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Tänast lehte 10 lehekülge

Fordson

! On siin oodata kardetavat põletusi?
On keba jubo korjunud paikesega ja imbutatud
Nivea-kreemi või otiga enne päikesevanni, või
-• .v. t dakse jaada kord ka kauemaks paikesesse, ilma
ei tarvitseks karta põlatust

teeb põllutööd
kiirelt ja öko
noomselt.

Delegatsioonid Leningradis
Iä "^iversaaltrafcf^
Saabuti ööl wastu neljapäewa. «Tänaseks jõutakse MosKwasse
Poola leht N.-Wenelt sõjawarustuse jäämise wõimalusist
Leningradist teatab Havas: Prantsuse ja
Inglise sõjawäelised delegatsioonid saabusid
ööl wastu neljapäewa Leningradi. Neid olid
wastu wõtmas Prantsuse sõjawäeline ata
shce kindral Palasse, õhuwäeatashee kolonel
Luguet ja Briti sõjawäeline atashee kolonel
Firebrace. Hiljem saabusid delegatsioonide
liikmeid terwitama Leningradi sõjawäepiir
konna kindralstaabi ülem kiudralTshibissow,
Baltimere laewastiku kindralstaabiülema
abi kapten Kamitshwili ja Leningradi ka
mandant Denisow. Nõukogude Liidu walit
sus andis delegatsiooni liikmete käsutusse
toad-hotell „Astorias" kuni nende ärasõi
duni Moskwasse, mis toimub kell 0.30.
R. Poolale?
s Poola rasketööstuse häälekandja „P oli
tika Gospodarcza" teatab, et Poola
saab Saksa ja Poola wahelise sõja puhkemisel
. tähelepandawal määral sõjatarbeid N.-We
s nelt.
j See on esimene kord, kus Poola raske
' tööstuse ametlik leht awaldab sääraseid tea
| teid, mispärast peab arwama, et asja kohta
on toimunud läbirääkimisi Poola ja N.-We
! nemaa wahel, kirjutab „Uusi Suomi".
j Mainitud leht teatab lisaks, et Poola sõ
jatööstus saab N.-Wenelt kõik tarwisminewa
terase ja et Poola armee saab sellele lisaks
tanke, soomusautosid, kerge- ja raskesuur
tükke ning lennukeid.
IV-milj. Krediit N. Wenele
„Daily Express" teatab, et Moskwa sõja
lisele lepingule järgneb Inglise N, Wene
znaa uus kaubaleping. N.-Wenemaa saab
selle lepinguga Inglismaalt 10 milj. naela
suuruse krediidi kaubandusbilansi tasakaalus
tamiseks. Inglismaa ja N. Wcnemaa kau
bawahetus on seni olnud Inglismaale eriti
ebaedukas. 1938. a. ostis Inglismaa N.SÖÖGISAAL
ATEEN
Gustav Adolfi 10 (ülikooli juuies)
Lõunakaart 11. aug. 1939.a.
Rammuleem (kana) piru- Tomatisalat
kaga Peedisalat
Rammuleem (kana) mu- Kurgisalat
naga Hapukurk
Neerusupp (rosolnik) h. "7;
koorega Rooskpiim
Kalasupp hapukoorega Hapupiim
Värskeaedvilja-piimasupp Keefir
Oakohv kohvikust
Kanaküpsis lillkapsaga
Seakaree hapukurgiga vahukooVasikakotlet aedviljaga reea.
Saslõk riisiga Kakao
Keel kartulipudruga Tee keediscga
Loomafilee vene kastmes
Sibulaklops Õuna jook
Seakupsis hapukapsaga Limonaad
Täidetud vasikakulg pee- yiorss
disalatiga Kreutzina
Lammas kula moodi Koogid
Searibi mädarõikaga Pirukad
Tüüringerid hapukapsaga Keeks
.Viinerid kartulisalatiga Viini saiad
Võileivad
Riisipuder või ja piimaga
Aedvili võiga
Kalakotletid koorekastmes ef§
Heeringas koore ja sibul. WOioitWd
Heeringas praetult . .
ained ja
Kirsi-kompott
Kohupiimakreem sidruni- maifSVdCl
kastmes
Mustikasupp kuivikutega |Q|(|||(|

Wenemaalt 19,5 milj. naela wäärtuses, kuna
Inglismaa wäljawedu N.-Wenesse oli waid
6,5 milj. naela.

tada suuri asju. Meie tõotame teha kõik, et
Läti rannikud jääksid wabaks, ütles minister.
New DorK—MofKwa lennu
ühendus loomisel

Läti jäägu wabaks
Sõjaministri kõne merewäe pidustusi!
Riiast teatab ETA: Sõjaminister
kindral Balodis ja sõjawägede juhataja kind
ral Berkis külastasid neljapäewa hommikul
Läti merewäe üksusi 20. aastapäewa pidus
tuste puhul. Kindral Balodis esines lipu
laewa „Wirsaitise" pardal kõnega, üteldes,
meie ei waja wõõraid randu ja, wõõraid me
resid, waid ainult omi randu ja oma merd,
mida meie esiwanemad on juba sajandite
eest omanud ja kaitsnud. Neid tahame meie
militada ja kaitsta. Meie wabaduswõitluse
ja minewiku ajad on andnud weenwaid tõen
duši, et ka wäikeste jõududega wõidakse teos-

on ehitatud eriti selleks, et teha põllu
majandust tulusaks. See teeb kõiki töid
kas veos või kohaliku jõuallikana ning
Endiselt usal- teeb neid usaldatavalt ja väheste kulu
datav kvaliteet dega. Tulge proovisõidule.
endiselt odav hind
I A/S ESTAKLAND

Riiast teatab ETA: Tagasiteel Mosk
wast saabus Riiga õhuseltsi Western Trans
continentali direktor Wilson. See õhuselts
awas tcatawasti juulikuu lõpul oma lennu
paatidega reeglipärase lennutecmstuse Eu
roopa ja Pöhja-Ameerika wahel. Direktor
Wilson tutwus Moskwa ja Riia lennuwälja
dega ja on arutanud Nõukogude Wene „Aero
flotiga" regulaarse lennuliini organiseerimist
New Aorgi ja Moskwa wahel üle Riia ja
Stokholmi. Ta awaldas weendumust, et
Riia lennuwäli oma.b mltwikkn sõlm
punktina ida-lääne ja põhja-löuua liinidel.

TALLINN RAKVERE
Vana Sadama 11 Vaksali 32/34
Tel. 427-65 Tel. 47
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Lääneriikide peahoop Wahemerre
A S ESTAKLAND
Selliseid oletusi tehakse Berliinis. Mida loodetakse Moskwalt.
Siingi raskuseks Balti riigid. Poola jagamist pakutawat
Moskwale

PEAKONTOR: TALLINN, SADAMA T&N. 11. TELEFON 427-65

„Hufvudstadsdladeti" kiri Berliinist
Helsingi „Hufvudstadsbladet" awaldab oma
Berliini kirjasaatja sulest teateid 3. riigis walit

sewaist meeleoludest Euroopa praeguse pinewuse

suhtes. Öeldes, et Danzigi küsimuse äärmuslik
lahenduswiis Saksa wõimaliku sõjalise aktsiooni
kaudu pole praegu aktuaalne, kinnitab ta ühtlasi,
et mingit relwastatud wäljaastumist 3. riigi poolt
polewat oodata enne 1949. a. kewadet. Danzigil
tuleb oodata ning asjasse pühendatud Berliini
ringkondade arwates põhjenewat see kaalutlusel,
et praeguste eelduste juures pole kuigi palju edu
loota sõjalisest kokkupõrkest Poolaga.

