Uimab Iba plcv.

VkiHmiiMbttv 6 senti

Toimetus Ja peakontor Tartus, ülikooli t.21/23.
Toimetus,!» kontor Tall innas, Viru tn. nr. 11.
Telefonid Tartus: Tegevtoimetaja Ja toimetuse

sekretär 2-86, Tartu teated 1-86, siseriik 2-68, välispoliitika
osakond ja kaugekõned 9-86. Arijuhatus 65, trükikojajuha
taja 14-65, talitus 80, raamatukauplus 2-50. Posti jooksev

Postimees

arve nr. 2171.

Telef. Tallinnas: Toimetus,436-81, kontor 436-11.
Käsikirjad hoitakse alal ainult sellekohasel soovil.

Kuulutuste hinnad: Kuulutuste kirjaga: kuulutuste

küljel 5 senti, teksti ees 12 senti, teksti sees 15 senti mm.

Kohaotsimiskuulutused poole hinnaga. Kuulutuste koha
valiku soove täidetakse ainult võimalust mööda.

82. aastakäik
Nr. 242

Kuulutusi sama. päeva lehe jaoks võetakse vastu kella
% 11-ni ja laupäeval kella 10-ni päeval ..Postimehe" raamatu
kaupluses, Suurturg 16, ja kontoris, Ülikooli 21/23.

Hinnata kaasandeks Igal pahandaval
pilkelehft nBBdemedM
«FostfasMhe* telllwUhlsssd t
Postiga: 1 kuu kr. 1.65, 2 kuud - kr. 8.30,3 k.—kr. 4.40,
üle 3 kuu korraga tellides iga llsakuu kr. 1.40,6 k. kr. 8.60, 9 k.

kr. 12.80, 12 k. kr. 17.—, Välismaale kr. 4*— kuus.

Tellimishind Tartu MHjtia kojukandmlsega on

võrdne postiga tellimise hinnaga.

Postita (a. o. Tartus talitusest ise ära viles) 1 kuu kr. 1.50,
2 kuud kr. 3.—, 3 k. kr. 3.95, üle 3 kuu korraga tellides Iga

järgnev kuu kr. 1.15.
Aadressi muutmine 25 senti.

..LASTELEHT" 1 kuu —4O s., 2k.— 80 Sk. kr. LlO,
12 k. kr. 3.50. üksiknumber 20 senti. Ilmub 2 korda lama.
Tiinast lehte 8 lehekülge

Kolmapäewal, 7. septembril 1038

Praha pakub autonoomiat ja üheõiguslust
7 köidet 6 autorilt, ea 2500 lk.

Uued ettepanekud, mis lubawad rahwussotsialismi tunnustamist

AVATUD ETTETELLIMINE EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIVI

Rumeenia ei lase punaarmeed läbi
Prahast,?, sept. (Reuter.) Tfhehho
slowattia walitsuse tähtsamad uued ettepa
nekud sndeetlastele on järgmised:

1) Sudeetlasi wöetakse riigiteenistusse
proportsionaalselt nende rahwa arwule.
2) Sudeetlaste maakondadest ametnikud
walitakse nende endi rahwusest.

3) Sudeetlaste maakonnad saawad oma
rahwusest politsei.

4) Awaldatakse uus keelteseadus, mis
põhjeneb keelte täielikul üheõiguslusti.
5) Sudeetlaste maakondadele, mis kõige
rohkem kannatawad kriisi all, antakse toetust,

eriti laenu näol, mis antakse soodsatel tingi
mustel 7VV miljoni krooni suuruses.
6) Sndeetlastele antakse rahwuslik ühe
õigustus rahwusliku autonoomia alusel
kantonite süsteemi sisseseadmisega. Seega
saawad sakslased Tshehhoslowakkias omawa

kitsuse territoriaalsetes Piirides, kus saksla
sed on enamuses. Kõik küsimused, mis ei
puutu riigi ühtlusse, otsustatakse kohalikult.
Piiri puutumatust ja riigi ühtlust kindlus
tatakse tõhusate tagatistega.

7) Kestwalitsuse asutistes luuakse eri
osakonnad sakslaste jaoks ja nende osakon
dade juhid nimetatakse sakslaste hulgast.

8) Kodanikkude rahwuslikud õigused
keiawad kaitset eriseadustes (ümberrahwus
tamise wastu). Rahwuste walitud esindaja
tel esinduskodades on õigus kaebust tõsta
wastawa rahwuse õiguste ja huwide iga
suguse rikkumist wastu. Iga rahwuse jaoks
seatakse sisse eriregistrid.

9) Kõigis küsimustes, mis ei nõua sea
dusandlikke abinõusid, asutakse kohe otsese

kokkuleppe sõlmimisele. Kus on tarwis
uusi seadusi, seal asub walitsus neid wälja
töötama kaas Sudeedi sakslaste erakonna
Wäljatöötatnd seadnSrilnöud
esitatakse kohe parlamendile ja pannakse pä

rast wastuwötmist kiires korras maksma.
Nagu eeltoodud ettepanekutest nähtub,
saawad sudeetlased territoriaalse autonoo
mia ja täieliku rahwusliku üheöigusluse.
Samuti antakse sudeetlastele üheõiguslus
keele alal. Seega leiawad rahuldamist kõik
sudeetlaste tähtsamad nõudmised. Seepärast

loodetakse, et Praha walitsuse ettepanekud
leiawad wastuwötmist Sudeedi sakslaste
erakonna poolt. Siis on ainult tarwis kokku
lepet selle kohta, millal ja kus üksikasjalikud
läbirääkimised poolte wahel peawad algama.

Prahast, 7. septembril (Reuter). Mr.
Ashton-Gwatkin andis teisipäewal pärast
lõunat Kundtile ja Roschele seletusi Tsheh
hoflowakkia walitsuse uue pakkumise kohta
Sudeedi sakslastele. Kõnelustest wõttis osa
ka lord Runeiman, kes sai soodsa mulje. Hil
jem wõttis dr. Benesh jutule Kundti, kelle
saatjaks oli Sebekowsky.
Kuuldawasti külastawad mõlemad Saksa
delegaadid nüüd dr. Hodzhat selleks, et aru
tada läbirääkimiste uuendamise küsimust.

Eitatakse teadet, mille järgi Tshehhoslo
wakkia walitsus olewat oma ettepanekutes
kitsendanud rahwussotsialismi doktriini tun
ilustamist. Sotsiaaldemokraatliku erakonna
täidesaatev» komitee (see erakond on Tshehho

slowakkia walitsusbloki tähtsamaid osiseid)
kiitis walitsuse otsused üksmeelselt heaks.

Henlein Nürnbergis
Nürnbergist teatab Reuter: Konrad
Henlein saabus teisipäelva õhtul Nürnbergi.
Kuuldawasti astus ta otsekohe kontakti Sak
sa ametnikkudega. Henlein on Nürnbergis
Hitleri aukülaliseks.
Briti wälisasjade sekretär lord Halifax
wiibis teisipäewal jälle wälisministeeriu
mis, kus ta koos ministeeriumi ametnikku
dega kaalus Kcsk-Euroopa seisukorra mit
mcsuguseid külgi, millistes teisipäewa jooksul

ei tulnud muudatust.

Stefani teatel Prahast olewat Tshehho
slowakkia president dr. Benesh teisipäewal
rahwasaadik Knndti jutule Mõttes esitanud
wiimascle Praha walitsuse uute ettepanekute
teksti.

Sudeetlaste kongress
Tcisipäewa õhtul sai teatamaks, et Kon
rad Henlcin on Sudeedj sakslastele teinud
korralduse Sudcedi sakslaste erakonna pea
koosoleku ja esimese üleriikliku erakonna
päewa pidamiseks 15. ja 16. oktoobril. Ju
ba peakoosolekust wõtawad osa kõik Sudcedi

sakslaste erakonna ametnikud ja kohalikud
juhid. Sudcedi sakslaste esimene üleriiklik
crakonnapäew peetakse Aussigis.

Bukarestist teatab Stefani: Tcisipäcwal
ühe Euroopa suurriigi esindajate autud sele
tustes nimetas Rumeenia wälisministcr
täiesti Maledeks teated, milliste järgi Ru
meenia olewat andnud Nõukogude Liidule
lubaduse lasta punaarmee läbi Rumeenia
territooriumist juhul, kui Tshehhoslowakkiale
kallate tungitakse.

Rumeenia, lisas minister juurde, ci ole
enda peale sellist kohustust wõtnud Nõuko
gude Liidu ees ja ta ei kawatsegi seda teha,
seda enam, et niisugune kohustus põrkaks
otsekohe Rumccnia-Poola liidu mõtte ja ees
märkide wastu ja oleks wastuolus Rumeenia
eluliste huwidega.
Punawäe läbilaskmine Rumeenia territoo
riumist wõrduks Rumeenia iseseiswuse lõpuga.

Stefani agentuuri kirjasaatjale seletati
Rumeenia wälispoliitika wastutawast rin
et Pariisi sõumn on pooleldi wale ja
täiesti põhjendamata. Riuncenia mitte ai
nult ei ole sellisele lepingule alla kirjutanud,
waid ta ei mõtlegi kunagi pidada läbirääki
misi niisuguse lepingu sõlmimiseks.

PAT awaldab Tshehhoslowakkias clawa
te poolakate liidu peajuhatuse otsuse nõuda

Praha walitsusclt, et
Poola wähemusrahwust wähcmusrahwuste
küsimuse korraldamisel ei koheldaks halwc
mini. kui iga teist wähemusrahwust.
Ühtlasi otsustas peajuhatus protesteerida
„Dziennik Polski" lakkamatu konfiskccri
mise wastu.
Litwinow hoidub eemale
Warssawist teatab DNB: Nõukogude
Wene wäliskonttssari Litwinotvit tcrwitas
siinses waksalis Nöukogrlde Liidu charge
d'afsaircs, kellega tal oli lühike kõnelus.
Nõukogude Liidu charge d'affaires'i seletusel

sõidab Pariisi Genfi Nah
wasteliidu nõukogu istungjärgule.
„Ilustrovany Kurjer Codzicnny" kirju
tab, et Litwinow sõidab seekord esmakord
selt' Geisii mitte läbi Tshehhoslowakkia, waid

üle Warssawi ja Pariisi. Sellega tahtwat
ta toonitada, et tal ci ole teel läbirääkimisi
Tshehhoslowakkia walitsusega.

Olõtke teatawaks,
ct suwe möödudes kcrkiwad jälle majanduslikud
küsimused esile! Ms terawamaist neist on jala
nõude parandus. „Ei tea kuhu wiia ja ei tea kui
hästi neid wmkctööstused parandawad jne.?" Ja

lanõnde kiirrööstus „«alats", Tartus, Riia tän.
52, punane kiwimaja, see on koht, kuhu wõib iga
üks omad jalanõud parandusele tuua, sest siin on
töö puhtus, headus, wastupidawus ja eriti kiirns

Taktika seisukohalt wõib selline csitamis
wiis teatawal määral õigustatud olla. Si
suliselt on aga asi igaühele selge. Tähtis on
see, et tagaüvarawäelased seisawad lipu all,
et Maginot' liini garnison tõuseb täie sõja

3) Saksa asustuspiirkonna tunnustami
4) Sudccdi saksa omawalitsuse loomine
Saksa asustuspiirkonnas kõikide awaliku elu
aladel, niipalju kui on puudutatud Sudccdi
saksa rahwnsgrupi hnwid ja olemasolu.
5) Nendele Subccbi sakslastest riigikoSoome postijuubel
H e l s i n g i st, 7. sept. Soome post Pü
hitses teisipäeval wäärikalt oina 3VV aasta
juubelit. Kõik postiasutised iile riigi olid
lipuehtes, nagu pcalinnaski. mille 9-kordue
Postihoouc säras ilutuledcs. Postihooues

keskuses.

Romaanis on antud avar ja tihe kujutus tänapäeva elust ja inimesist. Paljude

cripaigeliste inimkujude ja saatuste põiming avaraks elutervikuks täidab teose

loomulikult hoogsa pingega, mille üle laotub kaunite suvepäevade elevust
ja soojust.

Marta Sillaots: NELI SAATUST
• Romaan kujutab meie haritud eesti naist mitme, iseloomult erineva esindaja
kaudu. Lähtekohaks üksikute naistegelaste vaimse erilaadi valgustamisel OQ

valitud nende kokkupuuted mehega ja sellest järgnevad konfliktid.
Rudolf Sirge: HWBI

R. Sirge romaan tegeleb väärkasvatuse ja valekujutluste tõttu hingelisse ummi

kusse joosnud töötavate noorte eluprobleemiga. Pettunud kõigest, kaotanud

Tänu lord Runcimani sealolekule tehakse

Prahas wiimaseid pingutusi wäljapääsn
leidmiseks. Tshchhoslowakkia walitsns ole
wat teinud .mitmendat korda jnba? —nnsi järeleandmisi, nii et wahc Hcnlcini
nõudmiste ja Praha järeleandmiste wahel
olewat minimaalne. Iga järeleandmise juu

sideme enese ja ajajärgu mentaliteedi vahel, tormavad nad enese maksmapa

neku õhinas tegudele mis ulatuvad kuni osavõtuni Hispaania kodusõjast
kuid ei suuda püsima jääda...

„ER" I SARJAS ILMUNUD TEOSED ON KAUNISTATUD E. KOLLOMI, K. LUTSU
JA N. MEI ILLUSTRATSIOONIDEGA JA VARUSTATUD KAHEKORDSETE

KAANTEGA.

ETTETELLIMISE HIND kuni 5. oktoobrini g. a.: broä. Kr. 18.25, üleni linase riide
köites paremal paberil Kr. 25.25. Osakaupa tasudes: Kr. 7.50 tellimisel (selle eest
saab kätte 2 köidet), järgmise 2 köite saamiseks Kr. 6 ja viimase 3 köite saami

res on teatatud, et seoon Praha maksiniaalnc

piir. Kuid mõõdud mõni aeg ja Prahas lei
takse, et on wõimalik nue „äärmise piirini"

seks Kr. 5.75 (kokku Kr. 19.25). Köites eksemplaride eest tuleb juurde maksta kogu

komplekti eest Kr. 7. (iga köite eest Kr. I.—) .
PÄRAST ILMUMIST ON KOGU SARJA HIND ÜKSIKMÜÜGIL KUNI 75%KALLIM.
Tellimisi võtavad vastu ka kõik raamatukauplused. Tellimishind maksta Eesti
Kirjastuse Kooperatiivi posti jooksvale arvele nr. 22-87.

jne. Seda. arwessc wõttcs waewalt wõib keegi
öelda, kas järelejäänud wahcst saad silda ehi

tada wõi ci. Wõid-olla seekord tõepoolest ol
lakse jõutud wälja piirile, tvõib-olla tehakse
wccl wäike nõks ja leitakse ühine keel Karls
dadi 8 punkti alusel.
Wastus arwatawasti ci lase enda- peale

EESTI KIRJASTUSE KOOPERATIIV Tartus, Raotu t. 4

enam kaua oodata.

N.
«VANEMUISE"
KONTSERTSAAL
Neljapäeval, 8. sept. Algus kell 20.
British Council'l laureaadi

danikele seadusliku kaitse andmine, kes ela
wad wäljaspool oma rahwusgrupi fufeiub
maa-ala.

6) Sudcedi sakslastele 1918. a. saadik

HäiaSena
KLAVERIKONTSERT
Kavas: Bach-Liszt, Beethoven; Scar
latti, Chopin, Racnmaninov, Rimski-

Korsakov, Eller, Liszt.
Pääsmed kr. 1.50 kuni 35 s. Eelmüük

Ülesandmine

(12 senti tund)

seisma jäänud.

tussõnadega üle auaadressi.

ta rõhutas Soome postiasutistc kiiret
arengut iscsciswuse ajal.

Nägus värviline kaas.
Huvitav sisu kaanest kaa
ülesandeid.

Saadaval ajalehemüüjailt

ja paremaist raamatu
kauplusest. Hind 20 snt

k-m. «Teater & Muusika» Võidu
tn. 6 ja «Vanemuise» kassas.

listes rinakondades tähendatakse, et Sudccbi
sakslaste esimese üleriikliku crakonnapäcwa
kokkukutsumine on suureks poliitiliseks sünd
museks. Arwatakse, et seal tehakse tähtsaid
otsuseid, ühtlasi tuletatakse meelde, et juba

õhtustele odavahincalistele

LASTELEHT

neni. Palju pilte ja

Tähtis erakonnapäew
Prahast teatab DNB: Siinsetes poliiti

2 aasta eest pidi toimuma Sudccdi sakslas
te erakonna päew, mis keelati aaa ära wõi
mude poolt. Hästiinformeeritud ringkond?dcs ollakse arwamiscl. et erakonna päcwalc
saabub üle IW.OW Sudccdi sakslase.

HOMME ILMUB

NB. 17.

ametnikud awalikkndcl kohtadel.

wal poiste kamasse wäga odawalt, mis tööstusse

Tcrwitusele järgnes Kallio kõne, milles

mendiks Eesti 20-aastasele iseseisvusele. Ta tegevustik toimub võidupüha eel
ja järelpäevil ja on seoses vabadussamba avamisega ühe südamaise suurvalla

närtvid üles öelda.

kursustele toimub knnl 9.sept*
Vene algkooli ruumes (Peeter-Pöllu
nr. 16) kl* B—9 õ*

kõik muu... Tellimiste wastuwõtmine. Saada

M. Raua romaani „Tuli suve südames" võiks nimetada kirjanduslikuks monu

dujooks edasi kestab wõi kui sellest hakkab osa
wõtma teisi konkurente, wõiwad ka proowitud

Peale lõunat toimus aktus rahwusteat
ris, kuhu oli ilmunud ka riigipresident
Kallio.
Aktusel esinesid tcrwituskõncdega kodu
ja wälismaa külalised. Eesti postitalituse
direktor lallajas andis südamlikke termi

gade wärwiminc: shams, bcloom ja mõned chcv
rood. „Terastattaga" parandused, kummitööd ja

Mart Raud: TULI SUVE SÜDAMES

on rahwaste närwid rohkem kogenud, ja
keegi ci julge paljast lipil alla kutsumise
faktist wecl järeldada rclwadc kokkupõrget.
Oleme ju näinud, kuidas Tshchhi mobilisat
sioonile käesolcwa aasta mais ei järgnenud
midagi sellesarnast. Seda ühel tingimusel:
et asjad antud suunas lõpmatuseni edasi ei
arene. Sest niipea wõi

vene ja saksa keete

eliit, kes kannate kalleid jalanõusid. P. s. kin

jandusliku tõusuajana", kõigi tema hüvede ja pahedega.

mise otseseks kiirendajaks. Sellest ajast saadik

käisid arwukad sisemaa delegatsioonid terwi
tusi üle andmas.

wöistlemata. Eriti Pidagu seda meeles kooli- ja
üliõp: lesed, kes kiirust eelistawad. Siis Tartu

Autor võtab siin vaatluse alla omariikluse selle ajastu, mis meil tuntud „ma

osaline mobilisatsioon maailmasõja puhke

wastuwõtmist Praha walitsuse poolt on

nõutud üheõiguslust alal hoida.

tervik.

1914. aastal sai, nagu teada, Wcne armee

misc tunnustamisel.

2) Sudccdi saksa rabwagrupi tunnusta
mine juriidilise isiksusena selleks, et Ülol

ajal laineid löönud romaanis „Soodoma kroonika", kuid ta on siiski omaette

on garnisone kõwenlatud ja et niiwiisi
teineteise wastn seisawad sõdurid, jälgiwad
teineteist pilguga, mis erineb jalgpallimäu
gija omast...

8) Täielik wabadus saksa rahwnsse
kuulumise ja Saksa inaaillnawaate poolda

gusluse ja -wõrdsuse jaluleseadmine tshchhi
rahwaga.

Jaan Kärner: PIDU KESTAB
Siin esinevad küll peamiselt samad tegelased, keda meie juba kohtasime omal

aegse koosseisuni, et ka teisel pool Piirijoont

sakslaste poolt läbirääkimiste alused ja mille

1) Saksa rahwnsgrupi täieliku üheõi

muinaseestlaste vabadusvõitlus.

„paranemisest".

7) Järgmise põhimõtte tunnustamine
sa cllnwiimine: Saksa piirkonnas sakslastest

oodata:

Enn Kippel: ISSANDA KOERAD I ]a II
Romaanis käsitletakse meie hõimude liivlaste ristiusku heitmist 13. sajandil,
mida koos maa vallutamisega toimetati tule ja mõõgaga.
Esimeses raamatus kirjeldatakse ristisõitjate kogunemist Lüübekisse, randu
mist Väina jõe kallastel ja lahinguid liivlastega.
Teises raamatus kirjeldatakse Riia linna asutamist, Kaupo teekonda Rooma
. paavsti juurde, liivlaste mässu Kaupo vastu ja ta lõpeb ajastuga, mil algas

Prantsuse juhtiwad ringid piiüawad teha
kõik niis wõimalik, et tagatvarawäclastc
teenistusse kutsumist mitte kujutada mobili
satsioonina, kilSjmires lugejate rahustmm
seks Havasi lvaStaiva telegrammi lõpul kõ
neldakse koguni rahwuswahclise seisukorra

24. aprillil 1938. a. esines Sudeedi saks
laste erakonna juht Konrad Henlcin Karls
nõudmist, mis moodustawad nüüd Sudecd:

tekkinud ülemineku tõttu ühest keskkonnast teise.
Romaani tegevuse ajaks on kolm päeva Siimon Laasi elust.

gejate tähelepanu.

osakssaanud ebaõigluse kõrwaldaininc ja sel
lest tingitud kahjude heakstegemine.

badis kõnega, kus ta seadis üles järgmised 8

August Jakobson: UUS INIMENE
Romaani peategelaseks on Siimon Laas esimese põlve linnaharitlane, kes
kannatab nii vaimselt kui kehaliselt liiga suure murrangu tagajärjel, mis on

Prantsuse rcscrwwäclastc lipu alla kut
sumine ja sellele wälgnkiirusega järgnenud
wastawad julgeoleku saunuud Saksamaa
poolt on uuteks teguriteks seisukorras, mille
tõsidusele oleme juba waremalt juhtinud lu

Karlsbadi punktide sisu

ne ja kindlaksmääramine.

«iii»:»»

„i!STI ROMAANIDE" I sarjale:
Lipu alla

Palestiina rahutused
leruusalemast. 7. septembril.
(DNB.) Icruusalema wanalinnas on teisi
päewal maha lastud 2 araablast, kes olewat
tegutsenud araablaste rahwusliku liikumise
lvastu.

Haifa turul on saanud haawata 2 araab
last.

Akkos on maha lastud 1 araablane.

Briti mägede ülemjuhataja Palcstiinas
on kiinütanud 4 silruiaotsnft araablastele.
Kogu Palestiiuas on olnud uusi kokku
pörkcid Araabia aktiwistide ja Briti sõdurite
ja politseinikkude wahel.
Namlehist lääne pool on kokkupõrkes saa

und 1 juudi politseinik surma ja 1 raskesti
haawata.

Ühes asunduses Haifa—Tel Avivi maan
tee ääres on maha lastud 1 juudi politseinik.

Jeruttsalcma lähedal on teostatud aten
taat ühele rongile, kusjuures wedur on li
bisenud rööbastelt. Raudteeühendus Icruu
salema ja Lydda wahel ou katkestatud.

Jugoslaawia tähtsate muuda
tuste eel
Belgradist, 7. septembril. (DNB.)
Oma 15 aasta sünnipäeva puhul annetas
lugoflaawia kuningas Peeter 2. pea- ja wä
lisminister 'Vtojadinowitshile Äaradjordje
tähe komandöriristi. mis tawalisclt anncta
takse ainult kroonitud koja liikmetele.

Rõik ministrid koondusid pealinna et osa
wõtta teisipäevasest paraadist. Siinsetes
polt stilistes ringkondades oodatakse lähemail

päcwil tähtsate sisepoliitiliste otsuste awal
damstt. Arwatawasti on oodata ka walitsuse
ümbcrmoodustamist. Uude walitsusse astu
wat portfellita ministritena hulk parempool
lesle opositsiooni kuuluwaid isikuid.

Suur tulikahju
. lo s 7 septembril. (DNB.) Õöl
wastu teisipäeva puhkes Notoro poolsaarel
jaapani läänerannikul suur tulekahju, mis
häwitas poole Mimimachist, mis on tähtsa
maid külastuskeskust. Tuli nõudis sada
snrmaohwrit. Tules, mis suudeti kustutada
alles teisipäewa hommikuks, häwis 1500
maja seal leidumast 3300 majast. 7000 isi
litt on jäänud pcawarjuta.
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Kuidas esinesid Eesti sportlased Pariisis

Kauplemisajad
~ .Talus M Perenaisel oina ait ja kelder.
Kui tuleb aeg teha perele toitu, siis ta wõtab
sealt, mida panna patta ja pannile. Aga
aasta-aastalt, mida kultuursemaks on muu
tunud elu maal, on kaswau. ka taludes nõud
unne selle järele, mida nimetatakse „poekau
baks" selle sõna kõige. laiemüs mõttes.

Linlane on lvecl hoopis ärarippuwam
poest. Tema kodused tagawarad kapis ja
keldris on enamaski hoopis Pisikesed ja kuigi

perenaine täidab hommikuti oina toidu
korwi turul, siiski aleks ta ilma poemehe
abita täbaras olukorras. Kui selle lehe
Iveergudel oli hiljuti pikemalt toodud ulä
lestusi enamläste ajast Tartus, siis neid lu
aedes meenus wift mõnelegi tartlasele ka
see, kuidas tol ajal üldises korralageduses
ära lammutati ka linnade warustamine
toiduainete kaupluste kaudu ja kuidas tuli
Minna maale talust tallu kotiga toidupoolist
otsima. 'Sest ajast on nüüd jäänud paha mä
' lestus, kuid ühtlasi arusaamine sellest, et
' kaupmehel on ühiskonnas täita üsna tähtis
' osa.

lnimene ci ela aga üksipäinis leiwast.
'7 Tarbija wajaduste mitmekülgsus suurendab
" kaupmehe tähtsust. Äsjase Eesti Päewa pu
hul õli meil juba juhus öelda, et kodumaa
saaduste propaganda kõrlval tuleks mõelda
. ka sellele, kuidas on tehniliselt korraldatud
/•'. kauba juhtimine tootjalt tarbija kätte. Kui
' tarbijat õpetatakse nõudma head kodumaa
; tauha, tööstus järjest parandab oma too
dangu kwaliteeti ja kohandab seda tarwiwja
' wajadnstele ja nõudmistele, kui põllumees ja
aednik suurendab ja wääristab oma toodan
gut. siis on kaupmehe kohus olla heaks wahe

meheks tootja ja tarbija wahel ja hoolitseda
' selle' eest,- et kaup oleks ostjale kättesäadaw.

Omawaheline wõistlus on üsna tõhusaks
' ergutajaks, et see wahetalitus sünniks hästi
jä wõimalikult wäheste kuludega ostja arwel.
Ei' tahaks öelda ka seda, et meie erakaupmees

; hindab oma tööd ainult oma tulude mõo
' dupuuga. Äga et i 9 a kaupmees alati
teadlik oleks, kui wastutusrikas osa on temal

. täita rahwamajanduse edu ja kodaniku hea
olu huwides, selleks on tulewastel Eesti Nä
dalatel waja ergutada weel Päris laialdast
' selgitustööd.

