üksik number 5 senti.

73. aastakäik.

„Poatlm«h*" «•lllmispMaSi

Ilmub Iga plewj

Kodumaale: 1 kas peale postiga 1 kr. 50 senti» postita 1 kr. 35 seati

Toimetase ja talitase aadress: ..Postimees", Tartu.

Kõnetraadid: talitusel nr. 80; pea- ja tegewtoimetaja 2-86; toi

Postimees

metuse sekretär 9-86; kaugekõned ja* Tartu teated 1-86.
Telegrammi-aadr.: ..Postimees", Tartu. ..Postimees", Tal
linna, Wene tn. nr. 1. kõnetraadid 16-—ll ja 30—81.
Toimetuse kõnetunnid: Jaani tän. nr.ll/13, lehe toimetu
ses äripäewal kl. 10—12 e. 1. ja 6—7 p. I. Peatoim, kõnet. 12—I.

Tarwitamata käsikirjad hoitakse ainult sellekohasel
soowil alal.

..Postimees" asub Jaani t. nr. 11/13 (omas majas) ülikooli
wastu. ~Postimehe" raamatukauplus Suurturg 16, telefon 250.

Aadressi muutmise korral tuleb 25 senti maksa ja wana
aadress üles anda.
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Neljapäewal.ZO. mail 1929. a.

Rootsi kuningas saabub kuue sõjalaewaga.

1 » , * TA "

6 . . . 7t„ 50 „ m 6»50 »
Wäljamaale: 1 kuu peale 4 krooni.
Poola, Läti ja Leedumaale 1 kr. 50 t. kuu.
Kuulutuste ühe weeru millimeeter kuulutuste küljel 5 eentl,
lehe eesotsas 10 senti, tekstis kuulutuse kirjaga 12 senti ja
tekstis teksti kirjaga 15 senti. Eelmise päewa õhtul kell 4
ülesantud kuulutused ilmuvad järgmisel päeval. Pühapäevasesse
lehte lõpetatakse kuulutuste vastuvõtmine laupäeval kell 3.
Hinnaliste lisade tellimishind: ~Sädemed" 20 senti kuus.
, Lasteleht" 30 senti veerandaastas. „Tervis" veerandaastas
60 senti. Tellida võib lehte igast päevast alates kuni iga kuu
viimase päevani.

Tänast lehte on 8 lehekülge
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Paawsti nuntius Tartus.
Tapmine parlamendi kõnetoolilt.

Läti pr«fid-ndi killaSkäU jõudis lõpule, asuti koduteele.
Skuptschwa weretSõ arutamine Belgradi linnakohtus.
õnnetus läti diplomaadiga külaskäigu ajal.
Esmaspäewa hommikul kell 8 algas Bel oma surmawoodil ütles, et skuptschina aten
gradi
linnakohtus suur politiline protsess, taadi puhul pole tegemist mitte ainult
V Stokholmist, 28. mail- „Astonbla- ilmus kuningas oma saatjatega Läti saatkonda,
m:s
käsitab
Meriseid sündmusi stuptschinas Ratschitschi üksikteoga, waid kõige selle taga on
teatel sõidab Rootsi kuningas külaskäi kus ta auks oli pidusöök korraldatud. Pidu
20.
juunil
1928.
aastal. Pärast kuude wandeselts, kuhu kuuluwad isegi endine pea
gule Eestisse ja Lätisse warsti pärast jaani söögil tänas president kuningat lahke wastu
pikuseid
ägedaid
politilisi
waidlusi nüüd sur minister Wukischewitsch, skuptschina esimees
päewa soomuslaewal „Sverige". sduninga wõtu eest, lootust awaldades kuningat warsti
nud
Stefan
Raditschi
ja
Serbia
sisemaale dr. Peritsch ja endine hoowkonna minister
laewa saadawad ristleja „Drottmng-Victoria" Riias näha.
asumisele
määratud
Swetosar
Pribitsche Jankowitsch. Aastase eeluurimise kestel
ja 4 miiniristlejat. Kuningas sõidab kõige
Pidusöögi järele lahkuS president Stokhol
wirschi poolt juhitud Kroaatia opositsiooni ja jõuti otsusele, et Popowitschi ja Jowanowitschi
pealt Tallinna ja hiljem Riiga.
mist. Kell 20 ilmusid kuningas ja president
tsentralistlikult asetunud serblaste ning teiste wõib ainult sellepärast süüdistada, et neil
- Läti president Semgals'i külaskäigu puhul ühes saatjatega sadamasse, kuhu palju rahwast
erakondade wahel, laskis radikaalsete serblaste kawatsus oli kroaatlastele lasta sel puhul,
korraldas Läti-Rostsi ühing esmaspäewa õhtul oli kogunenud. Selle järele asus president ühes
erakonda kuuluw Punischa Ratschitsch sel kui need wõi nende politilised sõbrad, sõja
raudi kuningliku ooperi toredas saalis, kuhu ko oma saatjatega mootorpaati, mis neid jäälõh
päewal skuptschina kõnetoolilt kuus rewolwri- riistad oleksid esimestena kätte haaranud.
gunes umbes 400 isikut president Semgals'iga kuja „Kr. Waldemars'i" juure wiis. Pärast
Pauku oma politilistele wastaste pihta. Kuna Nende mõlema wastu on süüdistus tõstetud
eesotsas.
seda hiiwas jäälõhkuja ankru ja asus koduteele.
Stefan Raditschi sugulane Pawle Raditsch ja ja nagu Ratschitsch olid ka nemad eeluurimise
kroaatlaste rahwasaadik dr. Basaridschek sil ajal wangis.
> Teisipaewa hommikul külastas president ' Läti saatkonna sekretär Gutmani auto põr
Protsessi wastu tuntakse loomulikult
mapilkselt surma said, pääsesid Stefan Ra
Rootsi troonipärija lossi (troonipärija ise wii 7aS StokholmiS sadamasse sõites weoautoga
suurt
huwi. Belgradi linnakohtu istangute
ditsch,
dr.
Pernar
ja
Grandja
haawadega.
bib praegu Inglismaal) ja Stokholmi raekoda. kokku. Mõlemad autod läksid ümber. Gutman
saal
suudab
aga waewalt mahutada arwurik
Raditsch
aga
suri
haawade
tagajärjel
Zagre
Selle järele oli kuninga juures eine, mille jä jse jäi terweks, kuid tema abikaasa sai näost wi
Neil päewil jõudis Tartu paawsti nun
rele sõideti Drottningholmi, kus ka pargis aja gastada. Pr. Gutman paigutati haigemaija. tius (saadik), ja katoliku kiriku peapiiskop bis. Wahejuhtumine tekkis selle tõttu, et kaid kaitsjaid, umbes 200 tunnistajat ja 70
kroaatlane dr. Pernar Ratschitschile ühenduses ajakirjanikku, kes protsessile kaasa elawad.
koolist lossi ja teatrit waatamas käidi. Õhtul
Balti riiges Antonius Zecch i n i, et tut- Makedoonia muhameedlaste küsimusega ras Sellepärast ei pääse eraisikuid protsessi kuu
Muneda siinse katoliku koguduse eluga.
keid etteheiteid tegi.
lama. Politiliste, riigiõigusliste, karistus
Eile enne lõunat tegi paawsti saadik kü
Protsessi arutamine, mis arwata- seadusliste ja psüholoogiliste probleemide
laskäigu linnapeale K. LuiPile kohaliku kato Masti umbes kuu aega kestab, selgi rohkus teeb protsessi käigu kui ka lõpu ette
Fengi sidemed Moskwaga.
liku preestri saatel. Wastuwõtmine sündis ! tab selle draama eellugusid. Samuti selgub, kuulutamise äärmiselt raskeks. Aastase eel
raekojas. Külaline kirjutas oma nime wõõ
Hiina politsei korraldas nõukogude Harbiini konsulaadis ootamata Puistamise. rasteraamatusse. Linnapea tegi wastu l kas atentaat on politiline wõi kriminaalne uurimise kestel on mõnigi politiline pomm
> kuritegu. See asjaolu, et protsessi harilik kahjutuks muutunud. Wõib olla on kohtu
Kaks wene peakonsulit ühes staabiga wangistatud.
külaskäigu saadiku korteri. Antonius Zec kohus arutab, laseb paista kohtu-uurija arwa Õhkkonda ka 6. jaanuari riigipööre mürgita
chini alaline asukoht oe Riias. Ta on üht mist, et siin pole tegemist mitte kallaletungiga nud. Politsei on tarwitusele wõtnud abi
Berliinist, 28. mail. (Trj.) Shang osa umbes 100 hiina politseinikku, keS täiesti
haist teatatakse: Fengi peakorterist saadeti ootamatult konsulaati ilmusid. Lukustatud lasi diplomaatilise korpuse wanemaks Riias. riigi huwidele, Maid hariliku kriminaal nõud, mis kindlustawad enam wõi wähem
Mis puutub katoliku kogudusse Tartus, kuriteoga. Sellepärast süüdistatakse Ratschit rahuliku protsessikäigu, wähemalt wäliselt.
wälja raadiosõnum, mis eitab Nankingi tea ja riiwistawd uksed murti lahti. Politsei
siis ei ole see suurearwuline. Et kogudust ja schi mitmekordses mõrtsukatöös.
Ka kroaatlased ei soowi kohtusaali politiliste
teid Fengi Mägede truudusetusest ja sõdurite sissetungimise ajal tahtsid saatkonna ametni kirikut kaswatada, olewat siinsele waimuli
Protsessi muudab keerulisemaks Meel see tülide näitelawaks muuta. On tunda ween
hulgalisest iileminekust waenlase poole.
kud kompromiteeriwaid dokumente ära põle kule kuuldawasti ülesandeks tehtud eesti keel
Teatawasti eitas Feng ka teateid, et tal tada, sellest läks tuli maja külge. Oldi sun kätte õppida, et jumalateenistus oleks rah- asjaolu, et radikaalsete serblaste erakonna dumust, et tapetud politikamehi pole wõima
nõuk. Wenemaaga mingisuguseid sidemeid on. nitud tuletõrjet wälja kutsuma. Politsei
liiget Toma Popowitschit ja demokraatliku lik hädaldamistega ellu äratada, ja et palju
Et selles kaheldakse, tõendab järgmine lugu: wangistas kõik isikud, kes sel ajal konsulaadis Male arusaadaw.
erakonna liiget Dragutin Jowanowitschit tulusam on selleks kaasa mõjuda, et need wc
atentaadist osawõtmises süüdistatakse. Weel rised ohwrid mitte asjata toodud pole.
Harbiinis, Mandshuurias, pani Hiina po wiibisid. Wangistatütest on 45 wenelased,
on meeles need sõnad, mis Stefan Raditsch
litsei nõuk. Wene konsulaadis toime läbiotsi nende hulgas nõukogude Harbiini ja Muldeni
Koolitöö lõpeb warem.
mise, mille juures kõik konsulaadi ametnikud, peakonsulid ja 3 naist.
juurearwatud ka nõukogude Wene peakonsul,
Harbiini politsei awaldas teadaande, mil
Algkoolides 4., keskkoolides
wangistati. Wangistatute arw tõuseb 70 ini les ametlikult teatatakse, et läbiotsimine nõu
Mees, kes oli Jumalale kõige
Tuleõnnetused Wõru
7. junnil.
mesele. Reuteri agentuuri teadetel otsinud kogude konsulaadis pandi tõime sellepärast, et
lähemal.
maal.
Silmgs pidades kooliarstide põhjendatud
politsei tõendusi sidemetele nõuk. Wene asutu politseil oli andmeid selle kohta, et konsulaa
se ja „fristliku kindrali" Fengjuhsiangi wahel. dis peetakse kommunistlikke salakoosolekuid. arwamist haiguste lewinemise ja õpilaste ter
Wõ r u st, 29. mail. (Oma kirjasaatjalt
Pekingi kaudu teatatakse Harbiini allika Konsulaadi ruumides on leitud ka sõjariistu wislise seisukorra kohta, otsustas, haridus traadi teel). Oöl wastu 27. maid põlesid Rä
ministeerium lubada lõpetada õppetööd käes
test täiendawalt läbiotsimise kohta sealses ja oopiumi.
olewal kooliaastal kõigis algkoolides teisipäe pina wallas Kure külas Hugo Narusbergi
nõukogude konsulaadis. Läbiotsimisest wõttis
wal, 4. juunil kell 12 ja kõigis kesk- ning kut hooned, mis ühise katuse all olid, maani
sekoolides reedel, 7. juunil kell 12. Kesk- ja maha. Ilhe katuse all põles küün, laut, tall
kutsekoolides on uute õpilaste wastuwõtmine ju kuur, teise all põhuküün laudaga. Hooned
8., 10. ja 11. juunil. Weel warem ei wõi olid kinnitatud Räpina walla wastastiku
Noored põllumajandust arendamas.
tulekinnituse seltsis 4.800 kr. eest. Tule põh
dud koolitööd lõpetada.
juseks oli arwatawasti hooletus.
Alweriaad jätkub.
Teine tulekahju oli samal ööl MooSte wal
las, kus põles Kiwisaare talus Gustaw Pe
Riigikohus tühistas kohtupalati
taskändi elumaja, rehi ja rehealune. Kinni
otsuse.
tatud olid hooned 1040 kr. eest. Oletatakse
Eile kuulutas riigikohus otsuse õp. A. kuritahtlist süütamist.
Alweri ja "Waba Maa" wastutawa toime Wiimased maaparanduse laenud.
taja T. Tömbi wahelises protsessis. Teata
Jagamine täna.
wasti mõistis Tallinna-Haapsalu rahukogu
tui ka kohtupalat T. Tömbi 8 kuuks wangi.
Täna hommikul kell 10 on maakorralduse
Riigikohus oli aga otsustanud selle otsuse tü Peawalitsuses järjekorraline laenude jaga
histada ja asja uueks otsustamiseks kohtupa mine. Kogusummas tuleb jagamisele 9
latile tagasi saata. Mis Põhjusel riigikohus milj. kr. Et laenu soowiawaldusi on sisse
sellele seisukohale asus, pole weel teada, sest tulnud umbes 200, siis on arwata, et kõikide
Põhistatud otsus walmib hiljem. Asja aru soowe täiel määral rahuldada ei suudeta ja
Willi Neunhoser.
tamisel arenenud poolte waidluse järele wöib maaparandajad peawad wäiksemate laenu
26. mall tõusis noor saksa lendur Willi
aga arwata, et riigikohus leidis, et käesolew summadega leppima.
Neunhoser Dessaus Junkersi töökodade len
Eeliste noorte pöllumeesteklubi karjakaswat. talwekool. Keskel kursuste juhataja klubi juht Protsess ei käi disfamatsiooni-protsessi liiki
nuwäljal Junkersi tehaste lennukiga, mis
Kartulite
wäljawedu
suureneb.
A. Murd. wõi ühe sõnaga asjaolud, mis „Waba Maa"
„Bremeni" tüüpi on, 12.793 meetri kõrgusele,
Nagu wastawatest andmetest selgub, oli missugune saawutus on kõrguslennu uus il*
õp. A. Alweri kohta awalikkuse ette tõi, ei
Neid noortel, kes oma kodutalu edendami kursustega, Maid korraldasid nagu kooli, kus kuulu eraellu, waid käiwad A. Alweri kui 23. mail Helsingi sadamas Eesti kartulilaewu marekord.
sele juba noorelt kõigiti kaasa püüawad aida põhjalikult käsitati karjakaswatamist. Suur õpetajaameti kandja kohta. Täit selgust an 14 purjekat. Reidil seisid weel ootamas
ta, on õige tee jalgade all. Wiimasel ajal on osa langes karja toitmisele ja tõuparandu nawad muidugi riigikohtu otsuse kirjalikud 2—3 purjekat kartulilaadungiga. Kartulite
hind oli kapa wiisi müües 100—130 soome
Puhastustöö Mehiko
noored sellel alal õige energiliselt tegutsema sele. Mitte ainult teoreetiliselt ei wõetud motiiwid.
marka hektaliiter. Terwe laadungi kaupa on
hakanud. Nad on loonud wastawad põllu küsimusi läbi, waid sellele seltsis tugew prak
saadikutekojas.
Prantsuse riigimehe surm.
mõnel pool müüdud ka 73 soome marka
majanduslikud klubid. Üks niisugune klubi tika.. Kursuste juhatajaks oli klubi juht A.
hektaliiter.
52 rahwasaadikut kohtu alla.
tegutseb ka S e l i s t e s (Pärnumaal). Selis Murd.
te noored on omal alal asja wõtnud tõsiselt.
Palju wärskust tõi noorte töö ümbruS
Berliinist, 29. mail. (Xx\.) New-Dorgi
Nõmme saab ikkagi keskkooli.
Nad ei ole leppinud ainult mõnepäewaliste konna talupidamistesse.
teatel
otsustas Mehika saadikutekoda wälja
Nagu haridusministeeriumi ringkondadest
anda kohtule 52 rahwasaadikut, kes seisid ühen
kuuleme, esineb haridusminister lähemas tuleduses möödunud rewolutsiooniga.
Mikus wabariigi walitsuses ettepanekuga, et
lakid ja leetrid on teatawasti haigused, mis
Sarlakit ega leetrit ei ole karta.
Nõmmele awataks keskkool alates 1. augustist
perioodiliselt aastate jooksul korduwad, siis
Moskwa kongressi lõpp.
Taudi kõrguspunkt oli 1926. ja
1930. a- TänaMuaasta 1. augustist aMatakse
wõib arwata, et tänawu aastal iVnde haiguste
1927. aaStal.
aga täiendusklassid keskkooli õppekawaga, mis „Pjatiletka" wõeti lõpulikult wastu.
laialdasemat ettetulemist karta ei ole. Pealegi
' Terwishoiu Peawalitsuse andmetel on sar> kõnelewad terwishoiu peawalitsuse andmed, et
Rökow pääses siiski „Aikki".
keskkooli omamisega muutuwad keskkooli klas
lakite ja leetrite liikumise kõrguspunkt olnud sarlakite hooaeg on kolmel wiimasel aastal
sideks.
Mos k w a st, 28. mail. üleriikline nõu
1926. aastal, mil oli sarlakijuhuseid 3223 ja olnud aprillikuus, kuna maikuu jälle leetrite
kogude
kongress lõppes teisipäewal. Wõetr
Põllutööministri
abi
haige.
leetreid 4126 ning 1927. aastal, millal sarla. tõusu on näidanud. Sellega wõib loota, et wä»
wastu
majandnskawa
5 aasta peale, walit
WiimsiS
metsaistutamise
päetval
käies
on
põl
kijuhuseid oli 5342 ja leetreid 3018. Ka 1928- hcmalt sarlakitehädaoht on möödunud.
suse poolt esitatud kujul. Lõpetati täidcsaat
lutööministri
abi
J.
Kitsing
külmetada
saanud
ja
aastal oli weel sarlakite arw üpris kõrge
wa komitee walimised. Komitee 586 liikme
selle tagajärjel haigeks jäänud.
Piimasaaduste wäljaweo
2726, kuna leetreid ainult Pisut üle 500 oli.
hulgas on Kalinin, Rõkow, Tschitscherin,
1921. ja 1926. aastal oli leetrite arw kahesaja
erimaksu tulud.
Stalin, Litwinow ja 132 naist.
Wiitina härrastemaja kooliks.
ümber ning sarlakeid alla tuhande. Kuna sarSissetulekuid 164.078 trooni.
Krunt 15 <* Peale rendile antud.
. Põllutöõminister on kinnitanud eelmisel
Wiitina wald Wõrumaal tahab asuda endise
aastal sissetulnud piimasaaduste wäljaweo eri.
Wiitina mõisa härrastemaja tvaremetele koolimaja
End. peaminister Monis.
maksu kulude ja tulude aruande. Nagu sellest
Angouleme'is suri 83 aasta wanaduses ehitama. Härrastemaja oli senini põllutööminis
selgub, on erimaksu aasta jooksul sisse tulnud endine Prantsuse riigimees Monis.
teeriumi Maldamisel. Wald loodab aga kõduncwast
SS
ss
164.078 kr. Ülejääk aasta lõpuks ühes eel
Monis oli peaministriks 2. märtsist 1911. härrastemajast ajakohast 6. kl. algkoolimaja ehi
<0
mise aasta ülejäägiga on tõusnud 23.500 kr. —23. juunini 1911. aastal, mil Prantsuse tada. Põllutõõministri poolt on lubatud härraste
peale. Tähtsamad kulud olid erimaksu alal
presidendiks oli M. Armand Fallieres. Tema maja juure ka mastaw krunt 13 a. peale, kusjuures
toetused põllumajandusele 53.073 kr-; kontroll walitsus kandis pahempoolsete radikaalset wallaMalitsusele jääb õigus rendilepingu tähtaja
jaama aruannete kirjastamiseks 8.793 kr.; wä ilmet. Tema tähtsamaks teeneks loetakse pikendamist paluda.
Mi
Maja ehitamine algab juba käesoletval aastal.
lismaa esituskuludeks 12.000 kr. ja palkadeks tööliste pensioni seaduse läbiwumise ette
50.584 kr. tvalmistamist.
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Neljapaewal, 26. mail 1923. a.
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.Postimees*
Ptihapaewal, 2. jaanil kell 1 paewal korraldab Saad
jirwe kodukaitea ühing1 Woidi wabatahtl. tuletõije

altai saalis suura

APOLLO Tlaa. M. nali . a. MatM. TARTUL

t koda- J* waliimi»

Suurepärane, wõrratu näitlejat* koosseisu, ulipSnewa aisa ja uhke lawaataae suurfilm.

I ÜLIKONNA-» i

loterii-aHegri
Pällud*

PAUTU-RIIETI

kÕiksugasts magawastega» Loosimisele tuleb palju

wäartuslikka asju ja põlintõõriistu. Toimkond.

