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August Kirsimägi laskis enese maha.
HaawaS enne elukardetawalt Bruno ja Ilse Madissoni.
Merise draama põhjuseks romantilised asjad.
Teifipäewa hommikul enne kella 8 tungis
Noorkirjanik August Kirsimägi, kodanliku uimega
Adalbert Kirschenberg, Saue täuawal nr. 18
abielupaari Madissonide korterisse, kus haawaS re
woltvriga elukardetawalt enne Madissoni ja pärast
ta «aist. Naise maha laugedeS laskis Kirscheuberg
endale kuuli pähe ja suri weretöö paigal. Haa
vatud Madissonid wiibiwad haiglas.
Merine draama arenes järgmistes asjaolu
des. A. sdirschenberg, kes tuli rongiga Jõhwist,
wõttis Balti jaama eest auto ja käskis sõita Saue
tänawale nr. 18 maja ette. Tähenda t>d majas
korter nr. 8 elutseb abielupaar Bruno.ja Ilse Ma
diSsonid. Mees on 28 ja naine 21 a. wana. Um
bes kell y2B kõlistanud ja kloppinud Kirschenberg
Madissonide korteri ukse taga. Madisson ise oli
juba ülal, kuna ta naine wiibis weel woodiS.
Madisson läinud ja awanud ukse. Ta seisis nüüd
nägu näo waStu Kirschenbergiga, kes küsinud Ma
diSsonilt, et kaS ta naine on kodus. „Mis teil
sellega asja?!" öelnud Madisson ja tahtnud sul
geda ukse. Rüüd tekkis aga rüselus. KõlaS re
wolwripauk ja kuul tungis läbi ukse. Esimene
kuul Madissoni ei tabanud. Ta astus sissetungijaga
käsitsi kokku. Sel puhul Kirschenbergil läks korda
laSta weel üks Pauk. Seekord tungis kuul Ma
d-issonile wasakust rinnast sisse. Kirschenberg tun
gis nüüd rewolwrit paugutades tuppa.
Raskesti haawatud meeS wõttis kõik oma jõu

kokku ja jooksis, kätt haawale surudes, politsei
kordniku wahiposttni, kus teatas hingeldades
kordnikule: „Minge Saue tänawale nr. 18, seal
tappis roimar mu naise. Ma ise olen raskesti
haawatud." Seda öelnud ruttas Madisson au
toni ja sõitis Greiffenhageni kliinikusse.
Kordnik ruttas endaft-mõistetawalt Saue tä
nawale, kuid oli juba hilja. Kirschenberg, waba
nedes Madissonist, tungis kohe wiimase korterisse,

kus Ilse Madisson karjus appi. Ta laskis naise
peale kolm pauku järgimööda. Üks kuul tungis
naisele wasakusse reide, tekitades raske luumurde.

Naine kukkus maha, mis järel Kirschenberg tõs
tis rewolwri ja laskis endale kuuli Pähe. Enda
tapja langes surnult põrandale. Haawatud naine
roomas eeskotta. Kogu maja oli kisa ja ärewust
täis. Selline draama waiksel hommiktunnil mõ
jus masendawalt.

Kell 8 teatati loost kriminaalkomissarile, kes
ruttas sündmuskohale. Haawatud naine toime
tatt keskhaiglasse. Noorkirjanik lebas maas, wäi
ke kuulihaaw kõrwa ääres. Endatapp, mida
Kirschenberg mõni aeg tagasi tahtis sooritada we
ronaaliga, oli nüüd õnnestunud. Tallinnas wii
bib praegu ka Kirschenbergi wana ema, kellele tea
de poja surmast mõjus raskesti.
Merise draama Põhjusi tuleb pidada roman
ttliStekS. Räägitakse, et Ilse Madisson, sündinud
Aul, abiellus alleS 7 kuu eest. Nähtawastt ei

suutnud Kirschenberg seda taluda. Sama naise
pärast leidnud aset ka endatapukatse weronaaliga.

Maja, kus leidis aset eelkirjeldatud draama,
kuulub metsakaupmees Kiiratsile. Madissonide
korter asetseb teisel korral.

Keskhaiglast öeldi eile lõunapaiku, et Ilse
Madissoni terwislik seisukord Pole kartustärataw.
Tal on kaks haawa wafemaS reieS. Operatsiooni
pole praegu tehtud. See järgnewat hiljem.
Raskem on juba Bruno Madissoni seisukord
GreiffenhageniS. Tal on kuul tunginud altpoolt
õla rinnust läbi. Eile siiski arwati, et haaiv ei
ole elukardetaw.

August Kirsimägi, alias Adalbert Kirschen
berg, mõni aasta tagasi esines „Looduse" romaani,

wõistlusel ja sai oma romaani „PuhastustulL" eest
esimese auhinna. Suuremaid töid peale eeltähen
datud romaani pole Kirsimäe sulest ilmunud, küll
aga pifipalu siin-seal ajalehis ja ajakirjades.
Mackensen ja Litzmann Preist
riiginõunikud.
Berliin, 28. 8. FeldmarSsal von Macken
sen ja kindral von Litzmann nimetati Preisi riigi
nõunikcks.

Kaitsewäe lennuwõistlused jatkusid.
ESTOIiIA

__g Erietenduddno j 29. sug. ksistsnduskks ! L
I Muusikalisim helifilm!

Cli arwata, et wõitjnks tuleb leitnant Streiman.
Elle hommikul kell 9 jätkusid Lasnamäel kait
sewäe lennuwöistlused, mis läinud reedel suure
tuule tõttu katkestati. Võistlusest wõttis osa 10
lennukit. MarSfrunt oli nähtud ette järgmiselt:
Tallinn LM mõis Lehmja Tuhala
Waimõis Tallinn. WõiSteldi kiirusele, maan

Walge Saal.
Palju uusi 15Õklaule!
Kaks tundi närwide põnewust! |

Mussolmi supelpükstes. Austria kantsler Dollfuss sõitis Itaaliasse oma jahil. Itaalia kuurordH
Ricciones, kus Mussolini weedab suivepuhkust, „duce" ujus Dollfussi jahile eht spordimehel?
wastu. Pildil Dollfuss (keskel) Mussoliniga Riccione plaashil.

Põhjalikult
remontseritud

dumise täpsusele, wiskteadete täpsusele ja bensiini
kulutuse wähesufele.

Igalõhtal
vaharaswahtlin*
tantsupaar
. MIHy « |4arry
Ronnd,

Toimetuse töö lõpul toimusid alles wõistlused
maaudumise täpsusele, mispärast lõpptagajärgi ei
õluud weel teada. Seniste andmete järele andis
äga oletada, et uldwõitjaks wõis tulla liu. Strei
iuau .

Daga Schwabe,
M-lle Archipowa,
KURT STROBEL
oma orkestriga.
Algus kell 9 Õhtul.

Auhindade jagamine wõistlejatele toimus leu
uu-wõistluspäewa õhtul kell 7 Lasnamäel.
Lendur hukkus.
Kaplinn, 28. 8. Helweetsia lendur Kar:
Nauer, kes õ. augustil startis siit uueks rekord
lennuks Inglismaale ja kes sestsaadik jäi kadu
nuks, leiti uppununa Kongo jõesuus. Juurdluses
tehti kindlaks, et Nauer oli sunnitud laskuma
Kongo jõesuu lähedal merele, umbes kolm miili
rannast kaugel. Nähtawasti on ta uppunud, Mi
püüdis kaldale ujuda.
Telsipäewast peale.

CD BB liaia mui

| Koolitarbeid
Jan Kiepura
Soowitan igasugu

„< «ASwjWjHHpl

I kirjutus- ja joonestustarbeid
na?u: w.h <e. kaustikuid, Joocilstus
biokka, sirklikaste, ra I s s-sch linn, koi m
nurki, klaas-, teras- Ja kuldtSltesutgi,
I wlrwlplllatseld karpides jne. jne.
odawate hindadega.

löödud.

Joseph tjrg

I MICHAEL SCHAEFER
Rataskaewu t 5, tel. 431-54.

Schmidt Nff
II- Eesti filmikroonika: 99Ooke»nl wallutä|adff H
(Wiimased põncwad päewasündmused Tallinna sadamas). Üleswõtted dipl. ins.
A. Wiikmannilt
ILAI 1- L

j Seansside algus kl. 69 89 fO- Kassa awatud kl. V 26. I

|^|

kõige imetlemis- Wõrdlemata ar
w&ftrsem tenor, fII VI mastuseromaanis
kes leiutatud heli- unistustelinnas
filmi ajaloos Veneetsias

lYs tiir /k
Õpilastele Tartos jn Hansas.
I kl. I-O.

Koolitarbeid täielikumas w&likus ajakohaselt odawasti soowifab
K-m. Joh. Roosipuu
Tartus, Suurturg 14, Narwas, Suur tari. 24.

Restoran - dancing - kabaree
Teisipäevast alates l Suurepärane kahekordne eeskava 2 huvitavat filmi ühel õhtul.

..MERIKLUBI"

Wälapaistew külkestav helifilm 12 jaos. Edgar
_ Wallace't kuulsa romaani >äreie, mida vaadatakse

MM suure huviga. Huumor, sensatsioon, heade artistide
mäng. Peaosades: Karl Ludwlg Oiahl, Liaaf Anta, Paul Hörbiger. Szöfce Szakau.
II) WMSA |2g aaasl Suurepärane helifilm Hermann Sudermanni romaani

S. Korja 18.

Peaosades publ. lemmik. Janti Qaynor. kuulus näitleja Georg 0(Brlen, M. Lluringstone.
Klnottsater Haruldane ilus kahekordne eeskava 1 Qary Cooper parimas Paramount-helifilmis
'mm m aaag Haarav kaasakiskuv jensatsioondraama >0 jaos
|laaaa I aa yPICIYVS IUNSRQ • Kanada farmerite elust. Peaosas julge ratsanik
HUHSH Ci Qary Cooper. II) Krahv L. R. Tolstoi surematu teos ~ Ülestõusmine" filmis
M'»u«. >t. zLV „seal, kus Wolga woolab".
Algu» kell 5, pflhap. kl 1. )a laulude saatel. Peategelased: Katsuscha osa» Lupe Vales, «Jolrn Boles.
Kino I) Hooa-a lõõkfilm l Film, mis U/alnO rloomnn" Kaasakiskuw nüüdisa a he>
SS köidab vaatajad algusest lõpuni! UvülllUll . ltdraama 12 osas. Tegevus
pysünnib ookeanil, Hamburgis, Pariisis ja Lissabonis, kus on võrratu looduse ilu. Peaosts
Paldiski oot. 25 Trude von Moto, Hans Aibers.
Aku kl 6, pfihap. kl X 11 > Temperamentne Con« all s Hoalenegeo. V«c or I Ahllf fflll f|||apnCC
niyw mu O, puoap, mu *. M( )a Qcorg o'Brten põnevas seiklusfilmis uLUIJUI IiIIiUIICIU .

rikkalik rootsi eine

järele Armastus, mida keegi et iuuda lõhkuda.

Igal äripäeval

kl. 11-4 p. I.
maitsvad lõunad kl. I—6. Cõunamuuslka kl. 2—4.

Mängib hra Klrlllowl kwlwtett.

(Eln Lled geht um dle Welt.)
JOSEPH SCHMIDT üllatab selles filmis oma imetenoriga,
JOSEPH SCHMIDT wallutab selle filmiga kogu maai.ma,
JOSEPH SCHMIDT üietab selles filmis kuulsa JAN KIEPURA.
JOSEPH SCHMIDT on imettemiswäarseim laulja.
I n.a wallutab maahma" on algusest lõpuni vändatud jumalikus unistustelinnas
Veneetsias. „Laul wallutab maalima" on esimene film, mis algusest lõpuni tui
mii ennekuulmata mõlumat laulu ja kaasakiskuvat muusikat.

Head

odratangu
mflttb suurel ja väikesel arvul soodsate Hindadega

Taluseaduste MUUglühlng.
Tallinn, Weneturg 5, telef. 314-77. '

Lisaks uus nädalaringwaade.
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Päewaleht
tanud tvõi kaotamas neile Pondub lootusi. Pa
rem ei ole wist ka nelja-riigi-pakti käekäik. Aust
ria küsimus kõigutas juba tublisti selle Prestiishi.

Desarmeerimine ja sõjahädaoht.

wal desarmeerimiskonyverentsil tal läh«'b korda sobi
tada riikide wahel kokkulepe. Ta ongi seadnud kokku

22 laewa ehitamine on antud juba otsekohe wälja
mitmele laewatehasele. Londoni 1930. aasta mere
konwerentsi normide Põhjal an Ameerika Ühendrii
kidel wõimalus ehitada juure tublisti laewu, enne
kui temale lubatud üldtonnaash saab täis. Mere

nimestiku punktide üle, mille kohta riigid on awal
danud talle nõusoleku kokkuleppeks. Hendersoni
arwates wõiks desarmeerimiskonwentsiooni allakir
jutamine sündida juba kohe oktoobris ja enne uut
aastat peaks see astuma jõusse. Et rÄgiÄ tõeliselt

Briti merejõudude juhid jälgimad murega
Ameerika laewastiku suurenemist. Inglismaa on
teadagi ammu juba loobunud oma ajaloolisest põhi

ei suurendaks oma relwi, piirduksid praegustega tea

mõttest, et tema laemastik Peab olema sama tugew

tud ülemineku-ajajärguks (millele järgneks juba ra
dikaalne desarmeerimine ja üheõiguslus kaitseküsi
mustes). selleks Henderson loodab luua Killalt kind
lakujulise kontrollaparaadi, mis tegutseks regionaal
selt ja suudaks tarbekorral wõtta käsitufeke kä surwe
abinõud.

Sellele A. Hendersoni optimismile lisandub aga
paraku tetfi andmeid, mis sunniwad kachtlema nii
heledates wäljawaadetes. „L e Journal" ja
„Sunday Refer ee" on toonud pikemaid ja ük
sikasjalisi ülewaateid Saksamaa salajasest relwasta
misest praegu. Neist nähtub, et Saksamaa ei taha
kuuldagi püsimisest Praeguste relwadega ja Püüab
neid suurendada igasuguste abinõudega. Ka ei ole
Saksamaa praegune meeleolu kaugeltki patsifistlik.
Omaaegne kantsler Papeni wäljendus, et sõna pat
sifism peab kustutatama Saksa leksikonist, kõmab
endiselt edasi ja on leidnuid õige tähendusrikka lisan

duse neil päewil ilmunud E. Bause sõjateaduslikus
käsiraamatus. Käsiraamat on määratud tarwitami
seks kõigile Saksa koolidele, kus sõjaline õppus peab

algama juba 12-aastaste poistega.
Raamatust loeme mwu seas:
„JgaükS peab teadma, et sõda ei ole midagi era
kordset, midagi kriminaalset ja et>ta ei ole mingi patt
inimkonna wastu."

.On täiesti ekslik {ujutada sõda häwltustöona.

mööduw nähe. tarwilik wahe-ajajärk. Sõda on
teraSKmblus, mis noorendab unteks pingutusteks. Sõda
on kiige tvägetvam rahwa jõudude ja riigi tahte arata
mine oma wõimsiise maksmapanemiseks."

.Kõik õhkamised VersaAes' rahulepingu muutnn
seks ei wii millelegi ja teetmrd meid waid kentsakaiks.
Me peame wõtma oma saatuse,endi kätte ja eel kõike wal

miStama meie hinge ja mõistust sõja wastu. Sest on
punkt, milles kellelgi ei tohi olla kahtlust: meie praeguse

wiletsuse ja meie tulewiku õnne wahel seisab sõda ja
see tuleb tugew."

Mitte ainult Saksamaa meelsus ia relwasm
mine ei ole wasturääkiwad Hendersoni desarmeeri
mis- ja rahulootustele, maid ka teisalt tõuseb kõue
pilwi. Ameerika-Jaapani wastolud on küllalt tut
tawad Kauge-Jda ja Waikse ookeani küsimustes.
Jaapani awaldused sõja suhtes ei ole tihti mitte

relwastuse alal loodetud kiilude kokkuhoiust kawatse
takse nüüd loobuda.

kui kahe tugewama mereriigi laewastikud kokku,
kuid praegu seisab Inglismaa hädaohu ees,, et ta
jääb merejõudude poolest nõrgemaks niihästi Amee

rikast kui ka Jaapanist. Selle wältimiseks Briti ah
miraliteet nõudwat 25 ristleja ja 13—18 miinirist
leja kiiret ehitamist. Meeste armult kaswaks Ing
lise laewastik 10.000 mõrra.
Mis Puutub Jaapanisse, siis ei taha ta Piir
duda mitte ainult Londoni merekonwerentsi Poolt
lubatud laewade järelechitamisega, nagu teemad
seda Ameerika ja Inglismaa, waid Jaapan tahab
muuta ka üldist jõudude mahekorda, mis seni oli
tema kahjuks 5:6:3. Jaapan tahab tõusta nüüd
täiel määral Amerika'ja Inglismaa tasemele.
Kui wõtta lisaks weel arwesse, et Prantsus
maa ja Itaalia ei ole seni, hoolimata Inglismaa
ja Ameerika wahetalituskatsetest, ratifitseerinud
Londoni Merekonwerentsi protokolle ja jatkawad
nähtawasti tulewikuski wõitlust ülekaalu Pärast
Wahemerel, siis on kokkuwõttes seisukord mere
relwastuse alal mitte wähem komplitseeritud mast
oludest maarelwastuse alal, kus peamisteks was
tasteks Prantsusmaa ja Saksamaa. Relwastus
küsimused on üldiselt muutunud koguni nii komp
litseerituks, et paremagi tahtmise juures ei saa
uskuda nende lahendamist ühe kiireltklopsitud kon
wentsiooniga. See konwentsioon wõib teadagi
wõtta kokku need Punktid, millele riigid annud
oma nõusoleku, näit. mürkgaaside kaotamise, ras
kete kahurite, raskete tankide jne. häwitamise, kuid

oleks enesepettus arwata, et üksikute relwaliikide
kaotamine tähendaks sammu rahu poole, kui tei
salt, teistel aladel, suurendatakse relwastust. Ja
mis kindlustab lõppeks, et seesugunegi konwent
sioon püsiks jõus? On ennegi lepinguid tunnis
tatud paberilipakaiks ja seda tehakse kindlasti järg
misegi sõja puhul. Ainsam reaalne alus oleks, et
riigid õpiksid austama lepinguid ja Pidama neid
sidnwaks, kuid seda on waewalt loota senikaua,
kui puudub jõud, mis sunniks sellele.
Rahwasteliidule on tahetud soetada sõjawäge

wähem otsekohesed Saksa omadest. Desarmeerimi

selleks otstarbeks, kuid kõik senised katsed on eba

sest Waiksel.ookeanil ei saa olla Mttugi. Henderson

õnnestunud. Ja Rvhwasteliidu sõjamäe kokku
põrge mõne riigi sõjamäega on ka ometigi sõda.
Homogeenne, tugewasti relwastatud riigi sõja
mägi on pealegi kindlasti edukam rahwuswaheli
sest, lapitud sõjamäest. Palju on pandud rõhku
rahavaste moraalsele jõule, awalikule armamisele

tahab mererÄwastuse küsimusest minna mööda selle

kunsttükiga, et mererelwastus hoopis wälja
Hensi desarmeerimiskonwerentsist. Mererelwastus
peab tulema otsustamisele 1935. mõi 1936. aastal
kokkuastuwal merekonwerentfil.

On aga endastmõistetav?, et ainult maarelwas
hlse mõningane oletataw kontroll ei wähenda kuigi
suurel määral riikide sõdimiswäljawaateid ja jätab
neile õige mabad käed teisest küljest. Mererelwas
tttfe alal ongi alanud juba kurjakuulutav? wõidu
jooks riikide wahel. Jaapan ja Ameerika suuren
dawad wõidu oma laewastikke ja oma julgeoleku
kindlustamise mõttes peab Inglismaa nendega pi
dama sammu. Prantsusmaa ja Itaalia ei saa selles
wõidujooksus jääda ükskõikseks.

President Roosevelt määras Ameerika majan
dusliku ülesehitamise kawas 235 miljonit dollarit
hädaabitööde krediiti 37 sõjalaewa ehitamiseks.

sõja ärahoidmiseks, ent needki lootused wähenewad

järjest. Rahwaste waba awaliku arwamise enese
awaldamiswõimalused wähenewad järjest enam,
riiklik wõim surub selle üha suurema kontrolli
alla. Mitte moraal ega inimsus ei domineeri rii
kide awalikus arwamises, Maid wõimul olema wa
litsuse huwid. Sellises olukorras suureneb raudse
järjekindluse ja saatusliku paratamatusega uute
rahwuswaheliste kokkupõrgete, uue. maailmasõja
hädaoht, mille wältimine näib nagu olewat asetu
nud mäljaspoole inimwõimu piire.
Paljud suured lootused, nagu Rahwasteliit,
Pan-Euroopa, Locarno ja Kelloggi pakt, on tao-

mutab end üksikute riikide enesemaksmapanemise

ja riigipiiride rewideerjmine rahuldada paremini
riike, kõrwaldada waenu, Põhjuse relwastumiseks,
ja teha sõja mõttetuks, knid me teame, et on ter
we rida huwipunkte, kus lahendus peagr
asjaosaliste üldiseks rahuldamiseks. Puu
dub riikidest kõrgemal seisow erapooletu instants,
kes suudaks õiglaselt otsustada lepingute ja Pii

tahe teiste kulul mitmesuguste wähemal wõi suu
remal määral põhjendatud loosungite tähe all.
Olukord on praegu äärmiselt tõsine. Rahu
wõti ei seisa kahtlemata mitte relwades, waid rahWaste mentaliteedis. Desarmeerimiskonwerents
on selle baromeetriks. Desarmeerimiskonwerentsi
wähemgi edu kajastaks seisukorra Paranemist.
Seepärast Hendersoni üritustele tuleb ikkagi soo
wida õnnestumist teadmiseski, et need ei haara

ride rewideerimist fßahwasteliit ei saa seda praegu

praeguseid päewaprobleeme terwikuna. waid ainult

olla) ja remideerimine tähendaks õieti riikide saa
mahimu rahuldamist nende sõjalise tugewuse ko
haselt, wõib lepingute rewideerimine suurendada
ainult sõja hädaohtu.
Pääsetee hädaohust oleks riikidel oma nõuete
piiramine, loobumine endi ja üldistes huwides

wäikest, õige wäikest, osa neist. Rahwaste kaswa
tus rahu ideele on tüsedaim garantia ummiku la

Wõidakse avwata ehk suudaks seniste rahulepingute

DeSarmeerimiskonwerentsi juhabaja A. Hen
derson on oma ringvoisi tulemustenei awaldanud
„Daily Heraldrle", et oktoobris kokkuastu

järjest wähem kõlapinda. Järjest tugewamini \W

mõningatest pretensioonidest, kuid seegi mõte leiab

fCpltoM

hendamiseks, ent see ei ole ühe-kahe Päewa töö ja

keset seda waewarikast tööd wõib alati üllatada
sõda. Purunenud on igatahes illustoon, et 1914.—
1918. a. sõda oli wiimane maailmasõda.
H. T.

Segu äsja saabunud wii
mase lõikuse tubakatest.

tekkida kahtlust, milline oli kellegi poolt awaldatud sei»
sükoht.

Teised lehed

Kuid möödusid kuud ja kõnesolew tõekspidamine
jäi riigikogus wähemusse. Ei leidunud riigi majanduS
elu juhtijaskonnas enam küllaldaselt mehi, kes selle -tõeks
pidamise järgi käinust oleksid söandanud jatkata.

Nüüd, mil möödunud ainult kaks kuud astutud

uusndussammudest ja käes alles üheainsa uue suuna

Päevaküsimusi.
Poliitiliste juhtkirjade põud Eesti lehtedes
nähtawasti hakkab lõppema. Selle tunnistuseks
on „Waba Maa" kirjutus „Päowaküsimusi" L.
sulest:

..Asi ei ole selles. Kas eeltsensuur wõl järelKontroll. Napoleon 3. itjal oli järelkontroll palju
rohkem kardetud kui eeltsensuur ja trükitooteid püüti

saata erawiisiliseks eeltsensuuriks. Wanas Austrias
oli see erawiisiline eeltsensuur päris igapäiseks näh
teks.

Põhimõttelik küsimus seisab selles, kas administra

tiiwne wõl kohtulik wastutus. Administratiimne was

tutus kannab täitsa erakordset iseloomu. Seetõttu

ripub ta täielikult silmapilgu poliitilisest wõimust. ttks
koalitsioon wüib teda käsitada nii, teine hoopis teisiti.
..Revalsche lZeitung" kirjutas: ..Päew, millal Ees

tls kaitseseisukord wätja kuulutati, saab Eesti aja
loos olema tähtpäewaks. kus üks ajajärk lõppes ja

teine algas. Sest see päew tähendas puhta wormaal
demokraatia põhimõtete makswuse lõppu Eestis, na
gu nad makswad olid Eesti iseseiswuse esimesel 15
aastal.' Teises kohas tuletas seesama leht meele Doll
sussi diktatuuri.

Meie ei arrva, et diktatuur põhimõttelikult Ise

enesest demokraatiale otsa peale peaks tegema. Era
kordsetes kriisides, nagu seda olid maailmasõja pin
gutused. suutsid ka lääne demokraatiad oma nigiwõi
mu teritada diktatuurini. Muistses Roomas, kust I>ik

taatori nimigi pärit, oli diktatuur põhiseadusi selt
ette nähtud erakorraline abinõul Kuid ta oli seal
ka pöhiseadusliselt täitsa kindlasti piiratud nii
hästi erakordse aja, kui erakordse otstarbe suhtes.

Demokraatline kord lakkab olemast, kui dlkia
tuur need piirid ära kaotab. Nii ei saa Löuna-Amee

rika riike enamikus lugeda demokraatlisteks, olgugi
et neil on demokraatlised põhiseadused. Dollfuss an
nab täitsa selgesti endale aru, et tema Austria enam

demokraatline riik ei ole ega sinna ka ei saagi

enam tagasi pöörata, kuigi demokraatlik põhiseadus
on nimepidi astes maksmas. Ta mäletab Hiina wana

sõna, et „kes fiigri seljas ratsiitab, see ei tohi

enam maha ronida". Seepärast haudub ta hoopis teis
suguse põhiseaduse kamasid.

-Otsustan? ühe erakordse walitsuse korra juures
on see, kas ta tagasipööramisest endistele normaalolu

dele weel silmas peab wöi mitte. Iseenesest pole

tagasipöördumine siis mitte wõimata, kui teda on aeg

sasti silmas peetud. Kui seda aga mitte pole teh

tud, waid seda ehk ainult olukorra muutumisel ene
sestmõistetawaks on loetud, siis w?ib lugu ka teisiti

minna. Siis wöiwad juba olukorrad ise saada mää
rawa jõu ja riigi elus wõib alata areng, mida
laewamehed kutfuwad ..triiwimiseks" wöi juristid
..force majeure'iks".

Hindade tõusust wälisturgude!
kirjutab ..Kaja", tõendades, et praegune wöi
eksporthinna tõus on tingitud waid wälistest
mõjudest.

Sama leht kirjutab weel ..põhiseaduse pa
rändamise raskendamisest":
„ ..Postimees" toob wäga tähetepanuwäärse kir

jutise, mis heidab maigust neile plaanidele, mida

sealne ringkond praegu näikse hauduwat. ..Postim."
teatel on laupäewal rahwaeradonna Tartu maakomi
tee pidanud oma koosoleku, kus on asutud järgmisele
seisukohale:

..Põhiseaduse muutmise küsimuses nõuti weel rah

teostamiskuu tulemused, hakkawad armud näitama juba
wastulvaidlematu objekti:tvsusega, et praeguse walirsuse

poolt walitud tee kõigi wasrimidi seletuste kiusre siiski
on olnud õigem. Armud näitamad nimelt juba selgelt
selle tee aktiwiseeriwat, elustawat mõju meie majandu
sele.

Jgalpool mujal leiaks terwenemis- ja kosumiSnäh
tused aüvaliku arwamise poolt tingimata ühemeelset,
röõmustawat äramärkimist ja nende selgitamist kodani
kele nõnda, et sellest tekiks julgust ja usku tulemiKu.
mida praegu nii hädasti maja majanduslikus masendus
meeleolus tuimakslitsutud kodanikkonnas. Sest ka mee
leolulisel küljel on kriisiraskustest ülcpääsemise hõlbuS
tamise mõttes oma tähtsus.
Ku-d meil selle asemel peab krooniopositsioon otse
kui kokkuräägitult oma endist mõnitamiste ja kcch-tluSta

wahääletamise korra muutmist. Ei tohiks lubada, et

miste joont, abiks Mõttes isegi Mõlisimist. Nimelt ku

oöhjapanewates muudatustes otsus tehakse lihtsa hää
letajate enamusega, maid suuremates küsimustes peaks
nõutama wähemalt poolte kõigi hääleõiguslike poolt

meie juulikuu majanduselu kohta nõnda nagu wcrlit
seks igal pool edasi aina tagasiminek ja tagasiminek,

olekut.

Nõupidamisel wiibls ka Jaan Tõnisson."

jutaii Meel paari päema eest ..Kajas" armulist andmeid
kuna objekt, andm. aga tõnelewad igal alal hoopis was
tupidist."

Koalitsioon on kitsas.

Praegu maksma seaduse järele loetakse rahwahää
letusele pandud eelnõu rahwa poolt wastuwüetuks siis,

Praeguse walitsuse häälekandjaid „Maaleht" on

kui selle eelnõu poolt on rohkem hääli kui wastu, ja

wäga uhke oma soodustatud seisukorrale ja kiidab
praegust walitsust, kuigi pealkiri kõlab teisiti:

Selle seaduse alusel toimetati eelmist rahwahääletust
möödunud juunikuus ja loomulikult oleks ka oktoobri

„Et laiaulatusliste sammude astumiseks alati koa
litsiooi tarwis pole. seda näitab kujukalt praegune olu

kui selle juures eelnõu poolt on hääletanud mähe
mait 30 prots. hääleõiguslike kodanike üldarwust.
kuus ettewöetaw rahwahääletus sellesama seaduse aluses
ette wõetud.

