Üksiknumber 5 senti

Ilwufc Iga i»Bcv
Toimetus ja peakontor Tartu s, Ülikoolil 21.
Toimetas ja kontor Tallinnas, Vene 1.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja 2-86, siseriigi

ja Tartu teadete toim. 1-86, kaugekõned 9-86, änjuhatus 65,
talituse üldtelefon 80, raamatukauplus 2-50.

Postimees

Telefonid Tallinnas: Toimetus 436 81, kon

*°f Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.

Kuulatuste hinnad: a) kuulutuste kirjaga: kuulu

»P.ostimeheM Mta maksuliste lisade ii©2l«mlsbinnadt
Posti ca* 1 kuu 150 s., 2k. 300 s., 3k. 370 s., iga
r ostiga. 2 jjuud 1400 senti,
järgnev kuu 120 s 6 kuud 3k. - 325 s, iga üsaPostita: 1 kuu 135 2k. 2<u s., o*. j-w =>. 6
kuu 105 s.. 6 kuud 625 s., 12 Ikuud 1250 , k 135 s
Tartu linna tellijatele. Kojukandm ega. 1 kuu 135 s«
2k, 270 s., 3k. - 370 s., iga järgnev kuu 110 s 6 kuud 700 s, 12
kuud 1350 senti. Talitusest ära viles. 11 kuu .
kuud 1200 snt. Välismaale 4 kr. k J
..Lasteleht" 10 s. k. «Tervis 1 kuu 20 snt 12 kuud 24U senn.

tuste küljel 5 senti, teksti ees 10 senti, teksti sees 12 senti;

Aadressi muutmine 25 s. ~.. cs _
«Nädala Postimees" igal esmaspäeval ühf »Sä.d innata.

b) teksti kirjaga: teksti ees ja tekstis 15 senti mm veeru

laiuses. Kohäotsimise kuulutused poole hinnaga. Kuulutuste
koha valiku soove täidetakse ainult võimalust mööda.

Kuulutusi järgmise päeva lehe jaoks võetakse vastu

kella 1-ni päeval, laupäeviti kella 12-ni päeval

76. aastakäik

Nr. 193

MPostimehe" raamatukaupluses, Suurturg 16 ja kontoris,
Ülikooli tän. 21/23.

20 snt. kuus. ~Postimehe" tulijaile esmaspäevase lehe asemel hinnata.

~Maamees" 1 kord nädalas (reede) 1 kuu 35 s., 2k. 65 s.,

3 k. 1 kr., 12 k. 3.50. 105
«Maamees" 2 korda nädalas 1 kuu 55 snt., 2 kuud 105 ..
3 k. 160 s., 12 k. 5.90 senti.
Tänast lehte 6 lehekülge

Reedel, 19. augustil 1932
Lõbusaim kõikidest seni nähtud helif arssidest

CENTRAL
Reedel, 19. aug. alates ja edasi

armas tusMd

12 osas. Peaosades: ANNY AHLERS, LOTTE NEÜMANN ja JOHANNES RIEMANN.

Käesoleva eeskavaga
toome kaks lööklilmi
korraga.

2) Lõbus |a
laula beuiarss
helifarss
la pikantne laulu
10 osas. Peaosadest RUTH NILLER ja
JACK MULHALL. See huumoririkas heliteos
sunnib vaatajat kaasa elama ja teatrist lahkudes
jääb kauaks püsima ülilõbus meeleolu.

Võõras voodis
Eeskava kooliõpilastele vaa
tamiseks lubatud.

Esietenduskino A 1—gT11 * g"l T Tfihe t. nr. 66.
"Mustjaspruun" Saksa walitsus?

Esietendusel suurem hooaja eeskava ! Kaks helifilmi korraga S

HLtler ja Brüning peawad lüduläbirääkimisi.

«Vastutahtmist president»

Papen aga tõotab jääda kestwamalt.
Berliinist, 18. aug. Parast seda kui
Hitleril äpardunud rahulikul teel saawutada
ainttwalitsust Saksamaa üle, on alanud läbi
rääkimised uue riigipäewa Lahe suurema
rühma wahel: rahwussotsialistide ja Latoliik
liku tsentrumi wahel.
„Bossische Zeitung" awaldab omateada
autoriteetsest allikast teate, et rahwussotsi-a
-listid on awaldanud tsentrumi esindajatele
nõusolekut Põhjalikumalt läbi kaaluda koos
töö wõimalusi.
Eesmärgiks oleks esijoones Preisi osarii
gis „komissarlikule interregnumile" parla
mentliku peaministri walimise teel. Tsent
rumi poolt seks otstarbeks algatatud konwe
rents rahwusfotsialistide ja rahwuslastega

held., kas Klaar Ketkin oma kõrge wanuse juu
res hakkama saab koosoleku juhatamisega,
seda enam et rahwussotsialistid ähwardawad
kära teha. Klara ise aga, kes wiibib praegu
Moskwas, ei taha eneselt wõtta lasta au, mis
juhuslikult tema raugalikku sülle langeb.
Ta on juba saatnud Loebele telegrammi, et
ta sõidab tingimata Berliini ja aiwab riigi
päewa. Berliini lehed kehitawad õlgu ja kir
jeldawad, kuidas Klara Zetkin on põdur, kurt
ja Pime.

Papen tahab jääda.
Londonist, 17. aug. Saksa riigikants
ler von Papen andis Reuteri esindajale in
terwjuu. Küsimusele, kas kantsler arwab, et
lükati möödunud nädalal edasi, kuna ei tahetud tema kabineti püsib jõuluni, wastas Papen:
segada kogu riigi kohta peetawaid läbirääki Minu kabineti jääb ametisse pikemaks ajaks.
misi. Pärast nende läbirääkimiste äpardu Edasi toonitas Papen, et tema ei tahtwat toi
mist olewat nüüd rahwussotsialistid walmis mida riigipäewa tahtmise wastu. Tema loo
tsentrumiga koos trtinsm. uut.te ainult Preiji drrb- aga, et pvlitilised erakonnad weenduwad
osariigis, waid ka keskvalitsuse Küsimuses. selles, et praegusel silmapilgul pole wõimalik
Nende tingimiseks on aga, et läbirääkimistest moodustada uut Walesiust, mis astuks nüüdse
körwale jääks Hugenbergi mhwuslased,
Juhul, kui uus rngipäew peaks
kuna Hitleri wahekord tema senise liitlasega asemele.
siiski
awaldama
praegusele wa
on wiimaste sündmuste tagajärjel muutunud litsisiele, „toimibumbusaldust
see põhiseaduse kohaselt".
wäga terawaks.

Kuigi ülaltoodud kombinatsioonide õnnes
tumine on küllalt kahtlane, äratab Saksamaal
wäga suurt tähelepanu wõimalus, et tõm
mule pääseb mustjaspruun koalitsioon. Puht
armuliselt oleks seesugusele koalitsioonile toe
tuwa walitsuse seisukord riigipäewa! küllalt
kindel. Esimese raskusena rõhutatakse aga
juba seda, et tsentrum tahab Preisi peami
nistriks wäljaspool politilisi erakondi seiswat
isikut, kuna rahwussotsialistid ihaldawad wa

Küsimusele,

kas Saksamaa kawatseb astuda walja
rahwasteliidust.

juhul, kui Saksamaale ei tulda wastu relwas
tuse ja heakstegemise maksude asjus küllaldase

heatahtlikkusega, andis Papen põiklewa was
tuse. Kantsler toonitas, et üheõiguslikkus
teiste riikidega relwastamise küsimuses on
Saksamaale olemasolu probleemiks. Saksa
maa ei taha enam etendada teise klassi riigi
osa. Relwastub kogu maailm, siis teeb seda
lisiuse etteotsa oma meest.
ka Saksamaa, wähendab aga maailm oma
Saksa riigipäew astub kokku 30 .laug.
relwastuse. siis teeb Saksamaa samuti. Edasi
Riigipäewa president kutsus kokku erakondade
seletas Papen, Saksamaa ei kaota lootust
nõupidamise tehniliste küsimuste lahendami saada tagasi ühe osa oma endistest asumaa
seks. Kaswawa terawusega on päewakorral dest. Lõpuks toonitas kantsler, et tema loodab,
riigipäewa awaja isiku kusimus. Uue riigi et rahwussotsialistid wõitluses wõimu pärast
päewa kõige wanema rahwasaadikuna peaks ei wõta tarwitusele seaduswastaseid abinõusid.
esimese koosoleku awama naiskommunist
Klara Zetkin. Rahwussotsialistid nimeta Ses suhtes olewat
Hitler temale annud teatud lubaduse
wad seda häbiks kogu Saksamaale ja ka teised
erakonnad waatawad seesugusele koosoleku ja temal, Papenil, ei olewat Põhjust Hitleri
juhatajale wastu teatawa piinlikkuse tundega. mitte uskuda. Kõik mässukatsed
Isegi riigipäewa kommunistlikus rühmas ka- sumbutatakse sõjariistade abil.

Paremate saksa näitlejate kaastegevusel piltlik näide poiitiliste parteide «lehmakauplemisest» ja
mõjutustest. Teatavate tagamõtetega ja võtetega nn võimalus kõrgemateks võimukandjateks

upitada isikuid, kellel selleks omadused puuduvad. Pildis mängib kaasa kuulus ungari
Dajos Bela orkester.
«Armukadeduse ohver»

Kõrgema seltskonna perekonna draama, õpetlik vanale kui ka noorele nüüdseaja abielu rahvale.

Ka käesolevas näidendis tõestub, et nälg on kõige parem kokk. Algus kell 5, pühap. kell 3 p.l.

Sõduriwõimu tõus.
Saksa, tvalitsulses senine ajakirjanduse osa

konna juhataja dr. von Kuusmann taqandati
oma kcchalt. Tema järeltulijaks nimetati se
nine riigikaitiseministeeriumi juhataja major
Marcks (pidlil).

Uue leunnliiui pidulik awamiue Tallinnas.

Riigiwanema asetäitjaks min.
A. Kerem.
Viimasel wabariigi walitsuse koosolekul
määrati riigiwa-nema asetäitjaks kaitsemi
nister A. Kerem.
Osa kaupasid kustutati monopoli kaupade
nimestikust.

Vabariigi walitsuse üleeilsel koosolekul
otsustati kaupade sisseweo korralduse seaduse

teostamise määruse § 1 osaliselt muuta,
mille järgi osa kaupasid kustutatakse mono
polikaupade nimestikust, peamiselt ühendu
ses tollide tõstmisega.

Wiinawabrikud walmistawad
hooaja wastu.
Viinawabrikud on ametis oma sisse
seadete uuendamisega eelseiswaks hooajaks.

Aurukatelde tehniline järel walwe selts on
hulk wiinawabrikute katlaid tunnustanud
kõlbmatuks, kuid sellele waatamata ei taheta

tegewust katkestada ja mitmed wiinawabri
! kud on tellinud uued katlad A.-S. Krulli te
hastelt. Eelmisel aastal töötas Eestis
kokku 129 wiinawabrikut ja neist ei taha
! ükski eelolewaks hooajaks tegewust katkes
j tada. Kuna wiinawabrikute hulk liialt
t suur, siis ei saa peaaegu ükski neist täie
I koormatusega töötada. Majandusmlnistee
j eium kawatses omal ajal wähendada nende
j arwu, kuid et ükski wiinawabrik wabataht
j Itkult nõus ei olnud tegewust lõpetama, siis
s loobus ministeerium sundabinõude tarwitu
- selewõtmisest.

Hiina hakkab wastu.
Londonist, 17. aug. Jaapam-Hiina
Mandshuuria konflikt muutub jälle pinewaks.
Hiina wälisminister esines Jaapani walit
suse ees Protestiga kindral Muts nimetamise
wastu Jaapani erilise saadikuna Mandshuu
riasse. Hiina protestis nimetatakse Jaapani
erilise saadiku saatmist Mandshuuriasse kõige

tähtsamaks sammuks wallutamis-tragöödias,
mis Jaapan pmegu lawastab Mandshuurias.
Selle Jaapani uue sammu põhjal wõiwat jä
reldada, et Jaapan kawatseb lähemal ajal
okupeerida kogu Mandshuuria.

Uus Hiina saadik Londonis seletas seisu
korra kohtia, et Hiina on otsustanud Jaapani
okupeerimise kawatsustele awaldada ägedat
waswpanu.
Läti suurkommunist läheb
erru.
Siin on mõnusam!
R i i a st, 18. aug. Lehtede teatel on tun
Paljudes Berliini kootides on saksa, pealinnas praegu, wa-liitsewa kuumuse tõttu õpilased tud kommunistlik rahwasaadik ja kirjanik
klassiruumidest kolinud wälja õue. kus õovetöö puude wilus on palju mõnusam.
Laizens pikema kaalutluse järele otsustanud
Panna maha oma rahwasaadiku mandaadi.
Ta kawatseb loobuda tulewikus igsugusest
Waheipeal jatkab Hispaania walitsus ku Politilisest tegewusest. Teatawasti süüdistab
Jälle streigid Hispaanias.
Madriivist, 18 .aug. Granaadas on ningriiklaste üleriikliku organisatsiooni liVwi kommunistliku erakonna keskkomitee Laizensi
tööliste ühendatud ametühingud wälja kuulu deerimist, muu seas wangistati Madriidis selles, et tema eluwusid on liiga kodanlikud
tanud järjekorralise üldstreigi protestiks kar suurema' ajalehe „ABC" peatoimetaja. Ni ja nõudis tema tagasiastumist.
Järjekorraline ookeanilend.
mide abinõude wastu, mida korra alalhoid metatud leht suleti mässu päewal määra
Londoni st, 18. aug. Inglise lendur
miseks Hispaania walitsus on tarwitusele mata aja peale.
Mollison startis täna kl. 12.35, et lennata üle
wõtnud pärast monarhistide mässu katset ja
sellele järgnenud pahempoolsete rahutusi.

Esimene lend Warssawi.

Atlandi ookeani.

LLiidpostisacidetisi Poolasse, Tschehho-Tlowak

juures asutvasse erilisse lendposrkasn hiljemalt sa

kiassc, Rumeeniasse ja Türgimaale wõib saata, ma väewa kell hommikul. Nende postisaa
alates 18. skp., ka otseühenduse kaudu Tallinna- detiste kohta on makswad samad posrimaksud ja

Warssawi üle Wilno. Lennukid wäljuwad Tal erilised lendposts lisatakjid, mis on makswad saat
linnast igal teisipäewal, neljapäetval ja laupäewal misel Saksamaa kaudu.
kell 11,10 ja jõuawad Warssawi kell 13,10 sealse
Ka Warssawist hakatakse otsese lennuühenduse
aja järgi. Lendpostisaadetised, mida soowitakse kaudu saatma lendposti Tallinna igal csmaspäe
saata nende lendudega, pearoad olema antud poZ wal. kesknädalal ja reedel. Tallinna jõuawad len
tile Tallinna peapostkontors wõi lastud postkontori nukid kell 16,20.
Eile hommikupoolel toimus Tallinna
kaitsewäe aerodroomil Eesti-Poola lennu
ühenduse pidulik awamine. Awamistsere
moonia alguseks oli Lasnamäe aerodroomile
kogunenud üsna rohkesti kutsutud wõõraid,
nende hulgas teede-, wälis-, kaitse- ja põllu
tööminister ning terwe rida wälissaadikuid
eesotsas Poola saadik hra Libickiga. Kaitse
wäelastest olid awamistseremoniile ilmunud
kaitsewägede staabi ülem. õhukaitse ülem ja
terwe rida lennuwäe ohvitsere. Tallinna
linna esitajana wiibis lennuliini awamisel
Tallinna linnapea.
Poola lennuk oli ehitud pärgadega ja
Eesti ning Poola rahwuswärwidega. Len
nuki ette oli asetatud kaks posti, mille wa
hele oli tõmmatud Eesti ja Poola rahwus
wärwilised lindid. Täpselt kell ilmus
kohale ka riigi-wanem K. Einbund. kelle ilmu
mist wõeti wastu terwitusmarsiga. Peale
riigiwanema ilmumist asuti awamistseremo
nii täitmisele. Esmalt kõneles teedeminis
ter, kriipsutades alla Eesti ja Poola wahelise
Riigi 4 kuu tulud wähenenud
14 prots. wõrra.
Maksudewalitsuse andmetel on riigi wii
mase 4 kuu tulud (1. aprillist kuni 1. augus
tini) üldiselt eelmise aastaga wõrreldes wä

lennuliini loomise tähtsust. Peale teedemi
nistri kõnet mängiti Eesti hümni. Selle
järele sai sõna Poola saadik Libicki, kelle
kõne järele mängiti Poola hümni.
Peale Eesti ja Poola hümni ulatati rii
giwanemale käärid, kes nendega läbi lõikas
lennuki ette asetatud Eesti ja Poola rahwus
wärwides lindid. Sellega oli awamistsere
wonii läbi ja mõneminutilisel waheajal, mis
oli jäänud weel kuni lennuki ärasõllm ajani,
pakuti külalistele wahuweini.
Täpselt kell 11.19 hakkasid surisema len
lised, kes lennukil Warssawist Tallinna saa
nuki 3 tugewajõulist mootorit. Poola küla
busid, surusid siinolijatel kätt. asusid kiiresti
lennukisse ja hetke pärast liugles reisilennuk
minema, tõusis õhku. tehes Tallinna kohal
weel paar tiiru ja wõttis siis kursi lõunasse.
Esimene lennuk Warssawist.
Kesknädala õhtupoole saabus Tallinna
esimene reisijatelennuk Warssawist. Pildil
kolmemootoriga lind Tallinna aerodroomil.

olnud paberossikestade arwel 72,9 prots.
mis seletataw sellega, et paberosside kalline
misega wäga paljud on üle läinud kodusele
Paberossi walmistamisele. Piiritusemono.
poltsi on saadud 3.473.000 kr., s. o. eelmise
henenud. Otsekohestest madudest on tänawu aastaga wõrreldes wähem 17.7 prots. Sa
saadud 1.666.000 kr., mis on 14,1 prots. muti on wähenenud tulud tollidest 4 914
wäiksem kui möödunud aastal samal ajal. kr-, mis on 28,7 prots. wähem eelmiselt
aastast. . ' '
Kõige enam on tagasi läinud tulud pärandus
maksust 33 prots. ja tulumaksust 20 prots.
Valmistatakse läbikäigu
Tunduw on tagasiminek ka tulu-, maja- ja
hoonetemaksust 65 prots., kuid see on loo
maksu seadust.
mulik, sest riik ei saa enam osa maksust maal
Elle
hommlkul
astus kokku riigikogu raba
asuwatelt kinniswaradelt. Tempelmaksudest
asjanduse
komisjon,
et asuda läbitÄigu m liu
ja lõiwudest on saadud 1.177.000 kr., mis sa
icaduscclnõu
lädiwgatam.sele.
. .nintfir
muti on wähem eelmisest aastast 20,8 prots.
ära kuulata aruandja K. Tonkinanni i>wõrra. Aktsiisitulu on olnud 1.744.000 kr., jõuti
lctusod. Koosolek jatk'?s.
mis eelmise aastaga wõrreldes on tõusnud
3,2 prots. wõrra. Suurenemine on olnud
peamiselt tubaka, tubaka saaduste ja pabe
' rossikestade arwel. Eriti tunduw tõus on
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Mis teha karjadega?

Islandi kuningaheeringas.