Lääneriikide esimene hoop
Itaalia pihta?
Edasi kirjutab Soome rootsikeelse lehe kirja
saatja, et Berliinis lähtutakse eeldusest, mille
järgi prantslased ja inglased jätawad kokkupõrke
korral nii raskete kulutuste abil ülesehitatud laa
ne kindlustuswööndi rahule ning paiskawad selle
asemel kõik oma merewägede ja sõjalise jõu Jtaa
lia Pihta, et seda kohta teljes nõrgendada. Jng
laste kawas seiswat kokkupõrgete wiimine Wahe
mere piirkonda, mille kaudu Saksamaa oleks suu
nitud jaotama oma jõude nii laialistele maa
aladele, et ta! ei jää küllalt wägesid üle sõjapida

letuse kokkupõrke korral. Saksa-Wene piirijoon
kulgeks siis sealtsamast, kus ta oli enne Maailma
sõja algust 1914. a. Selle lahenduswiisi kasuks
näiwat kõnelewat asjaolu, et N. Wene pole wa

hepeal näinud kuigi hea meelega Poola tugewuse

kaswu ega pole ka lõplikult loobunud mõttest wõi
ta tagasi ennesõjaaegsed piirid.

Eelnimetatud lahenduse wastu kõneleb aga
kirjasaatja arwates tõsiasi, et ei N. Wene ega
Saksa poolel ei suudeta leida üksmeelt Balti rii
kide küsimuses. Saksamaa ei soowi näha Wene
mõjuwõimu kaswu Läänemerel.

Kui kõrgel seisawad aga Saksa aktsiad Mosk
was nimetatud ürituste suhtes, wõrreldes Briti
omadega, selle üle näib Berliinil pnuduwat sel
gem ettekujutus. Ainuke, mida arwatakse loota
wõiwat, oleks N. Wene kaksikmäng: põhimõttelt
selt tagasihoidlik hoiak ning wastumeclsus siduda
end millegi nii ebakindla kohustusega, kui seda on

sõjakäik Poola suhtes. Berliinis lähtutakse kirja
saatja andmel oletusest, et N. Wene sel puhul,
kui sõjakeskuseks kujuneb Wahemeri, jääb ära
ootawale seisukohale ja waatab, kuidas kujuneb
Saksamaa seisukord. Peaks niisugusel juhul
Saksa sõjaline aktsioon Poolas olema kroonitud
eduga, oletatakse, et N. Wene loobub esinemast

hendamine seada tagaplaanile, asendades seda dip
lomaatliku aktsiooniga, mille eesmärgiks on wõita

Nõukogude Wene Saksamaa poolele wõi wahe
malt weenda juhtiwaid isikuid Kremlis, jääda
erapooletuks Saksamaa wäljaastumiste korral
kolmandate wastu.

Diplomaatlik tegewus Moskwas
Edasi jätkab „Hufvudftadsbladeti" Berliini
kirjasaatja: Saksa saadik Moskwas krahw von der
Schulenburg on pidanud rakendama kogu diplo
maalliku osawuse selleks, et püüda Stalini lähe
duses asuwaid mehi weenda, kuiwõrd mõttetu on
wenelastel minna ja tuua kastaneid inglastele
tulest, kuna sobituse korral Saksamaaga oleks tal
palju enam wõita. Saksa poolelt olewat meenu
tatud Maailmasõja saatuslikku arengut Wene
wägedcle ning pakutud kompensatsiooni ennesõja

aegsete piiride jaluleseadmiseks Poola praegusel
pinnal, kui N. Wene säilitaks heatahtliku erapooSaksa-Leedu ajakirjanike lähe
nemine
Berliinist. 11. augustil. (DNB)
Leedu saadiku Shkirpa wastuwõtul Leedu
saatkonna ruumes oli praegu Saksamaal
wiibiwail Leedu jakirjanikel wõimalus as*
tuda kontakti oma Saksa kolleegidega. Ter
wituskõnes Leedu saadik awaldas lootust, et
ei katkestata enam jaluleseatud ühendust
Saksa ja Leedu ajakirjanduse wahel. Ta tä-

Jaffas suleti seepärast Kõik ärid. Mida nõuawad araablased
Briti komisjonilt.
Jaffast, 'll. augustil. (DNB) Kol
mapäewal lasti Jaffas maha linna fandar
meeriawalwe juhataja. Briti wõimud on tei
nud korralduse wastuabinõuna sulgeda nel
jaks päewaks kõik ärid koha Peal. Seeläbi on
puudutatud umbes 200 äri. Peale selle on
wangistatud 20 isikut.
Ringküsitlus araabia külades
Nagu Araabia leht „El Djihad" Jaffas
teatab, külastasid Inglise ringkonnakomis
sar ja Jeruusalema fõjawäekomissar pal
jude Inglise kõrgemate ohwitseride saatel
Araabia külasid Jeruusalema ümbruses, et

läbirääkimisi pidada sealsete külaeestseisja
tega. Ringkonnakomissar ja ohwitserid nõud
sid täpset seisukohawõttu praeguse seisu
korra kohta Palestiinas ja ettepanekuid Pa
lestiina-probleemi lahendamiseks. Araabia
wastns oli järgmine: Ainsaks abinõuks nor
maalfe olukorra jaluleseadmiseks Palestii*
nas on walitsuse luba, et maalt wäljaaet'Zd,
nende hulgas ka suurmufti, wõiwad kodumaale tagasi pöörduda, edasi kõigi inter
neeritute wabastamine, juudi sisserändamise
keelamine ja araabia autobnscliiklemise lu
bamine kogu riigis.

Saksamaa wastasena.

miseks Poolaga.

Kirjasaatja teatab, et selline plaan huwitab
esmajoones muidugi sõjawäelisi ringkondi Saksa
maal ning tõenäolikult tuli Danzigi küsimuse la

Mõrwati sandarmeeria ülem

Turukaotus Hiinas
Saksa ja N. Wene wõimalikust koostööst Sak
samaa algatusel on juba hulk aega kõneldud Sak
sas, kuid ilma, et see oleks põhjenenud mingeile
tõsiasjadel. Wiimasel ajal aga propageeritamat
esmajoones poliitilistes, eriti aga sõjawäelistes
ringkondades lähema koostöö mõtet N. Wenega.
Omajagu kaasmõju sellisele suunale on osutanud
ka Saksa hea kaubaturu kaotus Hiinas, pärast
jaapanlaste sõjalist aktsiooni seal. Meenutatakse,

et marssal Tshiangkaisheki mõlemad pojad ela

wad Saksamaal, ja tõstetakse esile, et Hiina mars
sal on ikkagi ainuke isik, kes suudaks Märskendada
Mana Saksa-Hiina sõprust. Saadakse ühtlasi Mäga

hästi aru, et tulemused sellise ürituse juures la
seMad enda peale mäga kaua oodata.