Nagu nüüd ..Postimehest nähtub, kawatse'akse
teatawal pool põhiseaduse parandamist sellega rasken
dada, et mõeldakse just enne rahwahääletust muuta
wastawaid seadusi ja 30-protsendilist normi kõrgendada
50 protsendini.

Sellele juhtis möödunud pühapäewal Harjumaa
põllumeeste esinduse täiskogu koosolekul tähelepanu

ka härra K. Päts. Tema hoiatas kõiki niisugusele
teele laskumast.

Kindel on, et kui rahwaerakonna poolt riigiko

gus niisuguse ettepanekuga wälja tullakse, siis see

wäga suurt tormi tekitab."
Millal tunnistatakse üles?
sellest huwitub ..Postimees":

„Merl aga on niisugmie wägiwaldne pealesurumine
kestnud juba kaks kuud wcchebpidamata. Osa awalikku
avwamist ja poliitilisi ringkondi, ilma mingisugustele te

geliku elu kogemustele toetamata, lihtsalt uskus wä
homalt kinnitasid awalikkusele seda uskumist. et kroo
ni hoidmine endisel kõrgelekevkinud tasemel on wastu
waidlematu huwe, krooni madalale tasemele tviimine

aga wastuwaidlematu pahe. Seda tõekspidamist oli
juba enne krooniküsimuse lahendamist deklareeritud nii
kategooriliselt ja selgelt, et ühelgi kodanikul ei tvõinud

kord.

Praegusel wali-tsusel on riigikogus õige tväike ena
muS. Walitsust toetab umbes pool riigikogu. Wäikese
enamuse tõttu ennustati mõnelt poolt juba selle koalit
siooni loomisel tema peatset langust. Seda siiski sern
sündinud ei ole ja tvaatamata oma wäikesele enamusele,
on see walitsuS suutnud ja julenud läbiwiia sarnaseid suuri

reforme meie majanduse- kui ka riigielus, milliseid tvae
walt ükski laiem kolitsioon oleks suutnud. WalitsuS jul
ges asuda meie sõjalaetvastiku korraldamisele ajakohasuse

suunas. Walitsusel oli küllalt kindlust maksma panna
sisekorra kindlaksmääramise alal määrusi, mis andsid tvõi

maluse igasugustele wastuwstundeta demagoogide ja
wõimuahnitseja-te räuskamisele piiri panna ja sellega meie

kodanikkude julgeolekut kindlustada. Sarnast kõwa kärt

oleks pidanud tvalitsus juba mõni aaSta warem tarwi
tama, siis ei oleks jõutud nii palju meie riigikorra kah
juks õõnestamistööd teha, ühtteist mustata, nagu seda
nüüd on tehtud.

Praegusel riigiwanemal Jaan Tõnissonil on küll

rohkesti wastaseid, kuid tõele au andes peame tunnista
ma, et see Mana riigimees suudab oma parteipolitiliselt
tasapinnalt kõrgemale tõusta, siis kui seda wajawad meie
riigi ja rahwamajanduse huwid. sfcui see WalitsuS sama
julgelt ja otsustawalt läbi wiib teised algatatud sammud,
nagu maawalitsuSte kaotamise, walimisseaduse muutmise
jne., siis on see walitsuS küllalt teinud ja kellelegi ei to
hiks põhjust olla temale etteheiteid teha."

|| Ainult Eesti Instcsõprnde lihinsu ssr Kohe (Piitu. ||

Ungari kirjaniku
Eugen Hellel
romaan

Perakondlik hotell
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Suursuguse rahuga kandsin ette zyrillia juh
tiwate tegelaste tingimused. Wiiskümmendtuhat
franki, kindlustus kaheks kuuks, sadatuhat
franki ette panka sisse maksa: reklaamitrummi
wõis hakata juba täna lööma, kuid tema Majes
teet astub üles alles kahe nädala pärast.
..Kellena?" küsis Lõwi.
..Kellena?"
Seda olin unustanud küsida. Emanuel VII
wastas minu eest:
..Kunstratsutajana..."
Lõwi krimpsutas nina:
..See on igaw. Mul oleks morn muu ala
rohkem meeldinud. Kas lasete hästi?"
..Viieteistkümne sammu kauguselt lasen teie
westi alumise nööbi kaheks..."
Lõwi tõstis käe kohkunult kõhule:
..Ei. ei!"
..Aga kui teile rohkem meeldib kõige üle
mine nööp..."
Lõwi pühkis otsaesist. Ta oli paks mees
see oli talle jäänud weel ta maadlemis
aegadest ja tema nägu kattis külm higi.
..Kgnwglik kõrgus." ütles ta wäikese pausi
järele, AMne parem siiski rahulikuma tege
wuse juure. Ei wõi teada, wõib-olla teie ku
ninglik kõrgus kord siiski eksib sihtimisel ja
laeng lendab publikusse... Kas teie kõrgus
mõistab shongleerida?"
Vastuse asemel haaras Emanuel VII laual
seiswa lambi, wiskas selle õhku. nii et see seal
ringi pöördus, heitis sellele järele tikutoosi ja
põlewa sigareti ja shongleeris weerand tundi
nende kolme asjaga.
Lõpuks püüdis ta lambi paremasse kätte,
tikutoosi wasemasse ja sigareti suhu: seda suit
setas tä siis rahulikult ja ükskõikselt edasi. See
oli. muide, tema wiimne sigarett.
Oarietees wõib küll weel näha hoopis teis-

suguseid asju. kuid ühelt kuningalt ei wõi häs
ti nõuda rohkem.
Lõwi oli rahul:
..Jääme shongleerimise juure. Emanuel
VII, Zyrillia kuningas ja shonglõõr... see kõlab
üsna hästi."
Ta naeris, kuid Emanuel VII waatas nii
külma ja Äleolewa pilguga tema otsa, et tal
naer jäi kurku kinni.
..Andestage." wabandas ta end kogeldes,
..aga te olete esimene kuningas, keda palkan
ametisse... Meil on wabariik, ja mul puudub
weel õige kogemus..."
Ta pööras murre ja silitas habet, nagu
alati, kui ta oli segaduses.
..Mis arwate, härra sekretär, kas wõime
talle andestada?" küsis Emanuel VII tõsise
näoga.

..Mõtlen, Majesteet, see ainus kord
erandlikult..."
..Hea. minugipärast. Emanuelid olid ikka
suuremeelsed, ja ma tahan ustawaks jääda oma
kuulsatele esiwanematele."

Lõwi wõttis kuningliku andestuse liiguta
tult wastu ja läks siis edasi lepingu sõlmimise
juure.
See tõi meile mõne üllatuse. Lõwi oli ka
walam kui olime arwanud.
Leping algas sõnadega:
..Minu Majesteet kohustub esinema kaks
kuud. kuid minul on õigus lepingut samadel
tingimustel pikendada..
~3a selle pikenduse Kestwus?" küsisin ma,
sekretär.

..Lks aasta."
„3a kui mõni teine tema Majesteedile roh
kem pakub?"
..Tema Majesteet wõib ainult minu nõus
olekul wastu wõtta teise koha, kui mina sellega
nõustun..."
„3a kas nõustute?"
„lah... kui mina saan selle summa, mille
wõrra teine pakub rohkem."
..Sellega me et nõustu. See on sahkerda
mine."
..Hea. härrased peawad nägema, et neil on
tegemist ausa inimesega. Äään poolega rahule..."
..Weerandiga. Ärge unustage, et teil on
tegemist kuningaga..."
„Hea küll. olgu kolmandik..."
Emanuel VII noogutas. Sellega oli siis
asi korras. Läbirääkimine jätkus:

..Meie lepingu järele hakkab tema Majes
teet esinema alles neljateistkümne päewa pärast.
Aga mis juhtub, kui tema Majesteet wahepeal
ümber otsustab ja keeldub esinemast?"
See oli raske küsimus. Ma waatasin ku
ninga otsa, kuid kuningas waatas lakke ja
uuris suure huwiga laeilustusi.
..Mis juhtub siis?" kordas Lõwi, kelle hüõ
gawat kahtlust meie waikimine uuesti sütitas.
..Ma maksan panka sisse sadatuhat franki, la
sen kuulutusplakatid walmistada. löön lärmi
ajalehtedes, mis kõik kohutawalt palju raha
nõuab, ja te jätate mind lõpuks wöib-olla is
tuma... Mis juhtub siis?"
..Kuninga sõna," alg isin ma wäärikalt.
Aga Lõwi katkestas mind:
..Kuninga sõna ei saa ümber arwestada
frankidesse. Ma pean tõsise tagatise saama, sa
ma tõsise kui ma ise annan. Tahan raha..."
..Tema Majesteedil ei ole raha, wastasel
korral ta ei kaupleks teiega..."
..Tean seda. Siin polegi juttu sularahast,
maid walurahast. mida tema Majesteet peaks
mulle maksma, kui tema Majesteet lepingu
aja kestes astub oma esiisade troonile..."
Emanuel awaldas nõusoleku.
„Kui suur peab olema see waluraha?"
..Kolm korda sadatuhat franki."
..Seda on liig palju."
..llhe kuninga sõna eest?"
..Tema Majesteet on esialgu alles trooni
pärija..."
„Hea küll. siis kaks korda sadatuhat
>anki."
..Sadawiiskümmend tuhat."
Lõwi sammus närwlikult toas edas-tagasi.
Siis pöördus ta kuninga poole:
..Majesteet, kas lubate, et lähen üheks het
keks härra sekretäriga kõrwale?"
Emanuel VII noogutas nöusolewa?t. ja
Lõwi wiis mind kõrwaltuppa.
„Mis nalja te teete?" ütles ta mulle äge
dalt. ..Kas te ei mõista siis, milles seisab
asi?"
..Pole aimugi."
..Selles, et me teeme palju parema äri siis,
kui tema Majesteet ei hakka esinema. Kui
nõustute kolmesajatuhande frangiga, siis kuu
lub sellest wiiskümmend tuhat teile..."
„Ma ei aja sellist äri."
..Sadatuhat franki..."
»,Ei."

..Sadatuhat... rohkem e! saa ma tõesti natukenegi sõprust minu wastu. siis teete mulle
lubada."
selle suure meelehea. Kellelegi teisele ei saa ma
„Kui te mulle ka miljon pakuksite, ei!" seda asja usaldada."
..Aga teie ustawad wandeseltslased?. Parun
Lõwi kehitas õlgu ja jättis mu sinna. Ta
läks kuninga juure tagasi, kuna mina uhkest Golow, patriarh Stibitzewitsch, Sapianin?"
„Nad warastaksid mult selle raha. Nad
enesele õlale koputasin.
Olin enesega wäga rahul, sest olin enesele pillaksid selle raha ühele lõbureisile wüi meel
jälle annud tõenduse oma klassikalisest aususest. õigemini ei reisiks kuhugi..."
!Neo'ewa naeratusega järgnesin Lõwile teise
..Ja kui ka mina selle warastaksin?.*
tuppa, kus Emanuel VI! mind wastu wöttis
Kuningas naeris:
..Teie ei warasta. Kui tahaksite warasta
järgmise üllatama teatega:
..Härra sekretär, olen wahepeal härra direk da. siis wötaksite rõõmuga selle ülesande was
toriga kokku leppinud. Määrame neli miljonit tu. kuid teie kohkute sellest tagasi."
franki walurahaks."
..Teil on õigus. Aga te teate, et ma pole
Tema Majesteedil oli rohkem mõistust kui wäga osaw inimene: kardan, et ma ei suuda
minul. Tema nõustus kaubaga, mille ma olin hästi täita teie ülesannet."
tagasi lükanud.
..Täidate selle wäga hästi. Selles pole min
Lõwi waatas pilkawalt minu otsa. sellest git kunsti. Grovas otsite üles mõne mu sõb
hetkest peale olin alatiseks kaotanud kõik oma ra, annan teile nende aadressid. Wöite neid
autoriteedi tema silmis.
usaldada, nad on minu truud pooldajad. Jutus
Poole tunni pärast sammusime mööda kit tage neile, kuidas läheb asi siin Pariisis, büst
sast tagatreppi tsirkusest ära. olles rikastunud telge neid. tundke huwi sealsete potiiti
kahekümnetuhandelife ettemaksuga. Lõwi oli ra liste olukordade wastu. pange tähele sõjamäe
ha minule annud: kui me nüüd üksi jäime, ja rahwa meeleolu. Need üheksateistwpat st-an
tahtsin ma selle Emanuel Vll-le edasi anda.
ki kasutate targalt. Ärge hoidke kokku, ärge
Siis juhtus midagi, mida olin kõige wä hoolige sellest, kas mul siin Pariisis on mida
hem oodanud: Emanuel VII wöttis wastu ai gi süüa wöi ei. Jumala eest. mul on tunne,
nult tuhat franki.
et praegu saab Grovas midagi ära teha. Ja
..Jätke enese kätte see üheksateisttuhat ma tunnen ainult üht inimest, kes on selleks
franki," ütles ta, ettewaatlikult ümber waada sobiw: teie."
..Kardan..."
tes. Sellest rahast ei tohi keegi midagi kuulda
saada, kas mõistate: mitte keegi, kõige wähem
..Ärge kartke midagi. Olete ajakirjanik, ja
weel noor-zyrilli komitee..."
mu armsal kodumaal austatakse weel wälismaa
Pistsin raha taskusse, ja kuningas jatkas: ajakirjanikke kõrgelt. Te tutwute ministritega,
üsna kindel, et nad meid walwawad... wöib-olla laseb isegi kuningas teid enese juu
tsirkuse ees walwawad nad meid... tsirkuse ees re paluda; kaotada pole midagi, halweimal ju
ootawad nad. Peame salgama seda. et oleme hul kogute ainult materjali paari huwitawa ar
saanud ettemaksu. Teie aga reisite juba täna tikli kirjutamiseks. Zyrillia küsimused on alati
õhtul Grooasse..."
päewakorras."
..Palun?"
Ma ei kõhelnud kauem:
..Te reisite Grooasse."
..Hüwa, ma sõidan. Aga kui asi ei õnnes
See oli suur üllatus, ja pealegi mu:,: ivaga tu. siis pole mina süüdi."
meeldiw. Lahkuda Pariisist ja reisida kuhugi
~Ta õnnestub. Tänan teid: palju, palju
Balkani linna, kus elu on nii ebakindel täiesti tänu! Kui tõusen oma esiisade troonile, siis ei
wõöraste inimeste sekka, waenlikku laagrisse! unusta ma. mida olete teinud minu heaks."
Ma ei olnud arg, kuid hoidusin alati kör
Ta ütles seda teatama liigutusega ja surus
male igasugusest ebameeldiwast tööst, ja see reis soojalt mu kätt.
tundus mulle juba nüüd, mil sellest kuulsin, ole
Tema liigutus nakkas ka minusse, ja ma
wat õige ebamugaw.
otsustasin juba jälle otsustasin ma midagi!
Aga enne kui suutsin sõnagi wastata, haa
mu loomupärasest laiskusest wõitu saada ja
ras kuningas mu käsiwarre.
kõige jõuga püüda saawutada Emanuel VIl-dg
„Te ei tohi wastu rääkida. Kui tunnete
sihte. . .

Kesknädalal, 30. augustil 1933

Riigikogu erakorralist istungit ei tule.
Walitsus arwab seisukorra kindlaks.
Nagu kuuleme wäga usalduswäärseist alli rast, et praeguse riigiwanema erakond ei Pea enam
kaist, ei tule riigikogu erakorralist istüngjärku. Wa wõimaliknks n i i tähtsaid otsusi teha üksi, ilma kõ
litsus peab oma seisukorra niiwõrd kindlaks, ck ei nelemata Eesti elus nii mõjuwate teiste inimes
pea wajaliseks rääkida läbi kahtlewal seisukohal tega.
asuwate keskerakondlastega, arwestades erakonna
Praegu kõneldakse õige palju koalitsioonist,
sisemist distsipliini.
mis oleks seinast seinani ja millisele riigiwanoma
Läbirääkimised uue walitsuse loomiseks on saa

nud elawaks käesolewal nädalal ja just seepä-
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annaks keskerakonna tööerakondlik tiib.

Metsik omakohus mustlaste kallal.
Eksitus, mis maksis mitme mustlase elu sa paljude wigastused.
Budapest, 29. 8. Ungari ajaleht ,M mai temale kiwirahe. Mustlane wisati kiwidega sur
nap" teatab Belgradist: Warwarini külla (Juga nuks. Wähe hiljem jõudsid kohale sandarmid,
slaawias) ilmus mustlaste karawan, mis warsti kes tvõtsid kinni pimeda tütarlapse ema. Märat
uudiShimuliste naiste ja laste poolt ümber piirati. sew rahwahulk kiskus aga mustlasnaise sandar
Keegi talumees rahwa hulgast hüüdis mustlastele, mite käest ja surmas ta. Nüüd pöördus külaela
et 9-aastane tütarlaps karawanis on tema tütar, nike wiha karawani teiste liikmete wastu. Hirmus
kelle mustlased on rööwinud ja Pimedaks teinud. mustlased hüppasid 10 meetri kõrguselt kaldalt alla
Warsti oli kogu küla jalul, üle 3000 isiku ko ojasse. Mitmed neist uppusid, teised murdsid en
gunes karawani ümber. Rahwahulk ähwardas dil kehaliikmed. Talupojad oma wihas. Purus
mustlaste kallal omakohut tarwitada. Keegi must tasid mustlaste wankrid ja tapsid nende eeslid.
lane, pimeda tütarlapse isa, hakkas kartma ja Sandarmid wiisid pimeda tütarlapse politseisse,
tahtis Põgeneda. Selles põgenemiskatses wihased kus tehti kindlaks, et laps oli tõepoolest surmatud
talupojad nägid mustlase süütunnistust ja awasid mustlaspaari tütar.

Petseri klooster wäärtuslikumaid muuseume Eestis.
KunstiwäiirtuSlikud esemed registreeriti. Kloostri worakambris 100 kalliskiwi, kuldkarikaid ja
palju hõbeesemeid.
?eiäuBkoituäl KalliBaBsa«l tooäi >varalrsmbrisBe.
Läinud laupäewal ja pühapäewal registree
riti ja kontrolliti Petseri kloostri warakambris lei
duwaid kallisasju. Selleks moodustatud komis
joni kuulusid: dir. G. Ney, riigi keskarhiiwi ju
hataja mag. Liiw, sama arhiiwi osakonna juhataja
Perandi ja kunstiajaloolane mag. Waga. Mii
mane asus kloostri warandusi registreerima küll
juba 1930. aastal, kuid peale tulnud kirikutülide
tõttu ei saanud olla see töö täielik. Selgus, et
kloostri warakammer sisaldas tookord tunduwalt
wähem asju, kui seda wõis näha wastawas kir
janduses. Tahtmatult tuli oletada, et osa kallis
asju on wiidud warakambrist wälja ja hoitakse
kuski peidus. Seekord kloostri ümber kogunenud
wanameelsed wenelased lewitasid kuuldusi, nagu
tähendaks kloostri warade registreerimine nende

kloostrile tsaaride, bojaaride ja vürstide poolt.
Neil esemeil on kõigil kunsti- ja kultuurajalooline
tähtsus.

Jooginõusid, mitmesuguseid karikaid, peekreid

ja kopsikuid registreeriti tervelt 56. Mõni neist
on puhtast kullast ja kaalult raske. Suurem osa
jooginõudest on aga hõbedast ja üle kullatud.
Evangeeliumeid ehk ilustatud kaantega piibleid
on 19. Leidub raamatuid, millel puhtast kullast
kaaned.

Registreeriti peamiselt asju, mis pärit 16.,
17. ja 18. sajandist ja omavad kultuurajaloolise
väärtuse. Preestrirõiwaid on 12 komplekti, neist
paljud ehitud kalliskividega. Kalliskividega on
rikkalikult ehitud ka preestrite ja piiskoppide mütsid

või mitrad. Kloostri waraaidas võib olla umbes
100 kalliskivi või pärli.
Klosoter oma varadega ületab kõik suuremad
sellelaadsed kollektsioonid ja on väärtuslikum
muuseum kogu Eestis. Siin on kirikuwaipu, mis
Joann Julma abikaasa kätetöö ja Palju muud.
Praegune kloostri ülem piiskop Nikolai suh
tub kloostri varade korraldamisse arusaamisega,

ärawiimist.

Nüüd, kus kloostril peremees majas, wõis
teostuda täielik registreerimine. Ja tänu piiskop
Nikolai ja kloostri laekahoidja munk Andrei lah
kele wastutulekule, wõidi teostada see töö lühi
ajaliselt, kusjuures mag. Liiw tutwus weel ka
kloostri arhiiwiga.
Ja niiiid selguski, et kloostri warakambris lei
dub kolm korda rohkem esemeid, kui oli 1930. a.
Tuleb konstateerida, et kõik warandus ja wäärtas
Täna Balti turniirile.
jad on koondatud nüüd warakambrisse. Joann
Julma kuulsat kaelakeed seal küll ei ole. See on
Dõtdab 18 mängijat, 7 esindajat, 2 lehemeest ja üle 20 ekskur
läinud kaotsi nähtawasti juba warem.
sandi.
Warakambri ei pääse kergesti. Enne tuleb
awada
8 ränka lukku. Neist on mõni pärit Joann
Kesknädala õhtul kell 23.30 alustab teekonna milles üle 20 turniirist huwitatu. Neist on kaks lee Julma ajast.
8 suurt wõtit on 2 isiku käes, nii
dulast
ja
kaks
tartlast.
Ekskursiooniga
sõidab
kaasa
Kaunasesse tänawusele Balti jalgpalliturniirile Eesti
et
üks
isik
ei
pääse
warakambrisse.
jalgpalliekspeditsioon 21-mehelises koosseisus. Sõi weel jalgpalliliidu asjaajaja A. L u h t, kes wõtab
dad neli esindajat jalgpalliliidu esimees A. An osa esindajana Balti jalgpalli kongressist ja kohtub
de rko p p, juhatusliikmed kapten J. Luks, H. nike kongressist. Wiimasest wõtab osa weel jalgpalli
WiSman, E. Männik ja 18 mängijat
kohtunike kolleegiumi liige A. Siiber, kelle saat
Helsingi riidekauplus
' Ader, Einman, Eelman, Jdlane, Kaljo, Kass, Kure mise otsustas kolleegiumi juhatus esmaspäewa õh
' maa, Laasner, Neuman. Noony, W. Peterson, Rein- tul. Tundub, et seekord jalgpalliliit on esindajate
omanik M. Kabal.
feldt. Räästas, Saar, Siimenson, Siiber, Tipner ja saatmisel olnud kaunis helde .18 mängija kohta
Tallinnas,
W. Karja 7, tel. 444-01.
< Uukkiwi. Peale nimetatute sõidab kesknädalal palli
on esindajaid 7! Ju neist trust tahetakse moodus
tada
kooS
reserwidega
isegi
teine
rahwusmeeskond,
' eksppeditsiooniga kaasa „Päewalche" toimetaja O.
Sild», wlllase, puuwillase, linase
Lõw i Tall. Spordipressiklubi stipendiaadina ja kui rahwuSmeeskond ise küllalt hästi ei mängi.
Ja pesurilde-kaubad. Hööbli
kohtunike kolleegiumi esindaja A. M ä n d w e r e, keS
Ekskursiooniga koos sõidab Kaunasesse weel
rlfidsd,
põrandarilded, waibad,
wõtab osa Balti riigi jalgpallikohtunike kongressist. TJK stipendiaadina A. A d o r f, kes «Eesti Spordi
aknakardinad,
rulood.
Neljapäetval sõidab Kaunasesse ekskursioon. lehe" kaastööline.

teades, et varade registreerimine ei tähenda nende

võõrandamist, vaid seda, et klooster oma muin.
suswaradega pääseb uurijaile ja turistidele kätte
Kloostri warad wõib jaotada kahte gruppi:
Jumalateenistusega seoses olewad asjad ja Haost,
riie kingitud asjad. Esimesse gruppi kuuluwad:
preeftrirüüd, piiskopi mütsid, ewangeeliumid, rin
naristid, armulaua riistad jne. Teise gruppi kuu
luwad mitmesugused jooginõud, mis annetatud

Saksamaa tahab tagasi
Saarimaa.

Berliin, 28. 8. Niederwaldi rahwusmo
Maskeeritud Piiriwalwur wedas mehe lõksu. Enne tabamist
mtmendi jalal Rüdesheimi lähedal riigikantslcr
tahtis mees walwuri maha lasta.
Hitler pidas pühapäewa õhtul 200.000 Saarimaa
Läänemaal paljastas piiriwalwe pühapäewa tvalwe toaga erk. Suuri takistusi olewat piirituse sakslasele kõne, milles ütles, et Saari probleemi la
transporteerimisel ümbruskonna waldadesse müügile.
hendamiseks on kolm wõimalust. Need on: 1) Saa
Wupoolikuil Paadremaa walla Tuhu küla Madise Selliseid
müügikohti olewcrt mehel tevwelt pooltoiinat.
rimaa
liitmine Prantsusmaa külge, 2) autonoomse
taluS suurema salapiirituse kesklao, mille kõrwal Sattudes jutuhoogu, andis perevoeg oma äri alaosakon
töötas ümbruskonna waldades pooltosinat alaosa dade asupaigad ogaliselt teada. Piiriwalwur maksis os Saarimaa loomine, 3) Saarimaa tagasiandmine
konda. Piirituseäri juhiks oli Madise talu pere tetud piirituse eest 25 krooni märgitud rahadega, Lah Saksamaale. Kantsler rõhutas, et Saksamaale on
tuli perepoeg weel hoowiwärawasse waatama,
wastuwõetaw ainult wiimane lahenduswiis, ni>
poeg Oskar Pärn, kes tabamisel tungis rewolw kumise!
kas ümbruses ei ole märgata midagi kahtlast. Nüüd
melt Saarimaa tagasiandmine Saksamaale.
riga piiriwalwurile kallale. Läbiotsimisel saadi kätte haaras piiriwalwur taskust oma ametitunnistuse ja sc
Olgu meele tuletatud, et Saarimaa saatus tu
ainult 20 liitrit salapiiritust, kuna Piiirtuse pealao nas:
leb otsustamisele 1935. aastal rahwahääletuse teel,
~Müd
kukkusite
sisse
olen
piiriwalwur."
asukohta ei läinud korda selgitada.
nagu see Versailles'i rahulepingus on ette nähtud.
Sõna lausumata haaras perepoeg järsku taskust
Salapiiritusega äritsemine kestis Paadremaal ju
rewolwri ja tahtis tulistada. Piiriwalwur oli aga kär
Sunduslik wäeteenistus
ba pikemat aega õige elawalt, kusjuures kogu aeg peeti
mem. Ta haaras perepoja käest kinni ja wäänas tal re
silmas äärmist ettewaatust. Möödunud laupäewal sai
wolwri käest ära. Siis haaras ta oma relwa ja laskis
Austriasse.
piiriwakve kindlaid andmeid, et Paadremaal on toodud
paugu õhku. Kokkuleppe järgi jooksid nüüd lseääcn-sie
maale terwe paaditäis salapiiritust ning Oskar Pärn on
lepikusse peidetud politseinikud põõsastest wälja ja aita
Wii n, 28. 8. Austrias on oodata üldise sun
selle ära peitnud oma isatalu lähedusse metsa. Püha
sid piiriwalwuriga rabelewa perepoja käed raudu panna.
dusliku
wäeteenistuse sisseseadmist. Sõjaminister
Wang saadeti pii-riwalwe korraldusse ja seejärgi korral
päetva õhtupoolikul otsustati piirirvalwe ja politsei ühi
Vaugoin pidas täna Kilbis (Alam-Austrias) kõne,
sel algatusel korraldada haarang salawedajare tabami
dati talus ja lähedal metsas põhjalik läbiotsimine. Wõi
seks. Abiwäena sõitsid seks kohale Haapsalust kriminaal
mudel õnnestus leida ainult weel 10 liitrit piiritust, mis
milles teatas, et walitsus kawatseb luua teise ar
politseinikud.
oli peidetud põllule maa sisse. Kõigi andmete järgi oli
mee lühikese (6-kuise) teenistusajaga. See armee
perepojal kuskile peidetud suurem piirituselaadung. kuid
Salawedajaie lõksu meelitamiseks tarwitasid piiri
peab saama liiduarmee reserwiks. Igal poolaastal
walwurid kamalust, üks piiriwalwur riietus talunikuks
selle asupaika ei läinud korda üles leida.
wõetakse sellesse armeesse 8000—10.000 meest.
ja läks õhtu eel Madise tallu. Perepozaga kokku saades
Kuna otsimi>ne talus ei annud küllalt soodsaid tu
tegi mees juttu/ et tal lähemail päewil on warrud ja lemusi, rutati naaberküladesse ja korraldati seal haa Meeste wäljaõpetamine sünnib liiduarmee ohwitse
wajäb seks 10 liitrit piiritust. Perepoeg wõttis mehe
ranguid. Läbiotsimistel kasutati andmeid, mis maskee
ride ja allohwitseride poolt. Minister toonitas, et
tvaStu alul õige umbusklikult, aga pikapeale jõudis mas
ritud piiriwalwur oli saanud perepojalt endalt. Wahe
leeritud piiriwalwur siiski meest oma jutus weenda.
Perepoeg palus meest natuke oodata ja tõi tveidi
aja pärast hõlma all metsast 10-liitrilise nõu salapiiritu

sega. Liitrist nõudis mees 2 ja vool krooni. Hmd ole

wat seetõttu kallis, et ööd on weel walgewöitu ja piiri-

Karjasaaduste hinnatõus
jäi seisma.
Karjasaaduste turul Inglismaal paar wiimast
nädalat kestnud hooajaline hinnatõus on sedapuhku

waibunud. Kuidas kujuneb konjunktuur edasi, selle
kohta arwamised on weel lahkuminewad.