. Põllumehele tekib õigusega kibe tunne Meeretob meie üMne olukord ükeipõ-Ssematta
rinda, piimaühingust läinud kuu pnmaraha raskusi ette. Esiteks peawad olema selleks
saades. See summa on niiwõrd wäike. et ei kapitalid need aga puuduwad täielikult
piisa tööliste paAadeks ega maiksude õienda ja Mõlaga seda ette mõtta oleks praegustes
miseks, rääkimata Meel enda ning perekonna tingimustes otse meeletus eh? talu pankrotti
hädaliste tarwete rahuldamisest. Terme kuu ajamine. Kui aga kapitali oleks, siis puu
on ta loomi söötmid. talitanud, lüpsnud ja duwad meie harilikul põllumehel' teadmised
Piima mõne kilomeetri taha meiereisse Me ja kogemused nende teoreetiliste tõdede elludanud, ja kõige selle suure ja raske töö taga MiimiseK, ning ees Maritseb teda jällegi pani
järg wiletsad sendid. Tootmise kulude ta rott, sellel puhul aga teadmiste puudumise
sumisest pole siin juttugi.
tõttu. Teadmisi ei saa aga üle öö omandada.
Wäljapääsuteeks näib siin olewat ainult
Kas ei tõsta see õsiselt üles ka küsimust:
kas poleks kasulikum põllusaadusi toorel kujul üks mõimalus jõudu möödajaeran
ditult oma talu saadustega il
turul realiseerida; mis teha niisugusel juhul
ma mingisuguste juurdeostu
karjaga, kelle toodang nii kui nii on lange
mid jõusööda puudusel, mille ostmiseks raha de ta. Annab ta siis niipalju kui annab,
ei jätku ja kas ei tuleks karja koondada loo kuid kari seisab Malmis seisukorras parane
made müümisega; ja kas ei ole meie põllu misel uue jõuga tööle asumiseks. Pealegi ei
majanduse kohandamine karjamajandusele ähwarda talu ega karja oksjon.
olnud üldse eksisamm, mis nüüd, kus kõik rii
Kui aga Maadelda põllumeeste talitamist
gid oma sissewedusid Mõimalikkude ja wõi karjadega põllumajanduslistes riikides, siis
matute määrustega piirawad, karjasaaduste torkawad silma kaks wastupidist woolu: ühed
turustamist raskeks tehes, wiiuud meid um jätawad karja „talweunesse", ei pööra temale
miku.
tähelepanu, kuid hoiawad teda täies koossei
Rukki ja nisu kaswatamine on peamiselt sus igaks juhtumiseks ikkagi alal ja otsiwad
pinda leidnud Ameerika suurmaapidamises kõrwalharudest sissetulekut, teised närwilise
wiimase wõimaluseni tehniliselt täiendatud mad, oma Mõimetesse uskujad, häwitawad
nia/sinatega, terawilja kaswatMniselc disfercnt karja ja lähewad üle teistele põllumajandus
seerunud terawilja põllupidamistes. Nende listele harudele, lootes sealt kasu. Et nen
majapidamiste kaudu toodetud rukis ja nisu ncst Mooludest esimene wõidab, on kaunis
tulewad alati odawamalt tnntlc kui meie kerge ette näha, olgugi et wiimased omi plaa
mitmekülgselt arenenud majapidamise toode. ne ja kalkulatsioone õigemateks peawad.
latifundiumide kõrwal wäikcpõllnpidamine

sellega oleme wõrreldcs eelmistega täiesti
wõistluswõimetud. Nii wõime rukist ja nisu
toota edaspidi ainult oma tarwiduseks ja tu
gema tollimüüri taga. Tõuseb meie toodang
üle tarwiduse ei saa ülejääki kusagile ma
hutada.

Sama seisukord ilmneb heinamüügi kü
simuses, kui loomi peaksime wähendama. Ka
kartulitoodetele pole turgu leida, rääkimata
Meel linast, mille tootmisele Meel omal ajal
suuri lootusi pandi. Lina tulewiku küsimus
näib õieti lootuseta olewat, sest wõimatu
odaw kunstsiid surub teda ikka enam ja enam

wälja.
Nii näeme, et põllusaaduste realiseerimine

ümbertöötamata kujul wäga küsitawaid tuleMiku wäljawaateid annab, selle wastu oleme
aga kohapeal sunnitud neid iimbertöötama ia
eestkätt kavia kaudu, wälja minnes sõnniku kü

simusest. Pealegi on karjasaadusi praegu ja
tulewikus ikkagi wõimalik realiseerida, olgu
siis tasuwus kui madal tahes.

Karjäsaaduste langus on üldine kõikides
karjaikaswatulse maades. Toodang on lange
nud peamiselt huwi languse mõjutusel, sest
pole kellelgi erilist headmeelt ettewõttest, mis

talle kahju annab, ega saa seda ka põllume
helt nouba ta ei armasta looma ena-n
bifc armastusega, ega hoolitse ka tema eest
küllalt. Ta leiab, et söötühik ikka wähem ja
wähem ennast tasub ja Mahendab ka loomu
likult sellega toiduhulga andmist tagajärg
on aga toodangu mitmekordne langus. Seda
langust wõib ära hoida erilise tugema sööt
misega, mispuhul siis ka sissetulekud wotmi
sekulud katawad, mida Mõime näha mõnede
akadeemiliste põllumeeste karjade juures, ja
sellele tõsiasjale tugenedes ehk soomitawad
mitmedki kolleegid karjade alalhoidmise mõt
tega, tasuwuse saaMutamiseks karja wgewa
mini toita ostetawate jõusöötadega.

Wiimane mõte on täiesti õige nii tegeli
kult kui ka teoreetiliselt, kuid kõigele sellele

Asudes esimeste, alalhoidlikkude, seisuks
hale, ei saa kriisi ajal tõesti sissetulekuid
„talweunes" seiswatcst karjadest ega ka juur
dewõetud kõrtvalharudest. Paranemise ajaks
on ainult nendel karjad olemas, mis praegu
sest karja kogusuurusest waewalt 30 prots.
annab. Nende karjade toodang tõuseb kiirelt
ja teise woolu karjade häwinemise tõttu tõu
seb nõudmine ja saaduste hind ning jääb
kõrgele püsima wähemalt mitmeks aastaks,
arwesise Mõttes karja aeglast paljunemist.
Sellega saawad alalhoidlikud suuri sissetule
kuid ja kataMad saadud puudujäägid, mis esi
newad oma pere nõudmistes, kes kriisi ajal
ilma Palgata jäid.
Karjade hämitajad paiskawad lihawrule
hulgad loomi ja suruwad walitsewad mada
lad lihahinnad Meelgi alla, nagu seda ka
Mähemal määral meie enamwähem primi
tiimses karjamajanduses märgata wõib. Ei
aita siin ühistegelised loomalaadad ega min
gisugune riiklik korraldus, sest ilmaturul ole

SÄ kuningaheeringal on kaks Mge. kui
ta Mgis nii sinu ees pikali laual on. Tal
on Sieti koguni neli külge, sellejärele, kuidas
sa teda keerad. Ja mida rohkem sa keerad,
seda mitmekülgsem ta on.

Sellest, et teda tM alla pandi, ei taha
ma pikemalt kõnelda. Ainult üsna lühidalt
ütelda, et igat rumalust ikkagi saab põhjen
dada. Ja peabki põhjendama. Muidu ar
wotakse. et ülewal pool aru sugugi ei ole.
Agu seda aru on ikkagi, tee neile midagi!
Öeldakse nimelt nõnda: „Kes tont teab, kas
meie heeringalaewastik mitte lihtsalt hee
ringaid wäliswetes üles ei osta! Ostawad
.seal odawalt sa weawad odawalt sisse. Ega
seda ilma tollita ei tohi." Ja panewad. siis
tolli peale.
Wõi aga ütlewad nõnda: „Toowad hee
ringaid sisse ja mis hakkab siis põllumees
oma loomalihaga peale wõi meie kalamees
oma silkudega? ' Ei saa enam kuhugi müüa,
kogu Eesti sööb ainult heeringaid." .
üsna õige kõik, nõnda õige, et hakka kas
wõi selle üle järelegi mõtlema! See sot
siaalne hoolekanne on nõnda tugew, et
warsti hakatakse kodumaa nijntegl tolli peale
panema. Sest mis mood see on, et teewad
nisu maha ja rukist ei söö ega osta enam
keegi!

See mure silgu pärast ei ole kunagi nii
suur olnud kui nüüd, õieti Soome silgu pä
rast, sest seda tuuakse tolliwabalt sisse ja
meie oma rannasilk ei ole senini meil turgu

gate liigist.

Schoti heeringas on meil niipalju
kui see nimetus üldiselt maiku ja suurust
ära tähendab eelistatum heeringas, kuna
teine raswaheeringas tahma liigita
mise järele wäike on, walge lihaga ja üldse

nagu köögi laud; juhtus, et kulissid langesid mängijale
pähe parajasti hetkel, kui ta seisis ja Miwitas ilusa
neiu ette. See oli põnew elu. Ei teatud kunagi, mis
wõis.juhtuda järgmisel päewal, elati hotellides ja
poeti sealt minema maksmata, oli iu see ka üsna aus
asi, kui publik ei tulnud ega hinnanud kunsti. Ühes
wäikeses linnas wõib juhtuda, et sind wisatakse majast
11

Ja eesriie tõuseb. Andreas oli harjunud kirikus
chk tirita juures wallasrahwa ees weiderdama, ja nüüd
tal oli samune tunne siinsete nägude ees, kes otsa wah

tisid talle ja keda nimetati publikuks. Äkad plaksutasid
all käsi, ja tema. Andreas tundis seesmiselt samasugust

päikesepaistet nagu siis, kui jumalakartlikud inimesed
jälgisid teda kiriku juures ja heitsid risti ette. Ühel
waheajal seisis doktor nägu pinewusest kahwatu
kulisside taga ja ütles: „See läheb tähelepanuwääriWalt, publik elab kaasa." 00, keegi ei teadnud, mida
see tisüünilise maskiga härra elas läbi sel õhtul, tal oli
tunne, nagu oleks tema ise lawal wõõras, tema elu
unenägu.

Andreas kutsuti lõpuks miin korda wälsa, direktor
surus tema kätt ja üttes: „See läheb, läheb!" ja lubas
talle palgalisa. Linna kolm asjaarmastajat arwusta
jat olid: kirjastaja, pankrotis kaupmees ja loomaarst.
Doktor palus lõike kolme groggi jooma, ja päewal pä«
rast seda seisis ajalehis, et õhtu oli olnud ununematu.
Andreas lõikas arwustused wälja ja saatis nad
Rönningeni Jonettale.
Nüüd ta elas läbi selle, mis tähendas, minna
wälja wäikelinna tänawale ja olla tuliuus kuulsus.
Ta kohtas mitu korda suurt Römerrt, sa jumal-teab.
kas wanahärra ei mõelnud, et ta on näinud teda kord
juba waremini, igatahes ta wõttis torukübara peast,
ja Andreas oli armuline. Teda pgluti doktori juurde
seltskonda, seal peeti temast kui liuna noorest lootusest

kõnesid, ja igal hommikul, kui ta riietus, oli tal tunne,
nagu peaks ta niineni jällegi üles ja ratsutama pilwel.
Ta sai uusi osi. Trupp pidi minema wälja ring
reisile, ja aurikul ei seisnud Andreas enam esilael
kaupade wahel, ta sõi esimeses klassis, maksis sootraha

sid ja wöis salongis westelda daamidega. Jah, nüüd
ta oli ühew äärne igaga ja kurb oli ainult, et lensman
ei tulnud kunagi siia ega näinud teda. Ta sai suuri
osi, ta lõi enda ümber ebausutawaiks isiku iks, kunin
gaiks ja rüütleils, roimareiks ja wanuks joomareiks.
nööriks ohkawaiks mchiks ja nukrateks isadeks. Teater
oli sageli palwckoda ehk töölisühing, lawa aga nii suur

KäeSolewa aasta teratviljasaagi suurus Hat
kab juba enam-wähem selguma ja fenikogutud
andmestik annab üldise ületvaate. Lige madalale
langenud terawiljahinnad pole üldiselt toonud
kuigi suurt muudatust terawiljakaswatuse ula

tusse. Terawilja pole käesolewal aastal küli
tud mitte palju wähem kui eelmistel aastatel ja
saagilootused on sellistel andmetel paremad kui

wäljamaated tänawu Saksamaal. Tunduma raU
kisaagi suurenemise annawad ka Põhja-Dmeerika

riigid. Üldse kõik rukki eksponmaad on länawu
saagi poolest heas seisukorras ja erin mõjusakk
wõib kaasa rääkida Ameerika sisseweomaade hea
omasaat ja sisseweokitsendused wähendawad aga

tunduwalt nõudmist. Ka kui Wene rukis jääb
tänawu maailmaturult ära, ei ole ometi loota
rukki pakkumise pinge alanemist ning rukkchindade

möödunud aastal.

iõusu.

Nisu

kastvupind on püsinud eelmise aasta tasemel ja
ületab wiie wiimase aasta keskmise 1 prots. Mõrra.

Euroopas on nisu kaswupind wähenenud
umbes 500.000 ha Mõrra (2 prots.), wõrrelduna
aga wiie wiimase aasta keskmisega on nisu kas

Oder.
Odra kaswupind on tänawu wõrreldes «SS
dunud aastaga EuroopaS wähe tagan läinud, wid
seewastu tublisti suurenenud P.-Ameerika ühiz,

riikides 1 miljoni hekiaari wörra. Odra
wupind Euroopas suurenenud 4 prots. wörra. kogusaak kujuneb tänawu terwelt 30 prots.
Põhj a-A mee r i! a riikides on nisu kaSwu eelmisest aastast paremaks (Euroopas lS prots.
pind läinud tagasi ainult 350.000 ha (peamiselt

Kanada arwel), kuna Briti Indias on nisu
lülitud eelmise aastaga wõrreldes rohkem 700.000

ha (5 prots.). üldsummas seega muutused nisu
kaswupindades maailmas on Mõrdlemisi wäikesed.

Mis puutub iänawusse nisusaaki, siis
on praegu andmeid olemas 17 tähtsamast nisu
kaswatajast riigist. Neis riikides nisusaak tõo«
tab olla ainult 2 prots. wähem kui eelmisel aas
tal. Euroopa nisusaak wist ületab eelmise aasta
oma 2 prots. Mõrra, seda peamiselt Saksamaal,

Hollandis ja Hispaanias. .Põhja-Ameerika rii

wörra ja.P.-Ameerika riikides terwelt 50 prots. )<

Kaera
külmipind on tänawu üldiselt weidi suurenenud
(2 prots.) ja seda peamiselt P.-Ameenka ÜYiS-riikide arwel (Euroopas 2,5 prots. wähem. Amee

rikas 4,4 prots. rohkem). Kaera sa aki maa
ilmas hinnatakse tänawu 9 prots. wörra pare
maks kui eelmisel aastal. Mis puutub kaera eks 4
portmaade tänawuse saagi ülejääkidesse, siis tõo
tawad need ületada eelmiste aastade oma.

üldiselt on maailm tänawu kaera- ja obta*

kides aga oodatakse Mähemat saaki kui möödunud

saagi poolest enam küllastatud kui eelmistel aas

aastal 5 prots. Mõrra. Nisu kogusaagi Mähene
mine maailmas ei tõota käcsolewa aasta saagi
realiseerimisel palju lahedaid wõimalusi, kuna
näiteks nisu kaubanduslikke tagawarasid ühend

iatel. Sama maksab ka maisi kohta.
üldine ostujõu langus ja sisseweomaade Itt*
sendused wäliswilja tarwitamisel loomad olukor

tasemel. Käesolewa aasta rukki kaswupurd on
maailmas wähenenud ainult 1 prots. wörra (ar

maks küsimuseks oli 20 kilomeetri pikkuse ma

terwelt 13 prots. wõrra. eriti head on rukkisaagi

riumilt toetust 20 snt. mulla kantmeetri kohta.

gistraalkraawi kaewamine, missugune töö eel
westamata Nõukogude Wenemaad).
arwe järele läheks maksma 20.500 krooni,
Rukkisaagi wälsaivaated on aga tundu laenu 20.000 krooni ning põllutööministeewalt paremad kui möödunud aastal. Keskmiselt Koosolek otsustas pikaalenu-pangast paluda

odawam sort.

Weeühing kawatses juba waremaltki laenu

Selle tahma liigitamise särele kuuluks aga
bäwitamise Mool annab end Euroopa karja praegune Islandi kuningaheeringas raswa
majanduse riikides alles algeliselt tunda ega heeringate sekka maigult, kuid suuruselt Schoti
esine kusagil sihikindla tegutsemisena, kuid heeringate hulka. Wgih olla. et miskisuguse
Uuel-Meremaal, Austraalias ja Lõuna-Amee laagerdamise, settimise wõi mUu kunstiga
rikas hakkab ta Mõtma juba tõsisemat ilmet, saaks temast Schoti heeringas. Maatjerhee
andes eesõigustatud seisukoha lambakaswa rinnas wõi nliskisugune teine sort senimaa
tusele.
ni. praegu on ta hiigelsuur ja hea raswaheeMeie karjamajandusele ülemine? sai oma
alguse läinud sajandi lõpul terawilja kaswa ma suurlinna turg. ühel ehk teisel juhtumise!
tuse ummikusse sattudes. Kümneid aastaid on
seisame kindlal jalal, kui karjad alles seisa-»
karjamajandust Püütud kõige jõuga lewitada Mad.
turud kui raskeks, oma wä
ja arendada. Nüüd, kus natuke jalgu maha hese Muutuwad
toodangu
saame
ikkagi realiseerida ja
saadud, tabas teda kriis majandusilmas en-- olude paranemisel katame
saadud kahjud
nenägemata kujul. Karjapidamine on olnud ükskõik kas ida wõi lääne turgudel,
kui meil
meie peamiseks sissetulekuallikaks nii enne aga kari alles on.
kui pärast sõda. Enne sõda sammus tema kõrNäib ainuke wõi mälus olewat, korjama
Mai P.-Eesti kartul ja L.-Eesti lina, mõle jandust edendada ehk wähemalt ala! hoida,
mad on aga praegu kängus. Kuid kari an ükskõik kas „talweunes" wõi aktiiwselt. Hä
nab siiski Meel midagi.
witades aga muutub olukord weelgi kitsamaks
Ei saagi ettekujntada Eestit ilma karja ja kaowad ta tulewiku wäljawaated.
majanduseta praegustes turutingimustes ega
Agr. W. Sepp.
ka tulewikus, kui meile wõib awaneda lähe-

Johan Bojer. Norra keelest M. P.

Hindade paranemist ei ele loota.

ra, mille tõttu tänawu wõib wiljaturul tekkida
Kõigest sellest wõiks mitu juhtkirja ku riikides ja Kanadas hinnati 1. juulil terwelt 88 meel suurem ummik kui see oli kahel wiimase!
jutaba, tuid ma tahan neid küsimusi lühi milj. kwintalile ja Euroopa nisu sisseweomaade aastal, miZ ühtlasi tingib madala hindade taseme.
saak ei tule halb. Need asjaolud ei luba ennus Loomulikult ei jäta see halwawalt mõjustamata
dalt puudutada.
Sellepärast tahan siis niisüd sellest ku tada nisuhindade iunduwat paranemist maailma ka teiste põllumajandussaaduste hindasid.
ningaheeringast ütelda, mis temast ütel turul» lähemal ajal. Seda tõendab ka asjaolu,
et saagi kujunemine juulis on nisuhindu jvälja
da on.
Kõigepealt, et ta kuningaheeringas ei weo turgudel meelgi lõdwendanud.
ole. Er ole Bismarckheeringaski. Muid-e
Rukis.
Rukki osa ierawiljakaubanduses maailmas on
Bismarck on heeringa kohta ütelnud, et kui
20-kilomeetriline kanal
see kala mitte nii odaw ei oleks, kuuluks ta tvähese ulatusega ning piirdub peamiselt põhja- ja
Wõrtsjärwe.
kõige kallimate delikatesside sekka. Selle üte idapoolsete Euroopa riikidega. Krma rukist kaswa
Uus
weeühing
algab tegewust.
tatakse
peamiselt
omamaa
tartviwseks
(erandiks
luse auks ristiti siis mõni heeringasort Bis
marcki heeringaks ja see on üks suur, hea, on Põhja-Amcerika riigid), siis pü.'ib rukki kas
Kae were-Otiküla-Oiu weeühing pidas
pehme heeringas, wist küll Schoti heerin tuupind kogu maailmas enam-tvähem alati ühel oma esimest peakoosolekut 15. skp. Tähtsa
leidnudki.

me meie tähelepanemata täpike. See karjade

Wang, kes laulis

Terawilja saagi kujunemine maailmas.