Kõik küsimused on praegu lahtised, tähendab

kirjasaatja. Ainuke, mida loodetakse Berliinis, on

mõne krahw von Schulenburgi katse õnnestumine

MoskMas, mis ühtlasi aitaks teatawal määral
parandada Saksa positsiooni N. Wene suhtes, lõ
petab „Husvudstadsbladeti" kirjasaatja oma ju
tustuse Berliinis MalitseMaist meeleoludest.
hendas, et hea arusaamine Saksa sa Leedu
ajakirjanduse wahel on wastastikusc arusaa
inise eelduseks saksa ja leedu rahwa wa
hel.

Balti raadiokonwerents
Riia st, 11. augustil. (ETA) 15.—
18. augustini toimub Riias Balti riikide
neljas raadiokonwerents.

Sõjawäelasi falangistide juhtideks
Nende osatähtsus erakonnanõukogus silmatorkaw. Hispaania
ehitab endale eraldi kaitset Gibraltari lähedal
Madridist, 11. augustil. (Reuter)
Nii sõjawäelised kui ka esialgsed falangistide
elemendid on saanud esinduse falangistide
erakonna nõukogus. Esimeheks on nimeta
tud Serrano Suner, peasekretäriks Augus
tin Monozgrande. peasekretäri abiks Pedro
Gamerro. Monozgrande juhtis warem Ur
geli armeekorpust, kuna Gamero oli Se
villa tsiwiilkuberneriks.
Franeol oma Gibraltar
Gibraltarist teatab Havas: Hispaania
2. sojawäepiirkonna komandör kindral Sa-

Hollandi walitsuspoliitika ei
muutu
Haagist, 11. augustil. (DNB) Uus
'.valitsus wannutati neljapäewal Söstdijki
lossis kuninga poolt. Peaminister de Gecr
teatas seejärel ajakirjandusele, et ta ei kaMatse esialgu wälja anda walitsuse deklarat
siooni. Ta wõib ainult öelda, et uus walitsus
jätkab täiel ulatusel ja ilma igasuguste kit-

liquet külastas kolmapäewal neutraalset
tsooni Gibraltari ja La Linea wahel. See
järele ta waatles pikki kaewikuteliine Briti
piiri otseses läheduses ja kindlustuste liini,
mille ehitamine hiljuti lõpetati Gibraltari
wastas San Roque'i lähedal.
last wanemate juurde
tagasi
Barcelonast teatab DNB: Aurik „To
mine'ga" saabus siia 600 last, kes sõja aja!
wiidi wälismaale. falangistide sotsiaalne
abitöö andis lapsed üle nende Manemalele.
sendusteta traditsioonilist sõltumatusepvlu
tikat.
Egiptus soowib Britilt laenu
Kairost, 11. augustil. „Ahrami"
Londoni korrespondent teatab, et Egiptuse
rahaministeeriumi alamriigiiekretär Amin
Osman on palunud Londonist laenu wiie
miljoni naelsterlingi suuruses. Läbirääkimi
sed ei ole seni andnud tulemusi.
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Teised lehed

Kirik põeb usalduskriisi

Anname ruumi meile kirikuringkon
dadest saadetud sönawõtule.

TmmeniJuba pikemat aega ou kriisitont kollita
mas meie kirikuelu. Selle tõelised põhjused
ou kõrwaltmaatajale enamikus jäänud sala
päraselt warjatuiks. Alles käesolewa aasta
alguses hakati neid amalikkuse ees nimetama
ja seostati need enamasti praeguse piiskopi
isikuga. Lewisid kuuldused tema ametist lah
kumise kohta, :nida näis kinnitawat ka äsja
ne pikem ametipuhkus. Nüüd, pärast suwist
waikust häiruvad awalikkust taas uned tea
ted: 8 praostil on esitanud märgukirja Wa
bariigi Walitsusele ja siseministrile, soomides
nende kaasabi piiskopi ametist lahkumisel.
Piiskop omalt poolt ou otsustanud waikid.a
mähemalt kuni konsistooriumi kokkuastu
miseui käesolewa kuu lõpul. Nii üks kui
teine asjaolu tekitab küsimusi ja äratab uiõ
nes suhtes isegi imestust.
Rida mastutamaid ametikandjaid ou
pöördunud kriisinähtuste mastu abi saa
m iseks riigimõimu poole. See lubab ole
tada kirikuasjade suuriinat korrastolekut.
Tekib küsimus: kuhu on kadmmd siis kiriku
oina maiuüis kõlbelised. jõud? Just kõnes
olema sündmuse puhul on amal itkus asjatult
oodanud selget ning autoriteetset seisukoha
wõttu kiriku enese poolt.Missugnse moraalse
õigustusega siis julgeb kirik kuulutada was
tastikust usaldust, kui see ta enese ametikand
jäte wahel Piutöub ja kõige delikaatsemategi
küsimuste lahendamisega ei saada toime
omal jõul?
Kui asja wähegi sügamamalt maadelda,
siis näib, et käesolewa kriisi tegelikud põhju
sed peitumad hoopis sügamamal. Kahet
suswäärsed asjaolud seoses piiskopi isikuga
on olnud ainult heaks wöimaluseks nende
ilmsikstlllekule. Ilma, et laskuda üksikasjus
se, mainitagu üht: usalduskriis meie
kirikus ou kõige algpõhjuseks ja selle jn u red ulatu tv a d hoopis sü gatv a l e meie ametikand j a s k o n n a
mentaliteeti ni n g in õttel a a d i
ja isegi ametikäs i t l u s s e.
Kirikutegelaste kokkutulekud on tntta
ivad oma mustapesupesemise õhkkonnaga.See
on ametiweunaliku usalduse täielise puudu
mise kõige ilmsemaks tunnusmärgiks. Wõi

heidetagu korraks pilku õpetajate malimiste
telgitagustele milline otse traagiliselt
mõjluv usaldamatus siin ainetikandjate ma
hel tamalisesti uähtawale tuleb! Secmastu
ei ole loota, nagu oleks kriisiõhkkond meie ki
rikus kõrmaldataiv ainult ühe ametiisiku ta
gasiastumisega. Uue piiskopi ametissetulek
olgu selleks kestahes kuuldusis mainita
maist kandidaatidest ci 100 meel üksi seda
nsaldusküllast tööõhkkonda, mis hädawajalik
oleks kriisiolukorra täieliseks ületamiseks.
Seda silmas pidades tuleks soomida, et eel
kõige leitaks teid ja wõimalusi täieliku ame
tiwenualiku usalduse jaluleseadmiseks ja siis
säärase usalduse alusel ette mõetaks radikaal
semaid samme pahede kõrwaldamiseks meie
kirikuelus.
Usaldamatuse tunnusmärgiks on ka see
asjaolu, et süüdistataw isik ise on mai
kiu u d. Wöib-olla oleks atvameelne selgi
tus ametimendadele mõi koguni terwele awa
likkujele juba alguses asjale suutnud Pak
kuda kõige kristlikuma lahenduse mis oleks
olnud kasuks nii kirikule kui ka mastamale
ametikandjale enesele. Kahjuks jäärast krist
kiku tõearmastuse põhimõttele rajatud otse
kohest sammu ei astutud. Õhkkond oli mõ
lemaltt poolt lämmastuseni küllastatud eba
siira usaldamatusega.
Isikud, kellele meie kiriku saatus üks
kõikne, jälgimad sündmusi teatama kahjurõõ
muga. Kirikusõpradele sünnitab see kahtle
mata aga waln ja kurbust, et säärased as
jad üldse mõimalikud on. Ja nad on Mähe
malt ühes asjas nende 8 Praostiga ühel ar
manusel: meie kiriku tulemil on
kaalul. Ta ei täida sellisena oma ülesan
net meie rahma seas, deklareerigu ta seda
kas mõi iga Päem uuesti ja pidulikumalt.
Kirikusõbrad svomiksid, et meie kirikutegela
sed eesotsas nende kõrgemate juhtidega Hat
taksid märgukirju esitama ka oma süda
m e t u n n i s t u s e l e ja rewideeriksid neid
asju, mis on põhjustanud, säärase kohutama
ebausalduse õhkkonna meie kirikus. Tahaks
loota, et kurmaloomulised sündnmsed jul
gustaksid sellele rewideerimisele kõiki neid,
kes wastutawad meie kiriku saatuse cccft
süüalnseid ja süüdistajaid.

