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A. Kreek
Eesti neljas
^Spordileht" toob meie sportlaste
paremusjärjestuse Soome punktidetabeli
järele. Selle alusel tuleb esikohale W i i-

V alipaa

uurimata muinaskindlus

teine Sule 1000 punktiga, Kuuse

küngaste meere! leidub rohkesti, kipuwod umbe foinromo; ü!dise!t pole »>ga
„linna" Välimus inimeste mälestuse kes

laarsemaid arste dr. med. M. H ö rschelmann. Lahkunu kirstu saatis

tel muutunud,

wendade ja tuttawate poolt. Kalmistul

„linna" piiranud idast ja lõunast, sest
praegu asub samas suunas lage soine

Tähelepandawamaid esemeid linna
ümbrusest ei ole leitud. Vast ainult mit
mesuguseid puutükke Gustaw Pilderi

A l w e r, linnanõunik Pakri, dr.

tasandik, milles weel näha süwendakud
sõiduteede jälgi. Wanade inimeste mä

krundilt keldri ehitamise ajal. kuid needki
berden tähelepandamatult kõrwale, kuigi

T r e u j. t. Lahkunu wärske kalm up

lestuste järgi on seal näbtud laewade
ema- ja täarepuid ja tohutut ankrut,

G. Pilder kõneles, et need olnud mingi

lilledesse.

kuid nüüd on need mattunud peale kas-

Walipää „linna" tekkimise kohta kõ
neleb muinasjutt, et kunagi saatnud

koha wõtab omale läänlane A. K r e e k,

kelle Wiljandis tõugatud 15.21 annab
945 punkti. Teine läänlane J. Pi l i S t e

pää külas seise lagendiku weerul asub

jääb 20-dakS Dunkeli järele.

küngaste rida, suunaga Põhjast lõunasse,

Hiiumaal, Pühalepa wallas, Waltmida kohalik rahwaS nimetab Walipää
linnaks. Künkad, mis afuwad kohalike

Hiiumaa randadesse on lõunasse len
nul peatuma jäänud hulganisti luikesid

põllumeeste Madis Kreegi ja

ja luigejaht on kohapeal täies hoos.

wõetud muinsuskaitse alla, kuid seni lä

Luwitaw on märkida et tänawu ei

hemalt uurimata. Muistse Hiiumaa

wawasse rohtu ja mudasse. Nähtawasti on Walipää kunagi olnud üks

peatu luiged mitte ainult rannas, waid
liiguwad ka jõgesid pidi üles, mis hõl

olude lähemaks tundmaõppiünseks tuleks

Hiiumaa sadamaist.

Walipää „linn" tingimata uurimise alla
Võtta. Küngastiku pikkus on ligikaudu

Walipää on juba ammusest ajast ol
nud kullaotfijaile pinnaks silmas. Juba

pool kilomeetrit ja laius kohati 100

aastasada tagasi lasknud kohalik parun
Ungern-Sternberg küngastele istutada
jalakaid ja mände, et esiinesi kaitsta kaewajate eest. Sellest hoolimata on koha

bustab küttidel nende tabamist.

Laip Maanteel
ESmaSpäewa hommikul leiti Märjamaalt
Päädewa asunduse kohalt maanteelt Laimre
wallast, Orgita asundusest päritolewa Ernst

Guptaw Pilderi talude piiril, on

meetrit. Weel praegugi wöib põhjapool
setel küngaSrel märgata wanade raud
ja paekiwimüüride jäänuseid. Ehituste

likke elanikke käinud asja uurimas ja
leidnud isegi koobastikku wiiwa ukse,

Kreemanni laip. Kreemann oli 18 a. wa-

juures on tarwitatud lupja, mis just

na. Ta surma põhjustas kaelasoonte läbilõikamine. Kelle poolt ja millal pandi kuritöö

iidset wanadust ei luba oletada. Meri

toime, seda juurdleb praegu kriminaalpolitsei.

asub „linnast" umbes weerand klm. kau

kuid tööd katkestanud paruni teadasaa

gusel, kuid on ehituste olemasolu ajal

mine asjast. Ilmasõja päewil tuhnisid
Walipää! wene sõdurid oma pioneerilabidatega, kuid tulemusteta. Sellest

taimammmmm

75 aastat laulu
Reigi laulukoor pidas juubelit
Pithapäewal, 25. okt. s. a. pühit
ses Reigi laulukoor oma tegewuse
75. aaStapäewa. Selle päewa tähis
tamiseks korraldati Reigi kirikus suurejoouelise sisuga kontsertjumalatee-

«istus. Jutlustas õpetaja Sauerb r e i Tallinnast.
Reigi laulukoor on üks wanemaid

Äiiu saarel. Tema asutaja oli noor ja
energiline muusikamees, koguduse tolle

aegne õpetaja praost G. F. Rinne.

Reikmann'i juhtimisel. Lauluharjutusi peeti koolimajas laupäewa ja pü-

hapäewa õhtuti. Terwe rea aastaid
töötas koorijuhina P. Reikmann. Te
male järgnes ta poeg, kooliõpetaja

P. P. Reikmann, kes kogu oma

energia rakendas laulukoort ja muusika
kultuuri arendamisele. Tema lahkumisel

1898. a. asuS koori etteotsa selle
praegune juht, kooliõpetaja Woldemar

Kwarnström.

Laulukoor on osa wõtnud l Lääne

Kaksteistkümmend aaStat töötas ta
Väsimatult kooriga lauluharjutüst isik
likult oma korteris juhatades.

maa laulupeost, kõikidest Hiiumaa lau-

Tema lahkumisel Reigist jäi laulu

ja ilmalikke kontserte, on esinennd ak
tustel ja rahwakoosolekutel.

koor tegutsema köster kooliõpetaja P.

lupäewadest; on korraldanud waimulikke

Noorte organiseerimisest Wormfis
Esialgul luuakse üks noorkotkaste rühm
Kaitseliidu Lääne malewa staabi esin

seerimise küsimust kohapeal. Pikemate

daja ltn. L.a u r m a a osawõtul peeti

mõttewahetuste järele otsustati luua
walda esialgul üks noorkotkaste rühm.
Peawanema ülesanded wõttis lahkesti
oma peale praost L. Pöhl, kuna kaaS-

reedel, 23. skp. Wormfis, eesti algkooli
ruumeS suurem nõupidamine, milleks
olid kohale ilmunud kõik walla koolide

juhatajad. Koosolekust wõttiS osa ka
praost H. P ö h l ja malewa noorkot
kaste instruktor. Arutati noorte organi

tööks noorte organiseerimise alal awaldasid oma nõusolekut kõik nõupidamisest
osawõtnud õppejõud.
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Politseikooli
vastuvõtmise kord
Politseiwalitsuse korralduse kohaselt
on politseikooli kõrgemasse klassi sisse
astumise palwete esitamise tähtaega pi
kendatud 15. nowembrini s. a.
Soowiawaldanute hulgast kandidaa

tide waStuwõtt politseikooli nõukogu
poolt toimub k.a. detsembrikuus.
WaStu Võetakse meeskodanikke, kes

on 21 a. wanad, täiesti terwed, Vähe
malt 172 sm, pikad, kohtu poolt karis
tamata, omawad keskkooli hariduse ja on
kaitsewäe sundaja teeninud; eelistatakse

neid, kes kaitsewäes omanud ohwitseri
wõi allohwitseri aukraadi.
Nõukogult waStuwõetulS tunnistatud
isikud määratakse politseiwalitsuse direk
tori korraldusel praktikale politseiameti

kandidaadina, kus neil tuleb olla järg
mise kõrgema klassi kokkutulekuni, mis
toimub 1937 a. augusti wöi septembri
kuus.

Kandidaatide praktikale määramisel
arwestatakse nende soowe praktiseerimise

koha waliku suhtes.
Politseiameti kandidaadid teenistus-

taju ei saa. Neile antakse riigi poolt ta
suta riidewaruStaS, rakmed ja relwad.
Kohtades, kus politseiametnikele sisse
seatud ühiselu ruumid, Võimaldatakse
kandidaadile tasuta kasutada Ühiselu
ruume.

Suri oma pulma 100-aastapäeval
Läinud nädalal suri Belgradis 122-aastane
Stona Pesitsch. Kadunu suri läpsatt oma pul
ma 100-aastapäewal. Matusetalitusest wõttis
osa 68 Pesitschi järeltulijat.

maeti
Laupäewal maeti rohkearwulise leina-

Mitu inimpõlve Valipääl kulda otsimas

on kolmas 974 punktiga ja neljanda

Dr. Hörschelm ann
jaSkonna juuresolekul Haapsalu popu

Kas hiidlaste sadam või rootslaste kindlus?

ding kuulis 16.06,5 — 1041 punktiga,

Luigejaht algas

3. aastakaik.

Teisipäewal, 27. oktoobril, 1936. a.

arast on säilinud mi mõnedki augud. mis

tõik lõppemad raudkiwimüün wastas.
Wabariiqi ajal wöeti Walipää muin
suskaitse alla ja mingeid uurimisi pole
sooritatud. Küngastele istutatud puud
kaswawad kiduralt ja allikad, milliseid

J. Burmeister
50-aastane

pikk rida pärgi kadunu omaksete, ameti-

kõnelesid ja panid Pärgi linnapea dr.

Sander, Saksa keskkooli juhataja

pus täiesti rohelistesse pärgadesse ja

wann ehituse osad.

Rootsi kuningas oma tütre, kes neiuna
olnud emaks saamas, (V S faatjaSkonnada purjedeta laewas merele ja tormid

uhtunud nad Walipää randa. Siia ehi
tanud rootslased omale kindluse, mille

Varemed praegugi näha. Kuigi muis
tend ei ole weel millegi tõenduseks, wõib

ka seda arwata, et „linn" kuulus tõeSti
rootslastele, kuna suur osa Hiiumaast
oli rranasü rootslaste poolt asustatud,
kes nüüd kohalike eestlastega on kokku
sulanud.