Hoia Ronk

Karja wiiheudamist ega häwita«ist mingil tiagimisel l

Peale selle on meie põllupidamine ameerika
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wälja, ja teises, et sind austatakse rikka mehe lauas- Ühel

päewal polnud raha tükikeseks leiwaks. järgmisel joodi
wahuwiina. see oli seiklus, ja päewad lendasid mööda.
See ja teine trupis oli heast perekonnast, üksikud olid
sooritanud eksami jg.wöisid -õpetada teisi. Kuid iga
päewases kooselus, tülis ja riius ja rõõmus ja kurbu
ses nad rappuwad koKu, nakatatakse teineteist hea ja
halwaga, provwitakse, mängitakse, reisitakse, süüakse,

elatakse koos ühises staatuses ja ühiste kawatsustega.
Kujundatakse wäiksed rühmitused, arwustatakse teine
teist, aidatakse, kiidetakse, reedetakse teineteist. Juhtub,

et tullakse lawalt, süda menu üle rõõmus, kulisside
taga aga seisab ametwend ja ütleb: ~On wilets mäng."
Samuti aga wõib seal seista üks wäike naisolswus ja
langeda sulle kaela.
Kõik olid ühel arwamisel selles, et ühes Andreas
ületas oma ametikaaslased: nimelt maskeerimises.
Kunagi poilmid nähtud sellist wõimet, anda endale
paari joonega täiesti uus näqu.
Paar aastat oli möödunud, ja Andreas hakkas
üha rohkem tundma, et miski teda takistas. Nimelt
oli see see, et teatrimängimine oli ainult midagi teotut.
Inimesed saalis teadsid, et see polnud tõsi. Nende
hulgas polnud ühtki, kes lasi end petta. Ja Andreas
hakkas järjest rohkem ja rohkem igatsema wabadnst

ta õlleks tahtnud mängida wäljaspool teatrit, tänawal,
inimeste elamus, maanteel, kõikjal, muuta end usta
mainiks isikuifs ja seista ausate ja nnttemidagi-anna
wate inimeste ees, lasta neid end wahtida ja eksida.
Oli mõningaid, kes jõid, tema seda ei teinud.
Teistel pidi olema tubakat, et mitte minna üsna hul
luks. Seda tema ei wajanud. Mõnedel salle olid
naisi palju ja kaotasid nad õnnetusest mõistuse selle
üle Andreas naeris.
Kuid temal oli oma seesmine janu ja tung, ta ei
suutnud enam kauemini käia ringi, ilma et keegi oleks
waadanud temale ja eksinud.
Ja ühel ilusal päewal see waldas tema nii wõim
salt. et ta kadus. Kaasa wõttis ta ainult weidi minki
ja mõne paruka. Ei wõi ju iialgi teada, mida kõike
wõib wajada selles maailmas.
Ta ltuli tagasi doktori lmna ja sai teada, tt ta

teha, kuid siis ei jõudnud põllupidajad üks
ringas. kõlbulik küpsetamiseks sa praadimiseks
meelsele otsusele allakirjuta
palsn rohkeni kui toorelt söömiseks.
tamise suhtes. Nüüd otsustasid kolme küla
Meie teame aga ka. et halwemat sorti hee talupidajatest igast külast kolm meest wõla
ringaid wõib laotamisega teha kuningahcerin kohustusele alla kirjutada.
gateks hoitagu neid nüüd kange teewee
Magistraalkraawi tahetakse kaewata mitte
sees. lihtsalt wee sees wõi piima sees. Siis ainult suwel, waid ka talwel hädaabitööde
on nad nii pehmed, et sulamad suus. Aga korras. Sellepärast otsustati ka paluda kre
seda oled sa ise teinud, sa ei ole seda heeringat biiti hädaabitöödeks. Kuna talitusel ajal et
mitte nii pehmena ja sulamana tünnist ostnud. ole wõimalik töid teostada kanali alamjook
Nõnda et iunutgaheeriugas on Islandist sul, Wõrtsjärive ääres, tahetakse see osa kraa
toodud kala kohta liialdus. Kuid muidu wa' wist kaewata suwekuudel, kuna tööd ülem
wäga sümpaatne looni, soliidne ja tõotab jooksul jääksid talweks.
paisu, tui teda õigesti prepareerida. Kõigepealt

leotada sest soolane on ta esialgu wäga.
Niisama teotamata sütel küpsetada proowi
sin! Südame wõtab rauaks kohe.
Aga muidu, nagu öeldud, ivaga sümpaatne,

suur loom. Et silk alles jääb. soolasilk, see on
enam kui kindel. Nad tehku temale soodustus-

ja kaitsetolle niipalju kui tahawad. See oleks
justament niisama hea, kui kohakalale tolli
peale panna, et l.l'. elustaiua hakata.

sõber wiibis reisil. Ja juba samal päewal seisis ta
kuski parrgas ning andis ära ühe wäikese sedeli, mil
lele oli kirjutatud tema heategija nimi. Pangadirektor
tõstab pilgu üle prillide ja waatab temale. Hea, ja,
siis see oli õige. Linn polnud nii suur, et isegi panga
direktor poleks teadnud, kuidas doktor oli noore mehe
c«est hoolitsenud. Sununa aga oli pisut liiga suur.
Andreas wärises. See oli näitemäng. See oli
põnew. Ta teadis, — ainus wäikc ekslik liigutus
tema suunurgas, ja kõik wõis wariseda kokku. See oli
kunst. See oli poeesia.
„Oodake tveidi," ütles pangadirektor ja kadus.
„Nüüd ta telefone crib doktorile," mõtles Andreas.
„Need kaks mängiwad sagedasti klubis kaarte. Kuid
täna ta teda,e.i leia."
Siis tuli kahwatu, paljaspäine härra tagasi ia
näis olewat meeleheitel. Järgmine silmapilk tähelt
das raha wõi wanglat.
Pangadirektor waa tas Andreasele isa sirutas pa
berrahad kahivat ute, pikkade sõrmede wahel wälsa.
Wi imaks ometi jõudis ta otsusele. Mingi ilme, mingi
otsust aw joon noormehe näos -oli olnud otsustan».
Siis läks paber üle puldi teise kätte, ja mähe
aega pärast seda hüüdis laekur oma luugist Andrease

idol
puhastusaine
sneta IH lejaMaasile
Hoiduge jarelaimamistestl

tuppa.

Kaalsethen ja naine waatasid teineteisele.

„Mida mõtleb see juhm nüüd jällegi?" ütles naine
ja sirutas käe wälja. Kaalsethen naeratas ja mõtisk
les.

Kuid nii seistes nad knulewad wankripõrinat, ja

õue keerab suurem koorem mööbleid.

„See kõik tuli täna aurikrrl," ütles laewaekspedi
tecrisa, kes iõitls ise mööbliga kaasa; „ja korraldus oli
nii, et see pidi toodama siia."
Naine jäi awasui wahtima. Kaalsethen ei tead
nud, mis ta pidi sellest mõtlema. Ta keeras pea tagasi
ja pidi puhastama paremat prilliklaasi, sest tema pa
hem silm oli pime.
Talu sulane tuli samuti õue, koorem tõsteti maha.
ja tuli sellest päewawalgele peen, poleeritud sohwa'
kuus tooli patjadega ja kaksteist pilti seinale riputami
seks. Magamistuba oli seisnud mitu aastat tühjast,
tõsi see oli. Kuid enne kui sees kõik oli asetatud oma
kohale, oli Kaalsethen end kogunud seewõrra, et leidis,
et ta ei tahtwat kõike seda wastu wõtta. Ja nüüd ta
istus ÜW toolil ning naine teisel, ja nad waatasid tei
neteisele.

Qcbast suhtus, et Bergiheimeni suurde tuli sumal

mme.

päemal pitseeritud paik, parajasti aisal, kus pererahmas

Andreas nägi enda ees suurt pangatähtede kimpu,
ja ta wõttis endale aega. et lugeda nad üle ning toppida

istus õhtulauas, nii et kui paK tehti lahti, siis kogu
maia p'?ns peab kalku.
Kõigepealt leiti kiri Anbreaselt. Ta kirjutas, et ta
andestab Bergheimenile 100 kümne krooniga, sa palus
teda wastu wõlta toäikest mälestust. „See neetub
idioot!" ohkis Manamees, koristas kirsa sa wirutas ta
aknast wäl.sa. ..He!" Ta waatas ümber ega teadnud,
kas ta Pibi nutma wöi naerma. Kuib kõik teised lõid

tasku. Siis waatas ta ruumis ümber ja läks wi imaks
pikkamisi wälja. Ja ta meeltest ning liikmeist nirises
läbi tuli, nagu oleks ta hoidnud oina käte wahel kõige
kaunimat naist.

Ta pidi uuesti leidma peawarju ja heitma sängi.
Ta oli joobnud sellest sündmusest, õnnis seletamatust
rõõmust, nii et pidi taas ümisema üht kirikulaulu.
See kodu tookord millised lapsikused need
olid olnud! Kas ta ei wõinud teha nüüd seda heaks?
Ta sulges silmad ia nägi Kaalsetheni oma talus sa
Bergheimeri omas. Kui ta nüüd siiski tegi seda nii
wõi teisiti...
Nii juhtus, et paar päewa hiljemini, kui Kaal
sethen seisis wäilsas õues ja mõtiskles, tuli post sa toi
kirja. Rauk. silmitses teda puhastatud prillide läbi ja
haaras oma walget junskasukat. „Olina", hüüdis ta.
„Siin on sinule kiri. Tule siia."
Ja blond Õlina tuli, kuiwatades käsi oma sinimu
dulisse põlle ning lohistades tnhwleid. Kiri oli And
reaselt. Ta palus temalt põllcloo \a wahekohtu pärast
andestust, ja nüüd Õlina pidawat wastu wõtma ühe
wäikesc nmleZtusc, mis wõibolla sobis tema magamis-

käsi kokku.

„Waata, seal on weel midagi!" ütles Marit. Berg
heimeni naine. Ta harutas midagi siidpaberist'mälsa
sa nähtawale tuli kulduur. Kõik säid awasui wahtima.'
Bergheimen tõmbas uuri enda kätte ja tahtis ta lasta
minna sama teed, kuhu oli läinud kiriqi. naine aga lan
ges talle kaela ja palus, et ta taltsutaks end weibi
Bergheimen awas siis uuri, ja sinna küllasse oli graMeeritud Bergheimeni enda nimi ning nime alla „Mä
kestuseks ühele sõbrale". Kindlasti wanake oleks wisa
nud uuri ikkagi aknast wälsa, kitid kuld on kuld. sa enne

seda tal oli olnud maid hõbeuur. Bergheimen jäi üsna
roidunult istuma, ümbritsetud naisest ia teenisaist sa
näris oma habet, sius teda pikkamisi käega sa wabtis
otse edasi. °
(Järgneb.)
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Maapanga wõlgnikkudest 621 oksjonile.
Talud raskustes weksliwõlgade päraft.
Aldine 1 a. moratoorium ei ole wajalik.
Eile andis Maapanga juhataja 3. JanS kord ei ole sugugi nii raske, nagu seda mõ
jutuajamise, kus selgitas ül nelpool püütakse paista lasta.
orje üheaastase moratooriumi maksmapane Kui palju asundustaludest on maksuraskustes,
mise nõudmist maal, Maapanga kinniswa
rade hindamise aluste muutmise ja põllupi selle kohta puuduMad pangal täpsad andmed,
dajate lühiajaliste laenude pikaajaliseks muut kuid neid wõib olla rohkem raskustes kui pä
ristalusid ja just need asundustalud on ras
mste kusimust.
kustes, mille pidajad ei ole mitte päris M
Maapanga juhataja arwoteS
lumched ja millised talud on edasi läinud
e! ole meie Põllumajanduse seisukord üldiselt
käest kätte. Sarnaste talude üleandmist
mi raske, et oleks tarwis maksma panna la. 1926. a. kewadest saadik on olnud 10.656.
moratooriumi,
Seejuures on mõned talud läinud käest kätte
ja sarnane nõudmine maal on kuskil nxis juba mitmendat korda. Kuid ka asundusis
tu Mõstud, siis on see igatahes liialdatud ja lude üldarmust on raskes seisukorras ainult
raskendaks ainult meie pöllupidaja olukorda. 10 Prots. Liialdamine moratooriumi nõud
üldiselt, nagu teada, on Eestis 133.357 misega oleks meie põllupidajale ainult kah
talumajapidamist, neist ostutalusid 61.845, juks ja paneks kinni edaspidi isegi krediidi
asundustalusid 67.647. Ostutaludest on saa saamise põllumajandusele.
nud Maapangalt laenu 5466. seega wcihem
Pudutades talundite maffuraskustesse
kui 10 prots. Maapank on 3. sept. 1926. a. sattumise küsimust, tähendas hra Jans, et
kuni 1. aug. 1932. a. saanud laenupalweid, nagu andmed näitawad, on suurem osa wõl
2.375.856 kr. peale. Neist on pooled juba gadesse sattunud mitte puhtpõllumajandus
e.tbtfeb Maapanga mõlgnikud. Samuti on likkude ettewõtete kaudu. Maid ärioperatsioo
moratooriumi palweid kuni 5. aug. sisse tui nide tõttu, koormates talusid weksliwõlaga.
nud Maapangale ainult 428, kuna sisseantud
Lõpuks puudutas Maapanga juhataja ka
palwetest on 16 omad soowiawaldused juba
tagasi mõtnud, sest nende laenusumma oli nii-

küsimust,

Mõrd mäike, et see ei oleks tasunud nende fos krovni kukutamisest oleks meie pöllupidaja!
kasu.
mMujõuetuks tunnistamist. Moratooriumi
palujatest on 199 Maapanga endised wõlg Kõneleja arwateS wõib ka see ainult kahju
nikud. üldse on Maapank oma mõlgnikku Tuua, sest kuigi praegu soowitatakse rahakursi
dest kawatsenud 1. sept. oksjonile lasta 621 alandajate poolt, et kui Eesti krooni kurss on
talu, kelle Mõlad on tasumata, kuid osa neist madalam, awaneks paremad wõimalused põl
taludest tasub oma Mõlad sügisel. Seega oleks lumajanduse saaduste ekspordiks. Hra Äans
oksjonile minelMate talude arm meelgi Ma isiklikult leiab, et teised põllumajanduse riigid
hem. Kui aga arwestada. et ainult 10 prots. kindlasti hakkaksid meie saaduste sissewedu
ostutaludest on Molakoormatuse all, siis peab kitsendama, et kaitsta oma põllupidamist
tunnustama, et meie Põllumajanduse seisu- dumping-hindade wasw.

Rahe ja uputuse häwitustöö Lätis.

SemAlli wiljapõldudel Püüta? se kalu. ?VV majapidamist leiwata ja loomatoiduta. Ra
hetormidest järele jäänud, wiljasaagi häwitab weji.
%
Ri i a st, 18. aug. Põuale järgnesid Lä wilja- ja puuwiljaaiad. Peetidest on järele
tis augustist alates suured wi hmawalingud, jäänud ainult u?ullas olcwad kontsud, tlluna
millele tihti seltsisid suured äikse tormid rahega, puudel on purustatud Mjeb ja oksad ühes
mis põllumeest walusasti tal»/siid ja suurt õuntega. Rahetormide jõud on kohati olnud
nii tugcw, et mäljadel on isegi jänesid ja hirwi
kahju sünnitasid.
maha
löönud, rääkimata wecl kodulindest.
Kestnud wihmade tagajärsill arwestatakse
Rahetormidest tabatud majapidamised on
Semgalis ja Kuramaal 192 R a. lewadisele
sarnan. uputusega. Wähem. vn juba üle sõna tõsises mõttes jäänud „kepi ja kotiga":
kallaste tõusnud ja wesi on lriiald. maa-alad puudub leib endil ning Pole toitu loomadel.
oma alla wõtnud. Heinamacrd ja põllud on Karjamaadel on rohi mulda täis wõi jälle
fä&iSz
wett täis ja seal püütakse nüüd kalu. Heina täielikult purustatud.
Kannatada saanud põllumehed on neid ta
kuhjad ujuwad niitudel. Suseja jõe uputuse
all kannatab 290 majapidamist kaheksas banud õnnetuse tagajärjel tõsises mures oma
J H-ANTON 4Kt
tulewiku pärast ja kinnitawad, et riigi toetuwallas.
Kohtadel, eriti kus wesi ei suu feta on nad mäavatud hukkumisele, sest sügisel
da teha lõplikku laastamistörii), teeb seda rahe. puudub leib, puudub loomatoit ja puudub ka
Kõik wiljawäljad on täielikult häwitatud. raha tööliste palkamiseks.
Tõsine wandenõu Jaa
Põllumeeste seisukorraga on walitsuse
Tõuwiljast ei ole järele jään md isegi õlgi.
panis.
Kartulitel on pealised purustatud ja wäljad esindajad koha peal tutwumas käinud. Riik
aina mustawad. Paljudes majapidamistes, liku maapanga poolt kawatsetakse kannatada
Mõjuwaid riigitegelasi asjasse segatud.
kus rahe ei teinud huwitustwid, on terad wil saanuile krediidi peale anda kunstsõnnikut,
Toki ost, 17. aug. Jaapani politiline japeadest siiski wälja pudenanud. On hästi, samuti otsitakse abinõusid laenu andmiseks.
politsei paljastas wandeseltsi, kes kawatses kui suudetakse seemne osa kokku saada.
Ka põllutööministeerium tahab omalt poolt
tappa Jaapani peaministri, raha- ja sisemi
Raskesti on kannatada sa anud ka juur- kannatada saanud põllumehi aidata.
nistri. Vangistati hulk isikuid. Ametivõi
mudel on Põhjust oletada, et äsja paljasta
tud wandeseltslastel olid sidemed eelmise
Jaapani peaminister Jnukaiga. Oletatakse
Kus lõpewad inimlikkude wõimiste piirid?
samuti, et wandeselts sai awaliku elu mõju
watelt tegelastelt rahalist toetust.
Nelja lenduri tulesurm.
Spordi areng 1396—1932-ni. Olümpiaad oli ühtlasi
Pariisist, 17. aug. Sooritades öösel
üllatuste olümpia.
õppelendu kukkus üks prantsuse wesilennuk
maha ja läks põlema. 4 söjawäe lendurit
Spordiilmas oodatud Los Angelesi olüm /ilma torkas, et ta Äi artoultfelt wäike ja rah
piaad on läbi. Seekordne olümpiaad oli toaste peres üsna tmrdmaru tväike rohwaktld.
põles ära.
armult kümnes, sellega jnubeli olümpiaa Need olid soomlased, kes olid wahepeal tõusnud
Kodumaa saaduste propa
diks,
modern olümpiamängude ajaloos. Kuid wäga heaks spordirahjvaks. Soomlaste paremaks
ganda näitus-messi ajal.
ühtlasi oli seekordne olümpiaad ka üllatuse meheks oli Hannes Kolehmainen, kes 5000 ja
Üleeile peeti kaub.-tööstuskoja ruumes olümpiaadiks, enam kui ükski iva rc ma test. 10.000 jooksus wöitis esimese koha, lüües niisu
töösturite ja organisatsioonide esindajate koos Wiimase nelja aasta jooksul maailmas saa guseid tolleaegseid kuulsusi nagu prantslast Bouini.
olekut, kus arutusele tuli kodumaa saadustele wutatud edusammude järele spordi alal. Ameerika indiaanlast Tewanimat. Sellega oli
propaganda tegemise küsimus. Nõupidamisel Mõis küll ennustada uusi , rekordeid, kuid Kolehmainen Stokholnni olümpiaadi kangelaseks,
otsustati septembrikuul peetawa Tallinna niisugust massilist rekordite.! purustamist ei nagu seda hiljem on. olnud Nurmi. Ka ketiahei
näitus-messi ajal pidada rida selgitawaid wõinud ka kõige ettenägcüikum asjatundja tes tvõitis soomlane Taipale. Srokholmist alates,
raadiokõnesid kodumaa saaduste tarwitamise loota. Ühtlasi näitas seekordne olümpiaad, on käinud soomlaste wöiduiee. Antwerpeni
edendamiseks, awaldada ajkirjanduses rida et inimliku wõimise piirid pole Meel kau olümpiaadiks tuleb Äolehmaisele lisaks weel teine
wastawaid artikleid ja korraldada äriakende geltki saawutatud, maid seklel alal wõib sooksutäht Paavo Nwrmi. .Pariisi olümpiaadil tõu
dekoreerimise wõistlusi. Waliti korraldaw ko edaspidigi sündida üllatusi. Paljud spordi sewad soomlased Lestwusjooksude peremeesteks.
mitee, kes kohe tööle asub, et leida wastawaid teoreetikud -uid mitmed aläd tunnustanud Neile ei leidu toasürst kogu maailmas. Heleda
kõnelejaid ja astuda muid samme propaganda inimliku uriiniste lõppsaatrmtisteks ja us tähena paistab silma» Nurmi, kes wõidab miiu esi
nädala läbiwiimiseks.
küsid et enam ei leidu atleeüi, kes suudaks mest kohta. Soomõiste hegemoonia kestwusjook
saawutada paremaid tagajärgi. Võistlus sudes kestab ka Amsterdamis ja seda lootsid nad
Laewade kokkupõrge Wiimsi
mängud näitasid aga, et üuimlikkude wõi jatkata ka Los Ang>ele>is, kuid said siin lväikese
lähedal.
miste piirid on awaramad kui arwatagi pettumuse. Ameerika lehed kirjutasid täie õigu
sega, ei Soome hegemoonia jooksus on murrud.
üleeile kell 7 põrkasid merel Viimsi lähe wõidakse.
dal kokku Haapsalu purjelaew „Vaulaga" moo