Läinud nädalal ei olnud peagu mingisuguseid
muutusi wõi hindades. Asumaade wõi hind
lõdwenes tegelikus kaubanduses 1 sh. mõrra, ül
dine turu seisukord on aga täiesti rahuldaw. Ar
watakfe, et hinnad sel nädalal praegusele tasemele

püsima jääwad, kuid juba septembrikuus tõusu näi
talvad. Daam ametlik noteering jäi endiselt püsi
ma 178 kroonile 100 kg. Austraaliast on roõid
teel hoopis wähemal määral, kui läinud aastal sa
mal ajal. Samuti Argentiinast, kus toodang tun
duwailt tagasi läinud ning sisemaa tarwitamine
tõusnud. Eestist jõudis läinud nädalal Londoni
3023 tünni ja 165 kasti wõid.
Peekoni hindades ei olnud samuti läi
nud nädalal muutusi. Kõik sisseweetud peekon on
müüdud ning tuntakse puudust kaubast. Lähema
kahe nädala jooksul on Daanil lubatud rohkem sisse

wedada, kuid soe nõudmist weel ei rahulda. Prae
gnste kõrgete hindade tõttu tungitakse walitsusele
kallale ning armastatakse kontingentide süsteemi.
Eestist jõudis sel nädalal Londoni ainult 2-14
palli peekonit.
Munahinnad tõusid läinud nädalal jälle.
Sissewedu on wõrdlemisi wäike. Nädala lõpu
poole muutus turu põhitoon Maitsemaks. Nõud
mine muutus nõrgemaks, eriti parematele sortidele.

Peab arwama, et munahinnad ka septembris hoo
ajalist tõusu näitawad.
Läti aurik kadunud.
' Riia, 28. 8. Läti rannasõiduarik „Maiga"
on juba 5 päewa kadunud. Laew on ilma raa
dioseadeldiseta. Ta lahkus möödunud kolmapäe
lwal Kuramaa kalasadamast Engurest, et sõita
puukoormaga Riiga. Wiimast korda nähti laewa
kõige kcrngema tormi ajal Bolderaa tuletornist um
bes 6 meremiili kaugusel. Laew püüdis Wäina
jõe sõiduwette jõuda, kuid aeti tormist loode poole.
Sestsaadik ei ole laewast enam mingisuguseid tea
teid. Laava meeskond koosnes S liikmest. __

peal olid aga salawedajaie kaaslased teinud Puhta töö
ning häwitanud mujal kõik jäljed. Korraldati küll rida

läbiotsimisi, kuid salapiiritust enam ei leitud. Juurd

lus jätkub praegu ning lähemail päewil on oodata uusi

see on esimene samm üldises wäeteenistuse uuesti

sisseseadmiseks Austrias, mis kaotati Saint-Ger
main'i rahulepinguga.

4 Briti lennuposti teel Soome.
Tagasilend Tallinna kaudu.
Osa wälismaalisi ratsawõistle
London, 28. 8. Neli Briti lennupaati
startisid täna keskpäewal Plymouthift 3500-miilili
jäid jõudis kohale.
sele lennule Soome ja tagasi. Eskadrilli juhiks on
Eilehommikuse rongiga jõudis Tallinna juba K. B. Lloyd. Täna lennati Felixstowe-sse (Jng
osa wälismaalisi osawõtjaid Eesti rahwuswaheli lismaa idarannal). Sealt jatkatakse lendu 30. au
sele ratsawõistlusele, mis teatawasti toimuwad hipo
gustil. Lend Web Esbjergi, Kopenhaageni ja
droomil 2. ja 3. septembril. Muude hulgas jõudis Stokholmi kaudu Helsingi, kuhu jõutakse 2. sep
ka kohale 12 Poola ratsahobust, kuna poolakatest tembril. Eskadrill jääb Helsingi „Briti nädala"
wõistlejad olid jäänud weel Riiga wälja puhkama ajaks ja algab tagasilendu 11. septembril. Tagasi
peale sealseid wõistlusi.
lend sünnib Tallinna, Riia ja Stokholmi kaudu.
Üllatusena mõjus kõigile külalistele jaama
Inglanna ujus üle kanali.
wastu rutanud siinseile ohwitseridele, et sama ron
giga kohale jõudis ka Itn. Kümmel, kes Riia wõist
London, 29. 8. Inglanna preili Lowry,
lustel kukkus hobuse seljast ja murdis oma õlaluu. 22 aastat wana, ujus Inglise kanalist üle 15 tunni
Täna hommikul pidid jõudma Tallinna juba ja 45 minutiga. Ta algas ujumist Gris Nez maa
kõik wõistlusest osa wõtwad wälismaalased.
ninalt (Prantsuse rannal) ja tuli maale South-Fo
relandis, Doverist idapõol. See on 1930. aastast
Kaks liiklemisõnuetust Tartus.
saadik esimene kord, kus jälle Inglise kanalist on üle
Tartu, 29. 8. Tartus juhtus neil päewil ujutud.
kaks liiklemisõnnvtust, mis tõid kaasa tõsisemaid ta
„Pehrkonskrusts" ja töölis
gajärgi. Nimelt sõitis weoauto T 402 27. augus
spordiliit Riia ringkonnakohtus
ti hommikul Tallinna maanteel Heale A. A s so l e.
Riia, 29. 8. Riia ringkonnakohtus oti tä
Jalgrattur sõitis weoauto ees ning auto kihutas
talle tagant peale ning paiskas sõitja rattalt maha, na arutusel prokuratuuri ettepanek sotsiaalde
mille tagajärjel see sai peast põrutada ja wigas mokraatliku töölisspordil!idu tegewuse seisma
panekuks, kuni tehakse lõplik otsus selle orga
tada käest.
28. augustil sõitis weoauto 58-46 Tallinna ja nisatsiooni sulgemise asjus. Prokurör tõi oma
Narwa tän. nurgal Emilie S i i m o käsikäru was ettepaneku põhjenduseks kolm punkti: 1) töö
tu. E. Siimo paisati rentslisse pikali, kussuures lisspordiliit on sõjawäeline organisatsiooni,. LK
sai jalasäärest wigastada. Autot juhtis W. Mi töölisspordiliit tegeleb poliitikaga ja 3) mitmed
töölisspordiliidu liikmed on korda saatnud sea
chelson.
duswastaseid tegusid oma juhtide ülesandel. Töö
Loodetaw ilm
lisspordiliidu kaitsjatena esinesid seimiliikmed
Kolmapäewal, 30. augustil.
Buschewitsch ja A. Petrewitsch, kes küll tun
nistasid, et töölisspordiliidu! on sõjawäeline
Soome lahel yäewal kuni 6-pallifeid. mujal kesk
mise kiirusega edela- ja lääne-tuuli. muutlik pilwi
osakond, kuid ühtlasi seletasid, et selles ei ole
tus, temperatuur endine, suuremaid sademeid pole
midagi seaduswastast, sest liidu põhikiri wöimal
oodata.
dab niisuguse sektsiooni loomist. Seadus ei kee
Zlmaülewaade teifipäewal, 20. augustil.
lawat ühelegi spordiorganisatsioon le oma liik
Terawmägede madalrõhkkond on süwm des siir
meid söjawäeliselt wälja õpetada. Üksikute liik
dunud Nordkapi piirkonda ja näib liikuwai Nowaja- mete süütegude ja eksimiste eest ei wüidawat
Semlja poole, laienedes seejuures Soome ja Walge
aga ühtki organisatsiooni wastutawaks teha.
mere piirkonda. Kõrgrõhkkond waldalk endiselt suure
Kohtuotsus kuulutatakse 5. septembril.
ma osa Euroopa mandrist ja liigub keskkohaga We
nesse. Temperatuur Skandinaawias ja Soomes tõus
Riia, 29. 8. Riia ringkonnakohus lükkas
nud ja Põhja-Wenes langenud, mujal Euroopas en tagasi siseministeeriumi ettepaneku fafchistlikü
dtne.
Eesti» oli eile 14-18 kr., öösi 4-11 kr. ja ühingu ..Pehrkonskrustst" tegewuse seismapaneKuKs,
tita hommikul ICMS lk jooja. , .
tabamist.

saadavaks.

Klooster oma varadega -ületab kõik suuremad

keele käsikirju. Ka arhiiv korraldatakse ja aseta
takse avaramasse ruumi.

Pildil muinasvarade registreerijad va
rakambri ukse ees.

Peeter Suure maja Narwas wajub wiltu.
Hoonet ei saa kasutada täiel määral enne Põhjalikku remonti.
Rootsi riigi- ja sõjawäearhiiwist tuuakse koopiaid Narwa ojaloo
kohta.
NarwaS asetsew Peeter Suure maia idapoolne wä

lissein on tublisti langenud wäljapoole. Maja seinal

on suured praod ia tubades, seina kallaku tõttu kröhw
langeb lagedelt sa seintelt. Serna wiltu wajumrse üheks
põhjuseks peetakse sawisegast maapinda. See nihkuwat
ida poole ia panewat seega maja alusmüüri kaasa nihku

Wangistati suurem salapiirituswedaja.

3

seotud Narwa ajalooga tahetakse korraldada Narwa
ajaloo osakond. Seni olid Narwa ajalooga ühenduse?
olewad esemed korraldamatult laiali paisatud teiste muu
seumi-esetnete sekka, mistõttu oli raske saada ületvaadet
Narwa ajaloost nende wähestegi säilunud esemete järgi.

Samuti seisab Peetri majas korraldamata Suure Gildi

ma. Arwatakse weel. et Peetri maja all ja selle lähedu
ses on maa-aluseid wõlwikuid. mis on langenud sisse ja
tekitanud seega maja ühe külje alusmüüri nihkumise.
Kuna Peetri maja wälisseinte paksus tõuseb maapinna
läheduses üle 2 m. siis pole esialgu karta hoone kokku

raamatukogu ja etnograafiliste asjade kogu.

warisemise hädaohtu.

jad Narwa ajaloo kohta köitvatest dokumentidest ja koo
piad kindluste ning maa-aluste wõlwikute plaanidest.

Lawretsowi-nimelise linnamuuseumi majas. Ka selle

Loodetakse suurt hölbustust wõlwikute plaanide koopiatest
wõlwikute awamisele. mida kawatsetakse jatkata eelole-

Samuti on märgata seina wajumise tunnuseid

maja. mis asetseb Peeter Suure maja kõrtval. idapoolne
sein on langenud wiltu.
Peeter Suure maja remondiks puudub linnal raha.
Hoonele tuleks ehitada uus sein. tugewndada alusmüüri
libisemise wastu ning panna majale uus katus. See töö
läheks maksma wähemalt 10.000 krooni. Kuna hoone
kuulub muinsuskaitse alla. loodetakse remondiks riiklikku
toetust.

Kuna Peeter Suure maja wasab ka sisemist re

monti. takistab see asjaolu Narwa linna-arhiüvi wälja
arendamist. Seni on kasutatud õieti ainult üks tuba

Peetri amsas selles toas asetsewad Peeter Suure

mööbel sa wähemad asjad, mis on jäänud weel Nariva.
Peetri majja tahetakse vaigutada kõik esemed, mis on

Vend ümber Saksamaa lõppes.
Hannoveri üliõpilased wöitfid.
Berliin, 28. 8. Suur Saksamaa-lend
lõppes eile. 126 wõistlejast wiisid lennu lõpule
ainult 74. Wõitjaks kuulutati 6 üliõpilasest koos
new akadeemiline rühm Hannoverist. See rühm,
kes lendas kergetel Klemmi masinatel, wõttis wiis
esimest kohta. Kohtade mõistmine sündis keeru
lise kalkulatsiooni Põhjal, kus wõeti arwesse mitte
ainult lennu aeg, waid ka tehnilise eriproowi tu
lemused ja lennu reeglipärasus. Sel põhjusel
tuntud lendur leitnant Seidemann, kes oma tu
gewa wõistlusmasinaga juhtis stardist finischini,
tuli lõplikus arwestustabelis ainult 14-daks, sest
tema lennul leiti olewat tähtsaid tehnilisi puudusi.
Kokkulepe Wene-Prantsuse
majandusläbirääkimistel.
Wene laennpaberite omanikke rahuldatakse
osaliselt.

Linnaarhiiwi ja muuseumi juhataja Mrg! A. Soom
wiibib praeau Stokholmis. kus kogub andmeid Rootsi rii

gi- ja sõjawäe-arhiiwist Narwa ajaloo kohta. S. wii

bib Rootsis IV2 kuud. millise aja kestes ta teeb äräkir

Wal talwel senisest suuremas ulatuses. Seni awati lvöl
wikuid kuulduste põhjal, mis saadi Narwa wanemailt

elanikelt. Seetõttu tehti ka tuluta tööd. Rootsi sõja

wäearhiiw sisaldab Narwa ajaloo kohta palju seni EeS
tis tundmata andmeid Taani. Rootsi ja ka hilisemast
aiast.

Eesti Kirjanduse Seltsil on katvaisus hakata kooS
tama koguteost ..Wirumaa". kus eriti rohkesti antatvat
ruumi Eesti wanemale ia keerulisema minetvikuga lin

nale Narwale. Selles koguteoses mag. A. Soomi su

lest ilmuks kirjutis Narwa ajaloolisest minewikust Rootsi
söiawäe arhiiwist saadtld andmete põhjal. EKS«i juha
tus on teinud S-ile juba Wastawa ettepaneku.

Kullamaa laulupäew õnnestus.
Kullamaa waimulik laulupäew möödunud püha»

päewal õnnestus wäga hästi. Ilusa ilma tõttu tutt
kokku külalisi ligidalt ja kaugelt. IBZO pääset-laulu

lehte müüdi Linnamäe wärawal juba warakult läbi
ja piletite puudusel lubati hilisemaile tulijaile waba
läbipääs. Lauljatega kokku ulatas laulupeost osawöt»
jäte arw kaugelt üle kolme tuhande.

Jumalateenistusel kirikus jäi suur osa rahwast

ukse taha. Külalisena jutlustas Koeru õpetaja Pähn.
Kell 1 päewal algas rahwamaja juurest lauljate rong
käik. orkestriga eesotsas. Kirew rahwameri walgus
rongkäigu järele üles linnamäele.

Laulupeo awas köster Annika hoogsa kõnega.

Anll sõna terwituseks organisats, esindajaile ja loeti ette

traaditeel saadetud terwitused. Eeskawa algas hoog

salt. Ettekantud laulud wöeti mustu waikses hardu

muses. Peale laulupeo esimest osa pidas pikema päe

wakohafe kõne õpetaja Pähn. Järgnes kontserdi tei
ne osa ja lõppsõna ütles kohalik õpetaja Unt.

Laulupäew õnnestus niihästi sisuliselt kui ka ai

neliselt. Sissetulekut saadi puhast üle 30.000 sendi.

Õhtul oli koh kus rahwamajas jalakeerutus sa
walsiwõistlus. Kul' a varemaks parketimeheks ofu
sus 60-aastane " 4 ¥ Kiirats, kes tantsis prl.
M. layunowg' h'i paar A. Grasmann ja

Pariis, 28. 8. Informeeritud ringkonnad
kinnitawad, et Prantsuse-Wene majandusläbirää
kimistel on saawutatud esialgne kokkulepe, mis
tvajab Meel Nõukogude walitsuse heakskiitmist.
See kokkulepe on õieti protokoll põhiküsimuste
lahendamise kohta mõlema maa wahel. See pro
tokoll peab saama raamiks tulewasele kaubalepiiu
gule. Protokollis olewat ette nähtud Prantsus
maale antud Wene tellimiste finantseerimine ja
ennesõjaaegsete Wene laenupabente omanike osa

line rahuldamine Prantsusmaal. Seks otstarbeks
loodawat fond, kuhu läheb 10 protsenti kõigist
Wene kaubanduslikest maksmistest.

Soome keele lektor Pariisi ida
maa keelte ülikooli.
Soome walitsus Palkas Pariisi Idamaa keel
te ülikoolis töötawale soome-ugri keelte professo
rile repetiitori ehk lektori, kes awitab professorit
soome keele praktilise õpetamisega üliõpilastele.
Lektori palgaks määrati 8009 franki aastas.
Esimene „miss Suomi".
Möödunud pühapäewal toimetati Holfingi lähe
dal, Munksnäsis, Soome iluduskuninganna wali
mist. Wõistlejaid oli üle Paarikümne, kuid juba
Pärast esimest hääletamist jury määras esimese au

hinna Ester Toiwosele, Helsingi kau
nitarile. Jury koosnes kirjanik Erkki Kiwijärwest,
näitleja Sven Hildenist ja näitlejanna Kerstin Ny
landerist. „Miss Suomi" wõitis 5999 marka
ja sai waimustatud meespublikult sealsamas korra
pealt 13 abiellumisesildust.

Kriminaalpolitsei korraldusel
wangimaja
paigutati eile Karl Watsow, kes sooritanud terme
rea margufl ja Arnold Rosenberg, kes pani toime

mngltfl gQMmn pOiDttmtraXU {OfafCVttl NMNapoeA,

Miss Belgia 1933.
Belgias toimiti äsja ülemaalise iluduskuninganna
walimine, millel tuli miss Belgiaks 1933 18-aas
tcme kaunitar Georgette Casteels. Kaunitar on
tzärit Anderlechtist, Blankenbergi kuurordi läheda
jeg wSLttldmag»
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VBewa l e h t

_ Kr. 235
Estonia teater uue hooaja läwel.

Sport.

Utti ooper prof. A. Lembalt. Meil ei leidu operetimeistreid.
Uudisteoseid sSualawastuse alalt H. Raudsepalt ja A. Tamma
uilt. Muutusi teatri tegelaskonnas.

Weimann oda 73 50 ml

Wžliskuulsusi tuleb rohkesti.
Eile hommikul «Estoonia" teatri direktor
Paul Olak kutsus enda juure ajalehtede esinda
jad traditsionilisele interwjuule teatri uue hooaja
läwel. Direktori seletusi täiendasid näitejuhid
Hanno Kompus ja Agathon Lüdig, esimene ooperi,
teine opereti alal.
«Estoonia" teater, ütleS Paul Olak, e:
ole kunagi warsm walmistunud uueks hooajaks
majanduslikult nii rasketes tingimustes, kui see
sünnib tänawu. Teatri tegewuse eelarwe on kär
bitud wiimase wõimaluseni, isegi alla seda. Nõuab
suurt jõupingutust, et tegewust hoida eelarwe raa
mides ja seejuures säilitada kunstilist taset. Ras
kest majanduslikust olukorrast tingitult juhatus
oli sunnitud kõigepealt kärpima kolme miljoni
sendi ulatuses näitlejate palkasid. Arwatud kaasa
waremad kärpimised, on tegelaste nii-kui-nii wäi
kesed palgad «vähenenud kuni 22 protsenti. Palga
kärpimisele lisandub weel koosseisude kokkutõmba

mine. Kewadel lahkus teatri tegelaste hulgast
hulk jõude, osa neist wallandati, osa lähkuS enda
soowil, siirdudes teisale, kus teenistus tasuwam
jvõi tõmbus ajutiselt tagasi lawategewusest.
Personaali muudatusest kõigepealt on märkida

senise direktori Anton Kasemetsa lahkumist. Tema
järeltulija otsimisel on teatri juhatuS jäänud pea
tuma teatawasti kirjanik J. Semperile, keS ka
on annud põhimõttelise nõusoleku selleks, kuid te
gelikult teatri juhtimisele saab asuda mitte warem
kui aasta pärast, kuna ta enda tegewusega «Loo
mingu" toimetajana Tartus on seotud.
Seniks direktori ülesanded on pandud mi
nule, sõnas P. Olak, kuna need kohustused dra
maturgi otsekoheste kohustuste kõrwal on täide
tawad kergemini, kui selle jätmine mõne teise te
gelase hooleks teatri juhtkonnas. Kuna mul on
teatri tegelaskonna usaldus, siis loodan tulla toime
oma ülesannetega, kuigi need ei ole kerged Prae
guses olukorras.

Kuigi ühe osa näitlejate lahkumine on olnud
paratamatu, tuleb ometi kahjatseda mõningate
kandwamate jõudude eemaldumist teatrist. Nii
on ajutiselt lawalt tõmbunud tagasi meie parimaid
draamanäitlejaid ja näitejuhte pr. Willmer. «ES
tooma" lawalt on siirdunud Wiljandi «UgalaSse"
ooperikoorist Meerits ja Uuli, esimene näitejuhiks
ja teine esimeseks tenoriks. Samuti on lawalt
lahkunud ooperilauljaima Pr. W. Kask. Ka on
surm külastanud «vahepeal „Estoonia" teatrit,
rõäwideS parima tschellisti Bachblumi ja ühe
«viiuldaja orkestrist. Tõsiselt tuleb kahjatseda ka
orkestrijuhi Joh. Aawiku lahkumist, kuid siin osu
tub trööstiks see asjaolu, et härra Aawik konser
watooriumi direktori ülesannete kõrwal loodab
siiski saada mahti wahest haarata juhataja kepi
järgi. Ta on lubanud juhatada üht uut ooperit
eelseiswal hooajal.

Prof. Aawiku juhatusel läheb ka näituse ajal
EStooniaS «Kuradiratsur". Prof. Aawiku asemele
EStoomasse uut jõudu ei palgata. Teda asenda
wad orkestri juhtimisel W. Nerep ja P. Lüdig.
Esimene neist töötab ooperikoori ja teine solistide
repetiitorina. W. Nerep suwe wäheajal käis end
täiendamas Saltzburgis Saksamaal, kus muusika
line suurhooaeg pakkus selleks palju wõimalusi.

Tegeliku elu ja ajawaimuga sammu pidada
tahtwa teatri ülesanne on alatiselt waadata ringi
ka uute jõudude järgi, kuigi ainelised «võimalused
siin on äärmiselt piiratud.

neeritud Gerhard Hauptmanni sellenimelise draa
ma järgi. Neljanda ooperi küsimus on weel lah
tine. Kaalumisel on, kas wõtta üks klassikalistest
töödest sel alal, Mozarti «Wõluflööt", wõi mõni
hoopis moodne helitöö. Wiimastest on kõne all
kolm: Kurt Weilli „Mahagonny" ja sama kirjaniku
«Tagatis" ning Max Brändi «Masinist Hopkins".
.On mõlgutatud weelgi mõtteid ooperireper
tuaari üle, kuid esialgu ei ole midagi fikseeritud
konkreetsemalt sel eeldusel, et ajawahemikul wõib

kerkida silmapiirile mõndagi päris uut, wõib-olla
isegi weel meie oma autoreilt. Siis ei oleks ras
kusi nende kawasse wõtmisel, kui asi muide tundub
olewat küps.

Mis puutub operetisse, siis siin asi meie oma
alguPäraStega, wõrreldes ooperi alal, osuwb keh
wakS. 9!agu märgib Agaton Lüdig, on teatrile
tulnud sisse küll paar asja, kuid need on osutunud
kaunis nõrgaks, kui mitte öelda enam. Igatahes ei
küündi need wälismaa operettide keskmisele taseme

legi. Pealegi on nende librettode kirjutamisel ka
sutatud wõõrast ainestikku. Meie oma. oludest ei
ole seni wõtnud waewakS keegi kirjutada librettot
operetile. Operetijuht loodab siiski meie nimeka
mailt, kirjanikelt selles suunas lähemaS tulewikus
midagi saada. Ta tahab asuda läbirääkimistesse
opereti libretto saamiseks mõne parima töö järgi
meie kirjanduses. Seniks aga tuleb paratamatult
leppida wälismaa operettide toomisega Estoonia
lawale. Shnd siin tahetakse asja kohaldada seega,
et neile poogitakse juure meie ainestikku, mis nad
teeb suupärasemaks. Seda «wärSkendamist" vn
hea eduga sooritatud juba mõnd aastat.

KOOLIJUHATAJAD!

Kõik heited slid öle 70 m. Stõck heitis oda
Haridusministeeriumi poolt kinnitatud, wilunud
koolijuhtide poolt koostatud, kõige täielikum

68.70 m.

Pühapäewal DanzigiS peetud wõistlustel hei
tis sakslane Weimann oda 73.60 m, mis on
uueks Saksa rekordiks. Kõik heited olid Weiman
nil üle 70 meetri. Sakslane Stöck heitis oda
68.70 m ja hüppas kõrgust 188 sm. Sakslane Wei
mann on teatawasti Torinos üliõpilaste olümpia
mängudel Gustaw Sule peawõistlejaks.

KLASSIPAEIfIARAAHAT

on mOOgil ..Päewalehe" raamatukaupl.
S. Karja tän. 23. Kõnetraat 446-11.
Pikk tän. 2. Kõnetraat 434-94.

Me 100 sportlase 2. ditvttfi
wõistlustel.
Kaiks mvt diwirsi rekordi.
2. diwirsi tänawused spordiwSistlused peeti Petseri I

Tall. Eesti Klrjastus-Ühlsus.

PöhjalaagriS. WõistluStest tvöttts osa üle saja kaitse- I

wäelase. kuna need on eelwõistlusteks kaitsewäe üleriiklikele I

sporditvõistlustele. Paremad tagajärjed wöistlustel olid !

alljärgnewad. ~~
100 m — 1. iv. a.-o. Rattus (7. vüg.) 11,2; 2.
n.-ltn. Thar (ratsavüg.) 11,6; 8. noor O. Suik (Ku
pvrj. pat.) 11.3.
400 m — 1. w. a.-o. Rattus (7. vüg.) 54.2.
1600 m — 1. tv. a.-o. Koidu (diw. suurtükiw.)
4.80,0; 2. w. a.-o. E. Jakobson (7. vüg.) 4.30,6. j
5000 m — 1. w. a.-o. Koidu — 16.55,0; 2. io.
a.-o. Jakobson (7. vüg.) 16.55.0.
110 m tõlkeid — 1. Itn. Mägi (8. pat.) 16,0; 2. to.

Wäliseestlased ärasõidu eel.
Kesknädala öösel sõidab Ameerikasse tagasi 28 «väliseestlast.
Aurik ..Kastelholm" telliti eriliselt wälja.

Eile wõis Tallinnas näha liikumas rohkesti
.-o. Ratnik (2. pat.) 18.2.
Kaugushüpe — 1. Rattus 8.50 m; 2. n. a.-o. Soo- \Ameerika eestlasi, kes tegid ettevalmistusi tagasi
toil (7. rüg.) 6.20 m; 3. n. a.-o. Puna (diw. srttv.) - sõiduks Ameerikasse. Wälis-Eesti ühingus arenes
.20 m.
Kõrgushüpe — 1. ltn. Mägi 165; 2. tvekttv. Jllak ipäewa kestes kibe töö. Ameerika eestlased käisid
(diw. srtw.) 160; 8. ltn. G. Leeber (ratsar.) 160. i õiendamas ühingu liikmemaksu, küsisid teateid ja
Teiwashüpe — 1. noor KökS (diw. srtw.) 290. jkorraldasid palju muud, mis seoses peatse lahku
Kuulitõuge — 1. n. a.-o. Puna — 18.45 m (uus misega oma kodumaalt. Kesknädala hommikul, 30.
diwirsi rekord); 2. 2. j. madr. Mihelson (Peipsi laew.)
18.48 m; 3. 2. j. madr. Raudsepp (Peipsi laew.) <augustil, jõuab Tallinna sadamasse Rootsi-Ameeri
12.18 m. s
ka liini aurik „Kastelholm", sellega wäliseestlased
Kettaheide — 1. n. a.-«. Karu (2. soomuSr. rüg.)
sõidawadki. „Kastelholm", mis telliti selleks sõi
87.81 m; 2. noor Kiholane (3. pat.) 35.53 m.
Odaheide — 1. ltn. Leeber (ratsarüg.) 48.23 m. ' duks eriliselt wälja, toob kaasa ka 5 ameerika eest
Granaadiwise — 1. w. a.-o. Koidu (diw. srtw.) last. Eestist lahkuwad wäliseestlased algawad sõitu

Esimene uudisteos sellel alal on wõetud män
gukawaSse 16. septembril. Lömastatakse nimelt
Paul Abrahami «Ball Savoys". See «Wiktooria
ja ta husaari" ning «Hawai lille" autori uuS ope
rett toimub salongi miljöös ja on tujuküllane.
Järgmisena lömastatakse ühe Ungari autori töö
«Kass kotis". Kolmanda operetina on wõetud ka

78.57 m (uus diwiisi rekord); 2. A. Mihelson 75.74 m. , ööil wastu neljapäewa.

masse ja tuleb esietendusele detsembri esimesel poo

rügem.) 44.85,8.

lel Josef Professi töö «Õnne peab olema". Prae
gu mängitakse seda operetti suure menuga WiiniS
ja mujal. Ta sarnleb suurel määral «Walgehobu
wõõrastemajale". Selles tubli rahwatükina leidud
wiisirikkaid laule ja palju tantsu.
Hooaja teisel poolel on opereti mängukawa
weel lõplikult määramata. Olenewalt publiku hu
wist siin wõib tulla kõne alla 5—6 aSja. Tahetakse
lawaStada uudisteoseid Kalmanilt. Neist on kaa
lumisel stma «Õueball". Franz Leharilt tuleb
wististi «Guiditta", Goetzelt «Kuninga paash".
Draamahooaja mängukawast oleks mainida
Hugo Raudsepa «Salongis ja kongis" Lauteri la
wastusel, Bern. Blume «Punane kukk", eeSti olu
dele kohandawd komöodig H. Kompust lawaStustl.
Pagnoli «Marius", näidend Marseille'i sadama
miljööst, ükS mängitawaim teoS kogu Euroopas,
kuulsalt «Elu aabitsa" autorilt, siis Fr. P. Buchi
«Peenemas seltskonnas", jällegi Eesti oludele ko
handatud naljamäng Hanno Kompust lawaStustl,
edasi Rice'i „Tänaw", suur draama ameerika suur
linna agulielust Fr. Põldroosi lawaStustl.
Teisel draamahooaja poolel tuleb katvasse Au

gust Tammanni komöödia «Pilweristi", Ibseni
«Ehitaja Solnes", Robinsoni ameerika bõvsikomäö
dia «Kiebitsite klubi" ja Fr. Tangeri komöödia
«Ferdis Pistia patukahetsus".
Silmapaistwamatest muusikakunswikest, kes
meid Wastawad eelseiswal kontsert-hooajal oleks
mainida eestlannat pr. Clanman-NõnUaki, kes ela
nud pikemat aega Itaalias ja kontsevtroerinud ka
«väljaspool Euroopat hea eduga, Llawerikunstnik
Michil Zadorat, kes Berliinis esinenud suure me
nuga, siis külastab meid weel loodetawaSti Hel
singi linna sinfoonia-orkester 70-liikmelises kooS

5 X 100 m — 1. 7. jal. rügement 14.42,8; 2.

2. üks. jalgwäe pataljon 15.84,8; 8. diwtisi suurtükiwäe

meesk. 15.50,0. I
100 m wabalt ujumine — 1. rms. Krõll (ratsa-

rüg.) 1.22,2.
400 m wabalt ujumine—1. spets. Madi (Peipsi laew.)
8.06,3.