§§ «oowitamo wiljaspool >x?t wõistlust. Tutwunage kauba headuae, wahka ja hinnaga.
RIIDEKAUB ALADU:
W
TldltrnOW,
LVIkiCH
£
KO«
Tartaa, Kaabahoow 6—7. Talef. 156.
Wttjanbi wlljakaupmehe 7 miljoniline
WSlg.
28.i liö n i d st, 29. mail, Eile,. 23. ffp,
wangistati Wiljandi suurem ttuljakaupniees
K. Schneider, keS enese kuritahtlikult .mak
sujõuewks tegi sa kreditoridele ligi 7 milj.
Noored reisiwad.
senti maksta jättis. Mai algul laskis ,K.
Schneider omad wekslid protesti. Kui kohtu
pristaw läkS K. Schneideri ärisse Tartu täna.
Zattu keftkooNde rohtearwulised ekSkurfiooatd.
wal warandust üles kirjutama, siis selgus, et
omanik oli kõrwaldanud suurema osa pAlutõö
Seminari esimesed klassid fSidawad Jttm
Mitte üksi põllumehele, waid ka waimlsiele
riistu ja wilja. Kuuldused liikusid ringi, et töötegijale osutub Mugawate kewade ilmade rn alul Pühas ärwele, teised kl. TaewaÄotta.
wilja on SchneiLer wiinud Wiljandi walda saabumine suureks sündmuseks, eri tt meie olu mandad kl. Wõrru, Petseri, neljandad kl. Põhjan
Eesti rannikule , kk. Pärnu ja kuuel U§
tallu ja metsa ära peitnud, kuhu ka des, kus Me alaliselt kannatame põhjamaa ka. Saaremaale.
otsima mmdi. Põllutööriistad saadi kätte ta reda kliima tujude all. Kui Mke nii meelita
Eesti tütarlast» giwnumsimntft fWtbtM
lu sauna tagant tiigist, kuna osa neist ja wili walt paistab, ja wast-lehtinud punde noorte tvad tulema nädala lõpul teised ja neljandad klaS#
Vübaj autoele, kolmandad kl. Petseri ja abitum
oli peidetud talu läheduses olevasse küüni. lehtede waigu lõhn ninna ja kopsudesse tungib, Kd
riendid suwetvabeajal Rootsi.
Wahepeal katsus Schneider kuid ta siis ei saa kõige parema tahtmise juures igawa
Kõige kaugemale ulatutv 'öeisikawa tn JCow
bati Wiljandi raudteejaamas.
kantselei laua äärde wõi raamatuwirnade ta. tu linna Tütarlaste gümn.
27. skp. tegi Wiljandi-Pärnu whukogu ha istuma jääda endise püsiwusega. Eriti on
JOfifmcb klassid on juba Viinud
tsiwülosakond otsuse, mitte põhjal ja kreditoori maksew fee, koolinoorte kohta. Neile on reise rannikul, Nirrlva?, Pühajärwcl ja ViunamäÄ. Sile
de nõudel Schneider 28. mail wangistati. ja liikumist tarwis peaasjalikult, oma silma kawaises üks neljas klass sõita Alatskivile sa
Miiuriendid tahawad sõita Soome 1S;
Kreditorid on maksnud suurema summa wang ringi Imendamiseks ning wälisolude wndma Peipsile.
kuni 25. juunini. 15. juulil alatakse ekskursiooni
lale K. Schnederi ülalpidamiseks, milline sum õppimiseks. Niipea kui kewade saabunud, al. Pariui. Reis teostub artvatawasti laewal Tallin
ma teeb Wälja aasta kohta 33.000 senti. gawad ekskursioonide sepitsused. Kaunis sage nair kuni Prantsuse rannikuni, sealt raudteel Pa*
Kreditorid on lubanud Schneideri kinni pidada li, nagu näiteks möödunud aastal, tõmbab il» riisi, fuS peatutakse 8 paewa. AZrof. Labbv oli
Tartu? wiibides lubanud ekskursioonile ParttsiS
wähemalt 5 aastat.
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Kuritahtlik maksujõuetus.

80. Peao*.: Brloltta Mainii Kõrt VMMrmann ja Alfrtd Qtrufe.
W MlkMolo wAlMaltfatfa Mi* ooskoara nMa oo alla Uh.
aianOataOs Loosi» »Q. rOtfu 40. i Koht SO, II koht 2S saati.
NsllsS llt> — Alfos kell 6, pühapaewal kell 3p, L

JKõige kasulikum
ülikonna'Ja patituwiiete
ostukoht on spefriaa! MAooladu
Jiarl Wengerfefdt.
TARTUS - RÜÜTLI TÄN. NR. 5 JA 7 OMAS MAJAS.
fuurim vrafiA —• odan>ad Ainnad.

made tujukus kõigist ilusatest kawatsustest triip,

Streik wärske õhu pärast Kreenholmis.
Kaks streiki kahe PSewaga.
Türi paberiwabrik seisab.
'' Teisipäeval hakkasid Narwa Kreenholmi
vabriku ketrusjaoskonna töölised streikima,
sest vabrikuvalitsus oli tagasi lükanud töö
liste nõudmise, et aknad tööajal avatud oleks.
Töölised seletasid, et kuumad? ilmade tõttu
ei saavat nad sumbunud õhus mitte töötada.
Wabrikuvalitsus ei olnud aga akende awami
sega nõus. Sellepärast jätsid ketrusosakonna
töölised töö seisma. Kolmetunnilise seisaku
järele andis vabrikuvalitsus tööliste nõud
misele järele.

Eile kell M 3 käis Türi paberivabrikus
üldine vile. Töölised jätsid masinad seisma
ja lahkusid töölt, ütlesid, et streigivad.
Töölt lahkus 500 töölist. Streik olevat välja
kutsutud palgamäärade pärast. Wabriku
valitsus ei saanud tööliste nõudmisele vastu
tulla. Kuni õhtuni ei läinud korda kokkulepet
saada. >

Rootslaste ookeanilend.

Rootsi-Ameerika lennuposti kiri.
Käesolewa suwe juunikuul kawatsewad wõtmine juba alanud, ülaltoodud pildil on
rootslased kapten Ahrenberg ja leitnant Flo näha kiri, mis määratud lennupostiga ühis
den (pahemal) Junkersi lennukiga üle Atlan riikidesse, ümbriku pahemal äärel on len
di ookeani Ameerikasse lennata. Lendurid durite pilt.
wõtawad kaasa ka postisaadetisi, mille wastuTuli Tõlliste riigimetsas.
Esmaspäewal puhkes Tõllistes tuli lahti
riigimetsas. Tule läbi häWineS Kullamäe
wahtkonnas 1,35 ja Uulitsa wahtkonnas 0,10
hektaari keskealist metsa. Metsaametnikkude
ja kohalikkude elanikkude kaasabil kustutati
tuli ära. Riigi kahju suurus esialgu selgi
korraldatud suurejooneline kaitsewäe ühendatud tamata. Tuli on arwatawasti alguse saa
õppeasutuste spordipidu ja lahingudemonstrat nud hooletult tulega ümberkäimisest. Süüd
poon hipodroomi wäljal Pühapäewal, 2. lasi pole senini leitud. Asja uuritakse.
juunil peetakse käeSolewa aasta sellesarnane
Marie Under esperanto keeles.
pidustus samuti hipodroomi wäljal.
Eesti esperanto liikumise agaramal tegelasel
Pidustuste kawa or sedakorda weelgi suu prl. Helmi Dresenil on walminud kogu Marie Un
rejoonelisem, kui eelmistel aastatel. Peale dcri parimate luuletuste tõlkeid. Kogu tulev um
wäga mitmesuguste spordiharjutuste on mitme bes saja leheküljeline ja kirjastatakse weel käeS
sugused teatejooksud, eskadroni esinemised ja oletval suwel enne üleilmlist esperanto kongressi
Peale kõige muu lõpuks lahingdemonstratfioon Budapestis. Suurem hulk neist tõlgetest on ilmu
hulg» kahurite, tankide jne. osawõtusa.
nud juba ennem snn-seal esperantokeelses ajakir
Toores, kutsumata külaline.
janduses ja on igal pool head tähelepanu Arata
Kolmekuniugapäewal tuli Laiuse wallas Otti
nud.
Mõned M. Underi luuletustest on tõlgitud
aru talus elutsema Alwiine Joonase korterisse Aug.
Suured kaitsetolle spordipeod ja
lahingdemonstratsioon
Tallinnas.
Teatawasti püstitati möödunud suwel Ton
dile sõjakooli õuele mälestussammas 1. det
sembril surmasaanud kadettidele. Mälestus
samba ehitamise kulude katteks on iga aasta

Kask, keS oli wiinastanud ja hakkas mingi põhju

jeta Mwiine Joonasega tüli norima. Joonase pal
wete peale tvaatamata Kask ära ei läinud. Tülit

scmise ajal tuli koju samas majas elutsew Nikolai
Odras, kes palus Kaske tüli lõpetada ja koju minna.
Kask hakkas ukse poole minema, öeldes Odrasele:

..Mis sa tahad, ma löön sul kuradil maski sisse."
Kui Odras Kasele järele läks, et ust kinni tõmmata,
pööras wiimane ennast ümber ja lõi mingisuguse
riistaga Odrasele õlale. Wiimane oma kätt ei saa

esperanto keelest ka rahwuZkeeltesse.

Kölnis ilmutvas esperantokeelses päewalehes
..Heroldo de esperanto" ühes wiimiseS numbris il

mus Helmi Dreseni tõlkes Juhan Jäigi luuletus
„Hunt".

Nähti Wene sõjalaewu.
Wene sõjalaewastikul on praegu Baltimerel
alanud suwe õppemanõöwrid. Mitmel korral on

nud enam liigutada. Asjatundja dr. G. Rooks nähtud meie territoriaalwete lähedal wene sõja.
leidis, et Odrasel on õlaluu murtud. Wigastus laewit. Eile nähti Naissaarelt, Pakerordilt ja
kuuluwat raskemate liiki.
Kask tunnistas end süüdi ja Tartu-Wõru ra Stenskärilt wene dreadnoughti kahe miiniristIcjal ja ühe ristleja saatel lääne poole minewat.
hukogu mõistis tema 2 kuuks wangikotta.

su läbi. Tänvwu aga on tväljawaated ses suh.
Kaini tegu Kõo wallas.
tcs hoopis head ja sellepärast ekskurseeritakse
Wenuatapja kohtu eeS.
tänalvu wäga palju.
H. Treffneri gümnaasiumist on siiva ÄS
W i l j a n b i Jt 29. mail. (Oma kirjasaat
jolt traaditeel.) Täna alöas Wiljandi-Pärnu kolmas klass käinud Narwas, teine PärnuS. Nel
klass külastas Haanja Munamäge, esimene
rahukogus Tõnis Mihkli p. P a i s i ja Marie jas
klass NuhajäLwe. Teised klassid plaanisiewad rei
Mihkli t. Paisi süüdistusasja arutamine. sida Wõrumaale ja abituriendid Soome peale koo
Neid süüdistatakse n. s. paragr. 13. 1151 ja litöö lõppu.
Kommertsgümnaasiumis algav' ekskurkioo
rele oma wenna Jaak Paisi tapmises ööl was
tu 17. juulit 1928. a. Kohtuistung algas kell uide hooaeg 4. juunil. Kolmandad klassid sõida
Petseri ja Wörru, teine klass .Pühajärwele.
11 e. l. ja kestab arwatvwasti hilja õhtuni. wad
Abituriendid söidawad samuti Soome, peale õppe
Tunnistajaid oli ilmunud 23, eksperte 5.
töö lõppu.
17. juulil 1928. a. teatas politseile Tõnis
PaiS Kõo wallast Mauglu talust, et eelmisel
ööl on tema wend Jaak Pais end rowolwrist
Gustaw Kleementi wiimane
maha lasknud. Et wennad eneste keskel haiteekond.
WaS wahekorras elasid ja alati riidlesid, tekkis
23. skp. sängitati Tapal igawesse rahu
politseil kahtlus ja kohtu-uurija ning arst sõit
paika
kohalik seltskonnategelane Gustaw Klee
sid kohale asja juurdlema. Tõnis Paisi ja
Marie Paisi andmed läksid ülekuulamisel lah ment, kes 25. skp. südamehaigusse suri. Ka
ku ja süüdistus langes mõlemi peale. Tõnis dunu oli hea töömees, agar seltsidetegelane,
PaiS seletas ülekuulamisel, et ööl kella 2 ajal mida tõendas suur saatj. hulk. Oli sooje järel
kuuldes mingisugust mürtsu läinud tema wälja, hüüdeid, lilli ning pärgi asetati hauale Tapa
kuna wend Jaa? eestoas maganud. Wenna seltside, organisatsioonide ning kadunu sõp
Jaagu leidnud >ta tooobist, kuul paremalt poolt rade ning poolehoidjate, poolt.
läbi --lastud. Tõnis Pais seletas,
Stipendiumid eesti keele
et wend on peale seda weel elanud, kuid arst
õppimiseks Soomes.
tegi kindlaks, et laskmise järele on surm olnud
silmapilkne. Jaak PaiS oli 36 a. wana ja selle ' Neil päewil cttoafi Tallinnas „Soome bu
talu peremees.
roo" ja juba näitawadki soomlased tegelikult,
et
nad hõimutööst tõsiselt lugu peawad. E.si
Põhimõttelik seletus erateede
mene soomuluse liidu eesti büroo nniäraS niit
awamise asjas
inele Helsingi ja teiste linnade õpilastele 700
Maanteede seaduse paragr. 63 seletuseks on Sm?, suumses stipendiume eesti keele õppi
teedeministeerium ringkirjaga 23. maist maa misekZ.
walitsustele teatanud, et kmniswara omanikul
Poisike uppus liiwaauku.
wõi omanduse õiguse Maldajal on õigus ka siis
eratee omamist nõuda, kui temal ühendustee
Illeeile õhtul läks wäike 7-aastaue poisike
awaliku teega küll olemas, kuid selle kaudu ei Kaljo Mahkwci Pääsküla ja Kiwimäe jaa
ole ühenduse pidamine otstarbekohane, wõi kui
luade wahcl olcwasse lnwaanfu ühes oina
see on korratu.
kaaslastega suplema. Poisike läks kõige sü
Sarnasel juhul on aga maawalitsused ko gawamale kohale ja uppus. Teised juures
hustatud enne küsimuse lahendamist kohapeal olejad lapsed ei osanud midagi ette wõtta oma
set tee Ülewaatust toime panema ja selgitama, kaaslase päästmiseks ning jooksid abi järele.
kas olemasolew? tee kaudu ühenduse pidamine
Kui poisike umbes pooletunnilise weesoleku
on otstarbekohane wõi mitte, kas on tee kor järele wälja tõmmati, ei annud elluäratamise
ratu jne.
katsed mingisuguseid tagajärgi.
Kohtu-uurija koht wananenud.
Teine peaaegu samasugune lugu sündis
Riigikohus otsustas Tallinna tähtsamate esmaspäewal Kundas. Kunda algkooli õpi
asjade 1. jaoskonna kohtu-uurija Oswald Ei lane F. Kotlip läks järwele suplema. Sat
nerr wabastada omal palwel, arwates 1. tunud sügawale kohale, uppus poiss. Ellil
augustist.
äratamise katsed ei andnud tagajärgi.
Raha ja aktsiaid warastatud.
Sekeldusi Kolga-Jaani
Tallinna kriminaal-politseile teatas Suurmagistraaliga.
Roosikrantsi tänawal elutsew R. Engelhardt, Osa PõlluPidajaid ei taha tunnustada oma,
et tema kirjuwslaua sahtlist on warastatud
wahelist kokkulepet.
raha ja mitmesuguseid aktsiaid 1952 kr.
Ministeerium sõlmis lepingu Wiljandi
wäärtuses.
maawalitsusega ja see omakorda kohapealsete
Algab hukkunud laewade
põllupidajatega magistraali kaewamiseks.
tõstmine.
Magistraal läbistab laialdased sooheina
maad
ning selle abil wabaneksid liigweest
Tallinna sadamasse jõudis Ameerika pääs
telaew „Ressource", kes hakkab Eesti wetes unlbes saja talu heinamaad. Kõik need sada
hukkunud laewu ülesse tõstma. „Ressource" põllupidajat olid ühiselt nõus magistraali
sõitis Tallinna Danzigist. Päästetööde ju kaewama, kuid asja lihtsustamise mõttes kir
hatajaks on Ameerika päästeseltsi esitaja jutasid maawalitsusega sõlmitud lepingule
alla ainult 13 talupidajat. Nüüd aga, kus
Harry Reissaar.
nõutakse tööde lõpulewiimiseks raha, keeldu
T.J.K. wõitis oma karika.
wad igasuguste kohustuste kandmisest suurem
osa neid PõlluPidajaid, kes lepingule alla ei
Hoogsa mänguga lõi 4:1
ole kirjutanud. Kuna magistraali kaewamise
(2:0).
alustamisel wecühisuse asutamise wõimalus
Teisipäevane jalgpalliwõistlus Tallinna Jalg puudus, siis ei saa tõrkujaid ka sundida, ning
palliklubi ja »Kalewi" wahcl oli pMikule üks nau maawalitsus nõuab lepingu täitmist 13-lt
ditawamatest käeSoletval aastal. Wõistlus oli T. allakirjutanud talupidajalt, mis wiimastcl
J. K. poolt wälja pandud karika peale.
muidugi üle jõu käib.
Ilusa ilma tõttu oli waatajaid rohkesti. Mäng
On endastmõistetaw, et nüüd, kus juba
lõppes 4:1 waStu T. J. K. kasuks.
suurem osa magistraali Malmis, ei wõi jätta
i Mängu kiire tempo mõjub närweeriwalt ka tööd lõpulewiimata. Sellepärast on maa
vahekohtunikule, kes oma otsustes sageli eksib. Kuna
konna weekomisjon asunud seisukohale, et kui
ta esimesel poolajal ofside'e tähele ei pannud, rahulikul teel wõimalik ei ole kokkulepet sobi
leiab ta teisel poolajal neid rohkem kui tegelikult tada, siis tuleb maawalitsuse algatusel tööd
olemas.
lõpule wiia, kultuurtehmkute läbi iga põllu
Hoogsa mänguga elasid kaasa ka paljud pealt pidaja saadaw kasu magistraalist kindlaks
jvaatajad. Eriti silmapaistivalt reageerisid mängi teha lasta ja siis sunnitecl nõuda kulude kat
jäte löökidele mitmed örnemasoo esitajad.
mist ja korrashoidu.

Kümnekordse hinna eest ostetakse tagasi kölk Eesti Kunstimuuseumi loteriitühed
kui loosimist Juuni kuul 1929. aastal ei peeta.

prii korteri ja odavad einestamise wöimcckused

retscda, samuti ka osaliselt priisöidu laetval ja
raudteel. Neis kestab nädalat. Äulitsib oltjS
igal ififul umbeS 50 krooni.
õhtugümnaasiumis »S •!« Weel teisi#
de katva lõplik, küll aga tahetccks# sealgi «innq

tuitvimia kodumaa kenamate kohtadega.

Reaalgümnaasiumi esimesed klassid

sõidawad Pübajärwele, kolmandad klasfid Wõrn«
maale, neljandad kl. Narwa. Abituriendid ttchawalz
sõita õvvetöo lõpul Soome.

Tehnikagümnaasium a* stSa Tffil

teoksil olnud ekskursioonid teinud. Nooremad klaKa
sid käisid looduSliselt kenamate» kodumaa kohtades

ivanemad klassid eesti tööstuse tsentrumi» Tai-»

linnas.

Emiir Nadir.
Habibullahtt uus wVistleja.
Berliinist, 2S. mail. (Trj.) NagU
Peschawarist teatatakse, kuulutas endine Afga
nistani sõjaminister Nadir khan. keS seni Ama
nullahiga kooS tõõtaS, end AfganiZtcnn «mi
rifs.
Katse erakondi liita.
Suurejooneline algatus Latt». ' i
Riiast, 29. mail. Neil päewil pees
Riias mitu koosolekut demokraatlikkude era*
kondade liitumiseks. Waliti ajutine komitee,
kes liitumise platwormi peab wälja töötama.
Ajutises komitees on kõigi Läti kodanliSte
erakondade esindajad.

Balti üliõpilas-olümpiaad.
21. ja 22. septembril.
Kaunases peetud konMerentfil ti*'
sügisel ärapeetawa Balti riikide
konna olümpiaadi kawa. Võistlus
dcks määrati 21. ja 22. september. Kerge
jõustiku kawasse on wõewd ka 10.000 meetri
jooks ja kaks wõistlust naistele 100 meettj
jooksus ja kuulitõukes.
Piibel ruhnolastele.
Rootsi kuninga kink.
Rootsi üliõpilaste laulukoor „Orphei
Drängar", kes 3. ja 4. juunil RiiaS kontser
teerib, annab tagasisõidul 5. juunil Ruhno
saarel wabakontserdi. Koori poolt antakse
üle ruhnolastele Rootsi kuninga poolt kingi
tud piibel.
Wargused Tartus.
. Jaansonil on wargad fffo wiinud Loo
tule täit. 12 asutvast kuurist hobuserangid 15 kr.
waartuseZ.

Lsiar WiSera teata» käekott twrrtmteft Ott
50 kr. rahaga Liiwa tän. 7.
Eduard Raudsepal oli pikanitpumeel õra nä.
panud Linda tän. 16 108 krooni raha.
Toimetusele saadetud kirjandus
£cr TouriStenvevetn in Yinnland: ««rfSlift
ffic Lommrrreisen kt Finnland 1529 (1.
31. 8.) 12 Ihk.
KirJawastHMd.
A. A. Wana-Sui?lej>a». Palume päewatzuwk

l>N kirjutisi.