Selle kolmekümne kuue aateta jooksul, mis

torpaat nr. 447. Kokkupõrke tagajärjel wa
jus mootorpaal põhja kuna veal olewad 5
kalurit päästeti ja toivtetati purjelaew „Pauö
lal" Tallinna. ..Naula" sai kokkupõrkel wä

möödunud

koKupõrkes mootorpaadi kalureid, kes olnud
purjus sa pole annud teed purjekale, nagu

praegu wõrdsed Ateena olümsnn wõitjate tagajär
gedega ei saadeta nüüd üldse ollümpiaadile. Järg

esimesest Ateena olümpiaadist, -on sportlik areng

' läinud järjest tõusuteed.

Tagajärjed Aveenas olid meie praeguste mõis
bem wigastada. „Paula" meeskond süüdistab tete järele kehwad. Neid mehi kelle saawutuscd

Lotringi Tööstuskanali pühitsemine.
Mekis leidis aset 150 km pMuse Lotringv Tööstuskanaili pidulik pühitsemine. Piduliku
talituse awaS Prantsuse wabariigi president Lebrun. Pildil auwõõrad, nende htfßqps
president Lebrun ja. peaminister Herriot awa miStseremoonia kestel Metzis kanali suus pea
tuwal sõidukil.
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mine olümpiaad Pariisis tähendas küll sammu
seda näewad ette mere määrused.
Leningradi Eesti konsul wõtab jutulesoowijaid edasi, kuid ka sealsed tagajärjed on praeguste
normide järele keskpärased. Sada meetrit näi
wastu.

Eesti konsul Leningradis hra Lohk. 7os

teks oli 10.8. kakssada 22,2 ja 400 49,4 sek. 800
meetrit jäi .Pariisis weel üle kaht', minuti ja 1300

weedab praegu. Eestis oma puhkeaega, wõlab üle wiie minuti. 1904. aastal <?t. Louis peetud
25. ja 26. skp. kella 9—ll wälisministee>rmmi olümpiaad ei wiinud ka kuigi pallju edasi. Ainult

ruumides jutulesoowiiaid wastu.

kaugushüppes saawutati esimest korda üle seitsme

Ei ole toast hu toituseta toäileft ülewaadet
heita ka

eestlaste oscüwõtust olümpiaadidest.

üksikud, eestlased tooksid Srokholmi olümpiaadist osa

Wcne meeskonnas Lill juba Srokholmi olümpiaa
dil, kuid tõeline eestlaste olümpiamängudest osa
wõrmise ajalugu ahzab alles peale maailmasõda
Antwerpeni olümpia-adiga. Amwerpeni olümpiaad
ei lõppenud noorele ja toäiksele rahwale mitte
halwasri. Maratoni jooksus saawutas Lossmann
teise kohta. Klumbeog tuli odatoiskes toiiendäks ja

Tammer kuulitõukes kuuendaks. Raskejõustikus
oli õnn aga weel suurem. Tõstmises tuli Nculand
esimeseks ja Schmrdt teiseks. Esmakordselt wa
nade spordirahwastu seas wõistcldes saawutas

Eesti 14. koha —* see oli küllalt hea saawutis,
diga ja Hähn 200 21,6 sekuutdiga. Suuremat mis andis hoogu i ja neli aastat hiljem Pariisi

meetri. 800 m jooksis Lightbody 1.36,0 sekun

tõusu wõime märgata juba alates Londmn olüm
piaadist 1908. Juba osawötjate arw oli seal selle
aja kohta rekordiline: 2700 wõistlejat 21 maast.

Piccard lendab.
õhupall tõusis stratosfääri leuuuks.

Ameeriklane püstitas Mn uue maailma

Dübendorfist (Helveetsias), 18 aug. järgi lõigati läbi kinnitusköied ja pall tZusis
Prat.ssor Piccard startis täna hommikul kell õhku. Alul võttis õhupall põhjapoolse suuna,
oma öisele ftratosfäärlennule. Skarti lennates 1000—1500 meetri kiirusega, kuid
jälgis määratu rahvahulk, kes julget teaduse mõne aja pärast pöördus ta lõunasse.
meest saatis vaimustatud ovatsioonidega.
Oö läbi oli Dübendorfis sõna tõsises möt
Stardi wiimaste ettevalmistuste kahta tes rahvaste rändamine. Lennuvälja lähe
teatatakse: Kell 3 hommikul kinnitati gonde! dal seisis vähemalt 2000 autot. Põnevus
õhupalli külge. Gondett ventiili kinnitas 30—40.000 pealise rahvahulga seas kasvas
prof. Piccard isiklikult. Piccard viibis lennu iga minutiga. Lennuvälja kohal valitses
väljal kl. V%3 saadik, peale selle kui ta oli stardi ajal kaunis tihe udu.
maganud 4 tundi. Warstk peale kella 3 ilmus
Wiimased teated ütlevad: Prof. Piccardi
lennuväljale proua Piccard oma 4 lapsega. õhupalli nähti kl. 8.30 kantoon Graubündeni
Wahepeal sai teatavaks, et ka dr. Eckener oli .kohal. Õhupall lendas umbes 14—16.000
saabunud Friedrichshafenift.
meetri kõrgusel ja liikus umbes 40 km kiiru
Ministrite wahetus Washingtonis.
Wähe enne kl. 5 pidas prof. Piccard lühi sega.
Tagasiastunud
kaubandusministri Lamonti
kefe kõne ajakirjanduse esindajatele. Uurija
Kell 9.40 saabus Piccardilt järgmine raa
asemel
nimetati
Hudson-Motor-Company
toonitas, et ainult tehnilistel ja metereoloo- !diosõnum: Lendame Merani sihis, oleme
gilistel põhjustel stardib ta Helveetsias. Kü- poolel kõrgusel. Mõne minuti pärast saatis eesistuja, mr. Roy Chapin Detroitist.
simusele, missuguse suuna õhupall arvata- zta teate: Kõik korras. Mõõtmised õnnestu
wasti võtab, vastas pros. Piccard, et seda :nud. Kõrgus 14—16.000 meetrit.
•
Ajawiljaturg.
on võimata ette teada. Wöib-olla põhja,
Mõni päew tagasi ilmunud teade, et Piccard
wõib-olla lõunasse. Prof. Piccard jättis ju
Marjaturul oli märgata möödunud nädalal
oma lendu startinud, osutus enneaegseks. Stcirt tväikest hinnatõusu, sest paljude marjaliikide pak
malaga kaaslastega ja perekonnaga ja astus on
oli ilmastiku takistuste tõttu jälle wiimasel.'il kumme wähenes esiteks eelkäitva nädala liig oda
gondllsse. .
mapilgul edasi lükatud neljapäetoa hommiku peale.
Mõni minut pärast kl. 5 viipas Piccard Nüüd on kordutvalt edasilükatud lend ometi alus tvate hindade tõttu ja teiseks, et mittnet liiki mar
jade hooaeg juba lõpule oli jõudmas.
Viimast korda oam abikaasale ja lastele, mille tatud .
Punaste söftrate liitri hind tõusis nädala alul
4—5 sendi toõrra, alanedes nädala lõpul uueSti
paari sendi Mõrra.

Vaarikate hind tõusis 10—15 fcnbi Mõrra
liitrilt. Viimaseid oli ka Mähe turul.

rast Stokholmis. Meredikh püstitas siin 800 m
uue maailmarekordi ajaga 1,31,0. Esimest korda
lendas ka oda üle 60 meetri joone, inglane Jack
son jookseb 1500 m alla nelja miiruti ja soomlane
Kolehmainen wöidab 3000 14.36p6 sekundiga.

Peale Stokholmi olümpiaadi tuleb suurem
waheaeg olümpiamängudele, sest 1916. aastal
Berliinis pidada kawaisetud olümsnaad jääb sõja
tõttu pidamata ja alles 1920 tusieb Antwerpeuis
pidamisele järgmine olümpiaad. Sõda on wahepeal

teinud aga oma töö. Sportlik areng on läinud
tunduwalt tagasi Euroopas, sakslased ei wõta
olümpiaadist üldse osa ja ka teised sõjast kurna
tud Euroopa maad tx saa wälsa panna oma pa
remat. Triumfeeriwad sellepärast peaasjalikult
ameeriklased. Kuid sõjahaawadele waatamata, püs

titati kergejõustikus üheksa ja ujumises kuus
olümpiarekordit. Pariisi olümpiaadiks, mis pee
takse 1924. aastal on ka Euroopa juba suutnud

jõustikumehed täiesti ilma kohta, kuid selle eest tu
lid Käpp ja Wäli > maadluses maailmameistreiks.
kuna Kusnets sai k olmanda koha ja Luhaäär tõsi

mises teise. Punktide järjekorras jäime 16 ko
hale, mida tuleb lugeda küllalt heaks saawutiseks.

Ainult Los An geleei olümpiaad lõppes eest
lastele kurwalt. A?eie kahemeheline meeskond ej
saanud ühtki kohta. lKuid peab armesse wõtma. et
meie ei olnud seal p eaaegu esitatud. Paremad me
hed, kellel oleks tr<e st lootust olnud tvõitude saa
wutamiseks. jäeti saatmata ja Eestit esitasid ainult
kaks Ameerika eestlast.

Kaks uut, raamatut:
Erme st Verdier
HÄÄDEj KOMMETE

sõjahaawadest kosuda ja hakkab Ameerikale tege

ma õige kõwa konkurentsi. Pariisis püstitatt 14
uut olümpiarekordit, millest 8 olid uued maailma
rekordid. Amsterdami olümpiaadil jätkus tõus
uuve maailma- ja olümpiarekorbite püstitamise
näol, mis nagu nägime, kestis ka .Hiljun lõppenud

LoS Angelesi olümpiaadil. B
triumfeerinud ikka ameeriklased. Nad olid Mee
nas kergejõustiku aladel pea täielikud peremehed,
ainult jooksudest 800 ja 1500 läksid inglastele ja

maratoni wõit kreeklasele Louistle. Järgmisel

LEKSIKON
Peene tooni ja Miisakuse juht igas olukorras.
Rikkalikult piltidega ilustatud.
*OND KR 2.50.
Dr. M. Hirikühfeld, dr. G. Lomer,
dr* L. Salinge
Inimese

olümpiaadil kestis ameeriklaste hegemoonia edasi,

ainult inglased hoidsid wisalt käes keskmaa jook
susid.

Kurgisada oli endiselt 5-o—6o senti. Suure
matest makseti ka 70—80 senti. Hapudest kurki

St. Louisis olid ameeriklased jällegi pereme
hed, juba sellepärast, et see oli Ameerikas ja Eu
roopa vahtvastest wõtsid osa ainult sakslasid ja
ungarlased. 130 auhinnast wõitsid eurooplased
kõigest 13 auhinda. Kuid ameeriklased jäid pa
rema spordirahmana püsima ka järgmiste! olüm

dest makseti endiselt 2—3 senti paar.

piaadrdel, mis peeti Londonis ja Stokholmis,

Peakapsa kg B—lo s., kaalika kg 10—15 s.,
sibula kg 26—25 s., tomati kg 0,75—1 kr.
Porgandikimbust makseti Z—s senti, herne
kauntest B—lo senti liiter ja türgioa kg-st 20—25

Seda parema spordirahwa au on ameeriklased

senti.

teise rahwuse ameeriklaste körwal. kes seda enam

ja ilusamatest .tvalge klaar" õuntest makseti 6—7
senti tükk.

Euroopalennu eesotsas on praegu suure ülekaaluga itaalia meeskond. Pildil pahemalt:
Colombo meeskonna jubt, samuti lõige parem iilpcnbut; de Angeli, Donati,
Stopp.ani, Lombardi, Viazzo. Istudes pahemalt: Gatini ja Assigmani.

Tammer kolmandalt'.. Amsterdamis jäid kerge

olümpiaadil, wõime tähele panna melja aasta pä

sõstratel 10—15 s. 1., mustadel 30—40 s. I. ja

õunu B—ls senti liiter, paremad 20 s. liiter.
20-liitrilise nõu täis maksis 2 kr. Suurematest

Euroopalennu eesotsas.

kordeid. Weel suuremat tõusu kus Londoni

walgetel sõstratel 20 s. 1., 25—85

Lunaturg oli juba mitmekesine ja õige rikka
lik. Hinnad wördlemisi odaMad. Liitri Mii/i müüdi

dud, kuid maadluse;! tuli Pürsep esimesele kohale,

Steinberg kolmandale ja Kusnets neljandale.
Tõstmises tuli Nczrland teisele ning Kikas ja

Maadest ja rahwastest
on olümpiaadidel juba alates Ateena olümpiaadist

—75 s l.

konna. Nendest tuli Klumberg kümnewöistluses
kolmandaks, kergejõustikus rohkem kohti ei saa

rekordi 110 meetri tõkkejooksus sajaga 15,0 sek.
Londonis püstitati ka tertve rida i uusi olümpiare

Tallinna turu keskmised hinnad olid: punastel

s. t, waarikatel 40—50 s. 1., metswaarikatel 25
—35 s. L, mustikatel 10—13 s. 1., kirssidel 65

olümpiaadile saadab Eesti juba 46-meheljse mees

kaitsnud kuni tänapäewani ja kaitsewad kindlasti
ka edaspidi.

Kuid Stokholmi olümpiaad tõstis esile ka

armu- ja suguelu.
Ligi 120. flh 0' ja mitmevärvi-trükis
pildi ig a. HIND KR. 2.75.
Raamatud Riimuvad lähemal ajal müügile.
On avatud ettetellimine. Kes tasub raha

ette hiljemalt .5. septembrini, saab «H.-k. leksi
koni» Kr. 2. e est ja «Inimese a.- ja s.» Kr. 2.75

eest. Mõlemad raamatud koos tellides kokku
KrJ t"T eest", k ttetellijatele saadetakse raama
tud kohe peale, ilmumist kätte.

tatmntva õt a «ELU» kirjastusele
J Pirn Ai?k^Stl<a"!- 324,VÕ1 *ELU* toimetaja
' PIHLAKAS li post) jooksvale arvele nr. 216.

Nr. 193.
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4 Reedel, 19. auguSttl 1932. a.

H. Naaris 50-aast.

Wabadussõjalaste keskjuhatus
tahab uut rahwahääletust.

Wõiturs.
Wõiturul üldiM kestab nõrk tendents edasi.
Londoni turul Daani wõi noteering kowenes

Soowiwat koostööd kodanliste etalbttfatefta!

Tuli laastab maad.

Daani 66 kuni 68 sh. per cwt.,
Eesti wõi notveering Berliinis langes 4 sent:
67—68 sh. per cwt., rootsi 65—66 sh. per
kg-lt. Kuna suurem osa wõi saadetistest läks eesti
leedu 53—68 sh. per cwt., poola 52—57
Inglismaale, eelmisest nädalast wähe pare cwt.,
per cwt.
inate hindadega, siis wõidi jätta Tallinna no
Kõik peekonisordid. peale EeSti. tõusid sel na
teering endiseks 1 "t. kg.
õalal I—21—2 sh. wõrra tsentnerilt. üldine turu
Wiimased andmed näitawad, et wõi tvot seisukord köwene? sel nädalal jälle. Pakkumine
lnistingimused üuel-Meremaal ja Argentii on wiimaste nädalate jooksul tagasi läinud, see
nas on halwenenud. Arwatakse, et edaspidi-- wastu aga nõudmine kestab wäga heana. Juu
sed saadetised neist maadest wõiwad wäheneda.

Wõi tagawarad wiimasel kuul Inglismaal

nitatud 1250 >Vr. eest ja wallaswara 70 kr. eest.

Omanik hindad oma kahju 1300 kr. peale.
Kust tuli alguse sai, vole teada, kuid oletataiksc
kuritahtlikku süütamist.

Teine tulekahju juhtus Vaial järgmisel ööl
külas. Siin põles maani maha
Joosep Rätsepa elamu, mis oli kinnitatud
330 kr. eest. Hoones hulkkus ka mitmesugust

maiakraami. Tule algus on 'nnai teadmata,
kuid ollakse kindlal arwarnisel, et hoone süü
dati.

tesse teenistusse.

Rewvlutsioonr ajal kodumaale tagasi põö

nõrgalt.