Haapsalu saab
talwesanatooriumi
Punase NiSti sanatooriumiboene
ehitustööde juures tekkis ajutine seisak.

Kuna warem oli sanatooriumihoones
nähtud ette ainult osaline keskküte, mis

pidi sooja andma ainult niipalju, et
ruume saaks kastttada sügiseste ilma
dega, silS vn nüüd näbmd ette täielik
keskküte, nii et moto saaks kaiut. da ka
talwesanatvorivmina. Tööseisak kestav
seni, kuni Valmid keskküte proje't.

Põllumehed koos
Mahwarohke pidupäev) Kõrgessaares
Pübapäewal peeti Kõrgessaare Val
lamajas Põhja-Hiiumaa põllumeeste
päew. Päew algas kell 10 aktusega,

ia M a a si n g. Laulis ,Edu" seltsi

millel kõnelesid wallawanem Jüri

naiskoor koolijuhataja KindeLi juhatusel. Aktuse ajal oli Vallamaja saal
inimestest tulnul. Õhtul kanti samas

nast ja maatulundustegelased Klaasen

ette laulumäng „Waikne kena kohake".
Ka peol oli üle paarisaja inimese.

Koit, OlewReintalu Tallin

Velise põllumehe tähtpäev
18. oktoobril s.a. pühitses Jaan

Burmeister oma 50 a. sünni-

paewa. Sel päewal käisid teda külasta
mas naabrid ja teised tuttawad, andes
talle üle kinke. Burmeister sündis Welisel 1886. a. 5-aastasena lahkus Weli-

selt ja kaswos üles Wigalas, kus ta
isa oli metsawahiks. Isa surma järele
oli ise samal kohal ametis 16 aastat.
Mõne aasta eest asudes Welisele ela
ma, ostis Kose jõe ilusale kaldale „Iämeda" talu. B. on eeskujulik põllumees
ja on tublisti pidanud silmas kodukau
nistamise eeskirju.

Iseloomult on aus, külalislahke ja
alati abiwalmiS. Samasugune on ka ta

lugupeetud abikaasa pr. Burmeister.
Lugupeetud abielupaar on üles kaswatanud 6 poega ja 1 tütre.

Velise naised pidasid
koosolekut
Neil päewil pidas Welife Vabataht
lik tul. seltsi naiSosakond oma peakoos

olekut. Koosolekut juhatas senine esi

naine pr. L. P a l m ja protokollis pr.
A. M i h k e l f o n.
Täpsamaks päewakorrapunktiks oli
uue juhatuse waliwine. Endiste loobu
misel waliti ühel häälel uueks esinaiseks

pr. E. Palk ja abiefinaiseks pr. M.

Mässu rahwa isetegewusest
MassuS on tehtud hoolega tööd kodu

Sügisel pandi toime allweelaeLosuku

kaunistamise hooaja! telliti kohaliku põl
lumeeste seltsi kaudu 20-tuhat kuuse ja
männa taime, missuguseid oli Võimalik
osalt tasuta wöi õige wäikse tasu eest

sihtkapitali korjandus, kusjuures kawatsetud korjandus 100-protsendiliselt läks
läbi.

soowijaile wälja jagada; ilupuu taimi
telliti ülikooli õppe- ja katsemetskonnast
mõnekümne krooni eest. Korraldati ma
jade wärwimise kursused, mille tagajär

jel mitmedki majad olid wärwitud juba
sügiseks, kuna suuremal arwul seda ka-

wokk".

sinduse, aiapidamise ja sooharimisega tut-

Eesti naisliidu poolt tehti ettepa
nek, et Valitaks ka naisi rahwusro-

wumifeks. mis juures leiti kodu piir-

gusse. Selle seisukohaga ühinesid kõik

konnas küllalt kohti, kus ühte ehk teist
wõib juure õppida, ilma et tarwis oleks

Tartu Naisorganisatsioonid.

rah - uskogusse
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Reedest
teisipäevani
Kodumaal
Rajatakse uus polewkiwikaewavdus.

kaupmehed pöördusid majandusminlstri poole,

Welisel külmtoidu Valmistamise kur

la" wahelist tüliküsimust.

TelttgeHiiu Teatajal

Mässu tooli ruumes Mälgu „Õitsew
meri" ja 6. jaanuaril Sepa «Wanakurja

taludesse uute majade ehitamise, me

Ähtlafi arutati algawa tegewuSaaSta
töökawa. Muuseas otsustati korraldada

dada 31. okt. s.a. Welise koolimajas.

Juba 8. now. kawatsetakse ettekanda

Maised tahawad

Wirumaal on praegu käsil uue põlewkiwikaewanduse rabamine Wanamõisa Oil Fields Lld
õliwäljadel. Uue kaewanduse piirkonda kuulub

hane-õhtu ühes kaljaga lubati korral

Nüüd, talwe tulekul on samad tege
lased asunud lawakunSti arendamisele.

watsetakse järgmise! hooajal ette Võtta.
Wöeti ette suurem omawallaline ekSkurston parimatesse ja eeskujulikumatesse

Saimre; laekuriks prl. L. Zlmweier ja
abilaekuriks pr. L. Palm; kirjatoimeta
jaks pr. A. Mihkelson ja abikirjatoimetajaks pr. M. Karell.

sused, tee- ja perekonnaõhtuid. Mardi-

kougsid ja kulukaid ringreise ette Võtta.

kaunistamise ja muudel aladel. Kodu

10.000 ha maad.

Majandusminister aidaku. Riide
et see aitaks lahendada nende ja A./S. „Tek-

Lisaeelarwe 10,8 milj. krooni. Ma
jandusminister esitas riigiwanemale lisaeel
arwe 10,8 milj. krooni suuruses. Lisaeelarwe
kulude poolel on suurem summa nähtud ette
sulfaat-tselluloositehaste püstitamiseks, siis
kohtuhoone ehitamiseks, koolimaja ehitamiseks,

terwishoiu kuludeks jne.

Eeltööd Valimisteks käiwad. Seltskondliste komiteede ellukutsumisega on prae-

gu üle maa käimas kandidaatide otsimine.
Nagu kuuldub, ei ole paljudes komtteedeS
jõutud üksmeelsele otsusele.

Soodustusi raadiokuulajatele. Ringhäälingu juhatusel on karvas kaotada wõi
alandada dedektoraparaatidega raadiornulajate
maks.

Välismaal
Walmistutakse kaitseks. Rumeenia,
Zngoslaawia ja Tihehhoslowokkia wahel on
saawutatud kokkulepe strateegiliste sildade ja
raudtee .hitamiseks Doonaule.

Saksamaa tunnistab Itaalia keiserriiki. Litter teatas, et Saksamaa on ot
sustanud tunnistada Itaalia keiserriiki Abessiinias.

Belgias karta kodusõda. Belgia sõjaminister tegi korralduse wäeosade walmisolekule. Kardetakse nn. ..reksivtlde" mässu.

Insener E. Landesen jutustab

w uidas

Väga sageli katsuvad lapsed

saime raudruuna

dib kindlasti ka teie lastele.

selle põhjuseks tarvitatava ham
bapasta maitse. Katsetage kord

Nivea hambapasta on valmis
tatud parimaist toorainelt ja
on hammastele täiesti kahjuta.
Olles tarvitanud kord Nivea

omab aromaatse maitse ja meel-

lasti kõigile teistele pastadele.

hoiduda kõrvale hammaste pu

hastamisest, ja nii mõnigi kord on

hlivea hambapastaga, milline

hambapastat, eelistate teda kind

Werner Mehks

Vene 19

Tallinna-Haapsalu raudtee saamisloost

Kui suurwürst Lahtis miinisadamat!
Sedel keisri
söögilaual
— Selleks kulus aastaid, ei wiia lä
bi raudtee ehitamise mõte, jutustab in

sener Landesen. Juba ammu oli walminud raudtee Tallinnast Paldiskisse,
kuid Haapsalu suwiwöõrad pidid ikka
weel Keilast asuma troskadesse. Mitu
korda oli Wene keiser Aleksander UI
püütud panna pähe raudtee ehitamise
mõte, kuid

keiser oli sellele kindlasti waStu,
kuige ta ise sõitis — laewaga — pea
igal suwel Haapsallu. Alles Nikolai l!
ajal muutus olukord ja kui siis kord
soodsa majandusliku konjunktuuri aja!
sajandite wahetusel öeldi Haapsalu raud

tee innustatumale püüdjale parun

Ewald Anger n-S ternbergile,

ostust ja nii ehitatigi jaam ta praegu

Tuhandeid kodanikke — suvitajaid ja ieisi — on sõitnud

mööda raudteed Tallinnast
Haapsallu, küll aururongil,
küll „Lääne Välgul'* — moo-

torkiirrongil. Ent vähesed vist
on küsinud, milliseid pingutusi
on nõudnud selle raudtee ehi
tamine läbi soode ja rahade.

Haapšalu-Tallinna, õigemini
Haapsalu-Keila raudtee on
üks meie nooremaid teraste id.

sele kohale,

kus sellal weel oli soo,
mis nõudis erilisi raskusi ehitamisel. Liia-

tegi tuli jaam ja raudtee ehitada nii, et
ta oleks päewa jooksul wöimeline läbi
laskma 11 paari ronge, nagu stda nõud
sid tolleaegsed määrused strateegiliste
raudteede kohta.