20 km rattasõit rakmeis — 1. rms. Tamm (ratsa

holmiga" 10. juunil. Neist wõtsid paljud osa wä
liSeeftlaste kongressist ja juubelilaulupeost. Pärast
seda siirdusid wäliseestlased suwitama Pärnusse ja

mujale. Nüüd, kuS suwitushooaeg möödas ja tor
mised ilmad tuletawad meele juba sünge sügise lä

Jalgpallis tuli diwiisi meistriks ratsarügemendi

Eestlaste pesapallikaotus
Tamperes.
Helsingi, 29. 8. Testi pesapallimeeskond, keS

Paljud wiiwad kaasa kauneid mälestusi EeS
tist ja leidub ka neid, kes jäid kodumaale ehk taha
wad tulla warsti jälle tagasi.
Nii käis toimetuses proua Emily Konga de
Necochea, kes ütles, et tal on raske lahkuda kodu
maalt ja neist häist inimestest, kellega weetis Ees-

praegu GoomeS wiibib, mängis elle Tamperes sealse
koonduSmeaSkonna wastu. Mäng lõppes soomlaste ka» 1

sõbrule terwitusi.

Proua de Necochea, on olnud Ameerikas 16
aastat. Ta on olnud Kcvlifornias ja Mehhikos.
Praegu elab Hollywoodis. Proua on esinenud ka
Hispaania filmides. Noor proua ütles, et ta sõi»
dab Hollywoodi waid selleks, et korraldada seal oma

majapidamist ja sõita siis warsti uuesti tagasi ko
dumaale.

On ka üksikuid wäliseestlasi, kes tunnistcövad,

et nad ei suuda enam kohaneda oludega EeStis.
Liig kaua on elatud juba wõõrsil. Siin pole enam
ei sugulasi ega sõpru.

Ameerika eestlased saabusid kodumaale „GripS

henemist, sõidawad kaugelt tulnud suguwennad ja
-õed tagasi nende uuele kodumaale.

meeskond, wöites finalis 2. üks. jalgwäe pataljoni mees
kyuna 7:0. Seega esindab üleriiklikel kattsewäe wõist
lüstel jalgpallis 2. diwirsi ratscnügsmendi meeskond.

tis suwe. Palus anda edasi kõigile tuttawaile ja

Möödunud suwel aga igatahes wiibiö wälis
eestlasi kodumaal rohkem kui kunagi warem ja see

aitas tunduwalt kõwendada sidemeid kodu» ja wä
liseestlaste wahel. Need, keS weetfid siin suwe,
lähewad koju ja jutustawad omakseile uudiseid
Eestist.

Sõidawad nimelt ära: Ernest, Alide ja Har
riete Allerid; Aleksander ja Alise Hendriksonid; Eli
sabeth Nellis; Erika, Otto ja Walentine Wilkesid;
Emily Konsa de Necochea; Anette ja Walter Thal
manid; Woldemar Luus; Edith Wakman; Erna
Walle; Ella Miller; Hermine Lang; Ewdokia Tam
memägi; Elwine Frantz; Aleksander, Emilia, Au
gust ja Melwine Nuudid; Bertha HineS; Mihkel
Jakobson; Edward Toffer ja Georg Searl.

sukS, tulemusega 9:8.

Teiskoedfeb poksiwõistlused
peruulastega.

Üliõpilassportlaste wõistlusreis Torinsse.

korraldas Tallinna Poiksiklubi teisipäewa õhtul kinotea
ter „Marinas" algusega kell 9 õhtul. Alul Pidi demonst

KäsiiPaMlahingud Wilnos wihma all. Kuuest mängust wõideti
wiis. K, sel jäi wähe puudu 1.98 ületamisest. Sõbralik was
tuwõtt poola kailt.

reerima Peruu poksimeister Roberto Carillo poksi

harjutusi ja siiS wõistlema teiskordselt EeSti meister

Nik. Stepulowiga. Matschi kestwus 6 ringi. Esi- S

Reede hommikul algasid meie üliõpilasfportlased
mene kohtamine mõlema tvahel lõppes teatawasti tvii- '
giga. Peale selle pidi Karl Käbi wõistlema peruulase Tartust teekonda Tarmosse üliõpilaste olümpiamängudele.
Luna Carlosega, kuna esimesel tvöistlusõhtul jäi Juba jaamas juhtus wäikene äpardus, mis oli tingitud
matsch pidamata, sest peruulane ei pääSnud tookord
üliõpilaskonna esindaja hilinemisest, kes pidi meeskonnale
tormi tõttu maale. Peale selle pidi wõistlema omawahel
rahwuSwahelised üliõpilaskaardid jaama tooma. Polnud
rida Eesti poksijaid.
midagi parata, sõideti ilma minema. Rongis oli küll
rääkimist, et ilma nendeta pole wõimalik saada poole

Raskejõustiklaste jalgpalli
wõistlus.

Kesknädala õhtul algusega kell 6 peetakse Kaletvi

wäljal Kaletvi ja Spordi raSkejõustiklaste wahel jalg
palllmcvtsch ning kõiewõistlus, mis jäid läinud reedel
wihma tõttu pidamata.

hinnaga sõitu ja juuremaks on kindlustatud.

tvõitis KPV-e 15:10. 12:15, 15:9; AIS WSitiS Läti
15:6, 15:11; Eesti wöitiS AZS-i 15:11. 15:5. Läti

andis meile loobumistvöidu. Läti naised kaotasid AZS-ile

15:1, 15:12. Zimmermann wäänas korwpallis jala ja
katkestas wõistlemise. Meriseid käsi ja wäänatud sõrmi
oli igal mehel. Korwpallis langesime esimesel mängul

määruste tõlgitsemise ohwrikS ja kaotasime KPV-Ie

19:20. Lätlased wõitsid AZS-i 46:16. Selline tule

Kõik möödus aga rahulikult. Mõni tark teadis rää

mus ajas mõnelegi meie mehele hirmu peale, aga hiljem

kida. et äparduse põhjuseks on meie õnnetu 13, sest meie

kui mängisime oma määruste järele, siis wöitsime lm
lasi 30: 25, see oli mäng, missugune ta pidi olema ja

meeskonda kuulus 13 meest, nendest esindajana dr.

Kare I l. Wilno wõistlused näitasid wastupidist, ka
õnnetu 13 wõib tuua õnne.

Ritani läks sõit üsna waikselt ja rahulikult, kuna
edaspidine osa kuni Wilnoni muutus juba kodusemaks.
Kergejõustiku meeste ja korwpallimänFijate waheline wäi
kene tüli kestis edasi ja lahendus alles Wilnos kõigi meie

mis poolakatele wäga meeldis. Wõirsime ka AZS-i
40: 23. Lätlased wõitsid KPV-ed 48': 27. Tulime tur

niiri wõitjaks, wõites 6. mängust 5 ja omandasime ilusa
mälestuStahwli. Wöistluse awatseremonnl wiibis pea

Nii on Palgatud sõnalawastuse alal tulewaseks
Kalewi ujumiswõistlused.
ja haridusminister Jedrzejevicz üheS hõrgemate
hooajaks Estooniasse senine Töölisteatri näitejuht
riigitegelastega.
Wiiewöislluse wõitsid Erich Mõllik ja Leonore Wugt.
Meie kergejöustikumehed tegid täiesti puhta töö.
Fritz Põldroos, kes wõtab endale osa lawastust ja
meeste hea esinemisega.
Iga meeS tuli oma alal esimeseks. Kuuse püstitas kahe
ESmaSpäewal lõppesid Pirital Kälewi ujumiSwõist
esineb ka näitlejana. Ta sellega siiski ei ole kat
lused, miS olid wiiewõistlustena korraldatud rändkari
23. aug. Wilno wõistluste awapäetval sadas kordselt uue Eesti rekordi. Wäga pehmel hüpperajal hüp
kestanud sidet päriselt Töölisteatriga. Draama
kogu päew. Waatamata halwale ilmale pidime siiski
kätele. Meeste klassis tuli Adwöitjaks ja omandas koh
pepaigal hüppaS 1.92 ja selle järele 1.95. Katsus üks
alal on wõetud palgaliste nimestikku noor jõud
mängima wäljas märjal rohul wõrk- ja korwpalli. Meie
wik ..Asko" omanik A. Kaasikult annetatud hõbepokaali
kord ka 1.98, kuid ajas napilt maha. Mees loodäb juba
Mare Leet. Külalistena on lubanud esineda mit seisus, kandes 18. ja 19. sept. oma kuulsa dirigendi- Erich Mõtlik. keS omandas 39 punkti. Teiseks tuli meeskond on wäga wähe wäljas mänginud ja see tuli TorinoS pääseda 2 meetri ligidale. Sule odaheiteS tegi
med lootustandwad noored jõud. Operetis loode Schneefogti juhatust! ette Tschaikowski 6. sinfooniat Alfred Tanntvaldt 81,5 ja kolmandaks Richard Tann teha miiib pealegi wihma all. Käsipalliwöisllused korral oma käesolewa aasta parema tagajärje 69.30. Ka
tvaldt 28,5 punktiga. Wöistlejaid oli üldse 8. Naiste dati turniiri-süsteemis. Meeskondi wõistles üldse 4, nen teised tulemused on üsna head Küttise kauguS 7.09,
takse näha subretina prl. Emma Luhat. See laul ja ühe Parema töö Sibeliuselt.
klassis omandas pr. Scheoli kristallwaasi. mille l. a.
dest kaks Poola, üks Läti ja üks Eesti. Tublisti mõjutas
Miidingu kuul 15.49 ja ketas 43.53.
Edasi
tahawad
siin
esineda
sakslased,
keS
end
janna on õppinud Tartus. Siis debüteeriwad weel
' wöitis- Linda Marten, seekord Leonora Wugt 9p. mängu poolakate omapärane määruste tõlgitsemine.
Wõistlustel ilmnes, et poolakate huwi koondus roh
pr. Els Waarman ja pr. Mikk-Murakin. Wiimane nimetawad jazziks neljal Kaweril, pianistid W. Teiseks jäi Irina Ojerotva 6 p.
Wörkpallis wöis kinnihoidmisega tõsta, seejuures
kem mängudele kui kergejõustikule. Kui jalgpallimeeS
on publikul tuntud juba läinud aastast „Kuradirat Babin ja W. WronSki, kes meile warem tuntud,, Meeste tviiewõistluse kawaS olid wettechüipped, 199 pidi aga köwa plaks kõlama. Surumise juures wõis kõnd wäljale ilmus, tuldi kohe seda waatama ja jäeti
suris".
kuna läbirääkimised on käimas Herman Simb»rgi, m ja 499 m wabalt, 299 m rinnuli ja 199 m selili. tarwitava omaaegset wiskamist, enne serwimist anti wile, kergetõustiku waatamine kuS seda ja teist.
kakS meest ei tohtinud palli wõtmisel üksteist puudutada,
WaStuwõtt poolakate poolt oli eriti sõbralik. Raud
ajal laupäewal, pühapäewal ja esmaspäe,
Estoonia teater awab ametlikult hooaja sel end. Berliini ooperi tenori esinemist aSjuS. Sim WõlsÄuste
waStasel korral loeti kaks lööki. Peale selle weel pehme,
wal oli wesi kaunis külm. mis mSjuS tagajärgedele.
teejaamas
oli wastas isegi orkester, lin
aaStal 6. septembril Wedro ooperi «Kaupoga", jää berg on edukalt esinenud Milano SkalaS ja Pa Kõik neli maad Võitis E. Mõilif. Tema ajad otid 199 märg maa see kõik mõjus wäga halwawalt meie mees nas toimus alati
liikumine saatjatega, külaskäigud
des seega truuks oma wiimaste aaState traditfioo riisi koomilises ooperis. Tal on üleeuroopalinel m. wabalt 1.11,7, 299 m rinnuli 8.22,4, 199 konnale, kes polnud tingimustega harjunud.
korp!'idele ja ühingutele olid sagedased. Kogu meeskon
nile, wõtta awaetenduseks ooper meie oma heli kuulsus. Kuna ta on sõlminud lepingu esinemi. m selili 1.26,6 ja 409 m wabalt 6.02.3.
nal jäid Wilnost kõige paremad muljed. Pühapäewal oli
Korwpallts muutus asi hullemaks. Kui wörkpallis
üliõpilaste kooswiibimine tantsuga, kust wörtis osa ka
Naiste aladl WSitiS L .Wugt 199 m rinnuli ajaga
puudusid weristamised ja isiklikud kokkupuutumised, siis
kunstnike loomingust. Järgmisel päewal läheb H. seks Helsingis ja Stokholmis, kust ta siirdub Wars
rektor, keS terwitas. Meie esindaja dr. Karell andis wäi
oli neid siin ohtralt. Pärast wõtstlust olid mehed nagu
Raudsepa uudistükk «Salongis ja kongis".
sawi, siis on lootusi, et ta läbisõidul sinna esineb, 1.47,7, 409 m wabalt 8.95,2, 50 m wabalt
kese rinnaskantatva Eesti lipukese rektorile üle.
44,8
ja
190
m
selili
1.54,2.
lahingust
tulnud
ühel
jalg
wäänatud,
teisel
pöial
Uudisteostest ooperi ala on wõetud mänguka siin arwatawasti oktoobri alul, wõimalik, et ka
*
wäljas, mõnel werised ilustused ihul ning kätel. Mää
'
Poiste
neljatvõistlusel
tuli
esimeseks
Kuno
Tamm
waSse Wagneri „Tristan ja Jsolde". See wleb ooperis. Seni on weel teada tviiulikunswik Mischa
vuste
järele
on
keelatud
toores
mäng,
kuid
tegelikult
ku
Poola
maratoni
tvõitis
rekordilise ajaga Gaucan
12 p. teiseks Harry Tamm 12 p. ja kolmandaks Am
lawale wististi oktoobris. Järgmises kuus lawaS Weisbordi, kuulsa Aueri õpilase, esinemine, samutitl bei
junes mäng wahest isegi meeste peksmiseks, sest wigade
2:49.13,8 (uus Poola rek., endin-e Freier 2:51.00), 2.
10 p. KawaS olid tvettohüpped, 100 m rinnuli. 100
tatakse Moniuszko ooper «Halka" Poola rahwa ka tallinlastele hästi tuntud ja siin lemmikpiamS. m sellli ja 200 m wabalt.
tõttu wälja ei saadetud.
Poltorak 2.52.10,0 ja 8. Nowokowsky. Lätlane Bukas jäi
kaheksandaks.
Wörkpallis kujunesid tagajärjed järgmisteks: Eesti
elust. Kolmanda ooperina on nähtud ette mängu tiks saanud Nikolai Orlowi kontsert ning lõpuks
* Pärnumaa ujumis-esiwõistlused.
kawas Artur Lemba uudisteos „Elga", mis kompo- weel Belgia wiiuldaja Robert Soetensi kontsert.
Pühapäewal peeti Sindis sealse Kalm ia Pärnu roopas tänawu parima tagajärje (49.64). kolmandale
17-« ostan* hüppas 1.90. Jyväskyläs peetud pois
Terwise ühisel korraldusel maakonna esiwõistlused uju
kohale.
te
17-aastane
L. Kalima saatvutas kõrgus
«misleS.
Aahedale
weels
ia
lainetuseks
waatamata
saawatati
Nartva
turule
saadusi
ilma
tvahetalitajateta.
keS
suure
Noorte ühistegelaste kongress.
Õpilaste Kooperatiiwide kesktoimkonna koosoie
kul otsustati korraldada õpilastele wöistlustöö teemil:

ühistegewus meie koolis. Koolides, kus puuduwad

Lhi-algatufed. tuleks sama teemi kästtamtsel
kirjeldada uhistegewuse arenemise wõimalust oma koo
li». Wöistlustöö pikkuseks oleks 5000—10.000 tähte.
Võistlustööd tulewad esitada kesktoimkonnale (asub
Võistlustööde eest kawatsetakse anda wastawalt nen-

Gesti ühistegelise Liidu suure») 1. detsembriks s. a.
de wäartusele auhindu rahas, raamatute ja ajalehtede
näol. Lähemad wõistluse tingimused awaldatakse lähe.

mal ajal.
Võistlustööde tulemused teatatakse ja auhinnad
antakse wälja noorte stbistegelaste kongressil, mis

kawatsetakse pidada Tallinnas S. jaanuaril ISS4. a.
Jda-Eesti maanaiste püew.

Ida-Wirumaa esimene maanaiSte-päetv peeti püha

päetval tvalla Auwere küla rahtvamajas.
Kokku tulnud üle 200 inimese. Päetva juhatusse
waliti pr. Teppich. prl-d Riiberg ja Tamm. Pikemate
refeiaatideaa esinesid maanaiste keskliidu esindaja pr.
Martinson. kes kõneles maanaiste sihtidest ja tegewusest.

põllumeeste keskseltsi sekretär E. Eckbaum maanaiste
ikaMvcMlsest. prl. Lidia Bachmann kodukorraldufest ja kon
sulent Mets maanaiste organiseerumise tähtsusest.

msuteenimise sihil ajatvad saaduste hinnad kõrgeks. Ta
hetakse teha Narwa naisorganisatsioonidele ettepanek,
et need atvaksid kaupluse, kust linnaperenaine saaks oda
toalt igasuguseid aineid maaperenaiselt. Selle küsimuse
otsustamiseks kutsutakse kokku lähemal ajal nõupidamine,

millest töötaksid osa maanaiste ja Nartva naiSorganisat
swonide esindajad.

Uue iseseisu» noorte organisatsiooni asutamist ei
pooldatud, tvaid otsustati kutsuda ellu Ida-Wirumaa
põllumeeste seltsi juures noorte sektsioonid.

Järgmine Ida-Wirumaa maanaiste-päotv otsustati
pmada tuletval aastal Eesti-Ingeris. Sel macmaistevleks ka näitus, kus esineksid maanaised kodukäsi
töödega, ühtlasi teostatakse samal ajal tveel tööwõistlus.

Gdu loommnüügi korralduse
alal.
Talupidajate-karjapidajate hulgas on seni püsinud
Põhjendatud nurin loomahindade üle, mida maksawad
ulesostjad-lihunikud talupidajale wõrreldeS sellega, mida

peab maksma liha eest linna tarwitaja. Näiteks
T?Üinna lihaturul wälja kujunenud omamoodi
kartell. kes on omawahel nii

kokku leppinud. et ka nende loomade eest, mis talu»
SIS?' toomad otsekohe tapamaja juure engroststide
«tk,** wakseta sugugi rohkem kui maksawad maal

ülesostjad, n.-n. ..kepimehed". Peale seda on osu

Referaatidele järgnesid läbirääkimised. Tuletvikus ka

tunud loomade turundamine tveel mitmeti korralda

watsetcckse senisest suuremat tähelepanu juhtida kodust
sustusele ja korraldusele nina töütvõistluStele. et sel teel

matuks.

arendada maanaise maitset oma kodu korraldamisel.
Leiti tvajalikukS organiseerida maal laSteaedastd. nagu

Nüüd on seisukorda toonud teatama pöörde juba

°°sta tegutsenud talusaaduste müügiühing.

on neid linnades. Lasteaedade siht oldi kibedal töö

ajal. suwel. tvabaStada maanaine laSte eest hoolitsemi
sest päetval ia anda seega talle wõinmlus rakenduda
täie jõuga pöllutööle ning majapidamisele. Samuti tun
niStati tarwilikuks luua tihe kontakt Nartva naisorgani
satsioonidega. Nimelt sootviksid maanaised toimetada

kelle liikmeskonna moodustawad talupidajad kui ka

ttknde ühistegeltsed ühingud. Nim. Ühing on suut

nud sidemeid luua pealinna suuremate lihatarwltaja
tega ja mllüglkohtadega. ühingu wahetalituskulud on

2 protsenti. Nimetatud ühingu kaudu loomade rea
sistrimist toimetab ka äsjaasutatud Loomamüüai
ühing. -#

keskpäraseid tagajärgi. Osa Sindi Kalju weesportlasi

loobus tvöistlemisest ja põhjendas seda seltsi juhatuse
hoolimatusega weesportlaste wastul üldwõitjaks tuli
suure ülekaaluga Pärnu Tertvis.
Tagajärjed: 50 m naistele: 1. A. Kimmel. Terwis.

49.5. 100 m naistele: 1. Ä. Kimmel 1.54,5 uus
Pärnumaa rekord. 100 m rinnuli naistele: 1. Kukk.
Sindi Kalju. 2.10.2. B 0 m 1. J. Lunter. Terwis.
36.9. 100 m 1. J. Lunter 1.27.3. 400 m 1. A.
Orrik Terwis. 8.37.0. 100 m rinnuli: G. Beckmann,
Pärnu saksa spordiselts. 1.42.5. 100 m selili: 1.
Taggo. Terwis. 2.08,5. 4X50 m wabalt teateuju
mine 1. Pärnu Tertvis 2.41,0 uus Pärnumaa re
kord.

5000 m-is soomlased lootsid kaksikwõitu, kuid noor
19« a. prantslane Rochard walmistas suurüllatuse. Vir
tasel tuli kogu oma tähelepanu pöörda sellele, et saawu
tada wõit Rochardi üle. Kaks ringi enne lõppu prants
lcme sooritas selle ime. et möödus Virtasest ja läks juh

tima. Tekkis juba küsimus, kas prantslane üllatab

Soome suurjoaksjat tema kodurajal. Wõistlus otsustus
Vrrtase wõiduga alles wiimasel ringil. Rochard saawu»

Soome-Prantsuse järgmine kergejõustiku-maarvõist

tust. „Hels. Sanomat" ennustasid 98:72. tuli aga

Pühapäewal peeti Pärnus tennise esiwõistlustel B
klassi sumal Pärnu tennisklubi ja Tall. Kalowi tvahel.

mille WSktts Kalew 9:4.

WÄga wõitis Wlljandi tennises 8:5.

Pühapäewal olid WalgaS Walga-Wiljandi waheli
seo tennisvwöistlused, kuSj meesüksikmänguS wõitsid kõik

mängud walgalased. üldiselt lõppes wölstluS 8:5 Wal
ga wõiduga.

Soomlaste wõidust prantslaste
üle.
Soome-Prantsuse kergejõustiku-maawõistluse teisel
paetval oli soomlastele ebameeldiwaks, vt kaks prants
last jätsid kettaheites Kalew Kotka, kes saawutanud Eu-

teiwas Müller (Sch.) 380; kuul Berg (S) 15.78.

Odawiskes Matti Järwinen saawutas peagu kaks

korda nii palju kui Nõel, s. o. 71,10 m 37 m wastu.
TeiwashüppeS sooml. Lindroch oli 4 m-st juba üle. kuid
tuul tõi lati allal

hel jalgpalliwõistluS. Matschi wõitis Pärnu jalgpalliTallinn Pärnu tennises 9:4.

Metzner (S) 49.8; 800 ot Desfecker (<5) 1.57,2; kõr
gus Eggonberg (Sch.) 1-91,5 (uus Schweitsi rekord);

tas 14.46,5. See on tagajärg, millist prantslased ei

lus otsustati pidada 1935. a. Pariisis ja ülejärgmine

Kubi 1:0. poolaeg 1:0. WapruS oli kogu mängu fuureS
ülekaalus, kuid eduta. Waprus lõi endale ise wärawa.

Edela-Saksa wöitis kergej-õustiku-maawõiftlusel

Schtveitsi üle 83:65. Paremad tagajärjed: 400 m

ole saawutanud Jean Bouini ajast saadik.

Pärnu AK Waprus 1:0.
Pühapäewal peeti Pärnus A klassis Kesk-Eesti

ringkonna tsüklis Pärnu jalgpalliklubi ja Wapruse wa

hü-ppes 1.90 m.

1937. a. Helsingis.
Soomlaste seekordne wõit kujunes suuremaks ooda
103:66.

„Hels. Sanomat" kirjutawad weel. et Robert Paul,
Prantsuse parimaid, tuletab oma kaswult meele Eesti
maadlejat Eduard Pütssppa.

WMSmau spordiuudiseid.
Soome jalgpalli-estwõistluStel oli üllatuseks, et

Waasa PS, tabeli seitsmes, s. o. eelwiimane, wõitis
HJK, tabeli teise, üle 5:0. Meistriks tuleb kindlasti
Helsingi JFK.
Wulf Gourowitsch, ka meil hästi tuntud Soome

poksija, tuli Prahas peewd juutide olümpiamängudel
juutide raskekaalu-poD-maailmameistriks.

Saksa wõitis kergejõustiku-maawõistlusel Daani
üle 72.5:52,6. Paremad tagajärjed: soksl. Schein 100
mlO.õ. daanl. Rasmussen kaugust 716 ja saksl. Sievcrt
ketast 44.82.»

Põhjamaade ratsawõistlustel Oslos tuli wöitjaks

Rootsi, teine Daani, kolmas Soome, neljas Norat.
150-km sõidu wõitis Britz, Rootsi. 4.22.45.

(Tallinn, Kiriku t. 8)
soovitab koolidele vaimliku
laulu Õpetamiseks:
1. Laste lauluraamat kirikule, koo
lile ja kodule. Sisnks 127 ühe-, kahe- ja
ko ImebäaL laula. Hind brosch. 25 ja tugew
köites 35 senti.

2 Laste lauluraamatu juure kuuluw nel
jahäälne wiisi album, hind Kr i.25.
Laste lauluraamat ja wiisi album
sisaldawad kõik waimul. laulud, milli
sed haridusministeeriumi poolt Õp
pekawasse wõetud.
3. Koorilaulu alal: kolme- ja nelja
häälsed waimulikud laulud
noortele, kaks wihku, wihu hind 25 senti.

Kesknädalal, 30. augustil 1933
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rõõmsat söömingut. Püüton Lükkas weel kord loo
ma eemale, aga et see ikka jälle tagasi tuli, pistis
flegmaatiline madu lõppeks pea jälle oma rõngaste

wahele ja lebas liikumatult edasi. Sellisel wiisil
on rotid ja hiired mitmed püütonid maopargis
Pintslisse Pistnud, sest, nii kui juba öeldud, muutu
wad need roomajad wangipõlwes pööraselt uni
seiks ja hoolimatuiks.
Ka teised maod teemad sageli madupargis näl

Kirjad Lõuna Aafrikast

jastreiki ning siis on nende wägiwaldne söötmine
möödapääsmatu. Selleks tarwitatakse trehtrit, mis
maole kurku aetakse ja selle läbi wedelat muna kõh

M&BINSENEK
13) Msdupark Port Elisabethis.
(Järg.)
Peagu igal pool üle terwe Lõuna-Aafrika lei
öubkas suuremal wõi wähemal avwul mürgiseid
madusid, millised omawad niiwõrd tugewa mürgi,

oma lõusta awab ja ettepoolse nõksuga wastase pea

et ainsast sõimamisest saadawa mürgi hulgast piisab

wahest ka nõrgem aga targem neelab suure ja lolli,
nagu ikka maailmas.

pooletosina mehe surmamiseks! Õnneks on aga
maod kartliku iseloomuga sa enamasti hoiawad end

inimestest eemale, nii et paljud Unioni elanikud
pole üldse madusid näinudki. Kuigi ma selle wne
aasta jooksul, mis ma Aafrikas wiibisin, õige palju
ringi sõitsin ja ussirikkaid piirkondi läbistasin, ei
näinud ma wabas looduses rohkem madusid, kui
umbeS neli wõi wiis. Sellegipärast olid mul alati

suhu haarab ning kõige rahulikuma südamega selt
silise alla neelab... Sellega on keeruline prob
leem lahendatud tugewam neelab nõrgema ehk
Peaasjalikult on konnad, hiired ja rotid ma
dude toit. Kui need loomad end liikumatult paigal
hoiawad, juhtub sageli, et madu roomab neist ligi
dalt mööda. Kui nad aga liigahtuwad, saawad
nad mao käest kohe surmawa doosi mürki. Rotid
ja teised soojawerelised surewad peagu momentaal

selt peale salwamist ja ilma waluta. Tugew mürk

selt tormilised wastumürgid kaasas, sest ei ole teist

mõjub neile kui unerohi, sest ta ongi närwimürk

vlewust maailmas, mida ma nii pööraselt kardak
fin kui madu ja selle hammustust: Lihtsalt parali
seeriwa hirmu tekitab minus mao nägemine ja põh

neurotoxin. Suuremad ohwrid, näiteks inimesed,
on wastupidawamad sellele neurotoxini hulgale,
mis mõne mao mürgis leidub ja sellepärast on kül

sustab külmawärinaid üle selja jooksma.

lalt aega weremürgituse tekkimiseks, mis wäljendub
sisemistes werejooksudes kudedesse, paistetustes ja

Ei lähe meelest, kui kord läinud jõulu ajal
Lydenburgi mägedes wiibides märkisin oma töölis
tele maa-aila, millel neil tuli töötada lahtiste kiwi
dega. Suurimas tegewushoos korjasin maast ki
wipanku ja kandsin neid hunnikutesse kokku, kui
ökki ühe kiwi alt suur kollane kobra elastse loo
gana end wäha wibutas... Minu käsi oli kiwi
tõstes kõige rohkem toll maad mao peast eemal
olnud.