2.219.196 s.a. 1930. a.

tüki aega fptpuuurijana. Hiljem siirdus jun
bilar adwükatuuri. 1924. aastast töötab H.
Naaris iseseiswalt, olles ühtlasi Eesti LaenuHoiu ühisuse. Eesti Panaa Tartu osakonna sa
Pikalaenu Panga wolinikuks.
Sünnipäcwa puhul sai juubilar rohkete sõp

Peekoniturg.
Peekoniturul awaldub endiselt kindel ten
dents. Daani ja Rootsi peekoni noteering
Londonis näitas kg-lt 2—3-sendilist parane
mist. kuna teiste maade peekoni hind jäi
enamjaolt endiseks. Tapamajade läbikäigud
näitawvd enamjaos maades tagasiminekut,

rade ja asutuste südamlikkude tevwituste osa

eelmise nädala 117.500 sea wastu. Praegused

ranud. tegutses ta Eesti iseleiswuse algaastail

peekoni hinnad liginewad juba mats olnud
Ahju ette kuklunud rulkiwihk süütas rehe.
Ühineme õnnesoowidega!
hindadele mng on eeldusi nmde edaspidiseks
kõwenemiseks.
Holstre Wall las ja asunduses, Wiljandi
Eksporttapamaiade poolt siseturul maksta
maal, põlesid ööl wastu 16. skp. kella I—4
toad peekonsigade hinnad jäid endiseiks.
wahel maani nmha „Mikate" talu hooned,
Austria kriisist üle.
elumaja, tall Äjes rehealuse, sealauda ja loo
malaudaga. Tulekahju ajal wiibis üksi kodus
Karjasaaduste hinnad Loudo
Laenuleping ratifitfeeriti üle noatera.
umbes 80-aasta ne wanaperenaine Epp Kink,
nis 12. augustil.
kuna taluomanik Marie Kärp oli koos mehega
Miinist, 18. aug. Austria praeguse
Wõi: Daam 114—115 sh. per ctvt. llussõitnud Tuhalaane laadale. Kuna Zariloo walitsuse saatus otsustus tema kasuks. Par Meremaa
107—110 sh. per cwt. U.-M. soolamata
mad ja muu warandus suudeti päästa, põles lament wõttis 3. lugemisel wastu palju tüli 106—110 sh. per cwt. Eesti 86>—90 sh. per
sisse 13 kana.
sünnitanud Lausanneü kokkuleppe rahwus cwt. Eesti soolamata 88—90 sh. per ctvt. Si
83—86 sh. per cwt. Daani Manchesteris
Mahapõlenud hooned olid kindlustatud wahelise laenu nõutamiseks Austriale. Kok beri
110—112 sh. per ctvt. Soome Manchesteris 106
kindlustusselts „Polarises" 3000 kr. eest, te kuleppe poolt anti 81 ja wastu 80 häält. Ma —lOB
sh. per cwt.
litsuse seisukorra päästis n. n. „Heimatbloek",
gelikku kahju himdab omanik 4250 kroonile.
Daani wõi hind tõusis sel nädalal 3—4 sh.
Talus oli eelõhtul köetud rukkirehte ja kellest 6 rahwasaadikut ühines walitsusega, wõrra, asumaade oma 2—3 sh. wõrra. eesti wõi
kütmine lõpetatud kell 1/210. Tuli algas re kuna 2 läks koos opositsiooniga, mis koosnes hind langes 2—4 sh., hollandi 2—6 sh. ja siberi
hest, saades alguse arwatawasti sel teel, et sots.-demokraatidest ja suursakslastest. Sei wõi 1 sh. wõrra tsentnerilt. Turul oli märgata
sukord oli sedawõrd pinew, et parlamendi erilist nõudmist asumaade wõi järele, seewastu
mõni rukkiwihk kukkus ahju suu ette, koldes koosolekule
toodi hääletama isegi puruhaiged

Kadrina asunduse ia Assikwere küla wahet
on mõni kilomeeter.
hõõguwate süte lähedale.

Lihaostu küsimus walitsuse
Kaks munaeksportööri.
komisjonis.
Valitsus kinnitas koostöö lepingu.
Vabariigi ti?alitsuse üleeilsel koosolekul
Wabariigi walülüse iileeilsel koosolekul oli läbiwaatami sel põllutööministeeriumi ette
kinnitati kairamunade eraeksportööride oma panek, korraldada haridus-sots., kaitse- ja sise
wahelme koostöö lepina, nulle põhjal luuakse kohtuministeeriilmidele alluwate asutuste liha
eraeksportööride wahel kokkuostu ja ekspordi ja lihaloomade ostu põllupidajate ühistege
keskkorraldus. Seega jääb edasvidi meil kana liste asutuste kaudu, millisest kawast meie eil
munade ekspordi alal töötama kaks ettewõtet ses lehes pikemalt juttu oli. Kuna küsimus
ühistegeline asutis „Mu.raeksport" ja era on kaugemale ulatawa tähtsusega, siis ei saa
eksportööride kesl korra ldirs.
nud wabariigi walitsus weel lõplikku otsust
Vahepeal, kui eraöksvmctööridel weel kesk teha ja andis küsimuse walitsuse erikomisjoni
korraldust ei olnud, olid mid sunnitud kokku üksikasjaliseks liibiwaatamiseks.
ostetud mune wäli-sturule saatma ühistegelise
keMorralduse kandu. Ätüüdse kokkuleppe põh

jal wviwad nemad gma mnnatagawarasid sa
«vaspidi kokku ost etatvaid mirne ise realiseeri
ma hakata.

ftPostixnehe" lugejad
oo alJEti kõige onemateot
sfindmastest informeeritud.

likuuS tveeti Inglismaale sisse 310.761 tsentnerit
peekonit, wõrreldes 942.928 tsentneriga sama kuu

wähe suurenesid, kuid'on siiski weidi wähemad
jooksul eelmisel aastal ja 763.010 tsentneriga
Daanis tapeti mööd. nädalal 114.339 siga 1930. a. Daanis tapeti sel nädalal 114.039 siga,
Neljapäcwal pühitses oma 59-aastast sün kui samal ajal aasta tagasi. Saksas on sise Poolas 20.490 siga, Hollandis 17.463 ja RooHi?
nipäewa wannutatud adwokaat Hugo Naaris. maa wõitoodang ligikaudu endisel tasemel, 7924 siga. Arwatakse. et peekonihinnad praegusele
hinnatasemele pikemaks ajaks püsima jääwad.
Hugo Naaris sündis 18. augustil 1882. a. kuid kurdetakse selle kvaliteedi languse üle.
Praegused äärmiselt madalad wõihinnad
Munad: Daani 8/3 kuni 12 sh. per 12<J
Pärnumaal, Laatre wallas, taluperemehe po
jana. Praegu kuulub H. Naarise sünnikoht pole suutnud sisseweomaades wõi tarwitust tk., rootsi 8/6 kuni 11/6 sh. per 120 tk., belgia
tõsta, kuna tarwitajaskonna ostujõud ei 8/9 kuni 12/ sh. per 120 tk.
Läti wabariigi piiresse.
Munadehinnad näitasid sel nädalal teatatoak
Omal jõul edasi püüdes lõpetas ta keskkooli näita paranemist.
tõusu.
Juurewedu on wördlemisi suur, kuid ka
Wõihinnad
wõiwad
paraneda
ainult
pak
eksternina ja astus siis Tartu ülikooli õigus
teaduskonda. Ülikooli lõpetamise särele siirdus kumise wähenedes, milline tendents ka wälja nõudmine rahulda tv. Juulikuus weeti JngliS
maale sisse 1.776.341 suuri sada mune, wörrel
H. Naaris peagi Wenemaale sõsawäe asutus weoturgudel ilmsiks tuleb, kuigi weel wäga de 2.322.759 s. a. samal kuul läinud aastal ja

liseks.

Palal kaks süütamist?
Pala wallas. Kadrina asunduses süttis põ
lema ööl wastu 13. augustit Willem Otteri
elamu ja põles maani maha. Hoone oli kin

mine mandri maade? on tvähenemas. Waatamata
sellele, et nõudmise? mingisugust erilist elamust

märgata ei ole, peetakse igal pool wõimalikuk?,
et wöihinnad lähemal ajal tõusewad. Juulikuu?
5 senti kg-Vt. Teiste sortide hinnad kõwenessd tveeti Inglismaale wõid sisse 803.308 tsentnerit,
wähem. Berliinis sisemaa wõi noteering jäi wõrreldes 803.283 tsentneriga samal kuul 1931.
endiseks, kuna wälismaa wõi hind langes. a. ja 641.038 tsentneriga 1930. a.

Kuidas lätstd wahekorrad terawaks?
Wabadussõjalaste keskjuhatuse liige Sirk häälekandjal) wabadussõjalaste lii
on „W. Maale" jutuajamise annud selle kohta, kumisele kui niisugusele sümpaK
mis keskjuhatus müüb kawatseb wõtta ette sceriwalt kaa sa aidanud. Kes aga wahekorrad
põhiseaduse muutmise asjus. Nagu jutuaja terawaks aja nud, see on wabadussõjalaste kesk
misest selgub, pole neil weel kindlat tõökawa, juhatus, kes oma halwa taktikaga enesele llü
waid korraldatawat alles nõupidamisi ja kui hikese aia jolOsul palju wastaseid jõudnud ko
temms, kutsutawat kokku ka kongress.
guda, nii pajisu, ot ta nüüd peaaegu üksinda
Põhiseaduse muutmise au ei tahtwat kesk jäänud. Misite erakonnad ei wisanud keskju
juhatus üksinda omale, waid kutsnivat kaasa hatusele waea mkinnast, waid keski uh. erakon
ka kodanlisi rühmi, kelle esialgsed kawad ei ole dadele. See oli ju kelskjuhatuse häälekandja,
wat läinud lahku lvabadussõjalaste keskjnha kes algusest p,:ale erakondadele ja nende juhti
tüse omast. Keskjuhatus jääwat oma endise dcle jämedalt kallale tungis. Seda kõike kan
katva juure: 50 riigikogu liiget. Wuwalimised uatati nähtaNjasti kui keskjuhatuse vüüet en
ja rahwa poolt walitaw laialdaste wvimupii däle ja oma häälekandjale reklaami teha. Aga
ridega president. Kui erakonnad kaasa ei kui lõpuks m «konnategelasi yrowokaawriteks
lähe, siis asuiwat keskjuhatus oma ettepaneku hakati tembeldama, siis euam waewalt wõidi
läbiwiimisele üksinda.
keskjuhatust sõbralikult kohelda. Ja rahwahää
Lõpuks märgib jutuajamise andja, et letuse eelsetes sõnelemistes ei silitawd waba
nende liikumisel olewat erakondadega teraw dussõjalaste kej kjuhatust kiis loomulikult mitte
wahckord, nemad aga ei tahtwat terawusi. siidikinuastega. Kui aga keskjuhatus nüüd
See olenewat nonde tõrwajaist. „Kui meile oma katva läbil viimises erakondadega koostööd
tungitakse kallale raskete kahuritega ja kuuli kawatseb otsida',, siis on iu sõnelustel tagajärgi
pildusateoa, siis ei saa meie astuda wastu olnud ja asjad hatkawad ehk arenema nor
maaßemat rada.
nuiaga, waid ühewõrdsetx relwadega."
Wabadussõj alased wäiljasipool keskjuhatust
Siin eksib intevwjueeritaw mitmeti. Esi
tM ei suhtu erakonnad wabadussõjalaste or soowiks, et nende liit ei laskuks sellele nääkle
ganiseerumisele mitte kuidagi waenulikult. Nii mise ja räuskamise tasemele, mida
palju kui wabadussõjalased seisukorra arene jooksul juba küllalt kuuldud ja mis Kiki W
mist jälgida, wõiuud, on erakonnad ia neudc gastuseni tüüdcmud.

Majandusteated

rahwasaadikud. Ms, kellel hiljuti olnud ra
bandus, kanti halwatuna kanderaamil koos
olekule.

aga oli huwi Balti riikide wõisortide wastu wäga
tagasihoidlik. Kopenhaageni noteering tõusis sel
nädalal 160 krooni pealt 179 krooni peale. Toot-

Piklaenu panga aastawlu.
Wsbariigi walitsuse koosolekul oli kinnita

misel .Pikalaenu panga tegetvuse aruanne. Esita
tud aruande järgi on Pikalaenu panga puhaS tulu
391.000 kr., millest 100.000 kr. arwatakse taga
tvara kapitali juure, kuna ülejäänud osa kantockse
riigi tulude arwele.

Kanamunade hindade

noteerimise komisjon noteeris wiimati kana
munade hinnaks: eksportmunad üle 60 gr.

31 senti 10 tükki, wähemad 29 s. 10 tükki;
siseturu munad suuremad (üle 50 gr) 23
s., wähemad 20 s. 10 tükki.

Joowastawvte jookide töösturid ootawad
Ameerika keeluseaduse kaotamist.

Nii Euroopas fui ka Ameerikas näib jär
sest kõwenewat arwamine. et Ameerika keelu
seaduse kaotamine on lähemate aegade küsi
mus. Tulgu presidendiks, kes tahes alkoholi
keeld kaotatakse niikuinii. Sellest jänkide kee
luseadusewastasest meeleolust on wägijooke
tootwad Euroopa maad hakkanüd tegema juba

oma järeldusi. Kuulduste kohaselt tegewat
suuremad Prantsuse konjakitööstused ettewal
mistusi jookide Ameerikasse importeerimiseks.
Samasugused ettewalmistused olewat käimas

Shoti- ja Jiirimaa wishkitööstustes, kus seis
wat mitme aasta toodang tagawaraks.

Hääletuse eel käinud waidluse ajal tungi
sid eriti suursakslased kokkuleppele ägedalt
kallale, leides et Austria on enese ära müünud.

Nüüd ei ole wõimalik enne 1925. a., wõi
wähemalt kuni laen tasumata, sõlmida ühtki
politilist ega majanduslikku liitu, ka mitte
tolliliitu Saksamaaga ega ette walmistada
teed kahe Saksa riigi ühendamiseks.

Wõitlus rööwlijõukudega
Wenemaal.
Moskwast, 17. aug. Tsheljabinskis
mõisteti surma mitu meest, kes olid rööw
jõugu juhtideks, mis 2 aasta kestel on pan
nud toime 8 wargust rongidel ja mitu sõja
riistus rööwkallaletungi kaubarongidele.

Eesti jalgpalli kaotus Soomele.
Soome rahwusmeeskond lõi hõlpsalt Eestit 3:0.
Kui kolmapäewa õhtupoolikul Tallinna manil. kes lohakalt Soome nobedat wasakäärt
staadionile kogunes suurehulgaline pealt löögile laskis. Pall põrkas wärawasse wasak
watajaskond jälgima Soome-Eesti järjekord kaitsja Reumani jalast. 27. min. on soomlastel
fet jalgpallimaawõistlust, siis enamikule pub rohkesti õnne: nende tväratvaht on kaugel tväljas,
likust oli wist õige raske ennustada wõist kuid Mõtliku löök tvuhiseb mööda. Soome mees
luse tulemust. Ainult asjaolu, et leedulaste konna wanem tvasakpoolkaitsja Nävwänen saab
wõitmine oli meie meeskonnale käinud üle löögile, kuid õige tugetvalr löödud pall ei taba
jõu, lubas kuidagi arwata, et kaugelt üle sihri. 36. min. magab Kass maha hea wöimaluse.
50 prots. wõiduwõimalustest on Soome 37. min. tuleb kolmas ja wiimane wäratv
poolt. Ja nii see tuligi, et wõitis Soome Soome kasuks, jällegi osaliselt Einmani süü
ja sedakorda päris kindla ülekaaluga, nõnda läbi. Kohe selle järgi tuleb mängu Ellman tsentr
et wõit Soome üle oleks sedapuhku olnud forwardi Kastanja asemele, kuid see wahehis ej
Eesti jalgpalli ajaloos tõepoolest ime ja saa anna hiljem mingit kasu. Esimese poolaja lõpul
wutatud ainult „pöörase õnne" kaasabil. on Eestil weel kasutada nurgalöök ja poolajale
Seda aga ei juhtunud ja wõidu päris õi minnakse seisuga 3:0 Soome eduks. Eesti meeS
gustatult hästimängiw Soome rahwusmees konna wõrdlemi/i nõrk mäng esimesel poolajal on

puu ning rauatarwete töökojad, leiwaküpse
tuse ahjud ja isegi tapatallid. Kõik, mida
Kaitsewäe suwekodudes
kaitsewägi tarwitab laagris, leiab seal wal kond.
mistamist. Kuid enamgi, seal walmistatakse
Wiis minutit enne mängu algust ilmuwad
terwele diwiisile suuske, kelle kahuritele, kuu
19 miljoni eest vile 99 milj. wäärtuses warandust loodud.
riigiwanem K. Einbund ja Soome
lipildujatele, wäljaköökidele ja kraamiweoks. staadioonile
saadik Wuorimaa. Mõne minutilise hilinemisega
Peale selle on laagril oma talu, Mustoja, tulewad wäljale mõlemad rahwusmeeskonnad, kõ
Palju on kõneldud ja ki rjutatud Petseri on kõik teinud kaitsewäelased, kes ei õle tun
laagritest. Sellepärast, et neud kaks Põhja digi rohkem taeinistuses olnud ja kes ei ole oma mis tuli omal ajal omandada kalli hinna lab Soome-Eesti ühine hümn, mille järgi Läti
ja Lõunalaager on kõige suuremad ja hästi õppetööst ka eeanal seisnud. See on olnud eest eraisikult, kuna talu oli just laskeplatside wahekohtuniku ilmumisel mängitakse Läti hümni.
wäljakujundatud laagrid. Sinna on juhid ia too nagu muuseas. Pikemaajaliste ja oskus wahel. Nüüd saadakse sealt toiduaineid ini Wäljapoole walikul on õnne Eesti meeskonna
juhitawad wiie-kuue aasta ! keskel mahutanud tööliste päewi on tarwitatud 4214, missugu mestele ja loomadele.
Maa-alalt ja ehitusliselt on laialdasem kaptenil E. Tipneril, kuid kasu see ei anna. sest
oma tööwacwa ja wiinud töö niikaugele, et seid töid on täi/tnud eraisikud. Muidugi ei ole
päike ega tuul pole kumbagi poolt soodustamas.
nüüd juba ütelda wõib: „5 aagrid on enam tööpäewade artv ei tea kui täpne, sest wahel on
Põhja laager.
Lahtilöögi järgi kandub pall Eesti wärawa alla,
wähem walmis. Weel nattukene aeg-ajalt tehtud tundide ja pooletundide wiisi. Samuti Kuna seal asuwad mitmed wäeüksused, siis on lüüakse aga kohe tagasi Soome poolele, kuid wa
korraldada ja seadida ja on saawutatud see, ei ole arwestatud ülemuste töötunde, kes tööle sealne ehitus- ja korraldusmoodus hoopis sakääre Kassi tsenderdus ei leia kasutamist
mida wajab meie suwiseks WÄja kaasa gidanud ühel ehk teisel wiisil.
erinew Lõuna-laagrist. Seal on iga wäeosa tvärawa ees pole ühtegi Eesti meeskonna eduriiwi
õppeks.
Sellest on wähe, kui kodanikule öelda, et ehitanud oma nõuetekohaselt, et teatud koos meest. 4. minutil kordub sama lugu, jälle pole
Et nendel, kes ei ole külastanud nimeta praegu on riigi warandus nii ja nii suur. kõla luua. Seal leiab aset ka lauawabrik ja meest kohal. 5. minutil lööb Lasner kaugelt
tud laagreid, wähegi aimu cmda sellest, mis Kohe küsitakse: mis see kõik maksma on läinud suuskade walmistamine. Põhja-laager on ka mööda. 8. min. tuleb e.'imene nurgalõök Eesti
seal on ja mida seal tehtud, selleks toon ainult riigile. Nagu> koostatud ametlikkudest aruan diwiisiülema asukohaks. Nüüd on seal ehi
kasuks, mis likwideerub Einmani nõrga peale
paar kolm arwu, mis selg.elt näitab, mida netest näha, ou nende
tuslik tegewus lõpule wiidud ja laager jätab löögiga wärawale. 9. min. tuleb esimene
oleme endile saanud.
eeskujuliku majapidamise ilme.
tväraw Soome kasuks. Löök oli tehtud
kähe laagri ehituseks kulutawd
Ainuüksi Põhja-Laagri ' .
wõrdlemisi kergelt ja tundus, et Tipnerile oleks oi
Louna-laager
kokku ainult 57.170 kr. riigi summe, s. o. raha,
nud pall püütaw. Järgmine minut annab 1. nur
maa-alad ulatawad 341.018 ha.
on
ehitatud
Petseri
külje
alla,
looduslikult
mida riigilt otseselt laagri ehitamiseks saadud.
Kui siia juurde arwata weel Petseri külje all Peale selle on kulutatud laagri peale 104.186 ilusale kohale, küngaste otsa ja wahele. Seal galöögi Soomele ,mis lõpeb soomlase teraiva löö
üle wärawa. 14. min. Uukiwi pealelöögi
olew na laager, saame kogltka maa-ala,, mi kr. n. n. säästsumme. Nende all mõistetakse leiab omale suwekodu suur osa 7. rügemendist. giga
püüab
kindlalt Soome wärawaht. 16. min. pa
Number
seitse,
walgetest
kiwidest
kõrgel
mäe
da seni ei kasutanud suures enamuses ükski niisuguseid sunrme, mida wäeosad oma igaas
inimhing, sest sellel maa-alal ei ole muud kui taste korraldustega suudawad kokku hoida., ehk weerel paistab igale kodanikule silma. Selle reerib Soome wärawawaht jällegi hästi Mõtliku
tugewa löögi. 199. min. on wõimalus Kastan
liiw, kadakas ja wahepeal sooAaife. Osa maa õigem öelda oskawad elu korraldada nii, et laagri ehitamisel on saadud arwestada hoo jal,
kuid löömisest ei tule midagi wälja. 23. min.
peal kaswaw mets ei paku eri!kist.
see ekonoomne > oleks. Muidugi wõ idaks e öelda, nete paigutamisega. Sellepärast näeme, et
püüab
Tipnec hästi kõrget palli. 26. min. an
laagri
ühel
küljel
on
sõdurite
elamud,
teisal
Mõlemi laagri kohtadesse on eelnimetatud et ka säästnrmmad on riigisummad, sest riik
nab
teise
wärawa Soome kasuks, kus
majanduslikud
ettewõtted,
kolmandal
ja
nel
aja kestel
on need summad Magi kaitsewäe peale wälja
juures selle saawutamiseks oli suuri teeneid Einjandal
ohwitseride
ja
üleajateenijate
korterid,
annud. ja kui riik seda annud ei oleks, siis wahepeal teised tarwilikud hooned.
ehitatud 95 mitmesugust! hoonet.
oleksid wäeosad pidanud oma elu Magi nii
Kui need ruumid, mis praegu, nsetsewad nen korraldama,
Kuna suwisel ajal sõduritel tarwilik on
et nad need summad riigile tagasi
des hoonetes, wiia ühe katuse alla, saaksime oleks maksnud.
wesi, siis on I. laager järwede puudusel wee
Talikorterid Petseris on koduselt ja eesku
hoone, mis oma alla wõtaks mrrtu wakamaad.
puuduse kõrwaldanud tuschi ruumidega, kus julikult sisse seatud. Seal on läbi wiidud teh
Asja
lihtsus»
Pärast,
ilma,
et
pruuniks
wõ
Kogu ehituste umbkaudne
juures wett saadakse allik-kaewudest. Wesi niline uuendus töökodades, toiduwalmistami
hikavwanliselH siõik arusaadaw olla, oletame ka
Pressib ise wastawatesse kohtadesse. Peale
Wäärtus on 539.148 krooni.
wiimast. Kuid ka siis näeme, et 161.356 kr. tarwiliKude töökodade ja laduruumide pakub sel ja pesupesemisel. Lühikese aja kestel imes
PSHjalaagris 343.997 kr. ja .Lõunalaagris eest on saadud wa-randusi luua, mille tegelik erilist huwi hoonete asetus mäeküngastele, tamise wäärselt palju head tööd tehtud.
Niisugune on eelnimetatud
195.151 kr. See on kokku kantud mõne aasta wäärtus on 539.148 kr., s. o. ligi neli korda kusjuures niikuinii ilus loodus on wastawate
kahe laagri üldmulje
jooksu! ja jääb suureks warandu seks pika aja suurem kui kulutatud summad.
treppide, sillakeste ja looklewate jalgteedega
kestel. Kui siia juurde arwata weel teised
Selle raha eest, nagu nimetatud, on ehi ilusaks tehtud.
sellele, kes neid külastab ja tehtud töö wastu
tööd, mis laagris nonde aastati e kestel aset tatud peale muu 95 hoonet. Seal on eluruu
Ka on Lõuna-laagri huwitawaks küljeks huwi tunneb. Wõib öelda: tehtud töö ei ole
leidnud, saaksime kakskorda suur, ema summa. mid sõduritele, vhwitseridele, seal on laagri see, et sealt pääseb kaitsewägi otsejoones oma asjata tehtud, waid on kaitsewäele loodud see,
Laagriohitiste Peale on kogusummas kuluta kodud vhwitseridele ja allohwitseridele, on rät talikorteritesse, linna, mis asub mõni kilo mida see wajab.
tud umbes 74.788 tööpäewa. Nw d tööpäewad sepa ja kingsepa töökojad, sepikojad, laua ja meeter eemal.