Sellel ulatuslikumal taustal on küllalt
selgelt nähtaw ka see, miks üldsusele pakub

: huwi kitsama nlawsega küsimus, mis on
päewakyrral kaupmeeskonna ringes:

äride lahtioleku aeg. - •
Küsimus kerkis päewakorrale ühenduses
„Aride ja kontorite töökorralduse seadusega",

ja ka enesearendamiseks õpingute kqudu.
Äriteenijate need soowid on põhjendatud.
Tartu äriteenijad omaltpoolt on aga nõus
tunud ka sellega, et ärid awataks kell 8 hom
mikul ja suletaks kell 5 P. 1., nii et äriteenijad
saamad tnnni lmmmvaheaega oma waba aja

arwel. Ilhes sellega on kerkinud soow, et
äride lahtioleku aega üleriiklikult ühtlusta
taks tvastawa seadusega.

Wiimascs punktis on aga kaupluste
oinanikud eriarwamisel. Nende soow on,
et äride lahtioleku aeg jääks endiselt kohalik

kude omawalitsuste otsustada. Et see wähe
malt teatalvates piirides nii oleks, selleks on
tõepoõlest üsna kaaluwaid põhjusi. Millal on
ostja ja müüja huwides otstarbekohane äri
awada ja sulgeda/oleneb suurel määral ko
halikkudcst oludest. Kui näiteks Prantsuse
suurlinnades ärid peawad puhkust kaks pae
wa nädalas, pnhapäewal ja esmaspaewal,
. ja kui seal suletakse kaupluste uksi lõunawa

- • das äriteenijate 8-tunnisele tööpäewale ko
' handada kaupluste lahtioleku aega. Ka wii
' masest õn muidugi huwitatud äriteenijad.
' Küllalt oluline on selle küsimuse otstarbeko
' hane lühendus aga ka ostjaskonnale.
Äriteenijate seisukohalt on kõige wastu
' Mõetawam, kui tööpäew kestab ilma lõuna
waheta 8 tundi, kusjuures wastawalt sea
duse § IV-le-tööwõtja wõimaldaks teenijail
.-einestada tööajal. Kui ärid arvatakse hom
jnifuii warakult, siis pääseksid kauplust, töö

Eestlaste esinemine leidis kõikjal suurt tShelesiann. Tulemustega wöib rahule jSSda
Kreek Euroopa stabiilsem kuulitõukaja
„Postimehe" erikirjasaatjalt Pariisist
Euroopa kergejõustiku meistriwõistlused
Pariisis Colombia staadionil olid tänawuje
kergejõustiku hooaja suursündmus. Iga
rahwus saatis uleistriwõistlustele oma pare
mad, kuna prantslaste kulul kutsuti wõist
lustelc üle saja woistleja kogu Euroopast,
seetõtw kujunesid meistriwõistlused wõistle
jaterohkeks. '
Eestil oli õnn wäikeriikidest saata suure'
maarwulis. meeskond kui kellelgi teisel. Siin
tänu meie kergejõustiku tippmeestele, kelle
saawütused neid on wiinnd Läänc-Euroo
passe, kelle nimed kogu Maailma spordihuwi

liste hulgas on tuntud. Seda mõis mär
gata Pariisis igal wõistlusalal. millistel
eestlased kaasa wõistlesid.

heajaks kella 12—2. siis oleks see Tartus,
Samaaegselt wõis kuulda teiwashüppe
näitena wõetnlt, täitsa lvastuwõtnmtll, sest
tagajärgede
arutlusel.. Aärma ja K.iipsaare
tunduw osa siinseist kanbatarwitajaist tuleb
.
nimesid.
Woellke
nimega koos oli alal. kuul
maalt linna lühikeseks ajaks ja ei tahaks
da Kreegi mainimist. Eesti kergejõustik
kaotada kallist aega ootamisega kaupluste su
letud uste taga. Kauplemisaeg on üsna oma tänapäewa tippmeestega on wäärilise
Poolehoiu ja silmapaistwa koha wõitnud..
.olenew kohalikkude elanikkude ajajaotusest
Esimese eestlasena wõistles Kiipsaar
.waskawalt tema tööaladele, kuid ka rongide
sõiduplaanist ja mitmetest muudest asjadest.
Meistriwõistluse awapidustuse järel alKui tahetaks. äride kauplemisaega ühtlase Ms wõistlus. kus esimese eestlasena asus mõõdupuuga määrata üleriiklikult, siis tn wõistlusrajale teiwashüppes R. Kiipsaar.
leks.ühe seaduse koostamisel arwestada wäga
Ta ületab proowihüpped tehniliselt laitma
Paljusid' kohalikke erinewusi, teha wäga tult ja puhtalt.
Algkõrguse 3.50 nt ületab esimesel katsel,
palju alaliigitusi ja lõpuks ikkagi' seadust
sagedasti muuta ühes kohalikkude olude järk

sama teeb ta ka teisel kõrgusel, 3,70 meetril.

järgulise muutmisega. Sellepärast on koha
sem üleriiklikult määrata ainult tcatawaid
raame, mille Piirides koha peal wõidaks
kauplemisaega otsustada oma wajaduste

Wiimasel kõrgusel saab ta haruldase kiidu
awalduse osaliseks, kuna neli warem-hüppa
jat ajawad lati maha; Kiipsaar aga tõuseb
suurepäraselt ja jõuliselt latile ning pealt

kohaselt.

waatajate rõõmuks ületab kõrguse.

. Et ka seesuguse paindlikuma korra jun
res.ei ole küsimuse lahendamine päris hõl
pus, seda näeme praegu Tartus. Osa kaup
lüsi on kuni linna uue sundmääruse walmi
miseni küsimuse lühendanud omawahelise
kokkuleppega nii, et ärid awatakse kell 8 hom

mikul ja suletakse kell sp. l. Praegune
sundmäärus kauplemisaja kohta Tartu liu
nas (14. weebruarist 1928) jätab wabaduse
seesugusteks , kokkulepeteks, wõimaldades
kaupmeestel walida äride lahtioleku aega pii

rides: 1. septembrist 1. juunini kl. B—lB ja
1. juunist 1. septembrini kl. B—l 7.8—17. Toidu
ainetekauplustele on lubatud kauplemine 12

tundi päewas: kella 7—19, ja wilja-, lina
ja linaseemne-kontorites ja aitades kella

Mhhi ttaSka"ttMdel '
" Hhenduses äriteeuijätk.' 8-tunnise
Ar7 MtnhH' õigustatud
sMuse Puhul' Wüdäriteenijal) -ei.tohi olla Maja' Määrusega ä.ride. lahtioleku aja'kohta on aga
' . Wtes halwemas seisukorras kui töölised ja' kaupmeeste ringides üsna layiuminewaid
- teised palgatecnijad. paneb see seadus äritee
soowe. Osa kaupmehi soowiks näha, et ärid
nijate kohta kehtima 8-tunnise tööpäcwa ja oleks aasta ringi gwatud kella 8 hommikul
• Mnadala nõudmise. Tööandjad
kella õ-ni p. 1., teised eelistaksid awamist kell
' kaupmehed ei waidle sellele wastu. kuid otsi 9ja sulgemist kell 6p. l. On kujunemas
ivad praegu kohast lahendust küsimusele, kui-
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kokkulepe nii, et pimedamatel talwekuudel

1. nowembrist 1. märtsini oleksid ärid awa
tud kella 9—lB jä teistel kuudel kella 8—
17-ni. Rida erisoowe samuti lahkumine
waid on toiduainetekaupluste nn.

leppe ning selleks kokku kutsuda kaupmeeste

ja äriteenijate organisatsioonide esindajad.
Nii saadakse arweStada kõiki wajadusi ja
loodetawasti arwestatakse küllaldaselt ka ost

jaskonna huwisid, mida kaupmees Peab ju
arwestama juba enda huwides.
ühte tahaksime aga rõhutada eriti, läh
tudes sellest, mida ütlesime alul linlase Maja

dustest toiduainete saamisel. Tartus on 646
toiduaiuetekauplust ja 20 piima- ja piima
saaduste kauplust („Kaub.-Tööstuskoja Tea
taja" nr. 17, j. a.). Need tohiwad Praegu
kaubelda alates ketta 7-st hommikul. Tõeli
selt lipsab aga würtspoodidesse igal hommi
kul ostjaid juba hoopis warem, piiludes arg
likult ringi, kas politsei ei satu Peale. See
keelatud ajal kauplemine suletud luukide
taga ja tagaukse kaudu on aga würtspoodi
des paratamatu ja politseinik Pigistab ena
masti silma kinni."' Sest kui sundmäärust
täpselt täita, siis ei saaks piima ega wärsket
toitu kogu see tööliste hulk, kes peab juba kell

7 hommikul olema oma töökohal. Selle ase
mel, et koormata kaupmehe ja ostja südame

tunnistust määruse rikkumise pärast ja suu
dida kordnikku waatama läbi sõrmede seesu

gusele „eksimisele õigusliku korra wastu".
tuleks uue määrusega wõimaldada seda liiki

lvürtspoodide ja talurahwakauplllste suhtes.

kauplustel awada oma uksi juba kl. 6 hommi

Kuna senikehtiwa sundmääruse järgi 1.
septembrist alates wõüvad ärid olla arvatud
kl. mis on raskesti kohandataw
8-tunnise tööpäewaga, siis on uUe sundmaä
ruse andmine weidi hiljaks jäänud. On aga
päris otstarbekohane, et Tartu linnawalit

kul ja anda töölisperekondadele. mida nad
wajawad, enne kui wabrilüwiled hakkawad
hundama. Kui tarwis. kärbitagu würts
poodide õhtust kaupleutisaega, Wastawalt

'tajäb ka warakumalt õhtule, saaksid kasutada

sus kuuldawasti tcrhab uue sundmääruse alu

tõhusamalt oma waba aega isiklikuks eluks

seks wõtta asjaosaliste omawahelise kokku-

5 mõistatust
K. Chrislle põnewusromaan 33
„Minü pärast? Teil ei tarwitseks tusane .olla miNm . - .

° „Kuid siiski. . Kes oli see, kes wiis -teid sellele
' teele? See oli Hercule Poirot. Mais oui. Mina mii
sin tõid sellele jäljele. Ma juhtisin teie tähelepanu Ear
v lotta Adams'i!e, mina tulin teie juurde selle Ameerika
kirjaga.. Iga samm sel teel on minu poolt' ette mää
raiud!" '
,„Olcksin ka ise nii kaugele jõudnud," ütles Japp
külmalt, „Teie jõudsite minust ainult Mähe ette, Ja
see on kõik."

„Cela ee peut. Kuid. see ei lohuta mind. Kui
teiega midagi halba juhtub -—kui Maheneb lugupidami
ne teie Mastu minu mäikeste ideede pärast —. teeksin
enesele kibedaid etteheiteid."

Japp tundis sellest ainult suurt lõbu. Arwau, talle
tundusid.Poiryt' motiiwid omakasupüüdlikena. Talle
nais, et Poirot teda kadestab kuulsuse pärast, mille ta
kindlasti saamntaks asja eduka lahendusega.

„Hüwaütles ta. ~Ma ei unusta teistele kõnele
mast, et mMgneu teile, tänu mõningate näpunäidete
eest.". .
£a pilgutas mulle paljutähendavalt silmi.
«Oh, see' pole sugugi mi." Poirot laksutaks läbe
matult keelt, ~Ma ei maja awalikk»: tunnustust."
„Wõin teile pigemini öelda, et keegi teid selle asja eest
-ei täna. Kogu lugu on suur ebaõnnestumine, ja mina,
Hercule Poirot, olen selles süüdi."
Nähes Poirot üpris norus ilmet, pahwatas Japp
kõwästi naerma. Poirot näis haawunud.
«Andestage, härra Poirot," Japp pühkis pisaraid
silmist. „Kuid te meenutate mulle wäga snrcwat parti
äikesetormis. Kuid, unustame selle. Olen nõus ene, sele wõtma au wõi häbi selles asjas - Wõib-ölla aitab
- tark adwbkaat Tema Lordliku Kõrguse pigist walja. Wan
. uutatud meestest wõib kõike uskuda kuid see ci tee
mulle kahju. Küllap kõik teawad, et püüdsime finni õi
ge mehe, waatamäta sellele, et teda süüdi ei mõistetud.

Ja kui hoolimata kõigest kolmas toatüdruk muutub hüs-

sellele tuleks ehk kella 6-st awada ka nn. talu
raihwakauplufed. mida kauba ostmiseks waja

wad warahommikuti linnas köitvad piima
toojad taludest. J. K.

Järgmine kõrgus on 3,80 m. Esime
sel hüppel on Kiipsaarel ebaõnn. Samm ci
õnnestu. Ta langeb latile sa toob selle maha.

Teine katse on kõige õnnestunum. Ta on
puhtalt üle lati, osalt kuuldub warasast ap
lausi, aga need käed. Ta jääb käte tõukega hil
jaks ja toob lati sõrmedega mahaü Lootus on

wiimasel katsel. See aga ebaõnnestub täie
lisclt.

Esimesel wõistlusalal ei olnud õnne.
Lõppwõistlusele pääsenud kuus wõistlejat
ületasid kõik 4 m, meie wõistlejate tawalisest
3,90 m poleks midagi kasu olnud.

Teiwashüppe kestel tulewad wõistlus
rajale odaheitjad. Eesti odapaar Sule-Issak
liiguwad üheskoos. Harjntusheidetel heida
wad meie wõistlejad kergelt üle 60 m. osale
woistlejaile näib see tagajärg kättesaamatuna.

Sule oleks wäiirmud pronksmedalit
Prantsuse ja Saksa ajakirjandus pühen
das meistriwõistluse eel suuremat tähele
panu odaheitcle. kuna koos olid kogu maa
ilma paremad. lärjestati Nikkanen. lärwi
nen, Sule. Stöck. Warszeghi. Atterwall. Js
sak jne. Odaheites oli ainult 12 wõistlejat,
secwastu aga priimaklass. Issak heidab
seitsmendana. Sule 11-na.
Issaku esimene heide on 64.20. teine
63.82. kolmas heide kandub üle 70 m ja ta
gajärjeks märgitakse 70,23. millisega ta
pääseb lõppwõistlusele teisena soomlase M.

Järwineni järel.
Sule algab lootust hellitawana. Wmcscl
heitel oda lendab suurepäraselt. Pealtvaa
tajate üllatuseks langeb oda 73 m joonele.
Järgneb suurejooneline aplaus, mitte aga
kauaks! Wiskekohalt tõstetakse üles punane
lipp, mis tähendab wiske ebaõnnestumist

teiste sõnadega üleastumist. Südames tun
dub kahetsust.

Teine wise Sulel ci tule wälja. Oda
lendab madalalt 63.80. Kolmas hei
de. milline märgitakse 68.60 m. wiib Sule
kolmandana lõppwõistlusesse lärwise ja
Issaku järel.
Lõpuheidetes Issak ei suuda parandada
oma tagajärge. Ta heidab 63.40, astub üle
ja wiimasega üle 67 m.
Sulel õnnestub esimene heide lõppwõist
lusel. Ta saawutab oma parema 70,50
m. mis kindlustab talle neljanda koha, kuna
wiimaste heidetega mööduwad meie odakuul

süstest soomlane Nikkanen ja ungarlane
WarszWi. õnnestub ainult üks
heide. Sule wiimascd haited olid 64 ja 69
m piires.
Eestlaste odaheite tagajärgedega wõib
täieliselt rahule jääda, kuna neist selja taha
jäid säärased suurused nagu rootslane At
terwall ja sakslane Stöck. Wiimase üle kurt
sid iseäranis tribüünil wiibiwad saksa aja
kirjanikud. Olümpiawõitja ei pääsenud
lõppwõistlusele!

Toomsalu esines ennastsalgawalt

Meie Nuudi oli üles antud 100 m. 200
m ja kaugushüppes. Esimesel tvõisthtsalal
ta kaasa ei wõistelnud, kuna see toimus kau
gushüppega rööbiti.

Toomsalu hüppas 7.55!
Esimesel hüppel juhtus kohe eestlase
Toomsalu üllatus. Võistlejate tagajärgi ei
kuulutatud häälekõwendajaga. tvaid näidati
wõistluswäljale asetatud numberkastidcga.

teeriliseksja tunnistab üles, et tema seda tegi, noh,
mis sellest! Ma M teid ei süüdista, et juhtisite mind
walele jäljele." „See on küllalt õiglane."
Poirot waatas talle otsa, mahedalt ja kurwalt.
„Teil on usku enesesse, alati on teil usku enesesse! Te
kunagi ei peatu ega ütle endamisi, kas see wõib nii olla.
Te kunagi ei kõhkle —te kunagi ei uuri. Te kunagi
ei mõtle: asi läheb liiga kergelt."
. „Ei, seda ma- tõesti ei tee. Ja leian, et just see
parast, wabandage, et seda ütlen —te satute õigelt
teelt korlvale. Miks ei peaks asi kerge olema? Mis on
selles halba, kui asi läheb libedasti?"
Poirot waatas talle otsa, ohkas, laotas käsi ja ra

leiab ta majast. Geraldine pidi teadma, et ta taksi kõr
wal cdäsi-tagasi sammus. Ja ka taksijuht ei tohtinud
näha, et ta majja sisse astus. Kõik oli korraldatud nii,
et autojuhil Pidi jääma mulje, et ta oli sammunud
edasi-tagasi suitsetades ja oodanud tüdruku tagasitule

putas pead.

Japp kehitas õlgu.
Nad mõtlesid ümber. On wõimalik, ct Ronald
kartis, et Geraldine hakkama ei saa —te ju teate, ta
on närwlik tüüp."
„Jah," sõnas Poirot mõtlikult, „ta on närwlik
tüüp."
Hetke wõj paari möödudes kõneles ta uuesti. „Kas
teile ci näi, et kapten Marshil oleks olnud kergem ja
lihtsam lahkuda ooperist üksinda? Oleks olnud hõl
pus nunna majja oma wõtmega, tappa onu, ja minna
tagasi ooperisse, selle asemel et lasta taksil oodata wäl
jas ja wõtta enesega kaasa majja närwlik tüdruk, kes
igal hetkel wõis trepist alla tulla, pea kaotada ja ta

„C'est fini, ma ei kõnele enam midagi."
„Tore," lausus Japp südamlikult. „Lähme nüüd
asja juurde."
„Kas tahaksite teada, mida olen teinud?"
„Kindlasti."
„Noh, ma nägin, et miss Geraldine'i ja tema jutt
langes täpsalt ühte lordi omaga. Nad mõisid olla kokku
rääkinud. Kuid ma ci usu seda. .Minu armatcs Nonald
puistas talle puru silmi. Ta näib temasse olewat tu
gcwasti armunud. Ta oli meeletu, kui kuulis, et lord
areteeritud on."
. „Oli see nii? Ja sekretär prl. Carrol?"
. „See ci paistnud eriti üllatunud, kuid Mõin selles
eksida."

«Kuidas on lugu Pärlitega," küsisin ma. „Kas
see osa jutust oli õige?"
«Täiesti: Talle anti nende eest raha järgmisel
päewal warahommikul. Kuid see pole nii tähtis. Mulle
näib, et tal kawa walmis kohates oma onutütart oope
ris. See oli kiire mõttesähwatus. Ta oli meeleheitli
kus seisukorras —ja siin oli pääsetee. Wõi oli ta juba
kawatsenud midagi sarnast. Seepärast oligi tal wõti
kaasas. Ma waewalt usun, et ta wõtme äkki leidis.
Nüüd, westeldes onutütrega, ta mõistab, et asi on kind
lam, kui ta segab asjasse Geraldine'i. Ta wõidab ta
poolehoiu, wihjab pärlitele, tüdruk nõu'stub ja nad sõi
dawad minema. Niipea kui Geraldine on kadunud
majja, järgneb ta temale ja läheb raamatukogu-rnumi.
Wöib-olla Tema Lordlik Kõrgus oli uinunud oma
toolil. Kahe sekundiga on trikk sooritatud ja ta wäljub
uuesti. Usun, ta ei arwestanud seda, et Geraldine

kut.

Sest taksi seisis wastasstmnas, pidage seda meeles."

„Mnidugi Pidi ta järgmisel hommikul pärlid pan
tima. Oli tarwis näidata, et ta ikka Meel wajab raha.
Kui roim awastatakse, hirmud tüdruk ja nõustub maha
salgama, et nad majas käisid. Nad ütlewad lihtsalt, et
wectsid waheaja koos. Ooopcrimajas."
„Miks nad siis ei teinud seda?" küsis Poirot tera-

Walt.

reeta."

Japp naeris põlglikult.
„Seda oleksime teinud meie teie ja mina. Kuid
meie oleme weidi targemad kui kapten Ronald Marsh."
„Selles pole ma nii kindel. Ta jätab küllalt aruka
inimese mulje."

„Kuid mitte nii aruka, kui seda on härra Hcrcule
Poirot! Selles olen weendunud," naeris Japp.
Poirot seiras teda külma pilguga.
Kuid ta on sünktt, miks weenis ta siis preili Adani
sit, et see wvtaks osa sellest kihlweost?" jätkas Japp.
Selleks wõib olla ainult üks põhjust marjata õiget
süüdlast."

„Sellcs asjas olen teiega täiesti ühel arwamisel."
„Mul on hea meel, et on asju, milles meie arwa
inised ühte lähemad."

„Sec wõib olla tema, kes rääkis preili Adamsllga,"
mõtiskles Poirot. „Knna tõeliselt ei, see on lollus."

Toomsalu esimese hüppe järele tõusis taga*
järjeks 7.55 m. Eestlasena oled üllatatud,
sealjuures aga kahetsus-hirmuga ärrita
tud. Kas tõeline tagajärg wõi eksitus?.
Tõeliseks kujunes wiimane eksitus. Toom
salu esimene fnipe oli 6.55 m. Teise hüp«
pcga saawutas ta 7.12 nt, millisest Piisas
küllaldaselt finaali pääsemiseks. Kolman
daga ta parandab' 7.24 nieetrile, milline
jääb ka Toomsalu paremaks tagajärjeks ning
annab wiienda koha.
Hoimuweljed soomlased on alaliselt olnud
lvõimsa spordirahwa kehastuseks, sellisena esi

nesid ka Pariisis meistriwõistlustcl, nende
wastuwõtt oli sportlik.
Eestlaste korralik esinemine '
nii awapidustusil kui ka wõistlusrajal oli
laitmatu ja kaasatõmbaw.
Teisel wõistluspäewal hommikupoolel
asus söerajale N. Toomsalu, et katsetada
206 m jooksus edasipääsu ccljooksust wahc
jooksu. Neljas eelsooks, kus Toomsalu jook
sis, oli keskpäraseid. Kõik jooksjad tulid
lõppu rind-rinnaga. Wõitja ajaks märgiti
22,3, kelleks loeti Tcheuring (Daksa). kuna
Toomsalu jäi neljandaks ajaga 22.6 sek.,
seega langes wälja, kuna wahejooksu pääsesid

kaks esimest igast eeljooksust. '
Kreek kindlam kuulitõukaja ?
Wiimase eestlasena wõistlusrajale läks
kuulitõukaja A. Kreek, kellele panime miinia*

sed lootused, et waärikalt kaitsta Euroopa
meistri tiitlit, kuna see oli seni eestlase A.
Wiidingu nimel, saawutatud Toriinos.
Kuulitõukes wõistles täpselt tosin wõist
lesaid. need kõik Euroopa kuulsused 16 m
mehed. A. Kreegi wõistlusjarjekorra num
bcr oli kawas 13! Arutati õnnetu 13,
aga wastu ennustusi osutus seekordne 13 õn
netoowaks.

Esimese tõukega saawutab A. Kreek suu
rcpcirasclt tõugates 15,83 m. mis jääb ka
tema paremaks tagajärjeks ning kindlustab
talle esikoha, seega Euroopa meistri tiitli. A.
Kreek täitis temale pandud lootused. Ta
tõukas tänawustel meistriwõistlustel wõist
lcjatcst kõige kindlamalt. Tema seeria olit
15,83, 15,45, 15,36, 15,16, 15,39 ja 15,49.
Teised suurused, nagu Woellke, Ttö<k ja
rootslane Borg ning soomlane Bärlund, olid
ebakindlad. Nad kõikusid 15—13 m tõu
gete wahcl. .
Colombia staadionil wiibilvate wHestö
ecstlastc rõõm oli piiritu, kui nnustriwõist
luste wõiduMasti tõusis Cecsft' frsfo siui
must-walge.

Tormati riietusruumi, et õnnitleda uut,
wärsket Euroopa meistrit Kreeki ja õnne.soo
wida sitke eestlase wäärika esinemise puhul.

Tüseda wöidu puhul sai A. Kreek mitmeid
wäliswöistluste kutseid.

mida wõimaluse piires Kreek ka kasutada
lubas, kuna waremalt on ta lubaduse anuud
sõita wõistlema Norrasse Oslosse. ' Te
maga sõidab kaasa ka odaheitja G. Sule.
Eesti rahwusmccskond sõuab kodumaale

neljapäcwal, kuna Pariisist teele asuti teisi
päewal.

Eesti kaitses küllaltki wäärikalt oma ker
gcjöustiku au Pariisis Euroopa mctstriwõist
lustcl. Rr.
Pariisis, sept. 1938

Siis, Maadates äkki Japp'ile, ta asetas järsult kü
simuse:

„Milline on teie teooria preili Adams'i surma
kohta?"

lapp köhatas.
„Kaldun arwamisele, et see oli õnnetu juhtum.
Kindlasti mäga teretulnud õnnetu juhtum. Tal ei
Mõinud sellega mingit tegu olla. Tema alibi.peal? oo
perit on üsna kindel. Ta oli Sobranis Torthenneritega
meel peale kella ühte öösel, ja ammu enne Carlotta oli
woodis ja magas. Ei, usun, see juhtum näitab kujukalt,
kui wäga roimaritel mõnikord weab. Kui seda poleks
juhtunud, oleks tal olnud malmis teised plaanid.-- Esi
tcks, ta oleks teda hirmutanud öeldes, et teda arc
tceritaksc roima pärast, kui ta tõtt tunnistab. Ja- siis
ta sulges ta suu ime rahasummaga."
„Kas teile ei näi —" Poirot wahtis tardunud pil
gul enda ette. „Kas teile ei näi, et preili Adams Poleks
lasknud üles puua teist naist, kui tal oleks olnud töcu
duši tema süütuses?"
„Kecgi poleks poonud Jane Willinsou'i. Koos
wiibimine Montagu Corner juures tõendas liiga . sel
gclt ta süütust."
„K ui d mõr w a r e i tead n u d scd a. Ta
pidi arwestama seda, et Jane Wilkinson puuakse ja
Carlotta Adams matkib."
„Tei!e meeldib kõnelda, eks ole, härra Poirot? Ja
olete wcendunud, et Ronald Marsh on süütu ingel,- kes
ci wõi teha halba? Kas ulute seda lugu mehest, ke
da ta nägi hiiliwat majja?"
Poirot kehitas õlgu.
„Kas teate, kelleks ta teda pidas?"
„Wõin arwata."
~Ta ütleb, et fee oli filmitar Brpan Martin.
Mis ütlete selle kohta? Mees, kes kunagi pole näinud
kord Edgware'i."
„Sel juhul on muidugi imelik, kui nähakse, et scc
mees ise awab ukse."