Hoone läheb maksma 200.000 krooni. Haigeid saab juurde
wStta 00
wandatud kabinetid, laboratoorinmid, söögi
saalid ja awarad seltskondlikud runnnd.
Ehitusmaterjaliks on tellistnoid. Tööde
kama järgi tahetakse hoone wiia katuse alla
tänanm sügiseks, tuna lõplik wäljaehita
mille teostuks 19-19. aastal.
Uue maja walmimisel täieneb ja laieneb
Taagepera faiiataoriiuiii tegelvns tundu
loalt, suutes rahuldada kõige nõudlikumaid
haigeid. Haigete koguarw wõib siis tõusta
J5(Hc, kuita praeguses sanatooriumi hoo
nes, endises mõisa lossis on ruumi 90 hai
gele.

Tung Taagepera sanatooriumi on era
kordselt suur, haiged peawad ootama järje
korras 3—l kuud. Nii on uue hoone ehi'
tamme hädawajalik, kuigi see kõrwaldaks
loa id osaliselt suurt ruumipuudust meie sa
natooriumides.

Surm

pilvedes
ML Cftfisiie ftriminaalvomaan
..Mõtlen, võib-olla ei tehtud seda seepärast,
et see juhtus varakult. Lennuk oli siis parajasti
Le Bourget lennuväljakult õhku tõusnud. Ja Gi
selle oli siis veel elus ja suri alles umbes tund ae
ga hiljem. Näib, nagu oleks ta pidanud olema
mõrvatud palju hiljem."
„šee on veider," ütles Fournier mõtlikult.
„Kas ei ole vahest võimalik, et mürk mõjus alles
pikapeale? Niisuguseid asju juhtub..."
Poirot oigas ja peitis näo käte vahele.
~Pean mõtlema, mõtlema... Ons võimalik, et
kõik minu ideed on olnud täiesti väärad?"
yMon vieuf/' ütles Fournier, „niisuguseid as
ju juhtub! Minu1*? on neid juhtunud. Võimalik,
et neid juhtub ka ttite. Nii mõnelgi on mõnikord
tulnud oma uhkus pista."
~See orT tõsi." nõusvus Poirot. ~Lootsin leida
teatud võtit. Ma leidsin selle, ja rajasin kogu
meie mõrva juhtumi sellele. Kuid kui ma olen ek
sinud juba algusest peale miks siis jah
ma nõustun, et ma olen eksinud täielikult eksi
nud!"
~Teie ei saa sulgeda silmi asjaolule, kui suuie
tähtsusega on see pööre," ütles Fournier. ,Meil
on ka käesoleval korral põhjus ja võimalus, ja
mida. muud te võite veel soovida?"
~Mitte midagi. See peab olema nii, nagu
teie ütlete. Mürgi mõju tagantjärele on iga
tahes harukordne tõtt öelda ... võiks öelda
peagu võimatu. Kuid kus mürgid on mängus,
seal võib juhtuda ka võimatut..." .
Ta hääl rauges.
„Peame nüüd arutama oma retke plaani,"
ütles Fournier. ~Isiklikult arvan, et praegusel
hetkel on mõistmatu tõsta süüdistust Anne Mo-

Kuidas eestlased
reisiwad Soomes

Uus hoone Taagepera sanatooriumile

Taagrperas alati neil päewil sauatoori
uini teise, uue haiglahoone ehitamistöödega.
Uus hoone on projekteeritud arhitekt ins. A.
Kotli poolt, koos sanat. juliataja dr. To
il isoni nõuannetega, silmas pidades täna
päewa sanatooriumide nõudeid. Ehitus
tähed maksma eclarwe järgi 200.000 kroo
ni. Töo teostab riiklik ettewõte „Ehitaja".
Utls hoone ehitatakse sailatooriumi Parki
mäenõlwakule, esiküljega wastu lõuna'
päikest. Ehitus tuleb 2 ja 3 kordne, alva
rate klaasrõdudcga, milliste asend hoones
haigetele soodne. Haigeid Ntahutab hoone
wähemalt lii). Toad on ette nähtud I', 2ja 3-moodilised. saunlti ehitatakse majja
ajakohased operatsioonirunmid, mille järele
eriline tarwidus, kuna Taagepera sanatoori
mu on meil esirinnas kopsutuberkuloosi ki
rurgilise. rawiga. Edasi on hoonesse ka*
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Piiskopi-kriis
leiab kajaslusc ka ajalchtcdc jnhttirjadcs.
„Uns Eesti" ütleb:
„Mriis meie kirikuelus on ivõtmid kurivema
pöörde kui see kohusetttudelise ja õigeaegse talita*

miie juures oleks wõiuud olla. Cma tuiimasrc
sauunttdega on piiskop V. Rahamägi mitte ükn
ennast täiesti ivõiiuatusie seisukorda paisud, tui
da tema endagi pärast tuled kahetseda, nmid pal
ju suu rent on see kahju, mis kõige selle lädi ou
tekkittud kiriku- ja usuclule.
Nüüd ei paista enam muud walikur olewat,
kui et piiskopil mleb lõplikult järeldused keha ja
lahkuda. Ei ole enam tuõeldaw. et siin mingi
kirikttinstantstde seisukohamotmist ootama iää
dakse, sest see tooks kirikuelu täieliku pnrnncmisc,

tttida pikkadegi aastate jookjnl raske oleks varatt
dada."

„Päewaleht" kirjutab:
„tEli selge, et eiv.-luteri uni kirikus oli tekki
nud piiskopi ümber kaks mõiileivat poolt, tuis kui

Soome mustlased ja dr. Ariste. Eesti õpetajad woitstd soomlas
wihtlemisewõistlusel. Kesk-Soomes peetakse eestlast nuuv lou
meesteks. K«i eesti proua rääkis soome keelt ja peokõneleja
..eesti keelt"
(„Postimehe" kaastööliselt Toomes)
Tänawu on eestlased suu reanvuli selt kii
lastanud Soomet. Ühed on olnud ainult lü
hikesel lõbusõidul Helsingis, teised on reisi
nud sadasid kilomeetreid raudteel wõi onta
autol ristirästi läbi Soome. On aga leian
nud selliseidki, kes mitu nädalat ühel kobal
peatudes on põhjalikult tutwunud Soome
oludega leides siit palju uut ja huwsta
wat, kuid ühtlasi kogenud palju üllatatvaid
ja koomilisi tõsiasju.