õiendus.
EilseS lehes on kirjutisesse „J«seStija" HSS
rnb käsi" eksitan? trükitviga sattunud, mida lahkesti

õiendada palume. Nimelt tuleb sõnade asemel
..enamlise lche hinnaga" lugeda »enamlise lehe

hinnangu."

u ulutuste
abil
wiib äri me ea ema

kaubad ostjale koju.
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Kes täna ära saadab Terwishoiu Muuseumi loterii 10 pileti raha, pääseb preemiate järjekorda.

Inglismaa walib täna oma rahwaesituse.

Kaubaleping enamsoodustuse alusel.

Enamikus (valimisringkondades wöistleb kolm, paljudes isegi neli kandidaati.
Erakondade kibe wöitlus walimiste eelpäewil.
rS-tideirifl' 29. mall. N-ljapS-w-l
liccniqc Inglismaal alamkoja valimisi.
Valimispäeva «cl
» erakondade võistlus kõrgustikuni.
Mõeldavad tehnilised abinõud raken
õ«t valimisvõitlusse. Alamkoja laialisaatMifCl leppisid erakonnad kokku muu seas raa
dio tarvitamise asjus. Kokkuleppe põhjal
anti viimastel päevadel edasi kolme suu
kema erakonna esitajate kõned: esimesena kõ
neles esmaspäeva õhtul wabameelsete poolt
Pr John Simon, teisipäewal järgnes sotsia
listide juhi Ramsay MaeDonaldi kõne ja
kolmapäeva õhtul pöörab viimasena raadio
teel valijate poole vanameelsete juhina pea
minister Baldvin. Walimiste eelsel näda
lal peeti üle maa keskmiselt päeva kohta
1000 kõnekoosolekut. Mitmed kandidaadid
on aja võitmise mõttes valimisvõitluse kes
tel oma valimisringkondadesse minekul ker
geid lennukeid kasutanud.
Kandidaate on iiles seatud 1730.
Erakondade järele jagunevad need kandi
daadid järgmiselt: vanameelseid 590, sotsia
liste 570, vabameelseid 513, kommuniste 25,
teisi 32. See on rekordarv Inglise parla
mendivalimiste ajaloos. 1924. aasta par
lamendivalimistel oli 300 kandidaati vähem
Ales seatud. Tänavustest kandidaatidest on
69 naised. Need naiskandidaadid jagunevad
järgmiselt: 10 vanameelset, 30 sotsialisti, 25
vabameelset, 3 kommunisti ja üks erapooletu.
Walimiswöistlus on kibedam kui kunagi va
rem: 444 valimisringkonnas esineb igaühes
kolm kandidaati,
26 valimisringkonnas igaühes koguni neli
kandidaati.
kahe kandidaadi vahel tuleb 100
valimisringkonnas, nimelt: 70 valimisMgkonnas vanameelsete ja sotsialistide va
hel, 16 valimisringkonnas vanameelsete ja
Vabameelsete vahel, 14 valimisringkonnas
sotsialistide ja vabameelsete vahel. Palju
des valimisringkondades esinevad kandidaa
iidena tuntud
politikameeste pojad, tütred ja naised.
Vanameelse peaministri Baldwini Poeg
Dliver Baldwin esineb valimistel sotsialis
tide kandidaadina. Ramsah Maedonaldi
Poeg on ka tema erakonna kandidaadiks.
Lloyd George'! poeg ja üks tütar on samuti
oma isa erakonna kandidaatideks. Arthur
Hendersoni kaks poega esinevad sotsialistide
kandidaatidena.

Inglise alamkoja koosolekusaal
Täna otsustavad valijad, kes tema pinkidele istuvad, et riigielu suunda määrata.
Valijate arv
Inglismaal, Walesis, Schotimaal ja PõhjaJirimaal, s. o. kõigis valimisringkondades
kokku, on ligikaudu 29 miljonit. Uute hääle
õiguse saamiste tõttu on see 1924. a. vali
mistest saadik tõusnud 8 miljoni võrra.
Naisvalijaid oli 1924. a. meestest vähem 3
miljoni võrra, nüüd valib üle 5 miljoni
seni hääleõiguseta olnud naise kaasa ja naiste
arv ületab mehi 1,6 miljoni võrra.
Neljapäevased valimised kroonivad Ing
lismaal peaaegu ennenägemata võistluse
politiliste erakondade vahel. Selle võistluse
kibedust tõendab muu seas ka asjaolu, et
väga vähestes valimisringkondades norge
mate väljavaadetega erakonnad loobunud on
kandidaadi ülesseadmisest: enamikus valimis
ringkondadest sünnivad n. n. kolmnurksed,
isegi nelinurksed valimised. Samal ajal jäi
laiem valijaskond erakondade jõuping. peale
külmavereliseks, isegi ükskõikseks pealtwaata
jaks, milleks osalt Põhjust andis, et erakonda
del pööretpanevaid küsimusi päevakorrale
tõsta ei olnud. Siiski ei ole usutav, et va-

Skandaalirikas Tapa linnawolikogu koosolek.
Linnapeale awaldati umbusaldust. Jäme fSim.
' Tapa linnawolikogu koosolek 28. skp. oli
järjekordselt kokku kutsutud mitmesuguste jooks,
wate küsimuste arutamiseks, kuid kujunes enne.

nägematult kärarikkaks aj linnapeale „aupäe
waks", kus temale umbusaldust awaldatiPealtkuulajaid rohkem kui kunagi warem.
Päewakorda täiendati punktiga linnawalit
suse seletuse andmisega elektriwoolu maksude
kõrwaldmnise üle. Seletuse kannab ette linna,
pea Ernst Grimm.
Lnw. Kal loeb ette Heinrich Liblikmanni
teadaande tekkinud puuduste kohta ja leiab, et
.siin linnapea on wõimatuseni tegutsenud, kui
siin osaliseltki tõtt on ning leiab, et sarnane
isi? ei wõi enam jääda linnapeaks.
Enda kaitseks wõtab sõna linnapea Ernst
'Grimm, kes ühtegi ettetoodud süüdistust tagasi
ei lükka, waid äärmiste sõnadega teisi haawab.
Tagandatud arweametnik Liblikmann tõendab
omas teadaandes ettetoodud asjaolusid. Sellele
reageerib E- Grimm sõnaga: „kaabakas", mille
peale ta juhatajalt märkuse asab, kuid Liblik

lugeda ning temale umbusaldust awaldada. „Nn

palju kui soowite", wastab linnapea põlglikult.
Enne lüsim. arutamisele asumist teeb Grimm ette
paneku koosolekut kinniseks kuulutada. Lnw. Ruuse

leiab, et see ülekohtune on rohkearwulise publiku
wastu, sest kodanikud kes linnale makse maksawad,

peawad ka teadma, kuidas töötawad „walitud" me
hed. Ettepanek hääletatakse nimeliselt ja koosolek
jääb lahtiseks. Umbusalduse küsimus hääletatakse
nimeliselt, kusjuures umbusalduse atvalduse poolt
hääletatvad C, wastu 2 ja erapooletuid 3.

Sellega on linnapeale umbusaldust
awaldatud, mis publikus owatsioone esile kut
su?. „Ega ma ikkagi ei lähe, mitte kuhugi ei lähe,
tehke mis tahate", reageerib otsuse peale linnapea
E. Grimm. Pahameele torm publikus ja wolikogus
pcaseb lahti. Linnapea teeb ettepaneku süüdlaseks

tunnistada ka laekahoidjat Ruuset ja temale ka
umbusaldust awaldada. Algawad waidlused, kus
juures esitatakse kõik must pesu ja niisugused aS

jad, mida eales pole ühelgi wolikogu koosolekul
kuuldud. Hääletamisel kukub Grimmi ettepanek

mannilt, kes „kaabaka" peale reageerib lausega:

läbi, kuna waidlused ikka kestalvad ning elektriseeri

„Te olete kõige suurem pätt" sõna ära wõe

tud on nii wolikogu kui ka publik 10.000 woldilise

takse.

pingeni...

Tehakse wiieminutiline waheaeg— ettepane
kute tegemiseks. Vaheaja lõppedes teeb lnw. Kaal

Paari wäiksema asja arutamise järele lõpetati
koosolek, sest meeleolu oli liig pinew ja rahulikuks

ettepaneku, koostööd linnapea Grimmiga wõimatuks

tööks mitte-sobiw.

"Eesti Lloydi" tegewusest.
Neil päcwil pidas kinnituse a.-s. „Eesti Llohd"

oma 10. korralise peakoosoleku, kus muuseas kin

nitati 1923. a. aruanne seltsi 9. tegetvusaasta
kohta. Preemiate kogusumma ulatub 532.863 tr.

peale, millisest summast edasikinnitajatele ära anti

258.012 kö. Kahjutasu on wäljamakctud 240.943

sesi kauplusest mälja kujunenud suur kaubanduslik
ettemõte.

ühisusel on üks abikaupluS, kuid lähemal ajal
kawatsetakse uusi abikauplusi atvada.

Praegust külwiseemne puudust silmas pidades
on majand, ü. ..Põllumees" muretsenud suuremal

armul riigi kontrolljaamast proomitud külmisee

kr., missugusest summast edasikinnitajate poolt on
met, millega tvarustab ikalduse all kannatanud
tasutud 172.422 kr.
Elukinnituse osakonnas on kinnitussummad tõus majapidamisi.
Tänawu kewadine äritegeMus on nii elamaks
nud 5.227.942 kr. peale ja näitatv. seega 1.723.973
kr. -suurust juurdckaswu. Aasta jooksul on surma muutunud, et säärast pole meel ühisus näinud.

juhtumiste ja tagasiostude eest Mälja maksetud
28.865 krooni.

..Põllumehel" oli ka raskusi, kuid ühe osa kin

niswara õnnestunud müügiga on raskused kõr

Seltsil on. nagu juba teada, elu--, tule-, Meo-.
önnetusjnhuste-, murdwargusie ja klaapkinmiuse waldatud, olgugi et. praegu üldiselt rasked ajad on.
osakonnad.

JuhawS koosnev järgmistest härradest: K.
Pats. pangadirektor G. Wcstcl. peadirektor Leo

Koolidewaheline kewadpidu
Paides.
Rasmussen, konsul R. Rank, konsul F. Puhk, kind
ralmajor dr. A. Lossmann ja suurkaupmees Tofer.
Pidu peetakse Paide õpetajate ühingu kor
raldusel 2. juunil Paide Vallimäel, millest
Wõru "Põllumehe" tegewus
wõtawad peale linna koolide ka ümbruskonna
elaw.
koolid osa. Eeskawa koosneb muusikalistest
Wõru majandusühisus ..Põllumees" töötab ettekannetest, wõimlemisest jne. Pidu algab
juba 18 aastat, ühisus asutati omal ajal peaas kell 3p. l. tegelaste rongikäignga muusika
jalikult põllurammu ja põllutööriistade ning ma koori saatel rahwamaja suurest Wallimäele.
sinate muretsemiseks. Aastate jooksul on wäike- Wihmase ilma puhul peetakse pidu rahwa
inajas.
MM Mis Äünj .Jers"

limistest osawõtjate Protsent wäikseks jääks.
Missuguste programmidega erakonnad
walimiswõitlnsse läksid ja missuguseid tule
musi nad loodawad, sellest on meie lehe weer
gudel juba pikemalt kõneldud. Jääb ainult
juure lisada, et ennustada tahtjad walimis
päewa õhtul sama nõutud on, kui eelmise
alamkoja laialiminekul. Üheltpoolt ennusta Latt i k: Leping enamsoodustuse alusel on Malmis, nüüd Maja õige waatama minna,
takse suurt „maalibisemist", s. o. Manameel
mis tähendab sõna „enamsoodustus".
sete katastroofilist lüüasaamist, teisalt nende
enamusse jäämist. Vanameelsete juhid ise
on arwamisel, et nad 50—60 kohalise abso
Tuli kosutawat äikesewihma.
luutse enamuse tagasi wõidawad, sotsialist
line „Daily Herold" ennustab sotsialistide
Temperatuur laugemas.
hiilgawat wõitn, sotsialistide juhid näiwad
wähem optimistlikud olewat. Wabameelsete
Wiimased päewad on Eestis püsinud õige
Sademete ja pöördumate tuulte tõttu sn
juht Lloyd George awaldab weendumust, et kerge temperatuur ja kuim ilm, mispärast tun. ka temperatuur langenud ning tõotab weelgi
Mabameelsed uues alamkojas „domineeriwat dus juba tarwidust sademete järgi. Ilmajaam langeda. Tänaseks kuulutab ilmajaam:
osa etendawad."
ennustaski mõned päewad tagasi äikest ja wih
Kõmad loode, ja põhjatuuled. Pilwine,
Walimiste tulemusi oodatakse kõikide me ma, milline ennustus täide läks ainult kohati, paiguti Meel wihma. Jahedam.
rede taga põnewusega, sest rahwuswaheliselt nagu Saaremaal.
Ülewaade kolmapäewal, 29. skp. on mõjuma tähtsusega, kes Inglismaad uue
Õöl wastu kolmapäewa puhkes aga peaaegu
Terawmagede madalrõhkkond alla 755 mm
alamkoja kestel walitseb.
üle kogu Eesti tugew äikesewihm lahti. Nii liikunud Põhja-Wenesse. Osamiinimumid Lääne
tuli tugepz wihmapilw Tartus hommikul kella merel ja Soome lahel. Aörgerõhkkonnad üle 770
4 paiku, mida saatis kõwa tuul. Üldse sadas mm Gröönimaal, Inglismaal ja Lääne-NorvaS
Tartus öösel 0,3 mm wihma. Sellele järgnes ning Kazu-Wenes. Öösel sadas peaaegu kogu EeS
teine wihmahoog päewal kl. y22 paiku, mida tis wihma, paiguti tugewate tuulepuhangute ja
Lein Prantsusmaal.
saatis samuti Pikne ja müristamine. Tugew äikese saatel. Temperatuur Skandinaatvias, Sak
sadu oli öösel Tahkunas, kus sademetemõõtja fas ja Lääne- ning Kõhja-Eestis langenud. Hom
näitas 9 mm. Tallinnas sadas 5 mm, Wil mikul oli Saaremaal 11 kr., Sise-Gestis tveel 2<?
sandil ja Pakerordis 3 mm, Pärnus ja Wõrus kr. ümber sooja. Kõwcnewate loodesse ja põhja
1 mm. Täiesti kuiw oli Narwa-Jõesuus ja pöörduwate tuulte tõttu langeb temperatuur weelgi
Kirde-Eestis.
ja püsiwad jahedamad ilmad mõned päewad.
Jõgede süwendamine käimas.
Weeühingud maid ja soid kuiwatamas.
Põllutööministeeriunii kultuurtehnika bü nõusolekud saadud, algawad süwcndustööd.
roo on otsustanud Nawesti jõe süwendamise
Ka süwendatakse riigi kulul Pirita jõge
riigi kulule wõtta. Neil päiwil anti juba Waida silla juures. Ka seal tuleb kalda
wälja kolmandik tööd. Töö wõttis oma peale äärsete eramaade omanikkudelt nõusolek mu
kohalik ettewõtja hra Grünbauin 140.000 kr. retseda süwendusmulla asetamise kohta.
eest. Nawestis wleb jõe pae põhja purus
Eriti elaw on riigi toetuse- nõudmine
tada ja süwendada.
näiksemate wee-tööde peale. Rohkel arwul
Samuti on otsustatud riigi kulul läbi on tekkinud mitmel pool kohalikke weeühin»
wiia Keila jõe alumise osa süwendamine gnid, kes tahawad ühisel jõul maa-alasid kui
raudteest kuni koseni. Et jõe ääres asuwad watama hakata. Eriti palju on weeühinguid
eramaad, siis on ametlikult poolt pööratud praegu registreerimisel Tartumaal. Niipea,
eramaa omanikkude poole küsimisega, kas nad kui ühingud on registreeritud, wõetakse nende
Jacques Seydoux f.
lubawad põhja mulda süwendamisel oma soowiawaldused läbiwaatamisele ja asutakse
26. mail suri 59 aasta Manuses südame maa kohal jõe kaldale ajada. Niipea kui toetuste määramisele.
rabandusse Briandi kauaaegne kaastööline
Jacques Seydoux. 1926. aastal lahkus Sey
Weksliwõltsija 3 a. wangiroodu.
doux terwislistel põhjustel Prantsuse tvälis
Kõijje Fuurem
Jüri Loim wastust andmas.
ministeeriumi politilise direktori kohalt. Hil
meeste la naiste walmls
jem tegutess ta ajakirjanduslikul tegewuswäl
28. mail algas Wiljandis Wiljandi-Pär
riiete la tellimiste &rl
jal, mille juures ta Saksa-Prantsuse lähene nu rahukogu oma järjekorralist istungit. Esi
KARI ABEL
inise probleemile erilist tähelepanu pööras, mesena tuli arutusele Wastemõisa postijaama
Tartus, Kaubahoow nr. 8.
olles patsifistlise lehe „Pax'i" toimetajaks.
pidaja Jüri Lõimi weksliwõltsimine. Jüri
Lõimi süüdistatakse nuhtl. sead. § 1160 järe
le Wastemõisa talupidajate Hans Jaeski, aastat wana, kolmeks aastaks wangiroodu
Kinniswarade hindamine Tartu
Mart Lõimi ja Karl Kõrge allkirjade wõltsi ühes iseäraliste õiguste kaotamisega. Kohtu
maal alganud.
mises.
kulu 30 krooni otsustati Loimilt sisse nõuda.
Hindamiseks suwel ette nähtud 45.871
Jüri Lõim tunnistas ennast weksliwõlt
Kaks loomakliinikut Wiljandi
hekt. asunikkude ja ostutalufid ja 2180 simises süüdi. Rahapuudusel kirjutanud
hoonet.
maale.
Hans Jaeski, Karl Kõrge ja wenna Mart
Kinniswarade hindamine, millega mine Lõimi allkirjad 200-kroonilisele wekslile peal
Wiljandi maawalitsus otsustas awada kaks
wal suwel algust tehti ja mis sügise tulekuga kirjadena ja wõtnud weksliga möödunud tal loomakliinikut, neist üks Suure-Jaani ja tei
seisma jäi, on nüüd jälle käimas.
wel raha Pangast wälja.
ne Tarwastu. Seni on maakonnal loomaklii
Kontrolör J. Lukatsi juhatusel on tä
Wiljandi-Pärnu rahukogu mõistis 28. nikud ainult Põltsamaal ja Wlljandis.
nawu suweks 8 maahindajat, 1 metsahindaja, mail kell 10 hommikul Jüri Jüri poeg Lõimi,
Uute kliinikute asutamine on tingitud lo*
2 hoonete hindajat ja 1 maamõõtja Tartu pärit Wastemõisa walla Wiljandimaalt, 46 haliku rahwa tarwidusest.
maale tööle saadetud. Maahindajatel tuleks
Esimene Eesti Kinnitus A.*S.
kogu suwe kohta 905 ettenähtud tööpäewaga
45.871 hektari minewast aastast hindamata
jäänud mõisate ja asunduste maid ja peale
EESTI LIOYD
100 ostutalu ära hinnata. Ka Tartu linna
päralt olewad kaks mõisat Soodla ja Sa
duküla ühes metsade ja renditaludega on lin
Asutatud 1919. a Taliiunas, Pikk tSn. 11. Telefon 6—24, 17—03.
nawalitsuse palwe peale hindamisele wõetud.
EIU-,
Hoonete alal on kõik peipsiäärsed külad
tule-,
kawasse wõetud, kus minewal aastal palju
önnetusiukuste-,
palweid ja faedusi külade ja waldade wiisi
murd w£ rgriste-,
hindamise komiteele sisse anti mitteõiglase
klaasi- la
maksustamise kohta. Maksuinspektorite toe
n eoklnnltused.
tusel on nüüd need majad 2180 üksust
Seltsi
poelt
seni
waljsmakstud
kahjude
kogusumma
ulatab
91© Sai© Wll©*> Sl»»» KtllJOlla
i;ii;*cr.ii|v wõetud.
Otis op parimaks tõenduseks kinnitamise määratust kasust, sellepärast fclll9llf©9©
©mJT C'M £A kuni w«il on