Kobra ilmudes kukkus ki
im mul käest ja tardusin hir
must. Lähedalolew kaffer oli

nahawävwi muutumises. Närwimürgitus seõwastu
paistetust ega werejookfu, ka nahawärwi muutu
mist ei tekita. Sellistest mürgitus-tunnustest tin
gituna jagunewad maod kahte gruppi: üks on
närwimürgiga maod, nagu Mamba
(veiuZraspis auxustiesps) ja Kapimaa kobra
(Naia flava), milliste mürk parali seerib hinga
mist reguleerima närwitsentrumi —ja nii lakka-

küll kohe platsis, kuid roomaja

oli kiirem ja kadus eemale
kiivide ja kõrge rohu Marju.
Weel tüK aega peale seda oli
mul külm higi seljas ja kui
tveidi hiljem auto juure mine
ma hakkasin, tegi ükS noor
mamba mulle teiSkordselt ole
mife ebamugawaks. Sammu

ja imelikul kombel Sadusid selleks puhuks kõik tund

mused —ja alles pikkamööda toibudes sain aru,
kui ligidal olin hädaohule wiibinud.
Doadus on iviimastel aastatel maomürgituse
wastu wõitlomisel suuri edusamme teinud ja prae
gu on olemas iga erimürgi wastane seerum, mis
igal juhul on päästwalt mõjunud, wälja avwatud
ivast juhtudel, kus mürk on otse suure weresoonde
ehk nävwitsentrumi sattunud ja sekundite jooksul
surmawalt mõjunud. Seda seerumit walmistab
loodusteadlane Fitzsimons Port Elisabethis Kapi
maal, kus temal selleks otstarbeks olemas kuulus
madupark, milles hulgana kõik Lõuna-Aafrika us
sid elutsewad. Nendelt madudelt wõetakse mürk

patenteeritud protsessi waral walmistatakse igale
mürgile wastaiv seerum.

Peale Port Elisabethi madupargi on terwes
maailmas olemas weel teine ainult Brasiilias
San Paulos, kus samuti wastumürke walmista
takse.

Port Elisabethi madupark on wõrdlemisi suu
«reulatuslik maa-ala, piiratud müüriga, mille sise
misel jalal on meetri laiune weekraaw kaitseks, et
maod üle müüri vaatavatele külastajatele ligi ei
pääseks ja ka muidu wälja ei saaks. Kraawis
võivad maod ujuda ja iseäranis ohtralt tarwitab
supÄwõimalust puff-adder Bitis arietans.
Pargi keskel asetseb ruumikas tiik, mille weepinda
ikatawad lotoslnliad ja muud wesikaswud. Pargi
pind on muruga kaetud ja siin, seal kaswawad tüü
bilised Lõuna-Aafrika aloed, millised kaswades me
he kõrguseni ja enam, võimaldavad madudele
armsaima ajawiite: puu otsa ronimise, kus nad siis
tundide viisi sooja päikese paistel lebawad. Parki
on ka asetatud tarvilised onnikesed, kus roomajad
talwel wilude ilmadega peitu poevad ja muidu wih
ma sest varju otsivad. Samas asetseb ka triip
hoone boamadude ja püütonite tarwis, millised
wäga sooja ja niisket kliimat armastawad. Ühte
kokku elab pargis alatiselt kuni 1000 madu ja ala
tiselt ostetakse Püüdjatelt uusi juure, sest ka kõige
hoolsama järelevaatuse Peale waatamata sureb ma
dušid wangipõlwes rohkem kui vabaduses ja tekib
wahest üksikute madude vahel wihaseid wõitlusi,
mis alati mõlema surmaga lõpewad. Ehk jälle
tugevam ja osavam lihtsalt kugistab oma vastase
alla, sest maod on enamasti kõik kannibalid.
Huwitaw on vaadata, kuidas üks madu hak
kab suurima mõnutundega püütud konna neelama
ja kohe ilmub kuskilt teine näljane roomaja, kes
huwiga mõni aeg pealt vaatab. Wiimaks haarab
uustulnuk kah konnal jalast kinni ja pistab kugis
tema. Kõik läheb ladusasti, seni kui mõlemad
neelawad. Shnd kui juba neelajate ninad kokku
puutuwad, käib just kui imestunud nõksatus läbi
mõlema mao. Aga lahti lasta ei mõtle kumbki.
Mis puutub sööki, siis on madu wäga jonnakas ses
suhtes. Ninad vastastiku, põrnitsevad mõlemad
teineteisele otsa, kuni äM leidlikum nendest kiirelt

Pnff-adderi pea.
wad kopsud töötamast ning ohwer lämbub õhu puu
dusest.

Teine grupp onweremürgiga maod,
nagu puff-adder (Bitis arientans), milline mürk
tekitab punaste vereliblede lagunemise ja werejook
su kudedesse, mis nähted on saadetud ägedast pais

tetusest ja naha tumenemisest. Närwimürgitusest
tekkiv surm on kiirem ja valutum kui weremürzi
tusest.

Tähtsamatest Lõuna-Aafrika madudest mürgi
tugevuse järjekorras oleks nimetada: must ma m
ba, roheline mamba, ö ö-a d d e r (Oausus rhom
beatus), puff-ader. Kapimaa kobra, ringhals kob
ra (Lepeäon baemaebates), musta kaelaga kob
ra Maia uixrieollis),kollane kobra ehk goelflang
ja boomslang (vispboliäus tz^pus). Peale nende
on tveel olemas hulgana wähemmürgiseid ja mit
temürgiseid madusid, millised on kasulikud maja
loomad kassi asemel, sest kuna nad inimestele karde

tavad pole, püüavad nad hiiri ja rotte ja pääse
wad nendele isegi aukudesse järele, kuhu kass pa
remagi hoolsuse juures ei suuda.
Mittemürgised maod surmawad oma ohvri
tavalise kägistuse operatsiooniga. Wisates oma
musklilise koha rõngastena ümber saagi, pigistavad

hinge kinni ja ühtlasi kondid puruks 7 ning oh
wer lämbub lühikese aja wältel.
Suurim mürgita madu on püüton
hon sebae) ja tema lähem sugulane boa k 0 n
striktor. Need loomad muutuvad madupargis
viibides kurwameelseiks ja surevus nende hulgas
on kohutawalt suur. Nad on ju süütult wangis.
Isegi näljastreike wõtawad need loomad ette ja, et
mitte asjatult kallist «looma kaotada, toimitakse
nende juures wägiwaldset toitmist. Parimad püü
toni maiuspalad, nagu: rotid, jänesed ja kanad,
jätawad vangistuses viibiva mao täiesti külmaks.
WLgiwaldsel püütoni toitmisel topitakse maole
maiuspalu suhu ja masseeritakse kehas edasi, kuni
makku jõuab. Alul kui püütonitega wähe kogemusi
oli, leidis pargi juhataja, et püüton oli kõik wägi
waldselt sisse seatud toidu jälle välja oksendanud.
Selle takistamiseks seoti püütoni kehale mao ja
kaela vahele tugew side ja jäeti see sinna seniks,
kuni toit juba seedima oli hakanud. Siis oli ka
wäljaoksendamise hädaoht möödas. Sellist toitmist

õige teeb unistele madudele heateo, et maod saamad

ühe korraliku tapmise teha oma armsaima ohwri
kallal. Suur oli aga mehe imestus, kui ta järg
misel hommikul tagasi tulles puuri waatas: ter
welt 9 madu oli tapetud ja rott magas kerratõm
bunult ja õige täissöönult ning rahulolemalt puu
ris olewa puu õõnsuses. Järelwaatusel selgus, et
peaaju igal maol oli terawate voti-hammaste poolt
purustatud ja kõik õrnemad kehaosad pintslisse pis

maa kaupadega warustatud ladudest
õpetajaile ja õpilastele
: kõiki kooli nõuetele wastawaid —:
õpperaamatuid ia õppe
wahendeid.kirlutusmater- WW
jäle, joonistus- ia maali
mistarbeid HH
I Pakume kõrgewäärtuslikus
oma rikkalikult koduwätis hindadega.
walikusjaodawate
Tellimiste täitmine asjatundlik, kiire ja korralik.

tetud. Sellest ajast peale ei pandud puuri enam

Kõige kasulikumad ostu kohad

elusaid rotte.

"t< Port Elisabethi madupargi, järelewaatajaks
on üks must basuto neeger Johannes. Seda imest
on mürgised maod salwanud üksteistkümmend kor
da, ja tänu Fitzsimonsi seerumi sissepritsimisele, on

S. Karja 446-11. Pikk

mees alati ellu jäänud. Selle päästma seerumi
mõju on teinud Johannese niimörd hoolimatuks, et
tihti on Fitzsimons oma musta abilist tublisti noo
mima pidanud ja ettowaatusele manitsenud. Must
Johannes on kõige enam fotografeeritud mees
terwes Lõuna Aafrikas, sest peagu iga turist, kes

Tallinna Kesti Klrjastus-ühisus.

maduparki külastab, teeb tingimata ühe mõtte kuul

sast Johannesest. Wahwa basuto, kes oma ametist
äärmuseni waimustatud on, näitab külalistele ma
dusid, wõttes sülle terwed sületäied neid äärmiselt
kardetumaid loomi ja mängides nendega kui süü
tute asjadega. Ometi on kõigi! roomajail mürgi
hambad alles ja ainult kahe ussitõu kallal tehakse
enne parki paigutamist mäike operatsioon ja ni
melt: Ringhals kobra (Sepedon haernachates)
ning mustakaelaga kobra (dlaia nigricollis) oma
wad wõime oma mürki imepeene joana kuue kuni
Nmne jala kauguseni pritsida. See mürk, sattudes
silma ja mujale ilanahale, tekitab ägeda walu ja
Pikemaajalise pimedaksjäämise. Kerge lõikuse abil

Türi linna asjad sasis.
Rew.-komiSjon tegi wolikogule ettepemeku wõtto litrnawalitsus
kohtulikule wastutusele.
Türi linnawolikogu erakorralisel koosolekul olid tuli

punktideks linna 1931/32. a. aruande ja linna retms
jonikomisjoni protokollide arutamine. 1931/32. a. aru
ande, mis jõudnud wolikokku aastase hilinemisega, on
linna rewisjonikomiszon waadanud, üksikasjaliselt läbi.
Selgus, et aruandeaasta jooksul linnawalitsuz ei pidanud
küllaldaselt kinni eelarwe täitmisest ning on, ilma woli
kogult luba küsimata, teinud suuri ülekulutusi. Ka on
tehtud suuri ülekulutusi järgnewa aasta arwel, eriti linna
ettewõtete-osas. ülekulutuste üldsumma ulatub 14.049
kroonile. Aruandes on näidatud ka linna ettetvõtete kah

madudele kahjulikult mõjuks, ja seega wõimalda
takse külastajail rahulikult ka neid madusid üle
müüri silmitseda. Kahtlemata on Johannese elu
kutse kardetawamaid maailmas, sest tema on igaPäew harjunud surmale silma waatama, kuid kaua
aegse praktika tõttu on ta juba suure kogemuse
omandanud, nii et ta waritsewat hädaohtu juba
hästi mõistab wältida.
Nagu juba öeldud, asitakse igal aastal suu
remal -hulgal madupüüdjailt uusi loomi juure ja
selle eest annab park igal aastal ümmarguselt
400 L wälja. Maksetakse wõrdlemrsi head hinda

sid aruande-aasta lõpul kokku 10.892 kroonile. Samal
ajal, kui linn rabeles majanduslikes raskustes on ometigi
wälja makstud linna-kassast endisele mõisnikule E. En
gelhardtile maadeostu-arwel 3733 kr., kuigi selleks toi
minguks puudus linnawalitsuse! wastatv leping wõi tvoli
kogu-otsus. Teisi wähemaid puudusi on aruandes tveel
terwe rida. Kuna puudujäägid ja kahjud on tekkinud
linnawalitsuse õigustamata tegewufe tagajärjel, siis tegi
revisjonikomisjon ettepaneku linnawalitsuse liikmetelt

ja kõige kallimad on loomulikult must mamba, keda

anne wöeti esitatud kujul wastu linnawalitsuse taga

raske on püüda ja millise eest õnnelikule 'püüdjale
makstakse kuni üks nael.

Sellised kõrged hinnad on sageli põhjustanud
Vargusi madude Pargist ja siis tuuakse teisel
päewal warastatud loom parki tagasi ning müüakse

hea raha eest maha. Margused sünniwad tawali
selt öösi. Hulljulge waras ronib pimeduse katte
all üle müüri parki mürgiste loomade hulka ja
umbkaudu kobades walib soowitawad eksemplarid

Välja ning pistab nad kaasasolewasse kotti. Sää
rasel mehel peawad küll pagana kõwad närwid ja
pöörane julgus olema, sest kunagi ei wõi ta kin
del olla, kas mitte mõni mamba teda ei salwa.
Huwitawaima maowargana langes kord lõksu
üks kolmeteistkümne-aastane poisiklutt. See käis
tihti pargiwalitsusele madusid müümas ja lõpuks
tekkis kahtlus madude päritolu kohta. Maht pandi
wälja ja poiss tabati teolt. Kottpimedal ööl ronis
poiss paljajalu, lühikestes põlwpükstes ja paljaste
käsiwartega, üle müüri ja haralise kepiga õngitses
maod wälja. Kaasawõetud padjapöõri sisse ladus
tväike mees oma saagi ja järgmisel Päewal kassee
ris sisse ilusa summakese raha. Sellise julguse eest
oleks see poiss küll õigupärast kiitust pidanud teeni
ma, aga 'Vargus on ikka wargus, ja tasuks sai poiss
isa käest kere peale weel pealegi.

Riiwates madupargi järelewaataja Johannese
kardetawat elukutset weel Paari sõnaga, peab üt
lema, et kuigi mees on tugewate närwidega, juhtub

wahel ka temalegi wempe, mis tal südame alt kül
maks teeb. Alati on 'ta jalad kaitstud - maoham
maste eest tugewate saabastega ja nahast sääre
kaitsjatega, ühel Päewal oli säärekaitsja alumine
pannal kuidagi lahti läinud ja kaitsja äär oli kar
detawalt irwakil. Seda märkas möödalibisew Ka
pimaa kobra ja, arwates et pime Pragu pakub pa
lawa päewaga jahedat warsu, lipsatas kiiresti Jo-

jud palju wäiksematena tegelikkudest kahjudest, mis ulatu

nõuda kohtuteel tagasi rohkem kulutatud summad. Kuna
osa wolinikke kaasa ei hääletanud, sai ettepanek 4 häält

juba kohtu kaudu wälja mõistetud ja linn on

riigilt saanud summad ammugi kätte. Nii oli juba paari
aasta eest saadud ministeeriumilt toetust 120 kr. pnma
proowimise-aparaadi ostmiseks ja ost tehtud ka Tallinna

majand.-ühisusest. Arwe on aga seni tasumata kuigi
on juba kohtuteel wälja mõistetud, ühes kohtukuludega
Ka osteti läinud aastal riigi-põlewkiwitööstuselt mater
jale tänawate bitumineerimiseks, mille eest tänini tasu
mata 1655 kr. Selle summa tasumist on pölewkiwitööstus

nõudnud kirjalikult juba 11 korda kuid itta taa,a
järjetult. Sarnaseid asju on weel terwe rida. Peale

protokollide ettekandmist läksid waidlused rewisjonikomts

wöidelnud linna heakäetäigu eest. Need põhjendused aga

Järgnes linna rewisjonikomisjoni protokollide ette
lugemine. Selgus jällegi rida puudusi ja wäärnähteid
linnawalitsuse tegewuse alal. Mi pole peetud kinni sea

Pertmann tegi ettepaneku wötta linnawalitsus wastutu-sele kriminaalkohtu korras. Kinnisel hääletusel jäi see

duse nõuetest, et kõik kassakanded peab tegema samal päe

ettepanek wähemusse.

toal, kui wäljamaksud wõi tulud olid. Tegelikult tehti
seda sageli kuu wõi paar hiljemini. Osal kulukwiitungitel

puudusid isegi linnapea allkirjad, mille tõttu nad Pole
seadusepärased. Ka on wälja maksetud Erich Engel
hardtile 300 kr. maadeostu-arwel, ilma et selle kohta
oleks olnud linnawalitsuse! mingit alust wõi lepingut.

Hannese püksisääre... Waewalt tundis mees
külma ja libedat jala Mljes liigutamas, kui ta kohe
jäi liikumatult paigale, teades, et seni kui ta ei
liigu Paigast, madu teda ei salwa. Piiludes etteVaatlikult üle õla, nägi Johannes kobra sabaotsa
püksisäärest tõlgendamas ja tasakesi hüüdis must
appi. Lähedal wiibiw Fitzsimons tuli kohe juure.
Märgates, milles asi seisab, haaras ta mao saba
pihku ja Välkkiirelt tõmbas roomaja pükstest wälja,

Visates selle tõmbehooga eemale. Johannes oli
hulk aega peale seda Veidras tujus, sest nagu näha.
oli ka temale hirm juba nahawahele pugenud.

Oma suurima üllatuse sai Johannes, kui ta
oma ameti algupäewil, Vaatamata korduwatole
keeldudele, madusid ikka sabapidi üles tõstis. Siis
aga toodi parki üks tugew ja energiline puff-adder
ja kohe oli Johannes ka sellel loomal sabast kinni
haaranud ja käsu Vastaselt üles tõstnud. Wastne
Vang ei olnud aga selle toiminguga sugugi nõus ja
Välkkiirelt lõi ta oma koletud mürgihambad kuKi
juurikateni Johannesele kubemesse. Aega Viitma
ta ruttas mees Fitzsimonsi juure ja teatas, et puss
adder oli teda solwanud. See mürk muudab Vere
sooned poorilisteks ja häwitab punased Verelibled,
seega tekitades ägedaid sisemisi Verejookse, millised

alati on saatuslikud. Seepärast tuli kiirelt seerum
sissepritsida ja kestis kolm nädalat, enne kui
must mees jälle käia suutis. Päris-üllatus tuli aga

eest. Sellest ei suutnud mees sugugi aru saada, et
„saa weel mao käest hammustusele rahatrahw takka

ei rahuldanud rewisjonikomisjoni ja komisjoni-liige A.

Linnawolikogu kustutas weel 48 kr. ulatuses loo
tuseta maksuwõlgasid ja 10 ehituskrunti linnamaade
tagawarast lubati müüa pärisomanduseks kasutajaile
Linna-heinamaade pikaajalisele rendile andmine otsu--tati eitawalt.
Koosolek kestis ligikaudu 4 tundi.

nud sõnagi lausuda sellest, kuidas lugu juhtus. Sest
ta nägi, et naisuke on tugew, sooniline eit, karwase

lõuaga. Hiljem oli mees sageli silmanud piiluma:
naist ja alati ainult waetvu ta eest pakku pääs aud
Ükskord aga oli naine mehel kuuehõlmast kinni haa

ranud, surmahirmus oli mees enese meel lahu ra
beleda suutnud ja oma maokotiga punuma pih
nud. Mees oli aga wilets jooksja ega jõudnul
wihase naise eest kuigi kaugele. Mees nägi ära, e:
pääsmine lootusetu ja otsustas hädas äärmist alu
nõu tarwitada: awades koti, puistas ta selle sin
maha sa jatkas tagasiwaatamatult meeleheitlikk'
Põgenemist. Madutõke osutus esfektseks, sest li:
pawa eide rasked sammud kadusid kõrwaltänawasä

Madupüüdja oli küll pääsnud fuuria kohutamata
kätest, kuid selle eest läksid aga ka kallid maod ta
duma.

(Järgneb.)
Mees müüs teise mehe maha.
Wiljandi rahukohtuniku juures oli arutuse',
haruldane Pettuselugu. Nimelt oli talumees And
res Alt ühes heintega maha müiinud oma sõbra
ja saanud tema kilost 31/2 stuti. Alt oli mõel
nud nimelt tüssata linnameest, kes heinu ostab ja
selleks peitnud oma sõbra koormasse, et koorem
rohkem kaaluks. Niipea, kui heinad kaalutud, Pst
di sõber koormast wälja ronima ja jalga laskma.
Pärast rahamaksmist märkas ostja pettust ja andis
asjale käigu. Kohtus selgus, et mees, kes ühes
heintega oli ära müüdud, kaalus 76 kilo. Kohtu
dik karistas Andres Alti 1-kuise wangistusega

peale. Naljakad mehed need „Mlungud" (walged
mehed), mine ja saa neist siis aru..
Huwitawaid lugusid jutustawad isikud, kel on
palju tegemist olnud madudega. Keegi madupüüd

tingimusi.

ja tuli kord kotiga madupargi poole, et kotisolewaid

Õöl wastu esmaspäewa juhtus Peipsi-ääries wal
las Kasepää külas sibulawaraste waritsem sel raske

mürgiseid loomi rahaks teha. Möödudes laduhoo
nest, kust kuuldawasti sagedasi Vargusi oli toime
pandud, astus mehele äkki teele ette salapolitseinik

ja äärmiselt ebawiisakalt käsutas teda koti sisu näi
tama. Järsk käitumine Võttis madupüüdjal tahte
politseiniku soowi täita ja ta Vastas, et kotis on
tema seaduslik Vara ja kellelgi pole sellega tegemist.

Detektiiw krahmas Vaidlus-hoos kotist kinni ja,
awades selle, pistis oma raswase käe libedate loo
made Vahele. Walgustsaanud maod tegid ägedad
hülpped Vabadusse ja mõni neist pühkis oma libeda

Tvhmmes madAbegi^

sarnased arwed mitmesugustelt asutustelt ja 'isikutelt, mis

seiswate wolinike häältega.

keeldude peale Vaatamata mao sabast kinniwõtmise

kuidas ta kord waatles, kui suur rott näris «püütonil

arweid 5952 kr. wäärtuses. Nende seas leidusid isegl

joni liikmete ja linnapea wahel ägedaks. Wiimane kõne
les, et ta küllalt energiliselt kaitsnud linna huwisid ja

määrati 10 shillingut rahatrahwi korduwate

On teada juhus, kus püüton on olnud söö
mata tervelt 19 kuud. Loomulikult ei söö maod tal
wel külmaga, vaid wiibiwad talweuinakus ja selle
aja wältel on ka nende wähetundlik närvisüsteem
kõik tundmused hoopiski kaotanud. Wangipõlwes
lasewad püütonid näljastel rottidel eneste küljest
lihatükke wälja süüa ega tee sellest suurt väljagi!
Fitzsimons oma raamatus „Snakes" jutustab,

Linnawalitsusel pidi olema rewideerimisel, augusti alu>.
rjigisummasid 6937 kr., eriotstarbe-summasid 2857 kr.,
teistele asutustele kuuluwaid summasid 17.216 kr., mit
mesuguseid muid summasid 3532 kr. sa kaupluste-krcedi
toridelt saadud 5521 kr. Kokku seega 36.066 kr. Samal
ajal oli linnawalitsusel aga katet ainult 3977 kr., seega
ainult ühe kümnendiku ümber.
Lisaks nendele summadele oli linnawalitsusel weel
tasuda mitmesuguseid linna raamatutes arwele wõtmata

poolt ja 6 häält wastu seega jäi wähemusse. Aru

mehele siis, kui Johannesele pärast terwekssaamist

toimitakse üks kord kuus.

naha läbi ja õgis ahnelt mao ilusat walget liha.
Imelikul kombel ei teinud madu sellest umbes wiie
.ninuti wältel wäljagi ja lõpuks tõstis laisalt oma
pea sa ühe silmaga vaatas uniselt vatti, pööras siis
ta poole teise silma ja waatas veel kord häbema
tut kallaletungijat. Olles rotti maadelnud ja asja
üle pikemalt järele mõtelnud, Wkas ta laisalt roti
ninaga enesest eemale, kuigi ühest lõusta löögist
oleks olnud küllalt roti waikseks-tegsmiseks! Et
aga rott oli näljane, tuli ta Me tagasi ja jatkaS

on kõige suurem, täielikum ja walikurikkam Eestis.

tu walatakie. Wõi jälle pumbatakse klaasist pritsi
ga muna parajasse paika. Puff-adder (Bitis
arientans) on Mabas looduses hoopis äge weli,
kuid kui pista teda klaaspuuri, ei tunne teist äragi.
Warematel aegadel, kui maduparki weel olemas ei
olnud ja Fitzsimons madusid klaaspuurides Pidas,
juhtus sagedasti, et järelewaataja püüdis kinni
suure roti ja pistis selle puuri, kus oli terwelt üks
teistkümmend puff-adderit sees. Mees mõtles, et

kõrwaldatäkse madudelt pritsimiswõime, ilma et see

des mäest üles, kostis äkki ime

lik kõlin, just kui oleks teras
wedru Põrandale kukkunud.
Silmasin umbeS kümne sam
mu kaugusel kuue jala pik
kuse musta mamba Aafrika
mürgiseima mao. Mul oli küll
laetud haawlipustol wööl ja
momentaalsM haarasin selle
järele. Kuid enne kui suutsin laskeriista puu
butada, oli madu juba minust möödas ja
weel nii ligidalt, et riiwas sabaotsaga mu säärt.
MikS tal mi kiire oli, ei tea. Wõib-olla, oli ta
minu-ilmumisest, nagu minagi, ehmunud, ja lasi
jalga kodu poole. Jällegi tardusin paigale seisma

Tallinna Eesti Klrjastus-Uhlsuse

kerega politseinikul mööda habet. Surmahirm
Valdas mehe, kuigi ükski madu meest ei solwanud,
arwas ta seda kindlasti. Ja nähes weel, kuidas
üks käsiwarre-jämedune loom ta jalgade ette kuk
kus. Vajus mees närwiwapustusest rabatuna mao
püüdja käte Vahel kokku. Wiimane toimetas mehe
koju selle MMastaja abikaasa juure, kuid ei julge-

Poisikese õnnetu surm.
Raske õnnetus rewolwri waatamisel Peipsi ääres.

õnnetus rewolwrikuulist sai surmawalt haama a
Kusma Amelin.

Kasepää külas elutsewail Amelinitcs warastati jar
jekindlalt kõrwalhoonetest kuiwama asetatud sibulaid
Waraste waritsemine ei annud kunagi tulemusi. Õul

wastu esmaspäewa läks Kusina Amelin ise walwei
pidama ja kutsus kaasa naabruses elutsema 21 a.
Terenti Õrlowi. Wiimane wöttis kaasa isa rewolwri.
Kui juba wäljas oli kaua wargaid asjatult oodatud,
mindi Amelint tuppa. Toas küsis Kusma Amelin
rewolwrit waatamiseks. Õrlow wöttis taskust re
wolwri ja ulatas palujale waatamiseks. kuid korra
ga kõlas pauk ja Amelin langes surnult põrandale.
Kuul oli temale tunginud rindu.
Noormeeste wahel mingisugust wihawaenu ei tea
tud olewat ja encmMt on' 'l n>lt ju it im ga.
JLAJ'TE RÕÕM"
Jg" oa laste parem sõber I gg
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Nr. SSS

n g e » «* leht
Kohalikke teateid.

Põllumeeste nõudmised linnu
walitsuse wastu.
Harjumaa põllumehed oma koosolekul «Mid
wastu muu-seas ka järgmised resolutsioonid, mis
sihitud Tallinna linnawalitsusele:
Nõutakse kategooriilselt Tallinna ltnnawalit
suse fundmääruse muutmist, mis põllumeestel ära

16 aastat päästearmee lipu all.
O

Esimesi sa wanemaid naispäästearmeelasi CestiS on

Tabati Saaremaa murdtvaras. Paides tabas po*
Ittsei Andrei Alliku, £8 a. tvana, kes oli Kuressaare kri
minaalkomisfarilt tagaotsitatv kui süüdlane Pihtla Tar
witajate-ühisusse sissemurdmises ja Marguses. Allik on
warem kohtult Marguste pärast karistatud ja käib ringi
hiromandina. Wiimase teaetvuse juures tabati ta ka

envoi L. Ba I u 1.. &a õnnistati päästesõduriks 81. au

gusti! IÖSB PetrõgrddiS. 1920. a. opteeruS L. Bakul

Eestisse, kus töötas päästearmee meetodil PaideS. käsu

Eesti tantsuõpetajate-autosportlaste edu wälismaal.
A. Poolgas ja H. Küttim Guroopa-matkat.

Paides.

Narwast.

tati aga hiljem Lätimaale. Päästearmee töö atvamisel

Testis saadeti L. Bakul Tallinna ohwitseride tõlgiks,
kus ta ka praegu wiibib.

Mõne reaga.

keelad suwsl tapetud sigade, wasikate ja lammaste

linna toomise. Põllu töökojalt selle sundmääruse
tühistamiseks abi nõuda.
Nõuda, et Tallinna linnawalitsus ja -woli
kogu oma sundmäärusega linnaturgu nii korral
daksid, et talupidajad turul saaksid põllmnajan
dusfaadufi müüa ilma waheltkauplejateta, saades
oma saaduste eest õiglasemat hinda ja tarwitaja
saakS kauba odawamalt ja rikkumatult kätte.
Maakooliõpilastole wõimaldada linnakoolides
linna õpilastega ühisel alusel hariduse saamist,

S&effnlÜbalätr 80. 1036

Leiubüroosse toodi keva wasktraati. hall wiltkaabu.
naisterinnahoidm ia keskraamatukogu lugemiskaavt Oti
lie Jostsom nimele.