Imväsktstä Pedagoogika-ülikoolis, „stt
weülikoolis", nagu seda on harjutud nime
drtgi ei tuluiid kasuks kirikuelule >või ta kõrgemate
wõimukandjatc autoriteedile. Nui omal ajal kt tama, on täesolcwa suwesemestri ajal wiibi
rikuelu reformiga oli tahetud piiskopile anda eriti und 0 eestlast. Üks nendest on tartlane, dr.
Paul Ariste, kes nüüd juba teist snwe siin
tväljavaistivat seisukohta suure wõimukütlnse jmt
õpetab eesti keelt. Nagu ..Postimehe" lit
res. tuis pidi nagu mõjuma ülesehitatvalt kiriktt
elule ja kristlikule moraalile, pidi urnid seisu gejaile teada, on dr. Ariste juba katta aega
korrale aiva silmi waadates tunnistama, ct nii harrastanud ka mustlaskeele uurimist. Ka
sugune eesmärk oti jäämtd saawutmnata. Etv.- Ipwäskpläs tähendas ta tänawu suwel ühes
luteri ustt kiriku tsentraliseeritud wõim oli lagu
soome professori N. Penttiläga Soome must
ueutid ning puudusid mäljawaaled sisetülide edan
laste keelenäiteid üles. Sel puhul selgus, et
kestmisel teda uuesti jalule seada.
.''tui palju kõiges selles oli lihtsalt wõistust niisugused stgawcreliscd mustlased, kelle wa
wõimu pärast sa kui palju wõitlnst kristlike wäär nemaist ük soo mla n e. kõnelewad must
tuste jaluleseadmiseks, ou eemalseisjast paske ot
laskcclt paremini, kui täiesti puhast tõugu
justada. tdiõif» muljest leplikult artvestada, ct
oli tvõrdselt üht kui teist. Mui outetigi oli selge, mustlased. Korra, kui dr. Ariste kõnetas
et mõistus ei iaauud pikemaks aiaks jääda püsi mustlasi nende oma keeles, imestasid nad
ma. Maid see tuli ühel tvõi teisel kujul lõpetada. wäga tema keeleoskuse üle ja pidasid teba
Muna praos tite awaldus ou olnud kaalumisel Wa
targaks soomlaseks". Lõppeks ned ei osanud
bariigi Walitsuse esmaspäemasel koosolekul ja wotta muud seisukohta, kui et „targal soont
sealgi ou jõutud seisukohale, et tekkittud olukord. kasel" pidi olema mustlase soost ..pruut", kn
rtv.-ltiteri uiu kirikus nõuab selgitamist niug ou na ta nii hästi mustlaste keelt waldas.
otsustatud küsimus anda siseministrile fui kirikute
ja usuühingute alal kõrgemale järeletvaltve nmi
Teised wiis Ivioäskvlä snweülikoolis wii
mule selgitamiseks sa majalikul korral tartvilike
korralduste tvõi ettepanekute tegemiseks, tohiks binud eestlast olid õpetajad Tölp, Sihiwere,
meie armates pidada loomulikuks, ct viiskop H.
Aben, Saarel sa Salu. kes wiibisid fiin
P. Rahamägi nüüd lahkub. Ebatawaiiue iseette Soome algkooliõpetajate liidu stipendiaat!sest ou stiba, et nii kaugele ulatumate sammudeni
dena. Niisuguseid stipendiume auti kcies
on mindud.
Tciue küsimus ou aga muidugi, tas piiskop olewal aastal esinakordsclt. Eesti wastaio
H. B. Rahumäe lahkumisega loastolud cw.-luteri organisatsioon audis stipendiumi kolmele
usu kirikus laheuewad ülejäägita, pääseb, maksma
soome õpetajale. Eesti õpetajate eesmär
täieline rabu ia saaitnitniafic hoobilt see, mida giks oli soome keele õppimine ja nad wõisid
kaheksa praostir tahaioad näha. Selles tuleb lvä
Soomes asupaigaks walida soowi kohaselt
ga ja ivaga kahelda. Piiskop H. P. Rahumäele
kas Jvwäskvlä wõi Turu. Käesolewal kor
üvõib heita ekre lvahest. et ta on kirikuelus asunud
ral olid kõik wiis walinnd õppepaigaks hõi
ehk liigselt ivõimu reele, jäänud rippuma ka liigselt
mõimit külge, kui see mõim on seesmiselt jäänud muharrastnste Poolest juba kaua tuntud Iw
järjest tühjemaks ja õöusamaks. kuid mine ka wäskylä. suweul.kooli linna.
enam. Mis aga kirikuelus ou tähtsam, on just
Jvwäskvlä tänawnsuwised eesti külalised
kristlik lumm, kristlikud teod, süritawad ja suured on õppinud soome keelt imestamiswäärsplt
reod, mis kisuksid ka kahtlejaid ja kõhklejaid euda
järele ja pakulsid neile seesugust hingelist rahul rohkel märäal. Paljudel retkedel, mida Iv
wäskvlä ümbruses asetsewaile järwedele ja
dusr ja kosutust, uagu seda usuelu oma suurte ees
kujude kohaselt peab andma.
nende randade wäliasõidukohtadele on teh
Selles suhtes pureb meie kirikuelu märksa tu tnd, on nad leidnud rahwa keskel hulga sõp-,
geivcun ja raskeku-inlpeiu kriis. See ou üldsusele ru. Ka suweülikoolis õppijatega on sõlmi
palju üialumam probleem kui kõrgemate maimu nud sõprussidemeid. Mõlemad pooled on was
ltfc luöitlns ivõintu oärast ehkki ka selle lahe
nemise tarividusr ei saa eiiada, nagu eelpool tamisi rikastunud: soomlased on õppinud
eesti ja eestlased soome keelt.
tähendatud/'
Suurimat imestust äratas siin siiski irc
et eesti õpetajad ülikooli suurtel wilitleinis
Suri Eesti Konsul Breslaus
wõistlustel wõitsid soomlasi. Ipmäskülä ült
koolil on uimelt oma saun, kus laupäemni
Eesti konsul Breslaus Bcrhold Helliug suri
ja tihedaminial, on korraldatud ..akadee
laupäewal õ. aug. j. a. südamehaigusse.
nülisi saunaõhtuid". Eestlased on löönud
ühistegelik ekskursioon töõlis
agaralt sekka ja olauai. et soomlased on juba
juhtidele
tuntud kõmad nuhtlejad, on eestlased si:Ski
Töõliskoja ja ET.Ü ühisel korraldusel toimub jäänud üksinda lamate, kui õiae kuuma leiu
12. ja 13. augustil Tallinna töõliswanemaile ja wisati.
koja usaldusmeeste ühistegelik ekskursioorr
Soontes on söögiajad mähe teistsugused
omnibusega Ida« ja Põhja-Eestisse. Ekskursiooni
ülesandeks on laiendada töölistegelaste silma km Eestis, ja kes siin õigel ajal ci oska söö
ringi ja ergutada neid suuremale aktiitvsusele ma tulla, lvõib mõnikord nalgagi tunda.
tööliste ühistegewuse arendamises. Peatuste! tut
Nii oli tvist juhtunud ka eesti õpetajatega.
wnnetakse ühiskauplustega. Möödun»,d aastal kor
Kuita nad on nimelt jutustanud, et Eestis
raldati samasugune ekskursioon
Ekskursiooni tegelikuks organiseerijaks on Töölis süüakse kolm korda päcwas sa iga kord tuge
koja ühistegewusinstruklor H. osküll.
mammi kui Soontes, Peamad Ivmäskvlä