4 NeljapZeval, 80. mail 1920.«.

Mr. 143

«Postimees"
Walimiskomiteed tegid

Hulgalise eneseärituse wastu.
TolmuhSda Tartv». KSrwaldamife wöimalused.
Kui wõõraS kevadel Tartu tulles raud > eriti aga laStele, liiati veel rinnalastele, kes
teelt Toomemäele jõuab, on külalisel tunne, peavad abitult korwwankris tolmupilvede kee
et see on päris vana aialinn. Ja kui võõras rus wastu võtma neid eluhäwitawaid idusid,
kuuleb, et siit tahetakse suveks veel teisale 1 miS linna kultuuriwaesus neile vastu saadabasuda, siis paneb see külalise otse imestama.
Mõeldagu ainult sellele, kui Palju meie
Etnnem võiks suveks just siia asudalinna tänavatel on liikumas tiisikusehaigeid,
Walisidki endised riigiametnikud puhkepal kes harilikult oma röga välja sülitavad tä
gal elades veneojal Tartu oma asupaigaks. nawa tolmusse. Ja mõeldagu edasi, et pare
Odav linn, ülikooli asupaigana ühtlasi küllalt mat taimelava tiisikusepisilaste paljundamiseks
elav ja üldiselt terve.
ei saa enesele ette kujutada kui päikesepaiste,
Kuid ometi, kes praegusel ajal siit suveks line tolm linna tänaval!
kaS või Elvasse Pääseb, võib saatusele süda
KaS on siis liialdatud, kui ütelda, et võib
mest tänulik olla. Niipalju on siin veel puu saatusele tänulik olla, kui siit suveks pääsed
duši ja halbust, just tervishoidlikust küljest.
minema? Eriti oma laste pärast!
Kui meil asutatav veevärk tõesti kogu lin
Kui palju on aga neid õnnelikke, kes siit
nas käima hakkab, puhas vesi igasse maija suveks tõesti välja Pääsevad?!
Itlatub; haisevad wäljakäigukohad peavad ta
Rõhuv enamus peab jääma ja jääbki.
ganema kultuuriliste waterklosettide ees; kui
Peavad siis tõesti kõik need ja teised ära
eriti madalamates linnaosades kaovad kõik antud olema meie tolmuhädaohule?! Peame
vastikud lõhnad ja terviswvstased wäliaae meie kõik hulgani iseennast hävitama?! Pea
ted, siis oti suur osa terviskahjulikkudest pisi legi rahulikult, sõnalausumata?!
lastest meie linnast kadunud- Tartu võidab,
Ei, iganes mitte!
eriti suvepäevadel, võrdlematult.
Wähemalt meie pealegi vististi väga
Weel vastikum ja ühtlasi hädaohtlikum paljude nimel ja kaasatundel tõstame selle hä
kõigist muStusenähetest ja lõhnadest on meil daohu wastu valjult häält.
TartuS ka tänawatolm.
Ja oleme kindlad, et tolmuhädale Tartu
Seda on meil ikka olnud. Nii kuri ja tänavail suvekuudel suudetakse tõelikult piir
kardetav ei ole tolmuhädaoht weel kunagi ol panna, wähemalt teataval määral, kui
nud kui nüüd.
aga asjast tõsiselt kinni hakatakse.
Kõigepealt on meil hakatud tänavaid Palju
Ärgu arvatagu, et meie siin nüüd suure
halvemini tolmust puhastama kui varematel hooga kallaletungi ette valmistame linnava
aegadel. Ennemalt Pidi tänavaid kastma, litsusele, mikS see häda ei katsu kõrvaldada.
Mitte sugugi- Meie sõnad ei taha sisal
enne kui neid hakati puhastama. Nüüd aga
lastakse ainult luud käia, nii et tolmupilved tada süüdistusi, vaid ainult äratust ja hoogu
ees ja taga.
aSja kallale asumiseks.
Meil on väga hästi teada, et linnavalit
Et ka puhkisad ise ei taipa, et sellega nende
eneste kopsudele lugematud laengud kardeta susel puuduvad tarvilikud krediidid wõitlu
seks tänawatolmu vastu. Puudub raha ku
wamaid pisielukaid kaela keerutatakse!
Niisama kardetavad on niisugused tolmu lude katmiseks.
tused igale möödaminejale.
Ja kulusid tuleb võitluses tänawatolmu
Otsekoheseks tagajärjeks on sellel uuen wastu. Krediiti peab olema.
Kõige lihtsam oleks meie arust wähemalt
busel veel see, et tänavailt ära koristatakse
ainult pikemad kõrred ja jämedam rämps, kahe suure veoauto alusele plekist kastewõrk
mis kull silmäke vähe lõbu teed, aga inimese seada, ja siiõ vahetpidamata lasta kuivade!
tervisele kõige '.vähem kahju toob. Tolm aga, päevadel, kasteautosid linna tänavatel ümber
kuS miljonid mürgised pisilased oma mängu kärutaba, et järjekindlalt kasta wähemalt kõiki
etendavad, tolm keerutatakse ainult ühelt neid tänavaid, sildu, avalikke platse, kust
kohalt teise, ilma et käsikärul temast vähe autod ja teised sõiduriistad läbi käivadKui palju see linnale maksma läheks, ei
matki osa saadaks pühkmekasti toimetadaÜhelt küljelt on see «uuendus". Teine on tea. Sellepärast palusime asjatundjaid was
tavat arvestust teha. Kui need valmis,
dga weel palju kurjem.
Kui varem voorimees ka tuhatnelja läbi avaldame nad.
Igatahes ei lähe aga kulud mitte nii suu
linna kihutas, siis ei olnud ometi tema järel
jooksev tolmujuga kümneSki osa sellest, mis reks, et Tarku linn nendest üle ei saaks.
Tarvilikkude krediitide lubamiseks tulgu
nüüd autobused, autod, veoautod läbi täna
wate wuradeS üles keerutavad. Suured tol linnavolikogu erakordselt kokku. Asi on seda
mupilved sõna taises mõttes täidavad Tartu väärtOleme julged, et ühel nõul tolmuhäda
tänavaid juba varakevadest, osalt isegi keva
dest-talvest saadik.

KaS sa tahad või mitte, aga wastu pead
võtma kõik need lugematud leegionid kut
sumata külalisi pisilaste vallast, kes nüüd igale
elavale hingele tänaval suhu, silmi, kõrvu,
kaelatagu sesse tungivad.

Jäägu meie linna terwishoiuarstide, üli
kooli tervishoiu professori ja nende kaaslaste
selgitada, kui palju just pisilasi Tartu tänava
tolmu iga kantmeeter meile wastu hingamise
vahendeid paiskab Niipalju on aga ka ilma
ligema uurimisetagi selge, et see on otse elu
kardetav igale inimesele meie ülikoolilinnas.

wigu.

Palju maksab elaw kunst?

Walimiste peakomitee koosolekul, mis tei
sipäewal kell 2 p. l. algas ja mõne tunni keS
tis, tekkisid pikemad läbirääkimised kohalikku
de walimiskomitoede tegewuses ilmsiks tulnud
defektide puhul. Selgus nimelt, et ringkonna
komiteede poolt tehtud töö pole sugugi ühtla
selt sündinud ja ka nende poolt üles seatud
maksimid ei ole ühtlustatud. Weel enam:
osa komiteesid pole ka oma poolt ülesseatud
põhimõtetest kinni pidanud.
Peakomitees arutati, kas tuleks leppida
ainult kohalikkude komiteede aritmeetiliste
kokkilwo teiega wõi tuleks peakomiteel üksik
asjalikult süweneda ringkonna walimiskomi
teede protokollide ja otsuste läbiwaatamisele.
Lõpuks jõudis peakomitee seisukohale, et
üksikasjalik läbiwaatamine siiski tarwilik.
Muudatusi ja ümberkorraldusi tehakse aga ai
nult siis, kui ettetulnud wead awaldawad mõ
ju walimiste tulemuste peale. Vastasel kor
ral muudatusi ei nõuta.
Kuni walimismaterjali ligema läbiwaata
miseni otsustati siis ka edasi lükata mitmes
nimekirjas kandideerinud isikute küsimus.
Tallinna lapsi ähwardab
hädaoht.
Leetrid!
Wiimasel ajal on pealinnas rohkesti leet
reid liikuma hakanud. Mõnel pool on isegi
koolitöö selle all kannatanud. Selguse saa
miseks kutsuti kooliarstide nõupidamine 28.
skp. kokku.- Asja arutamisel jõuti otsusele, et
koolilaste nõrkuse (möödunud suwe päikese
waesus ja talwel möllanud gripp) tõttu tu
leks neid eriti hoida leetrite eest. Sellepärast
soowitati koolitööd lõpetada algkoolides 1.
juunil ja keskkoolis 5. juunil.
Piimanduse nõuandjad
ametisse.
Põllumajanduse peawalitsuse poolt on
pandud ametisse piimanduse nõuandjad. Esi
algul on asunud ametisse 5 nõuandjat, asu
kohtadega Tallinnas, Tartus, Wõrus, Wil
jandis ja Rakweres. On loota, et nende nõu
andjate arw edaspidi weel suureneb. Nõu
andjad on wõetud ametisse põllumajanduse
Peawalitsuse poolt ja komandeeritud taluma
jandus-nõuande büroo juure, et kooskõlastada
tööd jaoskondade agronoomide tööga.

Riigi toetusega teatrite» täis 308.780 pealtvaatajat.
Töölisteater kulutab suhteliselt kõige enam.
Kultuurkapitali nõukogu poolt koKukutsutud
suurema nõupidamise puhul teatrite asjus,
pakub huwi tutwuneda nende kunstiasutiZte te
gewusega lähemas mincwikus.
.. Nagu haridusministeeriumi waStawast aru.
andest näha, on kõik riigi abirahadega tööta
wad teatrid möödunud aasta jooksul läinud
maksma üle
18 miljoni sendiSellest langes lõwiosa, nimelt 9,4 miljonit
senti Tallinna .Estoniale". Teisena järjekor
raS on .Vanemuine" 4,8 milj. sendiga, kol
mandana töölisteater 1,8 milj. sendiga, siis
Draamastuudio, mis sai 550.000 senti. Pärnu
.Endla" 727.500 senti, Narwa ühendatud tea
ter 675 000 senti, Viljandi .Ugala" 675.000
senti, Kuresaare Eesti selts 150.000 senti ja
Võru .Kannel" 50.000 senti.
See on riigi toetuS. Palju said teatrid
etendustest tulusid ja palju riigil juure tuli
maksta? Ka seda ütlH haridusministeeriumi
ettekanne.

.Estonia" etenduste artv ulatus 800 peale
182.048 pealtwaatajaga, kusjuures etendustest
tulusid oli 18,7 miljonit senti, kulusid aga
25,5 mil. Seega tuli riigil maksta
iga .Estonia etenduse pealt 31.500 senti juure.

.Vanemuine" andis 141 etendust 46.220

tajaga, Ui töid sissetulekut 1,1 milj., 8,2 miljoni
sendiliste wäljaminekute juures. Riik maksis see
ga 9000 senti iga etenduse eest.

Wiljandi .Ugala" etenduste arm oli 88, pealt
vaatajaid käis 29.086 a. sissetulekuid saadi 1,8
milj., wäljaminekute olles 2.5 milj. s. Riik maksis
6760 senti iga etenduse pealt juurde.

Kõige wähem läks riigile maksma Wöru .Kan

nel". Tema 27 etendusel käis 7207 pealtvaatajat,
tuuei kassasse 414.800 senti, 708.300 sendiliste

kulude juures. Riigi osa kujunes siin ainult 1300
sendiks etenduselt.

Nagu neist arwudest näha, olid töölisteatri ku
lud wõrreldeS sissewlekutega kõige suuremad. Kui
tema 72 etenduse pealt kõigest 827.100 senti siSse

tulekuid sai ja samal ajal nende etenduste peale
2.589.000 senti kulutas, siis on 'tiigi juurdemaks
25.600 senti etenduselt _ moraalselt suurem
kui suuremate teatrite, .Estonia" ja .Wanemm
se" arvuliselt suuremad summad.

Kultuurkapitali nõukogu koosolekul arutati
ka teatrite liigitamist. Asuti seisukohale, et
,Wstonia" jääks riigi keskteatriks, kuS.
juures tema toetamine täielikult wõetaks riigi
eelarwe krediitidesse- Wastaw summa oleks
12 milj. senti aastas. Samal ajal omaksid
aga wastawad riiklikud asutused õiguse osa,
wõtta .Estonia" juhtimisest ja wcrlitsemisest.
Sellega oleks meil loodud
esimene riigi teater.
..Estonia" peaks sisaldama kõik näitekunsti

pealtvaatajaga, saades sissetulekuid 4,1 miljonit
alad.
senti, 13,3 milj. sendiliste wäljaminekute juures.
..Wanemuise",
Riigi juurdemaks iga etenduse pealt kujunes siin

„ Endla", „Ugala" sa Kottwi
teater ja ,Kannel" jääksid kohalikkudeks linna
Töölisteatril oli 72 etendust 22.421 pealttvaa teatriteks draama ja operetiga.
tajaga, kusjuures nendest saadi 327.100 senti nS
Töölisteater omalt poolt oleks ülerii?lin«
setulekuid, wäljaminekute olles 2,5 milj. senti.
klassiteater,
mille alaks oleks draama.,,
Sellegi peale waatamata kujunes juurdemaks
kuid mis omaks ka orkestri ja korraldaks sega
25.600 sendiks iga etenduse pealt.
34.600 sendiks.

.Draamastuudio" etenduste arw ulatus 128-ni eeskawasid.

27.044 ofawõtjaga. Tulud olid koos rändteatriga
1,2 milj. senti ja kulud aga 2 milj. Riigil tcrr

Draamastuudio jääks rändteatriks waikss

witses siin ainult 4400 senti etenduse pealt juurde mate kohtade jaoks.

Wiiendasse liiki kuuluwad maaseltside aSja«
armastajate rühmad.
18.061 pealtwaatajnt. Sissetulekuid saadi 1.1
Nii on kultuurkapitali nõukogu seisukoht.
milj., wäljaminekuid 2 milj., nii et riif siin SlOO 11. juunil kokkutulewal suuremal nõupidamisel
senti juurde maksis.
«Endlal" oli 132 etendust, 31.693 pealtwaa- on aga loomulikult ka oma sõna ütelda.

maksta.

Narwa teater andis 81 etendust, millel tundi?

Kopenhaageni ülikool
450 aastane.

Käesolewa nädala reedel ja laupäewal
pühitseb Kopenhaageni ülikool pidulikult oma
450 a. juubelit. Akadeemilised kodanikud on
korjandustega kogunud poole miljoni krooni
suuruse juubelifondi. üliõpilased korralda
wad suurepärase rongikäigu tõrwikutega.
Peale ülikooli poolt korraldatawate pidus
tuste annab linn dinee ja korraldab suurejoo
ohust üle saadakse.
Linnavalitsus paneb tarviliku arvu kaste nelise balli.
autosid käima. Linna insenerid võivad tar
wiliku arvu ja kulude hulga juba ette kindlaks
teha.
lased kaasas käiwad, ei sülita mitte tänawale
Kõik sõbralikud majahoidjad ja luuakeeru ega üldse mujale kui aga kaasaskantawasse
tajad võtavad aga ämbri ja kastavad tänava klaas, wõi portselantopsi! Klli tarwis, peab
linnamalitsus igale haigele selle hinnata kätte
tublisti ära, enne kui luua käima panevad.
Wähe tohiks neid olla, kes kaebaksid roh toimetamaNõnda aitame ühiselt kõrwaldada tolmu
kema vaeva pärast. Sest on ju see ometi
tarvilik iseeneste ja teiste elu ja ter hädaohtu Tartu tanawaill.
28. 5. 29.
vise pärast!
Jaan Tõnisson.
Need aga, kellega õnnetuseks tiisikusepisi-

/ KUURORT \
/KURESAAir
'SAAREMAAL
Kuresaare tervismndaga
arstides leiavad tervist
kõik, kes põevad:
reumatismi, luuvalu,
skrofuloosi, lnatiisikost,
närvivalusid, hatvatusf,
naiste-ja lastehaigusi.
Haoaeg 1. jaanist 15. sept

LlhemaKi
Kureaaar* linnavalitsuselt

Walimiskasti ääres on kõik
ühesugused.
Walimiste peakomitee wiimasel istungil
oli arutusel ka E. S. Töölispartei naisühingu
palwekiri, milles awaldati soowi hääletamgs
käinud naiste häälte eraldi lugemiseks. Pea
komitee wõttis palwe suhtes eitawa seisukoha,
kuna seadus ei luba mingit eraldamist.
KaS Sindi sild wajub?
Neljapäewal läheb Tallinnast erikomis
jon uurima Sindi silla seisukorda. Komisjoni
kuuluwad teedeministeeriumi ehitusos. juba
taja Pärna, prof. Maddison, ins. Zeren, rii
gikontrollist Ahwen, ins. Beniko ja dir. Stein
mann. Sõit oli tingitud kuuldustest, et Sm
di sild liiga palju wajuma on hakanud.
Ka "esimene pääsuke"!
Helsingist, 28. mail. Soome tolli
wõimud tabasid esimese suurema laadungiga
warustatud salakaubaweo mootori. Kuigi
meestel korda läks ära põgeneda, leidis piiri
walwe siiski 1690 l piiritust, mis mere põhja
peidetud.

See oli esimene suurem „lind" käesolewal
„hooajal".

JJuGa iatta uuendage tt(pQ&timefie" teCCimht h juunist

koosolekuid». Kuid Remchingen naeris Süszi esitised
jämedalt wälja, ja oli ilmne, et katoliku härrad kawat
Juut Sütz.
Si»n Fe«chtwa«ge»i »»«««».
TöMnad M. W. «
Katoliku wäljawaimuli.
kud lugesid awalikult messi, riZtisid lapsi- Edasi oli
Wähemagi peensuseni wälja töötatud katoliku wäeteenis*
tuse eeskiri, ette walmiStawd erakorraliselt peen ja kriu.
kalme walitsusekawa õigusteaduslik tõlgitsus, miS tegi
parlamendi wabadused tühipaljasteks sõnakõlksudeks.
Ette walmistatud oli lõpuks katolikuusu luteriusuga
wormilikult ühele astmele asetamine. Niisugune ühe.
Liguslu oli kolmekümne aasta eest Kurpfalzis kaasa too.
nud protestantismi allaheitmise.
LadusaS, ilusas ladina keeles jutustas salanõunik
Fichtel rõõmsale ja wagale Remchingeni wennale.
Rooma paawsti warcchoidjale, miS kõik würstpiiskopi
Swttgardi külastamisega saawutatud- Ta sattus nii
kõnelema reisi põhjusest, hertsogi haigestumisest, ja lõpe
tas: „Nii sa näed, kõrgeaulik härra ja wend, et jumala
ettenägemine tarwitad sagedati wäga kummalisi wa
hendeid seks, et edendada ainuõndsakstegewot kirikut ja
lewitada õiget usku."
Süszil pakitses ja kipitses
Ta seisuse kõrgendamine arenes keerulisemalt ja aeg

tasemalt kui ta oli oodanud. Keiser oli WiiniS Oppen
heimeritele wäga suuri summi wõlgu- Fmmanuel Op
pmheimer nõudis tungiwalt, keiser ei saanud maksa.
Polnud siiS ime. et Wiini kantselei puikleS, enne kui tegi
mõne OPPenheimeri paruniks. Peale selle hässitaS
. Württembergi parlamendi agent. Madaam de Castro
jäi jahedaks, ja Süsz ei saanud tarka, arwutawat naist
niikaugele, et ta oleks kord otsustanudKa WürKurgi piiskopi kawandid rikkusid Süsz'
tuju. Ta oli tväga hästi märganud, et tal polnud õn
nestunud wõita tema eminentsi usaldust ega hoolitud
t-ma suurest plaanist, mis õieti oli mõeldud järgmise
sajandi schwaabi politika nurgasambaks. Küll laSti tal
zvaadata üht ja teist wisandit, samuti peeti tema juure»

sesid esimese usaldusmehena kasutada Weiszenseed- Süsz

ei tunnud ka end sellel alal nii asjatundlikuna ega kind*
lana. Ta ei seganud end usuasjusse, küsimused, mida
nii tähtsalt arutati, näisid talle lapsikud ja täiskaswa
nud meestele ebakohased. Ta selge, asjasik mõistus tai
pas terawalt. et selle taga olid äärmiselt reaalsed as.
jad, Põhiseaduse ja parlamendi hertsogi sõjawäelis
isewalitsuse kõrwaldamine; ta ei saanud aru, miks ka
asjasse pühendatud Politikud nii piinlikult piirdusid
waid laialiste, weidrate ja kõrwaliste mõistukõnedega.
Tema wahendid ja teed olid palju lihtsamad, kiiremad
ja otsekohesemad, tema ei saanud leppida jesuiitide Peh
mete, pikaldaste, uinutawate meetoditega- Ta nägi
imestades, et ka härrad kitsamas ringis hoidusid piini:*
kult asja oma nimega nimetamast, et nad ka siis, kui olid
kahekesi, mahedalt ja ettewaatlikult tarwitasid kõiki
wõimalikke alandlikke ja moraalseid 'lumetust, ja km
team wõi Remchingen andsid asjale terawalt ja as.
jalikult ta õige sõna, siis ümber saatsid pehmeid ja hal.
wakspanewaid Pilke.