..ühisabi" lotertt-allegri peetakse Tallinna põllu

majanduse näitusel. Põllumeesteselts andis selleÄ ta

oodates selleks h a ridus- sobsiaalministeeriumi kaas
abi.

Kristjan Tults 50-aastane.
Linna maamõõtja Kristjan Tults sai teist
päewal 60 aastat wanaks. Linnateenistuses on
ta juba 1. maist 1910. a. Tagasihoidliku ja waikse
töömehena on ta 23 aasta jooksul Tallinna pla
neerimisel ja kujundamisel saatnud, korda Palju

suta platsi.
Teatripiletite müügi põllumajanduse näitusel awab

Tallinna Töölisteater. Näituse puhul on teatris erakor
ralrsed etendused.

Turu teateid 29. augustil.
Teisipäewal turul harilik ilme. Turuplatsi fillu

tamise pilhul müüjateread tugewastr kokku surutud;
tundub ruumipuudus. Turul endiselt palju juurwilja,

tembrit omakaitse-päewana hakata Pühitsema.

17. septembril pannakse ka mälestustahvel
Niine uulitsal Trepi majale, kus asus omakaitse
staap.

Eestis fftsfexttotoffe «vtbuitfe.
Oleme harjunud juba Eesti heeringatega ja

Tallinna põllumajanduse näituse puhul tulevad et
ihkandele järgmised etendused: reedel. 1. septembril. Kal

mani operett „Kvradiratsur". laupäewal. 2. septembril.
Benatzkh operett „Walgehobu wööraStemajaS". Eten
duste algus kell 8 õhtul. Pääsetähed eelmüügil EStoo
nia teatri kassas.

Töölisteater.
NeljapSewal „Nettstd lampidega".

Selle näidendi senised etendused lätsid viimase Mi

«aluseni täiskiilutud saalidele ja paljud pidid ruumi

puudusel tagasi minema.
Et laupäetoaseks etenduseks eelmüügi järele otsusta

deb, jälle on oodata suuremat tungi, siis on sootvitaw
kasutada just neljapäevast etendust. Aga keS tahab pa
remat kohta saada, see muretsegu ka neljapäevaseks eten
duseks pääsmed juba eelmüügilt, sest sellelegi etendusele

on eelmüük juba väga elav.

Reedel „Wa«se mehe ututall" 64. korda.
Selle komöödia parimaks soovituseks on tema edu
läinud hooajal.
Pääsmete eelmüük igal päepal kella 10—12 e. l. ja
etenduse õhtul kella V alates.

Ülikooli teated.
Dots. U. Karell ToriwoSffe. ülikooli 1. haawaklii

niku juhataja dots. U. Karelli asetäitjaks, kes sõitis välis
maale 26. aug. kuni 17. sept. imuu seas üliõpilassport
laste juhina), määrati dots. B. JürgenS.

Ametalalist muudatust. Oma palvel vabastati

ametist loomaarsti teaduskonna sisehaiguste kliiniku noo

rem assist. K. Pittin. Ta asub Kambja jaoskonna loo

maar.tiks. Metsakasutuse kabineti noor. assistendile B.
Kaljole lubati sõita Poolasse teaduslikul otstarbel 1.—21.
sept.

Rektor J. Kõpp puhkuselt tagast. Rektor J. Kõpp

on puhkuselt tagasi jõudnud ja asunud ametikohuste täit

misele. Samuti on tagasi matemaatika-looduSteadus

senistes ruumides Laial tän. suure gildi majas. Hil

jsm wiiakse ka see osako' Ae end. malmitehase hoo
nesse.

SooduStnS kooliealistele karjalastele. Navtva lin
ncrivalitsus on otsustanud tvõimaldada karjalastel, kes
õppetöö alugusekS ei jõua kohale, jatkata õppimist Dol
gaja-Niitva algkoMs, mis asetseb Navtva-Jaanilmnas.
See !vastu>tuleik on tingitud asjaolust, et Nartvas on roh
keSti kooliealisi kohwade wanemate lapsi, kes kartvad su
weti karjas ega jõua õppetöö aluks tagasi Navtva. Tä

nawu pääseb. Dolgaja-Niitva algkooli õpilas:-

karjal apsi ainult viiratud artvul. Tuletvikus tahetakse

mis tänawu märksa mattswamad läinud aasta oma

Navtva ümbruskonna talupidajate aktsioon-toimkond oma
koosolekul otsustas astuda läbirääkimistesse Naotvakaup

kilogramm. Rohkesti suurt siiakalu, hind langenud 55
sendile kilost. Latikad maksawad 35 senti ja karused
25 s. Soolakalast nõutakse elawalt eesti heeringaid,
dest.

Marjaturul on rohkesti pohli ja mustikaid. Ku

na waarmarjadel hooaeg lõppemas; samuti ka sõstarde.

Õuntest on walge Kaar. kuigi tvälimufelt räbal, sest

parem kaup läheb Soome. Pirnid on meel wäikesed ja
just mitte kõige maitswam: on wiimasest tormist'puu

vett mahaaetud milt. ,
Tallinna sadam

Mirumaalt.
Talumehed nõuawad piimahinna kõrgendamist.
meestega piimahinna kõrgendvmise asjas. Talupidajad
tootvad põhjuseks sellele nõudele asjaolu, et tväliswrgu
del on piimasaaduste hinnad wiimasel ajal tublisti töuS
nud, kuna siseturul Püsib ebanovmaalselt piimaliiivi hind
endme. Aktsioom-toimlkond otsustas nõuda piimahinna
kõrgendamisi sendi tvõrra liitrilt, s. on 6 sendilt 7 sen
dile. Piimahinda tõstes 1. sept. NarwaS wleks müügile
piim senise 7 sendi asemel 3 senti liiter.

Kolm uut maanaiste seltsi. Narva-tagustes wal

28. augustil 1933. a.

Sisse Kääritud: Poola aurik ..Slask" segakaubaga
Anttverpenift. Rotterdamist. Gdyniast üle Danzigi. Sak
sa aurikud: ..Nordlcmd" segakauba ia reisijatega Stettii

nist Wrtburg" segakauba ja reisijatega Stettiinist

„Geier" segakaubaga Bremenist. Soome aurik „Viola"
segakaubaga ja reisijatega Helsingist. Eesti aurik ..Ko
dumaa" kaliiniga Kotka saoks Jminghamist. Eesti we
durlaew ..Triks" pukseeris praami nr. 1 metsanmtln-a
-liga W aistest. .

Wälja klaaritud: Saksa aurikud ..Nordland" se
gakauba sa reisiiatega Helsingi. .
ja reisijatega Wiiburi ja Kotka. „©eier" itlejiiir.irb

kaubaga Breemeni üle Wiiburi. Eesti aurik ..Kodumaa"

kaliiniga Kotka. EeSti m.-l. ..ftax" segakaubaga Luid
vät. EeM purjekad ..Lilli" segakaubaga Kaberneeme,
«Selma" tühjalt Werki. ..Wilma" tühjalt Neeme. ..Hel
ga" segakaubaga Puulaidu. ~Kalew" segakaubaga Kõpu
randa. .Selma" segakaubaga Kuka randa. «Lind" sega
kaubaga Spithami.

Tallinna apteekide õõwalwe.
IrtfhJem#! ivast» kesknädalat: R. Georgini apteek

Wiru tän. 15. tel. 450.89; A. Jõksi apteek Pal
di»ki mnt. L. tel. 481-18; W. Kuik'i apteek Liüva

dadeL on halatud organiseerima maanaiste seltse. Nii
on kutsutud ellu L-vlienbaohi asunduses maanaiste selts,

kus valiti esinaiseks Narva abilinnapea abikaasa A.
Baohmann. Skarjatina walla Omuti küla? asutatud

maanaiste seltsi esmarsoks valiti pr. Tooming. Asuta
mi sel on veel Kose walla Konduschi külla maanaiste

Ms.

Tulekahju KõnnuS. Pühapäeva ööl süttis Ksn

nu walla Suru külas koolimaja lähedal asetsew karja
laut, mis kuulus Eltsabet LaagerkWlile. ja põles maa
ni maha. Tules hävines 5000 kg heinu. Kahju ulatub
600 kroonile. Tulekahju arvatakse alguse saanud ole
vat süütamisest.

Õpetajate päev 9. septembril. Wirumaa Õpetajate
Liidu korraldusel on kutsed saadetud õpetajaile laiali
osavõtuks Wirumaa õpetajate päevast, mis peetakse S.
septembril kell 12 päeval. Päeva kavas on referaadid:

1) Karistus kasvatuses dir. H. Roos. 2) Töökor
raldus maa-algkoolide esimeses ÄaSsiS M. MeoS,
8) Hoolekande AeSannetest koolis P. Raudsepp,

Kesknädalal waStu neljapäewa: Kadrioru atteek
Narma mnt. 52-b. tel. 808-01; Suur-Pärnu apteek
S. Pärnu mnt. 22. tel. 403-21; E. Ratsoni apteek

Niguliste tän. 5, tel. 480-09; S. Urmi apteek -<

W. Tartu mnt. 28. tel. 803-55.

Alatiue õõwalwe: Tallinna Shise Haige
kassa apteek Sstoonia pst. 28. tel. 402-88; F. Kuu
«oti apteek Kopli. Setteri teh. 4 tel. 10.

Kehra tahetatife ehitada uus koolimaja. Oma vii
masel koosolekul otsustas Anija vallavolikogu Kehra
koolimaja juures veel käesoleval aastal teha hädavaja
liite remont, ühtlasi otsustati Kehra ehitada uus kooli
maja ja vallavalitsusele tehti ülesandeks selleks koos
tada eelartve ning samme astuda koolimajale Platsi leid
misekS. Kuna senises Kehra koolimajas on kahe õpetaja
korterid muutunud elamiskõlbmatuks, siis koolitati valla
valitsust eelolevaks õppeaastaks üürida kahele õpetajale

korterid wäljaSpoolt. Et aga uue koolimaja ehitamise
küsimuS ei olnud vallavolikogu koosoleku päevakorras
ja sellega Liigile volinikele õigel ajal mitte teatavaks teh

tud, saatis Harju maavalitsus Me küsimuse tvallawoli
kogule uueks otsustamiseks.

Laat Wasalemma. Keila vallavolikogu otsustas

Wasalemmas Haapsalu maantee ääres asetseval Jüri
Kuljuse krundil igal aastal laota pidada ja selleks nõu
tada maavalitsuselt nõusolek.

Paidest.
Paide laat. Esmaspäeval peeti Paides laat, mis

oli rahvakehv. Loomi oli vahe ja hinnad harilikud. Ka

ZSrnmmaalt.
PAistvvre-Türi laskewõistlus. Pühapäeval peeti
Türi laskerajal Pilistvere ning Turi malovk. vaheline
laKewöistluS. WõitjakS tuli Pilistvere malovk. 3703
silmaga Türi 8584 s. vastu. WintipüSsist laskmises tu

>lid kohtadele: 1. A. Järvekülg (P) 242 s.. 2. R. Pih
lal (P) 212 s.. 3. H. Rõiit (P) 207 s.. 4. P. Salm
(P) 202 s. ja alles 5. J. Semmel (T) 201 s. Spordi
püssist laskmises: 1. K. Lott (P) 249 s., 2. J. Bach
(T) 242 s., 3. J. Semmol (T) 241 f. Püstolist last

Mihkel Emmustil varastati öösel heinamaalt koti otsast

lammas. Kahju 20 kr. Kuksema vallas Wariwere kü
las elutseval Otto Tteufeldtil varastati kolme mesi
puu meekärjed meega ja mesilased surmati väävliga.

ned pisemad puhastustööd ja vaesed võrwad kolida
uude majja.

Ehitus on koridori süsteemi ja tubade jaotuS väga
otstarbekohane. Tubasid on kaheksa. Ka

nagu saun, aidad ja teised on juba valmis. Aleviva

litsusel tuleb nüüd aga vaeste mahutamisega veel tege
mist, sest priikorteri tahtjaid on märksa rohkem kui lu
bab ruum.
Seni puudus Mustvees vaestemaja.

pandud karika.

Wõrumaa õpetajad tulevad kÄku. Äleriilliku õpeta
jäte kongressi järellainena on kokku kutsutud 9. ja 10.
septembriks Wörumaa Õpetajate Liidu üldkoosolek, mil
lega ühenduses peetakse ka kohalik õpetajate-päew.

Wõrulase kunStinättuS. Wõrulane prl. Nadja Me
lesk, kes mõne aja eest Lõpetas ..Pallase" kunstikooli, kor
raldab eeolewal sügisel WöruS oma tööde näituse.

Uvrmuaett.
UrvaSte kirik remonteeritt. Urvaste kirikus, mi»
väliselt jättis palju soovida, ja seifi» päris halersemi»-

Mil sandiN. r
Linavabrik jääb seisma. Wiljandi linavabrik

jäävad seks ajaks tööta ja neile palka selle aja eest ei
maksta, kuna meeStöölised leiavad tööd remonttöödel.
Peale remonti võetakse tagasi kõik senised naistöölised.
üle 200 uue kesKoo-lrõpilase. Esmaspäeval algaS
keskkoolides õppetöö. Keskkoolidesse astus 206 uut õpi

last järgmiselt: Põltsamaa ühisgümnaasiumi 85,
Wiljandi maakonna poeglaste gümnaasiumi 80 ja
Wiljandi haridusseltsi gümnaasiumi 90.

Adcrdi-tegemine tõi surma. Mõned päevad ta

väärses seisukorras, on lõpule jõudnud mõnda aega kest

nud põhjalik remonttöö. Katus parandate ja värviti, sa
mutt seinad ja torn. Ka kiriku sisemust korraldate.

VetserimmUt.
Järjekordne tuleõnnetus GennoS. Senno walla

Podgramje külas langesid tuleõnnetuse ohwrikS Semjon

Wolikowile kuuluwad elumaja ja loomalani. Sisse põ
les ka suur osa majakraami. Hooned olid kindlustatud
700 kr. eest, kuid tegelik kahju ulatub üle 1000 kroom.
Tuli sai alguse hooletuse tõttu pliidi alt wälja langenud
sütest.

neiule Marie E-le abort. Abordi-tegemine ebaõnnes

linna Haigla arstid ei suutnud noort neidu

niStaS raskeks.

PoWose õnnetus mängimWt. Wõhmuta v. Pais

tevälja külas mängis Kiilvanderi 2Vz* a. poeg Harald
talu õuel asetseva raudsaha juures. Õnnetul kombel
tõmbas ta saha endale jala peale, murdes endal vasaku

reieluu. Poisike toimetati Paide maahaiglasse ravimi
sele. kus vigastus tunnistati raskeks.

Tamrotahjur Järva põldudel. Miku ümbruSkon

na nisupõldudele on tellinud viimastel nädalatel taime
kahjurid, mis on hävitanud mitmel asunikul peagu kogu
suwmisu-sagai. Wüd on talupidajad astunud samme,
et nende kahjud hinnataks ikalduSlaenu saamiseks.

gwsi tehti Tuhalaane vallas üheS saunaurtsikus kellegi

tus ja neiu sai veremürgituse, ta toimetati • Wiljandi

Päevapildi abil tabati Sõlmid. Läinud talvel pal

kaS kaks tundmgta meest J.-Jaanis asuva K. Petersoni
endale sulaseks, võttes ..kindlustuseks" P. käest 7 kr.
raha. Kelmid jäid kadunuks. Nüüd õnnestus politseil
selgitada kelme. Nendeks osutusid tartlane Karl LakS ja

RcllwereS elutsev Th. Tundja. Kelme õnnestus pal

jastada krim.-politseil ülesvõtete järgi, mis näidati kah

RMirabamkne põldudel jätkud. Pimedate ööde tõttu
jatkuwad wargused põldudel rukkihakkide juureS. Wihud
pekstakse ükshaawal teradest tühjaks ning asetatakse siis

sügisel oli nii Haridusseltsi kui ka maakonna gümnaasiumi

Tswetkowi elumajja tungisid omaniku äraolekul wargad,
teheS majas puhta töö. Ära wiidi kogusummas '3B aSja
üle 200 krooni wäärtuses.

sisseastujaid ümmarguselt 70. Sisseastujate arv on
tänavu tõusnud maalaste arvel, mis näitab, et maal on

ja näitusplatsil taSkuwargusi. Kodanik Anna Z.-l Ma

raStati ühes käekotiga 240 Soome marka ja 80 krooni.
Peeter T. taskust näppasid wargapoisid kuldkella 350 kr.
wäärtuseS. Mehel politsei abiga aga õnnestus marga
poisse tabada. Taskutvargaks osutus Tallinnast _ sisse

Lattik meele näitlejat-kunstilast Hilda Gleserit, kelle põrm
puhkab Wiljandi surnuaial just selles kohas» kuhu rahvas
on kogunnenud mälestama oma kalleid lahkunuid.

Wttfandimaalt.
&obmte jäi omttißttfe alla. ESmaspäewal jäi

Suure-KSpu Mallas liiniomnibuse alla sama walla Ka
ruse taluperemehe Jaan Martinsoni hobune, keS sõidu
kit kartes risti ette pööras. Hobussl murdus jalaluu ja

svmaid wigastusi. Inimestega õnnetusi ei olnud.
Sigade Punata ud. Aidu wallaS on ilmnenud sigade
punataud. Loomaarst tvõttis tavwitusele abinõud, et
taud edasi ei leMiks.
Pokutatse rohkesti rukist müüa. Walitsuse poolt kor
raldatud ankeedi järele pakutakse Viljandimaal õige roh

kesti rukist müüa. üksikud talupidajad pakutvad rukist
samal määral, mis läinud aastal, kuid pakkumiste hulk
näib kasivamat.

WärSka setunaistest koosnema margasalga. Mainitud jõuk

saabus esimesel näituspäetval Tartu ja pani toime rea
näppamist.

arendama hakata seakaswatust selles rajoonis, mis ma

Tartumaalt.
LaMSvöMused MustweeS. Mustwees peeti ma

jalgratas.

lewkonna laskewõisölused rändkarikale. Wöistlusest wöt

üliõpilastelt ja umbes 160 endistelt üliõpilastelt. Pidu

Laulupidu Kõigis. Pühapäewal peeti KoigiS laulu
pidu. Mm oli ilus ja osawött laulupeost oli rohke.

tis osa 15 maletvlast. Karikat kaitses Mustivee rühma
maleSvlane O. Rosin. Nüüd jäi ta aga silmade arwulr

jooksul tühjaks on rabatud rida rukkihakke.

Murdwargus Wilo wallaS. Wilo wallaS Stepan

Politseipeegel.

Mälestati Hilda Gleserit. Pühapäeval pidas õpe

taja J. Lattik Wiljandi maakoguduse kalmistul surnuaia
jumalateenistust. Mälestades lahkunuid, tuletas õp. J.

Wõhma meeste uus vttewõte. Pühapäewal asutasid
Wõhma ühistegeliste ettemötete ümber koondunud ini
mesed uue ettewötte Kesk-Eesti Seakaswatuse Seltsi,

sõitnud noormees. Kriminaalpolitsei likmideeris _ka

hoolikalt hakki tagasi, nii et wargus wõib seista kaua
awastamata. Nii leidis Irboska walla W asise küla ela
nik Aleksei Barinow, et tema põllul teadmata miS aja

jandi keskkoolis õpib tänavu ümmarguselt 600 õpilast.

ta lasti maha. Ka omnibus tvajus kraami ja sai tväil

Tartoks

tatud. Talle Wdud noaga selga haaw, mille arst tun

päästa ja ta suri pika vaevlemise järele.
Suur tung keskkoolidesse. Esmaspäeval, mil kesk
koolid avasid oma uksed õpilastele, selgus, et Wiljandis
on keskkooli astujate arv tänavu märksa suurem kui egl
misel sügisel. Wiljandi Eesti Haridusseltsi gümnaasiumi
esimesse klassi astus 80 õpilast, sama palju õpilasi astus
ka Wiljandi maakonna poeglaste gümnaasiumi. MõlemaS
koolis avati esimestele klassidele paralleelklassid. Läinud

majanduslik olukord halanud paranema. Kahes Wil

Kirna vald stmreneb. Wäätsa valla talud

Reopalu A, Reopalu B ning Reopalu kõrtstkoht eralda
takse arvates 1. apr. 1984. a. Kirna walla külge. Sel
lega muutub nende talude elanikel asjaajamine hõlpsa
maks, kuna Kirna vallamaja ja koolid on tunduvalt li
gemal Wäätsa valla omadest.

Omaniku kahju 140 kr. Wäinjärwe valla Wahu Mas

lik immatrikulatsioon on aulaS 14. sept.

temaja seesmise ehitusega ollakse juba lõpul, veel mõ

lega omandas Wörumaa malew kindral RoSlalt wälja

hinna, karika, omandas Pilistvere läädawal, kuna saa
vutaS juba kolmanda võidu.

konna dekaan prof. H. Riikoja.
Juba 450 sisseastujat. WiimaSte andmete järgi on
Tartu ülikoolile esitatud 300 siSseastumiSpalwet uutelt

elutseval Julius Sitsikul varastati lukustamata küünist

damamuulil.
Mustvee vaesed uude waestemajja. Mustvee waeS

Kolpino gulänjel pussitati. Külje walla Kirsina küla
elanik Jwan Sanotskin atvaldas politseile, et teda umbeS
nädalapäewade eest Kolpino küla gulänjel olewat pussi

WaraSte töSpäewad näitusel. Tartu kriminaalpolit
seil oli näituse päewil rohkesti tegemist, kuna elanike ko
dust äraolekul pandi toime rida wäiksemaid sissemurdmisi

viisid nad ka Helene Kingu jalgratta, mis oli seal pa
randusel. Wöhmuta vallas Jalgsema külas elutseval

na». WõitjakS tuli Wörumaa malewa laskemeeskond, keS
saawutaS tagajärjeks dv silma rohkem kui lätlased. Sel

rohkeim silmi 112. Wõistlused toimusid Mustvee sa

vanaeide polt Kerksi vallas elutsevale 23-aaStasele

taskust rahakott 11 kr. vahaga ja Pastal poekaupa äri letilt

Rida vargust. Esna vallas Kodasema asunduses
murdsid vargad Karl Pollwerki töökotta ja viisid sealt
ära mitmesuguseid tööriistu 300 kr. väärtuses. Kaasa

malevlasest A. Tihomirov'ist maha, kes saavutas kõige

tantsuõpetajatest ja teistest maailmakuulsustest.

miseS saavutvs.esitoh» -K«Dstt <P> 127 s., 2. N. Enno

jusaajale ette.

kaks Põrsast, kelle omanikku ei leitud.

tantsuõpetajad kooS maailmameistri V. Sildes
ter'iga kongressi puhul Daani pealinnas sealse
suurem ajaleht „B. T." poolt korraldatud toõtft
lusballil, kus nad tulid esikohtadele. Meile jõud
nud Daani qjalched toowad kiitwaid arwuStusi
Eesti tantsijate wõimetest ja Palju Pilte mets

81. augustist. Naistöölised umbes 150 inimest

wäljaspoolt kaupmehi oli vähe. Laadal pandi toime rida
vargusi. Laadakaupmehel J. Kõrbel, kelle eluk. Wiljan
diS, varastati laadaplatsil ärist ülikond, mille väärtuse
omanik hindab 60 kr. Koidis elutseval Pandil varastati

5 kr. väärtuses. Kuimetsa vallas elutseval Soondevgil
varastati restoran ..Estikas" pummeldamise ajal ära
rahakott 65 kr. rahaga. Laadaväljalt leidis maamees

Eesti paremad tantsuõpetajad A. Poolgas ja
H. Küttim ühes abikaasadega sooritasid asja A.
Poolgase autol A—1451 pikema ringmatka Eu
roopas algawa hooaja tantsu-uudiste Eestisse
toomiseks. Euroopa tantsuõpetajate selleaastane
kongress oli Kopenhaagenis 17.—19. aug. Victor
Silvester'i juhatusel. Samal ajal esinesid meie

jääb seisma remondi tõttu paariks .nädalaks, avwateS

(T) 127 s., 3. A. KiPpel (T) 126 f. Wäljapandud au

Harjumaalt.

Euroopa tantsukuulsused. Wasakult Euroopameister A. PoolgaS, pr. M. Poolgas, maailmameis
ter V. SilveZter, pr. Silvester, maailma-meistrimõistlustel esikohale wlnud H. Küttim, pr. C. Küttim.

4) Ülevaade õppe- ja kasvatustööst Wirumaa koolides
1952./S3. Kooliaastal —Wirumaa koolivalitsuselt.

laia tän. 84. te:. 481-70; R. Lehbert ja K. Echneideaj

apteek Apteegi tän. 1. tel. 481-05.

Teater ja muusika.
„Estoonia" teater.

tatvalt ümber. Puutöö-osakond jatkab esialgu tegvtvust

muuta ümber üks Navtva algkool Zarjalaste-kooliks, kuo
õppetöö algaks kuu aega hiljem, kui linnakoolides.

tänawu saime sellele uudsekaubale lisaks arbuusid.

Kui mõne päeva eest keegi kodanikest pahandas
puuwiljakaupluse vaateakna ees arbuuse näheö,
st näe, mille eest välisraha kulutatakse, fiiS tröös
tis teda naaber, kes teadis, et see lõunamaa wM
on puha Eesti päritoluga.
Arbuusidele oli tänavune põuaaeg väga ka
sulik olnud ja juba varasügiseks valmis esimene
wtli. Kasvanud on arbuuS täiesti vabaS
looduses, ainult kevadel vara tuleb teda kaSva
tada klaasi all, kui on öökülmasid ja vilu tuul.
Arbuusi kilost küsitakse kauplustest 2 krooni.

1923. a. ja töötas Wörus tööstuskooli õppejõuna. Se
nine Narwa tööswslkooli juhataja Jwask jääb juhataja
abiks. 1. okt. kolib tööstuskooli rauatöö osakond D. Si
nowjetvi end. malmitehase hoonesse, mis ehitati toas

lillesid ja marju. Sunaturg omab hooaja wälimuse.
luurwiljaturul hinnad püsiwad. samuti ka teis
tel turuosadel. on silku ja kilu mähe
iä hinnad kõrgemad, silkudel 23 ja kiludel 18 senti

ilusat ja ees seisawad weel mitmed suuremad tõod.

Sündinud on K. Tults Taali walla Kalmu
talus Pärnumaal. Pärast Treffneri eragümnaa
siumi lõpetamist astus Pihkwa maamõõdu kesk
kooli ja selle lõpetamisel WitebÄki kubermangu
maakorralduse komisjoni maamõõtjaks. Kodu
maale tagasi jõudes astus Tallinna linna teenis
tusse, kus on üldise lugupidamise wõitnud linna
teenijaskonnas kui ka pealinna elanike keskel.
Jõudu edaspidiseks tööks!
„Omnkaitse-päewnks"
18. september.
Kuna omakaitse organisatsioonile Tallinnas
18. septembril 1917. a. pandi alus, siis kavatse
vad 1. jaoskonna tolleaegsed tegelased 18. sep

Rarwa linna tööstuskooli juhatajaks on määratud

ins. August Muti. M. lõpetas Tallinna tehnikumi

mille juhatuse asukoht on Wõhmas. Uus selts tahab
rustab Wõhma eksporttapamaja sigadega.

Varastati waukrirattad alt. Georg Moose S teatas,

et Dtroomt randa tviiwal uuel teel wavaStatud tvee

wedamise tvankri alt kõA neli ratast. Wanker kuulub
Tallinna lrnnatvalitsusele.

Ropu suuga Marie. Lowttse Reinmann kaeba? po
tttselle, et Marie UueSson sõimanud teda roppude sõna
dega. MSlemad natSkodanikud elutsewad G. Göörenst
tänatval ö.
õnn weel, et ei aemud tera. Johannes Bekmanntle
tunginud 28. augustil Koidu tänatval kallale Ertvinßei

ning ja Arnold Seikr. Kallaletungijad löönud Bek

manni kätega ja noapeaga.
Habeniehti ei olnud enam. 1. jaoskonna politseinik
August Below läkö 29. aug. ööl Nxrhrpostile. Temal tu

lj tvastu linna elektrijaama juures Arnold Habenicht,

kes oli joobnud ja haktaS kordnikku sõimama ning „igate

tviisi tögama", nagu räägib poltisei protokoll. Kordnik
haaras siis sõimajal kraest kinni ja tahtis teda tvna po
litseiarestimajja. Sel teol hüppas- aga wangistatu Ran

nawärcvtvamäsl w õsastikku. Kordnik otsis küll. aga

Habvmchti ei olnud tusk:.
Trammi kokkupõrge woowoorimehe waickriga levdiS
29. augustil asot S. Tartu maanteel. Kokkupõrkel pai

sati ivoortmehe tvanker ümber ja wantril iStuw Alek
sandra Juga paisati tänawale. Juga toiidi kesthaiglaise,
kust lahkus pärast esmaabi saamist. Trammi juhtis Ar
nold Kirats. tvoorimeeS oli Johannes Kuusler.
Anton juba ähwardab. Walgewafe t>än. elutssiv

Jaan Grünbaum esitas politseile kaebuse, st 19-aaS
tane Anton Wtsepp ähtvardanud pista Põlema tema

MSruft.
Wõrumaa wõidukad laskurid Liitis. Traditsiooniline
laSkewöistlus Läti 7. Walga jalawäe polgu ja kaitseliidu
Wõrumaa malewa wahel peeti pühapäewal SmUteni lin-

maja.

WaStutaw toimetaja L. Kenn.

Wäljaandja Tallmva Eesti Kirjastus-ühisu».

Oieilne itifuti ih|( tellimisi l. MM.