risof vastu. Tal nähtavasti ei ole vähematki
aimu, et te tema ära tundsite. Tema isik on
kindlaks tehtud. Meie teame hotelli, kus ta pea
tub, ja võime Thibaulfi läbi temaga ühendusse
astuda. Meil on nüüd tema suhtes kaks tegurit
teo põhjus ja selle kordasaatmise võimalus.
Meil jääb veel kindlaks teha, et Anne Morisot'l
on käsutuses maomürki. Siis tuleks küsimusse
ameeriklane, kes ostis puhumistoru ja kes mak
sis altkäemaksu Jules Perrofle. See võis olla
kindlasti Anne Morisot' abikaasa Richards.
Ta võib meile ka ain u 11 öelda, et ta mees on
Ameerikas."
~Teie ütlete abikaasa Jah, abi
kaasa! Ah, oodake, oodake.. ."
Poirot surus käed oma meelekohtadele.
~See kõik on väära," pomises ta. ~Ma ei
kasuta aju väikesi halle rakke korra ja meetodi
järgi! Ei, ma hüppan ühelt otsuselt teisele. Ma
mõtlen võib-olla seda, mida ma olen kavatsenud
mõelda. Ei, see on jällegi väära! Kui mu ideed
olid õiged, siis ma ei võinud kavatseda mõelda—"
Ta katkestas.
~Palun vabandust," ütles Jane.
Poirot ei vastanud midagi hetke või kahe
jooksul. Siis võttis ta käed meelekohtadelt, ase
tus väga sirgu istuma ja asetas laual kaks kahv
lit ja soolatoosi korralikult kohale.
~Vaadakem järele," ütles ta. „Anne Mori
sot on mõrvas embkumb kas süüdi või süütu.
Kui ta on süütu, miks ta valetas? Miks ta var
jas tõika, et ta oli leedi Horbury teenija?"
~Miks, igatahes?" küsis ka Fournier.
~Ütleme, et Anne Morisot oli süüdi, sest ta
valetas. Kuid oodake! Oletagem, et minu esi
mene oletus oli õige. Kas sobib see oletus Anne
Morisot1 süüga või Anne Morisot' valega? Jah
jah see võiks anda eelduse. Kuid sel juh
tumil ja kui see eeldus on õige siis Anne
Morisot ei olnud üldse lennukis."
Teised vaatasid teda viisakalt, kuid kaunis
pealiskaudse huviga.
Fournier mõtles:
~Nüüd ma taipan, mida mõtles see inglane
Japp. Ta teeb raskusi, see vanamees! Ta katsub
teha keerukaks juhtumit, mis praegusel korral
on täiesti lihtne ja selge. Ta ei saa tunnustada

sirgjoonelist lahendust. eeldamata, et see sebiks
tema varemate ideedega.4'
Jane mõtles:
~Mina ei saa aru, mis asja ta mõtleb... Miks
ei võinud neiu lennukis olla? Ta ju pidi minema
sinna, kuhu leedi Horbury käskis tal minna. Hak
kan juba mõtlema, et vanamees on keigar, tõe
poolest . .."
Korraga tõmbas Poirot vilisedes hinge.
~Muidugi," ütles ta. *„See on võimalik. Ja
seda on koguni väga lihtne selgeks teha."
Ta tõusis püsti.
„Mis nüüd, mu sõber?" küsis Fournier.
..Jälle telefoni juurde!" ütles Poirot.
~Üle mere Quebeci?"
~Seekord ainult Londonisse."
~Scotland Yardi?"
~Ei, lord Horbury majja Grosvenor Square'il.
Kui mul ainult on õnne leedi Horburyt kodus
leida."
„01ge ettevaatlik, mu sõber! Kui Anne Mo
risot' kõrvu peaks ulatuma vähemgi kahtlus, et
pärime tema kohta teateid, siis see poleks kaht
lemata meie ettevõttele kasuks. Peale muu
me ei tohiks teda valvata lasta."
..Ärge kartke. Olen äärmiselt tagasihoidlik.
Esitan ainult ühe väikese küsimuse üsna süü
tut laadi küsimuse." Ta naeratas. ~Te võite
kaasa tulla, kui te soovite."
..Ei, ei."
.•Aga jah. Ma palun teid!"
Mehed läksid kahekesi välja, jättes Jane'i
üksi väikesse saali.
Kestis vähe aega, enne kui nad said telefoni
kõne, ent Poirot'l oli õnne. Leedi Horbury oli
kodus.
Hästi, öelge leedi Horburyle, et kõneleb
Hercule Poirot Pariisist."
Väike paus.
~Olete see teie. leedi Horbury? Ei, ei, kõik
on hästi! Kinnitan teile, et kõik on hästi! See
ei puutu üldse asjasse. Paluksin ainult, et vas
taksite minu paarile küsimusele Jah Kui
te reisite lennukiga Pariisist Inglismaale, kas
reisib siis harilikult teie teenija ühes teiega, või
teeb ta seda rongiga ? Rongiga... Ja nii ka sel
erijuhtumil... Saan aru... Te olete kindel?
Ah, ta on teie juurest lahkunud? Näen, näen.