Nii tundis juut end kõikuwana ja wajas kinnitust
Ta saawutaS Karl Alexandrilt, et see tegi tatt*
ülesandeks tema nimel Magdalen Sibylle'ile wiia erit'
kallihinnaline kink. Ta laskis end preilile teatada juba
päew waremini, ilmus siis suure saatkonnaga, paashi
dega, jooksupoistega ja toredusega- Magdalen Sibylle
oleks hertsogit haawanud, kui oleks nii etteteatanud
wõõra tagasi saatnud. Ta wõttis ta wastu.
Magdalen Sibylle elas nüüd linna ees wäikeseS
lossikeses. Kuld amoretid lasksid lagedest alla lenneldo
paelu- Kallistel gobeläänidel ratsutasid uhked jahiselts
konnad, sarawad peeglid awardasid toredaid ruume, täis
suure daami ehteasju. Kaks tõlda, saan, kandetool, rat-sahobused ootasid. Eessaalis kohewil sulil, üleni katteid
kiwe täis külwatud, kullast ja hõbedast paabulind, rikkuse
sümbol. Älearune uhke teenijaskond haigutas ja loge.
les koridorides. Karl Alexandri? oli oma südamedaam*
jaoks lahtine käsi; isegi poola kuningas ei wõinud oma
armukest paremini kullas ja hõbedas särada lasta.
Magdalen Sibylle säilitas selles toreduses jäise
vahu. Ta sõitis wälja ,wõttis külalist wastu, ta naeris
ja jutles, kõike maskiliselt külm? st. Wäga suur wiolett
pruun brokaadist kleit, pikad, 'kirsad käised, wäike wälja
lõige- Pruunikad palged, sinistes silmades sunnitud.

wiisakaS kindlus, nagu umbes Baden*Durlachi asjaajaja
eeS, kelle walitfejakojaga oldi pinewas wahekorras, mus.
tad juuksed tseremooniliselt Paruka all.
Süsz püüdis kõigepealt ta külmust ära wõita kõr«
walepuiklewa, mõnusa lahkusega. Magdalen Sibyllesil
oli temale waid Põlglik-lühedaid wastuseid, polnud wõi*
malik teda wälja awatleda to soomustatud jäisusest.
SiiS proowis juut seda teisiti, ärritas teda kallale tun.
gima, tänas teda sõnadewalinguga, et ta oli otsustanud
teda wastu wõtta. Magdalen Sibylle wastas, ta tei.
nud seda tema hiilguse käsul- Waikis pisut, ego suutnud
siis hoiduda lisamast, et kuna ta pidanud läbi tegema
nii palju, siis suutwat ta ära kanda ka seda.
Nüüd oli Süsz ZigeS roopas. Läbi tegema! Ära
kandma. Olla Wüttembergi hertsogi südamedaam, mil
line õnnetus! Kogu schwaabi aadlidaamid igatsesid seda.
Luksusloss, sada toapoissi, jahid, wõimalus soowi mööda
pidusid korraldada, waene preili, ah, kui halwasti käis
ta käsi!
Magdalen Sibylle wõttis maski eest. Swz saowis
nii siis wõitlust, ta uskus nähtawasti, et Magadalen
Sibylle kõik juba unustanud, kõigega harjunud, et tema.
Süsz, wõib jälle alata sealt, kuhu oli jäänud peatuma,
enne kui ta see sahkerdaja, kuratlik juut ta ära
müüs hertsogile- Magdalen Sibylle tõusis järsult püsti,
laskis wäikese, moodsa aasta koerakese Karl Alexandi
kink nii ebahellalt põrandale libiseda, et ta haugatas,
Mahtis juudile hiilgawail silmil otsa: Ärgu ta teeselgu!
Ta teadwat wäga hästi, milles asi ja mis ta temale
teinud! „Teie olete ju kõiges süüdi!" hüüdis ta, ja ta
pruunikaisse, mehiselt julgeisse Palgeisse tõusis weri.
ning ta peened karwaudemed näol Mürisesid tasa.
Süfz nägi tugewat, siledat kaela, nägi tõuswat ja
wajuwcrt kõrisõlme. Nüüd oli Magdalen Sibylle nii,
nagu ta teda tahtis näha. Ta ärgu alahinnaku end, tä.
hendas ta pehmel, paitawal, erutawal häälel. Neiu
läinud tema hiilgusele juba ise merre, tema aitamist pole
olnud enam wajagi. Kui oletada mõimalust, et oli tema
tõepoolest selle põhjuseks ja ta silmitses neiut jul'
gesti ja häbematult naeratades pealaest jalatallani
mis olemat ta siis temale kurja teinud? Nemad ei taht.
Mat siin ometi kõnelda kodaniku moraaliseadustiku reeg.
leid mööda. Maid asjalikult, kui ilmalikud inimesedNii siis tõsiselt mis olema t ta temale teinud?
Magdalen Sibylle hhtgas raskesti, tegi kiiremaid
liigutusi, kui ta pidulikust tore kleit neid lubas, ta sün-

nipärane uhkus mõitis. Mis ta temale teinud? Teesk
leja niisugune ja wilets juut. Walskuseks ja mingiks
muudetud kõik, mis ta kõneleb, mis teeb! Lämbunud
on temas jumala elaw waim! „Kui kirja sõnadel," hüüdis
ta. »kui pühadel sõnadel pole enam mingit wärwi ja
mingit mõtet: Siis olete teie selles süüdi, siis olete teie
teinud nad surnuiks ja kahwatuiks! Teie!"
shiid ometi see ei olnud fee. mida ta tahtis
öelda. Miks maletas ta siis ega wisanud talle alasti
ning tõsiselt näkku tema tunnete-sahkerdust ja kogu ta
wiletsat nurjatust? Jumalapärast, miks ta Maletas?
Ja juba oli Süszgi märganud ta sõnade ehtsuse
puudust. Nii ei tohtimat ta kõnelda, ütles ta, nii ei
tohtimat ta temaga kõnelda. See olemat ometi maid
kõrtvalepuiklemine, _ enesepete- Hirsau piiblikolleegimn
ja jumala elam waim ja wiirastused ja unelmid, see
olewat ometi kõik mink ja pettus, head waid nõrkadele
ja meestele, kel pole koimi, ja wigaseile ja inetutele ma
napiigadele. Ta silmitses uuest: neiut, tehes seda Hä
bematult, tungimate, taksceriwate Pilkudega. „Kes kas
mult niisugune nagu teie," hüüdis ta, „kcllel on teie
silmad, preili, ja teie juus, kuigi te selle Peidate ära.
see ei maja jumalat. Olge ometi aus! Ärge petke ise
ennast! Pühadus oli ettekääne, niikaua kuni ootasite!"
Magdalen Sibylle kaitses end, tõrjus ta sõnad ta
gasi: „s£eie wõisite mult warastada. mis mul oli," ütleS
ta. „Kuid teie kuradikunstil ei õnnestu seda rüwetada
tagantjärele. Kõnelge! Öelge wälja kõik oma riiwatu
sid ja roppused, minu jumalast ei saa te siiski teha
meestihkaja narri unistust." Tal tuli meele Sn>*
denborgi palweohtrad tunnid, wennastekoguduse liht.
sameelselt maga maigus, endised näod omandasid
uuesti jume, tal tuli uuesti meele pime PüHimuS, kogu
ta minemik. ja minutiks ta oli jälle nagu enne lihtne
ja kahtlusew, oli temas elaw tema jumal. „Kuigi ta
heidab minu endast ära," hüüdis ta, ja teine oli häm.
mastunud wagadusest. mis kostis ta häälest, „Jumal
elab!" Ja meel kord: ~Jumal elab!" hüüdis neiu. ja
näis, et see oli temas tõeliselt uuesti elustunud
Kuid oh! üheks minutiks waid! Juut tvaikis
nautis tema indu ja tulisust. Siis pühkis ta kergel kael
köi? Me minema. ~Kui see on nii." ütles ta pealis,
kaudselt. ..miks põgenesite siis minu eest. tookord Hirsau
metsas? Miks siis ei aidanud teid teie jumal' fiertfnat
wastu?
<Jargneo.z
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Pärnu austus Lydia Koidulale.

Piirta.

Ausamba awamiue S. juunil.
Wite täheldav Pirita Tallinnale. seda oa
fülloö Sigelt edasi anda. «EllekS peab olema ise

Pärnu seltskonna ühisel ettewvttel on
Pärnu omale saanud ilusa ausamba Lydia
Koidulale, mille pidulik awamme 9. juunil
samanimelisel platsil, miS ausamba ümbruse
ilustamisel alleS hiljuti walmis sai. Au
samba toimkonna poolt vn wälja tõotatud pi
dupäewa kawa. Selle kohaselt on MI 12 awa
kõne toimkonna esimehe dr. J. Kukke'e poolt,
kes ausamba pidulikult linnale üle annab.
Ausammast kattest wabastama on kutsutud
wabariigi walitsuse liige, ausamba wõtab üle
Pärnu linnapea. Sellele algtoimingule järg
newad kõned wab. walitsuse, wäliSriikide,
omawalitsuSte esitajatelt ning kultuur- ja

tallinlaue. et tunda täiel määral, mi, täh>uduz on

pbuck läheme Piritale.
õnnelikud inimesed, lellel WlaS raha ja aega.
otsivad omale suveks mugava fuvituskoha, ku, on

Mlemsed rammu
küllalt karastavat vett. puhast IHöw ja heledat meSed imatavad".
palest, «eile on Rm-va-Jüesmr. Pärnu ja muud
TerweS kehaS terwe
sada kohta. Aga kStgile neile tallinlastele, kellel
tengelpung on kehv ja aeg kasin neid Vikk ah waim, sellepärast
mid ahnelt oma rüppe lai, naeratav Pirita mere teS jääb alla, on ühtlasi
rößk Ja jagad «endele heldelt suverõömu ja nõrk ja 1011.
kosutust. Peaasjalikult ametnikkudele ja äriteeni
jatele on Pirita mererand palavatel suvepäevadel

kirjandusliikidelt. Lõpulaulu „Eestimaa, nat
isamaa" helidel suletakse päewane awamiS
tseremomi, millele järgneb kell 4 p. l.
pidulik akwv
Aktuse kuulutad awatukS orkestri mäng.
Järjekorras on kõne Aino cklllaselt, W.
Krulli soololaul, deklamatsioon näitleja Linn»
Reimannilt, Fr. Tuglase kõne, segakoori lank
H. Meri juhatusel, terwitused ja lõpuks hümn.
Pärgadepanekut ausambale ei ole.
asemel on ette nähtud rahalised annetused,
keS ausamba püstitamist aineliselt soowiwad
toetada.

teifev koduks, kohu rutatakse kohe peale tööst va
banemise.

Poola wälisminister Budapestis.

Tallinna on Lige suurel määral ta ametnikkude

linn. Kell 8, kui lõpeb töö ametiasutustes, hakka
toad Toompealt igat tänavat voolama alla amet

Zaleski ja tema waS
tuwõtjad.

tukkude jõed, kuni kesklinnas see vool seguneb pea

tänavate harilikku rahvakogusse. Pikalt täna
WaStusekS Ungari
vav samal ajak valgub kesklinna sõjaminiSteeriu teine puhang ja hoog siis on vabanenud juba tornistega igal ftnnaminejol üksikult on weel terwe
mi .arvukas pere.
äriteenijad ja needki ruttavad veel õhtu eel tun võrk Zörvalhuwisid. Sest harva kes läheb stnna wälisministri lühikesele
Gee on nii muudel aastaaegadel, kuid suve! nikeseks Piritale maitsma sealset vabadust, ttt fellsv, et olla kogu aeg üksi. Sealne lai, tuhan kAaskäigule Warssadetesse ulatuv pere jaguneb ka kampadeks. Md Misse, tegi Poola wä
Nge suur osa ametnikkude tSAttulnute voolust tavad õhusse ja päikesesse.
kandadeks, seltskondadeks ja mitmesuguseks muuks lismimster Zaleski
hulgaks ja -konnaks. Kantselestveilid ja noored neil päewil ametliku
härrad, kes päeval koos foritvad pabereid ja aja külaskäigu Budapesti.
vad kvoonu asju, need sortwad stm koos liitva ja Zaleski peatumine Bu
räägivad siin ka eraaSju, räägivad kevadistest dapestis samal ajal,
tunnetest ja muust, mis parajasti juhtub keelele. kui Belgradis wäike
Fa üle Mge selle vaatavad Pirita kloostri va liidu kanwerentst peeti,
remed, azadeS kaela kaelkirjakuna kõrgele. Waa on alguse annud kuul
tavad i<x mõtlevad, kuidas ajad on muutunud. dustele mitmesugustest
Vanasti oli seal klooster, kloostris hulk konge ja politilistest kombinat
igas kongis oma vaikiv ja pattude eest paluv sioonidest.
nunn. «ga nüüd pole niisugustest asjadest enam
Pildil on näha Poola wälisminister Za sõjawagede ülemjuhataja kindral Icutky'
lõhnagi ja vaata, mida teeb ja kuidas elab leski (paremal), Ungari peaminister krahw Kocsard.
mereääres praegune sugupõlvi
Bethlen (täiesti pahemal) ja keskel Ungari
KaS niisugust asja ka vanasti võis juhtuda!
Wiimased soojad päewad on toonud endaga
kaasa la Pirita hooaja awanemise. Juba sõida
wad kalarannalt täiÄiilutud laewad Pirita poole
Seal riidehklbud kaovad tulise kiirusega üm- ja juba kihiseb rand nagu sipelgapesa. Jällegi

„Aalew" tpob Pirita raunale „wärsket werd" juure.
suundub otse Kalaranda, kust laevateed saad lau

tttf ruttu ja odavalt Piritale. LvunasAmine jäe

Vert. Selle soodustamiseks juba hommikul on su
takse vcchele, sest Kllel olek» kannatust kükitada petustrikoo pandud särgi alla, sest muidu tõesti ei
tütt aega söögimaja supilõhnaliseS LhuS, kui ees leiaks kohta, kus oleks trikoosse pugemine võima
ootab Pirita oma Shu ja päikese Rikkusega. Seal lif ilma, et sind ei näeks mõne teisestsoost supel

Loodusõnnetus Hamburgi juures.

tööst toabal ajal tallinlasel on wõimalik kasutada
suwetvadadust Pirital, awarcck rannal. kuS igaüks

wõib lteha mis tahab, istutada tiritamme wSi
sõidutada oma annast säpra jalgupidi liitval, kae

saab ka Raas piima või taldrikutäis haput piima randlase piiluvad silmad. Ja nii algab pleekimine wata ennast liitvasse tvõi astuda kahe jalaga üle
za mõne timpsaia— palju sa palaval ajal ikka päikeses, pleekimine ja suplemine. Soe merevesi pikutatvast preilist WÄ paksust harrast. Kõik see
sSLd wvi palju sa võidki Ma tui eelarvesse on jahutab palavuse rammestust, kuna soe õhk jälle on kiin loomulik ja igapäewane. Ainult linna
lubab ihul puhata raskete taliriietekoovma kaUd jõudes peab jällegi olema nii piinlikult korralik,
tulnud juure lisakulu sõit Piritale ja tagasi.
Ja nii kella kolme ajal lahkuvad täied lae mise väsimusest. Ja palavaks köetud valge liiv kombeline ja mida kõike weel.
Aga teisel päewal ei tccha jälle muud kui tagasi
vad Kalarannalt. Landes oma turjal peaasjalikult on õige närwevahustawaks padjaks.
See
on
nii
peajoontes,
kuid
nende
supelrannaPiritale.
vabariigi kantseleide kaardiväge. Kell 6 aga tuleb

Wastuabinõud õhukallale
Rahwuswaheline töökonwerents
tungile.
30. mail.
Vn»est«nud
katsed
Ida-Preiftmaal.
Berliinist, 28. mail. (Trj) Esmas.
Berliinist,
23.
mail.
(Trj.) Lehtede
päeval aSWS Genfis kokku rahtzouswahelise
teatel
tehti
esmaspäeval
Jda.Preifimaal
kat.
tööbüroo juhatuse nõukogu, et 80. mail Gen
seid
vabrikute
peitmiseks
suitsukattesse
lennu
fis algawa töökonverentsi päewakorda kind.
laks määrata. Töökonverentsi juhatajaks wa. kite kallaletungi puhul. Katsed õnnestusid
Makse arwatawasti endine Saksa tööminister hästi.
Kuningas kirjutas alla
Bvaun.
Lateraani lepingutele.
Koi ssidate ttrwiit kotnUma. süs wStke
Berliinist, 28. mail. (Trj.) Itaalia
DÕotndjana kaasa ajakiri
kuningas kirjutas alla Itaalia walitsuse ja
paatost: vahel sõlmitud 'lepingutele, mille
«iTcf mis».
Itaalia parlamendi mõlemad kojad toastu
tootsid. Pärast lepingute awaldamist ametli.
Tellida wõib irast postkontorist ja ,lERWlS'e
taHtusesc, Tartos, Jaani tasu U/13, tel 80, ,^OSH kus leheS vahetavad arwatawasti kohe Gas
TIMtHE* raamatukauplusest Suurturg 16, tal. 2-50 pani ja Mussolini ratifitseerimise doku
Tellimishind: I koo peale 25 s.» üksik na 25 s. mendid.

Raditschi mõrtsukas kohtu ees.
Berliinist, 28. mail. (Trj.) Nagu
Belgradist teatatakse, algas sealses kohtus Ju
goslaowia endise rahwasaadiku Ratschitschi
protsess. Nimetatud mees laskis möödunud
aasta 20. juunil Jugoslaawia parlamendis
—> skuPtschmaS rewolwriga maha 2 kro.
aati rahwasaadikut ja haawas 3 sama era.
konna liiget, nende hulgas ka Stefan Radit
schi't, keS saadud haawade tõttu hiljem haige.
majaS suri.
Algkooli

Elstorfi kula Pärast tormi.
Hamburgi kogukonnas Eestorfi külas hä Juta jäid. Maru läbi tekitatud kahju tõuseb
witas tuulispask 7 minuti kestel 30 maja, poole miljoni saksa margale.
mille tõttu enam kui 40 perekonda peawar-

lõputunnistusi
loowittb -POSTIMEHE" raamatukauplus.
Tartus, Suurturg nr. 16.

Õpetajate suwekursused Tartus.

tvad kunstniku võimistest võrdlemisi õige head

Laiaulatuseline kordamiskawa.
Kuresaares, Rakveres. Wiljandis ja Wõrus jaile ja selle õpeiajaameti kandidaatidele. Kursust
(nr. 4) ja talvemaaStik. Maalidest kauemaks
"Pallase" lõpetajate näitus.
korraldatakse ministeeriumi poolt neljanädalased juhatab pr. E. Saral. Kursustele tulcjaile soowi
köidavad Kummitsa graafilised joonistused; need
täienduskursused veneaegse kutsega õpetajaile, kes tatakse kaasa wõtta kohalikust koolist tvõi töökojast
on wäljendustihedad, vaatamata vabale, impres
Alfr. Vaga
stonistlikule käsitlusele, ning tundub, et temalt haridusliselt ei vasta algkooli 5. ja 6. klassi õpe kudumise prootvid ühiseks demonstratsiooniks õppe
Lõpetajaid on seekord kuus neli maa- nuStamist nõudvaks saavutuseks ja on vastuvõc eriti illustratsiooni alal tulevikus palju loota tvöi iajate kohta ülesseatud nõuetele.
trahendirena. Kursustest osawõtjad wõitvad saada
Rjat ja kaks kujurit, kes on wälja pannud ar taw teosena sõna paremas mõttes. Peene, miu me; head on samuti portreejoonistused.
Tartus peetakse kursused ministeeriumi korral ühiskorteri, kaasa wõtteS woodipesu ja waiba. Tasu
wuka kogu teoseid, kokku 122 numbrit. Ena seka koloriidi poolest jääb meele kawandlik koinpo
Kui vaadeldud kolm maalijat käesoleva nai dusel ülikooli juures süüsikainStit. van. assist. E. ühiskorteri eest 2 kr. 50 f.
mus esitajatest ei ole kunstipublikule päris sitsioon nr. 60; portreemaalides ei ole aga kuust tusega aluStatvad oma kunstniku-eluteed, siis nel Kilksoni juhatusel. Loengud pedagoogika ja psüholoo»
8. juulist 8. augustini on neljanädalased
tundmatud, mõned neist on juba osa wõtnud nik suutnud ainest üle olla. üldiselt näitab Pütsep jas, Woldemar Rosenberg lõpetab. gia alal koolinõunikkudele ja koolijuhatajaile pee ingliskeele täienduskursused algkooli õpetajaile. fef
tõsist
suhtumist
loomingulistesse
ülesannetesse
ja
suurematestki kunstinäitustest väljaspool Tar
Tema nime taga seisab rist, alles mõni nädal takse S.—lo. augustini. Lektoriteks on de. O. ingliskeelt on õppinud wähemalt feffiooti wSi 3.
tut ning seega weel õpilastena teatawal mää tema tulevikus ei ole põhjust kahelda. Olgu mär tagasi, kui ajalehed tõid teate selle kahtlemata an PfiSter Zürichist (analüütiline psuholoogia), prof. tvõõrkeele ulatuses. Kursusi juhatab koolinõunik
gitud, et mõned tema paremad maalid kuuluvad delise nooremehe enesetapmisest. Põhjused, mis
ral tunnustamist leidnud.
P. Põld (küpsuses psuholoogia) , prof. M. Bre Lang, lsetvad J. Schtvalbe ja %. OraZ. Testi
Kõige pealt käib see Juhan Pütsepa koh meie praeguste väljanäituste koosseisu, mispärast viisid Rosenbergi saatusliku lõpuni, jäid sclgita sovsky (vaimutöö tervishoid) ning koolinõunikud J.Õpewjate
Liidu korraldusel peetakse 12.—21. on*
w. Ometi ei saa ütelda, et ta teistest maalijatest vaadeldav teostekogu tema võimistest ei anna matuks, ent tema väljapanekud koloriidilt tu J. EStam ja J. Grüntal (differentsiaalpedagoo
gustini
üldõpetuse
kursused, mida juha
küllalt
täielist
ülevaadet.
medad, sünged lõuendid, mille sagedamaks aineks
vaadeldaval näitusel eriliselt wälja paistaks.
gika). 25. juulist 21. augustini on neljanäda tab koolinõunik G. Reial, loetoad J. Parmback, F.
õigeuskliku
eezannistina
tundub
eelmisest
oma
Kõik neli on saavutustelt ligikaudu tvSrdsed, ehkki
isesugused viirastuslikud reaal-elu kajastused, kö lased ingliskeelsed kursused keskkooli õpetajaile, mil
nende kunstilised püüded tunduvalt erinevad. püüetes piiratum olevat Juhan Nõmmik. Ta nelevad raskemeelsest elusuhtumisest, haigluseni ledel lektoriks A. Oras. Loodusloo kursused alg Kuulberg j. t.
Tarw Naisseltsi korraldusel pannakse toime
on ühtlasem, aga ka kindlailmelisem, kuid paistab, küündimast tundlikkusest ja hingelisest üksindusest.
xgütseb esineb wõrdlemisi õige mitmekülgsena
kooli õpetajaile kestavad 1.—21. augustini. Kur Tarw Naisseltsi majapidamise kooli kudumiseklaSsis
kompositsioonidega, portreedega ja maastikkudega. et ta ennast siiski weel leidnud ei ole. Kui Püt Midagi nägemuslikku . teiseilmalist tundub eriti
sustel, peaasjalikult botaanika alal, on lektoriteks eriline kangakudumise kursus Id. augustist 28. sep
Millega ta praegu mõnes suhtes üllatab, need on sepa loomingus juhtivat osa etendab intuitsioon tema õisetes linnatänavate motiivides, suurcpä prof. H. Kaho, dr. Th. Lippmaa j. t.
tembrini neile tütarlaste täienduskoolide oskusai
pastellid. Ehkki pastellimaal meil üldiselt wöetu ja tugev maalija temperament, siis Nõmmiku juu rases tumedas nature morte'is raamatu, lühtri ja
Tartu
Naisseltst
juures
peetakse
4.—20.
juu
nete õpetajaile, kes ei ole õppinud kangakudmmst
pealuuga
(nr.
50)
ning
kunstniku
autoportrees
na leidnud on kaunis laialist harrastamist (tule reS domineerib mõistus. Ses suhtes on ta loo
lini kangakudumise kursused kangakudmnise õpeta- erialana. Kui jätkub ruumi, tvõiwad kursustest
tema
viimases
teoses.
Kõigist
lõpetajaist
on
õieti
tagem meele kaS wöi Laipmanni, kes töötad ainult mislaad märgatavalt sugulaslik kadunud Kuno
wõtta osa ka naiskutsekoolide lõpetajad, kes ei ols
pastellis) pole head paStellimaali juba pikemat Weeberi omaga ja näitab mulle, et ta arenemistee ainult Rosenbergil täiesti omasugune kunstnikuilme.
kiindumuses
endasse
on
ta
välismõjudele
olnud
just
liigse
mõistuslikkuse
tõttu
kujuneb
pikaks,
nagu
guuriga, oit tehniliselt kaugelt tugevam oma kaas õpetajaks täienduskoolis. Õppejõuks on pr. E.
aeg- näha olnud meie näitustel. Noorem kunst
Saral. Täienduskoolides ametiSoletvail kursustest
nikupölw pole selle tehnika ivaStu ilmutanud mar seda võisime tähele panna Weeberi juures. Ometi kõige vähem vastuvõtlik. .Pea erandita kõik ta lasest ja tema viimistletum grupp .Noormees koe
osawõtjail õppemaksu ei ole, teistele on õppemaks
väljapanekud
omavad
enam-tvähem
kindla
kunsti
raga" moodustab vaadeldava näituse skulptuuride
kimiswSSrt huwi. Pütsepa waStawmd teoseid ei saa seda teadlikult lugeda ebavooruseks, kuna
tunnustust; meele jäävad ka interjöör figuuridega

