26. juulist
kuni 21. augustini.

Saksa keele täienduskursused tegelikku
dele õpetajaile Wiljandis ja Paides. Kursused
kestawad 4—5 nädalat, algus 26. juulil.

Laulu- ja muusika kursused algkooli,
kuni 21. augustini. Kuresaares, kestus 3

õpetajaile Tartus, kestus 4 nädalat, 26. juulist

nädalat. 14. suunist kuni 3. juulini.
Käsitöö, öpewahendite Valmistamise ja joo»

nistamise kursused Tallinnas, kestus 6 näda
lat, 12. juulist kuni 21. augustini.
Ekskursioonide jaam kodumaa tundmavppi
miseks Irboskas, kestus 2 nädalat, al
gus 9. juulil.
Aiaas janduse ja majapidamise kur

sused tegelikkudele õpetajaile Laanemaa õpeta

jäte seminaris (Uuemõisas, Haapsalu ligidal),
kestus 4_ nädalat, 15. juunist kurn 15 juulini.

Usuõpetuse kursused, kestus 2 nä

dalat, 2. augustist kuni 14. augustini, Petzeris
la Nakweres.
. Majapidamiskursused Jänedal (eestkätt õpe

tajaile). Kursuse kestus 2 kuud, algus 28.
luunil.

Suwekursttsed koobiõpe
Wäljastamata telegrammid Tallinna peatelegraasi
kontoris:
tsrjatele.
Kaljaasi Polaaris Pulli Koiwistust; Malte
Haridusministeerimn! korraldab 1926. a. uek Tartust; Kalmet Pärnust.
suwel õpetajatele järgmised kursused:

Õpetajate edasiharimise kursused Tartu
janduslik organisatsioon ja kirjastusi!! äriette
wõte. P- P.
ülikooli juureS: a) alg, ja keskkoolide

Wäljnandja kirjastus-üliisus „Kaja".
Wastutaw toimetaja K. Wakdson.

8. — Nr. 12?.

Kesknädalal, 2. juunil. 1926.

St a f t*
Di. Salne leul.

WWIZIMHMU-U
- ' - hukatud Tallinnas,
i teatab härradele aktsionääridele, et kuna 29.
mai peale määratud korraliseks peakoosolekuks
nõutud arvu aktsiaid ettepandud ei olnud, siis
peetakse ära teistkordne.
tiilK gini
29. juunil 1926. a., kell 2 p. 1. Tallinnas, juhatuse
ruumes, Suur Tartu maant. nr. 86.

Sise- ja WMaiM
Wastuwõlmine kella 10—12 ja

4-6.

teraskambrisisseseaded ja soomusuksed

Girgensoni uulits 13-10.

firma Meriwaara
BWiISiMwW.
on wäljatöotuse ja suhtes wäljaspool

Põllumehed, tarwitage juhust!

Ons mootor iua

ninuesitaia Eestis
PHRLIPP
SCHAFFER
rnlLßrr a^rlMK-rcK

odawasti ärareisimise pärast.
Kõigist 1 kuu töötanud. Sünnis
weskllc ja rehepeksuks, edast
wlidaw rataste peal. Saue jaa

Harju uul, nr. 21. Kõnetr. 12-12.

mast 3 kilom. Teateid saab
Kauba uul. nr. 18—12.

PAEWAKORD:
1) 1925 a. aruande läbiwaatamine ja kinnitamine,
2) 1926 a. eelarwe.
3) Waiimised.
4) Kuldbilansi kinnitamine.
5) Põhlkapitaali suurendamine.
6) Põhikirja muutmine.
7) Jookswad asjad.