elanikud eestlasi muid päris jõumees
teks.
(Seletuseks mainitagu, ct Soontes hari
liku söögikorra järgi hommikul kella 7—S
juuakse 2—3 lassi kohust saiaga, kell 11
süüakse tugcw hommikusöök: kartuleid, hee
ringat, aedwilja. worsti. juustu, wõid, vii
nia. soe söök. kaeraputru ja kohust, kell 2
keskpaewal imtafie päewakohwi. kella 5—7
süüakse tugew lõuna: külmad toidud, wor
miroog, supp, praad, magussöök ia kohw,
ja õhtul kella 9—lo paiku juuakse õhtutce
wõi -kohw wõileibadega ja saiaga. Maal pee
takse heinaajal isegi neli hommiku- ia lõu
nataolist söögiaega ja juuakse lisaks 2—3
korda traditsioonilist kohwi. Kui keegi kõne
lcb ..tugcwamast söömisest", mõistetakse selle
all, et weel rohkem süüakse kui eelpool mai
nitud.)
Eesti külalistele juhtus siin lugu.
Nad olid tellinud teed, aga kuna Soomes
juuakse teed kaunis.lahjana, palusid nad
soome keeles ..kowaa teeta" ("kanget teed).
Ettekandja oli jäänud suurte silmadega seis
ma, sest „kowa tee" on Soomes keeluseaduse
ajalt päritolew mõiste ning tähendab nii
sugust teed. kuhu salapiiritust juurde lisatud.
Ka Turus on ..suweülikool" tegutsenud
nagu harilikult ja professor Mark on olnud
seal iällc eesti keelt õpetamas.
Tänawu suwcl leidis Turus aset huwi
taw jutuajamine, kus keegi soome professor
oli sattunud kõnelusse ühe eesti prouaga.
Jutuajamine toimus soome keeles ja hiljem
oli professor oma tuttawailc imestades fe
letanud, et eesti proua kõneles erakordselt
hästi soome keelt. Professor lõpetas alles
siis imestamise, kui kuulis, et proua, kellega
ta kõnelnud, oli Tartu ülikooli soome keele
lektor, mag. phil. Aino Suits, sündinud
Soomes, Wiitasaarel, kus tema isa oli
Praostiks.
See sündmus on peaaegu sama huwitaw
kui teine, mis juhtus ühel suurel waimuli
kul peol. Keegi eesti wõõras Pidas seal
soomekeelse kõne, mille suhtes mõned kuula
jad leidsid: ..Imelik, et eesti keel soome kee
lega nii sarnane on, et temast wäga hästi
aru saab."
Helsingi ülikooli Etelä-Pohjalaincn Cfa
kuuta meeris hiljuti oina suwcpidustufi (o*
dumaa läänerannikul Waasa linnas. EteläPõhjamaa Osakonnal on sõprusleping
EÜS-iga, kes oli saatnud suwipidustustcle
kaks esindajat. Peeti akadeemiline piduõhtu,
kus eestlased pidasid koile ja kus ka neile ko
neldi eesti keeles. Tehti ka laewamatk kau
gele meresäärele ja tantsiti larnal lõõtspilli
saatel. Tuwipidnstused öitilestllsid suure
päraselt.
Kuid enne pidustuste alpust juhtus wõõ
raste wastuwõtjailc soomlasile lõbus onne
tus. Pidulikult mindi jaama eesti külalisi
wastu wõtiua. Kuid eestlased olid minpi
ralldteekorralduie parast saabunud juba ma
rasema roupipa ja tutwunud linnapa oma
käe peal mitu hommikutundi. Kui soome Üli
õpilased siis pettunult jaama perroonilt ta
pau pöördusid, tulid eesti külalised jaama
ees nendele wastu ja soowiüd oma peoperc
meestele tere tulemast Vaasa linna,
Arwo Laro

Ta lahkus teie juurest väga järsku. Main oai,
alatu tänamatus! Kahjuks on see liiga tõsi. Äär
miselt tänamatu klass! Jah, jah, täpselt. Ei, ei,
teil ei tarvitse muretseda. Au revoir. Tänan
teid."
Ta pani kuuldetoru käest ja pöördus siis
Fournier' poole, silmad rohelised ja säravad.
„Kas kuulsite, mu sõber leedi Horbury
tüdruk reisib harilikult rongiga ja laevaga. Sel
madam Giselle'i mõrvajuhtumil leedi Horbury
otsustas viimasel hetkel, et on parem, kui ka Ma
deleine reisib Õhuteed."
Ta võttis prantslasel käe alt kinni.
~Kähku, mu sõber," ütles ta. ~Peame tema
hotelli ruttama! Kui minu väike idee on õige
ja ma mõtlen, et ta 011 seda siis ei tohi aega
viita!"
Fournier põrnitses talle otsa. Kuid veel enne,
kui ta sai avada suu, oli Poirot pöördunud mi
nema ja astus läbi pöörukse hotellist välja.
Fournier ruttas talle järele.
„Aga ma ei saa millestki aru! Mida see kõik
tähendab?"
Uksehoidja tõmbas autoukse lahti.
Poirot hüppas sisse ja andis Anne Morisot'
hotelli aadressi.
~Ja sõitke kähku, sõitke kähku!"
Fournier hüppas talle järele.
~Milline kärbes on teid hammustanud? Miks
see jooksmine see kiirus?"
..Seepärast, mu sõber, et kui. nagu ma ütle
sin, minu väike idee on õige. siis Anne Maris Mo
risot on vahetus ohus."
~Te arvate?"
vFournier ei võinud sinna midagi parata, et ta
hääl muutus üha rohkem skeptiliseks.
„Mul on hirm," ütles Poirot. ~Hirm! Bon
Dieu kuidas see taksi roomab!"
Taksi aga sõitis samal ajal tublisti neliküm
mend km tunnis ja ristles imestamisväärse osa
vusega labi teiste sõidukite
>'T,a roornak niisuguse kiirusega, et võime
iga hetk uperkuuti paiskuda," ütles Fournier kui
vait. „Ja madcmoiselle Gre.v - jätsime ta sinna
ootama, kuni oleme sooritanud oma väikese tele
fonikõne ka tagasiminemise asemel lahkusime
nuud hotellist talle sõnagi lausumata. See ei ole
meist just väga viisakas!" < Järgneb.)
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Põllutööminister A. Tupits Moskwas

Ultimatiivne hoiatus Britile
Havas teatab Jaapani armee ähwardusist. Britilt nõutakse läbirääkimiste jätkamist JaaPaniga. Uusi Kuuldusi kolmikteljest
Prantsusmaa ja Ameerika toetus Britile wääviuguküsimuse alal

Näitusel S 0 pawiljoni 2VO-Hektaarilisel maa-alal
Moskwast, lv. aug. Põllutöõminister A.
Tupits, Kodumajanduskoja esinaine pr. L. Een
palu ja prof. G. Suits, kes kutsuti Nõukogude
Liidu üleriigilisele põllumajanduslikule näitusele,
ja neid saatew delegatsioon saabusid eile keskpäe

Tokiost, 11. aug. (Havas) Arwa
takse teadwat, et Kato on seletanud ftr Robert
Craigiele, et Tientsini Jaapani armee esin
dajad on otsustanud lahkuda Tokiost tulewa
nädala algul, kui enne seda ei saabu Londo
nist juhtnööre, mis lubawad uuesti alustada
läbirääkimist.
Välisministeeriumist lükatakse ümber,
nagu oleks sellel ultimaatumi iseloom, kuid
teised Jaapani ringkonnad peawad seda siiski
tõsiseks hoiatuseks.
TeljelepinguKs oodatawat
wähem kriitilist momenti
Roomast teatab Havas: Rooma
ringkondade arwates Jaapani liitumine tel
jega on ainult nädalate küsimus. Samades
ringkondades üteldakse, et sõjawäelaste de
marshi tagajärjel Jaapani walitsusjuhi jun
res Tokio kabinet on kindlalt otsustanud sõl
mida sõjalise liidu Itaaliaga ja Saksamaaga.
Siiski wõib konstateerida, et ei ole wcel ka
dunud teataw tagasihoidlikkus, millest aja
kirjandus andis tunnistust mõne päewa eest
wõimaliku liidu asjus Jaapaniga.
Itaalia walitsus ei soowi praegu omada
Aaug-Jda poliitikat, mis tähendab selget
britiwastast ja ameerikawastast seisukoha
wõttu Hiinas. Teiselt Poolt on kindel, et
sõjalise liidu allakirjutamise tagajärjeks oleks
Jaapani sõjawäcliste ringkondade pingule
tõmbumine käitumises Londoni suhtes. Ent
Rooma püüab cttewaatlikult kohelda Briti
walitsust lootuses, et suhted kahe riigi wähel
wõtawad ühel päewal parema kuju. Näib, et
siin ei kiirustata liidu kristalliscerimiscga