Raudtee püüti rajada nii, et ka pea
miselt oleks läbistanud soid ja rabu»
kuna seal kuli ehitamine tublisti oda-

wam. Nii taheti ka Paliwere ja Risti

Tema ehitajaks ja tööjuhiks
oli insener Erich händ e-

jaamade wahel

š e n, kes praegu veel elus: ta

ja alustati selleks eeltöödegagi. .Kuid
ootamatult lein, et sool on kahekordne

mööda ühel Haapsalu vaikse

põhi -- sawikihi all oli we?l uhtliiwa
kiht. Et wiia raudteetammi üle soo,
oleks tulnud reguleerida Paliwere jõe

saadab oma vanaduspäevi
mal -- Metsa — tänaval♦ Tema
poole pöördus meie lehe esin

et nüüd on õige moment raudtee saami
seks, laskis see panna keisri söögilauale

daja, et kuulda, kuidas viidi
läbi selle raskelt teostatava

sedeli kirjaga: „ Haapsalus ei ole ikka

raudtee ehitustöö*

minna otse üle Walgeristi soo

jooks, mtlline aga teatawasü osafifelt,
enne suubumist merre, woolab maa alla

weel raudteed!"

ja on täiesti kadunud Linnamäe —
Põõsaspea maantee kohal. See kõik

Keiser luges, naeratas ja otsustas

oleks miwörd suuri kulusid nõudnud, et

küsimuse jaatawalt.
Ootamatult tuli aga waStujeiS tolle
aegse rahaministri krahw W i t t e poolt,
kes õieti arweStaS raudtee ebatafuwust.

Sealjuures oli raudtee tuliseks poolda
jaks teedemimöter Hjukow. Raudtee
pooldajad said oma wõidu wiimaks sel
teel, et ütlesid raudteel olemat stratee
gilise tähtsuse. Ja sõjaliseks otstarbeks
oli Wene riik malmis ohwreid rooma,
kuigi strateegilisest seisukohast uue tee
kasutamiSwäärtuS wõrduS pea nullile.
Haapsalu jaama ehitati sillutatud platworm suurtükkide laadimiseks ja merre
muul, et olekS wõimalik terme rongiga
korraga manööwerdada.
Omaltpoolt tulid raudteeehitamifele
waStu ka mõisnikud, kes andsid wõõrandatawa maa tasuta, Haapsalu linn pidi
andma tasuta ka jaamahoone platsi ko-

tfoafer
»

hale, kus praegu on linna tapamaja.
Sellest plaanist sai kuulda Peterburgis
elaw ins. B õ h o w i t s h. kelle sa Witte
abikaasad olid sugulased.

Ta ostis ära kõik jaama piirkonda

kuuluwad maaalad
ja lootis nende pealt tublisti kecmda.
Pööraselt kõrge hinna tõttu loobuti aga

lama M. Pagnoli komöödia „Elu aa
bits", kusjuures etendus toimus güm
naasiumi lastewanemate komiteelt kor
raldatud peo raameS.

guliselt erilisemaid nõudmisi. Sellisena

mistööd. Kui aga saabusid plaanid, siis

kraamide kohad sildade aü olid kõik
arwestatud ülemäära sttgamatena.
Insener Landesen pöördus Johan

mid. Tol ajal töötas Tallinnas kul

sele teatrile, mille totcu tema reper-

soni poole ja küsis selgitust. Ja waötus
tuli, nagu seda wõis oodata ainud wene
ajal. Oma kogemustest teadis Johani on,
et wene wcmtsus mahendab kõike küsi
tut poole wvrra ja sellega arwestades
oli projekteerinud ka sillad kaks korda
suuremaks, lootes, et nii jääb lõpuks

tuaariwõtt asjaarmastajate teatris pre

õige mõõt. Ei aitanud siis ins. Lan-

tuurtehnilise büroo juhatajana daanlane

Johanson. Temale usaldati loodi

üht peaosa, oli astunud selle sammu
ja — suurema krahhita ! Etendus rullus
wõrdlemifi ladusalt ja tüki waSkuwött
täiemajaliselt waatajaskonnalt osutus

soojaks. Peaosad olid pr. E. Tam
me r g i ning härrade W. Silde ja
K. Karuse kätes, kes tõlgitsesid oma
rolle püüdlikkuse ja rahuldawate tule
mustega.

kat tööd, mille jätkamisel Haapsalu
teatrihuwiline seltskond hooaja jooksul
wõib saada mi mõnegi kauni õhku.

deesenil muud, kui tuli kogu loodi mistöö uuesti teha!

Esialgu oli kawatsus wiia raudtee
jaamast linna supelasutuse ragant läbi
Aude sadamasse. Enne tööde alustamist
saabus Haapsallu ehituskomisjon suurwürst Aleksander Mihailowitschiga ees
otsas, kes muuseas küsts ins. Landele-

maailmameistriks
4.

Olümpia suurvõistlustelt kodumaa
le jõudnult ja sõpradega turniiri üle
mõtteid vahetades, on minult sage
dasti päritud, keda pean oma karde
tavamateks vastasteks. Olen sellistele

Kristjan Palusalu
sa viletsama vastasega võid teine
kord rassida, nii et pea aurab. Hagu

märkisin juba oma kirjutuse alul,
tõendas seda ka minu esinemine
Berliinis. Oma suurima vastase —

küsimustele ikka vastanud, et kõi

nii arvati vähemalt üldiselt — Hornfischeri võitsin üsna kerge vaevaga.

Selle peale on pahaselt tähendatud,

See tähendab, et ma pärast võist
lust ei tunnud, et matsil mind eriti
oleks väsitanud või et võistlus ol
nuks eriti raske. Samas aga jpalju

ki raskekaallast maailmas!

et *mis jutt see on ?" . . .
Tõepoolest: paljudele võib minu
vastus tõesti tundud kurioossena, et

ise maailmameister ja peab kõiki
omale kardetavaks! Kuid kes asjale
läheneb teatud asjatundlikkuse ja
süvenemisega, sellele ei tohiks minu
vastuse mõistmine tekitada raskusi.
Sest sagedasti on nii, et parema me
he võidad üsna hõlpsasti, kuid märk

nõrgema mehega — türklase Žobaniga — oli palju rohkem „tegemist".

Siit ka järeldus: kõik on ühe
suguselt kardetavad 1
Autogramnsikiittidest ja muust
Olümpiaküla oli justkui kindlus.

Meie bailireporteri momenthaardeid hooaja avaballilt
Sedasi: nüüd siis laks lahti! Laupäewa õhtul toimus linna supelasutuse
ruumes länawuse ballihooaja start: laulumehed tegid lõpu Haapsalu „waik«wale
olekule" ja arvasid taas tee lõbutsemiseks. Kuigi awaball publiku rohkuselt wõinuks olla tihedam, ki sunes ta susk< meeldiwalt lõbusaks — supelasutuse mugawalt dekoreeritud ruumes maitsti ballimõnusid seetõttu ka „w:dewikust warawalgeni". Orkestri meloodiliskel ja jekka ajuti mürtjuwateigi helidel andusid külairjed
parketilrõlndele, toodi chwreid Bachhuse altarile, kuulati meeskoori distsiplineeri
tud ettekandeid, otsiti „kolme önneseent" jaapani loteriil ja nii juhtuSkr, et »,me
hed hakkasid minema" mast siis, kui kodutee! enam ei tarwitsenud otsida abi
taskulambilt . . .
Et tegemist oli hooaja arvamisega, ei puu
dunud tohult ka linnapea dr. 91 l tu e v, kelle
tähelepanelikkus külaliste nunmt seegi kord
Uudis kinnituse: amüsautse seltskonnainimesena

liitus linnapea kõikjal ja osutus daamide ntee-

leheals parkelilgt osawaks partneriks. Ohes

laudkonnas liuna esimese kodanilnga losbceris

kaitset ingkomta ülem koi. T rr i s k loos abi
kaasaga. RoUmcU m.irkanrse: kuju träkut siin
seal ja kui orkester serwecris wanu mõnusaid
walsse, oli ta alati „)ubufl tasu lamas/'
Elan.-hõbeda tõstmisi- eest baUrrabwa tuju-

termomeetris hoolitses tuult-d wtlutlrtrjega

hr. Silde, kes selleks õhkuks oli lakanud

olemast kõlbeline koolmeister, monsieur 'i'v-

paze Pagnoli ,,Elu aabitsast" ja ajas päris
jumalawallakut juttu welni- ja pitsiwayust
ning muudest nendesl-sinatsetcst ilmaasjadest.
Balli tltjuutetstri jn ,n"l!emjnbaroja" . staabis"

juhtis ruuna ul kuningav -Uloholi häwitemiseks energilised hr. õ s u, lellele jõudmuovda sekundeerisid balli apartsemaid naisfiguu
wõiftlusrindel oli positsiooni wõtnud sisse ka
hr. N õ m m o w, kelle sharmika kaaslanna
tuakgesse siidi mähkunud olemust imeteldi se
da erilisemalt, et waatamala asjast hnwiralud kawaleride wasrawakele katsetele, ei önnestunud lüünida preili nimekaardini, kuigi

daam anrali olewat 1'allmna päritoluga.
Löbusamailmelise nurgakese balliruumis
moodustas laudkond, kus aset olid wõtnud
preilid Sä r m ja Ka a si l oma partnerite

— härrade § ä v m i ja K a r i k u g a. Vii
mane ttendcst osutus ka balli õnneseen num

ber üheks: ta wöitis loteriil kohwiserwiisi!
Samasse laudkonda rätldas hiljetn Ameerika
oksjonil la shampanjapudel.
1'antsupõrandal pretendeeris edukalt noob-

töö aga jäi pooleli sõja tulekul. Juba
warakult walmtoplaauitserud nninijadama tõttu jäi aga ka Haapsalu sadam
raudteeta.