waatled osalt juba selle tõttu teatama tähelepanu

see hoiab juhuslikkude mõjustuste ja mänglemise väärtuse ning tõsiselt tuleb kahjatseda ta enneaeg
eest ning viib kindlamini sihile. Nõmmiku välja set, traagilist lõppu. Meie kunstnikkude mactüro

seas kunstipärasema keskkoha. See on juba teata
val määral meistriteos, wa>r õpilaslikest puudus
ga. Tal on tugew maalija temperament, arene
nud wärwimeel ja julgus käsitluses. Ning pas e - panekutest väärib tüseda teosena esiletõstmist lin loogiaS väärib Rosenbergi nimi asetamist Ober test. Ka portree alal on ta võimised tähelepanda
lis. mille joonistuslik iseloom kergemalt wörmal natänava vaade uduse, niiske ilmaga (nr. 40). manni, Tomasbergi ja Weeberi nimede juure, ehkki tvad, ehM ta välisest vormist sügavamale vaadata
dab wabat. spontaanset loomiSwiisi, tõusewad need mis kaugeltki enam ei kuulu õpilaste tööde hulka. ta kunstiline pärandus on väikene ning tõenäoli ei suuda. Zolki teoste vooruseks on nende puht
omadused esile iseäranis möjuwalt. andeS ühtlast Portreid takistab mõjule pääsemast liigne skemaa kult määratud unustusele. Eelmainitud nature skulptuurne ülesehitus, vastandina Mihkelsoni
tiliKus, neis ning mõnes teiseski maalis aval morte tohiks vähemalt siiski teed leida mõnesse juures tunduvalt esinevale pehmele, maalilisele
tväärtuselt kaalukaid tulemusi.
Õlimaalis, mille raskem tehniline iseloom kunst dub püsivuse puudu» ja vähene süvenemine ette meie avalikku kunstikogusse.
käsitlusele. Juba sellega on olemas alus tema edu
nikult nõuab hea kooli kSrtval weel arenenud töö seatud ülesannetesse.
Mõlemad kujurid Artur Mihkelson kaks arenemiseks.

Kolmas maalija Nikolai Kummits, ja Alfred Zolk on õige tõsiselt tööd teinud,
distsipliini, ei ole Pütsepa saatvutused nii tertm
tulised ja elulised. käsitlus on suurelt osalt ma näib kõige vähem seotud olevat otsingute ja pro millest tunnistust annavad mitmekesised tulemused
figuraalsete kompositsioonide, elusuuruste fi
neerlikum ja otsitum, ühte lõuendit tuleb siiski bleemidega. Nagu ta eelwaadeldud kaaslased, ei
teiste seast wSlja tvSta kompositstoonmaali suuda ka tema portreemaalis ainest üle saada, guuckde ja portreede näol. Kummalgi kunstnikul
olles enam kodus kompositfioonimaalis, interjöõ puudub veel isikupärane joon ja väljapanekute
(ilmuS ka nr.
Kuigi selle esiplaani kahe peafiguuriga ei saa lait ris ja maastikus. Suur kompositsioon naisfiguu enamus kannab ateljeetööde iseloomu. Mihkelson,
mawks lugeda (need on joonelt pisut puised ja riga (nr 8), interjöör nr. 9 ja neist tumedamas kes möödunud aastal suure! sügisnäitusel Tallin
maalilt wäljatungiwad). osutub see ometi tun- koloriidis läbiviidud alewikaupluZ (nr. 5). anna- naõ üldist tunnustamist leidis oma suure ratsafi-

Näituse üldilme vastab meie tavaliste
kunstinäituste keskmisele tasapinnale. Puudu
wad küll iseäranis väljapaistvad saavutused
(neid oleks ebaõige nõudagi), kuid ühtlasi ei
leidu seal midagi, mis oma väärtusetuse või
nõrkuse POOIL,. . iti silma paistaks. Näitus
väärib suuremat tähelepanu, kui seda
seni on osutatud publiku pook.

10 kr. kursuste aja kohta. KursnS jätkub 193<J. a.

sügisel.

Rahwas otsis mälestussambale
kohta
Kambja langenute mälestuse jäädwusta
mise komitee astus mälestusmärgi püstita
mises sammu edasi. Pühapäewal, kui rah
wast palju koos, mindi üheskoos mälestus
margile sündsat kohta otsima. Selleks leitigi
seltskonna ja asjatundjate poolt ühiselt heaks
kiidetud koht: küngas surnuaia ligiduses, mis
üksikute mändidega, ümmargune ja muru
ning liiwamäelise tagaseinaga. K"ht on en
dise kirikumõis "i-m veal, ning Kambja tee
sõlmistikul.
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.Postimees"

| Noorte kewadpidu 1., 2. ja
j Z. juunil.
Kirjasaatjad jutustawad.
> Tartu koolinoorsoo elata» eneseaivaldu.
lu'.?ni esimesel kolmel päewal elab Tartu
Wiljandimaal asutati 6 weeiihisust.
koolinoorsugu kewadpidustustc tähe all. Käes
Mekihelkondline lastepidu Palamusel.
olownd piduswsed tõotawad senistest igapidi
Wiljandimaal asutati 6 weeühisust, neist
Eeltulewal pühapäelval, s. o. 2. juunil,
üiuiemaik? ja elawamaiks kujuneda. Juuni
kolin Soosaare malda, kaks Jmawere malda
on
Palamusel
ilusas
Pärki
nletsas,
lauluplat
1., ?. ;a 3. woolab Tartu koolinoorsoo mitme
ja uks Kolga-Jaani. Kõik nende weenhisus
tuhand- liikmeline pere kitsastest kooliruumi sil, ülekihelkondline lastepidu, mille korralda te liikmed kawatsewad suuremaid magistraal
"eit wabasse loodusesse, et koonduda ühiseks jaks kohalik õpetajate ühing. Peol esinewad kraame kaemata, milleks plaanid walmista
kõik ümbruskonna koolid, umbes 400 õpila
nooruse ja kewade meeleawalduseks.
Koostatud sa trükitud katva järele algawad sega. Pidu algab kell 2 p. l. rongikäiguga tud ja loodetakse saada riiklist toctitft.
ndustused laupäewal kell 3 sporditvõistlustega ja kiriku eest peoplatsile, kuhu kella 3 jõutakse.
Emade- ja metsapaew Wäike-MaarjaS.
õhtuste ettekannetega „Wanemuises". Pühapliewal Siin algab lastepidu M. Hermanni waimu
1 iguivad läbi linna ühises rongikäigus kõik Tartu
Wäike Vlaarjas korraldatud emadepäew
likn lauluga „Wõta nüüd Issandat", millele
koolid Tamme spordiwäljale, kus peetakse koolinoor
läks
hästi korda. Päema peeti põllumeeste
soo mõimlemispidu. Sellele järgneb *44 sport järgneb kõne kohalikult kirikuõpetajaltA. Kc
laste rongi käi k ja spordipidu. Esmaspäewal vn rem'ilt. Peo kawas on ette nähtud hulk las seltsi majas, kus lapsed laulu ja mänguga lõ
korraldatud koolide mäljasõit robelis-se, nagu Kaag tekoori laule, wõimlemisi ja huwitawaid bustasid wanenlaid. Õpetajad pidasid kõnesid.
weresse, Haaslaivalc, Elwa, Wapramäele, Kaare wõistlusmänge.
Mctsapäewa koosolekust mõeti loiult osa,
peresse sa mujale.
kuid
järgmisel päeMal oli tegelik metsaistuta
Puhas tulu läheb lastepcost osawõtnud
unne, ning see leidis Poolehoidu. jo
koolide heaks.
Tartu tuletõrje juubeli
keskkoolide'õpilased käisid hulgana Antu kän
pidustused.
Metsapaew Kabalas.
niistikus metsaülema Zmgendi juhatusel kuu
Peetakse kolm päewa.
Kabala metskonnas korraldati metsapäe sc ja männi seemneid külimas.
Tartu wabatahtlik tuletõrje saab tänawu wa, millest osa wõtsid 4 algkooli üle 200 õpi
Rööwküttimine Järwamaal hesS.
o. n-annks. Seda sündmust on otsustatud lasega. Päewa kawas oli ette nähtud: uwt
Soojade ilmade tulekuga ja mesilindude,
pühitseda. Pidustused on jaotatud sa küliminc, taimede istutamine ja metsa
toüiull.? päcwalo, nimelt 7., 8. ja 9. juunil. ning niaaparandusetööd.
nagu hanede, partide jne. kohalejõudmisega
fHccdel, 7. juunil on perekonnaõhtu „Bürger
on ka rööwkiittimine Järwamaal wiimasel
Wiljandimaale iseseisew sooparanduse
- musses".
ajal eriti hoogu mõtnud. Rohkesti woib
instruktor.
! Lnnp. kl. 7 õhtit kooliharjutuscd ju mauöö
püssimehi,
salakütte siin ja seal liikumas nä
Senini töötas Wiljandi ja Pärnu maa
wer prirsimaja juures. Järgneb paraadimnrss
, riistadega Suurel turul. shtul üldine koostviibi kondades ühine sooparanduse instruktor. Kuna ha, kes arnmtult iga ettcjuhtuwa linnu ja
mme „Bür.7prmusses".
aga Wiljandimaal sooparandus tublisti hoo looina hämitawad. Selle nähtuse peale tuj Pühap. 9. juunil kl. 10 e. l. wiiakse pärg nennd on, siis on sooparanduse seltsi poolt Icb muidugi kui Paratamatusele waadata,
! ühishaudadele. Kl. *42 p. I. kogumine prirsi
maja juure sa sealt rongikäigus raekoja ette, kus luballtd Wiljandimaale iseseisew sooparanduse mille Masht mastatvad Mõimud ei suuda üksi
peetakse pidulik aktus ja õnnistatakse uus, eesti instruktor, kui maawalitsus selle toetuseks 00 küllalt tagajärjekalt wõidelda, Maid siin ei to
keelse pealkirjaga lipp. Järgneb rongikäik läbi krooni kuus makssaks. Maawalitsus on selle hiks oma abi pakkumast keelduda ka ükski
linna Viljandi tan. Põhimeeste Selrsi näituse
eraisik.
aeda, kus peosöök. £htu il. 9 lippude tagasiwii ga põhimõtteliselt päri.

Prof. Konstantin Ramul 50-ne aastane.
Täna, ZO mail pühitseb Tartil ülifoolt
filosoofia professor ja filosoofiateaduskonna
dekaan Konstantin Ramul oma 59. sü.ini
päctva.

Prof. K. Ramul sündi? 18. (30.) mail 1870
Saaremaal Lümandas kohalise preestri, tuntud
weue-õigeusu Mnimuliku helilooja j,g 'kirjaniku
Andrei Ramuli pojana. Hariduse omandas Ki

resaare gümnaasiumis, Riia waünulikus seminari-'

ja Pererburi ülikooli
mille lõpeta? 1908. a. Teotses sellejärele Perer
buri erakestkooles ajaloo, ladina keele ja siloioosia

propedeutika õpetajana. 1011. a. oli R. lühemat
aega õpetajaks Õrsrha linnas Mohilewi kuber
mangn?. kuid siirdus siit wccl samal aastal Wil
komiri linna (Kotvno kub.'. kus toimis linna tügiimnaastumi direktorina ja poeglaste

gmnnaaennni ladina keele ja silosoofia eclkursuie
õvciajana. walinisiude? samal ajal wcne magistri
eksamile silosoofia alal.
ajal eitctvõetnd koolide cwakneeriNnse järele siirdus R. kodumaale ja tööta? 1918.

Q sügisest alates Tallinnas linna tütarlastc

kommertskoolis ajaloo ja ladina keele õpetajana

õpetad?? samal aial Westholmi gümnaasiumis weue

keelt ja realkoolis ajalugu ning silosoofia eclknr
sust. 1919. a. esimestel kuudel mõtiis R. kooli.-

õpetajate roodu sõdurina ka Eesti wabadussõjast

osa. Sama aasta sügisel kutsuti ta filosoofia dot

wabeaeg 1925. a. sügisel) on ta asunud filo
«valiti R. erakorraliseks professoriks Tartu üli soofiateaduskonna dekaani kohal. Ideis ame
kooli silosoofia õppetoolile.
teis on R. tünn oma tasakaalukale, waslutu
1921. a. pani R. aluse Tarin ülikoolis eksperi lelikule ja õiglasele iseloomule wõitnud nii oma
mentaal- psüholoogia ja eksperimentaal-pedagoo
gika laboratooriumile, jatka? ka järgnelvail aas< lähemate kolleegade kui ka filosoofiateadus
tail kelle korraldamist moodsate põhimõtete järgi kanna arwurikka üliõpilaspere üldise sümpaa
ja on selle, hoolimata aineliste wahendite wabe tia sa tunnustusesu',rst wälja arendanud eeskujulikuks teadusliku
J 025. ft. pc.il? juhatati N. peale fcßfc iili
töö kabinetiks. 1920. a. aiittas R. ühes teiste foo!i iitnrcv asuma dibaftilisntceti-idilisc semi
õppejõududega Akadeemiliie filosoofilise Seltsi ja
tin wiimaiel ajal olnud selle esimeheks. Selle seltsi nari filofoofilifc propedeutika osakonda. Ka
koosolekuil on ta pidanud rea ettekandeid mitme õpetajate suwetursustel on ta mitmet Puhku
sugukte küsimuste üle oma erialalt, amaldades oma aines õpetust andnud. Samuti on ta , mine Prünmaija
jjhtlmi mitmesuguseid artikleid eriküsimuste üle soenguid pidanud Tartu rahwaülikoolis, Tal i Pidustustele oodatakse rohkesti külali.ü ka
ajakirju? ja ajalehis. Lõpetamisel on tal praeau linna kolleedihiS ja kindralstaabi kursustel ning wäliastpoolt.
pikem teoreetiline uurimus psüholoogia põhialuste
Aiakontserdid algawad 1. juunil.
üle, milles m. s. üksikasjaliselt käsitletakse cmviiri osa wõtnud keskkoolide filosoofia eelkursuse
lise ja mitte-empiirilise psüholoogia eriuewun.
õppekawade koostamisest ja Tartu kutsenõu .Korraldajad paluwad lSbustusmaksuft
Ka ülikooli ja oma teaduskonna administ ande koha loomisestwabastamist.
ratiiwsest tegewusest on R. pikema aja jooksul
Soolnime lugupeetud teadusmehele ja Pe
j
Muusikalise
Hariduse
Kultuuri Edendamise
aqarastr osta wõtnud. lr«2i. a. sügissemestril dagoogile ning armsale kollecgalc tema tänase Telts korraldab tänaivu sa
suwel „Wanemuise" aias
täitis ta silosoofia-tcaduskouna dekaani sa sek juubelipäewa puhnl Palju õnne sa jõudu edasi
retäri kohuseid. 1925. a. esimesel semestril oli niMmiifeks neil mitmekesiste! aladel, kus ta 32-liikmelisc sümfooniaorkestriga suwekontserdid 1.
juunist kuni 31. augustini.
ta teaduskonna sekretäriks. 1925. a- maikuust seni on edukalt ja tagajärjekalt liikunud.
Kuna sutvekontscrdid kuuluwad seltsi kultuuriP. Treibrrg.
alateõ kuni praeguseni (wälja arwatud wäile
sendiks asutatawasse eesti ülikooli. Märtsis 1928

Uste ülesannete hulka ja seltsil nendest majandus
likku tulu loota ei ole, küll aga ainelist ebaõnnestu
mist on karta, siis paluwad korraldajad kontserte
lõbusiusmaksust wabastada.

Tartu teated.

Pärnu supelrand inimesi täis.
Wee soojus 17° C.
Ilusate ilmade tõttu on Pärnu supelrand
juba inimesi täis. Peaasjalikult muidugi
omad inimesed, sest wõõraid on wcel wähe
tulnud. Kuigi jäämäed alles hiljuti sulasid,
on wesi soe ja wõimaldab suplemist. Ääres
on wee soojus 17°(£, kuna sügawamal kohal
wee soojus 15° ümber.
Õpilasekskursioonide wastuwõtu
kord Pärnu linnas.
Pärnu linna kooliwalitsus on wälja töötanud

ekskursioonide wastuwõtmise korra Pärnu linnas.
Ekskursioonide hooaeg on juunikuus peale kooluöõ

Aus linna lepinguarst.
Tartu linnawalitsus oma wiimasel koosolekul
otsustas terwishoiu osakonna ettepanekul linna le

!Tartumaa marutaudiga kädas.
Kuueaastase algloolt sundus.
Hakkab maksma 1. aug.
KaS Tarku koertel jälle wangipõlw? pinguarstiks wastu wõtta dr. H. Normanni.
Hiljuti otsustas Tartu linnawolikogn tänawu I ülemaaliselt arwates on marutaud tviimasel
Aute õpilaste wastuwõtmine
sügisel 1. aug. alates asuda kuueaastase sundus- ' ajal raugenud ja paSteur-instituudis käib raim
Tartus.
Tifu algkooli teostamisele. Nüüd on see otsus ha misel ainult kolm Petserimaa inimest. Marutau
riduSministeerilimi poolt kinnitatud.
- di st ci saa aga lahti Tartumaa. Alles mõne päewa
Algad t. juunist.
! eest lõppes Tartus koerte suukorwitamise tähtaeg.