pahandanud pealtwaatajaskonda ja teisel poolaja!

..terwitab" publik oma meeskonda wäljale ilmu
misel wilega, soomlasi saadab aga tugew aplaus.

4. min. Uuukiwi tubli löögi juhib Soome tvära
waht hästi korneri; saadud nurgalöök Eestile lõ«

peb tulutult. S. min. lööb Uukiwi napilt möö
da. 7. min. on suur .segadus" Soome wärawa
all. kuid tulu sest ei ole. 8. min. on Soomel
kasutada nurgalöök ja 13. min. jällegi. Soome
eduriiwi mees on löögil, kuid komistub. lg.
min .jällegi nurgalöök Soome kasuks ja 19. min.

sama Eesti kasuks. 20. min. Kassi pealelöök
osutub nõrgaks, samuti E limani oma 23. min. 80.

min. on Eestil suuresti õnne. Tipner on oma
..puurist" kaugel, kuid tvärawat ei tule. 32. min.
lööwad soomlased wärawa. kuid see ei loe, enne

oli kõlanud tvahekohtuniku wile ofsaid! 34. ja
35. min. on Soome kasuks järjest kaks nurga
lööki. Minut enne lõppu läheb soomlase tugew

löök wastu wärawahti ja Eesti pääseb seega
neljandast wäratvast. Seega lõpeb teine pool
aeg wärawaieta ja mängu lõppseisuks jääbki 3^Z.

Soome rahmusmeeskond mängis ühtlaselt
ja eriti paistsid .'ilma mõlemad ääred. Eesti

meeskonnas oli head ainult Kass ja Uukiwi ja
kuidagi rahuldamad Mõtlik, Nemnan ning ka Tip
ner. Teised aga olid suuresti nõrgad, seda ees

kätt Einman. Jdlane ja Lasner. Lätlasest-wahe
kohtunik juhtis mängu eeskujulikult hästi.

Eesti ialgpalliwõistlttsed
jatkuwed.
Pühapäemal algab Eesti liiduklassi jalgpalli
esisvöistluste sügisene ring jatkuna kewadistele

Möistlustele. Kewadringi wõitis teatamasti Tal

linna ..Sport" 10 punktiga, kuna temale järg
nefid Narma tennishokeiklubi. Tallinna „Kalew"

ja Tallinna ..Puhkekodu" 5 Aunktiga. Sügi

sese ringi esimese mängu peawad pühapäewal

Narmas Tallinna „Sport" ja Narwa ..Wõitleja".
»
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Eesti kaubale

Ringi ümber kodumaa.
vunteuputus Elwa turul.
' on miimastel tu

naljalt Kogu turul pole
Müük fiimtift poleks õunu müügil.
Nii mJftVifc ortoul,; hinnad on odawad.
fmti W r-Ä.(24iitriline kilupang) 5-10
K'*. n? Itttrt Annaks on 3—5 senti. Pare
«ad õunad on wähe kallimad

Puud uuesti õites.
õ tänawu näha aedu, kuS miljapuud
.õttsetvad. Mõnel pool on puudel üsna roh

«stt õii)t küljes. Ka põõsad on õitsele löönud.

tvöib leida õitsewaid maasikaid. Teistkord
ne oüsemine on arwatawasti tingitud soodsatest il
madest, mis juba mõnda aega kestnud.

Maal on müügile ilmunud „odaw liha".
On tekkinud uus liik ärimehi, kes käiwad
mõõda maad. müütamas n. n. „odawat liha".

«Odam liha" koosneb eksporttapamajadest ostetud

sea päist-jalust ning igasuguseist eksporti mitte
minewaist peekoni lõikeist. Kuna selline liha on

oma hinnalt tõesti odaw (18—30 snt. kilo) ja

ümbertöötamiselt eeskujulik (suitsetatud ja soola

liha), uis leiab see kaup omale wäga laialdast
tarwitajaskonda.

WSrtsjarwel hea kalasaak.
Nagu kelvadtsed loodusenähted mana kalurite

pikaajaliste uurimuste põhjal näitasid, ennustas
ketvadel rda randa lnkum jää käesolewaks aastaE

Wortsjarwel hcad kalasaaki, eriti just Tartumaa

±.^n on kalurite lootused täie

likült täitunud za WõrtsjärM pakkunud nii mitme
leg: pidetvat teenistust Meemäljal.

Peamiseks järjekindlaks kalaturuks on kuju
nenud Elwa kolm korda nädalas peetaw' turg, kus

mini maamõõtjad Tormas maakorraldustõöde ja
planeerimise otstarbel. Senini on mõõdetud pea
Pullidest maksti 20—40 kr. Kuna pakkumine oli miselt endiste mõisate päralt oletvaid talundeid,
suurem nõudmisest, pidid paljud oma loomad ta milliste pidajad praegu on riigirentnikud,
gasi wiima. Hobustelaadal askeldasid Maid must loendatud piire ja antud Hädaivajalisi juurelöikeid
lased.
popsidele ja maata perekondadele. Praegu on kä
iil endise Waiatu mõisa päralt olema metsa pla
Räpinas waliii teistkordselt õpetajaid.
neeriminc, milline kawatsetakse jagada asundus

Jõgewa elektrijaam töötab.
Paar paewa tagasi algas Jõgetva elektrijaam

ivoolu andnust täiel määral. Kuna masinad on
®rcf stis ci wajanud nad suwise seisaku

Warastatakfe Tartu ülikooli' tähiseid.
Käesolewal suwel asus prof. Riikoja Wõrru,

et toimetada Wagula ja Tamula järwe teadus
likku uurimist. Selleks paigutati järwedesse mit
mesuguseid tähiseid-boisid. Ajajooksul on aga neid

erlllst remonti, küll aga tuli neid järele waa- niihästi Tamulas kui ka Wagulas lihtsalt ära wa
puhastada. Kewadest siiani on woolutar rastatud wõi põhja lastud. Politsei poolt on süüd
tvrWate arw Me suurenenud ja on ettenäha, et lased kindlaks tehtud ja need kohtu kätte antud.
eleitrrwalgustuse soowijaid weelgi juurde tuleb.
ArweStades masinate wõimsusega on wöimalik uusi

abonente juurde wötta weel ainult 80—40.

Tammele kerkib uus koolimaja.
Kewadel alustati Rannu wallas Tammele

uue koolrmaza ehitamisega, mis just tarwilik oli.
Hest kuus aastat tagasi põles wana maja maha ja

25—29. aug. korraldatakse Tartus Eesti saadustega
dekoreeritud waateakende wõistlus.

„Gesti Päew" ja Tartu näitus kujuneb libe näol, k.-ü. „Postimehe" poolt, mis mää
tänawu laiaulatuslikumaks kui eelmistel aas ratakse erikomisjoni otsusel, kuhu kuuluwab
Teistkordsel walimisel malis Molikogu Rä tohiks Mabadussõjaljsile ja teistele hädaliselt tatel. Katvas on ette nähtud kõik abinõud, kaupmeeste, kaubandus-tööstuskoja ja „Pos
pina algkooli õpetajaks prl Ella Raudmansoni ja maad wajawaile isikuile, üldiselt on maasoowi
kuidas kodumaa kaupa laiemale rahwahulgale timche" esinbajab ning kaks kunstnikku eri
Raadamale pr. Jakobsoni, kes ka eelmisel walimi jäid palju rohkem, kui maad jätkub.
sel waliti.
tuttawaks teha ja õhutada kodanikke kodu teadlastena.
Narwa jõest leiti uppunu laip.
Waateakende wõistlusest osawõtjab wõi
maa
saaduste wastu huwi tundma. „Eesti
Konsulentide wahews Räpinas.
Kolmapäewal umbes kella 4 paigu päewal leiti
wab
enb registreerida 20. augustini „Posti
Räpina senine maatulunduskonsulent Stein Narwa jõest Kreenholmi wabriku kanalist uppunu päewa" toimkonna poolt korraldatakse seks
ajaks rida kõnesid ja loenguid, kus püütakse mehe" talituses, Ülikooli tän. 21/23. Seni
haus lahkus ja asus rmele kahale Jögewa, kuna
uueks konsulendiks Räpinas on G. Wähi, endine laip. Lähemal järelevaatusel selgus, et siin oli rahwale selgitada, miks peame tarwitama just on registreeritub järgmised ärib: M. Jänes,
Põlwa jsk. agronoom.
tegemist eelmisel õhtul uppunud Pawel Kusmini kodumaa saadusi wälismaa omade asemel.
Wen nab Prüüs, Leiba Konbor,
laibaga, Laip saadi kätte sel teel, et wabriku wa Kõnemeesteks on meie paremad politika- ja W e n n a b L ep p, W. Hirschowitz. O.
Rõngus warastati
Zimmermann. D. Sielbaum, Eesti
16. skp. Rõngu ..ühenduse" ruumest lauluharju litsuse poolt lasti kanal tühjaks. Laip saadeti lah majanduselu tundjad.
kamiskambrisse.
tustel käijatele kaks jalgratast.
Kodumaa kauba wäljapaistwamaks tege Seemnewilja Ühisus, Peeglitööstus
miseks korraldatakse reklaam-rongikäik ja „Kalew". „Flaming o", A. Pa s ter
Wõrus algab õhtukeskkool tegetoust.
nak, a.-s. Will, Zimmermann ja
26.—29. aug.
Põllutööd.
Teisipäewa õhtul peeti Wõru rahwcchariduse
kodumaa saadustega dekoreeritud waateakende Karl Will.
seltsi juhatuse ja katvatsetatva Wõru õhtukooli õpi
Räpinas lülitakse rukist.
wõistlus.
Rahwa keskel, kes hääletanud kolmele esi
laste koosolek, kus oli arutusel õhtukooli awamise
Räpinas on mõnel pool juba algust tehtud Waateakende wõistluse hindamine sünnib ka mesele kohale tulnud ärile, jagatakse wälja
ga ühenduses olewad küsimused. Nimelt on hari
dusministeerium kooli awamiseks põhimõtteliku rukkikülwiga. sest eelmise aasta hilised külwid hel wiisil. ühelt poolt hindab rahwas ja tei 100 wäärtuslikku preemiat. Esimesed pree
nõusoleku midnnd. õpilasteks on end seni regi andsid märksa kehwema saagi kui warajased ja
miad on juba kohale jõudnud: M. Jäneselt
streerinud 71 isikut. Kool algaks oma tööd umbes selle tõitu rutatakse tänawu külwiga. Tänawuse selt poolt wastaw erikomisjon.
Rahwa poolt walitud kolmele esimesele ko woodiwaip, Joh. Roosipuult täitesulepea koos
septembri keskpaigu. õppemaks oleks 60 kr. aastas. rukki wäljaand on keskmine. Peksmine edeneb
hale tulnud ärile on k.-ü. „Postimehe" poolt garnituuriga, k.-o. „Noor-Eestilt" 50-kroo
Esialgu algaks tööd ainult 1. klass. Kooli üles jõudsasti peksumasinate rohkuse tõttu.
pidamise tvõtaks oma peale Wõrumaa rahwahari
Rukkisaak Rannus ületab mulluse.
määratud auhinnaks 1. 150 kr., 2. 100 nine raamatukogu sa kuldköites A. Tamm
duse selts ning õpetajateks oleksid Wõru ühisgüm
Rannu põllumehed ei saa nuriseda tänawuse kr. ja 3. 60 krooni. Kreenbalti poolt saare „Tõbe ja õigus" kolm annet.
naasiumi
õpetajad. Kooli direktoriks oleks J. rukkisaagi üle, mis ületab mulluse. Nii saamad on kaks eriauhinda hobepokaalide naol kõige
Nii auhinnad kui ka preemiad pannakse
Koemets.
mõned talundid ncljawakamaaliselt põllult 85 Mak
neil
päewil rahwale waatamiscks wälja.
paremini
tekstiilkaubaga
dekoreeritud
waate
la mulluse wiiewakamaalise põllu 50 maka asemel.
8. jalaw. Pataljon saab lipu.
Kohati saab ka alla mulluse, kuid siiski wõib rahul aknale ja kaks rändauhinda samuti hõbepokaa-

naha. Kõige rohkem tuuakse turule kiiski. Jär

kalurite majanduslik seisukord.

wääriline koht waateaknal.

mtfeli ostsid ülesostjad, makstes lehmadest 10—85
krooni, kuigi mõnel pool küsiti lehmast 75 krooni.

Wabariigi Malitsus kinnitas neil päeMil 3. ja
lawäe pataljoni lipu Mäeosa külje kawandi. Lipu
weaarsetes külades nõutakse hatvi ja latika kilost annetawad Mäeosale Wõru maawalitsus ja Tartu,
S 5 senti, ahwenaist 18 senti, kuna kiisad odawa Tallinna, Wõru ja Petseri linnawalitsused. Lipu
maks lennud ja 7 senti kilost maksetakse. Hea pidulik üleandmine toimuks pataljoni aastapäewal,
kalasaagi juures on mähe paranenud Wõrtsjärme mis on detsembris, enne jõulu.

rurupaemal hulk kalurite naisi kalakoormatega

Loomade põrnataud Märjamaal.
Märjamaa wallas, Waimõisa külas. Otsa ta

lus on surnud kaks lehma põrnataudi. Taudi huk
kunud loomade korjused on loomaarsti korraldusel
ära põletatud.

Keina nõuab kirikumaade jagamist.

duda saagiga.

Samuti kõnolewad Walg u t a põllumehed.

Odrad ja kaerad korraga küpsed.

"Rewolutsioon" näituseplatsil.

Odrad ja kaerad on korraga küpsed. Nüüd

on mitmel pool algust tehtud otrade ja kaerte kok
kupanemisega rukkipeksu kõrtval. Peale põua lõppu
järjest peaaegu igapäetvase Mihma tagajärjel on

tõnwili paranemise tendentsi näidanud. Lühike
seks jääwad sel aastal siiski odrad, kuna kaerte
üle ei saa nuriseda.

Põhjalik ümberkorraldus näituse hoonetes. Enne olemata põhjalikkus wäljapanckuteS.
Näitus Peab walmima awapäewa eelõhtuks.
Waraue rin,käik näitujewälj«l.

Kolmaräeiva õhtupoolel olid palutud ajakir
Wõöpsus kurgisada 15 senti.
Wõõpsu on wiimaste päeMade jooksul päris janikud näiuiseplapile tutwuma seal toimuwate
kurkidemcrcks muutunud, mida pakuwad Külje eeltöödega. Kuigi näituseni Meel rohkem nädalat
ümbruse Menelased. Kurgisajast nõutakse 15 senti,
aega, ollakse platsil pamiljomde ja näituse hoo
kuid sellegi eest pole ostjaid, sest praegu on igal
ühel neid rikkalikult omadest aedadest saada.