Wäike uus

Jntellig. üksikule üürile anda

maja
12 r.-f., 40 km. Tallinnast.

2 toa ia tods\sL
Korter

saab korteri W. Ameerika tan.
luba „
26—10. Järeleaitamine õppe
mansardkorral. Näha pärast ainetes.
ära anda S. Pärnu mnt. 33. kl.
3 Estonia pst. Iv—S. 4-toäline

5 min. jaamast, jõe ääres ühes
aiamaaga pikemais ajaks üürile

anda. Küsida Weski uul. 3

üürile anda

10, hootviS.

möbl. tuba

erasissekäiguga. keskkütte ja tele -

v-toaline remonteeritud

kada Jakobsoni t. 23—5.

Mainete kauplus

soniga. Raua 18—6.

korter
tvanni ja teenijatoaga S 0!
ruutsülda üürile anda. Lii

f— ühes piimacuumiga ja elu > walaia t. 84-a—l.

prteriga ära anda Suur Pär

au mnt. 74-a.

M>. tuba

, 12—10. taga hootvimajas.

Koralik ametiskäija isik wõi

KaosQllflUsena

hootvist.

MMn

naS. Kaarli t., ajalehemüüjalt.

Pesumaja

ühetoaline

keldrikorter
ara anda omaniku haiguse pä
saada üksiku proua juures. Klaa wanaintmese juures, soowikorrall rast. Teat. saab kuni 1. sept., . wälja üürida. Weizenbergi tän.
kostiga. Tulla Koidu t. 5-s—B.. kl. 3—6 p. l. Jakobsoni t. 21—2 l I^
singi t&n, 3—9,
korteri

anda. Weizenbergi tän. 12—4.

KooliiopirtT
B—l 7.

| üürile anda suuromad

Kaasüüriliseks
wõib tulla 1 wõi 2 korralikku,

rutuliselt ära anda ühes sisse puhtas ametis meesterahwast.
seadega, Pelgulinnas heas rajoo omaette ilus puhas päikeserikas

nis. Teat. S. Tatari tän. 58» a, wba. Wana Kalamaja t. 5—14,
tisleritöökojast.

Arlrunmld

päikesepoolne, puumajas ära

Kes ostab ära hotelli sisseseade,

omanikuks. Teat. saab Tallin

LlhaKauplus

korter

Kasutage juhust!

Ära anda Pärnus

ära anda üksikule. Wene tän. saab maja osanikuks ja kes wõtab saatvad korteri kostiga üksiku
üle maja tvõlad. saab maja naisterahwa juures. Tina tän.

koolilaps leiab mugatva kodu

Keskkooli wanema Lassi õpa
kme wöib

Koolipoiss

kohe wälja üürida. Nartva

mnt. 43.

Suurem päikesep. mööblita

hoowimajas.

Korter
saada Luise i. 21, hoowimajas,

Ära anda päikesepoolne ja soe

korter.
Tolli
tän.
4,
krt. 3 tvõi 8 (Ole
üürida. Wene tän. 19—1, nä tviste kiriku juures).
ha kl. 3—4.
Päikeseline 8»toal.
Korter
Korter
saada 2 tuba köögiga, wesi ja
elekter. Waestekooli tän. 23,
on saada. Wana Kalamaja tän.
Soe korter

8 tuba, köök. ühiSNiann. alu

Korterick

misel korral ära anda. <5.
Patarei 15—8.

Koolilaps
ni tarwitusega, üürile anda.• (tütarlaps) tvõi ametiskäija

üks tuba ja 2 tuba ja köök. tvan

mbbleerlt. tuba
!s!arwa mnt. 48. . . .

Lühikejalg 6—S.

Uue Maailma tän. 14.

üürile atiba soe. päikesepaiste
line 8-toal.

5-toaline. tvanniga. tvälja

teine keldrikorter, uulitsapoolses j 3—19, hootvimajas.
majas. Küs. hoowimajas krt. 11

! tuba
erasissek., Manni ja köögi tavwit.
. ära anda Rataskaettm tän. 6—9

Korter

kiis. krt. 1, tulla eesuksest.

Koolilaps
tvõib korteri saada Wana Wiru
tän. 13—9.

õpilane

wSi ametiskäija naisterakstvas
tvöib kuasüüriliseks wlla. Lem wõtb kaasüüriliseks tulla. Ku»

bitu tän. 7—tz. (

d«rt ifia, 17—S.

fteffttabalal, 30. lMguStll 1933
Korralik neiu tvöib tulla

P S e «ale fi t
[ Lasteta abielupaar wajab

Arsenal wajab

miMkillM
W. Ameerika S 6—7.

Remonteeritud, soe

[ Müüa

korterit
ja kuitva, sooja töötoaruumi,
soowitaw oleks ühes majaS.
Teat. flt. .Korter 736".

welikirit

Korter
Kellel on heas rajoonis hästi
üürile anda 8 tuba köögiga, sissetöötatud
U saoitaii.
elektriga.
Hõbe
(23.
Epinatje
B tuba, tvannituba ja teenija
tuba 88 ruutsülda. Raua wi) tän. S.
MM
tän. 20-a, küsida kojamehelt.
Palk Kr. 65.—. priikorter. fütc
NBbl. tuba
ära anda, teatagu kirj. slt. ja walgustus. Eelistatakse koo
(töötle) erasissekäig.. elekter# .Puuhoow 93-83".
liwelskerit. Palwekirjad saata
Koolliopsed
Arsenali kantseleisse, S. Kar
walg. ja tvanni tarwitam. ära
jamaa tän. 1, Tallinnas.
anda tntell. härrale. W. Bärnu
WtMWI
mnt. 10—11 (aia sees suures
korter

saatvad odawaSti korteri ühes
kostiga, klatver ja wann tarwi majas).

tada. Fählmanni B—2 (Polit
seiaial).

Tuba,
päikesepaisteline, kahe ahtaga,
esikust sissekäik, mööbliga wöi

mööblita, üürtle anda. Wene
tän. I—2B, paraaduks.

Hiiega W
wälja üürida üksikule härrale
wöi dacmnle. S. Tartu mnt.

Koolilapsed

Kindlas ametis käija prl. soo

Õpilane.
wib erasissekäig. nmgawat
möbleeritud tuba
neiu, kes tvalitseb täiesti kolme
kesklinnas wöi selle läheduses. kohalikku keelt, leiab teenistuse

Guurem möbleeritud

Teateid koha ja hinna kohta pa tvorstikaupluses. Kaubelda kl.

tuba

Otsitakse

ühes eeStoaga, erasissekäiguga,

üürile anda. Goowikorral täie
Korter

korterit

rikaS, ära anda Lossiplatsil 6.

Jmanta tän. 7 ära anda
z tuba ta köök,
hind 28 kr. Toad on madalad.
fetotst sissekäik.

Korter

mflbleeritud tuba,

korterit
1 tuba Maiga või wahesei
naga. Teat. flt. .Kuni 80 kr."
New soovib
Kaasflttrtliseks.

RmsUrfllseks

Ausal, naisüürilisele omaette

Vip ta korter
vaiksetele, inttlltg., lasteta

10 fr. kuu». Kungla B—fi.
liiraaT

välja üürida. Lutti tän. S 4.
Suur hästi

Linna lig. tallu tvaja

tüdrukul.
Kaud. keflnädalal kl. 10-11

Intaiü iil

tän. 10—7.

Linna lähedale tallu waja tublit

IMul j] M
Küs. G. Pärnu mnt. 30. Maian
duS-ühifuse hootvift, bo. skp.,

Kinpa UiM

Korterit

kojameest

korter

Tütarlaps keskkoolist, kes toa
kitsed saksa keelt

saab korteri,

otsitakse kesklinna läheduses.

hanesulgi,

kes keetmist tunneb, armastab
2-a. lapsega ümber käia. Tulla

Kirj. flt. *Nr. 216".

Korralik meesterahvas soovib

Gootvtn rentida

teat. Sauckla tän. ö—3.

PIESIin

Leetse rannas 1% tunni sõit
Tallinnast, looduSilusaS kohas,

Müüa kõiksugu

Ml

Koidula tän. 14*.

pildiraane

Müüa

sukokudumismasln
„Vasanta". Harju tän. 84—1,

Müüa hästi hoitud naiSter.

Sohtua

SilMze
ärasõiduks 1-järgu restorani
kokka, kes külma za sooja kööki
tunneb. Kaub. Sl. stp. hotell
.Euroopat", tuba nr. 4.

Ametnik-noormeeS irajad 1. mägi 16, ehituselt.
sept. s. a omaette erasissekäigu
Tarvis nooremat
ga mööblita

tuba
Pakk. ühes tingtm. slt. .«met

kondiitrit,

nik 27".

Kar»ke noorm. soowib «äikest kes ka paaaritööd tunneb. Ku

„ Otffl(oDst! IDQQO

sepoolfet 4-toalist

kohe erasissekäiguga

mödl. tuba
kesklinna rajooni». Teat. flt.
.Tuba SSS". >
Vajatakse kuiwi

Väikese tasu eest tarvis juuk

õpilast

Peegleid

Nõmmele vaja vilunud
möSdittisiertt.
Männiku tee nr. 47 (omnibuse
peat.), wlla igal ajal. Tabako.

Vilunud
kingseppa

9259".

Gootvitan kudujatele kirjut

- laud. tisleritööriistad ja palju
muud. Magasini t. 23, kuuris.

Goowin osta

Kez Mall raha?

soome lelled.

Brlljantop kulda
hõbedat.

tlsleriplnk.

iHjnõr

WM IÕW

firma „Daag", kandejõud

tonni. Teat. saab WiljandiS, kulduurisid, wanu rahasid, au
Waksali t. 19. Pohrti wabrik. tiikasju ja pandikwiitungeid
Järwekülgilt.
kõrge hinnaga oötan Wene tän.

511

Müüa
Sunslmootor lo
pomiuflitsid
Sootv. Rtj. slt. „ Masinate".

ühes tväga korras krundiga elu
muutmise tõttu müüa Kitvimäel,

Mitte teklaai vaid takt

4. Demini majas, Ed. Muga.
Ostetakse

masworllM.
L t. lai wõi laiem. Pakk. saata
slt. „Rihm".

pal. teat. kirsi flt. .Pink 9850".
Sootvin osta korraliku

maia,
tvAjamakS 18.000—50.000.
Agendid argu Mitagu. Kirj.
flt. .8558".

Daamide
osakond
tvälja rentida. Soow. kirj. flt.
.Lokk". ' '
Korralik neiu
palub rikkaid härrasid laenata
3 krooni. Pal. kirj. slt. .RaSkes
seisukorras".

Turbamulda,

Kmi! m

Ostetakse korras

lõnnlkut

MMilte
Bekkeri teh. 74. tel. Kopli 31.

ostetakse Nõmmel, Nurme t. 47.

tarwiS (15 tupikut). Togen
bitsi Mnka tän. 20,

Tallinnas. Rääkida 29. aug.

Kollaseid

Noored, tugetvad

Soowin osta wannitoa

kIMMn

»Certo* ®XI2, wöimalusega

Pilte. Näha Estonia PSt. 21,!

tatud peegliga. Lai 10—1.

Wennad E. ja G. Loderaud,
Harju t. 44. Tel. 444-56.
Müüa hästihoitud must

WHIIMk
PaideS. Guur-Aia 13/15.

MSiia
(elle
ühes õppenootidega. Pikk t. 3—3
KrepoSteeritud

asundustalu
tasuta maa, metsaga müüa,

turbakuurist.

Müüa

fotoaporaiit

pildistada ka 6X® suurusega (mahagoni) klaasuStega, ilus

Müüa wähe pruugitud

pianiino
Toom-Kuninga 23—1.

i MWmi

min. tee. Küs. Rahumäe, Palli

laiuses

ahju

3X2 mtr.. ilus muster, taime

wärtvid ja mitmesug. muud a»jad müüa Pikk t. 52—2, küsida
hra Kuke krt.
kiiresti odatvaStt

(firma Koch) müüa. Uus Kala müüa sissetöötatud

maja tän. B—l.
I Müüa

Krunt
lfaaligarnituur, suur peegel, uk
müüa Rahumäel, omnibuselt 6 sekardinad, Postamendid, foto

12—2.
tiSleritõSkoja jaoks, umbes S 0
r.-mtr. põrandapinnaga. Teat. tarvis paranduStööle. Jmanta
Müüa soodsail tingimusil igaS
tän. 30.

flt. .R. O. Lv".

Wana Posti 7. kangi all. „Bu

KlublSlguseS
Passi tän. Il)— 11. Tulge ja üle anda. Soow. kirj. flt. .Nr.
weenduge ise!
kõrgemat hinda. Ainult G. Kom-

Hiiul
hobused
soowin osta. Teat. flt. .Kiwi atvatakse saksakeelne mängu#
ja tvanemad odawad müüa. (wöib olla ühes wanniga) za 9802".
ritrg lastele. Malewa 18—1.
ühed soome kangruteljed. Teat.
Wana Wiru tän. 16—4.
Sovtvitakse osta pruugitud
5. Juhkentali t. 33—5.
AO-tes aastates haritud
meesterahwas sootvib
Talu
mlllla.
nuietDiDier.
Ostetakse
Igasugu trikoopesn jne.
Alati saadatval wabriku praaki, Kehra jaamast 2% klm. Paa terweid jalaka- ja pajupakke.
mõtlewoljelup
meester., naister. ja laste tri siku asunduses, raudtee ääreS Teat. Weerenni tän. 7, looga Teat. flt. ..Lapsetvanker 9281".
tõsise ja tvahem.
koopesu, sukki, sokke, kindaid ilusal kohal. Postkast nr. 19. tööstusse.
Goowtn osta
keskkooli harid, daamiga (eelist.
oma tööstusest. Trikood kaalu J. Repnm».
| prouad) Tall. wõi prowintsist.
Kõige kõrgema hinna eest oS
mootorratta.
ja meetriwiisi. milaneefi. sar
Soowitatv mõne tvöõrkeele wa
tan
kõiksugu
pinkat. Pudukaupl. ja trikoo Kestlinna lähedal korra»
Teat. pal. hind, firma. tsil. litsemine. Kirj. si-t. ..MophiSto"
fukakaupade en-gros-ladu
pruugitud riideid, maht, mis aasta mudol flt.
.Mootorratas + 80".
ptlMa
Palun neid isikuid.
pandipileteid,
pesu. saapaid, ka
„Fertuna".
kes nägid
müüa ehituse wöimalusega. rusnahkasju, jalgrattaid, gram Gootvin osta pruugitud
S. Pärnu mnt. 30 (Luha tän. hind Kr. 11.000. Lennuki t. mofone ja noote. SmbluSmasi
Kopli
ja
Graniidi tän. nurgal
naid, mööbleid, muusikariistu
nurgal).
Kirjutuslaua.
nt. 14.
autoõnnetust wastu puud sõit
jne., tulen soowikorral ja koju
riietekapi ja raudtvoodi. Teat. misega. lahkesti teatada Köie
Juhuslikult müüa
ostma. Suur Karja B—B.
kuni 1. sept. flt. .H. M. Sl". tän. 1-c—9.
KntufckUlc
fotoaparaat,
3X4. f: 3.5- ..Compur"
Ostan pruugitud
tvälja töötatud, ja imbu
Ostufoowtd slt. „ Meyer Ana hästi
Kuulus hiromflnt
tusõli müüa. Raudtee tän. 97.
stigmat".
Kas
teate,
raamatuid:
Nõmmel, Kitvimäe peatus.
Ei tvaleta, täpne ennustaja,
waba tasu! PiK tän. 57
Juhuslikult müüa naisterah
et kõrgeimat päetvahinda makse J. ®. Spuhl-Rotalia Kodu hoowiS.
toa heas korras
Talu miiiia
takse kantud riiete, pesu ja jala maa kalad; J. G. Gpuhl-Ro«
talia Kodumaa seened. E.
Järwamaal. suurus S 3 tiinu. nõude eest ainult Maalri t. 13. Rosen
jalsrotos
Saksa ivõrukael
13 timu põldu, hind 7000 kr.,
Niguliste tän. 9, rätsepaäriS.
Amerikaz. E. Bornhöhe Tal
sellest 3600 kr. Eesti Maa
linna narrid ja narrikesed.
panka ja wälja maksa wlekS Kõrgeima hinnaga
Teat.: Wigala p.-ag. A. Saawel
oStan
3600 kr. Teat. saab PaideS.
f Kadunud naister.
jalgrattaid.
SmbluSmas..
foto
Weski
tän.
6.
O.
Mahomendilt.
liinil ii
Ostan
aparaate, mööbleid. meeSter. rit
j laulatussõrmus
deid, karusnahku, tvalg. ja pu
M» M
M orient, oolp,
iluasjade kapp punasest puust
Teat. Herne 16—6 wõi?t. kirj.
nas. pandipileteid. Wanaturg

tarvis kesklinna lähedusse. Teat. 2. korral, kl. 6—B p. l.

flt. „Ktviit. nr. 8326".

teisi wäärtasju, maksan kõikidest

õpperaamatuid

Hindadega tväljaspool wkiistlust
müün oma tööstusest:
ja klaasi
polotrikoost naister. pluuse,
kõige odawamini müüb peegli
meester. ja laSte särke,
tööswS-klaasiladu
koolilaste polosärk.

Endla tän. 28, ärisse.

Vilunud
luukseiõikuint

keskkooli

Voorimehe t. 7—2. Wastuwött
kl. 10—7 õ. Mediaalne kauguS
kõiksugu suwe- ja talweriidetd, nägemine, kõige saladuste pal
Punaseid ja toalgeid pandipile jastamine, ka terwislikeS üist
musis.
teid, kulduure. tvanu rahasid ja
antnkasju, õmblusmasinaid ja

tammepuust ümargune söögi kinist".

hootvimajaS.

jaamast.

retsaare, LoSsi tän. ö, pagariäri 76 riia tvakam., südamöisaS.
Teat. saab Wana Kalamaja 28.

selõikaja-

Ostan pruugitud

_ krt. 8.

Müüa

Meedium»

Ostan

talwepalilu

2 Päewa 30. ja 31. augustil. Januseni tän. 20. S min. tee

tanki
ahjuküttega. Pakk. ära anda
.Corso"Taft. Lellep.
vaja mullatveole. Küs. TSniS

Soliidne ioüike perekond wa
jab kohe WSi lähemal ajal päike

sootvitab

Joh. Klausen,
Dnnkri tän. 8.
wähekantud

Odaw wäljamüük ainult

WabaduSipl. läheduse», soowttaw

.Raudteelane 181".

Wi Ii

mono mööblit.
Näha iga päetv kl. ID—l6.

Maia

hU-iiiHt

Otsitakse Suvalist

wt*Ofcl /^^H

wiiul,
mana meistri töö. Kirj. slt.
„Wiiul 23".

puhwet
W. Reimani tän. 4, töötoas.

täna kl. 5—7 õht. Sambla 5.

tarvis. G. Tartu mnt. 29—8.

N.

raume
maal

Juhuslikult müüa haruldaselt

krt. 10.

kefll. WSi selle ümbruse». Teat. mõöbliärisse. Tulla igal ajal.
ühe» hinnaga flt. „Srast»sekäik

Intelligentne ametnik «ajab

ruda. Wiru tän. 18—8.
Palun välja lõigata!

hea kõlaga

Õmblejat

puuhoowi wR

klaver tarvitada. Kirj. slt.
korterit
SS7I".
ühe» wanni ja teenijatoaga.
Teat. kirj. slt. .Kviitungi nr.
9261 ettenättajale".
Suur tuba
saada, mäöbl. WSi ilma, ka töö

Müüa moodne tammepuust

W. Posti tän. 8.

M perenaMi

tuba
g tuba
köök)
ärakl.
anda.
hind
kr. ja
Toat.
saab
S—-S
p. 1. wõi 5. linnajao». Kirj. slt.
bbe tän. 4—l.

Paldiski m 14-a, teL 429-05

kuus, hind 65.000 krooni, sel
lest on Tartu hüpoteekpanga
wõlga 25.000 kr. 80 aastaks.

Müüa sõidukorra» täiSkummi
S. Tartu mnt. Iv. uueltawatud uued wöi pruugitud. Teat. flt. Jalanõude kiirparandus .Eks
dÄ
press". Raekojaplatsilt üle Wti
äris ostetakse igasugu kantud .Kudumisteljed".
Goowitused ja täieline aadress
dud Wanaturukael 3 (ühes ruu
paljudes kvärtmdes. Joh. Tamm,
riideid ja wanu asju. makstakse
teatada flt. «Kojamees 26".
mis kiirpressimistööstussga).
Kellel on müüa
mpoauto,
kallist hinda.

Utt noplks 4 klj.

AkooO «afissetätguga mööblita

Kena, wätte

Majad asetsewad LOO r.-s. PS*
riskrundil, sissetulek 700 kr.

Keskmistes aastates, abielus, türgi diitvan, peegel, kummut ja
lasteta, kõiki majas ettetulewaid
muud. W. Broomsmägi 4—5,i. puu-puurmasin. rihmascheibid,

korterit

p tän. 9—4,

flas anda, soovitav õpilastele.
Kungla 10—15.

kergendus.

(keerata S. Tarw mnt.).

rvmonttöid oskatvat

W ' j|

tän. 6, 2. korral, agentuur*
kontorist .Wa-He, kl. 10—4.

VllMMllllt.
korralikku majza. Teat. D. *üla wõi õppinud töölist tarwis mees
kord".
teraihwa õmmeldud tööle. GSja kes tvalitseb saksa keelt. Pal.
29—11.
teat. kirj. flt. .Aus nr. 11".
3—S-toalist

ydawaStt korteri kostiga. Sptee

Tuba

maja
üle saab maksuta teateid Jaani

Muuslkaflrl
C. Leopas

nud ja töötanud. Türnpuu 5—2

ühetoalist

vaja naister. mantlitõöle. Ml
lihakarni.
lasepa tän. 14— Ä.
Teat. flt. .Sootvin + 9956".
Wm& M!
H
AmetiskSija härra foowib
kihes pttmaruumi ja elukorteri
I—2
häM
aa käidavas kobas ära anda.
kohe tarwis G. Tartu mnt. LO,
mflbl. tuba

fik Tatari tän. W—lo.

müüa oletva 2 suurema

odavrad.Wastutus ja maksu

S—6.

õpilased. Päikese tän. 6—l.

flfiai kütte ja valgustusega ära

S. Tartu mnt. juhuslikult

ja teisi. Itusa suure laulwa

kõlaga, mõnusa mSuguga
ja wastupidawad 1 Hinnad

geks. Tulla ainult neil, keS tä

Laste juure tattvis keflealift.
wilunud

t üba

tuba

13-pangelised, 8 krooni tükk,
Luscher & Matiesen. Tallinnas,
Kuninga tän. 2.

J.Horllz,

tan 4—6 nädalaga maksuta sel

kl. 9—ll homm.

RtaMPPB
lase juure puhtasse ruumi.
ja käealust tarwis, töö aasta
Wast. flt. *«sik härra".
läbi. Roopa t. 3.
Naisõpetaja vajab kahe- või

kra anda, võivad ka olla koolt

(Võtad.) või amettskäija saab

anme

„Mavo«.

tarwiS' sootvitaw, et naine wöiks
täita ka majateenija kohustust.

Suur omaette

Koolilaps

kuulsamatest firmadest

saab tööd, kes oma kodus wõib

ka» eestlase, sakslase või vene

i kaaSüürilisekS
pühtustarmastaja naiste
isik., toann olema». G. Tatari üksiku
rahva
juure. Teat. flt. *Korra
tän. 24—2.
lik «. N. 86".

hekwSkist.

lomtnepui

müüa Eesti waoematest ja

y larakul- (astrahan-) kraega,
waja kesttoale tööle. Rulkowwse hendatud aja wõitvad õppida ja ja kaks tugitooli müüa. Küti t. keskm. kastvule. S. Kompassi 36.
kes enne õmblemise alal õppi

soovib harit. härra (eestlane)

urSbl. tuba.
erasissdätgugo ära anda soltids.

Kus. linnaapteegi juures ajale

Müüa

PIANIINOSID

järjekindlalt töötada. Ala õpe

iüi

maja

nikkelwoodeid. 1% laiust, suurtr suure päriSkrundiga müüa. WSI
riidekapp (garderoob) ja igasuguu jamaks 4800 krooni, ülejäänud
muid asju. Merepuiestee 12—3.} osa pikaajaline laen. Airi. slt.
' „Villa 5".
näha kl. 6—7.

jaoks. Kirj. flt. «Portjee".

Noor, abielupaar otsib

WoSka tän. 22.

Lv kr. kuus. Kungla tän. B—l.8—I.

portjeed
tarwis wõöraStemaja-reStorani

vannitoa ja telefoni tarvitami
sega. Teatada flt. .Memphis". Gubbe t. 17, hoMviS.

Spa anda • B tuba, wann,
«ektriga. Roheline aas S wöt Teat. flt. *4—7".

hm korter

KautSjomwõimelist

Pakk. flt. .Nr. 1898".
Kindlas ametis käija preili

mõnusustega, 3. korrcck, päikese

HoowiS.

lun saata slt. .Mugaw tuba 6 3 õhtul Aasa 2 6.
9239".

2—B tuba, vannituba, köök.

tuba (48 r.-mtr.) kõigi otsib üksikut erafissekäiguga

krt. S. küs. kl. 10—5, maja

Teenijat

tega wajatakse kohe. Nartva wSi Nõmmele tarwis. aimrlt, kes
tega tvajatakse kohe, Nartva tvöi iseseiStvalt keeta oskab. Kaub.

(tütarlapsed) võivad saada
korteri S. Roosikrantsi t. 16. Paldiski mnt. razoonis. Teat.
Aasa 2—6. kl. 6—B õhtul.
krt. S. (Wöiks olla ka Ü!S 16".
preili).
Keeli tvalitseja, kapitaliga
Kohe tartvts
daam tvõi härra, kellel on tvilu
Kostliapsl
must riidekauba alal,
möbieerlt. tuba
wõetakse korralikku perekonda,
laab koha
toitmine ja hoolitsemine hea, soowitaw mõnusustega ning kesk
tarbekorrcä saksa tvõi tõene keel.
linna lähedal. Teat. slt. ärisse osanikuks WSi palgale.
Hind odav. Lennuki tän. 11**, .Rr. 376".
Soowid flt. «Riie".
kott. S.

78—18 hootois. 2. korral.

kise pansioniga. Maakri tän. 11,
krt. S, hoowiS.

20—40 r.-sülda suur, kiwihoo
neS, Ühes elektri ja tuleõiguS

7

Nõmmel ilus omaette uues

«väiksemat

Huul

Rfc«6

aparaat 6X9 jne. Raekojapl.

j 16—Q.

juukset66¥tus.
Kirj. slt. .Odatv 9377".
Hea maja
südalinna lähedal kohe müüa,

6—5, Scheeli panga körwal.
Goowitakse osta Pruugitud

kummidega, 26 tvõi 24X2''

'2,375". Teat andmed flt.

Koses

„Hind ja aadress".

MMI.
fIHR9

Teat. kirj. slt. „Wanniahi 9246dimaja wastas,

ostetakse

Müümise eest hoiatame!

Kellel on laenata

750 Krooni,

parima hinnaga kõiksugu pruugi

tud riideid, pandipileteid ja köi
teat. flt. .KinniStvara 9983".
ke. mis kellelgi on.

riideid, häid wene raamatuid,
wanu Postmarke.

Wene tän. 1 krt. S. Il korral.

Sootviiakse osta tväike

maja,
hinnaga 3900 kr. kuni 6000 kr.
Läbi rääkida Raua tän. 9, juuk
selõikusäris.

Ostan kõiksugu pruugitud

l»«lf 9 V m

toariistu,

(reepintscheri) palume tuua

tagasi waewatasu eest. Laulupeo

tän. I—6.

Giiski Maneesht tän. 7, pan

hind 60.000 kr., tväljamaks
Niromsnt.
30.000 kr. Teine maja Nöm
mel, häSti sissetöötatud äriga,
tiwere
Mari üle andis oma
kulda,
hind 40.000 kr., headel tingi
teadmised enne surma, elab
nüüd Lennuki (Wäike Arehna)
mustel müüa. Kirj. slt. „T. N. I Ostan hea hinnaga
PandikwMungZid, meeSter.
635".
tän. 16—2. mitte enam Polgu

Otsitakse
Mi
rauduootfeld
Kvks meest
väga 'hea söök. Tooresained
<S. JuWntali 30.
saavad tööd väikese maja voo
saali
oma põllumajandusest. WaStu
derdamisel. Lillekülas, Mehaa
võtt aasta läbi. Aadress: prl.
nika tän. 14.
M. Nõmme, Leetse, Paldiski.
Htlo kusctiett
% hinnaga Mõtte riigikassa Ärasõidu pichul kiiresti ime
wöi ruumikat eraldi tuba Sh
pantkirjadega oma talu osta Pä odatvasti müüa
Tel. Paldiski S.
tusek» (wSimaluse korral ka Korralik, iseseisvalt keeta oskaja ja grammofon nootidega. Ja risomanduseks. Pantkirjad kõige
Kudumisinasin
päewasekS) tavwrtuseks. Teat.
teenija,
kobsoni tän. 60, poes.
soodsamini saadatval Inkasso
Korter
10.
kl.
80 sm. Toom-Kuninga
flt. .KeStew teaduslik töö".
komisjoni
büroost
„Kreditor",
soovitustega võib tulla. Rää Juhuslikult müüa korras uus
tän. 7—B.
Harju
tän.
30.
8 tuba. esik ja köök ära Korralik kindlas ametis käija kida kl. 9—7, jalanõude töös
anda Poska tän. 7. kiis. koja härra otsib Nõmmele wõi Rahu tuses .Fortuna, W. Tartu
puumaja
mnt. 29.
mehelt Wilmsi t. 27—8.
mäele
tväga
ilusas
rajoonis, korterites
KsWiiw
mõbl. tuba
Mannid, ilus rohuaed, sissetulek
DM"
Tüdrukut
ühes täiel, pansioniga. Teat.
MMM
12%, tvälja maksta rahas odatvasti müüa. Kopli tän. 9,
ühes hinnaga flt. .O. K. 9852
36.000 kr. Kirj. flt. Mu saeweskis. tel 441-53.
tarvis linna ligidale. Kaubelda muutmine 4- SSSB".
ära anda. Teat. saab Nõmmel,
Vajan 1. sept. wöi edaspidi kl. 7—12 Jaani 3, söögisaalis.
Vie tän. 54.
Müüa tvabatahtliku wabadus
4—S-toalisi
söjalase
öfllittliiiiÄr
• • • | 11
Maale "ariast
korterit
tuba
kesklinna läheduses, ühes wanni tarvis. Läbi rääkima tulla tei (Rathke) heas seisukorras,
: Sooe loomus.:
ja teenijatoaga, soowitaw kefl stp. õhtul või kesknädala hom müüa. Soow. kirj. flt. .A. K.
küttega. Teat. slt. .OOW".
Pakk. slt. Maa ketvadel".
mihil. WSsiröhu tän. 4—4. tiibklawer 2S".
jooda Jakobsoni tän. 24—7.