„Päh, ütles Japp. Tee oli kärarikas heli mis
pidi wäljcndama Põlgust. ~Arwan. teid üllatab kui
kuulete, et Bryan Martini polnudki sel õöl Londonis
Ta lõunatas noore daamiga Mobseg's. Ja nad jõud
std Londoni tagasi alles keskööl."
„£)h! ütles Poirot tasa. „Ei, mind see ei ülla
ta. Kas noor daam oli ka filminäitleja?"
(Järgneb.)
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Poola lennuk kukkus Ülemiste järwe

Lendur Slenski sai Peast wigastada. Lennukil olid alt ära rebitud rattad ja propeller purunenud
Warssawi Aeroklubi lendurite julged trikid Tallinna»

kohta on selgunud järgmist:

Karksi, Pöögle ja Polli wallad kawatse
takse liita uueks Karksi wallaks. Uus
wallamaja tuleks ehitada Karksi-Nuia ale
wikku. kus ta oleks kõige soodsamalt kätte
saadaw liidetawate waldade elanikele. Ale
wiku ja tema lähema ümbruse wahel walit
seb wastastikune suhtlemine ning wallamaja

sinna asetamine hõlbustab ametiasutistega
läbikäimist. Lisaks sellele suuremas wallas
on elanikkonnal wõimalik jõulisemalt raken
duda omawalitsuslikkude ülesannete teosta
misele. Neil kaalutlustel pooldawad Karksi,
Pöögle ja Polli wallad suureks Karksi wal
laks ühinemist uue wallamaja asukohaga
Karksi-Nuia alewikus.
Karksile wäga sarnane olukord walitseb
ka uue Abja walla kujundamisel. AbjaPaluoja alewik kujutab endast suuremat ma
janduslikku keskust kui Karksi-Nuia. AbjaPaluoja alewik on arenenud wäga jõudsalt
wiimaste aastakümnete jooksul. Samal ajal
on Mõisaküla linn oma liigse ääreasendi
tõttu arengus tagasi läinud. Abja-Paluoja
ümber suurema Abja walla kujundamine on
loomulik.

Abja, Penuja, Wana-Kariste ja Por

umbeS 1 meeter, seepärast jäi

lenduri pea kaelast saadik
wee peale.

varustatud lennukil RWD—B oli imetlus
väärne. Samuti sooritas ta ilusaid Pööran
suid.

Kõrgeklassilist wigurlendu näitas R.
K a l p a s, kes lennukil RWD—17 tegi kae
lamurdvaid pööriseid, puhtaid surmasõlmi
ja üldse näitas, et ta lennuk täpselt kuulab
sõna.

Lendur ins. Olenski kanderaamil
olgugi et mastn Põhja wajus. Ins. Olenski,
kellel oli haaw vasakul pool peas ning kes
põrutusest uimane, vabastati rihmadest ja
kanti kaldale. Kiiresti tegi õnnetule esimese
sideme keskhaigla sanitar E. S a a r ia haa
vatn toimetati Punase Risti autol sõjaväe
haiglasse. Järwest tassiti ka välja lennuk,
millel oli alt ära rebitud tellik ratastega,
propeller purunenud ja muid muljuutisi.
Õnnetuses oli süüdi ka sombane ilm, mille
tõttu lendur ei näinud õieti järve veepinda.
Kui lennuk kukkunuks maapinnale, olnuks
tagajärjed kurvemad. Samuti oleks lendur
olnud uppumise ohus, kui ta oleks langenud
sügavamale järve, kuhu abistajail raske
oleks juurde pääseda olnud.

Eeskava algul näitas
toredat lendu

poolakas Abramskv, kelle järsk tõus
kõrgusse nõrgajõulise. 110 H. P. mootoriga

nuse wallad kawatsetakse

Lennuki wäljatoomine Ülemiste järwest

Aeroklubi liikmed, eesotsas klubi abiestmehe

W. K o r e n d i ja Purilendur Bulgako
viga, keS kiiresti lahti riietudes tormasid
vette. Õnneks oli West sel kohal madal,

Läänemaa Meltsa wald peaaegu terwiknna kawatsetakse liita
Koonga külge. Llue-Kariste WMast suurem osa kawatsetakse
liita Miljandimaa Kaarli wallaga. Malta piiride Sgweudufi
kawatsetakse teostada 45 kohas .
Pärnumaa waldade ümberkorraldamise

Warssawi Aeroklubi lendurid korraldasid
teisipäeval kell 17 Tallinnas, ülemiste len
uuwäljal lennudemonstratsiooni. Rahwas
jälgis poolakate esinemist suure huviga.
Demonstratsioonil juhtus Poola lenduri
ins. Zbigniev Olenskiga lennuõnne
tuS, mis lõppes imekombel võrdlemisi õnne
kikult. Nimelt teostasid poolakad Roland
KalpaS ja ins. Olenski nn. sünkro
viseeritud wigurlendu kahel üheistmelisel
RWD—10 tüüpi lennukil. Nimetatud len
nukid on õppehävitajad ning omavad Wal
ter-Juvior 110 H. P. mootori ja arenda
vad maksimaalset kiirust 235 km tunnis.
Poolakad näitasid ilusat pikeerimist, kiir-kee
titad, järsku kõrgusewõtmist, julgeid pööri
seid madalas kõrguses jne. Wiimane trikk
saigi ins. Olenskile saawslikuks. Tulles pöö
titata liig madalalt alla.
s kaotas masin kiiruse ja
' kukkus ülemiste järve.
lennusadama lähedusse, umbeS 40 meetrit
kaldast. Lennuk kukkus vette normaalses
asendis rattad all ja paiskas suure wee
samba õhku. Kukkumine paistis eemalt ju
bedamaua kui ta tegelikult oli. Rahwa seast
kuuldus hüüdeid: „LLbi!", „See mees on
surnud." Õnnetule ruttasid appi Eesti

Poolakad demonstreerisid veel huvitavat
kolmeistmelist spordilennukit RWD—I3.
mille maksimaalne kiirus 200 km tunnis.
Lennuki tiibadel on abiseadeldised. nn. slo
tid, mis aitavad masinal tõusta õige järsku.
See on eriti oluline väiksematel aerodroo
midel ja juhuslikel maandumistel põllula
pile jne. Nimetatud spordilennukit kasuta
takse ka sanitaarlennukina haigete transpor
teerimisel. Siis võtavad temas aset peale
lenduri veel arst ja halastajaõde.
Üldiselt näitasid poolakad, et nende len
nukid, mis
on ehitatud oma inseneride plaanide järgi
ja omast materjalist, vastavad kõigiti prae
gusaja. kiirelt arenevale lennutehnikale. Ka
Poola lendurid, kelledest paljud noored iili
õpilased, näitasid julget lendu. Eriti hull

saatkond „Kuld-Lõwis" dinee Poola lendu
ritele ja Eesti Aeroklubi liikmetele. Dineest
wõttis osa ka Eesti Aeroklubi president wä
lisminister K. Selter. Dineel anti Warssa
wi Aeroklubi poolt Eesti Aeroklubile üle
Poola klubi wimpellipp ja 5 lendurile Poo
la lendurite märgid. Kolmapäewal kell IAI
annab Eesti Aeroklubi abipresident kol.
Tomberg Poola lendurite auks hotell
„Bristolis" lõuna, kus üle antakse poolaka
tele auaadress.

Poola lendurid lendawad edasi Helsingi
kell 3 peale lõunat. Eestisse jääb esialgu
lennudemonstratsioonil allakukkunud lendur

insener Olenski. kes wiibib sõjawäehaiglas.
Ta seisukord pole raske ja kolmapäewa õh
tul waadatakse ta röntgenikiirte all läbi.
Siis selgub, kas ta jääb rawimisele Tallin
nässe wõi saadetakse ta Poolasse.

liita üheks suureks Abja wallaks,
wallamaja asukohaga Abja-Paluoja alewi
kus. Mainitud wallad ühendatakse uueks
Abja wallaks peaaegu terwikuna. ainult mõ
ningate eraldustega. Nii uue Abja walla
kujundamise kui ka teiste uute naaberwaldade
otstarbekohase ümberkorraldamise huwides

kawatsetakse uue Abja walla külge liita pea
aegu terwikuna Pornuse ja Wana-Kariste,
wallad, kes on taotlenud iseseiswaks jäämist,

kuna Abja ja Penuja pooldawad uue Abja
walla kujundamist. Pornuse ja Wana-Ka
riste soow pole kuidagi teostataw, sest suu
rem osa mainitud waldade elanikest jääb
Abja-Paluoja alewikust alla 10 km raadiu
sega tõmmatud sõõri, mis näitab, et walla
maja asukoht Paluoja alewikus on waidle
matult kättesaadaw. Neil kaalutlustel osu
tub kõige otstarbekohasemaks katvaks kogu

Pärnumaal waldade ümberkorraldamisel
uute Karksi. Abja ja Mõisaküla waldade
loomine.

Mõisaküla walla loomist
Laatre walla piiriäärne asend ning Mõisa
küla keskus. Laatre wald jääb kaugele naa
berw.aldode Abja ja Woltweti keskustest.
Kuna Mõisaküla linn on oma ümbruskon
nale tähtsaks keskuseks, siis osutub otstarbe
kohaseks lahenduseks kujundÄ>a elanike soo

julgeid trikke sooritasid nõrgajõulistel spordi

wil uus Mõisaküla wald, mille moodustaksid
Laatre wald terwikuna ning juurdeliited
Mõisaküla ümbruskonnas Abja, Woltweti
ning Jäärja waldadest.
Pati, Kilingi ja suurem osa Jäärja wal
last kawatsetakse ühendada Kilingi wõi soo
witawa endise kihelkonna nimega Saarde
wallaks. Wallamaja asukoht on esialgu Ki
lingi-Nõmme linna lähedal. Kilingi walla

lennukitel R. K a l p a s ja ins. Olenski,
keda tabas õnnetus.

Purilennukil tõusis mootorlennuki stepis
õhku eesti purilendur B u s c h m a n n. kes
demonstreeris wigurlendu purilennukil.
Poola 18 lendurit sõidavad Tallinnast
edasi Helsingi, Stokholmi. Amsterdami.
Müncheni ja Berliinist Warssawi tagasi.
Kõikjal esinevad poolakad lennudemonstrat

ümberkorraldamine on leidnud heakskiitmist

sioonidega.

Dinee Poola lenduritele
Teisipäewa õhtul kell 8 andis Poola
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Poola lennuk, millega juhtus õnnetus

wastawate wallawolikogude poolt. KilingiNõmme linn on uuele ümberkorraldatud
wallale keskuseks ja turuks ja tema ümber
uue walla kujundamine on eluline kawa.

kawatsetakse liita üheks Vändra wallakS.
Neil waldadel on ühine keskus Vändra ale
wiku näol. Liitmist tingis ka weel Uue- ja
Wana-Wändra wahelise piiri sopilisus.
Kaisma-Viluwere ja osa Enge walda
kawatsetakse

ühendada uueks KaiSma WallakS.
Viluwere wald on awaldanud soowi juurde
liidete saamiseks, wõi wajaduse korral liitu
miseks Vana-Vändra wallaga. Kaisma
wald on aga niisugustes geograafilistes tin
gimustes, et talle wõimalik on ainult Vilu
werest ja Engest juurde liita. Ka ei saa
Kaisma walda tema suure territooriumi
tõttu ühegi naaberwallaga liita. Sellepärast
osutub kõige otstarbekamaks kawaks Kaisma

wallaga liita Viluwere ja osa Enge wallast.
Are ja Suigu wallad kawatsetakse ühen
dada uueks Suigu wallaks. millele antakse
juurde wäikesi juurdeliiteid Enge. Kaisma,
Viluwere ja Tori waldadest. Are ja Suigu
wallad asuwad niisugustes geograafilistes
tingimustes, soode ja rabade keskel, mis ei
lase neid waldu liita ühegi naaberwallaga.
Iõõpre, Sauga ja Reiu waldu on kawat
sus ühendada uueks Sauga wallaks. Reiu
on Pärnumaa wäikseimaks wallaks 363 ela
nikuga ning Iõõpre oma 785 elanikuga on
samuti üks wäiksemaid. ühtlasi tuleks Sau
ga wallaga liitmisele weel Taali wallast
Tammiste asunduse piirkond. Sauga walla
ümberkorraldamise kawa on leidnud heaks
kiitmist. Uueks Sauga wallamaja asukohaks
on kawatsetud Pärnu linn.
Vee, Hallwga, Kaelast ja suurem osa Enge
walda
kawatsetakse ühendada uueks Hallinga
wallaks. Mainitud wallad on wäikewallad.
kes wastastikku tahanxld üksteiselt saada
juurdeliiteid. s. o. üksteise arwel püsima jää
da. Nad on üksteisega asustusühenduieS.
kuid suurelt osalt naaberwaldadest lahutawd

soode ja metsade aladega. Liites ülaltähen
datud wallad uueks Hallinga wallaks. oleks
wiimases umbes 3900 elanikku. UuS Hal
linga wald omab hea keskuse Jaagupi ale
wiku näol. kus asub wallamaja ja kuhu koon
dub ümbruskonna teedewörk.

Wölla ja Audru waldu on kawatsetud
ühendada uueks Audru wallaks. Audru
on wäga ebaloomuliku kujuga wald. mille
wahele kiiluna tungib Wõlla wald. Audru
ja Wõlla kokku ühes osa Koonga wallaga
moodustaksid umbes 3700 elanikuga uuue
walla. Praegune ja wlewane Audru wal
lamaja, mis asub küll walla serwal. kuid ki
helkonna keskuses ja Pärnu wiiwate teede
ristil, on wõrdlemisi kättesaadaw ka Wõlla
rahwale.

Koonga ja Weltsa wallad kawatsetakse Inta
uueks Soontaga wallaks muistse EeSti
linnuse järgi, mis asub Koonga Piires. Kuna
mainitud waldadel on omawahel tihe asus
tusühendus ja Koonga walda piirawad
Pärnumaal naaberwaldadest sood ja metsad,

siis osutus kõige paremaks lahenduseks nen
de liitmine. Uus wallamaja asukoht on ette
nähtud Mihkli kiriku juurde.
Peale ülaltähendatud suuremate walla
piiride ümberkorraldamise

on weel terwe rida waiksemaid muudawfi.
Neist tähtsamateks on suurema osa Uue-Ka
riste walla liitmine Kaarli wallaga uueks
liita
uueks Tahkuranna wallaks. Uulu wallawo Rim m u wallaks. Uus wald kuuluks Wil
likogu on pooldanud seda kawa, kuna Tahku jandimaa külge. Uue- ja Wana-Kariste
ranna wallawolikogu on awaldanud soowi waldade lahus tükid eraldatakse ja kawatse
iseseiswaks jääda ja saada juurdeliiteid Uulu takse liita Woltweti wallaga. Talli wal
wallast. Kui aga Uulu wallast Tahkuran laga kawatsetakse liita osa läärja wallast,
nale soowitud juurdeliide anda, siis oleks osa Pati ja osa Kilingi wallast. kuna Talli
Uulu walda jäänud umbes 1600 elanikku. walla ümberkorraldamine geograafiliste tin
Juurdeliiteid Uulu wallale oleks anda ras gimuste tõttu pole teisiti wõimalik. Laik
ke. kuna Uulu wallal ei ole kujunenud min saare ja Häädemeeste waldade wa
git keskust. Naaberwaldade ümberkorralda hel teostatakse piiride õiendus Wõiduküla
asunduse piirkonnas. Kilingi ja Taali
mise hutvides osut. kõige otstarbekohasemaks
katvaks siiski Tahkuranna ja Uulu waldade waldade wabel on kawatsetud piiride õien
liitmine, kuna neil on üks liiklemise suund dus Taali walla kasuks. Kabli ja Wingerja
Pärnu poole. Uulu wallale uueks walla külade piirkonnas. Lelle wald saab juurde
lõike Harjumaa Kehtna wallast Haakla küla
maja asukohaks oleks sel juhul kõige sobiwam
näol. Seliste wald saab wäikefi juurde
Uulu mõisa teederist.
Uue-Wändra ja Wana-Wändra wallad liiteid Audru ja Tõstamaa waldadest piiride
õgwenduse huwides. Tõstamaa wallaga
Tahkuranna ja Uulu wallad kawatsetakse

Kunda jaamahoone leekides
Hoone osalisel häwimisel rikuti 35.000 kr. eest Tarwitajate ühisuse kaupa
Üldkahju üle 40.000 kr.
Teisipäewa warahommikul süttis põlema
Kunda jaamahoone teises otsas asuw pöö
ningukord, kust leegid edasi tungisid Kunda
Tarwitajatenhifuse laoruumi ja kauplusse,
WStteS wõimust ka jaama pagasiaidas. Tule
tõrje ujutas hoone weega üle. Päästes sel
lega umbes 60 meetri pikkuse ehituse Häwi
uemiseft. Siiski ulatub kogu kahju üle
40.000 krooni.
Teisipäewa warahommikul märkas üks
tündriwabriku töölisi suurest hoonest möö
dumisel, et selle sisemusest tuleb suitsu. Hoo

nes asuw. Kunda raudteejaam, pagasiait, pi
letikassa, üks elukorter. Kunda Tarwitajate
ühisuse kauplus ühes suure laoruumiga,
Kunda ühispank ja ühisuse lihaäri.
Tuli õli wõimust wõtnud umbes pagasiaida
ja ühisuse laoruumi kohal pööningul.
Kiiresti jooksis esimesena tuld märganud
tööline jaamateenija korteri akna taha ja
hakkas magajaid äratama. Samal ajal tea
tati õnnetusest Kunda tuletõrjele. Kell
4.55 anti häire ja mõne minuti jooksul oli
tuletõrjemeeskond kohal. Eeskujuliku tule
kaitsekorralduse tõttu oli wõimalik tuletõrje
kiire ja tagajärjekas tegutsemine. Esimene
wesi juhiti põlewale hoonele suurtest hüd
rantidest, kust wõidi anda mitme tolli jäme
dust tugewasurwelist weejuga. Samuti olid
mõne minutiga kohal mootorprits ja käsi
pritsid. Kuna alltuule asus kaks suurt ka
hetordset ametnikbtde Puust elumaja, siis
oli karta tule lewinemist ka sinna, mille pä
rast ka need majad tuletõrje kaitse alla wõe
tü Osaliselt kanti neist majadest maja
kraam wälja.
Samal ajal, kui Mewat hoonet weega
üle ujutati, käisid kiired wallaswara Pääst
mise tööd jaamahoone osas. Samuti

kanti wälja Kunda ühispanga raamatud,
wekslid jne.
Raske tõrwasuits aga mattis kogu hoone
ruumid enda alla, mille tõttu põlewasse
hoonesse jooksmine oli seotud suure ohuga.
Suurima puudusena ilmnes gaasiülikondade
ja suitsupeakatete puudumine. Olnuks mees
kond warustawd ka nende kaitseabinõudega,

siis oleks suudetud kõik äri laoruumides lei
duw wallaswara päästa. Just eelmisel päe
wal enne tuleõnnetust oli ärri toodud um
bes 25.000 kr. eest kaupa sügishooajaks, mis

nüüd kõik häwines. Ühisuse ärijuhiks on
Hans Pärn. Kannatasid tule läbi ka müü
jad Joh. Saarmaa, Wold. Saarmaa, Ar
nold Kärner, Senta Kaurla ja prl. Laks,
kellel jäi tulle mitmesugust isiklikku kraami,
jalgrattaid, suuski jne.
Tuletõrje suutis suurte pingutustega tule
niikaugele summutada, et
leeke katusest wälja ei lastud tungida.
Kustutustööde üldjuhiks oli tuletõrje
Wirumaa brigaadi abrpealik Tammet, kes
Mana tuletõrjujana suutis ettenägelikult lee
kide häwitustööd tõkestada. Tuli suutis
häwitada kauplusruumis waid osaliselt la
ge, kuid sealt kaugemale ei jõudnud, sest ko

gu hoonele juhiti peale nii suured weehul
gad. et leegid peagi kustusid. Paari tunni
jooksul saadi tulest jagu. Hiljem õnnetus
kahjude üle kokkuwõtet tehes selgus siiski, et

tuli oli suurema kahju sünnitanud, kui seda
esialgu arwati. Tarwitajate Ühisusele kuu
luwast kaubast oli tule läbi häwinenud um
bes 200 kaubaartiklit, mille koguwäärtus
umbes 10.000 kr. Wesi rikkus laoruumis
leiduwat kaupa 25.000 krooni eest. seega ko

gu kahju ühisusel wähemalt 35.000 kr. Pa
gasiaidas asuwate wõitünnide häwinemise
läbi tekkinud kahju on 350—400 kr. Kui
suur on wabrikuwalitsuse kahju hoone põle-

mise tagajärjel, see on esialgu weel selgu
mata. Hoone oli tule wastu kindlustatud
13.650 kr. eest ja ühisuse wallaswara
30.000 kr. eest. Muu osa häwinenud wa
randusest oli tule wastu kindlustamata.
Tule tekkimise põhjused on praegu selgi
tamisel. Kuna leegid said alguse hoone
pööninguruumist, siis wõib oletada, et tege
mist on süütamisega.

kawatsetakse liita Läänemaa Saulepi wallast

Hilisõhtune tulemöll Petseris

Rammuka, Rammukametsa. Suuretüki ja
läärumetsa külade piirkond wastawalt ela
nike soowile.

Kuuri ja autogaraazhi Mi ähwardas süüdata kogu ümbrust
Eile õhtul kell 20.50 ajal süttis Petseris
Poska tän. 6 elutsema Stefan Martseni ma
ja õuel asuw kuur ja autogaraazh. Kuna
Martsenil oli kuuris üle 10 sülla kuiwi ehi
tuspuid, mis olid tulele heaks söödaks, lewis
tuli tohutu kiirusega üle kogu hoone. Kuur
ja autogaraazh Põlesid lühikese aja jooksul
maha ja sisse põles Martsenil 10 sülda Puid,
2 jalgratast, 125 kilo sulfiitpaberit, 400 kilo
Puuwilla ja muud wallaswara. Autoga
raazhis oli Martsenil peaaegu uus sõidu
auto, mille wäärtus 4000 kr. Selle suutis
omanik wiimasel minutil põlewast hoonest
enese järel-wälja wedada. Auto ja muu
wallaswara oli kindlustamata.
Tuletõrje Päästetöid takistasid Palju sa
mas tänawas linnawalitsusel pooleli olewad
kanalisatsioonitööd. Tänawasillutis oli üles
kistud ja lahtised kanalisatsioonikraawid ta
kistasid auto- ja mootorpritsi kiiret kohalesõitu, mispärast tuletõrjujad pidid kaugelt
teiselt tänawalt tööle hakkama. Martsen
hindab oma kahju wallaswarast umbes
1000 kroonile ja ärapõlenud kuuri ning au
togaraazhi wäärtust 500 kroonile, nii et
üldine kahju tõuseb 1500 kroonile.

Pärnumaal on praegu 41 walda. Peale
waldade territoriaalset ümberkorraldust jääks

Tuld wõtsid ka Martseni majast wasa
kui elawa Aug. Sütti ait ja puukuur, mil
lised põlesid poolenisti maha. Samuti oli
suures tuleohus A. Sütti puust elumaja,
kuid tuletõrje suutis Pingutama tööga selle
päästa. A. Suttil jäid tulle ja põlesid ära
uued wankrid, mida ta hindab 80 kroonile.
Kogu tulest tekkinud kahju A. Suttil tõu

Pärnumaale 23 walda. Peale waldade

Tuld wõttis ka Martseni majast pare
mal asuw J. Lillaku puukuur, kus Petseri
tuntud restoraatoril P. Karlsonil oli 30 sül
da kuiwi kasepuid. Kui need puud oleks wõt
nud tuld, oleks wõinud tuli häwitada kogu
selle majadegrupi, mis asus tulikahju ümb
ruses. Tuletõrje ennastsalgawa tööga, kuigi
Wahel weepuudus kätte tuli, suudeti aga
tulele piir panna.
S. Martsen on Petseris tuntud jõuka äri
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ühendamist kawatsetakse waldade piiride suu

remaid ja wäiksemaid õiendust teostada 45
kohas, neist maakonna piiride muudatust
wiies kohas.

seb 600 kroonile.

mehena.

Kust tuli alguse sai, pole esialgu teada.
Nagu S. Martsen seletas, pole tulikahju õh
tul keegi kuuris ega ka autogaraazhis käi
nud. Seepärast wõib oletada, et tuli sai al
guse kuritahtlikust süütamisest.

Kastres põles sooheinamaa
Teisipäewal kell y2l süttis Kastres Kikka
saare parwe ia Tasa talu wahel asetfew
sooheinamaa. Ära põles 1.5 ha maa-alal
kuluheina ia sammalt ia 3 heinakuhja. Hal
wa nähtawuse tõttu ühe kilomeetri taaa too
tawad heinalised ei pannud tuld tähelegi,
kuni keegi möödasõitew lihunik aSiast tea
tas Kastre metsaülemale. Alarmeeriti tule
tõrje. Õnneks oli ka Haaslawa tuletõr.e
auto parajasti Kastres. Nii suudeti tunni
aja jooksul tuli kustutada.
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Mälestussammas A. Jürgensteinile

Tartumaa õpetajate päew algas

Awatakse Wändras oktoobrikuus

300 õpetajat sidemeid tihendamas. Päewast wõtsid osa dir. W. Alttoa ja peainspektor M. Raud
Täna kell 11 algas „Wanemnisc" kont
sertsaalis Tartumaa õpetajate-päew. Jär
jekordse õpetajate kokkutuleku puhul oli kuns

titempli kontsertsaal tõmbunud pidurüüsse
ja saali esiosa mattus ilupuude dekoratsiooni.

Traditsioonilisele igasügisesele Tartumaa
õpetajaspere kokkutulekule oli ilmunud üle
300 õpetaja, et ühiselt arutada oma päetva
probleeme ja tihendada sõprussidemeid.

Tartumaa õpetajate kokkutulekust wõtsid

osa ka haridusministeerium kooliosakonna
direktor W. Alttoa, koolide peainspektor
M. Raud ja Wirumaa koolide inspektor
A. Kepp. Kohal olid ta kõik Tartumaa
koolide inspckt. A. Kurivits, A. Reial ja
A. Kaalep. - „Wanemuise" kontsertsaal oli
tulwil kõigist Tartumaa algkoolide juhata
jäist ja õpetajatest.

Järjekordse õpetajaspere kokkutuleku awa

miseks astus kõnetooli Tartumaa maawa
nem H. Lauri, kes oma sõnawõtus terwi
tas koolide kõrgemaid juhte ja rohkearvu
list õpctajasperet. Oma sõnawõtus märkis
maawanem weel, et täna on Tartumaa õpe
tazaskond kokku kogunenud oma järjekordsele

Spetajatepäewalc. See kokkutulek kannab
rohkem sõpruse süwendamiie kui ametlikku
laadi. Paljudele enilmelistele õpetajatepäe
wadelc kogunewad tawalisclt need, kes on
huwitatud eriküsimustest. kuid tänase kokku

tulekuga tahetakse enne õppetöö algust sõb
ralikus koostöös wahetada mõtteid. Tahe
takse luua sidemeid; tunda, et ühiselt ollakse

suur pere, suurte ülesannetega, suurte oi
gustega, kuid ka suurte kohustustega. Kõ
nelcja awaldas ühtlasi lootust, et need ühi
sed silmapilgud aitawad kaasa hea meeleolu

ja raugemata töötahte loomiseks algawal õp
peaastal.

lärgnewalt waliti üksmeelselt õpetajate
päewa juhatusse maawancm H. Lauri, koo
lide inspektor A. Reial ja õpetaja W. Pni
dak. Sekretariaati waliti õpetajad Jago
man, Roots. Lind ja Wardja.
Enne tegeliku päewakorra fuitrbc asü
ülist otsustati saata tervitustelegrammid
Wabariigi Presidendile, peaministrile ja ha
ridusministrile, mis koosolijate poolt wõeti
wastu tormiliste kiiduawaldustega.
Maawanem H. Lauri awasõnade järel
pidas haridusministeeriumi kooliosakonna
direktor W. Alttoa pikema kõne, milles lä
hemalt käsitles hariduselu korralda waid sea
dusi, koolielu korraldamise, standardõpikutc,

nähes sedaword, et haigestus ja warsti
suri. Kuna tegemist on siiski loomuliku sur
maga. siis sündmust ametiwõimud juurdle
ma ei hakanud.