- iMaaniline saapaparandos- ia Mirtallalaislstüs T hauariste
I f?A Malmraad I !
suuresJawalikus
1 vene ttin. nr. 19, J. SaKeufe
puusörgiäris. j

Põhikirja § 44 järgi on see peakoosolek otsüsewõimü
line, .ettepandud aktsiate arwu peale waatamata.
Hääleõiguse saamiseks peakoosolekul peab ettenäitaja
nimele väljaantud aktsiad, kui ka kviitungid nende asutuste

B—B— l i— -r. ... i mmmmm n JLI HL^T-MJU-J. U .WWr.f

«W

1 ..King" 1
: Suur Karja uul. nr. 2, :
S wõtab wasiü igasug, jalanõude tallatarais- ja parandüsföid. 3

3 Hinnad: S
laidade allapanemine meeste saabastele Mk. 290—310. •jj

„ „ naiste . „ 235—255. j
, laste „ suuruse järele.

poolt, kelle juures aktsiad hoiul on, juhatuse kontoris
(Tallinnas, Suur Tartu mnt. nr. 86) kuni 22. juunini 1926 a.
ette pandama.

Peale ühisuse põhikirja § 36 ettenähtud krediitasutuste
on veel järgmised väljamaa pangad õigustatud niisuguseid
kwiitunge välja andma:

126 NKžf jsCj teatab, et linna kesk- ia kutsekooVjM Wffl lidesse sisseastuda soowijate

Kleinwort Sons & Co., London.
Meridelssohn & Co., Berlin.
Mendelssohn & Co., Amsterdam.

saMirjafle wastuwolraiie.
on 11. juunil s. a. kuni kella 4 p. 1. koolide kantseleis.
Palwekirjadele tulewad juurelisada: 1) tunnistus
eelhariduse, 2) wanuse, rahwuse ja riikkondsuse kohta
ja rõugepanemise tunnistus.
6-klassiliste algkoolide lõpetajaid wõetakse wastu
järgmistesse linna kesk- ja kutsekoolidesse: poegi,
humanitaargümnaasiumi —S. Kloostri 16, poegi, reaal
gümn, ja Saksa poegi, gümn.— Wabaduse puiestee 2,
poegi, kommertsgümn. ja poegi, kaubanduskooli W.
Pärnu mnt. 19-a, tüt. I gümn. ja ühisgümn. Narwa
mnt. 1, (üt. II gümn., tüt. kommertsgümn. ja tüt. kauban-»
duskooli Jaani 1.13, Saksa tüt. humanitaargümn.—
Wene t. 15, Wene ühisgümn. Narwa mnt. 6ja
Naiskutsekooli Tui t. 12.

NflttSioiilsus „Muna"
aasta- peakoosolek
- peetakse ära pühapäeval, 6. juunil 1926. a., kell 5 p. i.

Ühisklubi ruumides, Pikk uul. 42, millest liikmeid palu
takse lahkelt osavõtma ilmuda.

Päevakord.
1. Koosoleku juhatuse valimine.
2. 1925. a. aruande läbivaatamine ja kinnitamine.
3. Kuidbilantsi kinnitamine.
4. 1926. a. eelarve kinnitamine.
5. Walimised põhikirja järele.

16. Läbirääkimised. Müügifihisus „Muna" juhatus.

Nendes koolides, küs sisseastuda soowijaid rohkem kui wabii
kohti, korraldatakse 12. juunil võistluseksamid.

Linna kooüwalitsus.

KAPJADE RAVITSEMISEKS y. 4jjjfe
lIABIAIdWVDE

KABJAMAARE MKWM ------

fv TEADAANNE.
Tallinna Peatolliameti korraldusel tulewad
4. juunil s. a. müügile tollilaos nr. 1 teistkordsel
oksjonil vana t. s. § 582 põhjal ülejäänud osa
kaupadest,'millede üksikasjalik nimetus ja muud
teated on väljakuulutatud R. T. nr. 3 12.
jaan. 1926. a. lisas. Ühes sellega teatab Pea
tolliamet, et 1271 kasti vikateid enampakku
misele ei tule.
Peale ülalpool tähendatud kaupade tuleb
esimestkordsel oksjonil müügile vana t. s. § 562
põhjal 5 kasti mark A. R. C. O. S. 6/10 ter
momeetreid, kaal netto 28 pd. 5 nl., hinnaga,
mis R. T. nr. 3, 12. I. 1926. a. lisas välja
kuulutatud.
Tallinna Peatoliiamet*