Kehw marjasaak.
Tänawu Elwa ja ümbruskonna metsad on

pohladest lihtsalt lagedad. Juba kewadel õitsemise
järele otsustades pidi wäike saak pohladest tulema.

nete kohendamisega kibedasti ametis. Hooned aina
kajawad wasara löökidest ja saeMingumisest, siin

seal platsil liiguwad särgiwäel töömehed, käes

kirwed ja Märwipotid. ühe pawiljoni äärel on
istet wõtnud kaks lõbusatujnlist preilit. Keegi

Keiua wallawolikogu on awaldanud soowi, et
kool tootas senini üürikorteris. Koolimaja peab ümberkaudsele rahwale saaks wälja jagatud 223 Hilisem külm aga Mõttis needki õied ära. Ka ku näituse tegelane tähendab preilidele näidates nal
katuse alla wiidama 1. septembriks .
remarjasaak kujuneb wäikeseks. üldse täuaMu El- jatades: „Kõige esimene kohalejõudnud wäljahektarit Keina kogudusele kuuluwat kiriku maad, mis

Põltsamaal peeti laata.
. Kolmapäewal peeti Põltsamaal laata. mis ku

junes rahwarikkaks.
Rohkesti oli laadale toodud kariloomi, keda pea»

antakse seni igal aastal rendile enampakkumisel
ühele isikule.

Tormas käsil maakorraldustööd.

Ma ja ümbruskonna mersades ja soodes metsmmr

jad annawad haruldaselt mäikest saaki. Seega
paljudel aleMielanikel on wõetud teenistus marja
korjamisega.

Panek".

Õpetajaid kinnitati ametisse.
Icmift kõrge püsis. Kolmapäewal müüdi aia
tomateid 10—60 s. 400 gr, kuna iriiphoouctoma
Haridusministeerium registreeris E: N. K. titest, mis olid wõrdkemisi suured ja ilusad, saadi

S. tütarlaste gümnaasiumi määraltsteks õppejõu
dudeks Ed. Schönbergi, Margarete Põllu ja Marta
Tartu näituse ja „Eesti päewa" puhul kü Niggoli ja tunniandjaks Wanda Johansoni. .Poeg
lastab Tcvrtut suurem Tallinna ajakirjanikkude laste gümn. õpetaja asetäitjaks kinnitati G. Wil
ekskursioon.. Nagu kuuldub, tõuseb ekskursioo berg ja Wene gumn. eestjkeele õpetaja ameti kan
nist osawotjate avw 50-ui. Kaasa sõidawad ka didaadiks Leida Peikeri, wene keele õpetaja ame
ajakirjaniNtde abikaasad. Tartu jõutakse pü ti kandidaadiks Sosja Frorini.
hoipäelva. 28. skp. hommikul. Kawatsetakse tut
Rektor Puhkuselt tagasi.

wuneda Tartu eestkätt aqa muiduai
wa-adelda näi tust ja „E. väewaoz" übenduses
arenetvaid sündmusi. Raüdteewalitsus on
omalt uMt ekskursiooni sõitu soodustanud.
Linnale ja ülikoolile ühine weewärk.
ühenduses Toomkiriku waremete remondiga ker

gile suurema surwe saawutamiseks, kuna praeguse

linna weewärgi weepaagi kõrgus, mis „Wanetrnti
se" hoones asub, Meel küllaldane ei ole. Praegu
on asjaomastes ringkondades läbirääkimised kai
mas. On see wõimalik teostada ja saadakse üli
koolt tvalitsuse lõplik nõusolek, liituks ülikooli weeMärk linna weetvärgiga. ühinemise korral ei suu
daks praegu waremetes leidirw weepaak esitatawaid

nõudeid rahuldada ja tuleks kõne alla uue raud
betoonist weepaagi ehitus. Meltsiweski tiigil asu
wast pumbamajast pumbatakse siis wesi üles wa
remetes asuwasse weepaaki, kust see omakorda juba

tugÄva suvwega torustikkude kaudu üle linna laiali

tatud, et näituse platsi avardada ja nägusamaks

rea uusi voolutarvitajaid. Kuuldavasti seisvat
liini rajamisel eesmärgiks weel voolu anda ka

varsetawale Lrnmja sillale. Teatavasti tahetakse
silda lahtikäivana ehitada ja selle käsitamises tuZekS elektrivool odawam.

Peale muu on ka rida paviljone ümber ase

teha. Erilist rõhku tahetakse panna dekoratiiv

jasti käsil põhjalik ümberehitus. Terwele reale

sele küljele ja selleks on rakendatud rida kunstnikke.

latripostidcle on kriidiga peale kirjutatud „maha"
ja järgmisel päewal juba winguivad .stin saed ja
ka weel kuni 70 s. 400 gr. Melonid maksid 40 s.
400 gr, hapukapsad 10—12 s. liiter, peakapsad Muhiscmad kirmed. Hoonele ehitatakse hulk ak->
3—12 s. pea, hernekaunad s—B s. 1., herneterad uaid juure ja tasandatakse põrandat. Nii wõib
sellest hoonest kujuneda kõigiti hea näituseruum.
25—35 s. l. jne.
Luna- ja marja t u r g. Peale praakõunte Kõik loomad paigutatakse erilatritesse, nii et on
oli näha juba üsna rohkesti ka ilusaid suwiõuna

Platsi keskele tehakse lillepeenraid ja muid ilus
iisi.

Pole liialdus, kui tväidetakse, ei eeloletv
Tartu näitus kujuneb nii paljudes osades täiesti
uueks ja seni olematuks.

sorte müügil. Praakõunn müüdi 1—1,50 kr.
Makk, kuna paremate õunte wakahind kõikus 2
3,50 kr. ümber. Wäikesel mõõdul müües kõikus

aiamarjadest wäikscrüxl mõdul tikerbepe, punaseid

1., mustad sõstrad 20—30 s. 1., punased sõstrad
5—7 s. L, mustikad B—ll8—11 s. I. ja palnkad 10

des kergejõustikus klubiwõistluse Riia kahe seltsi

õunte hind 5—20 s. mõõt (2 I.). Marjaturg
hakkab juba wäiksemaks jääma. Müügil oli weel

„Kalewi" kergejõustiklased olid läinud teisi
Selle wastn aga suureneb sügismarjade palu päewal
ja kolmapäewal Riias sealsel üliõpilas
kate pakkumine. Tikerberid maksid 13—23 s. spordiseltsil
„Universitates Sportsül" külas, pida

luksid „Central", „AOeua" ja „Apollo". „Athe s. l. Rohkesti oli müügil tooreid purawekke ja koonduse ..Universitatcs Svorts'i" ja Läti
nas" wiidi suwe kestel läbi täielik remont. _ üht neid müüdi 20—25 s. 1., kuna kupatatud seened Spordiseltsi wastu. Lätlased wõitsid klubi
maksid 25—30 s. l.

wõistluse 5-prmktilise eduga. „Kalewil" puudusid
mõned paremad jooksjad ja seepärast kaotas tea
tejooksnd. Paremateks tagajärgedeks oleks nime

Heinaturul maksid ristikheinad kimbu
wiisi ostes 50—60 s. 16 kg. Kütkepuudeturul tada lätlase Libersi 100 m 11,3 ja Migla 800
hinnad püsiwad.
m 2.01,4. Kalewlastest oli Rattus hea 200
m 23,1 ja 400 m 52,6. Sulel teiwas
Teater ja muusika
3,40 ja Eriksonil oda 57,20.
100 m 1. Libers 11,3, 2. Nusberg. 200 m
„Wanemuise" aed.
1. Rattus 23,1, 2. Libers 23,2. 400 m 1. Nai
Walt ei leitud. Kontrollimiseks kasutati juhust,
Reedel, 19. aug. on „Wanemuise" aias jazz tus 52,6, 2. Bertulis 53,6. 800 m 1. Migla
millal laew sadamasse saabub, kuna siis tõetruu muusika õhtu. luhatawad Tago ja Michell. So 2.01,4, 2. Bertulis 2.01,4. 1500 ml. Migla
pilt saadakse olukorrast ja puhtusest.
4.16,0, 2. Prost 4.18,8. 5000 ml. Waldner
listina esineb näitleja Lipp. Samal päewal kl. Kala
17.10,2, 2. Riekstins 17.13,4. 4XIOO m
i/27— õhtul on Toomel kontsert/ Pääsetähed teatejooks
1. „U. S." ja Läti Sp. S. (Gedwillo,
2 10 senti.
Tartu turg.
Tartu Maarja kiriku laulukoor. Järgmine lau Libers, Gvebzde, Nusbergs) 45,5, 2. „Kalew"
Kolmapäewal oli maarahwast turul keskmises luharjutus on esmaspäewal kell Vtö õhtul. Palu (K. Laas. ütt, Allilender, Rattus) 46,1.
800-1-400+200+200 1. „U. S." ja Läti Sp. S.
rohkuses. Wähcwõitu oli müügil näha wõid ja takse kõiki kooriliikmeid ilmuda.
(Migla, Bertulis, Greb-de, Libers) 3.44,7.
kartuleid, kuna rukkijahu oli rohkesti. Wiimase
2.
„Kalew" (K. Laas, Rattus, Allilender, ütt)
hi-nd on rohke pakkumise mõjul weekgi langenud.
Kiriklikud teated
3.46,2. Kuulitõuge 1. Erikson 13,78, 2. Sule
Kolmapäewal müüsid talumehed kuiwatamata
13,29.
Kettaheide 1. Erikson 30,89, 2. Niggol
rukkist jahmatatud jahu 6,30—6,40 kr. 50 kg.
Aleksandri kirik. Laupäewal kell 7 õhtuteenis
88,48. Odaheide 1. Erikson 57,20, 2. Niggol
kuna kuitvatatud rukkist jahmatatud jahust saadi
ins.
.Jumalaema
surma
mälestamine.
Püha
55,18. Kõrgushüpe 1. Slawa 175, 2. Sule 170.
6,50—6,80 kr. 50 kg eest. Seega on rukkijahu
50 kg pealt uudsejahu müügiletulckust alates kuni päcwal kell 10 e. l. liturgia ja armulaud. Piht Kaugushüpe 1. Grebzde 6,50, 2. Rattus 6,52,5.
kell lo 10. A. Laar.
Teiwas hüpe 1. Sule 3,40, 2. Weide 3,20.
üks kroon langenud. Müügil on ka juba uudse
Vastukülaskäigule tulewad lätlased 23. ja 29.
nisupüül hinnaga 25—40 s. kg. Müügil e
augustil, mil peetakse klubiwõistlusi kergejõustikus

Mälguks, ülikool omalt poolt saab siis linna wee- lastud esimesesordi sõre kui ka pehme uudsepüül
Tartus.
Märgiga ühineda, kui tema meekulud mitte suure on wäga ilus, wõrdudes täiesn mälismaa püülile.
Sport
jnalf ei lähe kui nad praegu on. Teise tingimusena Kaerad maksid 1,23—1,35 kr. 16 kg, odrad 1,25
Cesti-Soome maawöistlus jalgrattasõidus.
—1,60 kr. 16 kg, odratangud 18—.20 s. kg, kruu
tuleks märkida seda, et linnal tuleks weepaakide bid 10—25 s. kg, herned 20—30 s. kg, oad 18—
Pühapäewal peetakse Tallinna welodroomit
Olümpia esinemine Riias.
esimene Soome-Eesti maawöistlus jalgratiasõi
ehituskulusid kanda, kui mitte täies ulatuses, siis 20 s. kg jne.
Riia Jalgpalliklubi Tartu „Olümpia" dus, mille katvas on kolm ala: 1. 5 ja 26 km
osaliselt, wastatva kokkuleppe alusel.
Lihat u r g. Tapetud sigadest makset! terwe
1:0. Tartu „OlümPia" Riia „Uni sõit. Eestit esindatvad maawõistlusel meie pare
looma wiisi 40—45 s. kg. Wäikemüügi! maksis
mad jalgratturid H. Peterson (Tall. «Kalew"),
Elekter maale.
versitates Sports" 1:0.
sealiha 43—55 s. kg, ühes arwatud pekk ja rasw.
A. Zelikowsky (Tall. «Sport"), E. Treiman
ühes «Kalewi" kergejõustiklastega külastas ka (üEZtu Tall. os.) ja A. Tams (Tall. «Kalew),
Lähemal ajal viiakse Raadi mõisast madalpinge Sea pead-jalad 20—25 s., loomaliha 20—40 s.
liin Tila asundusse. Liini ehitamist toetab tea kg. wasikaliha 20—35 s. kg ja lambaliha 25—45 Tartu jalgpalliklubi «Olümpia" meeskond Riiat, kuna reserwis on O. Köbler (Tall. „Sport").
senti kg.
pidades kaks wõistlust Riia paremale liiduklaÄi Soomet e.'indawad samuti nende tuntumad nimed
taval määral ka linna elektrijaam.
Kuna praegu tvasktracrt liinide ehitamiseks ligi
Linnuturul maksid tapetud kanapojad 25 meeskondade wasru. Teisipäewa õhtul oli „Olüm nagu T. Alhonen, Karlsson, Blomqmst, Pietilä j.l
kolm korda odawam kui mõne aasta eest. siis ei —4O s. tükk ja suuremad kanad-kuked 50—100 pial" ivasraseks Läti meistermeeskond Riia
jalgpalliklubi —, kelle ridades mängisid pooled Schmeling läheb meistritiitlit tagasi wõitma.
kujunda liinide -ajamine rahalisest küljest üle s. tükk.
pääsmata raskust. Ka elektriposti hinnad on lan
Kalaturg. Havid maksid 20—35 s. kg, rahwusmeeskonna mehed. Poolaeg lõpeb 1:0
Berliini st, 18. aug. Saksa poksimeister
eduks, ainsam wäraw tuli wärawaeel Max Schmeling asus neljapäewal «Bremeni"
gcnud. Ehitusel oleva liini kaudu võivad kõik ühes arvatud eluhawid, ahvenad 10—20 s. kg. lätlaste
talud, mis üle S km Raadi mõisast kangel ei asu. latikad 10—40 s.. linaskid 40—55 f., säinad sest rüselemisest. Teisel poolajal tahawad lätla pardale, et sõita Ameerikasse. Schmelingil on
scd wahekorda suurendada, kuid «Olümpia" kaitse 19. sept. poksiwõistlus Ameerika poolraskekaalu
ttalguStuAvoolu saada võrdlemisi väikeste kulu 20—25 ja suitsusilgud 3—4 s. kümme.
kolmik töötab hästi ja likwideerib hädaohtlikud meistri Ätickey Valteriga. Selle wõistluse taga
>dega. Edaspidi avaneks võimalus ka tehnilist
.Piimasaadused. Lauavöi 45—47 s. momendid. Nurgalöögid 6;2 R. J. K. kasuks.
voolu saada mootorite käimapanekuks.
järg peab otsustamma, kas Schmelingile amakse
400 gr. köögiwõl 35—40 s. 400 gr, jirast 10—55
Teine wõistlus peeti kolmapäewa õhtul külla
Linna elektrijaama tegevuses tuleb märkida s 400 gr, rõõsk piim 5—7 s. liiter, hapu koor kutsuja «Universirates Sportsäga", kes hiljuti õigus wälja kutsuda ameeriklast Sharkeyd, kellele
ilmameistri tiitli hiljuti kaotas sensat
veel kõrgepinge liinide Luunja ja Kaagwere mõi 50—65 f. 1.. mesi 40—45 s. 400 gr ja muna oma wõiduga «Hakoahi" wastu pääsis liiduklas Schmeling
sioonilisel wõistlusel.
satesse vinnist. Luunja mõisas asutv seemnevilja paar 5—7 s.
kastvatüs oma rohkearvuliste masinatega kujuneks
ka suuremaks tehnilise tvoolu kasutajaks. Wiimaii
nimetatud liin haarab oma piirkonda hulga suure
maid ja jõukamaid talusid, kust vöiks saada juurde

datakse näituselt. Sellega tahetakse ära hoida

panekud wiiakse sinna, kus enne asusid taimekasMatuse' wäljapanehid. Taimekaswatuse mäljapa
nekud asetatakse endisesse hobuste talli, kus para

ja musti sõstraid ja metsamarjadest mustikaid.

kis ülikooli tvalitsuses esile kawatsus körwaldada
Maremetelt näotu laudputka, milles asub weepaak. lasi on suurendatud ka ülemist rõdu ja ehitati ette
lahtised looshid. Kino awatakse laupäewal. Uuesti
Koostatud kawandite alusel tuleks weepaaki se awatuna pannakse seal ka töötama uus staatiline
dawõrd sügawale warometesse lasta, et ta üldse üle helifilmi aparaat.
müüride ei ulatuks.
Laewade kontroll.
Weepaagi ümberkorraldamise wastu on ka lin
Kolmapäewal oli Tartus weeteede walitsuse
nawalitsus huwi tundnud. Wiimane soowiks wee ametnik, kes tutwus reisijate laewade terwishotd
paagi kõrget asendit ära kasutada linna weewär liku olukorraga. Suuremaid puudusi üheltki lae-

kõikide väljapanekute kohale asetamist juba näituse

igavest kopsimist ja ruttamist näituse avamise ajal.

täitmisele.

Tartus on asutatud osaühisus, kes oma korral
dusse wütab esialgu kolm Tartu kino. Sinna kuu

Näituse juhatuse poolt on tänavu pandud
maksma kindel korraldus, mille järgi nõutakse

kus asus enne toidukraam. Toiduainete wälja

päewil suwipuhkuselt tagasi ja asus ametikohuste

Tartu kinod ühe omaniku kätte.

kuks. Sellises ulatuses ja selliselt põhjalikult pole
taimekasvatus Tartu näitusel ega ka teistel Eestis
peetud näitustel veel esinenud. Huvitavaks tõo
tavad kujuneda ka teised näituse osad.

eelpäeva õhtuks. Erakordselt antakse aega Väl

Tartlased Riias wõistlemas.
Tartu „Kalew" ja läti spordiselts „Universi
tates Sports" K 7:72.

Tartu ülikooli rektor prof. J. Kõpp jõudis neil

Nagu ülesannetest selgub, kujuneb tänavuse

Tartu näituse taimekasvatuse osa eriti põhjali

japanekute kohale toimetamiseks näituse avapäeVai kella 10-ni. Kes seks ajaks pole suutnud oma
Väljapanekuid üles seada, see kaotab õiguse näi
tusel esineda ja selle poolikud Väljapanekud kõrval

tehtud ümberkorraldus on igal pool põhjalik.

Tartu teated.

näitus.

nar i k u saatel teeme ringkäigu näituse hoonetes.

Selgub, et siin on tänaMu päris „rewolutnoom"

Praegu wiibiwad juba kewadest saadik Pö-

Võimalik talli täiesti muuks otstarbeks kasutada.
Näituse peahoones korraldatakse kodukultuuri

Eesti Põllumeeste Seltn asjaajaja P. Ka -

Näituse peahoonest, kus harilikult asus mööbel
ja naiste kästtöö, wiiakse wiimane sinna ruumi,

Ajakirjanikkude suurem
külaskäik Tartu.
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Tormas on liikwel wale
rahad.
Möödunud nädalal andis Torma walla elanik
ö. A. Laius-Tähkwere wallas, Tõreda külas elur
selvale Arkadi Rosinale 16-kroonilise wale paber
raha oma wöla katteks. Järgmisel hommikul ha
kanud Rosin raha waatama ja leidis, et see on
wale, lihtpaberile käsitsi wcsiwärwide ja pliiotupa

walmistatud.
Nosiu andis raha politsei korral
dusse.

„Jlmarine" ja Tapa Spordi Klubi Wõrus 21. skp.
..Jlmarine", kes Pärnus kaotas ..Terwisele", 2-1,
scdakord ehk on wõimeline näitama paremat rejul

taati. Teatawasti Tartu Olümpia k. o. hooajal
on wõitnud Tapa S. K., wiimane Olümpia ja
„Jlmarine" kohtamine andis wiigi. Tartu Jalg

palli Klubi aga andis wäikeje paremuse ..Ilmari
uele" suhteliselt 7:2, Olümpia 6:2 wasru. Seda
huwiiawam on nüüdne kohtamine, mis osaliselt
ja kaudselt määraks kahe parema L.-Eesti mees

konna Olümpia ja ..Jlmarine" wõimeid.
Tallinna fondibörsi kursi
sedel.
27. augustil 1932. a.