Wõhandu nõudis inimohwri
Esmaspäewa lõuna paiku uppus Wõ
haudu iötte ülcwalpool Leewaku weskit
Räpina w. Jaanikeste külas elutsenud Sel
ma Häidow, 30 a. wana. Kuigi abi saabus
ruttu kohale, ei saadud kohe wetesügawusest
uppujat kätte.

S. Häidow läks lõuna paitu talu lähe
dnses olewa järskude kallastega jõe äärde ar

watawasti juukseid pesema, wõttes kaasa
kausi. Kummardudes wecwõtmiscl nähta
wasti kaotas neiu tasakaalu wõi tcadwwe
ja langes mitme meetri sügawnsse söesängi.

Sündnmst nägi pealt teml pool kaldal Mii
biuud Toolsniaa -algkooli õppejõud prl.. Tir
rusM, .kes üle jõe ujudes ruttas õnnetuse
köhätt.' Uppuja aga ci tõusnud enam wee
pinnale. Hiljem jõudsid kohale ka teijcd
ümbruse elanikud, kes tõmbasid jõest wälja
S. Häidowi elutu keha. Kohe alustati ellu.äratamisekatsetega. ktlid katsed ci andnud tn

lcmusi. Kohale jõudis ka Räpina jsk.-arst
dr. G. Kangro, kes konstateeris surma. Sel
ma Häidow oli wallaline ja elas oma õe
talus.
Satserinnas põles riigimets
Esmaspäcwal kella 15 paiku süttis teadmata
põhjusel põlema Tatscrinna wallas, Perdntn ja
Tahhodi kiila wahe! asuw Tahhvdi wahtkonna allq

kuuluw riigimrts. Ara pöleS umbes 4 hettaari
kaswawat metsa, mille wäärtust hinnatakse 700

kroonile. Tuld märgati õigel ajal ja ümbrus

konna elanikkude abina suudeti peagi tule lewimi
sele piir panna ja kahjutuli kustutada.

Rida algupäraseid
romaane
Mitmel eesti kirjanikul on tänavu
sügisel ilmumas uusi algupäraseid ro
maane. Eesti Kirjastuse Kooperatiivil
üksi on tulemas trükist kuus romaani ja
nimelt kirjastuse poolt alustatud „Eesti
romaanide" sarjas. Selles sarjas ilmu
vad tänavu järgmised teosed:
August Jakobsoni romaan uUus ini
mene", mille peategelane Siimon Laas esi
mese põlve linnaharitlane, kannatab nii vaim-

Hselt kui ka kehaliselt liiga suure murrangu
tagajärjel, mis on tekkinud ülemineku tõttu
ühest keskkonnast teise. Romaani tegevuse
ajaks on kolm päeva Siimon Laasi elust.
Enn Kipp e 1 i romaan kahes jaos
„Issanda koerad", mis käsitleb meie hõimude

- liivlaste ristiusku heitmist 13. sajan
dil, mida maa vallutajad toimetasid tule ja
mõõgaga. Esimeses jaos kirjeldatakse risti
sõitjate kogunemist Lüübekisse, randumist
Väina-jõe kallastel ja lahinguid liivlastega.
Teises jaos kirjeldatakse Riia Unna asutamist,

S-aastane tütarlaps uppus
Narwas jõe-kanali
Narwa linawabriku kanali uppus sama
wabriku töölise 5-aastane tütar Taissa
Wolkow. kes ühes teiste wäikcste lastega oli
läinud kanali ujuma. Lapse laip saadi 500
kuni 600 meetrit allpool turbiini kätte. Ellu
äratamisekatsed ei andnud tagajärgi.

Teisipäewal umbes kella 3 paiku peale
lõunat Linawabriku töölise wäikcsed lapsed
läksid wabriku kanali ujuma. Nende hulgus
oli ka Taissa Wolkow. Tütarlaps oli word
lemisi nõrk ujuja. Kanalis sattus ta wee
woolusse ja wajus põhja. Sündmust nägid
pealt ka teised wäikescd suplejad, kuid nende

hulgas ei leidunud ühtki päästjat. Mõni mi
nut hiljem korraldati kanalis otsimine.
Wcst oli juba laiba umbes 500—600 meet
rit edasi kandnud. Laip leiti.

Karupoeg ehmatas karjalast
Mõni päew tagasi elas erakordse sündmuse üle

Sõmeru wallas asuwa metsawahi Metsandi kar
jalaps. Tüdrnk oli loomadega metsas. Korraga
märkas ta, et loomad muutusid millegi pärast ra
hutuks. Hiljem märkas ta loomakarja keSke! ringi
liikuwat tväikest pruunj-halli looma, kes lähemal

waatlusel osutus karupojaks. Et karupoeg oli
süütu wälimnsega, hakkas karjatüdruk karukutsitat

püüdma. Karupoeg oli aga wälejalqsem?a pö
gettes tütarlapse eest metsa.

LöSdi nii kaua, kui keegi weel
- jalul Püsis .

Esialgu jäi pussitaja tabamata, kuid niiiid on
kriminaalpolitseil korda läinud kurjategijat kind
laks teha. Mõrwariks on Joh. Kiivi. 31 a. wana,
eluk. Puurmani Wallis, talutecnija ja abielus. Ta
on ka warem. karistatud pisem, süütegude eest. Te

ma on Põltsamaal koos Horuiga Eerika restora
nis pummeldanud, mispeale nad sattunud oma
wahel tülli. MSrwar juhatas ise ka pussi kätte

ja tunnistas end mõrwas süüdi. Ta paigutati

wanglasse.

Tartu raudteejaamas tabati
pisike maailmarändur
Esmaspäcwal torkas Tartu jaama konstaab
lile silma jaama hoones wiibiw poisike, kes osns
einelauast mitmesngnicid maiustusi. Poisike peeti
kinni. Pärimiste peale seletas ta wene keeles, et
ta on pärit Petserimaalt Rootowa wallast Lauia
nowa külast. Ta nimi olewat Nikolai Mazharow.
Et poisil oli kaasas rohkesti raha, siis hakati pä
rima. tust ta selle saanud.
Poiss seletas, et tootnud kaasa oma õe raha 95

kr. õe teadmata. Ka oma sõidust ci ole ta kelle
logi sõnagi rääkinud, waid on salaja kodunt ära
põgenenud.

Kooliskäimine olla teda ära tüüdanud ja ka
emaga läbisaamine ci olewat kõige parem olnud,

ma, mille järele lekkinud waidlus kutsus oma
korda kakluse esile. Meeste lahing oli niiwõrd
põhjalik, ei ükski neist ei pääsenud rerwc nahaga.
Pekieti seni fui ükski löömingust osawõtja enain

ei suutnud jalgu alla wöita. Kõik wiis lahingust
osawõtjat said wigastnsi wastaselt saadud pudeli
hoopidc tagajärjel.

Waras näppas sõrmused
Petleris Kloostri tn. 32 elutsew Karl Roslap
teatas politseile, et temal on mõni aeg tagasi rii
dekapilt ära warasmtud kaks kuldlaulamssõrmnst

ja üks harilik tuviga sõrmus, mis oli samuti kui
last.

litud nende kokkupuuted mehega ja sellest

Rehepeksumasin purustas rinnakorwi.
Pööningult kukkudes murdus rangluu
Saaremaal juhtus töö juures kaks rasket õline,

tust. Leisi tvalla Liitva küla 70.a. taluperemees
Mihail Romm oli naabnises asmoas Metskülas
oma masinaga rehte peksmas. Nchcpcksiimanna
kohaleasemmiscl iäi ŽJloimn masina eleivaatori ja

wämwaposti toahcle. Surwe oli seda mõrd tu
gen?, et Nommil murdus rinnakorw. Seetõttu
said ka kopsud migasmda.

Pihtla tvallas Nco külas kukkus Elli talu 62>-a.
peremees Juhan öwow pööningult rehealuse põ
raudalc nii õnnetult, et tal murdus wasak rang
luu. Mõlemad wigastanid toodi Kuressaare haig
laSsc. kus migasniscd raskeks tunnistati.
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Minu hinges kõnelewad
sinust kaunist koduwiit.

Eesti waprad wauemad.
Teiselt kaldalt tvaatawad.
Nähe? jälle oma riiki,
Vaba Eestit õitsengus,
Röömuläige särab silmis.

Võidulaulud kõigil suuS.
Ecsnmaa, su mehemeel,

Mart Raua romaan „Tuli suve süda
mes", mis tahab olla kirjanduslikuks monu

Elab, kasivad, õitseb meel'
Oma ivabaduse aatest

mendiks Eesti 20-aastasele iseseisvusele, sest

Hoia kinni alati
Meie kaitseme sind, Eesti.
Viimse weretilgaui.

ta tegevustik toimub võidupüha eel- ja järel

Clflii tähendatud, et mõnedki M. llniweri laulu
sõnad („8u põhjamaa paikese kulla-", Th. Vetti
ku miis) ja ktuluwiisid on saanud üsna populaar
seks, nagu mullu loodud ...Pärnumaa hümn". Kü
sitaw on siisik, kas tciic autori töö selline täielik
ümbertegemine, nagu ülaltoodud sõnadest näha, on

lubataw. Tee ei ole enam Kuhlbarsi luuletus,
wnid hoopi- uus. ainult .sluhlbarsi IjiuletMc uro
tmvigo

haawu pähe. Weoautot juhtis Wirumaal Kad
rinas clutsew autojuht Karl Pulk. Mispärast
autojuht masina iile walitfemise kaotats, pole esi
algu weel selgunud.

Purjus autojuht lendas autoga kraawi
Esmaspäewal pärast Selisre laam juhnis

Nady Wcmsonit laadalt koju tviima. Nendega sõi
tis kaasa ka autojuht Ranna wcnd Aleksander.

Tallinna töölisele sõitis auto peale
Teisipäewal sõitis Pirita teel umbes Maarja»
mäe kohal Tallinna elanikule Linda Lillemetsale
peale sõiduauto A—2169 Lillemets ja keegi töö
kaaslane, kcS linna ehitusosakonna ülesandel puh
kisid sõiduteed, nägid lähcnewat sõiduautot ja asu
sid üks paremale, teine wasakule teeäärele, et sõi
dukit mööda lasra. Millegi pärast aga sõitis möö

dmv auto wale kätt ja sõitis peale wasakul tee
serwal seiSwale Linda Lillemetsale. Auto haa
ras naise kaasa ja paiskas la kraami. Lillemets
sai kergemaid wigaustusi.

lärwamaa ohtlik teekurw
Amctiwõimnd alustasid juurdlust kahe auto
õnnetuse selgitamiseks, mis juhtusid kahel päewal

järjest Järwamaal Wõhmuta wallas Sclifiiia

asunduse juures teekurw il. Esimene õnnetus juh

tus autoga, mida juhtis autoomanik arhitekt Ni
kolai Kusmin. Teisi sõitjaid autos ei olnud. Söi
duk paiskub järsul kurwil teelt walja ja sai Sn.

Pärnumaal Jeli piimaühingu autoga <omnibusc
ga) Seliste wallamaja lähedal õnnetus: purjus

netuse juures sedawõrd kannatada, ei enam omal

juhi juhmimel sõitis auto maanteelt kraawi, tehes

netuse juureS wigaStada ei saanud.

selle juures uperpalli. Õnneks lõppes õnnetus
küllalt õnnelikult: inimesed said waid kergemalt
wignstada, kuna nutogi wignstused pole suured,

mis ou tingitud sellest, et õnnetus juhtus ajal,
mil masinal polnud suurt kiirust.
Seda enam on aga hnkkamõistetaw autojuhi

Juhan Ranna tcgowus. Olles laadal täitsa joob
nud olekus, wõtlis ta Seli Piimaühingu juhatuse

teadmata suure isiklikuks kasutamiseks, ku

jõul kraamist wälja ei pääsenud. N. KuSmin õu

Järgmisel päewal juhtus samas kohas liikle
misönnetuS. mille ohwrikS langes fõibnaiito J—B.
Sõidukis istusid 5 inimest, keS aga kõik õnnetuse
juurest wigastusteta pääsesid. Auto õnnetuse, j uu
reS ei purunenud, milline asajolu tuleb kirjutada
täiel määral autojuhi toitumust arwele. Seliküla
kardetaw teekurw on sõidukitele warjatud, mille
tõttu Pea alati kiiremalt sõitwate autodega seal
õnnetusi juhtub.

na ta tahtis Pootsi-Kõpn Korsma talus clutsewat

Wiimaseid uudiseid

liiiiptOfl tiitli teis ..ioiMgttgltnili"

Londonist, 7. sept- (Reuter). Kom>
menteeridcs Tshehhoslowakkia walitsuse ette

panekuid Sudecdi sakslastele, kirjutab „Ti
mes" oma juhtkirjas: „Ukski kefkwalitsus ei
tvääri oma ninie, kui ta ei jäta oma kätte
riigikaitset, wälispoliitikat ja rahandust.
Paistab, et selle põhimõtte kohta ei ole min
git waidlust Praha walitsuse ja Konrad
Heuleini wahel. Kui aga sudeetlased taha
wad nüüd rohkeni kui Praha walitsus on
nõus lubama, siis tuleb järeldada, et su
deetlased tahawad minna weel kaugemale,
kuni nemad ei tunne end mugawatena
Tshehhoslowaktia piirides. Niisugusel juhul
peaks Tshehhoslowakkia walitsus kaaluma,
kas temal maksab täielikult ära heita kawa,
mis on leidnud poolehoidu mõnedes ring
kondades ja mis näeb ette Tshehhoslowakkia

mogcenscks riigiks saamise Paremused wõi»

Tänaseid sünnipäewi

Koolideinspektor M. Uniweri õnnestunud

Tinu orud, mäed sa metsad,

Kui tteoauto jõudis Hollandi tiin. nr. 18 maja

kohale, jooksis millegi pärast anto teelt kõrwaie
ja põrkas wastn clcktrijuhtme posti.
Kokkupõrkel paisati koorma otsas istnw töö
line Maamägi tänawakiwidele. Mees kukkus tä
nawale nii raskesti, et jäi meelemärkusetult la
mama. Ta toimetati kiiresti haiglasse. Seal sel
gus, et tn on saanud raskeid sisemisi põrutusi ja

körwal clutsewa naaberriigi rahwussc. Ho

Pärnus ajakohastati "Eesti
maa, mu isamaa"

Tinu muld, su nurm ja niit

otsaS istus A. Maamägi, keS sõitis autoga kaasa.

kus elab wõõras rahwas, kes tõeliselt kuulub

Hispaania kodusõjast.

.Eestimaa, mu isamaa.
Armas, kallis oled sa.

tiS Timoni tänawa suunas Wirumaa weoauto
U—237, millel oli lauakoorem. Kõrgel koorma

riigi homogeensemaks muutmise sellega, et
temast eraldatakse piiriäärsed maakonnad,

nas tegudele mis ulatuvad kuni osavõtuni

ml Tartus.
.Eestimaa, mu isamaa" uued ajakohastatud
jõuad M. Unimcrilt kõlawad järgmiselt:

ümmarguselt 3350 krooni.

„Times" annab Prahale nSn wabaneda sudeetlastest

Raskeid õnnetust Saaremaal

nud sideme enese ja ajajärgu mentaliteedi va
hel, tormavad nad enese maksmapaneku Õhi

Inulcraimd. Knhibars, ja niida csmakardsclt

gastusi
Tallinnas juhtus teisipiiewal autoõnnetus, kus
juures sai raskeid wigastust Aaspere walla elanik
Aleksander Maamägi. Piki Uus-Hollandi tiin. sõi

matele.

eluprobleemidega. Pettunud kõigest, kaota

lauldi juba meie esimesel üldlaulupeol 186 S. aas

Veoauto koormalt kukkudes sai raskeid wi

ja maiustusi. Raha oli tal weel alles üle 60

Rudolf Sirge romaan „Hibi", mis tege

päewal ivana nmnid rahwuslik aktuslaul ..Eesti
maa, mu isamaa" esmakordselt laulmisele uute
ajak o ba s i*tt u i sõnadega, millised on loonud
Pärnumaa koolide inspektor M. Uniiver, kes oma
kutsetöö kõrwal harrastab ka komponeerimist ja
luuletamist. „Eesnmaa. mu ijamaa" on üks meie
wanemaid ja rahiviislikumaid laule, mille sõnad

Samba püstitamise eeltöödega on komi
tee praegu juba lõpujärgus. Samba mõle
aiad osad. graniitpost ja A. lürgensteini
büst, on tegelikult juba walmis. Nüüd wa
jab komitee wastawalt järelewalwe-asutiselt
ainult weel samba püstitamiseks wormilift
luba. Kuna selle saamine ei wota kuigi
palju aega, wõib arwata. et sammas awa
takse juba oktoobrikuus. Maksma läheb ta

Isegi laewaaa wälismaale sõitmise mõtted õlid
tal olnud. Kaasawõetud raha eest ta oli muret

leb väärkasvatuse ja valekujutluste tõttu hin
gelisse ummikusse joosnud töötavate noorte

Ncljapäcwal, 8. skp. tuleb Pärnumaa õpetajate

pronksist rinnakuju. Seega on sammas kokku
5.5 m kõrgune.

Kaineid ja purjus autojuhte tekitas liiklemisõnnetust

olestz üvMdanud. mis edasi saab tähendas poiss.

järgnevad konfliktid.

töö

lürgensteini büsti, mis on juba walatud
pronksi. .
Sammas kujutab ümmargust 3.0 meetri
kõrgust graniitposti, mille otsas asetwb
lürgensteini umbes 2 meetri kõrgune

Hädaohtlikud autosõidud

tuillc pärast ta kodunt on lahkunud. Esialgu ol
nud tal kawatsus sõira Tallinna, kus tal olewat
üks tädi. Kui juba suma oleks jõudnud, küll siis

krooni. Raudteepolitsei toimetas poisi Pctscri po
litseijaoskonda, kust teatati loost ka poisi waue

selles romaanis vaatluse alla omariikluse selle
ajastu, mis meile tuntud ..majandusliku tõusu
ajana", kõigi tema hüvede ja pahedega.

esindaja kaudu. Üksikute naistegelaste vaim
lise erilaadi valgustamisel on lähtekohaks va-

rani eeS pussiga rindu, tabades ptse siidant. mille
tagajärjel meeS kohe suri.

Sinna olid tulnud 5 Palasi külas clnrsewar meest,
kes tviinakaupluscst wiina ostsid ja kaupluse lähe
dnscs jooma hakkasid. Napsitamise juures hakati
omawahcl maadlema ja üksteisega jõudu proowi

Jaan K är ne r i romaan „Pidu kestab",
milles esinevad küll samad tegelased, keda
meie tunneme juba „Soodoma kroonikast",
kuid ta on siiski omaette tervik. Autor võtab

Marta Sillaotsa romaan „Neli saa
tust", mille sihiks on kujutada meie aja hari
tud eesti naist mitme, iseloomult erineva

Eeriku restorani e«S lurnuk» Põltsamaal Õuna
tn. 7 elutsew Joh. Porit, Id oli kooS mitme kaas
lasega purjutanud Eeriku restoranis ja siis tiili
norinud. Ms meestest lõi temale wLljaS resto

senud wana taskukella, mitmesuguseid muid asju

Kaupo teekonda Rooma paavsti juurde, liiv

päevil, ja on seoses vabadussamba avamisega
ühe südamaise suurvalla keskuses. Romaanis
on antud kujutus tänapäeva elust ja kaasaeg
seist inimesist.

Läinud pühapäewa õhtul pussitati Põltsamaal

Omapärane. Ming leidis alti
aiuwa Tudu metsaküla wiinakaupluie

laste mässu Kaupo vastu ja ta lõpeb ajastuga,
mil algas muinaseestlaste vabadusvõitlus.

ta kerkib wäärikas mälestusmonument. See
püstitatakse Wändra alewikku Haridusseltsi
koolimaja esisele platsile. Samba projekti
walmistas meie nimekaim skulptor F. San
namees, kes sambale modelleeris ka Anton

Mõrwar tabati
Puurmani mees pussitas Põltsamaal

nud. Anna Säde ehmus lapselapse wigastvst

nud kooli- ning seltskonnategelase sünnikoh

rakendusraamatute ja teisi küsimusi. Toi
metuse töö lõpul jätkus õpetajatepäelv.

Õnnetusi ja kuritöid
Wanamimene ehmus lapse
lapse õnnetust nähes surnuks
Nakwcrcs Kuke tänawal suri ootamatust
kohalik elanik Anna Säde. kelle surma põh
juseks arwatakse olcwat ehmumine. A. Sä
de oli täiesti elujõuline inimene. Tema
mees teenib kordnikuna Rakwerc Politsei
jaoskonnas. Wanaema juures wiibis ka te
ma lapselaps, kes hoowis mängis ühe oina
mängukaaslasena. Selle juures sai A. Sade
lapselaps wigastada, kuna ta kaaslane oli
millegagi ta pea Meriseks wisanud wõi löö

Mõne aja eest kutsuti ..Postimehe" oma
aegse toimetaja Anton lürgensteini surma
järel ellu ta endiste õpilaste ja amctiweuda
de algatusel kadunud ajakirjaniku, kooli-,
seltskonna- sa poliitikategelase mälestuse
jäädwustamis. wastaw komitee. See wõttis
endale ülesandeks püstitada mälestusmärk
A. lürgcncsteini sünnikoha Wändras.
Nüüd on komitee oma tegewusega jõud
nud nii kaugele, et kõige lähemal ajal kadu

August Palm õv-aastane
Täna pühitseb aasra süunipäcwa sõja

load Tshehhoslowakkiale üle kaaluda need
pahenlused, mis temale tekiwad Sudeedi
sakslaste piiriäärsete maakondade kaotami
sest.

Teretulnud waikimine
„Daily Telegraph" terwitab Hitleri wai-

kimist Nürnbergi kongressil. Ajaleht sele
tad, et segamine wäljastpoolt Tshehhoslo
wakkia asjadesse woiks ainult kahjustada ta*

hu wäljawaatcid. Waikimine sel hetkel
wõib küll pikendada pinewust, kuid soodus
tab kokkuleppe saawutamist. Hitleril on ot
sustaw sõna öelda enne Nürnbe.gi kong
ressi lõppu. Meie loodame, et sõna üteldakse
kokkuleppe kasuks, mitte aga selleks, et jõuga

Saksa tahet peale sundida neile, kes on
püüdnud rahu.
Seisukorra kommenteerijad Prantsuse
ajakirjanduses toonitawad, et Tshehhoslo
wakkia kriis on jõudnud haripunktile. ~Oeuvrc" kirjutab, et wälismaised ring
konnad Nürnbergis olewat arwamisel, et
Hitler lükkab tagasi Tshehhoslowakkia uue
kawa.

Aga kuni esmospäewani, mil ta esineb wä
lispoliitilise kõnega, tahab ta põhjalikult
mõtelda põhjendusi, millega ta lükkab tagasi

selle kawa. Eriti
tahtwat ta kinni pidada rahvahääletuse
nõudmisest.

Rohwahääletuse põhimõtte läbiwiimisega
ta lootwat esineda rahwahääletusettepane
kuga ka mõnedele teistele Euroopa maadele.

wäeamernik Auguü P a»l ui. kes 20 aastat tee

innud kindralstaabis ja sõiawägede staabis, olles
üks neist wähestcü, kes vabariigi algpäewist ja
Wabadussõja ajast on jääimd püsima söjawägede
staapi.

A. P. sündis 7. sept. 1888. aastal Wahastu

tvallas 'Söjawäetcenislust alustas ta

end. Weuc sõjamäes 1900. aastal, kus ta edasi
rühkisa ja awara silmaringiga noormehena aja

teenistuses olles õiendas katsed sõjaaegse amet
niku kutse omandamiseks. Wõttis osa maailmasõ
jast, mõidcldcs ka ccsrindel. Eesti sõjawäkke astus
1918. aastal. Omab teenete eest Kotkaristi.
Aleksander Toomil, kardsepptööstur Tartus
saab tcina 40 aastat tvanaks.

Komscid sfinnfpdeipi
Johannes Mälton, arst, sotsiaalministeeriumi
terwisboiu- sa hoolckandetvalitsuse abidirektor,

sünd. 8. sept. 1881. aastal Toolamaa wallas
Wörumaal.

Juhan Liiwak, Tartu kriminaalpolitsei lmtn.-assistent, sünd. 8. sebi. 1886. aasral.

GuStaw Kewend, Kauba Panga nõukogu en
mees, sünd. 8. sept. 1875. aastal Kambja ma ilas
Tartumaal.
Alfred Mäeloog, Petscri abinmawancm, selts.konnatcgelaiic, sünd. 8. sept. 188 Z. aastal Tartus.

Willcm Söerd, õpetaja ja seltside tegelane,
sünd. 8. sept. 1892. aastal Tõstamaa maltas PÜr
numaal.

Märt Martinson, ühistegeliste asutiste tege
laii, sünd. S. sept. IS9O. aastal Pniatu Itaalias
Wiljandimaal.
Elisabeth Toll, keelreõvetasa, kooliraamatute
autor. sünd. 8. sept. 1874. aastal.

Richard Pnuscpv, ajakiri ..Maren" toimetaja
ja kaasomanik, sündinud 8. septembril 1968. a..
Tartumaal,

Pariisist, 7. septembril (Reuter).
Awaldati dekreet Marseille sadamatööliste
mobiliseerimise kohta. Arwatawasti mobili,

Fraoeo lahtub?
Londonist. 7. sept. (Havas.) ..Fi
nancial Times'i" kirjasaatja. kes on tawali
selt hästi informeeritud, toob kuulduse, mis
ei näi olewat täiesti aluseta, ia mille iärgi
kindral Franco astub lähemal aial tagaü.
et anda wõim üle ühele poliitikategelasele,
kes pooldab kokkuleppe saawutamist kobe
poole wahel. Wiimascl ajal on francolaste
hulgas rahulolematust märgata. Waadates
wastu uutele wõitlustele eelolewal talwel.
on mõlemate sõdiwate poolte juures märga

sooritakse sadamatöölised, sundides neid töö

ta leppimise tahet. Seda tõendawad mõlema

tama merewäewöimude kontrolli all.
Ebro lahing jätkub

Poole mägede wcnnastumiscd wiimasel aial
rinnetel, kus operatsioonid on wähem ak

Piiri kindlustamine
B r ii s s e l i st. 7. sept. lHavas.) „Bing
tieme Tieclcst" Luksemburgi kirjasaatja kir
jutab, et Saksamaa teeb palawlikuliselt kiud
tustöid Luksemburgi—Belgia piiril.
Mobilisatsioon
Marseille»'»

Salamancast, 7. sept. (Havas.)
Ametliku sõjateate järpi on fraucolased Va
lencia rindel Pcna Juliana sektoris uuesti
edasi mbutanud oma positsioone.

Ebro rindel on fraucolased jätkamas
edasitungi sa wallutanud. waatamata was
tase ägedale wastupanule. uusi positsioone.

Barcclona wäcd on kaotanud 430 meest
wangidena. 3 Barcclona tväacdc tanki on
tclitub wõitluswõimctuks.

Estrcmadura rindel dcl Br ci
sektoris on nuriunud suur hulk wastase
rännakuid.

Esmaspäcwal allatulistatud wastosc
lennukite arw ci ulatu mitte kabele, nagu
warcm teatatud waid 13 lc

tiiwsed.

Saksa reserwwaelafi õppustele
B e r l i i n i st. 7. sept. (Havas.) Kinni
tatakse. et Saksa reserwwäelased. kes on alla

45 a. manad ia kes ei ole meel olnud korda
misõvvustel, peawad tegema I-kuise õppuse
8 nädala asemel. Sideüksustesse kuuluwad
reserwwäelased peawad teenima 10 nädalat.