Raudtee ehitamistööd algasid 1902.
aastal ja kestsid Vahetpidamata kuni

1905. a. Töö streigid raudteetööliste
seas eriti ei lewinud, sest

miinisadama jaoks, kas Aut sada

töötasu oli hea.
Aldse läks Keila-Haapsalu raudtee ehi
tus maksma 3,5 miljonit rubla, selle
eest oli saadud aga peale raudtee ka

mat wõi Rohuküla. Kuna miinisadama
asutamine Haapsalu tähendanuks selle

wägew Haapsalu jaam, milline Tallinna
Balli jaama läreke on pikkuselt teine jaa

nilt, kumbat kohta ta pea > paremaks

kui suwituslinna surma, pooldas Lan
desen Rohuküla sadamat, kus hiljem
asutigi miinisadama ehitamisele, milline

mahoone Eeslis ja sisaldas peale jaamaruumide weel erakorleri keisrile, kus
ta peatus suwel siia Puhkusele sõites.

hata võistlusväsimusest. Korraldajad

kuldmedalit 1 Esimese nendest armud
ta mälestuseks New-Yorgi linnapeale,
kuna ülejäänud kaks läinud üldisele
jagamisele: iga vastuvõtja, kes olnud

meelelahutuse eest. Igal õhtul kor
raldati vastavas, selleks otstarbeks
eriti ehitatud teatris etendusi. Sea!
esinesid selle aja jooksul, mis mina
olümpiakülas viibisin, õige mitmed

hakkajana, saanud sel kombel tüki
kese Owensi olümpiakullast . . ,
Tulles tagasi olümpiaküla kabaree
juure, pean ütlema, et minule see
tingel-tangel meeldis. Olin seetõttu
pea igal õhtul kabarees, kuigi teised

kuulsad näitlejad, teiste seas ka poo

mind narrisid, et ,,Kristjan tahab

Sinna ei pääsenud sisse ühegi võõra

Külapoisist

Laulumehed pidutsesid

re — prouad Riipulk ja W ö s u. Samal

selgus, et

Jäi tundmus, et trupis tehakse innu

Nagu kõik Pagnoli näidendid, nii
ka .Elu aabits" seab näitlejaile män

misest.

tamm takistab pinnawete ärawoolamist.
Oli maja projekteerida sillad kohtadele,
kuhu edaspidi tuleksid magistraalkraa-

wastaja K. Karus, kes rse mängis

Pühapäewal algas Haapsalu teatri
hooaeg. Awatükina läkS kohaliku asja
armastajate näitetrupi ettekandel üle

Tuli riigikontroll ja oli wäga huwitatud, mis imelik siht see pöördub Paliwerest kõrwale, Ja andis ennem sele
tada, kui suured härrad loobusid uuri

Kuna uus raudtee läbistas ranna
äärsed madalikualad, oli karta, et ta

tendeerib ülimale julgusele. Tüki la-

teatrihooaja avatükina

mist selle järele.

Daanlasest inseneri «sõjakavalus"

ta on määratud õieti elukutseli

Elu aabits“

ins. Landesen koostas teise wariandi,
mis wiis ümber soo, ja alustas ehita

<Jllgas Sallida Hooaeg

jalg. Atleedid võisid seal rahulikult
valmistuda võistlusteks või jälle pu

olid hoolitsenud ka küla elanike

lima kawalcri tiitlile hr. K a l d m a. kes osu
tus daamidele wäledajalgsemaks tantsukaaslaseks. Et ameerika naiskirjanik, kes wärUs,
er „bärrad eelistawad blonde", pole eksinud,

seda tundis balli ainuke plaatina-blondiin

prl. Vt ä n n i k (imetlus meikiki!), kelke tantsu-angashementide pärast omawayel konkuree-

iasib härrad J o h a n s o n, R i t w a l ja
K a a si k. Prl. Ä m Hermann — milline
stiilne soeng! — hindas kerge bakliflirdi

wbtstliiSrindel stabiilsust hr. S oomi näol.
Otoorrahwa pidutsemist jälgis stoilise ra
huga hr. Kats, kes hiljem oma kaaslastele
wvts serweerida Forlunalt kingitud ja balli
tujumeistrilt paljukiidetud ..eksootilist puu-

wilja"- kuna maestro Kreegi (wanu hea

stiili suilsumees, kes lakkamatult tõmbab pii
pu!) imposantsel kuju nähti ropkem wcinibaau nmimiclt hubases artnossääris. õõaapsalu
..kuldse nooruse" kesksemaid kujusid br. K v kl a oli süivenennd daamidega pikantsesse dtS-

tnssioviti, justkui hr. >ilweSki. kes balli

murd'.ai'.:e:es omale idatnaiselt saladuslikus
prl. K o »n m e l i s letdts wääriiise west usja tantsupartneri.

Hr. BVaigur, elu realtteetkdega har
junus, jüi bälltlgi asjalikuks, obserwee-

rimara daannde-golleriid, fannui kui
proosaliste mõrega seotud oli laulumeeete president hr. L i n d w e r S, kelle
kontosse on kirjutada superlatiiwe boll,
korraldamise suhtes. Peoperemehens
tal waewalt jätkus aega sukeldumiseks
ballilõbudesse, milleks eeskuju rahrfiv

pakkuda härrad R u U, aring, P al i s, N u u S, W e i d e n b a u m, K ii l,

Luther, Jaani ja rida reisi laulu

mehi.

Ameerikalikkude allüüridega pr. N uka koos oma temperamentse partneriga
nautis balllmõnusid teatud sordirnr all;

hr. Ilmus osutus rüütellikuks paashiks melankoolsele prl. Koplile (komp
liment tualetile!), kuna hr. G r e n em a n n end ballil ohtlikest karidest las
kis mööda juhtida oma abikaasal. Kül
ma tasakaa.uga kuulas tanrsumeloodijaid hr. K o p^p e l. Aie kõrge iehwrs

aga ksnst. Tammiste rahulolew

naeratus: kord o!i ballil eeskujulik.

Jääme ootama järgmist balli . . .

TeMgeHiiu Teatajat
ring. Kuna mul käed pärast võistlust

olid „surnud" ja ma neid üldse ei
tunnud, loobusin kirjutamisest. See
olnuks ka puht füüsiliselt võimatu.
Riietanud ja garderoobist väljudes,
puges läbi lehemeeste tiheda rõnga
minu juure üks noor tütarlaps, käes
paber ja pliiats . . .

vist ka ise filmitäheks, ega s ta mui

teine mõnus mees. Pärast etendust
tegi ringkäigu külas ja vestles maa

Min heer . . . . algas ta mulle
tundmatus keeles. Südi tütarlapse
ettevõtlikkus liigutas mind niivõrd,

du igal õhtul seal kabarees ei istuks"!

et võtsin pliiatsi ja — kirjutasin.

ilma kuulsamate atleetidega. Eriti
südamlikuks kujunes filmitähe koh

meie olümpiameestest oli kõrgushüp

neldakse —- mina ise seda ei näinud,

ameerika neegrist rivaaliga — 3 o h n-

et valge filmivõlur olevat end

soniga, olümpia kõrgushüppe võit
jaga. 1 uiime tihti koos kabareest
ära ja jalutasime kolmekesi mööda
hilisõhtust olümpiaküla. Neeger oli

la filmitäht Jan Kiepura. Oli

tamine Jesse Owensiga, Kõ
koos musta spordifenomeeniga olüm
piakülas lasknud koos pildistadagi.

Muide: kolme kuldmedali võitja
Jesse Owens oli, nagu teda nimetati

üldisemalt, „must gentleman" või
nagu ütleksin mina, „üks ladna mees".

Tal jätkus alati aega sõbralikuks

Teiseks truuks kabareekülastajaks

paja Aksel Kuuse, kes seal muu
seas sai suureks fröindiks oma

mõnus kamraad, kuigi ta saksakeeles
mõistis vaid paari-kolme sõna.

Hüüd pean tulema pealkirjas mär
gitu juure ja kõnelema autogrammi-

vestlemiseks või vähemalt kamraad likuks käepigistuseks. Kõneldakse, et

küttidest. Neid liikus Berliinis kõik
jal ja sa ei võinud kusagil olla kin

kuigi Owens on haruldase innuga
sportlane, ta kuulsust ja au eriti ei

del, et keegi sulle jälle paberi ja
pliiatsi nina alla ei pista, et „bitte

ihkavat. H.ii olevat ta „Manhattani<{

pardalt New-Yorgis maale astudes
jaganud teda vastuvõtma tulnud
rahvahulkadele välja kõik oma kolm

schreiben Sie 1“ Eriliseks tormijook
suks minule läks pärast teise medali

Hiljem selgus, et too näitsik olnud
üks hollandlanna. Vast hiljuti sain
temalt Hollandist tänukirja . . .

Kuidas saada tugevaks ?
— Minge elama Läänemaa randa!

Nii olen ma naljatades vastanud
kõikidele pärijatele.
Enne kui vastata sellele küsimusele
asjalikumalt, puudutaksin pisut oma

eluviise. Olen karsklane: ei süit’

seta ega joo viina.
*

_. Järgmises nurnbius^Klndae harju-

*gkiY_Palusa*u. — Maailmameister

võitmist. Kohe pärast finaalmatsbi

jagab noortele õpetusi. — Maadlus-

piiras mind autogrammitahtjate tihe

spordi arendamiselt maal.

«Maailma San ilaarvarustust

Kristjan" asutakse

Hispaania
täiendama pealinn

tuleb Naiskodukaitse ringkondade esinaised Haapsalus
„Läänela" spordihall ühes Lääne
maalt võrsunud olümpiaatleetide
austamisega 21. novembril.