Koolikohustuse meeletuletuseks.
Nüüd on jälle marutõbi ilmuks tulnud Tartu
külje all Prosta talus, kus koer paarikümneaastast
Registreerima peab 12. jännini.
teenijatüdrukut
purenud. Tüdruk käis korra pas
Tartu liuna kooliivalitsus tuletab meele kõi
teur-instituudiski.
Kuid peale seda ei ole ta enam
sidele Tartu linna piirkonnas asuwcnele lastetoa
nematele ja hooldajatele, kelle lapsed wõi hoole oma jalga sinna toonud. Kuna sarnaseid haigeid
alus«d aasta jooksul koolikohustuslikkudeks, s. o.
L-aastaseks on saanud wõi 1. augustiks saamad ja

pikemat aega, 3 nädalat, tuleb ratvida, sest muidu

marutõppe jäämine, siis on politsei
weel koolis ei käi, et nad on kohustatud oma -• ähwardab
alanud tüdruku otsimist. Peale selle on marutau
lap.'i wõi hoolealuseid kuni 12. juunini äripäewiti
kl. 12—1 oma elukohale lähemas algkoolis regist > dilisi koeri leitud Kaiuastu wallas Poksi asunduses,
reerima. Registreerimise juures tnlewad esirada Haaslawa wallas ja Raadi w. Wasula asunduses.

tunnistused lapse manuse ja rahwuse kohta. Ta •' Marutaudi kahtlaseks piirkonnaks on tunnis
muti tulewad registreerida 12. juunini kõik teised
Tartus astuvad koolikohustuslikud lapsed B—l 68—16 tatud Wara, Tammistu, Luunja, Mäksa, Kastreaasta wanaduseni, kes eelmisel talivel Tartus koo Wõnnu, Wastse- ja Wana-Kuustc, Ropka, Wes
lis ei käinud. Lapsed, kes peale 12. juunil Tar ncri, Tähtwere, Worbuse, Sootaga, Eliftwcre,
hx elama asuivad ja koolikohustuse alla käiwad,
Lacwa, Kawastu, Haaslawa ja Raadi
tulewad hiljemalt 7 päewa jooksul linna kooliwa Illila,
kitsuses registreerida. Tartust mujale elama asu tvald. Neis waldades peawad kõik koerad suu
des, peab samuti 7 päewa jooksul kooliwaliisusele korwis ja ketis olema. Arwatawasti kuulutatakse
teatama.
sellesse piirkonda ka Tartu linn, sest Tähtwere
Neid lapsi, kes keivadel maale karjalasteks an
Prosta talu ja Wasula asundus on linnale lähe
takse ja kes elawad 3. linnajaos, tuleb registree mal kui 15 km.
rida linna 12. algkoolis, kes asuwad 1. ja 2. lin
najaos 7. algkoolis.
Kindlustusselts ..Eesti" tooli*
Wefi jões kõrgel.
nikkade koosolek.
SüwenduStvSd algawad lähemal ajal.
Kindlustusselts ..Cesti" wolinikkude koosolek
Emajõe wesi on praegu üsna kõrge ja ma pceii 26. skp. 47 woliniku osawõttel. Etteloetud
dälamad luhad, nagu Kärewere ja Ulila omad. wälisre!visjonl protokoll rääkis kiilwalt seltsi tege
ivnsest. Kinnitati 1928. a. aruanne, mis näitab
on wee all ja ainult üksikud ivana rohu libled tulu
preemiatest 381.35?.76 kr., s. o. cclmiie aas
paistawad weest wälja. On aga loota, et jaga wõrreldes üldse tõust: 36 protsenti, elukimü
wesi nüüd kiiresti alaneb.
tuste alalt aga 366 prots. Ka.tänawu jätkub suure
Lähemal ajal algawad jõel ka iüwcndus nemine ning esimese nelja kuu jooksul on pdee
ja õgwendustõöd. Praegu wiibib insener üle miad 46 protst wõrra tõusnud. Seltsi wastutus
summad on aasta jooskul ümmarguselt 366.666
waatussõidul kohapeal, kus mõõdab ja mär kr. wõrra kaswanud ning ulatusid 1. jaan. s. a.
gib õgwendamiökohad.
1.317.643,94 kr. peale. Uute kindlustusaladena
otsustati õnnetus juhuste ja weokindlustns seltsi
WSUe maja
tcgelvuskonda wõiia. Tallinnas otmstati omanda
kingiks Akadeemilisele Spordi Klubile. da kinniswara. Juhatusse waliri vrow. J. Kaart
iwanal, nõukogusse G. Roht, K. Reinhold (endi
Cntal ajal palus Akadeemiline Spordi Klubi scdl
sa ?l. Millcr suus), rewisjoni komisjoni J.
Toomeorus klubi laMntennise platsi juures asutvat
Sisask. A. Kullam. A. Tomson, J. Müürsepp ja
ja linnale kilulutvat majakest omale kinkida, et seda A. Nirk.
ümberkorraldada ajakohasemaks.
> Emajões West 21 kr.
Linnawalitsuses oli see küsimus neil päcwil
Liuna ujulas oli teisipäcwa õhtul sa kolma
kõne all. Otsustati balwe rahuldada ja kinkimine
päewa hommikul weesoojus 20 kr. Lõunaks oli
>

esitada wolikogule kinnitamiseks.

fee tõusnud 21 kr. peale.

matest kuni kõige kunstipärasemateni. Hinnad wõistlcmata odawaörikuhinnaga laost ehk otse wabrikust.

A. Markus S H. Seezen.
. Suurturg 3.

dele tõsiseks nuhtluseks. Ei aita sageli ka nende

tütarlastele ia meesõpetaja poeglastele. Eksknr
siooni juht ja õpetajad peawad alati olema õpi
laste juures ja nendega ühes magama.
Kooliruumidesse saabumisel peab ekskursiooni

juht end esitlema koolijuhatajale wõi tema ase
täitjale.

Kooliruume? wiibides peab ekskursioon alluma
selle kooli kodukorrale.

Linnalt antakse ekskursaniidele korter sa ma
gamisasemed iwoodi õlckotiga wõi raani kiidest

põhjaga), mille eest tuleb tasuda ühes teenimise
;it koristamise kuludega ä2O senti, eksknriandilt
kuõsantidel enestel olema.

£ma ltuiimtstl koosolekul otsustas liuuamalit

uure elukorterite loomisel.

loa, Arnold Burboemdeni, Taelvere. lvalla, Helmuth

„Wanemuises" täna odawate
hoolsam häwitamine. Kuigi tuhanded kärbsed ja
teised nende kaaslased langemad mitmesuguste
hindadega „Hollandlattna".
püügiwahendite ohwriks, haudub päike umi söödi
piletihinnad: 10, 20, 30. 40, 30 senti iibes
kuid jälle tuhandete kaupa juure. Aga sellegi pä riidehoiuga. ..Hollandlanna" kuulub läbilöömr
rast ei jäta kodanikud Mõitlust ebameeldiwate tü
litajatega, Mähemalt elutubades katsutakse neid
miinimumini hätvitada.

mate ja lõbusamate operettide hulka.
..Wairemuise" talitus.
„Wanemuise" muusikavsak. ja Peetri Lauluseltsi
kooride ühine proom reedel, kell 8 õ. NMKü rnumi

Tänawu suwel tahab a.-s. „EeS-ti Petrol" ha de? (Wallikraawi tän.). Harjutusele tulcwad

kata propageerima uut putukate hämitamise wede
likku „Flitti" ning kawatseb selleks korraldada 23.

Burhoewdeni. Voldemap Jieni, Laekmere tarlviia
jäte iilnngn ..Taluvoc.a". tlöwald Pälla, Tallinna

lmnaloalitsuse, Hain Alari ruu, .R riida Lõhmtise ja

Esrosiuia Aariku. Jubau Taamoni. Rakwere wal
lasekrctäri Rudolf .>V.'..iuen, Lluinoere walla.
Hans Röövi. Laiuö-Tähuvere Wallawolikogn ja

Lekar Wõiu kaebused.

Tartu postkontoris
scismajäätuid kirjad 17.—2.">. ttttttti

„Waimuliku laulupäeMa" laulud.

2ca Pokk. Wero 3iums, J. Jutt. prl. Tiik. vrt.
J. Timm.
?Aartt'.tton, Auun Kallae-. prl. ..Aaa". 5. Pärn.
kuni 27. juunini Tartus „Fliti" nädala.
vrl. Tillu. O. Kure, Al. Konaroki. Radfina A.. O.'
Käned, Hnasoßeßruci a pietfud.
Eel puhul tahab korraldaja liikuma panna
Tartumaa w aimult?» lankupäcwa laulude rcl Lind, hr. Kungao, M. llioudok, W. Klau, Scfirta
kuus nais-statisti kostümeerituli, kusjuures nad proow ott Laiuse kihelkoitna kooridele piitiav., 2. Tööt. Liisa ttiuotannon, Taline Tombera, br. F.
Hindriksou, Pr. Teebcrg, Margarcte Trimm.
jutini! kell 12 p. Laittse ew.-lul. kiriku-?,
reklaamipilte (kärbes) rahmale jagawad.
palutakse
säramiscd
koorid:
1.
Laiule
sk.
2.
Laiuse
Statistide kostüiimiks on Malged Püksid, Pu
Wastutaw Loimetaia O. Mänd.
Mõisaivälja ff. 3. Waimattwere sk. 4. stõaefoa
nane kuub ja must kõrge peakate, seljas papist ÕariduSseltsi
sk. 5. Laiu-?-Tähkioere sk. 6. Laia
Wäliaandja Jaan Tõnisson.
„Fliti" toos. Käes kccrutglvad nad paberist kär küla sk. 7. Liimu-k-ti sk.
Trükilud trükikozaS. TartuZ.
best, mida ka rahwale jagawad.
Koore iustr'uecrib G. Pa-?tarn?.
Edast anda t»iduai«ete

RII9I hOOlttlcan<l«kOOl Kolowerea, Lääne

maal, wajab kutseõigusükku

kauplus!

õpefaiat

JHaafri värve
{Tõrpen tiini

maiapidaiat,

rawa maja, telefon 4-71.

Soowin kiire» korr»» ühetoalist keeduwöimaluaaga ja ilma

tuba
k edu min matusega, uuesti

Palk õpetajate palgaseaduse järgi.
50 sendiga tempelmaksustatod aoowiawaldused, samuti

10 seoti iga lisa jaoks, saata kuni 12. juunini s. a. Kolo
were p. ag. kaudu. Isiklik tööga tutwu iemine soowitaw.

KOOLI jUHATAJA.

ära anda. Tartus, ifutba

elukorteri ja suure leiiva- l
toaga omanilu haiguse !
pärast. TartuS, Tähe t. !
nr. 1U

rahulikku suoltasoölmalust

ülzeS tarwiliste körwalruunl!»

\CftCf

dega. wälja üürida... Tartus. tuba ja kook üürile a.iöa.
Aleksandri tcin. 27. Uür SJUO
Kastani lau. lõü—l.
fenti luu.

Aastaüürnik otsi b elektri,
walg ja erancseiäiguga

mööblita

Soowitaw 3—4 tuba pensioniga (kui olemas
majap.
riistad ja sööginõud, ka omi majapidamine).
korterit
Ujumis- ja päikesewanni wöimalus. Wastused palu
kesklinna wõi selle umbrusie» Teatada rean? tukpl. takse rutul, saata FiU maist. K. N. Rauhaia, Hel
sinki, Tunturi katu 11,
Tartus, mS. L." all.

Tuba
wähese mööbliga erastssekäi.

line

korter
Soome perekond (5 inimest) otsib juuni
keskpaigast kuni augusti keskpaigani

tän. 4, fort. 1

guga lvalza uurida Tartus.
lan. I.J, k. 2 umber
Uuesti renoweeritud 4 toa Puiestee
nurga paraaduks.

soowitab mõõdukate hindadega

Jaan Jttaim
Tartut, Wabriku tan. 1. Kauplus Söögiturg Auwä

2 üksikut

remont, m (lektnwalgustusega

kelle ülesandeks on ka põllumajanduse juhtimine.

Jlaetu

llue*ti pärale jõudnud suur saadetis

Uued modern mustrid suure? waljawalikus, kõige lihtsa

KSrKSsSšIeRMI tauttfttiL

tatud tvähemalt nädal aega. Kaasas peawad ole
ma õpetajad, wähemalt üks iga 23 õpilase kohra
ühiskoolidel peawad saarjaiks olema naisõpetaja

Baptisti kossudu?, Aleksandri tän. 26. Nelja
sus kiirpäervapildisramise plariid anda wälia Wa päewal.
l>6. mail kell 8 õfititl kõne: ..sotsialism ja
badusepuiesteel R. Ortilc, ..Allusiooni" juures Pe
lilledki juba istutatud, kuna kõnniteed kaetakse tersonile ja ujulas Wahile. Pildistamise load neis usklik kogudu-?'". Laululebed, korsanduZ.
Reede õhtul kuulutajate kooc-olek. Laupäcwa
kruusaga. Nõnda näeb samba ümbrus märksa kohtades on makswad kuni 1. jaan. 1920. a.
õhtul kell 8 palme ja koguduse nmd.
nägusana wälsa ning tõotab saada üheks kauni
K.Kaup»
Tartu esitaja
maks platsiks Tartus.
Elukorterite Ehitusühingute Liitu.
Riigikohtu
Elukorterite Ehitusühingute Liit palub Tartu
Sõda putukatega.
Riigikohtu adminisiratiiw-osakonna aivalikul koh
linnavalitsust liidu tegewusele kaasa aidata sellega,
Nende häwituseks omapärane reklaam et liidu juhatusse linnalvalirsuse esitaja määra tuioiungil t. juunil ott adutnülle niit uratud: Jaan
Wesomanui Päranduse tombu hooldaja Jüri Aru,
nädal.
taks.
surnud Aleksander Josua pärandusctonibu hooldaja
Suwine soojus toob enesega kaasa igasuguseid
Elukorterite Ehitusühingute Liidu ülesandeks Karl Josua ja pärijad Amalie Josua iie ja kui
putukaid, kes eriti sutve teisel poolel, mil neid on jõukohaselt konerikooperaiihvidele abiks olla oma poja Alfred Josua wolinik, William Bremeni,
Augun Aruoivcri. Jaan Kiopari, ins. Juhan Ora
rohkem siginenud, muutuwad inimestele ja looma

Jfriiti

tööstuselt ja koha peal lauatehasest.

Kolm liikuwat päewapildiäri.

uidele anda korterit kooliruumides. Ekskursioone

wõctakse wastu, kui nende saabumisest on ette tea

hale weetud muld on muudetud llllepeenardeks.

Jfaiusepappi

Pakkumisest osawotratl tu'eb oksjoni komisjonile kautsjo
niks sisse maksta 10% pakutaws üksuse koguhinnast* La
hemaid teateid müüdawate laudade kohta saab Riigi metsa

ööpäewa kohta. Vadi, waip ja linad peaksid eks

Paide aiapidaja kurwad wälja
waated.
Paidet woib täie õigusega aialinnaks ni
metada, kuna siin pea iga maja kohta on ole
mas ka oma aed. Sellepärast ei ole ka palju
dele Paide kodanikkudele sugugi ükskõik, mis
suguseks see ehk see aasta aiawilja saagilt ku
juneb, nii paljudegi niajanduslikud huwid
on sellega sagedasti liigagi seotud.
Tänawu tuleb Paide aiapidajatel tahes
tahtmata eelolcwaile saagilootustele kurwalt
wastu waadata, möödunud talwe pakane
ci ole oma häwitawat tööd aedades tegemata
jätnud, kuna paljud puud, põõsad ja taimed
on selle tagajärcjl kas häwinenud wõi paremal
pihtimusel osaliselt rikutud.

lõppu. Koolitöö ajal ei ole wõimalik ckskurfioo

Gustaw Adolfi samba Ämber.
Praegu on käimas Gustaw Adolfi mälestussamba ümbruse kaunistamine. Sügisel ko

Jiivisöe tõrva

Stusönalisel eo-mpalckum tel müüakse Id. juunil k. a.
kail 12 Riigi metsatööstuses, Tallinnas, Falkpargi tän. 4:
•) Aegwiidu tauatehasest kokku umbes 5060 tihu
meetrit serwatud okaspuu laudu, 2 üksuses, alghin
dadega 23 ja 34 kr. tihumeetrist.

täpsele

13. juunil kell 9 hommikul õhtugümnaasiumis kell

V p. I.

(feisewi vnännitõrrva
Laudade oksjon.

Riigi metsatööstus.

Uute õpilaste wastuwõtmine Tartu tütarlaste
reaalgümnaasiumi, tehnikagümnaasiumi, ühis-kom
mertsgümnaasiumi, ühis-kaubanduskooli ja õhtusse
ühisgümnaasiumi algab 1. juunist. Esimesse klassi
wõetakse wastu 6-aastase algkooli lõpetajaid tuu
nistuse põhjal ilma eksamita, teistesse klassidesse
eelmise kooli tunnistusega ehk eksamiga, mis algab

Tuhalaane ehitab rahwamaja.
Rahwamaja ehitamine on Tuhalaanes ju
ba kauemat aega Põlewamaks päewaküsimu
seks. Tarwisminew raha on juba ammugi
koos, lasti walmistada ka seltsimaja plaan,
ning ehitamine pidi algama juba käesolewa
aasta kewadel. Maawalitsus aga jättis plaa
ui mõningate tehniliste puuduste pärast kin
nitamata. Nüüd on plaan kõigi nõuete ko
haselt ümber tehtud ja ka maawalitsuse poolt
kinnitatud. Ehitustööd algawad loodetawasti
juba sügisel. Rahwamaja ehitatakse kõigiti
ajakohane ja mahutab üle 300 inimese.

ibl. li
intelligent meesterahwale ära

Tartus. Päewa t.

medl. tuba
Pakluin. va-m*.
tu vl fub .91. Mi. m*

Kr. T 43
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MUUSIKALISE HARIDUSE JA KULTUURI EDENDA
MISE SELTSI SUWEORKESTER.

fl
on tarwis Ilmatsalu tee
äärde, Tähtwere walla»
rnaja juurde. ik. Rebane.

*WANEMUISE« AED,
L aupaewal, 1. jännil kell 9 õhtul

U)õru Majandusühisus

Data-. tttfltf* la «iscbal«tt»e<lKotaeetika.
Wastnwõtmine kl. 9—2# 3—5,

7—9 õhtul ja igal ajal kui ko

HOOAJA

dus olen.

Tartus, Raatuse tan. 12.
AWAMISKONTSERT

Põllumees

vajan putttgnna töö peale.
TartuS, Kastani tän. Lo—2.

•taha- |a »u|uhalflSM4
Kouaieetlkaa

Juhataja
ÄRK. KRULL.

Waatuwõtm. igap. kella 10—1 J
|a 5—7, pühap. kella 10—12#
aoowl korral ka teisel kellaaja

1) .Põllumees* aitab tõsta Ja hõlbustada rasket põllutööd müües soodsatel tingi
mustel paremaid masinaid Ja riistu.
2) .Põllumees" võimaldab põllumeestele piimaasjaitduse edendamast moodsate
sisseseadete muretsemisega.
3) .Põllumees" ostab kokku põllumeestelt põllusaadusl. makstes õiglast
hinda.
4) «Põllumees* võimaldab põllumeestele tagawarade kogumist raha hoiule
iDÕtmisega.

TULEWÄRK. TULEWÄRK.
Piraat kontserti saalil
TANTS,
Paasetahed kontserdile 50 senti, kontserdile ja tantsule 75 s.

kokkuleppe järele.

Tartus, Rüütli tan. 25, t.4
Dr. P. Käkk
sadulsepp
otsib tööd. Tunnen igasugu Hambaarstimise kabineti
polsterdamise tööd. Wõin ka suu* ja siseh&lgused,
soöwitorral kodu töösse minna.
kella 10—1 Ja 4—7
Palun teatada Tartu, Marja
tän. 2—7.
Tartus, Wana tän. 8,
TäieSti wilunud

U)6ru Majandusühisus ..Põllumees"
on |a Jääb põllumeeste kindlaks sõbraks.

Wärwimise,
lupjam jamuidsisem. ia wälis

Hooaja uudised

remonditöösid tehakse korrali

kult ja soodsatel tingimistel.
Teatada Poe tän. 3—l, Kühle
suueriietest

B Triik-, tennis- la wdrk
särke.
S supeltrikoesid,
II supelmtttse.

i

Wenn. Lepp
Täitus, Kaubahoovis nr. 2.
Telef. 4-81.

MtrlailanMia Paawa
lltSUS taatabi et elate* 4. iua
ni»t a. a. peab ühendust TUllln—
na-W6iu liinil i.-l.

..KUH6LA"

Tallinna tän. 69. Küsida maja

ja weetee-äärsetesse kohtadesse erisõiduplaaui järele.

Laetvaüdnse juhatus zätab omale õiguse laewu tarwidust
mööda teistega asetada sa sõiduplaani muuia.

päeval ja Tsitrest kolmapäeval»

Laupäevase sõidu jaoks on müügil ka edssl-tagtsl lõidnpi
letid Loksale ja tagasi I. klass Kr. 4.—, 11. kl. Kr. Käsmu
Võlu la ja tagasi 1. kl. Kr. 4.50. 11. kl. Kr. 3.50.
Laev saabub Tallinna esmaspäeva hommikul kell 6.

Merlasjandme Peawalitins.

restoraaniks, teise hästi käida
walerestoraanile tarwis '/«vsaa

tteniuud. Tulla nelzapäewal
Aleksandri tän. 12—2, kl. I—2

O. Lumi.

kes keeta oskab, on tarwis.

pump

wee edasiandmine sünnib toru
de ehk woolikute abil ja kolme
liwt waltstga hobuse

Müüa korras käsi .Singeri'

Elektri ravimine - diathermia, galwamsataioon ja
faradisatsioo vooluga. Valgusega ravimine

kõrgustiku päike. Arstime massaash.
Ravitakse: Närvinõrkust, kõiksugu närvipõletikku,
ischias. neuratgia, halvatust. Rheumaüsmust, liigete
põletikku ja selle kroonilised vormid. Ainevahetuse
haigust (podagral, liigrasvumist, kilpnäärme rikkeid.
Naiste ja teisi haigusi.

Waslrawlla luuras on auratud mil*
niitu osakond* mis võimaldab ravimist ka
I raskemateleAsutas
haigetele,
ning neile,kes
jaspoott
on avatud
kella 10tuinod
h. —•vai
8 5.

soodsatel tingimistel müüa. Tea
teid saab: „Narwa Postimehe" ta
litusest, Natwas, Peetri pl. 2, kõ
netraat 211.

ntabL tuba
pianiinot ehk uut. llleSanda
.Postimehe- talitusesse nr.
.131354" all.

Soowitakse osta

poeriiulit.
kohe tarwis ärasõiduks mere
randa. Tulla 30. sko. kella Teatada Wäike.PVik tän. 2,
10—12 Kaupmeeste seltsi Tartu, kella 8-12 e. t.
»»

Turu tän. 56—4, hoowiwära

tist II korral.

Pakkumised saata fit. nr. <,looo*

all.
Omaette elektriwalguDt.
möbleeritud

koxtex

keZ keeta mõistab ja kellel

kaewurakkeid
(4 toru) ja liiwa kohale weda
misega odawastt müüa. Tar
tus, Lembilu tän. 9. Maarja

mõisa haawakltimku eeS.

tunnistused olema?, on tarwis.
Wabaduse puiestik 12, kort. 2,
Tulla kl. 10—12 el.