Paiguti udu
Aolmapäcmal' keskmne kiiruiegg lõunakaarie

tuuli. rünkpilwitus. kohan hoogwihma. hommikul
paiguri udu, temperatuur iuurema muutuieta.
Ec-stis oli eile väewal 1 n —-26 kr., öiucl 12—
15 kr. ja täna hommikul 16—20 tr. looja. Sadas
->öjcl Tsda-Gcc-tis äikcsewihma ja walincd homNllkui kohati kerge somv.
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.POSTIMEES"

Soome eeskujulikkudes haiglates

Hitler: blokaadiga ei wõideta Saksamaad enam

Toidumured aastateks kõrwaidatud. Saksa majandus igal ajal rippumatu teistest riikidest

5

Põhjalikud uurimised enne haigemaja ehitamisele asumist. Raha
küsimus pole mõõduandew

Auhind rahwaauto loojale
Nürnberg ist, 7. sept. (DNB.)
Nürnbergi kongressisaalis awati teisipäewol
enne lõunat rahvussotsialistliku erakonna
kongress traditsioonilise pidulikkusega. Awa
kõne pidas Hitleri asetäitja Rudolf Hess, kes
ütles muu seas, et see kongress on esimene
Suur-Saksamaa crakonnapäew. Seejärel
terwitas Hess kõiki kongressist osawõtjaid.
nende seas ka wäliskülalisi. Lõpuks ütles
Hess tunnustawaid sõnu Hitleri kohta. See
järel luges SA-mccste staabiülem Lutze ette
nende ltimcb, kes on langenud rahvussotsia
listliku liikumise eest.

Pärast Gau-ülem lülius Streicheri
lühikest terwituskõnet luges Gau-ülem Wag
ner ette Hitleri üleskutse.

Oma üleskutse algul konstateerib Hlt
ler, et on tugewasti suurenenud nende ring,
kes wõtawad osa Nürnbergi kongressist.
20 aasta eest, ütleb Hitlcr. algas Saksa
maa sisemine lagunemine. Mitte wäliue
waenlane ei murdnud meie rinde, waid
hiiliw mürk sisemaal hakkas tegema lagune
mistööd. Üks aasta pärast seda katastroofi
kerkis segaduses esile uus sümbol. 4 aastat
hiljem toimus rahvussotsialistliku liikumise
esimene erakonnapäew. Nüüd oleme siia ko
gunenud kümnendat korda.

Seejärel käsitles Hitler rahwussotsialist
likku wõitlust. Kui waadata tagasi sellele
wõitlusele, siis peab wäitma, et on sündinud
suur pööre saatuses. Kogu selle aja mxic
rahwas on jäänud samaks.
Aga üks asi on muutunud, nimelt Saksamaa
juhtimine.
Rahwussotsialistlik erakond on teinud hiigla
töö. mida tuli ka teha. kui taheti saawutada
Saksamaale maailmapositsiooni. Saksamaa
tuli puhastada kõikidest parasiitidest. Tuli
wõidelda suurima waenlase, nimelt juutluse
wastu, kes ähwardas häwitada saksa rahwa.
Saksa rahwas ja kultuur tuli puhastada
juutidest. Nüüd meie wõime uhkusega kons
tateerida. et rahwussotsialistlik erakond on
täitnud temale pandud lootused.

Edasi seletas Hitler, et mõne nädala eest
kirjutas üks Inglise ajaleht, et temal, Hit
leril, olewat palaw soow sõlmida mingis»gust lepingut mõnede riikidega mitmesugus
tel aladel, sest wastasel korral temal ei ole
wat wõimalik astuda käesolewa erakonna
päewa ette. Minul ei ole olnud ega ole ka
praegu kawatsust sõlmida mingisugust le
pingut.

Ma ei MtAHsGtuHaeAa 40S Äingishguse
lepinguga.waid' seitsme üüe Saksa ringkonnaga, nimelt Austriaga.
Austria liitmine Saksamaaga püstitab meile
tulemaks aastaks lisaülesandeid. Poliitiliselt
wõib rahwussotsialistliku liikumise ülesehi
tust ka Austrias lugeda oluliselt lõpetatuks.
Ka majanduslik, liitmine on tegemas suuri
edusamme.

Tulewa aasta lõpuks kaob Austrias täielikult
tööpuudus.

Praegu on meil olemas üldse 2 tõelist ma
janduslikku muret, nimelt tööjõu puudus,
eriti aga õppinud tööjõu puudus tööstustes,
ja maatööliste puudus. Kui Saksamaal on
praegu puudus tööjõust, siis seda kahel järg
misel põhjusel:

1) Tänawu on Saksamaal ometi üks-

Weider öö
O. Luts
Mu sõber, Eduard Sander, muidu üsna
waikim, keskealine sell, keerutades oma kikk

habet, käskis ajalehes „üles panna" oma
elamuse ühel suwisel ööl. Ma ei taha kuigi
palju muuta tema jutustamismiisi, aga pi
sut siiski pean seda tegema, sest... ilma
selleta ei wõta ajaleht „ülcs" tema jutustust.
„Olin maal wõõrsil," wäänas sõber onia
punakat habemetüügast nagu porgandit,
„ühes päris kõrwalises maanurgas. Heakene
küll, aga eks sealsamas ühel tuttamal
sünnipäew. Korraldati mõnus õhtu ning
külalisi tuli niiöelda maalt ja merelt.
Süüa-juua nii Palju, et oli Päris kahju, et
unustasin koju oma teise kõhu:
„Wiibing oli awaras wiljapuuaias. Si
relid õitsesid üksteise wõidu ja sääski oli
külluses; kuskil eemal laksutas ööbik-lind.
Pikal pidulaual põlesid küünlad, ja kõik oli
nii ilus ja armas, et poleks sealt kunagi taht
nud lahkuda. Ei, ära karda, et nüüd hakkan
sulle kirjeldama ööd ivarasuivel ja neid isi
kuid, kes istusid laua ümber; ei, seda ma tee,

aga ühe isanda pihta küll olen sunnitud üt
lema paar sõna, sest muidu sa wahest ehk ei

saa asjast aru. See lokiline, pruunisilma
line, natuke juuditüüpi poiss, nina kaasa ar
matud, oli armukade. Tema kõrwal istus
keegi tütarlaps, ja eks mina, wana juhm,
öelnud sellele paar fomplimendikest, nii...
hoopis süütut.
,",Aga sellestki oli rohkem kui küllalt.

Pruunsilm püüdis mind solwata oma w a i
muga, s. o. waimurikaste sõnadega. Ei mä
leta, kui kaua ta nii jändles, suskis mind ja
torkis kchwadc aasimistega, aga seda mäletan

küll. et ma ci jäänud wõlgu sellele põrnikale.
Tead. ma kiitlen wäga harwa ... siiski nagu
wõiksin ütelda, et ma nutte alati pole suu
peale kukkunud

kord rikkalik wiljasaak. Meie parteikaaslase
Goeringi energiliste abinõude tagajärjel oli
meil wõimalik, waatamata eelmiste aastale
halwale wiljasaagile, astuda suurte tagama
radega uude aastasse.

Aastate jooksul meie wabaneme igasugusest

toidumurest. Aga waatamata sellele meie
tahame jääda kokkuhoidlikkudeks.

2) Nelja-aasta-kawa hakkab aja jooksul
järjest rohkem oma tulemusi ja mõju awal
dama. Rahwussotsialismi ajal on järje
kindlalt tõusmas Saksamaa produktsioon.
Samuti on stabiilne Saksa wääring. On
tähtis pidada korras oma majandus ja sel
lega kaasa aidata maailmamajanduse wõi
malikule paranemisele. Saksamaa wõib öel
da enda kohta, et tänu Saksamaa produktsi
oom tõusule, ei ole Saksamaa muutunud
nlittc ainult järjest kaswawaks müüjaks.
Maid ka teiste riikide saaduste ostjaks. Aga
siinjuures olgu tähendatud, et

Saksa rahwamajandus ehitatakse üles säära

sett, et ta wõib igal ajal seista ka täiesti
rippumatult teistest riikidest oma jalgadel.
See on ta õnnestunud. Saksamaa blokeeri
mise mõtet wõidakse Pidada juba nüüd
täiesti ebatõhusaks relwaks.

Meie majandusliku tegewuse eesotsas
asub alati otsus, et rahwa julgeolek käib

mustega, otsustega ia arusaamistega teinud
samasuguseid järeldusi kui Saksamaa.

Austria ühendamine Saksamaaga on
toimunud ilma werewalamiseta. Ärgu
unustagu sakslased kunagi, et seda ei oleks
olnud wõimalik tee ada ilma rahwussotsia
lismi ühendatud jõuta. Kui 12. märtsil
kanti Saksa lipp üle piiri Austriasse, siis
see ei olnud mitte wallutaja tähiseks, waid
kõigi sakslaste ühtluse sümboliks. Aga nüüd
sest peale on Saksa riik meile, kui ka kõigile

meie järglastele ainult wcel Suur-Satsa
maa, lõpetas Hitlcr.
Laureaadid
Rahwussotsialistliku erakonna kongressi
teisipäewa-õhtusel istungil tegi propaganda
minister dr. Gocbbels teatawakS Saksa rah
wuSlikkude auhindade laureaatide nimed
1938. aastal. Selle järgi on juht ja riigi
kantsler otsustanud annetada Saksa rah
wuslikud auhinnad, ä 100.000 Saksa marka,
kolmele isikule: 1. Saksa liiklemisteede pea
inspektorile dr. Fritz Todtile, 2. rahwaauto
ehitajale ja konstrueerijale dr. Ferdinand
Porschele, 3. kahele edukaimale Saksa len
nukiehitajale dr. Heinkelile ja dr. Messer
schmidtilc, kes 100.000 marka jagawad oma
wahel wõrdsetcs osades.

on lõppenud Saksamaa isoleerimine nii po
lüliliselt kui ka majanduslikult.

Rosenberg kaitseb rassiteooriat
Samal koosolekul esines kõnega rahwus
sotsialistide kultuurijuht Rosenberg, kes äge
dalt kaitses rahwussotsialistide rassipoliiti
kat. Kuna kirik ei ole rassidoktriini leiutaja,
siis ei ole tal ka õigust selle kohta otsust te
ha, ütles Rosenberg. Rassiteadus on pal
jude sajandite uurimise ja Euroopa gee
niuste ning rahwuste cndamaksmapaneku
lõpptulemus. See tähendab, et meie aas
tasada hakkab aupaklikult ning teadlikult
kuulama selle elu seadusi ning ei lase end

Lõpuks käsitles Hitler kommunismi hädaohtu

enam wiia eksiteele minewiku legendidest.

maailmasõjas ja seletas, et teine suurriik
Euroopas, nimelt Itaalia, on oma koge-

bergi linna läheduses töörinde pidustused.

kõigi teiste ees. Seepärast peab täiel määral

materiaalselt kindlustama Saksamaa ma
janduslitku olemasolu. Ainult siis wõib
Saksa sõjajõud igal ajal kaitsta riigi wabc
dust ja huwisid. Siis wõib Saksamaa olla
ka suure wäärtuscga sõbraks ja liitlaseks
igale.

Kui ma kõike seda käsitlen kümnendal
erakonnapäewal. siis teen ma seda weendu
musega, et

Teisipäewa pärastlõunal algasid Nürn

Vaade AhweniSto tiisi
tusrawilale, kus näha
läbi 6 majatorra ula
tnw lahtine rõdu haige
tele lamamiseks.

Tartu linna hoolekande-osakouna juha
taja dr. R. Sinka saabus neil päewil
tagasi Soomest, kus ta wiibis koos teiste
Eesti arstidega Soomes korraldatud csimc
sel Soomc-Balti arstide päcwal. Saadud
reisimuljetest jutustab kõnetataw meie lehe
esindajale järgmist:
Esmajoones wöikS märkida natuke statisti
kat osavõtjatest. Esimesest Toome ja Balti arstide

päevast võtsid Eestist osa 22 arsti, kellede hul
gas oli 6 professorit ja Z dotsenti. Ligi 4S-lUk
melise koosseisuga oli kongressile tulnud Läti arS
tide delegatsioon, kellede hulgas oli 4 professorit

ja 4 dotsenti. Leedust oli saabunnd 8 arsti, ku

na wäga rohkearwuline oli ta Toome arstide

esindus, ulatudes 71-le, kellede hulgas 12 proses
sorit ja 15 dotsenti.
Kogu selle suure osavõtjate pere juhtimisel

oli tegev arStidepäewa presidendina dr. T. A.

Broseldt ja sekretär Erkki Lcikola. Paljud osa

mused ülikoolis selguwad

waadata kui ka suuliselt kontrollida kiiremalt.
Suurematesse teaduskondadesse soowijate ek

oli üles semud normiks 25, kuid ka seal ilmus

sonite tulemused jõutakse selgitada alles
käesoletva nädala lõpuks, sest mitmesse tea

duskonda oli sisseastumissoowiawaidusi esi
tatud üle 2VV. Kui wõistlustulemused on
selgunud, siis pannakse need kohe ülikooli pea

hoone witriini wälja, et üliõpilaslandidaa
tidel oleks wõimalik näha oma suure jõu
proowi tulemusi.
Esialgsed tulemused on mitmes suhtes hutvt
tawad. Põllumajandusteaduskonna agronoomia-

on palju puudu. Sama teaduskonna inena-osakouda

sisseastumiseksamile ainult 18 isikut. Llukord ku
juues ka metsaosakonuas analoogiliseks eelmisele,
sest eksamitel kukkusid rivist välja 3 ütiõpilaskau

didaari ja lõplikult vastuvõetavaks osutusid
15 uut üliõpilast, seega ka normist 10 vähem.

Loomaarsliteaduskouda soovijatest lauges
võistluseksamitel välja ligi üks kolmandik. Teadus
kanda wastiuvõetav norm oli 20, võistluseksami

tele ilmus 27 uoorr. Teadmiste pagas ei auuud
aga kaheksal noorel tarvilikku Hvõtu wälja ja
vastuvõetuks osutusid eksami tulemuste selgudes
19 uut üliõpilast. Ka loomaarstiteaduskonnas jäi
Vastuvõetavast normist 1 puudu.

„Noh, siis ta wiimaks nägi, et sõnad
põrmugi ei mõjunud minule. Ta walis kar
mima abinõu. Tead: käed, pudel ja nii edasi.
Ja see juba mõjus. Jeesuse kujn ees wõin
Manduda ma pole argpüks, kuid ma hä
benesin minna käsikähmuni hulga rahwa sil
ma all, pealegi kui minust kagu ümbrus

kuis üks inimolend mind piilus suure puu
tagant. ,Las piiluda,' mõtlesin, ,mis ta mulle
ikkagi teeb? Halwcmal juhtumil wõtku ii,s
pealegi Mult see natuke raha, mis mul oli
kaasas, kuid nii üle käeselja ei lähe talle
seegi korda; enne paneme rinnad kokku, Im
tal pole laskeriista.' Minul igatahes polnud

konnas peeti lugu nagu korralikust inimesest.

taskus raudnaelagi enesekaitseks.

„Ent mitte see... Osalt ehk küll, aga ...
üks pilk selle totra poisi kaaslanna silmist
mängis peaosa. See 01i...
„Oli see kuis oli, aga mu juba pooleldi
Minnas käed langesid, ma tõusin Pingilt,
Müstikast: soowisin head ööd kõigile koosoli
jaile ja lahkusin. Terme koor kõrgeid ja ma
dalaid hääli hüüdis mulle järele, et ärgu
mingu kuhugi härra Sander, jäägu paigale

„Astusin edasi... peaaegu rahulikult.
Suure puu taga polnud kedagi. Aga just
sellal, kui ma hõõrusin oma wcidi uduseid
silmi, puudutas keegi mu katt seljatagant.
Jah, siis ma wõpatasin; puudutaja käsi oli
higine, kuid ometi külm. ,Surm,' wälkkiiresti
sähwatas mõte läbi pea. ,Aga olgu kas
päcw warcm wõi hiljem üks ja seesama

küllap nad seda ülbet noormeest taltsuta

dusin, et wähemalt nähagi, kellega mul on
tegemist ja kuidas t a wälja näeb. Mu ees
seisis keskealine wurrukas mees, ilma pea-

mad.

„Ei wõtnud arivesse neid hüüdeid.
Kus nad siis olid enne, kui see jõmpsikas
mind näris? Nüüd muidugi tahad teada,
kuhu ma seepeale sihtisin oma sammud...
Waat, settes see kunst ja ookuspookus oligi,

lõpp on meil kõigil/Uskumata aeglaselt pöör--

et ma isegi ei teadnud, kuhu lähen. Kogu see

ttoodit, ja omab kõik wa j ülikud osakonnad. Hai
getoad pole suured, mahutades tawaliselt I—61—6
woodit ja mõned üksikud ka 12 tvoodtt. Kõik hai»
gemaja ruumid on mahutatud 9 kordsesse majja.

Haigla ehitamine on läinud maksma 13
miljonit Soome marka,
chk Eesti kroonidesse UmberarweStatult 1.500.000

kõik küsimused nii ruumide suhtes kui ka ehitus
tehniliselt on oma detailides lahendatud nii, nagu

heliste koosviibimistega ja vastuvõttudega.
Rohkesti oli korraldatud

ekskursioone Soome haigemajadega tutwu
«emiseks,
mis oma eesknjnliku ehitnstchniliste uuendustega

jn ajakohasusega võivad pakkuda wäga palju
huvitavat ja õpetlikku.
on tehtud kõik mis iganes võimalik selleks, et
kanda hoolt nende eest, kes vajavad abi.

Soome haiglate wörk on arendatud wälja
eeskujulikult

ia väga jõuliselt. Unte haiglate püstitamisel

mis suudavad pakkuda ja on koos

kõlas Toome oludega. Kui sunre hoole ja põh

see iganeS wõib olla kõige parem. Ruumid on
wäga mugawad ja nägusad, ning oma wärwidc
rohkuselt jätawad wiiga sooja ja koduke mulie.
Haige päew sõjawitc haiglas läheb maksma 46
Soome marka.

Tamperes tutwnsime Hatanpää hai alaga,
mille juhatajaks on dr. med. W. Awcllan Ka see
haigla on üks wiimaseaja ehitustehnilist saawu
tiifi, mahutades 150 woodit. Tampere pole kuur
linn. kuid koondab eneses loetlematult mitmesu
guseid tööstusi. Ilus, hubane ja puhas linn on

hnwitaw igale turistile. Samas Tampere lähe
dal maal asub Keski-Hiimccn Keuhkotantioparan.

tola tiisikushaigete ratvila. Juhatajaks on
seal dr. A Brander. Haigemaja mahutab 200

woodit. milledest 21 woodit on reserwreritud la?tele. Haigete läheb päew haiglas maksma 20 Soo
me marka, kusjuures riik maksab seal igale haigele
rawiknlude nrwel päcwns 14 Soome marka juur
de. Kogu haigla peale on 4 arsti ja 12 õde. Hoone
on mugaw ja kodune, fuib ilma luksuseta. Haigete
eest hoolitsemisele on pööratud suurt tähelepanu.
AwaneS juhus heita pilku ka sealsete

hitektile, arstile jn õele. Tee kolmeliikmeline

komisjon, kes vajaduse korral võib liikmete ar
vn ise ka suurendada, peab plaanid ja kavad

haigete pacwasele toidukaardile
Toit ott mitmekesine jn wnhelduw ninctest. scr
wecritakse maitsekalt jn lilledega kaunistatud lau
dadel.

Nagu senised tulemused uäitaivad, ou eksamitel

nõrgaksosutuuutc protsent küllaltki suur ja see
pärast ivõib arvata, et uute üliõpilaste üldine
vastuwõeraw arv jääb alla ametlikult ülesseatud
normist, mis teatavasti oli 645.

ülikoolist teatatakse, et sisse astuda soo
wijatel, kel sisscastnmis- ja wõistluseksamid
edukalt sooritatud ja kelle nimed on wälja
pandud peahoone witriini, palutakse wiiwi
tamatult ülikooli kassasse tasuda immatri
kulatsioonimaks 10 krooni.
katteta, juuksekahl kleepunud higisele laubale,

Mis on?' küsisin. ,Wabandage, härra,'
wastas wõhiwõõras isik, ,kas tahate mind
aidata? ,Mis teil siis häda on?'
„Siis ta kogeldes ja nuuksudes jutustas
oma lühikese ja wõrdlemisi lihtsa 100. Esi
algu arwasin, et waletab see mees, aga,
nagu warstt selgus, ta ei teinud seda. Ta
oli politseiliselt tagaotsitaw ja just samal
päewal oli saanud teada, et tema naine hak
kab peret heitma, see tähendab: sünnitan,a
last. Koju ta ei tohtinud minna, kuid kodus
ta just pidi olema sel tunnil, sest naine
oli jumala üksi.
„Nojah, aga miks ta's just metsa jooksis?
,/Tahtsin end parajasti oksa tõmmata,
aga siis tulite teie.'
„ ' Nojaa, aga kuidas saan siis nüüd
mina teid aidata, armas inimene? Ega ometi
mina hakka teid oksa tõmbama?
Ei, seda ta ei soowinudki; mingu ainult
minagi sinna ja aidaku tema naist. Muidu
ta kärwab/ lisandas nuttes.
„Nõustusin otsekohe; näidaku ainult,
kus on tema kodu ja kogu see siscment. Clcn

ju ka niinimetatud arstiteadlane, kuigi nunn
eriala pole günekoloogia. Ent nagu sa isegi
tead, on iga arst kohustatud andma esimest
abi õnnetuste, nota bene haiguste puhul.
Läksime ja läksime, kuni mets jäi hõreda

kus olin end näidanud arana kogu seltskonna
ees, kellest mõnedki osawõtjad muigasid, kui

surnud.'

"Nii see siis läks. Läks küll, aga läks
halwasti wõi õigemini: weidrasti. Ma pol
nud purjus, aga siiski oli mul peas üsna
kenakene kilk, mis hetketi tõstis häält...
noh nii. nagu ta tõstab. Tead jn, eks?
„Warsti märkasin, et olen walel teel;
ümbrus oli wõõras—mets ümberringi. Tee
rada oli, aga kuhu see nimelt wiis, sellest
mul polnud aimugi. Seisatasin, süütasin pa
berossi ja just parajasti hakkasin endale aru
audina oina majapidamisest, kui nägin...

Eeskujulikumaks haiglaks on Helsingis sõja
mäehaigla „Tilkka". mille juhatataks on sau.kol. L. J. Ollonqvist. Tee haigla asub Helsingist
mõned kilomeetrid kaugemal. Haiglas on 250

korraldati dr. T. A. Broseldti mõisas, mis asub
Helsingi lähedal. Kongressi töö, mis oli jaotatud
kolme sektsiooni, vaheldus meeleolukate omava

küla ja külarahwas järsku tundus mulle
Müstikuna, isegi oma lahkele korteripereme
hele oleksin ajanud päkad silma: miks ta
maikis sellal, kui see armukade punnpaabu
mulle tungis kallale? Ah jaa, kuhu ma ka
watsesin minna? Lähemasse raudtee
jaama. Ara sealt, kus olin häbistatud ja

maks. .Seal/ näitas sõrmega, .seesama wäikc

majahütt; seal ta on. Wõib olla, et juba on
Tulgu siis ometi ühes."
„ Ei, ta ci tule ühes ta kohe nabitakse
kinni; ta kardab wabadusc piiramist palju

lasksin jalga.

kohta on makswad.

55.000 Soome marka.
Haigemaja sifuStuS on eeskujulik/ kusjuures

jalikkusega soomlased nsnwad haiglate püstitami
sele, seda võime meie näha järgmisest näitest.
Nimelt on Helsingis kavatsus lähemal ajal
ehitada 18V voodiga haiglat. Eeltööde ia plaa
nide koostamine on tehtud ülesandeks ühele ar

jaid, siis jõuti ka nende wõistlustööd läbi

plaanid haigemaja tarwis. missugune wasMks
kõige paremini tingimustele, mis haigemajade

juureS suurem küllasaabunud daamide vastuvõtt

Mle õhtupoolikul selgusid Tartu ülikooli osakonda oli vastuvõetavate normiks 50, kuid
eksamile tulemuste selgudes saab p'!ess? osakonda
sisseastumiseksamite tulemused põllumajan aimilt
23 uul üliõpilast. Zisseastuiuisekiamiie
dusteaduskonna agronoomia- ja metsaosa ilmus 29 üliõpilaskandidaari, kuid kuuel neiu
konnas ning loomaarstiteaduskonnas. Jhuta osutusid teadmised ühes või kahes aines nõrgaks
gugi, et teaduskonda vastuvõetavast normist

rahalistes küsimustes.
Üldnõudeks aga jääb. et tuleb koostada

Korraldati mitmesuguseid ekskursioone, kus

kasutatakse ainult neid uuendusi ja parandusi,

ja nad peavad jääma alma materi ukse taha, ol«

Kawade koostamisel pole kunagi seatud piire

krooni. Jagades seda arwu hingemai ' woobitc
arwuga. siis ott iga woodt kohta kulusid olnud

Mttmes teaduskonnas jääb normist puudu. Eksamitel läbikuk
kunute Protsent kullaltki suur

nendesse teaduskondadesse oli wähem soowi

süweneda oma töösse.

võtjad arstid olid saabunud Toome abikaasade
ga. Ka nende eest hoolitseti vastuvõtjate poolt.

Soome haiglate külastamisel tundub, et siin

Sisseastumiseksamite tule

koostama kahe aasta jooksul. Nii pikk aeg on an
tud selleks, et wõimaldada asjaosalistel tõeliselt

Lisaks sellele kitlastasime weel ka Etrlä-

Hämcen Keuhkotautiparantolat, mille juhatajaks

on Aro Paloheimo. Tee haigla on walmi

nud IvZL. aastal, kuid oma imposantse wLljanä
gemise ja eeskujuliku ruumide jaotusega on üks

nägusamaid. Mahutab 2AO woodit. Ehitise

püstitamisel ei ole kuskil wksust tähele panna,
kuid kogn töö on wiidnd läbi äärmiselt puhtalt
jn nägusalt. Tuured lahtised rõdud haigetele ott
mugawad ja eeskujulikud.

Kogu Toomes wiibimise ajal said külaswii
biwad arstid kõikjal tunda heatahtlikku suhtumist
ja wastuwSttn.

kalduwusi selleks," jätkas sõber, ..seepärast
kohe teen lõpn oma jutule. Noh, ütleme nii,
et pääst s i n olukorra priske potis
sündis maailma waewade sa ivalndc kätte.
Pesin ta puhtaks ning andsin ema hõlma.
Aga parajasti kui wciljusin tarest, lubades
juba homme waraklllt saata talle linnast abi.
pörkaiin läwcl kokku kohaliku konstaabliga.
„Kes te olete?" küsis. .Arst,' wasta
sin. .Andsin süuuitantisabi sellele noorele
perenaisele. Tander on mu nimi.'
„ . Dh, wäga rõomnstaw!' surus polit
seinik utu kätt. .Nojah, et kuidas läks?'
.Wäga õnnelikult, Jumal tänatud!'
„ 'Kas uta wõin sinna sisse minna?'
küsis sümpaatse näoga konstaabel.

„Mistm°ivis? Teal pole kedagi peale
noore ema ja weel noorema lapie. Tagaot
sitaivat siitt ei ole sub side pastoralis.
„ ,Ega uta enam oksi kedagi,' naeratles
korrahoidja. ,Jnba tabasime õige süüdlase.
Jüri Kask tulgu rahulikult koju kas wõi
praegu, keegi ci puutu temasse. Just selleks
ma siia tulingi nii hilisel ajal, et temale
wõi tema abikaasale tuua sõna: tulgu koju!
Eksimus on inimlik, ja seekord Jumal
andku andeks! olen justament mina see
iük, kes tõi nii palju meelehärmi sellesse waik
scsie perekonda.'