«Läänela" sai eile KristjanPa
lu s a l u l t järgmise kirja: «Olen wäga

tänulik Teie kutse eest. Olen nõus tu
lema Teie poolt korraldatawale peole
21. nowembril s.a. Kuigi wahepeal sõi
dan võistlema Rootsi, jõuan selleks

Laupäeval peeti Haapsalus Nais-

kangaks kududa. Pikemalt peatuti ka tal-

kodukaitse Läänemaa ringkondade esinaiste koosolek. 37 tegutsemast ringkon

wise töökawa juures. Muu hulgas on

nast oli tulnud 30 osavõtjat. Koosole
kul oli tähtsama küsimusena päewakorras

kaasaaitamine üleriiklikule sanitaarwaruStuse täiendamise korjandusele. Otsus
tati annetusi wastu wõtta ka natuuras,
näit. linu ja takku ja need wabrikus lasta

jollisõitja Tammik.

Nagu kõnelewad ringkondade esinai-

Ball peetakse 21. nowembril linna

kaitse liikmeks astumiseks.

supelasutuse ruumes.

Rahwaülikoolis
algab homme õppetöö
Möödunud neljapäewal pidas Lää
nemaa Rahvaülikoolide Selts oma pea
koosoleku, kuS kinnitati aruandeid ja

wõeii wastu tegevuskava. Juhatus
waliti tagasi endises koosseisus, peale
pr. K a j a k u, keS Haapsalust lahkunud.
Tema asemele waliti gümnaasiumi ing-

liSkeele õpetaja prl. E. Sarm. Seega

osa üle 300 inimese. Päewa awas
Priidik W e ll m a n n. Waimuliku tali
tuse toimetas ja õnnistas ligi 30 kokku

toodud rahvuslippu Kirbla koguduse

ettekanne.
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Haapsalust Viiburi
konservatooriumisse
Lääne maleva end. orkestrijuht kutsuti Viiburi konservatooriumi
õppejõuks

LeopaS, 1 abi dr. M. Pung, U abt

Kaitseliidu Lääne malewa endine Nimelt kutsuti Uustalu Wiiburi kouorkestrijuht J. Uustalu, kes juba serwatooriumi metsasarwe klassi õppeHaapsalus oli tuntud energilise muu- jõuks, millisele kohale ta jäävat pike-

met, sekretär E. Sarm. sekretäri abi

&. Sirk, warahoidja C. Kreek. RewtSjonikomiSjoni K. TammeweSki

fikamehena, on asunud elama Soome, maks ajaks.

M. Riim aste ja G. Möll.

Haapsalu rahwaülikool dr. M. Pun

ga juhatusel aluStah õppetööd homme,
kesknädalal 28. sept. kell 7 õhtul 1 alg
kooli ruumes. ÕppekawaS on keeltekursused inglise, prantsuse, rootsi ja eesti
keeles, raamatupidamise kursus ja loen

gud muusikateooria alal. Juhatus pa
lub ojawõtjaid koguneda registreerimi
seks ja läbirääkimisteks nimetatud päe-

wal kooli ruumidesse. Registreerida

wõib ka dr. Punga korteris, Turu4, kella 10—1 ja 4—6.

Kui kõrge tuleb
isikumaks?
Linnawolikogu koosolek neljapäewal
Järjekordne linnawolikogu koosolek
peetakse usupuhaStuspüha tõttu seekord

neljapäewal, 29. okt. Täbtsamate punk
tidena on koosoleku päevakorras korduwalt raskusi tekitanud maaalade tükel
damise sundmääruse muutmise, uue surnuaja asutamise ja sellega seoseSolewa

ehitusplaani muutmise ja Posti ning
Karja tänawa kohta ehitussundmääruse
muutmise küsimused, rlhtlasi tulewad
koosolekul kinnitamisele ka maksumäärad
järgmise eelarweaaSta kohta.

Viimasel minutil
Wöihlnd langes
EkSportwõt hinnaks noteeriti 132 senti
kilogramm. Seega tõuseb riiklik juuremaks 38 sendile.

Saksale antagu asumaid
Itaalia ja saksa wahel on kuuldawaSti sõlmitud kokkulepe, mille järele

Itaalia toetab Saksamaa asumaade
nõudmist.

Tööstuskool IV-aastane
Juubeliaastal tung koop erakordselt suur. — Homme koo
lis pidulik aaStapäewa-aktus
Homme, kesknädalal, 28. okt. s. a. pühitseb Läänemaa tööstuskool oma
10. aastapäeva. Sel puhul korraldatakse koolis pidulik juubeliaktus, algu»
sega kell 10 hommikul.
Läänemaa tööstuskool awati oktoob

ris 1926.a. Juba sel ajal oli selge, et
üldhariduslik keskkool ei suuda nocri ini
mesi tegelikule elule niiwõrd ettewalmistada, et need kohe kooli lõpetades tööd

ja teenistust leiavad. Sellest kaswaski

wajadus juhtida algkooli lõpetanud
noori kutsekoolideSje, eriti neid, kellel
peale üldharidusliku ainete õppimise ka
tegeliku töö jaoks andi ja tahtmist on.
5lhekS niisugust tüüpi kooliks on töös
tuskoolid, mis praegu juba töötawad
igas maakonnas.

Kui Läänemaa tööstuskool tegewust

algas, oli üldine tööstuskoolide tüüp
teistes maakondades juba välja kujune
nud, mille järele ka siin awati kool puuja metallitöö osakonnaga. Kool oli kol
meaastase kursusega ja lõpetajad oman
dasid õppinud töölise kutje kas puu- wõi
metallitöö alal. Kooli lõpetajad on waS-

tawalt oma wõimelele leidnud teenis
tust, kuna meis riik on wajanud ja va
jab uute wäärtuste loojaid ning tehni
liste teadmistega warustatud töömehi,
niihästi linnas km ka maal.
Läänemaa tööstuskooli on senini lõ
petanud 7 lendu ja omandanud ühtlasi
õppinud töölise kutse puutöö alal 20 ja
rauatöö alal 48 õpilast.

Õpilasi on olnud koolis õppeaasta

vesteline revüü Haapsalust
ja haapsalulastest

sed lehed suvitajate näol on «langenud

ja järele jäänud puhaS tüvi — Haap
salu ja haapsalulane.

Ka suvel muidugi häSti teadlik ini
mene saab haapsalulase suvitajast eraldada. Muidugi mitte kui provintslast pea
linlasest — selleks on haapsalulane liig
tsiviliseerunud (tui mitte ei ületagi pati-

laksu oma pealinlikkusega?), vaid liht

salt näo järele. Selleks on Haapsalu

— Umbes teist sedajagu tuleb
Hispaania kodusõja rindel on mäs
suliste wäed teinud lühikese puhkuse

kümmekond kilomeetrit Madridi vä
ravatest, et siis värske jõuga asuda
pealinna ründamisele. Samal ajal on
Madridi valitsuses tekkinud omava
heline tüli seoses valitsuse kavatsu
sega põgeneda ühte sadamalinna.
Ähvardati ühtteist revolvritega. Tü

li lahenes alles siis, kui valitsus
võttis oma kawa tagasi.

Pildil kindral Mõla, kes ju

hib walitsuswastaste rünnakut pea
linnale.
valitsus seni õpilastelt õppemaksu võt
nud, vaid kehwemaid õpilasi isegi toetanud. Kool asub Lääne maawalitsuse
poolt ostetud majades ja omab kinnis

liiga pisi
kene, et mit

te üksteist
tunda. Kui

just iga
mees iga

meest ei si
nata (kaS siis isikliku vaenu wõi selts
kondliku seisuwahe tõttu) siis elulugu ja
tähtsamad perekondlikud sündmused on
teada ometi. Seda muidugi mitte uudis-,
ega klatsihimust, vaid paratamatusest,
sest — kuhu see teine inimene oma era

sealhulgas ka töökodade masinad ja sea
dised — kr. 30.300 eest.
Teoreetilisi aineid õpetavad koolt kui
ka kohaliku gümnaasiumi õpetajad, kuna
praktilise oskuse õpetajateks on puutöö
osakonnas üks ja metallitööofakonnaS

taks instruktorit. Koolijuhataja oli asu
tamisest kuni 1931. aaStaniP. Ta m m,

1931. a. kuni 1935. a. A. S puul ja
praegu M. Liiva, endine Põltsamaa
tööstuskooli juhataja.

kestel harilikult 40 ümber, neist suurem
enamus metalliosakonnas. See igaaas
tane õpilaste arw püsis 1935.36. õppe

aastani. Sellest ajast peale, eriti aga
käesoleval aastal, on tung kooli era
kordselt suur. On kasutatud ära kõik
mahutamiswõimalused ning uusi ruume
ja töökohti juure soetades katsutud õppehimulisrele waStu tulla, kuid kõiki soowiiaid pole siiski wõimalik olnud waStu

wõtta. Teatawasti muudeti kool hari
likku tüüpi tööstuskoolist 4-aastase kur
susega tööstuslikuks keskkooliks, mis wõimaldab ka peale ameti äraõppimise kesk
kooli üldhariduse omandada ja pärast.kooli

lõpetamist minna edasi õppima kõrge
matesse õppeasutustesse. Käesolewal
õppeaastal on koolis 97 õpilast, neist
puutööosakonnas 29 ja metallitööofa-

«Draamastuudio"
mängib homme Haapsalus
Homme, kesknädalal peatub «Draa
mastuudio" rändteater oma ringreisil
Haapsalus, mis puhul gümnaasiumi
saalis ettekandele tuleb A. Ä. Tamm
saare 3-vaatuslik näidend «Kuningal
on külm."
Etendus algab kell 8 õhtul.