laita linna Halos
teatab, et haridusministeeriumi
Ä» 18.11.1924. a. nr. 2544 määruse täitÖGsJjÜ? pwž/ miseks korraldab koolivalitsus
kodufippijaile lastele
Olf£9Wiifl üksikute klasside kui ka
BlmSnllllll terve kursuse ulatuses järgmiste
linna algkoolide juures:
1. eestlastele 18. algkoolis Laiu, 25, eksamite
algus 7. juunil kell 12 päeval;
2. sakslastele 23. algkoolis Endla. (Wittenhofi)
uul. 2-a, algus 12. juunil kell 9 hom.;
3. venelastele 19. algkoolis Pikk u. 69, algus
7. juunil kell 12 päeval ja
teistest rahvustest lastele , oma valiku järele ühes
nimetatud algkoolis,
igal lapsel olgu kaasas ristimistäht ehk vanemate
* isikutunnistus. Linna koolivalitsus.
Sootaga wallas
võtab ,KAJA" ja tellimisi vastu j
herra O. Linno, Kastli külas.

waitlSUS teatab, et
# Tallinna
linna hoolt
õpilaste
üleskirjuta
mine ja vastuvõtmine
linna algkoolidesse
tulevaks 1926./1927. õpeaastaks on 12. ja 14.
juunil kella 10—1 e. 1. ja 5—7 p, 1. kooli
kantseleides.
Koolisunduse alla kuuluvad kõik 8-kuni 15 aasta
vanused (sünd. 1. aug. 1911 a. kuni 1. aug. 1918 a.)
lapsed, kui nad algkooli neli klassi pole lõpeta
nud. Lähemalt müürilehtedelt. Linnakoolivalitus.
I Kes tahab raha teenida
see ärgu aega viitku,
waid sulglooma kaswatust

ta kohe sisse seadku!
Haudumismunad paremast
münejast tõust, tüki
hind 20, 30, 50 marka.
Päewased kanapojad etteteiümiste
Haudumismasinad, wöõrasemad ja kõiksugused tarbed
kanakasvatuse alal.

A,»§. „Mtira,wei" Tallinn,
Uus tön. 7, kõnetr. 8-28.
1 uus 4 hob. jõul. Wolfi
weetaw lokotnobiil
Ladu: G. Gnadebers ia E. Legden
t TALLINN, Suur Karja uu!. 4.

juhtumisi müüa.
3. jiaubner, masinavrabrik
Tartus, Jaama uui. nr. 54. Telefon 12.
™"1

vimm—
| müüb

Huwitaw raamat on igal ajal kõige
kasulikum seltsiline.
Oma sündmusrikka ja põneva sisuga köidab kõiki nüüd
sama ilmunud Inglise kirjaniku Edgar Wallace romaan

1 ainult suurel arwul wabrikuhindadega
|| Originaal Austria

Jadunud millon"
Londoni elust. 180 lehekülge. Hind 120 marka.

Müügil kirjast, o/ü. „KAJA" kontoris, Tallinn,
Pikk uul. nr. 42.
M WiDBSI,

Talllan, S. Tatari uul. nr. 1.

Kes raamatu hinnal postmark, või rahas ära saadab,
sellele saadetakse raamat postiga koju kätte.

\ Elwa alewis 1

RIISI Raudteevalitsus valad
aavemdrlks IZZ.OOO tukki
lamme aluslappe
mõõtudes 4 m/m x 135 m/m x 180 m/m kuni
19 m/m x 180 m/m x 180 m/m. Tempelmaksus
tatud kinnised pakkumised, märgusõna all „Älus
lapid", saata 15. juuniks s. a. kell 10 R. W. Warustus
osakonda, Peetri tehas, Tallinn, kuhu ka kirjalikult
ehk suusõnal pöörata ligemate andmete saamiseks.
A.-K. trükk, Tallinn.

wõtab „KAJA" ja «TEATAJA"
£J tellimisi ja kuulutusi wastu Ja §
müüb «Kaja" üksikuid numb- @
§ reid k.-m. H. LELL & KO. o
°
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