„On's see õige, mis ütlete?"
'Annan an-sõna. härra doktor!'
»ftca. on Põgenenud peremees kobe
minuti pärast siin? a(\a wist küN mitte kahe
minuti pärast, sest ma pean temale särele
minema. Mitte mingist wilest ega märgu
andest mc ci rääkinud.

rohkem kui surma.

„Jnimeselooom!" sajatasin. ,Mis te's te
gite, et Politsei teid taga otsib?
„Mittc mingisugust kuritööd, härra
Härra Kehkadiwei
„Scitsme rätsepa juures käisin, enne kui
leidsin sobima. Wõimetud rätsepad siin
Tartus!"
„Miks? Kas teised ci andnud enam
krediiti?"

ma üsna juhtumise kombel sattusin kahtluse

alla. Wannun teile Kolmainn Jumala ni
mel: ma olen süütu. Aga minge, unuge
ruttu, Päästke mu naine, kui teda weel üldse

saab päästa. Ma ootan teid siin wosastikus.
~Ma ei taha olla lobadik, kuigi mul on

"Jüri Kask tuli koju ja... oli üks roo
mus jällenägemine. Ent nüüd wõttis koha
lik konstaabel mi u n oma hoole alla
ta saatis raudteejaama ühe wähctuntud ars
tikcje. kes aga, kõigele waatamata. ikkagi oli

teinud .midagi.' Üsna hiljuti lugesin ajale
hest. et kraadepoiss T. külast, see prunnisil
malinc jomm, oli samal ööl teinud wägcwat
mürglit ja pistetud pokri."
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"Hääl" põlisest metsast
Tartu trükitöõsturid külastasid Aakre metsades elutsewat Kusta Toomi, kes seal trükib ja
auuab wAja ajalehte
Toomile kingitakse triikikoja-fisseseade

Tõraweresse asutati Maanaiste Selts. Nen
pävwil teostus Meeri walda teise maanaiste or
ganisatsiooni ellukutsumine, nimelt Tõrawere kül
la. Asutamiskoosolekust wõttis osa 10 perenaist.

Tartu trükitöösturite poolt korraldati
neil päewil ekskursioon Kusta Toomi (Au
gust Tomingase) trükikotta, mis asub Wõrts
järwe ääres metsas. Sellest omapärasest
ekskursioonist wõttis osa ligikaudu 25 Tartu
trükitöösturit.

Ajutisse juhatusse waliti esinaiseks Pr. G. Org.
liikmeteks Leida Margus ja Anni Mosin.

Tartust wäljuti omnibusega, sõites üle Elwa
sa Rõngu kuni Puhasteni. Sealse maantee 54.
kilomeetriposti juures tehti peatus, kuna edasi
sõit trükikoja juurde osutub wöimatuks, sest ta
asub umbes 1 km maanteest eemal. Trükikoja
juurde ei wii ühtki teed. nendel, kes sinna taha
wad minna, tuleb leida tee umbes kilomeetri ula

meline delegatsioon. Alles siis, kui eelwäel õn

Toom tawäliselt teeb siis, kui ta läheb kodunt
ära. Igakord wötab ta kaasa oma trükitähtede

ke uksel ilutseb silt „Hääl". See on ajalehe ni
mi, mida Kusta Toom wälja annab.
primitiiwne ja wana, asub maja seina ääres. Täh-

romaanil on jäetud trükkimata, kuna selleks ei ole
trükikojal wajalikke tähti.

trükitööstur Kusta Toomile oma töökojast tähti,
üks trükikoda on nõus isegi andma terwe tähe

nestus Kusta Toomiga jutulesaamine, tõttasid ka
teised kohale.

Trükikoda asub wäikeses majakeses, mil

Trükimasin, mis oma ehituselt äärmiselt

tagawara.

Tartu trükitöösturite Poolt peale tutwumist
trükikojaga otsustati anda wajalikku täiendust

Kusta Toomi trükikojale. Nii lubas iga Tartu

kasti wajalikkude tähtedega. Tähtede tagawara ta
hetakse täiendada niiwõrd, et trükikojas oleks wõi

malik korraga trükkida 4 lehekülge, mitte 4 ri
da, nagu see on Praegu. Kuna aga trükipress on
wäga wana ja tarwitamiseks mittekõlbulik, siis
kõrwaldatakse ka fee puudus ja Tartus lastakse
walmistada üks lihtsam, aga siiski praktilisem
äratõmbepress.

Need asjad saab Kusta Toom kätte siis, kui
ta 2 nädala pärast, nagu ta seda külastajatele
lubas, Tartu tuleb.

Külastajatele Paistis silma, et
majauks oleks nagu haawlitega läbi lastud.
Tegelikult on aga augud ukse sisse tekkinud
selle kordumast kinninaelutamisest. mida Kusta

Wiljandi moodsaim maja

kütked on paeluwad. Nagu nägematud käed hoia
wad inimest kinni, talutawad teda ja kauged, sa
laduslikud hüüded kutsuwad teda kaugele, edasi

minekule. Julgustawalt, elustawalt kohisewad
puulehed ja hurmawalt lõhnawad kanarbik ja
lilleõied...

Ametlikud karjasaaduste
hinnad Londonis 2. sept.
WSi:

Man»chesteris: Taani 136—189 sh. per.

cwt., Rootsi 125—127, Eesti 120—122, Soome
124—126, Läti 120—124.

enne ära oodata turu stabiliseerumine, mis wõtab
kindlasti wähemalt paar nädalat aega. Igatahes

aga ei loodeta liiga suurt tõusu hindades sel
aastal.

PeSon:

Taani 97 kuni 99 sh. per. cwt.. Rootsi 94

Meie wäiksemate sadamate (s. o. sadamad
peale Tallinna) tegewuses ilmneb tänaMu wä

liSsöi»du alal tagasiminek. Laetvade liiklus

jäi küll eelmise aasta tasemele, kuid weod wähene
sid tunduwalt.
Reisijate läbikäik kõnesolewate sadamate ja mä

lisriikide wahel oli tänawu 7 kuu kokkuwõtteg
6.385 ja eelmisel aastal samal ajal 7.724. wä
hem seega 17,3 prots. Armatawasti kasutasid mä
lisreisijaid teiste sadamate asemel enam Tallinna
sadamat, sest wiimases kaswas läbikäik. Kaubade
läbikäik wälisiõidu alal oli tänamu 29 prots. mä-

suurenes 13,5 prots. ja kaupade läbikäik tõusis
11,2 prots.

Uus turbatööstus
Majandusministeeriumi tööstusosakond andis
Pilka turbatööstusele loa Tammistu wallas asuma
raba kasutamiseks, seal turbatööstuse sissesead
miseks ja töötamiseks. Tööd leiab seal 14 töölist.

prefektilt 20 kr. wõi 13 ööpäewase arestiga.

Neljast juhatusli ilmest oli wähe. Seni töö

tas Otepää piimaühing nelja juhatusliikmega.
Nüüd täiendati erakorralisel peakoosolekul juha
tust wiienda liikmega, kelleks sai Wana-Otepää
wallawanem W. Susi

jäid, kui eelmistel aastatel samal ajal. Supel

rannas wõib näha pidewalt suplejaid, sest järwe

wee soojus püsib 20 kraadi piirides. Suwitus

hooaeg lõpeb ametlikult 15. septembril.

Ka kaitseliit protesteerib. Elwa linnawalitsu
sele esitati protest planeerimiskawa wastu ka kait

ülespidamist.

Pärnumaalt
Triiviw paat Pärnu lahes. Esmaspäeva õh

tupoolikul leidsid Tahkuranna kalurid Pärnu la«
hest sõitjateta sõudepaadi, mis triivis lainte käeS
sihitult. Kalurid toimetasid paadi Pärnu sadama,
kapteni korraldusse.

Pärnust
Naine nõuab mehelt elatisraha. PärnuS K«
ruselli tän. 101 elutsew Agnes Meriwälja pöör
dus politsei poole palwega, alustada juurdlust te»
mast lahutatud mehe Paul Meriwälja kohta tema

töölaagrisse saatmiseks. Nimelt ei andwat P«
Meriwälja oma lapsele elatist.
Algasid sügisesed ringkonnakohtu istungid.

Pärnus algasid esmaspäewal Wiljandi-Pärnu,

ringkonnakohtu sügisesed wäljasõidu istungid, miS!
kestawad 10. septembrini.

Leedu 15'/ z lbs. 12.

Turu seisukord oli sel nädalal kindel, kuid müü
lides tekkis raskusi. Hinnad näitasid järjekordset
tõusu. Nõudmine on wiimasel ajal wähenenud,
arwesse wöttes kõrgemaid hindu. Munaturu seisu

ostulepingu-kawaga, mille kohaselt asundusamet

seltsile pakub müüa Are wallas asuwat Warsa
kopli talu, mille suurus 45.54 ha. miS oli senk
seltsi käes rendil ja selts kasutas seda
lina. Asundusamet tahab talu eest saada 3500 ?r<
Põllumeeste selts on talu ostmisega põhimõttelik
kult nõus.

Tavalt

neerimiskawa järgi juhitakse kaitseliidu kodu aiast
üle ilutiikide jalgtee, et saada ringteed ümber Arbi
järwe. See aga rikuks elusa pargi sootuks ja krunt
kaotaks palju oma wäärtusest. sPealegi on kaitse

hale. Jmastu Söjainwaliidide Kodu. mis asub!

liidul kawatsus krundil teostada suuremaid ehi
tusi ja korraldustöid

Põllutööminister A. Tupits Jmastp lõikuSpü

1,5 km kaugusel Tapast, korraldab pühap., 11. sept.

Jmastu mõisa pargis suurejoonelised lõikusepüha

pidustused, millest on oodata aukülalisena osa

wõtma ka põllutööminister A. Tupits. Minis

ter esineb peokõnega lõikusepüha wabaõhuaktusel-

1000 kr. eest kütteainete kokkuhoidu. Walga
maawalitsusel on walminud aruanne Walga maa

Aktus algab kell 1 päewal waimuliku talitusega
Kadrina õpetaja praost G. Beermanni teenimisel.
Õhtupoolikul on maanoortewahelised ketruswõist

walitsuse ja selle asutuste ja Walgamaa walla

lused ja peale seda wabaõhupidu.

omawalitsuste kütteainetekulude kohta 1937./38.
a., missugune aruanne on nõutaw peale küttenor

mide kindlaksmääramist. Aruandeaastal osteti
kütteks maawalitsusele ja selle asutustele 857,77
kantmeetrit 3. sordi küttepuid, waldade poolt sa
mal ajal aga 5921,98 kantm, kokku 6779,75 kant
meetrit. Ara põletati maaw. asutustes 895,97,
walla omawalitsuste asutustes 5674,63, kokku
6570,60 kantmeetrit puid. Ettenähtud normidega
wõrreldes saawutasid maawalitsuse asut. kokku
hoidu 31,03 ja wallad 761,37, kokku 792,40 kant
meetrit. Rahas oli säästu kokku 1406. kr. eest.

Wõru tn. elaw Ljubow Tamberg tegi politseile

on elukutselt kaewumeister. Naine süüdistab meest
perekonna toetuseta jätmises. Mees on juba möö
dunud aasta detsembris kodunt lahkunud ja keel
dub igasuguste nõudmiste Peale oma kahele ala
ealisele lapsele elatisraha maksmast. Naine pa
lub meest töölaagrisse mõista.

TSrwafl
Alustati Patküla maantee wälj «ehitamisega.

Teisipäewal alustati Tõrwas Patküla maantee
lõpliku wäljaehitamise mullatöadega. Tee ehita
takse kruusateeks, kusjuures teele weetakse 130
ehitamiseks 1500 krooni.

Taani 151/2 lbs. 14 sh. per. 120. Rootsi 15}*
lbs. 13 kuni 13/6, Eesti IOV2 lbs. 12/6 kuni 12/9,

Pärnu Põllumeeste Selts ostab talu. Põllu

seliidu Tartumaa malewa poolt. Elwa uue pla

Taani peekonihind jäi sel nädalal muutumatuks,
kuna aga teised sordid tõusid 1 sh. worra tsentne

Algas tuletõrjeniidal. 5. skp. algas Tõrwas
tuletõrjenädal, mis kestab 11. skp-ni. Tuletõrje
nädalal on ette nähtud lehtedega korjandus, kac
bikorjandus ja 11. skp. tuletõrje demonstratsioon.

Mftttimaalt
Räpina leerimaja walmis. Kewadel alatud

Räpina ew. lut. koguduse leerimaja ümberehitus
lõpetati neil päewil. Kuigi ehitus kogudusel läks
maksma üle 6000 kr., on nüüd saadud ajakohane
leerimaja, kus korterit leiab ka koguduse abiõpe
taja.

Linna elanike arw kahaneb. 1. augustil oli

Tapa aadrcsslauas registreeritud 1774 meest ja
1938 naist, kokku 3702 elanikku ja 1. sept. 1750
meest ja 1937 naist, kokku 3096 elanikku. Seega
kahanemine 6 hinge worra. KahanemistendentS
walitseb juba pikemat aega. Nii wähenes elarnke
arw k. a. weebruaris 36. märtsis 24, aprillis 21,

mais 6. juunis 34. juulis 2 ja augustis 6 ini

mese wõrra, kokku seitsme kuuga terwelt 129 hinge wõrra.

Rakwerest
Linn sai 1000 kantmeetrit turvast. Teisipäe

val käis Rakwere linnavalitsus ja rewiSjoniko
misjoni esindajana linnavolinik E. Pihlal linna

turbarabas, mis asub MZdrikus. Eelolevaks tal
weks on linna jaoks valmis lõigatud turwast um
bes 1000 kantmeetrit. Varematel aastatel linn
oma rabast nii suurel hulgal turwast pole saanud.

Linna nakkushaigla vahetab personaali. Kol
mapäewast arwates loetakse Rakwere linnale kuu
luwa nakkushaigla teenistusest lahkunuks kogu

haigla personaal peale haigla juhataja. Lahku
jaid on 4 isikut. Linnavalitsus nende lahkumise
põhjust ei avalda. seletades et lahkumine sünnih
nende omal palwel.

Wirvmaalt
Uus insener Wiru maavalitsuses. Wiru maa
valitsuse ehitus-teedeosakonna nooremaks insene
riks palkas maavalitsus Wold. Kaiki, kes seni töö

tas Tallinnas.

Narwast
Reisijate liikumine CeSti-Wene vahel. Au
gustlkuu jooksul sõitis Nõukogude Wencst Narwa

saama kaudu Eestisse 72 reisijat. Sama aja

jooksul sõitis Eestisse Narva jaama kaudu Nõu
kogude Wenesse 60 reisijat. Reisijaiks on olnud
peamiselt saarkondade ametnikud ja turistid.

kord püsib oga arwatawasti siiski soodsamana
lähemate nädalate kestel.

nähtud 4 äriruumi, lisaks neile suured ruu
Piima hind
mid linna-apteegile. Teisele korrale tulewad
uuema aja nõuetele wastawad restorani
Piima hindade noteerimise komisjoni koosole
ruumid ja ruumid panga jaoks, mis antakse kul 5. septembril 1938. a. noteeriti talupidajate
wälja. Pangaruumi saal ulatub läbi kabe poolt müüdawa piima hinnaks Tallinnas ühe
majakorra. Kolmandal korral on ette näh liitri eest:
1. waliku rõõskpiim lahtiselt nõudes piima
tud moodsad wõõrastemaja-ruumid ja ka
kauplustele 12 senti liiter. 1. waliku rõõskpiim lah
5-toaline korter. Wiimane on juba ühele tiselt nõudes piimatööstustele 11 senti liiter. 2.
notarile wälja antud. Neljandal korral on waliku rõõskpiim lahtiselt nõudes piimakauplustele
ainult elukorterid, üksikud toad. Maja saab 10 senti liiter. 2. waliku rõõskpiim lahtiselt nõudes
muide ka esimesena Wiljandis tõstetooli ja piimatööstustele 9 senti liiter.
warustatakse raadio-ühisantenniga. mis ka
Wõi hwd
on linnas täieliseks uudiseks. Igasse kõrte
Wõi hinna noteerimise komisjoni koosolekul
risse resp. tuppa tuleb peale selle weel tele
foniühendus. Ruumid saawad tammeparketi 8. septembril noteeriti wõi hinnaks 166 senti kg
põranda. Maja, mis walmib lõplikult täna franko saatejaam ja seda wõi eest, mis tulnud
29. aug. kuni 4. septembrini s. a.
wu hilissügisel, veab andma sissetulekut sisse
Tendents: püsiw.
20.000 kr. aastas.
Maailma
langus
hem eelmisest aastast, mis tingitud peamiselt
Mõttes weod suuremad kui 1937. a. Reisijatewedu

Kaks meest ja prefekti kolm karistust. Rõn
gus joobnuna mustlaste peksmises ja rahurikku
mises sai Tartu-Walga prefektilt karistada Wal
guta mees Jüri Mändmaa, kellele määrati karis
tuseks 23 kr. wõi 7 öödpäewa aresti. Otepää
mees Jwan Wentshikow sai karistada loata moo
torratta juhtimeses Wiljandi-Pärnu prefektilt 30
kr. wõi 20 ööpäewase arestiga ja Lääne-Saare

kantmeetrit kruusa. Krediiti on määratud tee

hea ning on arwata, et soodus turu seisukord kes
tab weel wähemalt kaks-kolm nädalat.
Munad:

Ranna s»õ idu alal olid tänawu 7 kuu kokku-

bitsesid peamiselt mustlased.

95, Eesti 92—93, Leedu 91—93, Poola 89—92.

rilt. Turu seisukord oli kindel ning sissetulnud
peekon klaariti wälja raskusteta. Nõudmine on

metsamaterjali wäljaweo wähenemisest.

elajatest nõuti 60—1001 kr. ja ühel juhul 150 kr.
Kuna tänawu loomasööda saak osutub heaks, on
karja wähendamine tagasihoidlik. Hobustega lau

awalduse oma mehe Alfred Tambergi wastu, kes

dala kestel wähe tõuSta. Igal juhul tuleb aga

Wäiksemate sadamate tegewu
ses tagasiminek

eest maha jätnud oma perekonna ja ei anna talle

makstes 6—lo kr., wanemad kuni 23 kr. Kuri

dade. Wöitagawarad külmutusmajades olid 27.

Wiimase kahe nädala kestel on laoseis wähenenud
60.000 tsentneri worra. Kaubandusringkondades
avwatakse, et wõihinnad wõiksid lähema nelja nä

152.000 krooni. Keskküte ja soojawee-warus

silmatorkawalt wähe. Põrsad olid üsna odawad,

Malgast
Kaewumeistrit kollitab tõõlaager. Walgas.

477.000 tsentneriga eelmisel aastal samal ajal.

tus, mille ehitas Tallinna firma A. Tõnis
son, läks maksma 43.000 kr., maja kunst
graniidiga katmine 4600 kr. jne. Maja sisc-

Friedrichsoni, 31 a. vana, eluk. Tallinnas Vide
viku tn, 15—5. T. Friedrichson on juba 7 aasta

Asumaade wõihind on sel nädalal tõusnud 1—
2 sh. tvõrra tsentnerilt. Mandrimaade wõisortide
hinnad jäid ametlikult muutuseta, kuid tegelikult
toimusid müügid I—2 sh. alla eelmise nädala hin

augustil s. a. 649.600 tsentnerit, wõrreldeS

mille projekti walmistas Tallinna arhitekt
E. Sacharias. on eelarwes ette nähtud
230.000 krooni, kuid linnawalitsus. ehitades
majanduslikul teel, on weendunud. et see
summa ära ei kulu, waid et tullakse läbi
200.000 krooniga. Seni on kulutatud

jäid wähepoole. kuna hobuseid oli toodud müügile

Walaamaalt

Londonis: Taani 133 sh. per cwt., UuS-

eriti suursuguse ilme.
Neljakordse hoone alumisel korral on ette

Weel üks „rongaisa" tõõlaagrisse. Linnawa.
litsuse sotsiaalosakond otsustas esitada TallinnaHarju prefektile tõõlaagrisse paigutamiseks Tiit

wal Pärnu Põllumeeste Seltsile ettepanek koos

Meremaa 122—123, Leedu, soolatud 114, Leedu,
soolata 111—114, Hollandi 111—113.

seinad ehitati telliskiwidest, wälisseinad tse
mentkiwidest; wiimased, nagu öeldud, on
kaetud kunstgraniidiga, mis annab ehitusele

gusega. Viljandis oleks see esimeseks walgusrek.
laamiks.

kus ta ühes wäljawõttes metsaelu kohta märgib
järgmist:
„Metsaelu on igaw inimesele, eneses keskus
telles, igawesti waheldudes, saabudes, möödudes

Linna nns ärihoone läheb maksma 200.000 krooni

Wiljandi uus..Pilwelöhkuja" Pärast telliuguist wabanemist

Põrsaid oli müügil wõrdlemisi rohkesti, kariela

hed ETK. Seadeldist valgustatakse neoonwal

tööministeeriumi asundusametilt saabuS teisipäe-»

Aga ka palju wangistawat pakub mets, ta
surub endas wiibijaile omapäraseid muljeid; ta

Wiimased maksawad 800 kr. tükk. Ehituseks,

ülesseadmiseks linna uue ärihoone katusele. Siia
pannakse üles 1,5 m läbimõõduga sõõr, milles tä

Hiline suwitus. Haruldaselt soodsad ilmas

des nendega ühiseiks laaneelanikeks.

Wiljandi linnawalitsus hakkas läinud
aasta augustis ehitama südalinna Tartu
ja Lossi tän. nurgale suurt ning moodsat
ärihoonet. Maja oma 10.000-kantmeetrilise
mahuga, keldriruumid kaasa arwamata, on
linnas suurimaks ja moodsaimaks ehituseks
iseseiswusaja kestel. Hiljuti ta wabanes
tellingutest ja pakub imposant. waadet igale
möödujale oma kunstgraniidiga kaetud sein
tega. Huwi äratawad ka äriruumide waate
aknad, mis oma mõõtudelt Wiljandi seniste
mõistete järgi on tohutud. 5 m laiused.

kahe asemel.

tikuolud pakuwad häid wöimalusi hiliseks suwita
miseks. mida ka Elwa suwitqjad innukalt kasuta
wad. Praegu on kohal tunduwalt rohkem suwita

dust ei tule metsas elutsejal ja näib, nagu lähek
sid inimesedki metsloomadega ühte käiku, muutu

4 rida kirja. Ja et lehte wälja anda, siis tuleb

Valgusreklaam uuele ärihoonele. ETK üüris
endale linnawalitsuselt õiguse valgusreklaami

Praegu trükib Kusta Toom oma uut romaani

loodusejõud ja aastaajad. Mingisugust wahel

tede tagawara on aga trükikoja omanikul alati
endaga kaasas. See trükitähtede hulk omanikul
pole just suur, kuna nendega wõib laduda ainult

õpetaja kohustetäitjaks. Anna Kurikoff on omal
palwel wabastatud Pärsti algkooli õpetaja kohalt.

Elwa

„Kohisewa metsa all",

Kusta Toom oma külaliste keskel. Wasakult: R. Kirp, R. Mölder, K. Toom (kaabuga),
tema kõrwal K. Melso

Elmar Saarepera Adavere algkooli õpetajaks
ja Hilda Peerna Wiljandi progümnaasiumi
WUjandist

Nõo laat. Teisipäewal peeti Nõos laata.

trükkida seda 4 ua kaupa. Praegu on trükikojal
tööd õige rohkesti, kuna omanik Kusta Toom
trükib samas kirjanik Kusta Toomi romaani, kes
on esindatud ühes ja samas isikus. Osa romaani
on juba trükitud, kuid weel palju on teha tööd
romaani trüki lõpulewiimiseks. Tiitelleht uuel

samaa progümnaasiumi õpetaja kohustetartiakS,

suletawast algkoolist õppejõuna Tõrawerre pr.
Saare. Kool hakkab töötama 3 õpetajaga endise

santi.

Wasakul: Kusta Toom oma toimetuse ukse kõrwal. Paremal waade trükikojale

Viljandimaalt
Määrati õppejõude. Haridusministeeriumi
poolt on määratud: Vladimir Meisner Polt.

Tõrawere 6-kl. algkoolile uus õppejõud. Meeri
walla Tõrawere 6-kl. algkoolile lisatakse tänawu
juurde üks klassikomplekt. ka wiiakie .Meer: as.

Sule maanoored tegid õppereisi Taewaskotta.
Luke maanoorte ringi juhi Karl Luku poolt korral
dati õppereis noortele ümbruskonna eeskujuliku
matesse taludesse. Tartu katsejaamadesse. J. Ot
tase tallu ja Taewaskotta. Osa wõtsid 40 ekskur

tuses läbi metsa. Kuna oli karta, et nii suure

setskonnaga maja juurde liikudes wõib trükikoja
omanik Kusta Toom lihtsalt metsa kaduda, siis
otsustati selle wältimiseks appi wõtta kawalust.
Trükikoja juurde saadeti kõige esmalt kaheliik

Tartumaalt

Saksa Statistikaameti arwestuse järgi on
maailma wäliskaubanduse langus käesolewa aas
ta teisel weerandil eelmise ajaga wõrreldes a e g

la s emaks jäänud. Wäliskaubanduse läbikäik
on küll tänawu teisel weerandil olnud 5.8 prots.
wõrra eelmise weerandi läbikäigust wäiksem. kuid

eelmisel weerandil oli langus koguni 13,8 prots.
Siin peab aga seda märkima, et aasta teisel wee
randil on olnud wäliskaubanduse wähenemine ta
w al i s e k s nähtuseks ja seepärast ei saa öelda,
nagu oleks siin käesolewal korral erilise konjunf
tuuri nõrgenemise tunnusega tegemist.

Wäliskaubanduse wähenemine on esijoones

põhjustatud sellest, et hinnad on maailmatu-

Wilja kokkuost areneb normaalselt
TS«a algas ost Mustwees, PuKas, 1.-Zaanis ja Lihulas
Riigi Wiljasalwe poolt teostub praegu
wilja kokkuost mõnes suuremas keskuses,
kuna suuremaulatuslikult algab see arwata
wasti käesolewa kuu lõpul.
Kõigepealt alustati kokkuostu Tartus.
Tallinnas, Pärnus. Rakweres ja Viljandis.
Lisaks sellele algas esmaspäewal ost Jõge
wal ja Abjas ja täna tehti sellega algust
Mustmees, Pukas, Lihulas ja lärwa-laa
nis. Peale selle algab 8. sept. wilja kokku
ost Antslas. Nende 12 kohaga piirdub siis
esialgu kokkuost.

Suuremaulatuslik kokkuost raudteel lii
kumate toimkondade poolt, nagu öeldud, al
gab septembri lõpul wõi koguni oktoobri alul.

wad wiljapeksutöödega lõpule. Kewadel

uut-kokkuostu ei tule.

Seni ostetud wilja kwaliteet on üldiselt
hea ja ainult üksikutel juhtudel on wilja
tulnud tagasi saata. Tegemist on siis olnud
kas ainult põllu-kuiwa wiljaga wõi nogitera
esinemisega nisus.

Riigi Wiljasalwe direktor KooritL
on isiklikult käinud kohtadel kokkuostu jälgi
mas ja on wõinud weenduda. et ost areneb
kõigiti normaalselt. Wilja kwaliteet on ena
mikus hea ja on olnud koguni juhuseid, kus
nisu wäljamaksuhind on olnud üle 23 sendi
(keskmine hind on teatawasti 22 senti), pa
rema rukki eest on maksetud kuni 1(5,8 senti

See oleneb sellest, kuidas põllupidajad jõua-

kilo eest.

rul langenud, nõnda et wahetatud kaupade hulk on

wiimane oleneb seal õige suurel määral wälja.

ainult 3 prots. wõrra kahanenud. Kui meie aga
1938. a. teise weerandi wäliskaubanduse läbikäik»

wõrdleme möödunud aasta wastawa aja läbikäi
guga, siis näeme, et wäärtuse poolest oli ta tol
lest 17 Prots. ning koguse poolest 11 prots. wõrra
wäiksem.