Möönunud pühapäewal oli Lääne

pärit linnast ja 78 õpilast maakonnast.
Nii suure õpilaspere äramahutamiseks
niihästi klassidesse kui ka töökoja ruu
midesse ja neile kõigile eduka õppimise

hommikul umbes kella 4 ajal süttis se

koolilt, eriti aga kooli ülalpidajalt,
Lääne maavalitsuselt palju hoolt ja

head tahet, kuna ju materjaalsed või
malused on piiratud.
Et kool ka kehvematele õpilastele oleks
kättesaadaw, sellepärast pole Lääne maa-

niteadmata põhjusel Ridala piimaühingu
ait, mis hävines ühes seesvlewa Lääne

majandusühingu Ridala harukaupluse
kaubaga. Esialgsete kokkuvõtete järele
hindab ühiskauplufe ärijuht hukkunud
kaupa 3600 kroonile. Tõsises tuleohus
oli kaupluse- ja meiereihoone, mis asus
allatuule. Õnneks suutis aga kohalik tu
letõrje, kellele ruttaS abiks ka Haapsalu

tuletõrje autopritS, päästa vhuSolew

peo peal.

iseloomustavat joont. Andku linnapea
dr. H. A l w e r andeks, aga ilma tema

Selles on see väikelinna traagika ja
voorus üheS koos. Traagika: et pintsa-

esimainimata saaks kirjutus nagu tagant
poolt ette keeratud.

kunööpki ei saa kaaskodaniku nägemata

Ma tõepoolest pole teadlik, kas fee

maha kukkuda ja voorus: et elad alati

härra AlwerUe enesele meeldib või

teiste silma all ja pead end seetõttu kor
ralikult ülal. See teadmine ja tundmine

mitte, et tema nime võetakse alati suhu,

kasvatab paratamatult inimese mina
(vahest isegi wastu tahtmist!) ja nii on
nüüd kukkunud välja, et objektiivne ini
mene üldje haapsalulase kohta ei saa
ütelda halba sõna. Olgu siis kui oled
sihilik, kade ja ajad klatšijuttu.
Ei maksa kohe uskuda, et Haapsalus
elaksid seega puha täisverd inglid, iga
suguste inimlikkude nõrkusteta ja Pisi
keste kirekesteta. Ei, seda just mitte 1
Pealegi kui omatakse nende rahuldami-

jeks väikese ventiili — ainult paaritunnilise sõidu näol pealinna.
**

*

Haapsalu «bürgereid" isiklikult kirjel
dada on juba hoopis keerukam ülesanne,

kui tõmmata Haapsalule paar üldist

krooni.

— Teil oli kavatsus pöörduda de
legatsiooniga Vabariigi Valitsuse poo
le toetuse saamiseks ?

— See jääb niikauaks ära, kuni
saame projekti. Riigi toetuseta ei
julge kuidagi ehitusega alustada. Kui

aaksime poole vajaiikut summast

riigi poolt, mida on ka loota, siis
teise poole suudaksime ise kokku
panna. Toetuse saamise korral võik
sime juba tuleval kevadel ehitusega
alustada.

—- 3a sügiseks on valmis?

— liii ruttu vast täielikult mitte,
oga kui õnnestub, siis vähemalt peo

saali tahaksime selleks ajaks küli
valmis saada.

— Mis veel oli koosoleku päeva
korras ?

— Liidu 10. a. juubel on 13. det
sembril. Seda kavatseme pühitseda
aktuse ja näidendiga. Hiljem toimuks
ühine koosviibimine.
— Mis veel uudist liidu pool ?

—- Ei midagi, oleme ju üleni rah
vamaja murede sees.
— Vabandage, et tülitasime. Täname!

Meelespidamise-klubi
Inglismaal, Nentis asutati läinud nädalal
omapärane klubi ..Memory Club". (Äeelespi
damise klubi). Sette omapärase klubi asutajaks

oli K. Ä. Dowers. Klubi liikmeteks on asmnud isikud, keS.unustanud, nns aastal nad abi
ellunud, millal peetakse rahwuskised võistlu
sed ja kes üldse ei pea kuupäewi meeles. Uus
klubi tahab selle eest hoolitseda, et liikmed
ei «magaks maha" tähtsaid sündmusi. See klu
bi on Inglismaal esimene sellesarnane.

Talumaja ja ühiskaupluse ait hävinesid leekides
maal kaks suuremat tuleõnnetust. Mara-

ja töötamise wõimaluSte soetamine nõuab

juure. Kokku siis 700 krooni;
— Ja rahvamaja eelarve . . . ?
— On tehtud 5000 kantmeetrile
ja võiks minna maksma koos krundi
ga 60000 krooni. Aga sellest tuleb
juba olemasoleva krundi ja fckeidrikorra arvel arvata maha 12—15000

cTuli loitis läänemaal

konnas 68 õpilast. 19 õpilast nendest on

elu peab peitma — kõik on näha nagu

Sen-Sen’i

tegema sügisel ja talvel, siis kui suvi

— Kuipalju läheb rahvamaja pro
jekt maksma täielikul kujul ?

vara kr. 30.000 eest, vallasvara

Haapsaluana

EgaS Haapsalust enesest ega tema rah
vast ei saagi suvel kirjutada. Seda peab

kes valmistaks eeiprojekth

maawalitsuse esimees A. Kaster-

kujunes juhatus järgmiseks: esimees (£.

M. Ältroa, laekahoidja A. Too

Uue otsuse kohaselt pöördub liidu
juhatus nüüd ühe arhitekti — arva
tavasti arhitekt Voibergi — poole,

raldatud aktusel esinesid kõnedega Lääne

palu ja Isamaaliidu sekretär E. Sõe-

koosolek, mida seal otsustati ?

rane moodus läinuks liig kalliks.

õpetaja Rebane. Päewa puhul kor

m u s. Aktusele järgnes «WedelworSti"

— Härra Võsu, teil oli pühapäe
val Seltside Liidu vanematekogu

tada välja võistlus projektide saami
seks. Sellest nüüd loobuti, kuna sää

Õnnestunud isamaaline Päew Mrblas
Kirbla isamaalist päewa, millest võttis

— Hallo, ma kuulen,

350 kroonile. Ka oli varem tehtud
vanemate kogu poolt otsus, kuulu

A luuni
Pühapäewal peeti Kloostri mõisas

poole.

matekogu poolt oli varem antud

OIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIPIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOUOHO'

olümpiaatleetide auStamise. Selleks pu
huks kutsutakse Haapsallu K. Palusalu

Pöördusime telefonihHaapsala Selt

side Liidu esimehe härra J. Võsu

selleks väiksem summa, millest aga
ei piisanud projekti saamiseks healt
arhitektilt. Nüüd suurendati summat

sed, on töö igalpool hoogne ja järjest
saabub uusi soowiawaldusi Naiskodu

Nagu juba ühes eelmijes numbris
teatasime, korraldab «Läänela" ühes
balliga kö.kide Läänemaalt Võrsunud

Millal saame rahvamaja?

— Meil oli peamiselt arutamisel
rahvamaja projekti küsimus. Vane

Haapsalus oodata esimest teeöhtut 21.
nowembril.

ajaks juba tagasi."

kõrval ka wennad R o o l a i u d ja

langemas

Küsime:

maja. Hukkunud kaup oli kindlustatud.
Millest tekkis varahommiku! tulekahi,
on seni jelgumata.

Teisel tulekahjul sama päeva

õhtul hukkus WõnnuS Rummu külas

Liiva talu omaniku Karl Saare
elumaja. Hoonesse põles ka vallasvara

üheS viljatagavaraga. Põlenud maja
oli vana õlgkatusega palkehitus.

Tulekahju juures sai vigastada oma

nik Saar, keS toimetati Lääne maahaiglaSse.

——— T

J. P. Morgan müüb oma
maale

kuid mööda sellest ei pääse seekordki. See

oleks juba ilusa traditsiooni utlumine,
sest. käsi südamele, mina Pole oma kesk
mise eluea jooksul ajalehtedest lugenud

ühtegi Haapsalu kirja, milles mitte po
leks mainitud Alweri nime. Pärnust on
kirjutatud kirju ilma linnapead maini
mata, Narvast samuti (enne viimaseid
aegu muidugi), isegi Mõrust, teistest
linnadest rääkimata, kuid — Haapsalust
— mitte.

Selles suhtes «õnnelikum" jenini on

olnud linnanõunik Pakri. See tuleb
panna muidugi tema senise nooruse ar
vele. Aga kõik tundemärgid Haapsalus
näitavad, et tema hakkab käima Alweri

(jälle!) jälgedes. Ehitab uut purjekat,
ajab UnnaaSju ja wõidab enesemärkamata juure populaarsust. (Järgneb.)

John Piermont Morgan on hakanud müüma
oma haruldast kunstiaardeid. Tema kuulsaima

maali, itaalia kunstniku Ghirlandajo naislerahwa portree, omandas Äenri Ford 560.000
dollari eest. J. D. Morgan on juba 78-aastane, ning ta kawatseb kunstiesemeift saadud

rahaga edustada teaduslikke üritusi. Kuna
wana rahakuningas hakkab tüürima haua poo

le, tahab ta enne surma weel midagi hääd
korda saata.

Eeskujulik kooliõpilane
Omapärase rekordi on Inglismaa! püstita

nud kooliõpilane Ralph Hambly, kes elaa
Cornwallis. Tema on 9 aastat järgimöödkäinud Pensilw. Councili koolis 2 miili kaut
guselt. kusjuures sette aja jooksul pole ta wee.
ühtegi päewa koolist puudunud, pedagoogiumi
nõukogu teatas sellest haridusnõukogu komi
teele

Appi põlliimeliele!

Kõik need afiolud sunniwad meid tõ
siselt ja põhjalikult mõtlema kartuli-kaswatamife ümber korrastamisele: asu-

gem seemnekartuli kaswa
tamisele!

Toimetajad: agronoomilisi! alal maatulunduskonsul-ndid E.

Priks ja L. Luik, aianduse alal aianduskonsulent E. Tasko.