Ostjad- Müüjad.
1 dollar 3.7250 3.7750
1 naelsterling 12.90 13.20
IDO Saksa riiffitrorcja 88.25 90.25
100 Soome mark» 5.55 5*75
100 Rootsi kooni 06. co"cfv
100 Daani troon! tss. 75 7 «'25
100 Norra kooni 64.50 57"
100 Prantsuse famli 14.60 i4'qn
103 Hollandi guldn. 150.25 ,s»'»100 latti 72. 7z'4S
100 Helweetsia franki 72.70 74*20
500 belgat 51.70 ia S
19.10 iŽ7S
100 Tscheho-SlotoaLi a kooni 11. 1135
100 Austria shilltngit -1 53.50
100 Ungari pengöt Ös._
100 Poola 41 75 43 25
100 Leedu litti 37.20 37.80
100 tserwontstt _ 193.75
Danztg 72.
8% <L Hüpot. Panga pantlehed I. osi
1027. 0. 7% wSliSlae, ü
(dollarites) S/500,

Kerget hoowihma.
si. Mäng tundub sama tugewana, olgugi et
Reedel keskmise kiirusega lääne- ja edela
Hagudi Dadion awatakse.
Ai a- ja juurvili. Kartuleid oli seekord wastasteks on nooremad mängijad. Poolaja
vähe, mille tõttu hind veidi kõrgem kui eelmise! keskel «Olümpia" p.a. Ridolin lööb nurgalöö
tuuli.
pilwuus. Kvhati kerge: hoo
28. aug. korraldab K. L. Hagudi kompanii wihma.Muutlik
Temperatuur sunrema muutuseta.
nädalal. Nii nõuti varajaste kartulite vakast gist toreda püüdmatu palli ülalt wõrku, missugune Hagudi
staadioni
awawöistlused
(Harjumaal).
2—2,30 kr., kuna väikesel mõõdul müües ma?- lulemus jääb ka mängu resultaadiks.
sis kartulimõõt B—lo s>. ühes artvatud väikesed,

sinised.

Nurgalöögid 4:3 «Olümpia" kasuks.

28./20. aug. külastab Riia «Universitates

Kurke oli endiselt rohkesti ja nende 100 hind Sportsü" meeskond Tartut, kus estmene wõist
kõikus 30—90 sendi ümber. Tomatiturg suure lus on Tartu koonduse wastu, teine „O!üm»
neb ja ühes sellega langeb hind. mis seni wõrd- Piaga",

Kutse tartlastest on saanud kettameister-rckordi

mees Fcldmann ja suurheitja Sule. Tallinna
kergejõustiku eeindajaks-suuruseks oleks Viiding.

„Jlmarine Tapa Spordi Klubi".
A klassi meistrite woorus kohtawad Võru

Wastutaw toimetaja Oskar Maud.
Wäljaandja Eesti Kirjastus-ühisus
„Postimees".
Trükitud „Postimehe" trükikojas. Tartus.
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POSTIMEEST

Ämmaemand

«VANEMUISE AED»
Keedel, 19. aug. k. 9 ö.

E. LiibusK

JüZZ-Õlltll

Tartus, Raekoja (Raatuse)

Eesti päeva la pöllumajanduse-tööstuse näituse puhul
Tartus korraldatakse kodumaa saaduste esiletõstmiseks

Juhatavad V. Tago ja
R. Miehel.
Solist: O* Lipp.

tän. nr* 10

õrnim muil
müüa
kesk linna, äriruumidega.
Teeb aastas 15 prots. sisse.

ARIVAATEAKENDEj.NÄITUSE VÄLJAPANEKUTE

Pääsetähed ä 25 snt

Läh. teat. saab Tartus, Suur
turg 7, I-se järgu komisjoni
kont., Majaomanikkude Pan

DEKORATSIOONI VÕISTLUS

Luunja parve

gas, kella 9—2-ni, telel. 650.

Võistlused viiakse läbi lahus. Võistlustest osavõtmise kord on järgmine:
ARI VAATEAKENDE VÕISTLUSE ALALT

pime MIL

1. Ärivaateakende võistlusest võivad osa võtta kõik ärid,
kes 25.—29 aug. s. a. dekoreerivad Tartus äri vaateaknaid

Eesti saadustega. (Väljastpoolt Tartut võistlejad võivad ka
sutada teiste äride vaateaknaid.)
, 2. Vaateakende hindajaks on ..postimehe" lugejaskond.
3. Hindamine sünnib järgmiselt: võistlusest osavõtja äri

IKorteripaMi

vähemalt 10-kroonine kuulutus sisaldab endas vastava ku

pongi, kuhu hääletaja märgib oma nime ja aadressi.
4. Kupongid lastakse ..Postimehe" raamatukaupluses sel
leks ülesseatud pitseeritud kasti, mis avatakse võistluse lõpul
komisjoni poolt, kes koosneb ..Postimehe" lugejate, äride ning
K.-Ü. ..Postimehe" esindajatest.

Seltsid ja

..Postimees" tasub vastavatele äridele nende ärikuulutuste

üürile anda paremas linna

jaos, pärast remonti, nägus

ja korras maja (10 tuba, suur

saal ja aed) soodsatel tingi
mustel; kohane eriti seltsi
dele, internaadile jne. Tea
teid saab Võrus, Jüri tari.

nr. 18, telef. 57 A. Sermat'ilt

ehk Juh. Kalameeselt Tar
tus, Riia maantee 23.

2. Võistluse hindajaks on kõik näiiuselkäijad.
3. Hääletamine sünnib võistlusest osavõtva väljapanija
poolt ..Postimehes" avaldatud kuulutuse kupongiga, kusjuu
res kupong on vähemalt 10 kr. suuruse kuulutuse juures.

Koolilapsed
leiavad lahket vastuvõtmist

kestel.

6. Peale rahalise auhinna on eri auhinnad, kaks auhinda

A.-S. Kreenbalti poolt ja üks K.-O. ..Postimehe" rändau
hinnana.

7. Tööstused ning ärid, kes on huvitatud nende saaduste
väljatõstmisest vaateakende dekoreerimisel, ehk tahavad kaasa

aidata vaateakende ilu ja kodumaa saaduste meeldivale väl
japanekule, määravad eripreemiaid, millest teatada tuleb võist
luse korraldajatele enne võistlust.
8. ~Postimehe" lugejate vahel, kes hääletanud kolmele

5. Esimesele kolmele kohale tulijal on võimalus tasuta
..Postimehes" avaldada kuulutusi sept.-, okt.,- ja novembri
kuu kestel järgmiselt: 1. kohale tulijal 50 kr. ulatuses, 2.

Ülikooli tän. I—2, end. Vana

B—2. Hea hoolekanne. Kodu
ne keel saksa keel ja kldver.
Hind kokkuleppel.

müüa. Tähe t. 97—6, II kord.

6. Hääletajate vahel, kes hääletanud kolmele esimesele

Tartus, Riia tän* 19-4.

Ehituskrunt ja pooleliehi

tatud elamisvõimalusega

maia
elumuutmise pärast odavasti

müüa. Lig. teat. Kastani 12,
pesukojast.

Teenijat,

Kuueaastane, hea

hobune
müüa, Roosi tän. 16.
Müüa plüüsh

siilil.

30 kr. ja 3. 20 kr. ulatuses.

4. Hääletada võib iga näituselkäija, kes kupongi laseb
kohale, jagatakse väärtuslikke preemiaid.
Vaateakende ja näituse väljapanekute dekoreerimiseks on võimalik kasutada asjatundjate abi. Võistluste teh
niline büroo asub talituses, Ülikooli tän. 21-23. Kõnetunnid kella B—3.8—3.
fl
E. K. Ü. f,POSTIMEES

täie pansiooniga kesklinnas,

5. Rmon

Il» Mil

avaldamisega k. a. septembri-, oktoobri- ja novembrikuu

5. Kolmele esikohale tulnud ärile antakse auhinnaks:
esikohale tulnud ärile, jagatakse välja 100 väärtuslikku
preemiat.
I 150 kr., ll 100 kr. ja 111 —5O kr., millised summad
DEKORATSIOONI VÕISTLUS
NÄITUSE VÄLJAPANEKUTE
korraldatakse Tartu näituse ajal ja viiakse läbi kahel näituse päeval pühapäeval, 28. aug. ja esmasp.,
29. augustil s. a. järgmiselt:
1. Võistlused viiakse läbi kõigi väljapanijate vahel Tartu ..Postimehe" kioski selleks ülesseatud kasti. Kupongile peab
näitusel. A
märgitud olema hääletaja nimi ja aadress.

üliõpilased!!

Sa ELLER

Tartus, Raekoja tfin. 9*
ia laaste.
(Sissekäik Holmi tän. 1).
Hinnad odavad. Luke vald,
Ämmaemand
Palava talu.

Hugo

Türgi diivaneid, tamme puh
vetikapp ja kontori laudu,
Riia tän. 27, Onni ärist.
Ärasõidu puhul müüa ele
gantne, peaaegu uus

Ilus, mugav

nguMo

mööbl. tuba
erasissekäig. ja elektrivalg.

Teateid igapäev, välja arva

va 87—4 Jüri kiriku xuajas,
Loomakliiniku vastu.

Ülesostjaid palut mitte tülit

kes iseseisvalt oskab keeta ja
vene ehk saksa keelt räägib,

on kohe tarvis Tartu. Jär.
küsida Elvast, Otepää t 15,
„T eeni ja".

Vilunud

keetja,
kes iseseisvalt keedab, leiab
koha. Suurturg 2. H. s. «EDU»
einelauda.

Tarvis kautsjonivõimelist
meierit,
kes ka juustutööstust tunneb.
Ülesse anda: Tallinn, Kodu t.

nr. 7—l. O. Nurk,

cc o

32. a. energiline noormees

tud pühapäev, kella 11—1 ja vajab
4—6. Gustav-Adolfi t. 35—1.

aastaüürnikule ära anda Nar

Kuremaa

Korter,

VIIMSE PEENSUSENI VÄLJATÖÖTATUD

2 tuba ja köök elektrivalg.

seakasvatajate päev

Korter

peetakse pllhap&eval» 21* skp. Kuremaal.
Ettekanded tapamaja direktor Baa reit ja katsejaama
instruktor Voltri'lt
Autobus vastas rongidel kell 5 ja kell 9 hommikul.

Riia tn. 23, mehan. töökojas.

Kuremaa katsejaam.

ära anda. Küsida Aia tän. 1,

Edasi anda vabadussõja*
väelase

Ilus, päikesepaisteline, kuiv
ja soe 2-toaline

«Äriosanik» alt

loengud
Võru tän. nr. 15, k. 1, kl.
6-8 p. I.
Müüa odavasti Jalgratta
abimootor.

ära anda, Pikk tän. 11—1.

majahoidjalt.

naisäriosauLttu,

kapital soovitav 750 kr. kuni

1500 kr. Vanadus mitte üle
Müüa head, masinalkirju 37
a. Kirjad slt kuni 27. aug.

tatud

kaubateaduse

Korralik riietus on igale inimesele väga tähtis, see

maasaamise
eesõigus.

on igasuguse pilditrüki peatingimus.

pärast laske oma ülikonnad, mantlid, kleidid jne. pu
hastada ja värvida auru-värvimise, keemilise- ja kiir

korter,

jtmnu<»aii«-Mats<tri|t

Müüa häid kuivi kuuse
sindleid

remonteerim. tõttu liikumir

keeduvõim. ära anda lasteta
perek., Tähtvere t. 13—2.

f.

Maksutingimused on soodsad.

Tartu maavalitsus teedeosak.
teatab, et laup. 20. aug. kella
9—15-ni on

kesklinnas, 2 tuba ja eestuba
(ilma köögita) mööbliga ehk
ilma. Üksikule aastaüürnikule

Elan nOfld Kitsas tn. 1
Ämmaemand

Teie suurimaid nõudeid sel alal suu

pressimise töökojas

dab rahuldada meie tsinkograaiia

Teateid saab Pärna 41—7,

Tõöotsimised

Kaks noort neidu palu

vad mingisugust

teenistust*
nõus iga tööga. Slt «Lootus*
aIL

Pesunaine võtab odava&ti

kella 10-2.

pesu

oma täiusliku sisseseade ja valitud
tööjõu tõttu. Meie ühe- ning mitme

värviliste klišeede headus on üldi

Väheldane, ilus

möbl. luba

pesta

selt tunnustatud. Tellimiste täitmine
kiire ja korralik. Hinnad mõõdukad.

il-HilS UI

Riia tän. nr. 30, krt 12.

erasissek. ära anda Põik 6—l

Rüütli 11. Promenadi 4.
Koolilapsi

mille järele iga kantud riie omab uue ja viisaka ilme.

võetakse pansiooni Aia B—7.8—7.

Kohapeal pressimiseks, mis toimub 15 minuti jooksul,
eri ooteruum. Töö kiire ja korralik. Hinnad mõõdukad.

EESTI KIRJASTUSE ÜHISUS

Mina, Ella Härsing, oma

«Vanemuise» teater

koori

3 tuba
Aidates teisi

korraga ehk üksikult üürile
anda. Küsida kell 9—12 ja
4—7. Kastani tän. 43, kft 1.

PALUKESED.
Paber, kondid, kaltsud, pudelid, metall, vanad rii
ded, saapad, margid, vask raha jne. võetakse tä

Kodune keel saksa keel. Gus
tav-Adolfi tän. (Jakobi tän.) 14.

Vaikne aia sees

Nooditundjaid, mõlemast

Ucoanto

«ÜHISABI» toetuseks pange kokku

leiavad lahket vastuvõtmist
Klaveril võimalik harjutada.

nuga vastu.

Teatage: Vallikraavi tän. 18, tel. 908, Kloostri tän. 7.

korter,

>õidab PSrnu laupäeval, 20.

Ilmus trükist
TARTU NÄITUSE

Cstame

kaks tuba ja köök intelligent
perekonnale välja üürida. Võru

köömneid ja

tän. 48-1.

ALBUH

2-le kooliõpilasele

ilusad toad

tungaiteri.

ära anda täieliku pansioniga

pror. yutius Sitt, Tartus Narva t. 6.

väikeses, haritud perekonnas.
Näituse 28—1.

liikmeid.

TARTUS, JÄÄNI 11-13 :: TÄLLINNÄS, VENE 1

aitate iseendid!

MlilW

Suur koguteos, 84 lk., 47 pilti. Toimetanud
E. P. S. T. asjaajaja P. Ka n a ri k.

soost soovijaid palutakse il
muda laupäeval, 20. augustil
kell 6p.
1. nt , .
v Direktor»

ühes reostaadiga, 10—14 PS., alalise voolu 440 voldi
jaoks. Teatada Pärnu, pk. 29.
Ostame igal arvul valget ja tumedat
Väike perekond (3 täiskasv.)
vajab kohe I või II linnaosas,

klaasipuru.

2" kuni 3~toallst, köögiga

Vastuvõtmine Riia tän. 125. Iw. GrlSakov.
korterit,

aug. k. 9—ll h. Riia t. 115—2.

Tõravere veski peale on

tarvis

Saarel ja waiknel irwal
pevgament-paberil

mööbliga või ilma. Pakku
mised saata Rüütli tän. 23,

kuulutuste kontor.

Korterit.
4—6 tuba, soovitav vesi ja

vannituba, otsib riigiametnik'

kohe ehk sept. alg. Palun
teatada põrandapinna s. ja.
hind slt «Nr. 6749» all. 9t

• oowitab odawaati

HMMIININI** raamatukauplus.
Tartus, Suortarv 16.

4

Peaiadu:
E. K-Ü. raamatukpl.

Vajatakse kohe

t

müüb -Postimehe»!,
-Maamehe» üks. numb
reid, võtab tellimisi j,

Kauba tegemine koha peal.
tuskohtad. tarvilikud. Aadr.:
Nõo, Meeri p.-ag. Telefon":

Talnrahvakanplpu
»TULU".

Tunnistused endistest teenis
Soovin osta

Juhan Jäik, toimetaja K. Hinno, ins. J. Kark,
toimetaja A. Peel, Anton Jürgcnstein, kirjanik
A. Raag, pr. E. Saral, J. Emblik, dots. E.
Fählmann, dir. A. Jõudu, dir. A. Kask, M.
Kitsnik, E. Kubjas, õpet. A. Kuum, kindral J.
Lill, dir. A. Limberg, kaupmees P. Luksep, riigi

Sillejur, ckonsul E. Wirgo j. t.
Suure koguteose hind ainult 30 senti.

Teat. slt. «Kauplus» all.

kuulutusi vastu

weskiselli

dir. Ph. Kaljot, E. P. S. T. esimees prof. K.
Saral, Tähtwere riigimõisa walitseja J. Brandt,
kirjanik R. Janno, arhitekt A. Matteus, dir. A.

dir. A. Pakosta, wabadussõja kangelane Joh.
Pitka, E. T. K. dir. J. Põdra, E. ü. L. juha
taja K. Reinmann, prof. N. Rootsi, kaitseliidu
üilem kindral J. Roska, dir. J. Rossin, dir.

Kellel on edasi anda
piima, ja toida
ainete kauplus.

Vajatakse vilunud

kuni 15.000 kr., ka vähe
lapsehoidjat
mates summades. V. adv.
V. Stackelberg, Lossi 3, väikeste laste juurde, soovi
11—12 ja 6—7, tel. 10-27 tused tarvilikud. Rääkida 19.

esimees O. Pärlin, Tartu linnapea abi A. Mõru.

kogu asjadewalitseja E. Maddisson, dr. H. Mäe,
diploomitud edasiõppija õigusteadlane M. Nurk,

vastuta.

sooja
aug., võtab kaupasid kaasa
juukseldikaja
PSrnu viimiseks. Teateid abilist (neidu) ja
saab Raekoja tän. 25, poest.
aaraaz
lokkijat,
kes meestööd oskab ehk kes
Otsitakse kindlat
tahab meestöös praktiseerida. umbes kahele autole. Pakk.
Kindel koht nüüd ehk sep saata slt. „Soe garaaž" all.
tembri algul. Pakkumised slt.
«Nr. 2» all.
MMIIU.

Sisuks kirjutised, uurimused, ülewaated ja
lugemismaterjal järgmistelt autoritelt: end. ma

Keller, adw. R. Treufeldt, eriteadlane A. Lange,
agr. H. Anderson, eriteadlane N. Masso, kirjanik

tegude ja võlgade eest ei

Vajatakse vilunud

jandusminister M. Pung, Tartu Maawalitsuse

mnt mootor

iÜ

vajab uusi

/ CD

(möbleeritud või ilma möbl.)
ühes köögi tarvit. ja elektriv.

mehe

Elva 21.

Vanemat
naisterahvast,

Prof. Peep Astro~HJro i
g* Suurim Töeprohvet;
[* avab täps., muudab
saatust õnnele. I—X

(üksikut), kes loomi mõistab

raamat ä5O s. Tartu,
Rüütlis, vaksal, autor

sesse perekonda. Ilmuda isik

* Uusturg 25. Eralda !

talitada, tarvis maale väik

likult reedel kl. 11—l Tartu
(võib olla ka riigirendi). metsaülema
kantsel., elektri

Pakkumised ühes lähema kir jaam.
jelduse ja hinnaga saata slt.
~Vesi+veski'\

Kohe tarvis pruugitud

tsent Min.

Kuulutus.

Äksi köstrimaja
remondi välja
andmine

vähempakkumisel on pühap.,
teatada reede), 10. aug. Riia 21. aug. kell 1 p. Äksi kogud
m 77, kella !< 12, tel 1-25 kantseleis, nõukogu koosole
ehk Vesneri mõisa, tel. 8-Ö4.

kul. Juhatus, j

Kadunud

Kaduma läinud 15. aug.

meesterahva
must king
Voldi ja Äksi tee vahel. Ara

tuua Kivi tän bB—2.