1 ameerika tviljaniitja, 1 kerge
piktwanker, l wedrudega weo

Vaeuum traktoriöli
Tsilindriõli

wanler jne. Teateid saab Tar

Wähepruug. kingsepa pealis

2 wakamaad walmisharitud

Nopka wälial ära anda. Küsida
Tartus, Lembitu tän. 9, waStu

Il Tartu-Mustwua taimi ja 2} Tartu» Wddosu
warska liinil* Lähemaid andmeid saab Tartus, Lodja 12, Näha Holmi tän. 9, hoowi
mehe mures.

elektriwalgustusega üürile
anda. Lepiku tän. 14, kort. 2.
„Staia<" TartuS, Tähe

' tuba

piima*

LaStearmaZtaja

Tempelmaksustatud soowiawaldused ühes tunnistus kes aus, korralik ia tööd ei
tega endise teeniSmse tohta linn H. pnmini s. a. põlga leiab ärasõidul? koha.
teU 10 h. sisseanda elektrijaamo juhatusele, Soola t. 34.

baga ja eluruumidega.

turg v. R. Jakobsoni
kauplusest.

1 ehk 2

tän. 72. > i ElwaS, 2 mööbliga

lukseppa.

sisseseadega, wähese kau»

Karlowa tän. 34,

t üürile anda. Teat. Tähe tSn.
Kingsepa töStegijat ja
toppimise masin
nr. 41-4.
makstes ajakohast hinda. Lähemalt Tartus, Wäike Põik tan.
õpipoissi
slinlsarm) firma .Singer- häil nr. 2 iga päew kella B—l 2 e. 1.
tingimist! müüa. Küsida hra.
on tarwis. Narwa tän. nr. 24, ! 2 liikmeline perekond wajab
J. Speek'i saapaärist. TartuZ,
Tartu Unna elektrijaam wajab Alilasse hoowimajaS.
Narma tän. 8.
! korterit
Müüa uus wedrudega pikk
wanker

«»«»>«»
odawasti ära anda ühes

on tarwiS juuksetdöStuSse Tartu Maarjamõisa haawakliinikut.

mõbl. tuba

asundustalud ja meskid. Teat.
saab Suurturg 17—6 kl. 11—4 wa]ab suuremal haiga)

anda. Tartus, Kloostri 6-6.

Teateid saab Tartus, Uus

A.-S. Jaan Maim
Wäike Põik tan. nr. 2 asuw piimatööstus algab tegewust ja

kohe ehk edaspidi üürile

Toiduainete

MM

Otsitakse korralikku laiuti

tus. Suurturg 17—6, t. 11—4.

smvekuudeks odawalt otse»

TartuZ, Wabriku tän. I—3.

Soowitame omast laost mõõdukate hindadega

Wene petrooleumi

naha

tuba ehk 2 tuba ja köök
Soowitakse oSta

tööhobust.

Lugege Jeroist"

Tsement

odawasti majad, talukohad,

on saada kapsa, kaalika, tomati, sibula,
selleri, porro, tubaka jne. ja mitmesuguseid
tille taimi.

Tulla Kauba tän. 9, kella 10—2
Mitt'i kauplus.

Suurturg nr. 17.

Arsti vastuvõtmine on 12 h» 5 5.

Jaama mõisa aiast

nr. 13.

Soowitakse osta pruugitud
«

Wajan kesklinna

WESIRAWILA

Pärmivedeliku'» süsihappe-, vahu-, hapniku- ja teised
arsti laed w annid. Duschid charept, schoti ja teised.

raalt wälja üürida. Wana
talu Tartu», Cuurturg

ennem söögimajas ehk õllepoeS

Müüa aia kastmise

kaerte press

TARTUS. Pikk tan. 60/62. telefon 34.
Dir. Prof. Dr. med. L. PUUSEPP.

Survekorter Rabina? oda»

tarwis maale. Soowitaw keZ

Kesktöö büroos.

Tartus, Roosi tän. 1, mehantka
töökoaS.

A*-S. Tartu MrmlwaPrlfcH

Mid.

Auhatus: TartuS. Lodja 12, tel. nr. 94.
ttwtmaja 28><12 m. sünnis * Ekspeditsioon ia ladud: Tartus, Aurulaewa t. tel. 3—93.

suwise sõiduplaani järele 3 korda satööt. Suwtta, haritud 2 wkm
pada'aa. Väljasõit Tallinnast igal teisipäeval ja reedel kell 8 aiamaaga rentida, ja müüa
ja laupae wal kell 17. Tagasisõit Wõsult igal kolmapäeval kell 7, 11% hinnaga koorelahutaja ja
raud jalaga tammepuust wbl
reedel kell 22 ja pühapäeval kell 22.45.
osa järelmaks. Tartus,
Tsitre kaudu on ühendus üks kord nädalal Tallinnast teisi masin,
Suurturg 1, teisel korral, T. tl.

Laevanduse kontoris.

lM«d*

soowiwad maale kaeja minna,

Dr.Dobruschkes
Koduloolt
Spetaja
Haiti sissetöötatud
Tartu Wasknarwa liin.
(saksa üliõp., eriala wanad ja Naha- ja suguhaigused
uued
keeled) jaksa kooliõpilased,
Tublit,
korralikku
- Aurikud „Taara", «Harry" ja »,Torm". ,
Kella 9-11 ja 5—7. *
valmis
õpetajad, bonned, majapidaiad
Tartust Mustweeni iga päew" kl. .2 p. I.
Naisterahwastele kl. 4—S.
ja
suilised
otsiwad
tegewust
Mustmeest Tartusse iga päew kl. 1 homm.
ii
maal ehk linnad. Lähemat Tartus, Rüütli uut 24*
Tartust üle Mustwee Wasknarwa igal laupäowal kk<7 hom.
riiete
kella 11—12 e. !. TarluS, Lossi (Laia uul. nurk) leL 11-22
Wafkuarwast kk. 4 homm. igal pühaväewal MustweeSse ja
1, iil kord ehk 2—3,
Mustmeest kl. 10 homm. igal pühapäetval Tartusse.
on tarwis linna lähedale tallu tän.
Botaanika tän. B—2.
Kaupa tehakje pühapäewal 2.
Tartu Wõõpsu Wärska liin.
Dr. Amontfa Toaart
äri
juunil s. a. kella B—lv, Tar Energiline noormees soowib
Tartust:
Csrhtf, Uueturu tls. il.
Kk. 10 homm. igal e?maspaÄval WärSkasse üle WöSpsu tus. Aia tän. 47, (piimapood)
al.
„Lmk"?
üaba*, naittcttigtibaigtiftd
Tallinna südalinnas müüa.
kohta
kl. 12 homm. igal teisipäewal Wõõpsu al. .swngla";
Kirj alikud pakkum. saata
jaititMltedbalgwtd.
kl. 10 homm. igal kolmapävwal Warskasse ia Wõõpsu
A. Bartdlchewitschl kuul.
leida tehnilisse ärisse, tunnen Kõnet, kalla 12—1 ja s—p.L
al. .Luik";
kont. Tallinna, KullasepalO,
raadio, elektri ja grammofonide,
GG
Teles. 11 59
kl. 12 homm. igal neljapäewal Wõõpsu al. „Kungla";
wWalmisriietoiri* all.
jalgrqtla kauvasid. Teatada slt.
kl. 12 homm. igal reedel WSöpsu al. ~Luik";
Tartu -158&* all.
Ämmaemand
kl. 10 homm.. igal laupäewäl Wõõpsu ja WärSkasse
al.
Wäikseid punaseid seemne
masseerija
WärSkast ja Wõõpfust Tartusse:
Wärskast kl. 1 homm. sa Wõõpsu st kl. 3 homm. igal te?i
E. Kamfen
päewal al. „Luik";
9
heade foowituLtega tarwiS ja igasugu kirjatööde masinal
Wöõpsust
kl.
7
homm.
igal
kolmapäewal
al.
.Kungla";
tän. —l. Seal ümberkirjutamine korralikult ja
kapsa ja kaalika taimi on
Tartiu. leeni uil.
WärSkast kl. 1 homm. ja Wöõpsust kl. 3 homm. igal nel Aleksandri
müüa. Tartus, Kuu tänaw japäewal
samas haudujat kana tarwis ruttu
tolnlal kord.
al.
„Luik":
..
.
Tartus,
Poe
tän.
S—l.
nr. 10
Wöõpsust kl. 7 homm. igstl keedel al. „Kungla":
Oskar Kühle.
Wöõpsust kl. 7 homm. igal laichäewal al. „Luik"?
Xmmaemaiicf
Wärskast kl. 5 homm. ja Wöõpsust kl. 9 homm. igal Pist
6
Jntell. daam otsib
Kaht
ustawat
ja
hoolsat
hapäetval al. „Kungla".
OHM
Tartu JSesu» Oiu Utu.
WÄ M
schlüpfereid
•»'••
Äl. „E h a".
Tartu, Raekoja (Raatuse) t> 12
Kr. 2.75 ptätc.
' Tartust kl. 2 p. l. igal pühap., teisip., nelsap. ja laupäetval.
IH koitaL f
Üksiku harra juurde. Tunneb
Oiult kl. 4 homm. igal pühap., csmasp., kolmap. ja reedel.
häSti mampidamist. Kirjad
SupeluskoStÜÜme
saata slt. sõna »Üksik daam".
TartuLaashoone (Paata jõe) liin.
ja Pukse kr. 1.00 peale
Ämmaproua
Al. „E h a".
Trikoo lastekoStüüme.
Wilunud intell. hästi saksa
, Tarwst Tl. 2 p. I. igal esmasp., kolmap. ja reedel?
Päewa- ja wthmawarje,
keelt rääkiw lastekaswataja
st. LaaShoonelt kl. 4 homm. igal teisip., uostap., laupäcwal.
kõiksugu wärwes.
on maale haritud pere
IL Wlllnümii.
otsib kohta
Tartu AaaSlawa Kabina Kaagwere.
Kõige kasulikum ostukoht
kandadesse tarwiS. Kaupa
Mp. «l e m". . .
laste juurde, wõib ära sõita.
tehakse reedel, LI. mail
Tartua,
L. Goldberg
Tartust kl. 10 homm. ja kl. 3 oht. iga päew; >
Tartus, Lutsu tän. 24, i. S, Narva (Peterhui) Uite 17.
s.
a.
kella
I—3
pl.
Tartus
Kaagwerest
kl.
*412
homm.
ja
kl.
fhi.
iga
päew.
kella
12-2.
Tartus, Küünt tän. 6.
Ilusate ilmadega teemad laewad huwisõite Peipsi järwcle Riia tän. 67—21, hoowis.

niitu, rahalaenajat, äris kaa

laenude einelauad

flisa im keatu hai

hoidjalt.

Tartus, Kaubahoow nr. L Telel. 6 76,

Ara aada

2 polsti

MIHIM

H. BÄUMÄNN

Sj

Elan nüüd Riia t&nu
nr. R« (Uueturu nurgal) Dl. 5. Kiair

öiwete IMM

praegu kohale jõudnud

II korral.

juure.

Palutakse alalhoidmiseks mälja lõigata.

MQamlMd

Ipäewaia wihma warJe
Jalutuskeppe.
... || «
tennis- ia lasteklnsl.
slidishalle
ja kõiksugu hooaja kaupu soowitab suu
res valikus odavate hindadega
noa-, pudu- la paauert

DiMenaitt

Tähe tän. 7,3—3. Tulla f 11—4.

Otepääs
O. Herman soni
kaupluses
müüakse »P»Stimehe" üksikuid
numbreid ka rvZetakje tellimist

ja tnnlstufi wastu.

KnlOrllll«
kadusid laupäewal ära.

Ausat leidjat palutakse hea

waewalasu eest ära anda
Kustlowi pagriäriSje.
Wvr,» maanteelt leitud mee»,
t^rahiva

; 2 tuba ja köök. Eoowitnw
Tähe, Riia ja Promenadi tän.

MII lIM.

ümbruseS. Teatada Tähe tän. Kätte wöib s.iada knulutuie
nr. 64—5.
kulu eest. llirbase IN otsast ÄnterZ
Peterson.

Nr. 143
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Raske haiguse Järele lahkunud wäga lugupeetud ja usaldatud wabriku walitsejat

mälestab siigawas leinas
Shokoladlwabrik ..Kawe" juhatas

Pika valurikka kannatuse järele uinus igawesele unele minu unustamata armas naine ja meie kallis ema
Elegantselt riietada
võib ainult riietega, mis ostetud ehk telitud
kõige suuremast Eesti riide
ja walmisriiete kauplusest

Pauliine Sassi.

Sünd. 8. VII. 1872. a.. surn. 28. V. 1929. a.

KARL ABEL ».

puusärk! asetamine 30. mail kell 8 õ. Ärasaatmine 31. mail kell 6 p, L Kesk tän. 23, Pauluse surnuaiad.
sest seal on kõige suurem valik ja kõige odawamad
hiaaad. Esimese ärgu juurelõikagad ja meistrid. Daa
mide jahärrade riided valmistatakse kiirelt ja korra
likult täielikul äri vastutusel. Hooaja uudised kohal.

Leinajad abikaasa, lapsed, lapselaps ja wäimehed.

*

„Rohkem tööd ja... rohkeni kasu..."
Pika haiguse järele lahkus meie armas ja hea
Neli hobust ja neli Chevrolet veoautot.

Mõelge, missugune maarata vabe on
siin töö kiiruses ja rohkuses!

Karl Jaani p. Jõgi.

i

< r, i
Sünd. 5. I 1866., surn. 29. V 1929, kell 6 horam.

*'•}

MII

Kirstupanek Tallinna Kaarli kirikus 30. V kell 5 p. 1. 'Ärasaatmine Antsla
jaamast Urwas e surnuaiale 31. V kell 12 päeval.
§ tm

SQgawas leinas omaksed.

Vanemuise teater
õnnetu surma läbi lahkunud

Kori Lohhi
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Neljapäewal, 30. muil kell 8 õ.
Odawsbfnnaline ctcndu*

ilaotat

papolevmi ja Teie saate

Sette iveoautoga mõib iveoäri pdeivas
pattu (oAfiem töötada Ja teenida.

weenduma, et

L. Steini ja B. Jenbachi operett

mstnvne vanast anatoomikumist Pauluse surnuaiale

neljapäeval 30. mail s. a. kell 3p. I. Palume kõiki
sugulasi ja tuttavaid saatma tulla.

3 waat. E. Kai ma ui muusika.
Paasetahed 10, 20, 30, 40 ja
50 s. ühes riideboiuga.

Lelnafad lesk Ja lapseda

.Maie keskelt lahkunud kauaaeget ühisuse liiget

papoleum on kaks korda
lestwam kui törw.
Papoleum katab 8

wörra rohkem kui törw '

Papoleum kantaks, otse
S wa >tideS ilma keet
g mata katusele. g
8 Papoleum kuiwab ruttu. 8
8 Papoleum kunagi ei 8
8 ,ookse katulelt. g
8 Papoleum kunagi ei tilgu 8
8 Papoleum oa odawam L
8 tarwttamisets tui 8 törw.
8 Papoleum! eest anname
3 - täiektlu rvaStuluse.
s A'õ Zm MU

Alma Rõigas'!
leinab Tartu Aiatöõliste Ühisus.
i

Kõiki ssltsiliikmeid palutakse koguda neljap. 30.
mail kU 5 p. I. lahkunu ärasaatmisele Rebase tn, 1,
Luha maja.

Hollandi

[j Tartu?, Wabriku tän. 1
8 Telefon L—s 9.
g Kauplus Söögiturg, Au- g

seemnekauplus
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Tartos, Söögiturg 5.
Elvras, Kesk tän. 4.
Tallinn, Weneturg 9.

Majaomanikkude Seltsis Tähe tän. 2».
Neljapäewal, 30. mail s. a. ke l 9 õhtul.
Era korraline
Rahwa-kontsert
Mängib 25 liikmel, puhkp. orkester. Lõpuks TANTS.
Pääset, igale ä 25 s.. seltsiliikm. sissepääs hinnata.

Osakonnad igas linnas.

Samal ajal saab ka wäl apakutud Turbaübisuse pä
ralt olevad heinamaa tükid ühe aasta peale.
Juhatus.
Äri laiendamiseks
soowitakse mees wõi naiZosanikku Kr- 5009—10.000 Osa-

Sttaffts suurusega. Kiriad Üldine Ajak. Kon or Turtus
all.

keskmiselt kuus, kusjuures teed on sa

gednsti rasked ja halvas Seisukorras.

Meie eriala on peaasjalikult raske vedu,
kuid meil on alati wõimslik olnud täita
täpselt tarvitajate ülesanded".

„Sea'juures oleme meie weoabi
hõude valikul olnud eriti hoolsad ja
nõudlikud. Mkt meie just Chevrolet!

valisime, oleneb sellest, et enne hulga
teisi müügilolevaid veoautosid tarvita

sime ja proovisime. Meie ei kiida

keZ sõitis Wõrust 28. mail
õhtul ja aitas mind auto!»,
teatada oma aadress slt.

.375" all.

pikendatud ja taadimisvõimet 20% suu

rendatud. Mootori ehitus ön tugevam

ja töötamiswõime 32% kõrgem.

pikad teed läbi sõita".

Chevro'et veoautosid möödub Teist

konda. Chevroleti kiirus võimaldab
meile päevas laialdased paaa-aiad ja
Lühidilt öeldud, meie-kogemused

on: «AoAftem tööd Ja
roAftem feasu».
Nüüd aga on Chevrolet veoautot,
m s seni igal pool ikka suuremat rahul

käitiskuludega".

suurem ja võimsam, kui läinud aasta

hutas odava ostuh nnaga ja väheste

mudel. Rataste vahet on 18 sentim.

laiendada märksa oma tarvitajate ring

olemist on saavutanud, veel täiendatud

ja endisest paremaks tehtud. Chevro

let veoauto 1929. a. mudel on märksa

Kas olete tähele pannud, kui palju

päeva vältel tänavatel ja teedel ? Need
sõidukid ei suurenda nende omanikkude

kulusid, vaid hoopis vastupidi need

on kasulikud kapitali oaigut.ised. Küsige

nõu oma sopradet või tuttavatelt, kes
tunnevad veoautosid, ehk pöörduge
usaldusega meie poole. Meie a tarne
Teile kalkuleerida, kuivõrd võiks Chev
rolet veoauto suurendada l eie ette
võtte kasu.

CHEVROLET VEOAUTO
GENERAL MOTORS INTERNATIONAL A/S.

Suvemantleid

CHEVROLET-AUTODE AINUESINDUS EESTIS:

k'eite, kübaraid ja koetud
kaupu nagu alati suurimas
walikus ainult

J. PUHK & POJAD
Tallinna, Rannavärava puiestee 21. Oma telefoni keskjaam.

Z. Saare
Palun stda
hftrrat

„Meile on olnud väga tähtis Chev
roleti odav hind, sest selle tõttu oli
me 1 võimalus osta mitu veoautot ja

Chevrolet! asjata. Selles rn ühendatud
erakordselt suur kiirps ja laadimise ma

L wärawa majaS, tel. 4—71.

äris tarttt<»Hlehsamkri M

Ära anda 2 foxterrier

v üük kõigile järelmaksuga.
Wähemoods. kaubad poo e

KutslKot

hinnaga. Iga päew ke la

Maja

mres korras müüa. Teatada
Tartus, Tiigi tän. 9, esimene Tartu, Teguri tän. 4.
uks.

elawad mannekeenid

Hea lüpsma saanud

imutitfusixsmmnmiutnmv

Odawasti müüa wähe pruu

gitud

Kopsuhaiged!
Intelligent neiu otsib Teie

jalgratas.

Halol

Küsida Uueturu tän. 18, hoowi

seast seltsisist suweks, kel

poisilt.

lusti on Petserimaal suwi

kada. Kirjad saata: Piusa
postag. Tuderna A Raig.

: suure aiaga kesklinnas
Juhtumisi müüa täieZti uus
Central poo. iga
müüa.
«Lähemaid teateid annab «
Söögisaal
MIMIIA
g adwstaat Renä Lange, Z
>he elukoha muutmisel oda
tän. 3, keua g Kuu tän. 53—2. Näha peale
asti ära anda. Teated Tar Tartus, Poe
B_lo, 3-5. 3
l. kella 4-3
j. Söögiturg nr. 5. S. Lepa
ni ärist, tel. 5—6).

Tapeete

pooleli olew. elumuutmise pärast

1/29-1/210 demonstreeriwad
waateaknal

Pühapäewal 2. juunil kl. 11 saab wälja pakutud
Marama Turbaühisuses umbes 35 kub.
fuvtalõikus.

.7.600 kilomeetrit", kirjutab tuntud

veoäri omanik meile, .sõidame meie

nnimnminnnxnminnnw!

uus suurem saadetis maitpe«
rikkad a. mustrid pärale
jõudnud ja soowiian õige mõõ

lehm
müüa Buhias. Kellani talus.
Head sorti reenra kapsa
taim!
müüa, Karlowa tän. 64 aiaS.
Wähe tarwitatud Belgia

browning
müüa, kal. 0 ntrm 35 Linda
tän 14—2. Sealsamas wähe
tarwitatud lapsewaater oda
wasli müüa.

duta hinnaga Nohu ja wärwi
kaupluS. Uueturu tän. I.

J. A. Nekand.
Müüa
IMM.
Tartu?. Tolstoi 17. » kord.

Tulla peale lella 11.

Hellenurme*
wst«b .POSTIMEHE" tellima
ja kuulutusi wastu

Hr. e. Piir*