Asugem seemnekartuli kaswatamisele!
Kui mujal Eestis põllupidajaile täht
samateks tulu- ja rahaallikateks osutuwad piimakarja pidamine, lina ja terawili, siis Läänemaal, eriti rannikul, on
suurel määral nende aset täitnud k a r-

lukultuuridest pea ainukeseks rahataimekS juba aastaid, on seda ka praegu,
ega wist muutu fee tulewikuSki.
Wiimafed ajad näitawad aga, et kartulikaswatamine endisel kuju! on iga
ne n u d ega pole ka niiword tasuw ja
tulutoow nagu ta seda olema peaks ja
olla wõikS. Siin on tarwis ette-wõtta,
wõib olla, põhjalikku suuna muutmist
ja täielikku reformi, ning ümberorien
teerumist. Senine wiis, kaSwatada kar-

tulaid nii nagu jeda kunagi wanaSti
tehti ja nagu see aegade jooksul on ku
junenud ja muutmata jäänud, pole õige
ja on iganenud.

Nii tuleks Lääne madalamate mul

ja üle jelle on seemnekartulid kallimad
kõigist teistest meil müüvamatest kartu

litest. See peaks esmajoones

olema küllaldaseks tagant

tõukajaks seemnekartuli kas-

watamijele asumisel.

Tõsi ju on, et raske on, eriti hinna

tõttu, puhta sordi muretsemine ja wast
teatawaid raskusi teeb ka nende katwatamine, kuid need takistused ei tohiks
kedagi heidutada, ega tõttt teha. Wõib

olla teeb ka raskusi sordi walik, kuid
nüüd mil agronoomiline nõuanne on
kõigile wäga kättesaadawaks tehtud, ei
saa ka see kõnesse tulla, kuna konsulendid kõige parema meelega annawad kõi
geks informatsiooni.
Kui maadelda wiimaste aastate seem
nekartulite eksporti hulgaliselt, siis näeme

ekspordis pidewat tõusu. Meie

põhimõtteid, kus kaSwatati tundmatusordilisi sõögikartulaid nii enda tarwitamiseks kui ka eksportimiseks, pole
ometi raSke üleminek kindla sordilisele

kartulid on eksporditud paljudesse maa
desse. eriti. lõunamaadesse, kus meie
seemnekartul on leidnud tunnustuse, nii
oma Väärtuse kui ka — löunariikides —
wastupidawuse tõttu ja nõudmine meie
kartulite järele on järjest suurenemas,
mis omakorda ainult kasuks tuleb meile
— ^seemnekartuli kaswatajatele-müüja-

seemnekartulile. Jälgides praeguseid kui

tele.

dade peremeestel-kartulikaswatajatel ha

kata kaSwatama seemnekartuleid,
mis mitmeti rasuwamaks osutuwad.
Kuigi wast alul on raSke jätta endisi

nn * « •• * g

K ü s i nr u s: Kas on kohustatud
tamrr.i kasutaja amama wesimärawaid
heinaajal, et feega alandada jões wee-

ei leia rootsi lthamafinad, kruwiwõtmed
(Bahco) õmblusmasinad j. m. teisi, mis nen

Meie külad
Haeska

kagent ja omawalitsustcgelone, olles

pinda?

Lugeja Paliwerest.
W a s t u s: Paisude weepinua alandamist
wõib kohtu korras nõuda niiwvrd, kuiwõrd
hein on kaswanud, neli nädalat enne ja neli
nädalat pärast jaanipäewa.

Küsimus: Kust ja kuidas saada
seemnekartuleid ja milliseid sorte kaswatada?

Lug. K. Noarootsist.
W a s t u s: Seemnekartuleid saab osta Kar
tuli kaswatajate Ühingu kaudu ja ka seemne
kartuli kaswatajatelt-talupidajatelt, kuid selle

juures peetagu silmas, et kartul oleks tun
nustatud seemnepõllult. Missugust sorti aga
walida ja milliseid muid nõudeid kaswatamisel silmas pidada, selle kohta annawad lige
maid ja täpsamaid seletusi maatulunduskonsulendid.

I^Iaerureaõ

arstiteadust õppimas. Praegu on tubli
kalur ja elutseb kodutalus.

Asjatundja

Isa halb eeskuju

Jutuaineks on naised.
--- Naised taluwad hulga rohkem rvalu kui
mehed, lausub keegi otsustawalt.
— Olete siis arst, et teate? küsitakse.

wäga palju teisi kuulsaid mehi vn „Centrum"
raadio omanikud.
Kodumaal on insener Jaaksoni elektroteh

Mõõganeelaja perekonnas ütleb naine oma

mehele: „§ee on ju otse kuulmatu! Just sel
silmapilgul pead sa harjutama, kui ma tahan
lapsele õpetada, et nuga ei panda mitte suhu."

Raadio
Teisipäev, 27. oktoober
7.00 Äratusmäng. 7.05 Wõimlemine.
7.20 Hemmikkontsert heliplaatidelt. 8.10

— 8.30 Hommilpalwus Jaani kirikust,
õp. H. Karm. 17.45 Heliplaate ja rek
laami. 18.00 Lasleiund. 18.30 Soome
keele tund — R. Ianno (ülekanne Tar

Peale selle wõib sealt saada wäga odawaid
patarei-rahwawastuwõLjaid: 1-lambiline Kr.

E. paLias, Haapsalus, Karja 10»
30.—, 2-lambiline Kr, 65. — 3-lalnbiline
Kr. 70 — kuni 75—
1 ja 2 lambilised wõtawad nii wähe woolu,
et jätkub kõige Väiksemast (24 amp. t.) akust.
1 lambilisi kuulatakse peatelefonidega, kõiki
teisi waljuhääldajas.
Rootsi õmblusmasinate esindus.
El

>«»»!

Dr. K. Sööt
Kõnet, kella 9—11 ja 16—17.
Posti tän, nr. 1, telef. 158.

tellib iga hiidlane omale „Hiiu Teataja"?

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaooo

Seeparast, et „Hiiu Teataja" on Hiiumaa häälekandja ja et ta Võitleb
hiidlaste huwide eest.

Uus moodne Studebacker

Seepärast, et ees seisawad pikad talweõhtud ja et nendel teie paremaks
lugemiswaraks on o m a ajaleht.

tõldauto L 136

Seepärast, et olla kursis kõikide sündmustega oma maakonnas, aga ka
tähtsamate sündmustega kodu- ja Välismail.

Tellige kohe „8Utt Teataja " — tellimist wõtawad wastu
kõik postkontorid, meie tellimiswastuwõtjad ja talitus

juht L, RuuvaJ.
□□□□□□□□□□□□□nonf mnnnnnnnmn

»»»»»»»»»»»,
Haapsalus müüa

tõldauto

Vana k\ taini

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Läänemaa töösturid ja

muugid ja ostud

Kuulut. hinnaga 25 s. 2 köida. (Selle alla ei
kuulo majade ega kinnisvara müügi kuulut.)

Ostan igasugu pruugitud asju.Müüa
rätsepa õmblusmasin „Singer“ Posti
tn. 36*b,

Juhuslikult odavasti müüa korras

võrk-raadioaparaat. Näha Ven

Paremas sõidukorras, oda va-hin naga.

H, Loorens Haapsalus, Posti t. 37-a,,
telef. 132.

oa>—aan

neljaratta piduriga, nelja uksega.

Esperantokeelne nädalakcoonika. 21.10
Meisasarwe muusikat. Esineb kwartett

A. Kõhelik, N. Schneider, E. Adamson ja E. Jürgen. 21.30 udwokaat L.
Kahkra: Omawalitsused omariikluse
alusmüürina. 22 00 Riigi ringhäälingu
orkestri kontsert. Juhatab Fr. Ottkolai.
22.55 Päewauudiseid.

Kolmapäev, 28. oktoober
7.20 Äommitkontsert heliplaatidelt.
8.10—8.30 Äommitpalwus Jaani kiri
kust. Op. T. Tallmeister. 17.45 Heli
plaate ja reklaami. 18.00 Praktiline
muusika õppetund —Rcho Pä:s. 18.30
Eesti soololaule. Esitab tenor Alekjan

der Tamm. 18.50 Põllulöökoja maa
noorte eriteadja agr. E. Nugis: Maa
noorte ringide talmisest regewusest
19.20 Kümme minutit harmoonikat
(Äeüplaadid). 19.30 Päewauudiseid

maalased, kes end ei ehi woõraste sul
gedega. Warsti tuleb aeg, kus wõõrapärase nimega eestlast peetakse ka wöo-

ra rahwuse liikmeks. Sellepärast arm
sad Haeska isad ja emad, pojad ning
tülred: praegu on wiimane aeg esitada
soowiawalduS nim? eestipäraseks muut

miseks. —ptk.

Korteripakkumised
Kuuiutused hinnaga 1 kr. terve kuu eest.

2 tuba ja köök omaette majas,
Koidula t. nr, 28, välja üürida üksi
kule ehk lasteta abielupaarile. Küsida

Koidula t. nr. 8.
13 11

Toad talveks odavalt välja üürida
Linda tn, 9.
20 11

1 möbleeritud tuba eraldi sisse
käiguga väijaüürida Posti tän. 23.
24 11

Väikseid kortereid ja möbleeritud
tube üüritakse Lembitu 16.
24 11 •

1 tuba välja üürida elektri ja

küttega. Kalda 29.

27 11

Uks ehk kaks tuba väijaüürida

Kalda 43.

27 11

Kaupluseruumid, vana sissetöö
tatud ärikoht ühes elukorteriga Risti
alevikus 1. jaanuarist 1937. a. välja

anda. Võib ka osanik olla, kes vas
tutavaks müüjaks jääb. Teat. saab
Kreutzvaldi 10 — 1.

27 11

kaupmehed Ž
Käesoleva kuu lõpul ilmub meie kirjas
tusel

Haapsalu

kalender
1937
29. aastakäik.