Iseäranis suur on olnud wäliskaubanduse
wähenemine wäljaspool Euroopat astuvates rii

kides ja seda eriti wä lja w e o alal. Kuid ka

nende riikide sissewedu on Palju wähenenud, sest

weo wõimalustest.

1937. a. teisel weerandil oli Euroopa riikide
wäliskaubanduse läbikäik 17 miljardit rmk., mil
lest oli sissewedu 9,7 ja wälmwedu 7,2 miljard,

rmk. Tänawu on aga läbikäik olnud 11.3 mil

jard. ja sellest langes B,õ sisscweo ning 6,3 mil
jetrb. rmk. wälsaweo arwele. Väljaspool Enroo
pat olewate riikide wäliskaubanduse läbikäik on
aga 13,3 kMu 10,3 miljardi rmk. langenud.
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TARTU TEATED

Llus turukorraldus ei rahulda
kõiki kaubitsejaid
' Turgude ümberasetus ja kaubitsejate pai
gutus uutele seisukohtadele, mis Tartus hil
juti läbi wiidi, ei rahulda kõiki neid, kes tu
rul alaliselt kaubitsewad. Uue korralduse
- järele tuleb nendel, kes kaubitsewad mar
jade, aod- ja puuwiljaga, alaliselt wahetada
oma seisukohti wõi iga päew „ümber istuda".

Selline korraldus on tehjud nendele kau
bitfejatele, kelle seisukohad asuwad Uueturu

tänama ja kaalukoja wahelisel turuplatsil.
Kuna kõigil, kes pikemat aega turul kaubit
senud, on tekkinud oma kindel ostjaskond,
siis toob alaline koha wõi seisupaiga waheta
mine ama kahju, sest tihti ei leia ostja otsitud
kaubitsejat üles.

Wiimane asjaolu tekitab kaubitsejates
eeltähendatud turuosal rohkesti rahulolema
tust ja kohtade wahetamisel hommikuti tihti
ka tüli, mida turu korrawalwuritel tuleb la
hcndada. Ka ostjaskonda ei rahulda selle
' turuosa korraldus, sest perenaistele, kes juba
aastaid harjunud turul asfalt-jalgteil liiku
ma, ei Paku lõdu enam turnida munakiwidel,
et üles otsida kaubitsejaid.
üldist rahulolemist teenib aednike asetus
turuhoone ette, kus need perenaistel, rohkem

kui kunagi warem, käepärast on. Ka suitsu
" kaladega, kodu- ja metslindudega ja terawil
jasaadustega kaubitsejad on oma seisukohta

dega rahul, ja samuti rahuldab nende Prae
* gunc seisukoht ka ostjaskonda.

Senisest märksa parem on ka talurahwal
nüüd, kus wahekauplejad täiesti nendest
5 eraldatud, turul kaubitseda; ei ole enam seda
. tüli seisukohtade pärast, nagu warem tihti
ette tuli.
Eriti märkimist Määrib asjaolu, et kord

5000 kodukaitsjat koguneb
pühapäewal Tartu
Tartumaa Malewa aastapäewapidustused
kõrgete külaliste osawötul

Eelolewal laupäewal ja pühapäewal toi
muwad Tartus Kaitseliidu Tartumaa Ma
lewa 20. aastapäewa Pidustused, mis tõo
tawad kujuneda mitmekesisteks ja laiaula
tuslikkudeks. Tartu koguneb ligi 5000 ma
lewlast, Naiskodukaitse liiget ja noorteorga
nisatsioonide esindajat, kes pühapäewa hom

mikupoolikul Raekojaplatsile ja Söögitu
rule riwistMvad hiigelparaadiks. Pidus
tustest wõtawad osa Sõjawägede ülemjuha
taja kindral J. Laidoner ja Kaitseliidu ülem
kindral J. Orasmaa.
Aastapäewapidustuste kawa on jagatud
nii, et laupäewal toimuwad spordiwõistlused
ja pühapäewal paraad, aktus, rahwapidu
jne. Laiaulatuslikuks kujunewad wõistlu
sed, millest wõtab osa umbes 300 kergeMstiklaft, käsipallimängijat jne. Palju
huwi tõotawad pakkuda ka ratsawõistlused
maahobustega, mis korraldatakse pühapäe
wa õhtupoolikul. Hommikupoolikul on näh
tud ette paraad, peale lõunat wabaõhu-ak
tus näituswäljakul, kus sõna wõtab ka Sõ
jawägede Ülemjuhataja, õhtupoolikul rah
wapidu samas ja õhtul teatrietendus.
Kuna Pidustuste puhul on peale osawõt
jäte oodata Tartu ka hulk Tartumaa rah
wast, kujuneb celolew pühapäew taas üheks

liiklemisrohkeks ja elewaks päewaks.
Tütarlaps pool aastat kadunud
Ema tuli Haapsalust Tartu oma tütart
otsima
Toimetuses käis oma häda kurtmas lesknaine

2. Dil MillllWlW IM telflCDe
Ujumises kaks uut rekordi ja 50V0 m jooksus püstitas uue re
kordi rms. Lulla. Jalgpallis wõitsid tartlased s:v
Eile õhtupoylikpl lõppesitd Tartus Tamme staa
dionil 2. diwiist mcistriwöistlttsed, kus kaks pärwa
kestnud jöukatsumiste järel selgusid uued diwiisi

meistrid kergejõustikus, ujumises ja jalgpallis.
Ka wõistluste lõppäewale «las 'kaasa ruhkearwuline
sõjawäclaste pere . HuwigÜ jälgis wõistluste käiktt

ka diwiisiulem kindral J. Kurrs koos wäeosade
ülematega. .Teise wõistluspüewa paremaks alaks

kujunes 5000 m jooks, knS rmS. Lulla Püstitas
uu« diwiisi rekordi ajaga 16.24,2. Ujumine oli
aga piicwa silmapaistwam ala, kus 100 m ja 460
m distantsil ületasid endisi diwiisi rekordx päris
mitu meest. Wõistluste lõpul jagas diwiisiulem

kindral J. Kruus wõitjaile wäärtuslitte auhindu,
soowides kohtadele tulnuile õnne.

Tulemused' kujunesid järgmisteks: 100 m
ujumi ses» tuli esimeseks p. asp. Limeon, Tartu
sw. ringk. 1.18,2 uus 2. diwiisi rekord, endine
rekord kuulus 1931. a. alates Kangro nimele aja
ga 1.20,2. Teiseks tuli rms. Trummal, Tartu sw.
ringk. 1.19,2 ja kolmas kuldujuja rms. Kangur,

Tartu sw. ringk. 1.20,0. Wiimane ujus

rinnuli.
400 m u j u«n is e s saawutas esikoha rms.
Trummal, püstitades uue 2. diwiisi rekordi ajaga
6.37,3, endine rekord kuulus Kangrole 7.19,7.

Teiseks tuli rms. Kangur rinnuli ujudeS ajaga
7.10,7 ja kolmandas jäi rms. Hein, Tartu sw.
ringk. 8.20,3, kes ujus samuti rinnuli.

Kergejõustikus wõitis 100 m j o o ks u w. a. o.

Tõrwa—Puka wõistlesid kerge
jõustikus
Pühapäewal peeti Tõrwas Tõrwa-Puka spor
diklubide waheline kergejõustikuwõistlus, mis oli
esimesi nende wahcl. Võit jaks tuli seekord Tõr
wa 53:45, sest Puka varemaid sportlasi oli wõist

Liina Koidusaar, kelle tütar Hclwi enam kui 5

Muidu tagajärjed kujunesid keskmisteks:

mise pidid lõpetama ja tapamaja juurde asu
ma, kus juba ammu nende koht oleks Pida

aastane, heledate juuste ja sinisilmadega, korralik#
kude elukommetega tütarlaps, kes lõastamata oma

nud olema.

noorusele uäcb wälja täidlase neiuna. Ema ja

100 m 1) Jänes (T.) i 1,6; 2) Taar (P.) 11,8;
3) Darsh (T.) 400 m 1) -Peterson (P.) 62,0; 2)
Ojalicht (T.) 63,2; 3) Darsh (X.) 70,2; 1500 m

tööga

Mõni aasta tagasi asutati Tartus Kar
lowa mõisa aias koolide õppeaed warusta
- miseks õppematerjalidega ja õpilaste tööta
.mise wõimaldamiseks. Koos tarbeaiaga on
samasse arendatud ka iluaia osa.

kuud jäljetult kadunud. Helwi Koidusaar on 15#

tütar elasid koos Haapsalus, kuni möödunud aastal

jõulupühade eel Helwi kodunt lahkus. 22. dets.
saadik pole ema tütart enam näinud.

Helwi Koidusaar oli tulnud Tartumaale. Lai
use >valda Too tallu teenima. Sealt lahkunud ta
weebr. lõpul, lubades tulla Tartu tcenistuskohta
otsima. Sellest ajast peale Pole Helwi Koidusaart

keeai enam näinud ta on tänaseni jäljetult ka
dunud. Ema püüdis algul tütart leida kirja teel
järelepärimistega, kuid kuna need ei andnud taga

järgi, sõitis ise neil päcwil Tartu. Kuna tal
siin tuttawad puuduwad, astus õnnetu ema ühen#

x- Et wanematele näidata oma noorte töö dusse kirikuõpetajatega, kelle kaasabil otsimist teoS
" tulemusi, siis on otsustatud õppeaed ka tama hakkas.
Esialgu pole aga Helwi Koidusaarest leitud
publikule külastamiseks awada. Koolide õp
peaed on külastamiseks eelolewal jälgegi. Siiski ema ei jäta lootust, waid lubab
jätkata, kuni tütre leiab kas elusalt wõi
ncljapäewal ja esmaspäewal kl. 6—7 õ. ja otsimist
surnult.
pühapäcwal kl. 12—13 lõunal. Külasta
Õnnetu ema palub kõiki, kes Heltvi Koidusaa
- satele annab seletusi õppeaia juhataja H. rest midagi teaivad, teatada «Postimehe" toime
tusse.
Kõiwa.
Kinniswaramaks Tartus 450.000 kr.
Tartus suurenes kinmswaramaks 7S.VVV kr. wõrra. Maksu suu
renemise põhjustasid kõrgemad üürihinnad ja korralik kontroll
Suurturg üksi maksab 24.277 kr.
Tartu linna majandusosakonna juhataja
J. Alem m e r andis ajalehe esind. ju-tuajamise, kus ta puudutas seoses möödunud

kinniswarade hindamisega kinniswaramaksn
küsimusi.
Linnawolikogu 14. märtsi otsusega wõett waStu

sundmätrus. et kõik kinniswarad Tartu linna

administratiiwpiires tulewad kinniswaramaksn
määramiseks ümberhindamisele, kusjuures maksu
määramise aluseks wõetakse jaanuarikuu sissetu

lek. Linnawolikogu poolt wõeti wastu 13. juunil
ka uus kinniswarade hindamise juhatuskiri, kuna
endine juhatuskiri oli wananenud ja ajanõutele

mittcwastaw. Juhatuskirja koostas liunawalit

süse rahandusosakond. UueS juhatuskirjas on

ette nähtud mitmed olulised muudatused
maksumaksjate kasuks.
Juhatuskirjas kõrgendati elumajade Puhtast sisse

tulekust kulude mahaarwamise protsenti I—3
wõrra. Artvatakse oma weewärgi kuludeks maha
korteri üürihinnast 2—3 krooni kuns iga korteri
kohta. WäheNdatt kinmiswaramaksu 10 prots.
wõrra neis linnaosades, kus kinniswara omanikud
on kohustatud parandama ja korras hoidma kõnni

teid. Samuti ei arwata uue juhatuskirja alusel
kinniswaramaksn alla .hooneid ümberehitamise
ajal, mille tõttu nende kasutamine on wõimntu
wähcmalt kahe kuu jooksnl.

Maksu alla ei kuulu samuti sunduslikult

mittechistatawad krundi osad. Oluliseks muudatu
sekS uues juhatuskirjas oli see, et ümberhindamise
teostamine Pandi linnawalitsuse rahandusosakond

aa peale. Rahandusosakond on kinniswarade
Ümberhindamise läbi wiinud ja selle tulemused on
järgmised:
üldse on Tartus hinnatud 4653 elumaja üksust
ja nendele on määratud linnamaksu 366.000 kroo
ni ja riigimaksu 53.600 kr., kaubanduslikke ja töös

tuslikte ettcwötteid 205 üksust linnamaksuga

60.300 k. ja riigimaksu 9000 kr. Muid ehitisi,

nagu aitasid, garaazhe jne., on hinnatud 169 ük
sust linnamaksuga 8900 kr. ja riigimaksuga 1300

kr. Hindamise alla on kuulunud ka weel mitme

aastas. Teatelehti tuleb linnawalitsuse rahan
dusosakonnal aastas nendele saata 14.320 ja teha
sama palju sissekandeid raamatusse.

Eelmise hindamise alusel saadi möödunud aaS
tal kinniswaramaksn kogusummas 375.000 krooni.
Waatamata sellele, et une juhatuskirja alusel tehti
kinniswaraomanikkudele mitmesuguseid sooduS

tnsi, on ,

lemas ka Walgas Wõru ja Petseri linna wastu.

11,38; 3) Siitan (P.) 10,90; Ketas 1) Pärna (X.)
38,18; 2) Lind (P.) 37,31; '3) Siitan (P.) 30,34.

Oda: 1) Tõnisson (X.) 47.40; 2) Päria (X.) 46,70;
3) Ennok (P.) 44,30. 4XIOO nt teatejooksu wõitis
Tõrwa mcesk. ajaga 53.5 sek.
. Kuigi, ilm. oli ilusif oli puhlikstt. whistzluMel

wäga wähe, mks kui wähe huwi tühkleb
- TSrwa rahwas fMdt. tvOtül.'.T? 5W. Siirak ja A. Lawing asusid Tallinna
elama

Wastsed tõsteinternatsionaalid W. Siira?
Pukast ja A. Lawing Walgast asusid elama Tal
linna. kuhu neile muretseti teenistuskohad. Seal
awanewad neile ka paremad wõimalused treenin
guks, mis oligi sinna mineku põhjuseks.

Tartumaa malewa juubeli
wõistlused
Tartu malewa 20 aasta juubeli wõistlused
mängudes ja kergejõustikus peetakse Tartus,
Tamme staadionil laupäewal, 10. septembril kl.
3 homm. kuni kella 7 õht.
Pääs wõistlustcle on waba.
Wõistlustest wõtab osa 300 malewlast.

P. Mürk keskkaalus Rootsi wastu
Eesti maadlus-, poksi- ja tõsteliidu juhatuse
koosolek peeti teisipäewal, kus päewakorras olid
Eesti-Rootsi maawõistlusega seoses olewad küsi
mused. Eesti rahwusmeeskonna koosseisus tehti
muudatus ja keskkaalus esineb endine paljukordne

kergekaalu meister P. Mürk ja reserwi jääb A.

19,2,8. Seega „Kiiruse" meister Ed. Sarapuu.

Wõru-Petseri ringk. 05,25; 3) rms. Kuusk,
Tartu ringk. 64,05.

(leiti karikawöiftluste pool
finaalid 7. ja S. sept.

wahelise jalgpalliwõistlnse tvõitsid Tartu ringkonna
mehed 5:0, juhtides esimesel poolajal 1:0. Seega

W 2. Spordi -poolt annetatud waärtuslikule kana
kale toimuwad jalgpalliwõistlnsed on jõudnud pool»

wõitis Tartu ringkonna meeskond tänawu esma
kordelt 2. diwiisi ülema nägusa rändauhinna, mis
oli mängus esimest korda . Jäädawaks omandamt

finaalideni. Need peetakse 7. ja 8, sept. Kadrioru
staadionil. 7. septembril wõistletvad Pärnu Ter»

seks tuleb karikat wõita kolm korda.

palliklubi. Karikafinaali tähtpäew on weel määra

Wõru-Petseri ja Tartu söjatväeringkondade

tois WS. Sport ja L. sept. Esta Tall. Jalg

Kattfelitdu Walga malewa las
kemeipriv
Kaitseliidu Walga malewa pooli . korraldati
Walga Priimetsa lasketiirul laskemeisterwõistlusi.
Küttide klassis punktiläsbmises 1938. a. meis

ker L. Neima fmalewa staabist) 261 silma. S.
Valk (suurtükiw. nr. 1) 214 f., J. Mihkelson
(Helme malervk.) 237 s. Kurtide klassis lahing

laskmises 1938. a. meister J. Nrtgul (Walga
100 p. s. o. 100 pros.. J. Mihkelson
(Helme mltvk.) 100 p., H. Kruus (Walga mlwk)

Wüikekaliibri eripüssist laskmises 1938. a. meister

C. Reinsalu (Helme mlwk.) 264 silma, J. Mihkel
son (Helme mlwk.) 263 s., J. KaruStin (Walga
mlwk.) 262 s. Wäikekaliibri püssist laskmises
1938. amreister E. Sumberg (Helme mlwk.) 131

silwA» a U r - - - " - -"• " * - i-

MmÄerFruptks tuli Helme mlwk: 889 -silmaga
sa teiseks Walga linna grupp 540 s.

Walga-Ruhja tennises 6:1
Pühapäewal käis Eesti-Walga
kond Ruhjas. kus oli sõprusmatsh tennises. Nii

käisid seal E. Stafenau, K. Juhiwer, J. Kallit,
A. Werri ja T. Heinola, Walga mehed wöitsid
kõik wiis üksikmängu, kuna kahest paarismängust
kaotasid ühe.

Tipnerile ja Karlile kuupalk
Balti turniiril edukalt esinenud rahwuZ?

meeskonna wärawawahid Tipner ja Karp, te? on
„Eesti Lihaekspordt" teenistuses, said ..Lihaeks

Kaks tugewat wastamifi
ASK Tallinna KubiwöistluS
V Tartus
Meix kuulsate kergejõuStiklaSte esinemist, ket

tvarsti jõuawad tagasi Pariisist Euroopa esi»

wõistlustelt. saame näha eelolewal laupäetval ju
pühapäewal Tartus. Järjekordses tlubiwõistlusc»
on tvastamisi meie kaks tugewamat kergejõustiku,

kantsi Akadeemiline Spordiklubi ja Tallinna

„Kaleio". Mõlematesse meeskondadesse kuulub
enamik meie kergejõustiku tippmehi. kes esinesid
edukalt ka Pariisis suures rahwugte heitluses.

Klnbiwõistlus algab laupäenxtl Tallinna i

spordiwäljakul kell 5 p. l. ja järgneb pühapäewak

kell 4 p. l.
GCLL-i 13. olümpiaadi mees
konnad selgnwad
72 wLliSwõistlejat

SELLi 18. olümpiaad. miS teatatvaSti pee»

takse 17. ja 18. sept. Tartus, näib kujunewat
suureks ja huwitawakS jõukatsumiseks, kuna kõik

osawötjad üliõpilaskonnad sToome, EeSti. Läti,
Leedu) pänewad wälja Sma parema. Neil paewil

'laabus meeSkSUVi koöSfeiS Ltzedust, kuna

Soome on teatanud tvaid arwu.
Neil andmeil wõtab olümpiaadist osa Läti 88
wõistlejaga, Leedu 19. Soome 14 wõistlejaga.
Kui suureks kujuneb EeSti meeskond, ei ole weel
selgunud, kuna osa sportlastelt on tvastus saa.

mata. Ei ole ka weel kindel, kas wõistlused

toimuwad ka naiste aladel, kuna Soomelt was»

tuD puudub. Need toimuwad siis, kui kolm osawöt

wat maad saadawad wöistlejad. >
Ameerika säilita» Dawise karika "
Philadelphiast, 6. sept. (DNB). ühendriigid
säilitawad endale Dawise karika lüües Austraa

pordi" juhatuse poolt edukfl esinemise eest kingitu»
sena ühe kuu palga.

liat tulemusega 8:2. Seega ameeriklased on nüüd
13-dat korda wöitnud selle karika, mis on mänguS
1800. aastast saadik.

Tennis-hokiklubi Kalew ten
nises 3W

Eesti-Rorra PoKsimaawöistluS 7

Teisipäewal algas Tallinnas Eesti klubjdewa»
helise meistriwõistluse finaal liiduklassis Tallin
na Tennis-Hokiklubi ja Tall. Kalewi meeskondade
wahel. Esimesel päewal peeti kolm tttatsht ja Ten

nis-Hokikklbi pääsis juhtimisele 3:6. K. Lgsn
wõitis A. Tombergi 6:3, 6:4 ja E. Kree 6.2, 6:3.
Meeste paarismängus oli pinew matsh, kus K.

Lasu A. Keerd wõitsid H. Pukk - E. Kree

Eesti poksitegelasele P. Matsowile on saabu
nud Norrast ettepanek pidada käesolewal hooajal
esimene Põhja-Norra ja Eesti waheline pvksimaa
wõistlus. Läbirääkimisi alustatakse aga Norra ja
Eesti poksimaawöiftluse pidamiseks. '

döna OCI s '
Wälkturniir jalgpallis Tartu linna karikale 4
meeskonna tvahel Tamme staadionil kell 3 p. l.

maksusumma tSusnud 75.000 krooni wõrra
ehk ligikaudu 20 protsenti, endise maksuga wõrrel
dcs. Maksu suuremaks tõstjaks oli üüri hinna tõus.
Eriti on see end tunda andnud kesklinna osas, kus

asuwad äride ja asutiste ruumid, tiks osa kellest
tõusust tuleb arwata korralikumale kontrollile,
mida teoStaS rahandusosakond. Andmete kogu
misel anti rohkesti ebaõigeid andmeid, mida tuli
koha peal selgitada üürnikkude kaudu, üldiselt ei
olnud kinniswarade ümberhindamisel kuigi palju
arusaamatusi ja erinewusi. Rahandusosakonna
poolt läbiwiidud hindamise peale esitati

majaomanikkude Poolt 55 wastulauset,
milledest lahendati rahandusosakonna poolt 32,
kuna 23 wastulause lahendamine läks htndamts

komisjoni. Hindamiskomisjon rahuldas nen

dest 23-st wastulausest 7, kuna 16 wastulauset

jäeti rahuldamata seaduslikkude aluste puudumise

tõttu. Sisseantud wastulausete hulk kinniswara
omanikkude arwuga wõrreldes on wäga waike, ei
nlatu isegi mitte 2 protsendini.
Uue ümberhindamise alusel wäljaarwatnd kiu
niSwaramaksu tasumise tähtpäew oli 1. september.
WaStawalt uuele seadusele asub rahandusosakond

kõikide tasumata jäänud kinniSwaramaksvde
sundsissenõudmisele, 1. oktoobrist alateS. Sund
sissenõudmisel maks nõutakse sisse LheS wiiwitus
protscntide ja lisarahadega.

Pole mitte huwituseta waadelda kinniswara
maksu laekumist üksikute täuawate kaupa. Kõige

kõrgemat kinniswaramaksu maksab Tartus
Suurturg,
kus 16 kinniswaraomanikul on 29 üksust. .Nendelt

Õpetajate määramisi
Tartu linna algkoolidesse on määratud õpe
tajateks linna 2. algkooli Olga Raam, linna Q.ri

algkooli Silwia Jürgenson ja 11. algkooli Au

gust Einalo.

Lühidalt

külaskäiguetendusi, kandes ette kõigil külaskäikudel
sooja wastuwõttu leidnud tükki ..Mülkasood," mida

Ekspertide informatfiooni-kooSolek
TööoskusametiS
Täna õhtul peetakse Tartu Tööoskusametis
eksamikomisjoni liikmete iuformatswoni-koosolek.
Ekspertide koosolek algab kell 8.

Põllumeeste Seltsi kuldrinnaMärk
dir. Pakostale
Wiunasel Tartu Eesn Põllumeeste Seltsi juha
tuse koosolekul otsustati annetada seltsi kuldrin
namark Tartu liunapauga direktorile A. Pakostale,
eritt eeskujulikult läbiviidud kassakorralduse eest
möödunud Tartu näitusel.
Rinnamärk anti täna direktor Pakostale Põllu
meeste Seltsi juhatuse esindajate poolt üle.

Kõnesid ja koosolekuid
Tartu EeSti Noorsoo Seltsi segakoor alustab
tegevust. Esimene harjutus toimub neljap., 8. skp.

kell 20 (8 õhtul) Tartu Kutseesinduste kodu ruu
mes Kompanii 2 (2. uks).
Wastn ivõetakse ka uusi lauljaid.
Loodusuurijate Seltsi kõnekoosolek on nel

Kaitsemalewa teateid

maksetakse 172 kinniSwara vealt kinniswaramaksu
19.109 krooni.

sept. K atva s t u-K o o s«a l, ja pühapäewal, 11.

Juhatus.

T. NaiSlaulu Seltsi harjutus on 7. skp. kell

NKK 2. jsk. liikmete õhtu on neljapäeval.
8. skp. kell 20 malewa staabis. Päevakorras on
n.e Vaade suvisest tegevusest ja tuleVa hooaja
toäkaVa läbivaatamine.
Naiskodukaitse 8. jsk. esimene liikmeteõhtu
on neljapäeval kell 20. Palutakse liikmete roh
ket osavõttu.

Tartu Kinod
«Ateen." Wene emigrantide elust oleme näinud

juba mitu filmiteost. Kuna Prantsusmaa on suu
rele hulgale emigrantidest uueks kodumaaks, siis

ka käesoletva filmi „W ürst l i k u»d ööd" te

gcwus sünnib Pariisis. Siin kohtame endisi wene
nimekaid isikuid, kes olnud omal ajal tähtsatel koh

tadel, kuid nüüd laostatult ja hingeliselt murtult
kuidagi lihttöölistena igapäewast leiba teeniwad.
Niüuguses miljöös algab filmi sündmustik. Kesk
seks kujuks on wene tantsijatar, keda tabab traagi
line saatus, kes aga siiski tugewa iseloomu ja po.

sept. Kaagweres.

sitiiwse ellusuhtumise törtu läbi lööb. Film lä

10. sept. Otepääl kell 8, mujal etenduste al

Nikolai Kolin. Filmi saadab Michel Michelet'i

Operett ..Rohelisel aasal" kantakse ette laup.,

gus kell 9 õhtul.

„Rohelifel aasal" eraKorraline etendus
Tartumaa maletva LV. aasta juubeli puhul,
11. sept. algusega kell 20 annab „Wanemuise"
teater erakorralise etenduse. Ette kantakse operett
„Rohelisel aasal".
Etendus toimub Saksa teatri ruumeS.
Pääsmed on müügil Saksa teatris etenduse

päewal kl. 13 alates ning eelvmügil Tartu näi
tuse wäljakul 11. sept. tl. 9—lB.

heb saksa wernoonis. Peaosades esinewad Gina

Falkenberg, Marina v. Schubert. Peter Voss ja
muusika, üldist muljet tõstaks kindlasti see, kui

mõnedki peategelastest wene keelt kõneleksid. Saksa

keel wene miljöös tundub kuidagi wLõrkehana.
Sellele rvoatamata saame ometi naha kohati süga

wamaid noote taotlewaid silmapilke. Lisaks

lühifilme.

Metropol. «Pommid Kanghat kohal." 2) Tee
kond metsikusse läände."

Central. «Rosalie."

Laine. ..Einapuri tiiger.^
Apollo. «Purustatud südamed." 2. .Inglise

kuningapaari külaskäik Prantsusmaal."