„SõrmuS".

tänawal. Tasu kokkuleppel.

Wälja Mgata!
| Kooliõpil»»-

, >.

Q J MnpHM
25 senti.
liHl KarlOsol
Mändi t 2.
Posimoln ~
.©ert" peseb pesu 22 snt. kilo.
kokkuleppel tvõimalik ka pesu pa

tvaSke, tina, riideid. Pesu, tulen randus. Ka õpilane tvöib wlla.
koju ostma. Duukri t. 2, keldris. Jm anta tän. 3.

Km.
Joh. Roosipuu
IH Narwat
jl „Psewalehe"
]H ebitalitus.
H „Päewalehe"
j|H Oksiknumbr.
|H mQQk, kuulu
!H tuste ja telli
miste wastu
jjH wött

8 • ftt. 238

P 8 e ® a leljn

AeffuAMal, 30. «mgMll 1933
NaslnaHlrla Õpetus
harjutus (2 kr. kuus, 10 f.
tund). Uus tän. 24—5, kl. 10

Raske haiguse jirele lahkes siit maailmast 26. augustil
I Wladimlr Jaani p. Tomberg.

homm. kuni 9 õhtul.
Kontsert-klawerikunstniZ

I Matmine 30. augustil s. a. kell 18 Tallinna ap.-öigeusu surnuaia kirikus.
I Leinajad omaksed.

KM

algab jälle

Klncoeri

VSetakse wastu iapst 4—7 a. van Tegewns: maalimine, voolimine,
kälitöõd, rütmilised harjut, muinasjutud, mängud, laulud jne. Sakia

Ed. Taska

palutvad mingit teenistust üks
kõik mis alal. on enne teeninud.

Teat. kirj. flt. „ Saare Ly. Luh".

MM IWJ

Linda Kasemets-Klrusk'!
lasteaeda

Rats saamil

Kentmani põiktänaw 5

põim kohti

tunde

linna kuskile lihtsamasse pere
annab konsertvatooriumi mees konda wõi pesupesijaks. Kirjad
õpil. odatvaSti ja edukalt. Soo pal. slt. „Meery 100".
tvikorral teooria- ja solfedshio
õpetus ning ettewalmistus kon
Korralik neto
sertvat. eksameile. Õpetab tvii

tundidega kõigile astmetele,
mõõdukatel tingimustel. Õpi sirikkaid tükke mõne kuuga hästi
pisarsilmil mingisugust
lasõhtud. Konservatooriumi mängima. Kuulmise arenda palub
Lähemaid teateid igapäev
tööd, armastab lapsi, keedab ise
I. Kalbus
haava-JaMihusaarst kawa. Soowikorral ka folfeggio mine.
Kõnet.
10—1
ja
5—7.
Niguliste tän. 10 kl. 11—1 I. la Nftmmol,
Teat. flt. „Kodune
Roosikrantsi t. 8-a—3 seiswalt.
21" wõi Köhleri tän. 2—5.
Kefl-Lttwa 6—l, tel. 455-70. ja teooria tunnid. Tehnika tän. Suur
Lõuna tSn. 19, kl. 4—6 p. I,
(tänatvalt).
16-f, krt. 1 (puumaja prants.
Seakünas wõetakse haritud neiu praktikale, wõimalikult tagasi jõudnud ja ajab jälle Kõnetunnid kella 9—956 ja 3—5 lütseumi
hoowiS), teles. 428*60
Wilunud õpetajanna annab
moarika ja laulu tnndmsega.
Onhlelo
kohtuasju. Tclllinn, Gstoonia
Tagasi jõudnud.
sa
küsida 192.
puiestee 23. Kõnetunnid homm.
nni
lo
Ma
soowib perekonda tööd, teeb
9—lo, p. l. 4—6. Telef. 437-90
Dr Kurni Dreger
Mann. adwokaat

' algharjutuud. fagewuaa algus 7. sapt.
ki. 10 hommikul.

Dr. B. WAHTRIK,

Tallinna konsertvat. prof. Th.
Lemba klawerMaSsi lõpetanu keele tunde ja tvalmistab eksa mantleid, kleite ja koolipoiste
riideid, hea praktika. W. Karja
Raha-, põie- ia suguhaigused. (meester.) annab odavasti
meile. Gonsiori tän. 18—14, tän. 1, puuwiljakauplus.

lUiroMln.l2-2,tel. 465-24.

Muusihahool

(Singeri kpl. majas.)

Waõtuw. kl. 10— 1 ja s—B,
Tagasi jõudnud

Kapp-Ruchteschell.

õpllasfo wastuwõlt alates 1. sept
kl. 12—1 ja 4—6.

Nime 12
Kõnet. 9—lo ja 4—6.
reedel, 1. septembril,

õpetuse algus esmaspäewal, 4. septembril

uKupadlpatsui*11

Hamba- ja luuhaigused.

3 waatuses.

(katoliku kiriku maja*).

Pääsetahed Kr. 1.75—20 senti.

Laupäewal, 2. septembril
kell 8 õhtul

„Sulapaha"

täienduskooli:

E. Ebermayeri sa F. Cammer
lohri komöödia S waatuses.

Kaastegew Erna Willmer
(Walisena).
Pääsetahed Kr. 1.50—20 \entt.
Pühapäewal, 3. septembril,

TALL. LINNA II TÜTARL GÜMN juure* (Jaani t 13)
ea weel wabu kohti. Peaõppeained: majapidamine, käsitöö

ja saksa keel. õppemaksu ei ola.
Juhatata.

kell 3 õhwl

Wastuw. 10—12 ja 5—7.

Dr. Ch. Sflch

tel. 455-53.

Mwerllvnüe

li.Aiiiile Lpj*

hambaarstimiskabinett,
luuhaigused.

Kõnet. kl. 10—12 ja 4—6.
tel. 307-28.

Or. med. Wilms
teles. 305-32. Wereprootmd rga

päew samuti elektrtrawi
Narwa mnt. 12.

Dr. W. Juss
Röntgenikabinett

Uuta õpilaste wastuwõtueksamid on: reedel, 1. septembril

S. Roosikrantsi tän. 16.

netl 10 homm. Mlawarlklass, kell 4 p. L kompo
sitsiooni* ja Orallk ass, lanpäewal L septembril kell 10
homm wtiull-, eel lo- je konftrabasslklass, kell 12
fauiuklass ja kell 4 p. 1 flöödi-, klarnati-, ohoo-,
fagoti-, motsasarnra-, trompatl- ja tromboonl
klaas.
Teoreetiliste ainete eksamid sisseastujaile on 1. ja 2. sept.

kell VJIO homm. ja kell 4 p. L

Wastuw. B—9 homm. ja

mängukawa-

Teles, kabinetis 462-04.

„NeHsld
lampidega"

Endiste õpilaste registreerimine Ja õppemaksa õiendamine
kuni 10. septembrini. Peale nimetatud tfthtpiewa wõetakse «raba

oenud kohtadele uned õpilased Kantselei awatud kella 10—1.

Direktor: prof. Juh. Aawlk.

Reedel, 1. septembril.
54. korda

Waese mehe
utufall.

Kaarli gümnaasiumi

Laupäewal, 2. septembril
4. korda

algkoolis,
Imanta tän. 6, tel. 458-06,
on õpilaste kogunemine 1. septembril kl. 1 p. 1.
õpilasi wõetakse weel wastu.
Direktor L. Raudkepp.

Näituseaeane

Neljapäewal, 31. augustil.
3. korda

„Neltsld I
lampidega11]
Pühapäewal, 3. sept., päewal
55. korda

Waese mehe
ututall
Pühapäewal, 3. sept.., kl. 8 õht.
5 korda

H. Kubu eragümnaasiumi

„Neifteld
lampidega"

algkoolis ja lasteaias

Esmaspäewal. 4. septembril,

algab öppatöö reedel, 1. sept. kl 9 homm.
Uuta õpilasta üleskirjutamine kooli kantseleis,
Imanta tin. 6, iga piew ki. 10—1. Wastu wõetakse alg

Waese mehe
ufutall

kooli tütarlapsi, lasteaeda poeg- ja tütarlapsi 4—7 aastani.

56. korda

Etenduste algus kell 8 õhtul ja

pühap. päewal kl. 3 p. l.

Wõõrkeeltest õpetatakse lltgllso ja saksa keelt
Kooli juhataja H. KUBU.

sm——SU——————— —

Algan

Pääsmed 20—90 sendini.

Eelmüük igal tööpäewal kl.

10—12. pühapäewal kl. 12—8
päewal ja iga etenduse õhhrt
kella 5 alates.

iI

I. septembril. Kõnelda kl. 12—1 ja
Pnl. M. liiii

Teles, kodus 462—63.

Dr. Vlctor P. Krail

2echp6ewasl Pea e

ln
Kõige imetlemiswäärj. tenor
kes leiutat. helifilmi ajaloos

tosaph Schmidt suurfilm
Lisaks uus nädalaringwaade.

Kaupmehe i 10, igapäev»
kella I—2 ja 7—B.
Dr. H. ROtmin

erlMeniM
Ma-, uile- ia ingnloig.
Wlru tttn. 7.
Wastuw. kella 10—1 ja 5—7.

lastegrupid
(6—10 aastani. Laulmine,
muusika algõpetus). Paldiski
mnt. 41—1.

Dtpl. helikunstnik

MITA ROOS.
NDDd on paras aeg

-tisler".

Soowin kohta
üksiku juure perenaiseks wõi ku

juhatuse all. Algajaile-edasi
jöudnuile. Dunkri t. s—-4, kõ

inglise ja saksa
keeles. Konwersatsioon, tõlked.

helikunstnik

Dr. IM Luik
Naistehaigused ja sünnitusabi.

lVaStuwStt T. 11—1 sa s—l.
Kaupmehe 3 2.

; Teles. 463-23.

„Waenelaps 18".

Gonsiori 1. 8.

WaStnw. 10—12 ja 5—7.

(Fräbel) atvatud 1. sept. kel 10

12—2 ja 4—6.

teenistust tväikesesse perekonda

Ülalnimetatud seltside kreeditore, osanikke ia aktsioni&re
palatakse oma aadressid õles anda

W. Roosikrantsi iän. 9-2. kl. 9-11.

Praktika olemas. Läbi rääkida

tvõib isikl. Wase tän. 11—7,
homm. kl. 10—1 ja 4—7 p. I.
wõi kirj. flt. ..Ootan 9351".

..KOSMOS".
Saadawal: wlrwid, tapeedid, seinapapp, lõhnaõlid jae.,
kantse.ei- ja koolitarbeid.

# Hinnad mõõdukad, teenimine korralik.
Austusega omanik.

Keflealine

Soowltakso osta

lauatreipink

Noor neiu
sootvib kohta wäiksemale^xilgale. föotvtö kohta üksiteenijaks, os

kab keeta, tvõi laste juure, rää

Teat. flt. Meedi 22"

Teatada ..Päevalehe" abitalituS Tartus, „Rr. 672' all.

Lääne maawalitsus w a j a b

!gib ka wene keelt. Kirj. flt.

! „ Tööta 0364" wõi Toom-Ku
Palun, tvöimaldage noorele ninga t. 28—21.

ili-iiiiiiiilil

korralikule keskharidusega

preilile

koht, ennem olnud kirjatöödel ja

Odawasfi

kassas, tunneb raamatupid. ja

masinakirja. Teat. flt. „Rahul
kõigega + 666".
Sissesõitnud

dlpi. õmblelomo
Teat. flt. ..20X30-.
Keskealine

Neiu soowib

Maaler

parand. meester. riideid, pesu,
sokke tehakse igasugu kleidi- ja
pesutöid. Magasini t. 3—-3.

Aus ja korralik

Hiiu neiu
palub majateenijaks, omab en«
diDtelt kohtadelt head tunnistu

Lääne maahalglale ja Kärdla haiglale.
Tempelmaksustatud soowiawaldused ühes lühikese
elulookirjeldusega saata Lääne maavalitsuse admi
nistratiiw-sotsiaalosakonnale 10. septembriks 1933. a.
Lääne maawalitsus
Soodsa hinnaga rutuliselt müüa vähetarwttatud soliidne endine

sed, oSkab keeta. Teat. slt.
JU. 477".

pangamööbel
nagu: lett. kapid, puldid ja muud sisseseadet. Teateid saab

Keflealine korralik

Tartu Majaomanikkude Pangast.

saareneiu
palub teenistust. Kirj. flt.

Hoor au? tQtorlaps

1 Noor. kolme kohaliku keelt
' walitseja

palub kohta, kas laste juure wõi
> majateenijaks, on wäga aus ja

puhcoetlpreill
,
korralik,
omab
tunnisÄsi.
Pal.
sootvib õmbleja käealuseks tvä
otsib kohta, nõus ka ärasõiduks.
hese tasu eest. Kirj. flt. .Odaw, teat. kirj. flt. .Selto 50X50". Teat. flt. ..Meery 9318".
neiu

otflb igasugu sise- ja tväliswär tasu 9366".
wimistöid, töö eest tvastutab.
Teat. flt. .Usklik nr. 9996".
Korralik I,liigi

aMMsi

liv Ml M

Wanem hea

Korralik noormees, tugetva

keetja
otsib kohta, kas kööki wõi üksitee

kaSwuga, footvib

Spipoljlkohtn

nijaks, walitseb keeli. Teat. Al lukusepa juure wõi autor emont
paluwad anda mingit tööd tvöi sootvib kohta tveoautole' lika tän. Il), limonaaditööstusse töökotta. Pal. teat. slt.
tvöi
traktorile,
on
töötanud
kau
paSsikohta, on töökad ja korralt
kud, ka ennemalt teeninud. Kirj. ba tväljapakkujana, teeb iseseis
toalt remonti, tunneb ka kõiki
M neiu
Noorem teenija
fft 28- ja .M. St".

pöllutöömasinaid. Kirj. flt.

Saksa preili

heade tunnistustega, soowib söö

gimajja passijaks. Kirj. saata
B. .jwrralik 9977".
ennem Mli
sootud kohta, on ennem teeni
«ch. Kirj. flt. .Waikne 200X3"

Rnen MU
plani-. stereo-, trigonomeetria
ja analüüsi tunnid, eriti kolled
shi- ja tüiendusÄsamiteks, kii soowib kohta, keedab, peseb pesu,
res korra» (12« a. prakt.). kuid wõib ka lastega perekonda.
odawasti. Kentmani 16—2. Teat. flt. .Ustaw S2SO".

Korralik, töökas, lasteta abt

Tagasi jõudnud.

elupaar

Hambaarst

Ml bjflKMl.

A. Kasemets.

ToßapHmecTßO TyÖKHHt H KyaHeuoßt,
ToßapHmecTßO K. H C. DOIIOBH,
ToßapHmecTßo CüTijeHaÖHßHoft MaHy<j>aKTypti
Bmhjii» h Ko bt> Mockbž,
ToßapamecTßO HBarn» HHKOJiaeßsm,
Bt MoCKBt,
PyccKoe oÖmecTBO nepecTpaxoßamfi.
MocKOBCKoe CTpaxoßoe ott> oraa oö-bo.

Hospidali tän. 4—2.

homm. Wase tän. IL—S, juha
taja T. Büttner. kõnetunnid kl.

ALGEBRA,

«aiste- ja lastehaigused
a. 11—1 ja 5—6.
! Kaarli puiestee 9,
s DÕuetr. 453-87.

ToßapamecTßo BjiaflHMHpt AjieKcfeeßT> BT>

.Autojuht-motorist 9364".

palub teenijakohta, rahul kõige otsib kohta, keedab, peseb pesu,

ga. Teat. Hollandi tän. 6—B.

käib ka oma korterist. Teat.

kirj. flt. „K. 30."
algatvad 1. sept: ml rist pärast soowib teenistust laste juure
Soowin
mõneks tunniks päewas, ka an
tagasijõudmist 'välismaalt.
Korralik
nab saksa, prantsuse ja inglise üksiteenijakohta, tvöin ka oma
. Mi mooneiD
Wastuw. 9—ll ja 5—7. ©. keele
järeleaitamistunde. Teat. korterist käia. Teen kõik maja
Roosikrantsi 5—2.
noormees
flt. .Fröblerin 50".
tööd ja oman tunnistuse. Teat. soowib teenijaks, on ennem tee
ninud, omab tunnistused, oskab
flt.
.Korralik
+
23".
palub
teenistuskohta,
tööstusse,
keeta, armastab wäga lapsi. Pa
Saksakeelne
mänguring

Kopsuhaiguste eriarst

ANTON KASEMETS
Aannsent tän 7—6, iönetunnid kella 3—5 p. l

42. Paldiski mnt. 42.
Uuelt awat u d
wftrwl- ja kosmeetiliste ainete kauplus

Maaneiu soowib

Vilunud possilo

TrXW

Põhjalik ettevalmistamine konservatooriumi eklamitele.

tunnistused olemas. Kirj. slt.

alata inglise, prantsuse, saksa ja foütcifi kohta suuremasse ärisse.

tvene keele õppimisega hoolsa

Pikk tän. 29, 2. korral, rääk. iga

päew kl, 2 S.

Wene keele

on enne olnud, teeb remonttõid.

Teat. flt. .Töökas 9962".
Aus korralik

Korralik neiu
sootvib kohta üksiteenijaks, laS
te juure wõi kuhugi kraamijaks,

lub teat. flt. »Helmi 21".
Miud

seb kolme kohalikku keelt, omab
tunnistused ja istliku soowituse.

miider

Kirj. flt. .Lootus 9394".

Mitmeaastase praktikaga
autojuht

Wiegandt.

nr

keeta ja pesu pesta. Wanem

otsib kohta, tunneb saagimist ja ükskõik mis tööd. Teat. Lutri t.

puugaasimootorit. Aadress:

5—3. (Oma korter.)

Terttotakje ja

Knrjoroipitfcjo

lihwitokse

wastawa haridusega, pikaajalise shillette 3s. tükk, habemenuge,
praktikaga ja heade soowitustega nuge, igasugu kääre ja wäikse

wajab kohia, praegu wõi lähe

mas tulem,kus. Kirj. slt. .Kar
puulõhkumise alal. Kirj. flt. jarawitseja nr. 1".
.Lõhkuja 9401".

Aus muhulanna
palub tööd.

soowitvad teenistust. Noorem on
wilunud majateenistuses oskab

soowib pesukohti, passijaks tvöi

otsib kohta, kas kerge- lvõi ras . Haapsalu, raudteemaja nr. 8.
ketveoautole. tvõib ka töökojas > Wrich.

töötada. Pal. teat. kirj. Nõm
me, Jaama tän. 7. elektriäri

ärisulaseks WSi autole tööle.

Teat. flt. W 301903".

Twerihönfl

tvõib olla ka passikoht, walit

Vene neiu
sootvib ulsiteenijaks, omab isikli

tunneb majapidamist ja on i ku Teat. Graniidi t.

maaneiu
mitmes töös wilunud Kirj. slt. 26—6. tz
tunnid algatvad 1. sept., üksikult!
soow. teenistuskohta, mõistab ..Tubli 9380".
ja rühmades. EttetvalmiStamine
ka keeta, armastab lapsi. Teat.
ülikooli lektori kursuse eksameile.
W
Karske, iseseisetv, täiesti tvi

maid terariistu. Töö garantee

ritud. Tallinnas, Woorimehe t.
5. T. Luhaste juuksetööstuses,

tel. 469-4.7.

Ustatv, korralik

. teeniia
kohta, oskab keeta, pe
seb pesu. ühtki tööd ei põlga,

omab tunnistused. Kirj. flt.
„Töäarmastaja L. N."
Jo KorrallK
Järeleaitamine koolitöis. Harju
lunud 1-liigi
noor neiu soowib kohta teeni
tän. 17—8 (ülal korral). WaS
autojuht- wäljawedaja
Juuködõikajo
Noor naine
tuwõtt kl. 10—7.
otsib teenistust, omab tuttvusi i jaks, on ennem teeninud, omab
koloniaal- ja toiduainetekaupade . tunnistuse. Pal. kirj. slt. „Aus sootvib kohta, teeb mõlemat tööd.
Konserwatoo-riumi wanema Palub tvöimaldada koha, kas alal. Teat. flt. .Kautsjonitvöi ; neiu 19".
Teat. flt. „Kauane praktika
kursuse õpilane annab hästi ja paSsijaks WSi mingil muul alal. meline + 1.
9397".
Teat. flt. .Paluja nr. 12".
odawasti
TiSST
Korralik, energiline tütarlaps
klawerMa
soowib
tööandiad!
Teenija
õpilaskohta
teooriatunde.
Palun, wõimaldage tööd korrali sooniv karske lasteta abielupaar.
flt. „Elly".

Harju 34 (bOroos)
kohtu- ja ametasutustele kirj.-m.

ümber. Waestele nõuanne ja
töö tasuta.

Rakwars j&ama raa*
matukapp onawatud
IL 7 hwwtt. kuni kl. 8 SH.

ängide ajal
reisijad wõiwad wäriMt
! saada rongi aial,
mis jõuab Rakwerre U.

Sunuaeumsld- masseerija

M. Lindman
Kaupmehe 6—B;
teles. 464*40.
Ämmaemand

A. Tomson
Woorimehe tän. 5
(Raekojaplatsi juureS).

üür

4.47 m. hommikul.

O I üksikuid numbreid Tammiste.

jaile hinnaalandus. Testi-, ve

klaweri- Ja muusikatunnid
(muusikateooria. I, II ,« 111 >v fedshio. l ja II harmoonia jne..

on iseseisew, ühtki tööd ei Põlga.

pr. M. Pomerttnts,

Begion den 11. September.

t| I .MmlO'

konservatooriumi kawa. Alga

Laililmnil

Anmeldungen ab 30. August TOU % 11—12 und 5—6 Bai

ehituste jaoks, hoowide ja tinawate sillutamiseks tasuta ftra anda
Johansoai paberiwabrikus, Maakri tin. 27.

Klooerltiiflir

Esmaspäeval, 4. jeptembrtl algavad minu

otsib kohta majateenijaks tvõi
wõöraStemajja, mõistab kõike,

U. Maailma t. 26—1.

kuni 12 ja S—S.
S. Karja s—B.
Intelligentne daam footoib mötta
eeSti keele
Hata- ia sngiliaipi
tunde saksa wõi tvene keele tun
Kõnet. 9—ll ja 5—7, teles. dide tvastu. Teat. kirj. slt.
486-28.
M. N. M."

Deutscher Kinder-Spielkreis.

in Bremen diplom. Kindergirtnerin.

Uste ja akende ettepanija otsib
tööd, teeb ka remonttöid. Teat.
1 näd. jooksul flt. „Puusepp -j

Walmistab keskkooli ja ülikooli rätsepa käealuseks, on enne sel ..Korralik 9362".
eksameiks. Wana Kalamaja t.
töötanud. Kirj. flt. „Käe
3—41, hoowiK. kodus kl. lv alal
alune nr. 11".
keskealine

Jannseni tän. 7.

tischportsche Str. 14-a'VL Karin v. Waymarn,

EMmd!

wirtin-kokk

Konserwat. vanema kursuse

Naistehaigused. Sünnitusabi.
rootsi neiu
Kentmani t. 7—3. tel. 460-84. netunnid kl. 5—7.
soowib
teenistust,
omab tunnis
Kõnet. kl. 11—12 ja 5—6.
ülikooli haridusega dipl. õpe
Tallinna Eesti Erakliiniku», tajanna annab odawaSti tunde tused. Teat. flt. .Rootsi neiu 5"

Di. Johanna Liin

.Lail waltatak maalina'
S. Karja 12/4.

4—% 6 p. l.

Olen tagasi

wiiuliõpetusega

Õpetajanna.

õpil. annab odavasti

ne- ja saksakeelsed

Tagasi jõudnud

õppatM algus 1. sapt. 1033, a.

W. RutkowSkaja,
dipl. helikunstnik.
Laulupeo tän. I—B.

Mmmiiite

Kella ja 6—7 p. 1.,

annil

tundidega

tunde. Wilmsi tän. 4—27.

tän. 2—B.

pressikuldamwe, 3) kaunistatud nahatööd ja woolimine.
õpetus maksuta, õppetöö algus uutele õpilastele 4. septembril
tl. 8 homm. Kentmani pötttänaw 5. Uute õpilaste «mõlemast
soost) vastuvõtt kontoris. Rüütli tän. 32, iga päev kella 9—5.

ärasõiduks, head soowitused ja

Wõtan jälle wastu hommikuti annab vilunud õpetajanna, soo
vikorral ka koju käies. Rääk. kes kaua õpetanud koolis, annab
ja pärast lõunat.
kl. B—4 p. l. Toom-Kuninga saksa, prantsuse ja inglise keele

Külalisena esineb

Lully Wirkhaus.

..Waenelaps 0376".

tvõi üksiku juure perenaiseks.

Raha-» sugu- ta põiehatgnsed.

Pääsetahed Kr. 1.75-—2 O senti.

le, ei põlga tööd. Kirj. flt.

hugi tööstusse, wõib olla ka

mantlini, õhtused õppetunnid

kl. 5—S. G. Karja t. B—7.

Kl. 9—lo ja 7—B.
Liiwalaia tan. 34-a,

KlUfflffl

ZuurelSttmfe
ja õmblustöS õpetus pesust

Kõrwa-, kurgu- ja ninahaigused

Walgehobu
wõõrastemalas
R. Benatzky operett S waat.,
15 pildis.

otsib teenistust ükskõik mis ala

uuema meetodi järele algatvad
keele tunde, üksikult ja gruppi
des, annab õpetajanna. Wilmsi 1. septembril. Ettewalmistus
konsertvatooriumi. Allika tän. 3
tän. 4—15, kus. tohtriprouat,
krt. S, hootvimajas. Wastuwõtt
kl. 3—4.
kl. %s—-6. Caroline Strömberg
Konserv, õpil. prl. annab ko
Algan 1. septembril
ju käies

kiMituntle.
Teat. flt. .Odav + 4".

Dl. ft MMft

Emmerich Kalmani operett

MAJAPIDAMISI Ja KXSITOO

Tagasi jõudnud

kell 8 õhtul

Wene tlftnawal 16-6

Hiiu neiu

mi. Teat. flt. „Edu 1".

Erialad: 1) Raamatuköitmine (liht- ja kunflköidej, 2) käsi- fa

MoCKBfc,

Wirk

Minu
UlVilDlit

Laste- ja sisehaigused.

Tallinna põllumajanduse näituse
puhul

Ettevalmistus konservatooriu

hootvimajas.

hilist Ii AM

dr. I tolm

õppeained: spets, klaweri-, laulu-, wiiuli-,
cello- ja oblig. teooria- ja klaweriklassid.

Klaveritunde.

Miili epvelõõkili

Korralik ja töökas neiu

Keskealind proua

Nõmme-Kiwimäel annab

klnweritnnöe

AuStnfega

«. Wtdewik^
| Infittrt jaama raamatu»

wõib ka koju tulla. Sealsamas palub kohta, keedab iseseiswalt, kule noormehele, olen kauem töö teeb kõik majas ettetulewad re : kübaratööstusse. SHrj. flt ..Kor
, ralik 9353".
wilunud kõigis majatäis, omab tanud pagari juures. Pai. teat. montiööd. Kirj. slt. „W,lunud
9329'.
soowitused ja tunnistused. Kirj. flt. .Teen kõik töö 23".
Korralik
„Odaw tund."
flt. .Otsin tööd 9256".
maatüdruk

wõib ka klatveril harjutada.
Niine tän. 3—2, Wõi kirj. stt.

üksikuid numbreid

« müügil Jõelehtme»
SL Saarmaki ärid.

poole kuu polk

ioowld kohta

Teenija soowib

kohta linna, kuskile asutusse wõiI

sellele, kes soowitab noorele, perenaiseks üksiku härra juure, perekonda, on mõlemas kohas
Petroaradi konserw. lõpet. Iva keskk. haridusega preilile koha tunneb majapidamist, keedab ja . enne teeninud, wöib ka ära sõi
l ta. omab tunnistused, keedab
bakunstnik L. Perna, Mesila t. tööstusse, ärisse wõi mujale.
õmbleb hästi, omab soowitusi. > hästi, räägib wene keelt. Teat
12 (uue koolimaja lähedal).
Teat. flt. .Tööotsija 9231".

Kirj. flt. .Intelligentne 40".

Tallinna Eesti Kirjastus-Nhifuse trükk.

kirj. flt. .Nr. 800 teenija".

soowib kohta kas majateenijaks
wm pagariärisse õpilaseks. Kicl.

flt. ..Algaja".

JPSetooJelje* 1
Bfttttb minibi.il> oa «iSHaU

1.z.1 —im . | - r