Ligi 30 aastase korrapärase ilmumisega
on see kalender rohkem tuntud ja levinenud trükitööde Haapsalus ja Läänemaal

Koolidele ja raamatukogudele

7.00 Äratusmäng. 7.05 Wõimlemine.
7.20 Äommikkontsert heliplaatidelt. 8.10

— 8.30 Pommikpalwus Jaani kirikust,

K/m Vennad Tamverk
Haapsalus. Karja t. 5.

.

Eesti Omavalitsuste Kinnitus A./S

suguseid tantse mitmesugujelr maalt. (He

liplaadid). 18.30 Pcanlsuje keele tund
— Kallista Kann. 19.00^Iozzmuusikat
kahel kiaweril. Esitawad Fr. Weebel ja

K. Paulson. 19.30 Päewauudiseid.
20.00 A.anältaja-vlenduS ja ilmateade.

20.05 Edward Griegi soololaule. Esi
tab sporan Mana Runge-Arder, 20.25
Pool tundi perenaistele. Naisliidu kodumajandusiik sekretär Alma Imakaewu:

ja seetõttu ei tohiks kahelda ükski töös

Puhtuse ja korra loomine kodus. 20.55

V* Ihk. - Kr. 10.- V2 Ihk. - Kr. 6.-

rekonnaseisuumetnik E. Rajandi: Tähe
lepanekuid nimede eeSliStamiiel. 21.10
Riigi ringhäälingu orkestri kontsert. Ju

Kaotatud

Kuulutusi võtame vastu kuni 20. okt. s.a.

hatab Fr. Nikolai. 21.10 Reportaori

vankri patetentvõti. Ausat leidjat pa
lutakse teatada Endla tn. 31, A. Niit.

kuus 100 kr., võib ka vahetada maja
vastu Haapsalus.jjTeateid «aab Kreutz*

K/m. Vennad Tamverk Haapsalus
Karja t. 5, tel. 9.

muiiinmitwmnniHi

hinnaalandus.

piisk, wikaar praost H. Kubu. 17.45
Heliplaate ja reklaami. 18.00 Mitme

sissetöötatud äridega. Sissetulek (üür)

waldi 10—1.

juures

tapäewa aktuse ülekanne „Estonia" kont
sertsaalist. Lõpuks tantsumuusikat heli
plaatidelt. 22.55 Päewauudiseid.

r)kimede eestistamise weerandtund. P:--

maja müüa

Käesolevaga teatame, et k/ü.
„Noor Eesti“ on avanud meie

täieliku ilukirjanduslao

tur ega ärimees selles avaldatud reklaam
kuulutuse tõhususes. Kindlasti tasub see
kulud mitmekordselt.
Kuulutuste hinnad:

Raudtee ääres alevikus

Kirjanduse
sõpradele!

20.00 Ajanäitaja-õienduS ja ilmateade
20.05 Tshehhosiowakkia wabariigi aas

Neljapäev, 29. oktoober

nad Tamverki äris, Karja 5.
Müüa ühe- ja kolmelambiline pa
tarei vastuvõtja. Hind 25 ja 70 kr.
Järelmaks võimalik. Tallinna mnt. 29.

firma Chevrolet 1928. aasta mudel

plaadid). Täna laulab tenor Ernieo Caruso. 20.30 dr. O. Looriks: Suguelu ja
mütoloogia. (Aiekanne Tartust). 21.00

Suuremõisas.

oaaaacxxaDaMxm
Kiirelt ja mugavalt sõidate moodsas

54. Hinnad endiselt odavad. Omanik

tust). 19.00 Kergesisulist b-spaania muu

Asi, mis mu! wäga südamel seisab,

7,00 Äratusmäng. 7.05 Wõimlemine.

Olen tagasi jõudnud

Väljakutse telefon kodus, H a a ps a 1 u

tuseks öelda, siis nendest tulewikus.

kes paar aastat käis isegi ülikoolis

lause: „Rootfi raadio „Centrum" on wõluWalt ilusa häälega" ja see on kõik, kuid

L—135.

Korcsu-Aadu preilid.
Haeskas leidub meel paljugi igasugu
seid ametmehi, kuid kuna tahtsin siit
kandi inimestele meel mõne sõna hoia

Haritumaid mehi Haeskas on kind

jaid esindab

luksus taksoautos

rõiwaid w rlmistawad Mäe-Jaagu ja

lasti Andruse talu perepoeg 3. W ei d e,

teade. 20.05 „Kuulsaid hääli" (Heli-

nffrmTTTTTmmmmfTf

kibe.

on see, et siin ela kui moneS Saksa
asunduses. Ei kuule ühtki eesti nime,
maid aina saksapäraseid. Näidake,
Haeska inimesed, et olete tublid isa

Rootsi ja ins. Jaaksoni raadiowastuwõt-

ja teised tõldautod alati sõiduvalmis — kiire
ja mugav liiklemiseks. Sõiduhind kokkuleppel
(odav). Haapsalus, Posti tän. 37*a, tel. 132.

Kaks wägewat meest Haeskas on
meel Karungi Willem ja Kõrtfu-Aadu
Juhan, kes terme küla wiljad ära mafindawad. Omawahel on aga wõistlus

wad Haeska mehed samuti ise.

tulema wäga bäid raadiowastuwõtjaid, siis
nimelt Rootsist. Rootsi raadiole on tehtud
mähe reklaami. Wäga harma leidub ajalehes

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

annab paraja kaaluga kõike, mida haeskallased wojawad.

Meeste riietuse ecst kannab hoolt

John Sibelius Helsingis, Leo Blech Berlii
nis, ilmakuulus helilooja P. Maseagni ja

üaxxxxxxxxwooooooooooooocxxi

Hr. T o b e r — Haeska seltsielu

rajaja — kaupleb Iisopi kaupluses ja

rätsepmeister R e i n u t, kuna naistel-

sikat. (Httiplaadid). 19.30 Päewauudi
seid. 20.00 Ajanäitaja-eienduS jr ilma

^Centrum" raadiod on Välismail nii hääs
kuulsuses, et isegi AbeSsiinia keiser, paawst

ka seltskonnatööst.

küla omaette terwiku. Midagi ei maja
tüwaline Haeska elanik wäljaspoolt.
Siin on kauplus, kust saab kõike Vaja
likku, alates sukanöelast ja lõpetades
„wabariigi walgega". Samuti on siin
seltse, kes tihti pidusid korraldawad.
Jahude eest hoolitseb jällegi Pardi ma
na oma tubli tuulikuga ning kala püüa-

aparaadid wõistlewad kodumaa parimatega,
kuid on hinnalt odawamad.

woo!u.

La es ka kooli juhib agarasti pr. O ld e k o p. Energiline proua mõtab osa

Nagu öeldud, moodustab Haeska

head, et puussepad ainult neid nõuawad.
Sellest wõib järeldada, et kui kusagilt peab

on need Varustatud wäga waStupidawate
lampidega, mis pealegi mõtawad wähem

Martna wollawolikogu liige ja tule
tõrje Haeska jsk. peamees.

samat ehka ma, kui Haeska tüiäs elädä."

wõisielda. Wõi wõkame lihtsa rootsi liiwapaberi ehk puukruwm', siis on ka need nii

Vaatamata sellele wähesele reklaamile, !eiawad aparaadid ostjaid, sest peale ilusa hääle,

P. Fliis on jällegi puhastwerd

ä-d ja e-d erakorralisele rohkelt. Olgu
iseloomustamiseks üks lause: „Ei elu

nika tehas Tallinnas sarnane, mis ka oma
raadiod-ft („Põllumees", .. Wallawanem",
„Kratt" ja „Admiral") peaaegu ilma reklaa
mita lahti saab. Selle edu saladus: Need

dega waStupidamufega ja headusega wõiksid

tubli naljamees.

Haeska iuimest möib kunda tema eri
nemast murrakust, mis pärit on ajast,
mil eestlase! keelatud oli ühest mõisast
teise kolida wõi teise mõisa inimestega
läbi käia. ÄaeSkas tarwitaiakse nimelt

Bernadotke, Constantin Karadja, professor

remat kaupa wälja saavamad. Nii on ammu
teada, et rootsi miilid, noad, saed, pöitlid ja
muud lõikeriiStad on kõige paremad. Samuti

es joobnudpäi mõistab kõik keeled, olgu

fee Hiina wõi Itaalia. Omastkohõst

asub Matsalu lahe põhjarannikul, pii
ratult kolmest küljest matsaga. Seega
moodustab küla omaette terwiku, olles
looduslikult teistest küladest eraldatud.

Pius Xl, kuningad Gustaw V, Leopold ltl,
printsid Gustaw Adolf, Eugen ja Osear

Näib, et rootsi Vabrikud ainult kõige pa

Suurem keelemees Haeskas on
Kruusimäe parun (oma antud trnel),

Seekord kõneleme Haeskast. Haeska

--Ei — saapawabrikant.

ASid raadioaparaate
saab Rootsist

f

i\

H. Luik.

leie kusite —
meie vastame:

ka endiseid kartuli turuhindu, näeme
milline suur wahe on hindade»'. Pool

t u l. Kartul on randlastele olnud põl

S5na on killa-kirjasaatjail:

Narwa linna waatamiswäärsusist. (He
liplaadid). 22.55 Päewauudiseid.

Juhatus: Tartus, Riia tän. 41. Kõnelr. 3-44.

tule-, elu-, invaliidsuse-,

murdvarguse-, klaasi-,
koduloomade- ja rahekindlustused.
Edasikindlustuste vastuvõtmine valdades.

Tegewtoimetaja Hemo Jõe.
Wastukawkoim--taia: Boris Trall.

Wäljaandja: Ella Tamwerk.

F-a P. Lamw«rk'i trükk Äaapsalu»