Pauluse 2. kog. noortekoori harjutus ei ole tä«

na. vaid homme, neljap. kell 8 õhtul.
Koorijuht.

acbttlfcele Ja põllupidajakla

omanikku 1062 üksusega ja nendelt saadakse
167.219 krooni kinniswaramaksu. Tartu Kauba

Aleksandri tänaw, kus 94 majaomaniku Poolt

..Küpsustunnistust" mängitakse laupäewal. 10.

ne seis. Kõne on saksa keeles. Valguspiltidega.

nwg riigimaksu 66.900 krooni.
Tegelikult on aga kinnisvaramaksu tasujate
arm tunduvalt wäikfcm, sest paljudel majaema
«itkudel on kinnisvarasid rohkem kui üks. Kogu

Tartus. Maksu suurusega tuleb kolmandale kobale

sept. Tarwastus ja pühapäewal, 11. sept.
Kärstna s.

Nõuandeid

8 õhtul. K.-K. ..Pallase" ruumes, Kalewi 1. Uusi
laiajaid võetakse vastu samas.

ka kõige kõrgem kinniSwaramaks ühelt maialt

mängitakse reedel, 9. sept. Tö r n?a s, laup. 16.

japäeval, 8. sept. kl. 20 Geoloogia audit. Aia
tän. 46. Kõneleb külalisena prof. dr. Bela Hcm
ko teemal: Balatoni järwe uurimise tänapäeva

hinnatud 6020 üksust ja nendele on määra
tud linnamaksu 450.000 krooni

hoow maksab kinniswaramaksu 10.146 krooni ja
kui artvata Kaubahoow üheks majaks, siis on see

(Teater ta mwmšißa
rV&anemuile" külaskäiguetendu
sed
Nädala lõpul annab ..Wancmuise" teater rea

Tartu suurema täunwa majaomanikud maksawad
kogu kinn'swaramaksust ligikaudu übe kolmandiku,
Selles 10 suuremas tänamas on 542 kinniswara--

ta asutist, kes tasuwad kinniswaramaksu 4 korda

soo, Wõru-Petseri ringk. 70,35; 2) vms. Püss,

6:4, 6:4.

Waikma.

majadelt tuleb tasuda aastas kinniswaramaksu
24.277 krooni. Suurturule järgneb Riia tänaw,
kus 55 kinniswaraomaniku poolt maksetakse 142
üksuselt kinniswaramaksu 21.305 krooni, Kümne

j kinniswaramaksumaksjaid Tartus 3580
!: isikut .

korraldas jalgrattawõistlused. kus saawutati järg»
misi tulemusi:

A-kl. 1000 m: 1) W. Jaagor (Tartu Kaletv)'
aeg 1.31,1; 2) E. Hagel (Tartu Jalgr. Klubis
1,33,2; 3) H. Piho (TJK) 1.34.2.
Rattus, Wõru-Petseri sw. ringk. 12,1; 2) rms.
A-kl. 2000 m: 1) A. Uibo (Kalew) 5.17,8;
KaM sama ringk. 12.»; S) tni* Risto, Tartu 2) W. Jaagor 5.17,4; 8) H. Piho 3.17,9.
sw. ringk. 12,6. 400 mj o o k«s: 1) rms.
B-kl. 1000 m: 1) K. Müürsepp (Kalew) 1.33,1;
Kaja! _ 55,2; 2) rms. Püss, Wõru.Petseri 2) E. Silde (Kaletv) 1.34.0; 3) H. Pala (TJK).
ringi. 56.4; 8) rms. Koch, Tartu ringk.
1.84.1.
56,9. 116 m tõkkejooks: 1) rmS. AnnukaS,
B-kl. 3000 m: 1) K. Müürsepp 4.46.3; 2)]
Wõru.-Pctseri ringk. 19,9; 2) ltn. Taar, Tartu E. Silde
4.46,5; 3) O. Neider 4.46,6.
ringk. 20,4; 3) rms. Õsso. Tartu ringk.
(5-kl. 2000 m: 1) H. Heide (TJK) 3.37,2;
21,8. Körg»ushüpe: 1) kpr. Sieger, Tartu 2) J. Siider (Kaletv) 3.37,5; 3) E. Marmor
ringk. 1,70; 2) p. asp. Mägi. Tartu ringk.
3.39.0.
1,70; 3) rmS. Knuut, Tartu ringk. 1,60. (TJK)
Wöõrasrelc
3000 m: 1) E. Oinas (Puka)'
5000 m jooks: 1) rms. Sulla, Tartu ringk.
16.24,2, uus diwiisi rekord, endine rekord oli 8.35,4; 2) E. Kuldmaa (Elwa) 2.00,1; 3) «.
(Krüüdneri).
weltw. Koidu nimel 16.28,2; 2) rms. Waino, Peitel
Karikaivõistl. 10000 m: 1) E. Ruubel (Kaletv)'
Wõru-Petseri ringk. 17.25,2; 3) rms. Pihus, 16.3,0;
2) W. Jaapor (Kalew) kaks rattatäit taga;
Wõru-Petseri ringk. 17.49,0. Ket»taheide: 3) E. Hagel
(TJK) kaks ringi taga. Seega teist
1) p. asp. Mägi, Tartu ringk. 37,23; 2) p.
sai karika Tartu Kaletv.
asp. Pärna, Wõru-Petseri ringk. 35,65; 8) korda
.Kiiruse" meistripaela sõit 10000 m: 1) Ed.
rms. Tereping, Wõru-Petseri ringk. 35,00.
Granaadi ka u>g us wi se: 1) ltn. Raud Sarapuu 19.2,0; 2) A. Orin 19.2,2; 3) A. Leib

1) Härm (P.) 4:44,2; 2) Peterson (P.) 4:44,6; 90)1. Küttide klassis kokku mõlemail aladel 1938.
3) Soo (T.) 3000 m 1) Härm (P.) 11:33,6; 2j a. meister L. Neima 351 p., J. Mihkelson 387,
Heamägi (T.) 11:50; 3 Pabstcl (P.) 1i:57. H. Kruustiwa 316 p.
Laskurite klassis 1938. a. meister J. PoK
Kaugus: 1) Laidsaar (X.) 5,94; 2) Saar (P.)
5,85; 3) Piir (P.) 5,53; Kõrgus: 1) Ustal (X) (Helme malwk.) 90 p., E. Sumberg (Helme
-1.50; 2) Siitan (X.) 1.50; 3) Piir (P.) 1.45; mlwk). 80 p., R. Kõrge (Walga mlwk.) 80. LaS
klassis 1938. a. meistergrupiks Helme
Kuul: 1) Pärna (X.) 12.01; 2) Hermann (P.) kuritc
mlwk. grupp 490 .p., Walga mlwk. grupp 470 p.

suguseid maid 993 üksust ja nendele ou määratud
linnamaksu 14.800 kr. ja riigimaksu 2100 kr.
Kokku on rahandusosakonna poolt

summas

«rüttdneri „«iirus" korralda»
lalgrattawöistlused
Krüüdncri Jalgrattasõitjate Selts „Kiirus"

mata.

ometigi toornahkadega kauplejad, kes aastaid
tegutsesid kaalukoja juures, siin oma tegutse

; Koolide Sppeaed Karlowas
awatud
Wanematel wõimalus tutwuda noorte

7

Kui Palju maksab puhttmwe?
Külvitööd kestavad kõikjal, osalt on isegi ju
ba lõpule Viidud. Seemne puhtimiue on põllu
meeste seas tänavu suurt tähelepanu leidnud, ku

na läinud talvel lumiseeu tekita» tüiorastele

suurt kahju. Puhtimiseks tnleb Võtta iga 199 kg
(6 puuda) nisuseemne kohta 59 g Vermijani, mi»
maksab 39 senti. 109 kg rukkiseemne puhtimine
läheb maksma 45 senti.
Kuivpuhtimine Cercsanjga läheb maksma iga
190 kg nisu- Või rukkiseemne kohta 1 kr. 79 senti.

Kiriklikke teateid
Katoliku kirik. 8. sept. Jumalaema sünni»
päew: homm. kl. 7 missa õdede kabelis: kl. 9
tauldaw missa kirikus.

Kanepi kirik. Pühapäeval. 11. sept. kl. 11
jumalateenistus armulauaga. Kell 17 jumala»
teeniStuS wanaS Karaski koolimajas.

Võwalwe apteekides
ÕA lvalttt llolsapSewa on awatud järg»

miied apteegid: tz. Parts ja P. Reinisold. Riia t.

dl, .J Brunhof, Suurturg !3. H. Siimer.Kind.al

Podea t. g.

BLaStutaw peatoimetaja Kitsderg.
Daljaandja: E. K./K. ,
Trükitud ..Postimehe" trükikojas TariuS.

Nr. 242

«SOBXIMESB"

8

Ostan hobuse- ja veise- ff

Milt 1

I 1938/89 hooaja

Teatada hinnaga Eha I
tän. nr. 18—5. J

Vaikselt lahkus meilt minu kallis abikaasa, meie armas isa, vanaisa ja äi

Inglise keele

X 1866 IX l

raadiokatalooe
on ilmunud trükist ja
saadetakse soovijaile
TARTO käite tasuta.
TELEFONIVABRIK A/S.
Tartu. Puiestee tän. 9'H,
telefon nr. 2-34.

tunnid
algajaile ja edasijõud- .
Konversatsioon.
Minu
Kirstupanek neljap., 8. skp. kl. 8 õhtul. Ärasaatmine reedel, 9. skp. kl. 4 p. I. leinamajast, Veski 31, Tartu Maarja kalmistule H nuile.
Eha 28—1. Rääkida kl.
15—17-ni.

I Vaikses leinas abikaasa, lapsed, vSimees, lapselaps la omaksed I

klaveriõpetus

Vilunud õpet. annab «algab 10. septembril.

mõõduka hinna eest

( filMlt tunde, konversat. Turu

ILSE KENOSEP
Elan nüüd Gustav Adolfi 10—3* Kõnet. 3—5.
Wajan maale meiereisse. 8 km raudteejaamast,

11-a, hoovimajas.

Rieleriobilis!
-MARRADELE

Surma labi lahkunud ühisuse kauaaegset liiget H

KVALITEET KAUPA*.

I faktA Sokk'a I

KAABUSID,
KAELASIDEMEID,
TRt/KSÄRKE,
TRtKOOPESU,
KINDAID,
SOKKE,
JALUTUSKEPPE, JNE.

I mSlestab Tarto Kooliteenijate Ühiaaa I
Ärasaatmine leinamajast, Aia tän. 63, neljapäeval kell H
H 4p. I. Palutakse kõiki ühisuse liikmeid ärasaatmisest osa võtta.

Vanemuise teatri

Pika raske haiguse järel uinus
S minu armas abikaasa
I Jakob Sokk
E 9 sünd. 6. nov. ISSI. a.
surn. 6. sept 1938. a.
H Kirstupanek kolmapäev., 7. sept.
H kell 9 Obtoi Aia tn. 63—8. Matmine
H samast kohast 8. sept. kell 4p. 1.
H Maarja surnuaiale.
H Sügavas leinas
abikaasa Ja omaksed

Mööblita !

kttiaskHlgu»
etendused*
Mülkasoo
Näitejuht: A. Mering,
Lavapilt: A. Lepik.

tuba;
kütte ja valgustusega
ära anda. Katoliku tn. J
2—l.
Korter

Teatan lugupeetud ostjaskonnale, et olen

liha-1- worsti
kaupluse

3 tuba ja köök, üürile •Puiestee tän. nr. 54 üle wiidud Narwa tän. nr. 145.

anda. Aia 56—2. ' Palun wanu ja uusi kaubatarwiiajaid mind lahkesti

SOOVITAB SUURES VALIKUS

Välja üürida
tuba

VENNAD LEPP

eestuba ja köök. Ka

TARTUS, KAUBAHOOV 2.

Reedel 9. sept. Tõrvas
Laup., 10. sept.
Tarvastus

Soowitaw kellel suurem praktika. Palk kokkuleppel,
.iliriad ühes eudiõte tecnistustnnnistuste ärakirjade
ga Postimehe" rmtkpl. „Meicr 2994".

külastada. Austusega E. Peitel.
Tühistan kihluse

Juhan £atik'ugu

levi 128—2.

Amanda Mttller
Tartns. 6. septembril 1938.

MMM
25-a., kaine, korralik ja edasipüüdja
leiab korteri perekon noormees
otsib elu muutmise tõttu
nas,
Jaama
t.
16—2.
kohta
MMt
(OID
Kanga
lSW
Tulla
õhtul
peale
k.
5.
Küpsus
kas vabrikusse, auto
mingil tööd
peale või ükskõik kuhu Turu tänav nr, 74—2.
tunnistus
pikemaajalise
töö
pea
kudujat
Varem töötanud masinatel ja ärialal. Oman
Suur tuba
L. Fodori näidend 3 v. töölisi töötuppa mees
le. Olen töötanud ka
Tarvitatud
jalaga
head
soovitused. Kirj. kuni 15. skp. „Post.M
Näitejuht K. Aluoja. ja nais- (enderei) töö
hobusega ja võin kau
rmtkpl.
..Rahul kõigega 4815" all.
õmblusLavapilt: K. Lepik. de peale. Karl Abeli1 tükitööle vajatakse ba väljavedajaks äris
keeduvõim., elektriv.,
suuräri, KaubahoovT Naisseltsi. Üles anda olla. Lahked pakkumi
ära anda. Kloostri 7.
Laup., 10. sept.
nr. 34/35.
Soodsail tingimustel
masin
iga päev kl. 4—5-ni. sed ühes palgatingim.
Kavastu-Koosal
raudtee juures asuv
»
ülikooli
32,
Naisseltsi
„Post."
rmtkpl.
„Tub
müUa.
Katoliku
2—l.
Pühap., 11. sept.
käsitöökoda.
li tööline 3025".
3 tuba
Vajan ärasõiduks
paukaupluse
Kaagveres
restorani
feoat
«Postimehe" kuuta*
Tarvis
veevärgi
ja
eestuba, köök ja ve ühes vähese kaubaga tuste
Iseseisev
MMM
Rohelisel
peale eelmisest
keskkütte
randa välja üürida. edasi anda (võib ka tööpäevast
MM
kl. HU
perenaine
eesel
.
Küsida
Viljandi
10—3,
juhuslikult müüa. Vä
Siina Kütt-Loosa
täna kella J4H
soovib kohta maalega vähe sõitnud, kar. II kord, kl. 4—7 p. 1. osanikuks tulla). Teat. kuni
V. Tolarski bper. 3 v. Tulla 7. skp. Fortuuna
saabunud
„Post." rmtkpl. ~Kaupl
lutti
või linna. Võin ka ära t,an-veoga. Riia 88,
Lavastaja: A. Mering. t. 10—3, kl. 4—7.
us
3042"
all.
sõita.
Tunnistused
ole
Muusika j.: Ed. Tubin.
töökojas.
mas. Turu t. 36—3.
kiriad
tantsu- Ja vdfmlemis
Lavapilt: A. Lepik,
Vajatakse puhtust
ning
Tuba
Tantsud: I. Urbel. armastajat
Müüa vähetarvitatud
Söögimaja
Kostüümid: S. Leitu.
tunnid
moodne
Märgusõna Ars
Töökas, arenenud,
ilma mööblita välja üü käidavas kohas ära
üksiteeuijat
: ODiDßisie
Laup., 10. sept.
anda. Sealsamas ka
sümpaatne neiu soovib
Aus
ja korralik 2911 1
rida,
Vann
ja
telefon
algawad lastele 16. skp. kell V£4 E. Karskusliidu
UMMIK
Otepääl kes iseseisvalt toite
maale
korteris. Aia tn. 17—4. toiduaiaete
Aus ja korralik 80 3
ruumes sa täiskaswanuile 17. skp. kell 4 p. l. ülikooli
oskab valmistada. Tul• Tulla „Maja" ärisse,
ja abielu 1
karja
wõimlas. Registreerimine 7. skp. alates kl. 12—2 p.
(tumesinine). Salme t.
kauplus Armastus
Etenduste algus: Ote la G. Rohti raamatu' Riia 49, kl. 4—5-ni.
Armas kodu 4 1
või perenaise abiks, 4—lo.
ja 7—B õht. Aia tn. B—s, 2. toxb, teles. 19-97.
Kaks
hästimöbleeri
pääl kl. 8 õ., mujal kauplusse, Võidu tän
välja üürida. „Post."
E. E. I
Pakk. „Post." rmtkpl.
tud koosseisvat
kell 9 õ.
rmtkpl. „3046".
(Promenaadi) 14, kl.
Ei kahetse 2
„Tüökas 100".
4—5 p. 1.
I tuba
Inglise keel 3
MiMiSfi
Jalgratas 1
|
erasissekäig.
kahele
in
Kiires
korras
üle
Kirjatööde
Jagatav 4
Vajatakse
Ida Erlemmm
telligent isikule välja anda
lii Wl
Keetja
iseseisev 15 l
paljund.-bttroo
on
kohe
tarvis,
kes
se
üürida.
Kastani
17—3.
tingiepa
Ostetakse suuremal
Kindel 2801 1
da tööd juba tunneb. Aia t. 2—5. Ümberkirj.
lliDNiltlttöölist või käealust, Kaupa tehakse 8. sept. masinal, tõlkeid, ära. arvul
Köök ja vesi I
Kehakasvatus ja kunsttants
Kehakultuur
Raekoja 75—6.
Kohanen ruttu kõig. I
kell 2 Tallinna tän. nr. kirju ja m.
Kunsttants
Täiskasvanuile ja lastele 4 a. alates
Korralik 2963 4
- 53, krt. 1.
IW«
Kuldbilauss 2
Step
Tarvis •
Korralik õhtukeskk.
Käealune 2966 1
Assistendid:
käiv
Naisvõimlemine ftSS'1"
kondiitrit
Samas müüa poeriiu Korral, maksja 2836 1
Ml
Vajatakse 4—5-toa lid
: Teenija
ja lett. Järele kü Korralik müüja 2906 2
Ella Lukk,
ttttarSaps
Viljandi. Küsida Riia
list
sida Kastani t. 4. Pet
Grete Linde.
Võimlemine lastele
t. 75, V. Kuusloc
Lootus 20 2
palub
mingisugust
kes hästi keeta oskab, hommikupoolset tööd.
seris, kauplusest.
ärist.
Tunnid
uues,
ilusas
Mölder X
Algus 15. sept.
korterit
« leiab koha Söögiturg Kas kontori või tubade
ruumis, Kalevi t. 45, k.
M. B. 35 1
Reglstreertm. Kitsas 3—2. Kõnet 3—4 ja B—>/s9 õ.
Lilium
Tigrinum
ja
nr. 4—5.
Vajatakse veoautole
Oss 19 1
1, telef. 1-63. Tasuta Vajatakse kuu
kraamijaks, lapse juur
I mitmesuguseid Iriss raudteejaamapoolses kuuri või
de või muud. Rahul
tunnid emadele, kelle
Pr. 26 H
1 Välismaa kõrgemast muusikaülikoolist tagasi
Vajatakse
lapsed alla 7 a. vanad.
poissi
Pikaajal. üürnik 11
kõigega. Kirj. „Post." 1 rhizoome. Pakkum.i. linnaosas. Piiriks Ema
garaažfi
saabunud, annan
Puhas aus 50 1
;Sissekirjut. 8. sept.
rmtkpl. m.-sõna „Vae • saata: Pärnu, Suvitus„ jõgi ja Riia tn. Kirjad Soovit. koos väiksema
, lapse
Tiigi tn. 24—5 (Põld).
Tundide algus 15. sept. maale. Kaupa tehakse
S. M. 1
nelaps".
7, A. Schulmann.
,
hoidjat
korteriga.
Teat.
„Pos
neljap., 8. skp. kl
Tööd ei põlga 4
klaveriõpetust
tim." rmtkpl. „Auto
3. Tähe t. 62, toiduainete
Töökas 18 3
Vaikne ja korralik kuur".
Igasugused seod j B—lo. Pikk t. 50, poes- kauplus.
Aus ja kõigiti kor
Veoauto 1
4-liikmel. perek. vajab
vOtab vastu j
Korrepetitaioon. Kontse, disaade.
, Soovin osta
ralik
noormees
soovib
Vajan kergeveo au
Vilunud
2915 l
1 suurt või 2 väiksem.
õpilas
tole remondivõimelist1 Vajatakse
Karin Gernbardt
16—18 l
anlo - veoäri
Välja
üürida
kohta
tuba
10.000 2
Ülikooli 9. krt 1, kella 3—4.
pussilat
talu
raadio, elektri,
poe- ja pagari
2936 2
i inhti
kahe inimese juurde, kas
H.PETERSON
auto või mingis, teisel
ruume
keeduvõimal.
Teat.
2987 7
.
kes
keeta
oskab
ja
sak
Teat. „Post." rmtkpl sa või vene keelt val tehnilisel tööalal. Lah
25 1
„Post."
rmtkpl.
„I
või
Lauluõpetus
ja
1-toaline
korter.
Veski 45, telefon 5-07. ..Võimeline".
ked pakkumised ,Post.'
111 rajoonis" all.
2962 I
dab. Tulla Kalevi tän. rmtkpl. „Korralik õpi Pakkum. saata maaa a._
Küsida
Riia
t.
B—4,
suuruse, headuse ja
20—25 l
Itaalia kooli järgi.
kl. 13—15 ja 17—19.
- 18-a, krt. 2, kl. 3—5. lane 3024".
hinnaga. Gustav Sei" j Üksik nais-äriteeni
52
Saare
re, Esna p.-ag., Öötla. 1' ja soovib mööblita
klaveriõpetus
7—B
%
parketi
Vajan kohe ärasõi
- (või vähese mööbl.), Palun seda prouat,
duks juuksetööstusse
Kirjad
hoitakse
alal
kelle juurde jäi väike
Kerge noodilugemine. Tähe täit. nt. 80, krt. 2.
maha
Kõrgema hinnaga
i täiesti omaette
üks
kuu,
arvates
saa
pruun
konver
praktikanti
tuba
ostan
Vajatakse värvi
Koloratuursopran lauljanna proua K AVI&
ladumine
pühap. õhtul Tallinna bumise päevast Kir
kes mees- ja ka nais
kantud ülikondi, pesu,( Pakk. ühes hinnaga
kööki
teat. „Post." rmtkpl. jaamas huvirongil. ja jad antakse välja kuu
välja anda (umb. 10CiQ tööd tunneb. Tasu kok
saapaid, kööginõusid,['
*
„Aastaüürnik
3016" all Tartu jaamas autoju lutuste kviitungi ette*
Algan
a
kuleppel.
Pakk.
„Post."
mööblit ja igas. maja
rtm.). Materjal vani
Müüa kaks ilusat
higa kauples sõitu Jä näitamisel.
i
t
rmtkpl.
„Kutsetunnis
pidamiskraami, kuni
ja osalt uus. Teat tuseta".
tii oota
iili
nese tn., endast teat.
klaveriõpetust
pööningukoluni. Tulen
saab Ülikooli 24, Kirk
H. Treffneri t. 9 koja
koju
ostma.
Kirj.
,Pos
8. septembril.
mehele, või leiubü
Vajatakse
tim.' rmtkpl. „Ostja
roosse. Omand, hoia
Hollkuastalk LEID A KURKO.
Vajan
W
Irboskast".
tan.
..Estonia" villavabrik.
terase-graveerijat
Kastani tän. nr. 11—1, kõnet. 3—4. Tartu, Riia t. 3.
Rfipina-Meelvaa
Mli
Kirj. pakkumised „Pos
võtab „Postimehe" telli
Soovitakse
Toiduainete
misi ja kuulutusi vastu
Klrevere metskonna Saare ja Murru Vajatakse korralikku i Riia 84—2, tulla 6—9q timehe" rmtkpl. „Kvii
Druum
koera
D. MALBERG.
ta
* tungi nr. 4797. ettenäi ja üks 5-lamb. „Tele
/ahtkondades on vabalt müüa 50 sm. pikk. hal shveitsi juustu
funken" raadioaparaat. osta. Tõu peale vaata - piimatauplus
~ tajale".
gudeks lohutud
po*Mi*
korteriga pudu
Vajan vilunud
Näha võib kl. 2—6 p.• mata. Teat. „Post." elu- ja leivatoaga, ühes
kes juba vähemalt
kaupl., kudujale või
1. Jul. Kuperjanovi tn.• rmtkpl. „Koer".
söolamise tööd tunneb.
ühes patendi ja vähese muuks od. välja anda.
käealust
14—2.
kuuse-hüttekflnde
Kirj. „Post." rmtkpl.
kaubaga kohe edasi Võru t. 57—4.
Soovin kohe osta jä" anda. Teat. Tähe 92-a.
~Shveitsi juustupoiss".
1- I l/l/j I
naismantli tööle. Kai
d .
tarvitatud
Müüa 5-t., täiestij relmaksuga,
Välja lennanud toast
mistu
44—1.
tud
hinnaga kr. 2 10—2.20 rin. Kännud asuvad kuni
korras,
„Ford"
helekollane
Vajatakse vilunud*
j
Soovitakse
kesklinna
Korralik
ja
aus
1 km kaug. Tartu-Põltsamaa 1 kl. maanteest ja
rajooni veoauto
wLttest autot
kaaaarilfad
veoauto
nende väl.avedu raiestikust on praegu võimalik. polosörgl
hagijas
Maale väikese koh
*
passija
kuni
5
P.
S.
Pakkum.
Lähemaid teateid saab Kärevere metskonna
.! qacaaii
Palun leidjat vaevata
Õmblejat peale vajatakse tublit soovib kohta, 3 korda
kantseleist telef Tartu 872-a.
„Morrise" masina. „Post." rmtkpl. „P 4 ja ühtlasi ka väiksemat su eest ära tuua Jõe t.
oma masinaga ja
nädalas käia. Omab ja
9-a-r-5.
osasid. Koidu tän.. 500".
tüdrukut
on tulnud Elistvere val
head soovitused. Kirj. 1-a, tel. 14-20.
korterit
lapsehoidjat
da Puiatu-Käkile. Tun
„Post." rmtkpl. .Kor
Soovitakse laenata
'
keeduvõimalusega.
Tulla Narva 96—2.
Mäe t. 4—2.
Kes soovib raba
ralik nr. 20".
demärgid: selg must,
Vähetarvitatud
Muis
Ostan kõiksugu asju,>, Teat. ülikooli 60-^-2.
kõhualune pruun, rin
riideid, saapaid, pesu,
2000 krooni
Tarvis ärasõiduks
naesine valge. Kätte
x. Vanem naisterahvas
Tarvis
töökotta
ru
vee
destill.
õmbulusmasinaid,
tee
restorani
rr.üflvad „Postimehe" saab kuulutuse ja söö
palub
Sisse sõido
tuliselt
masinaid ja kõiksugu
üksiknumbreid, võtavad
dakulu eest. Kui oma
aparaat
ettekandjat fa 1 b aast öötejjlJal
pööningukolu. Pakk. ; HOOW
maakinnisvara I obl. vastu. Lähemad teated ja
tellimisi ja kuulutusi nik 2 nädala jooksul ei
' passija
vastu
(180 ltr., vahepott)) „Post." rmtkpl. „Ostja
metalli töö alal Tartus
ilmu, siis müün ära.
pakkumised vamdemdv» J* Sasslon'l kon« köögiteenljat
üürile anda. Narva 91.
. maalt".
müüa.
Tartu,
Kivi
tän.
J. VARIK.
>l.
kohta.
„Post."
rmtkpl.
Jürgenson.
i
Teat.
„Post.M
rmtkpl
Tulla
8.
sept.
kella
loris Võrus, Vabaduse t. 10, tel. 1-25.
„Kv. 4808".
A. KARU.
, 36/38. Laboratoorium.
10—1. Restor. „Riiga". I „Kaastegija".
Pühap., 11. sept.

Kirjatelgedel vilun.

Kohe tarvis vilunud

Kärstnas

Tubli, töökas noor

Müüa väike

mees palub

i.

1
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n