kolme autoritaarse rezshiimiga riigi wahel.
On wõimalik, et Rooma-Berliini-Tokio
kokkuleppele kirjutatakse pühalikult alla sil
mapilgul, kui Jaapani sõjawäeline ja ma
janduslik delegatsioon sõidab Rooma ja Ber
liini, millest teatati mõne päewa eest ja kui
Londoni arwates rahwuswaheline seisukord
on wähem kriitiline.
Tokio: läbirääkimised ainult
Britiga
Tokiost teatatakse: ühendriikide ja
Prantsuse asjadeajajad esinesid neljapäewal
wälisministeeriumis oma walitsuste nimel
ettekannetega, et Ühendriikidel ja Prantsus
maal on Fapi-wääringu ja kontsessioonala
del hoitawa hõbedatagawarade wäljaandmise
küsimustes ühised huwid Inglismaaga.
Nagu poliitilised ringkonnad kuulewad,
on Jaapani walitsus need ettekanded kindlalt
tagasi lükanud ja seletanud, et Jaapan Peab
nende majandusküsimuste üle läbirääkimisi
ainult Inglismaaga. „Tvkio Asahi Shim
bun" seletab seoses sellega, et ühendriikide ja
Prantsusmaa käitumine on selgeks tunde
märgiks demokraatiatefrondi moodustamisest
Jaapani wastu, ja et see taotleb eesmärki
mõjutada Tokio läbirääkimisi Inglismaa ka
suks. i
Nõupidamine Roomas
Roomast teatab DNB. Itaalia wä
lisminister krahw Ciano wõttis kolmapäewa
õhtul wastu siinse Jaapani saadiku Sira
tori. Nagu Jaapani ringkonnist kuuldub, on
pikemal läbirääkimisel arutatud praegust Po
liitilist seisukorda.

Ahwardused esitatud
l Tokiost teatab Reuter: Jaapani peadele
gaat Kato on oma neljapäewasel kõnelusel
Briti saadiku Craiqieqa muu seas palunud
teda kindlasti kinnitada, kas Suur-Britan
nia teeb „bona-fide ettewalmistusi" läbi
rääkimiste uuesti alustamiseks. KuuldaMasti Kato on lisanud, et puhul, kui ei saa
bu Briti uued juhtnöörid, siis Jaapani
sõjawäelised delegaadid on otsustanud pöör
duda Tientsini tagasi tulema'nädala algul.
Craigie on kuuldawasti Mastanud, et SuurBritannia ei ole konwerentsi edasi lükanud
sihilikult. Kato on seepeale juhtinud tähelePanu asjaolule, et kui juhtnöörid saabuwad
pärast Jaapani sõjawäelaste lahkumist,
siis Jaapani walitsus on sunnitud otsusta
ma, kas konwerentsi tuleb jätkata wõi mitte.
Reuteri diplomaatlik kirjasaatja kuuleb,
et Craigiele ei ole seni saadetud uusi juht
nööre. Londoni ametlikes ringkonnis tähen
datakse Jaapani sõjawäelaste lahkumise
ähwarduse puhul, et
Briti walitsus ei ole kunagi Pidanud läbi
rääkimisi snrwe all.

wal Leningradis, kus wiibisid pool päewa. Selle
aja jooksul tutwuti linnaga, waadeldes wana
linnaosa ja uut Leningradi, mis on wäljaehita
misel. Minister A. Tupits, pr. L. Eenpalu ja
prof. G. Suits käisid weel Ermitaazhis.
Neljapäewa hommikul saabuti Moskwasse.
Jaamas olid minister Tupitsat ja teisi wastu
wõtmas saadik A. Rei ühes saatkonna liikmetega,
Nõukogude iLidu Põllutöõkomissari abi Wazin,
wäliskomissariaadi protokolliülem Barkow ja
Woksi esimees Smirnow, peale selle wäliskomis
sariaadi Balti osakonna direktor Wassilkow. Pr.
Eenpalu peatub saatkonnas, kuna põllutööminis
ter Tupits ja teised hotell „Metropolis".
Peale saabumist minister Tupits tegi wisiidi
Nõukogude Liidu põllutöökomissarile Benedikto
wile koos saadik Reiga. Seejärel ta tegi wisiidi
Woksi esimehele Woks tähendab ühingut, mis
korraldab kultuurilisi suhteid wälismaaga). Kella
16—18-ni oli linnaga tutwumine ja kella 18 kü
lastati näitust, mis asub nn. suurel kolhoosi
wäljakul. Minister Tupits ja teised tegid wisiidi
näituse direktorile, kes neid terwitas ning neid
näitusel juhtis mitme tunni jooksul.
Nõukogude Liidu üleriigiline põllumajandus
lik näitus awati 1. augutsil. See on suure mitme
aastase ettewalmistamise wili ja on teine üle
riigiline näitus, mis näitab wiimaste aastate

Tokiost teatab Havas: Neljapäewa hom
mikul toimus Tokio uulitsail suur briti
wastane meeleawaldus. mille organiseeri
sid Jaapanis elawad hiinlased. Teel Briti
saatkonna poole nad kohtusid jaapanlaste
rongkäiguga, kes samuti liikus saatkonna
poole. Mõlemad rongkäigud wennastusid.

Lennuõnnetusi
SKandinaawias
Stokho l m i s t, 11. augustil. (DNB)
Laskeharjutustel kukkus alla üks sõjamäe
lennuk. Lennuki meeskond sai surma.
Kopenhaa g e n i s t, 11. augustil.
(DNB) Esbjergis kukkus alla üks Taani
lennuk. Piloot sai silmapilkselt surma. Len
nuk purunes täielikult.

selges wastolüs Euroopa koostööga, muut
wat tulewiku ebakindlaks ja tegewat wajali
kuks tõhusad ja õigeaegsed tõrjeabinõud.
Wiimastel päewadel olewat lehe arwates
selle poliitika tulemused eriti selgesti ilmne
nud. Ida-Euroopas, sest kardetaw ja süste-

Teedeehituse Uurimise Seltsi poolt korral
dati eile käesolewa aasta jooksul Tallinna ümb
ruskonnas korraldatud teede ülewaatus, milli
sest sõidust wõtsid osa ka ajakirjanikud. Ring
sõidust lootsid osa weel teedeministri abi K. Jür
genson, Maanteede Talituse direktor Ambrus,
Esimese Eesti Põlewkiwitööstuse direktor M.
Raud, „Mootori" direktor A. Kerem ning roh
kesti Teedeehituse Uurimise Seltsi liikmeid ja
teedeministeeriumi ja Harju maalvalitsuse amet

katsetele sellel alal pannakse rõhku eriti lähcnelva
Helsingi olümpiaadi puhul, mil meil kawatsetakse

wähemalt Lks suurem magistraaltee muuta olüm
piakülalistele tolmuwabaks.

maatiline alarmi loomine ja teatawate rii
kide sõjahimukus ähwardawat teisi kaasa
kiskuda. Neil asjaoludel on loomulik, lõpe
tab leht, et mõlemad liitlasriigi wälismi
nistrid kaaluwad kõiki tõsiasju ja wõimalusi
Euroopa ja maailma-olukorras.

"Weel tugevamini relwastuda"
Saksa ülemjuhataja kõneles reltvatõölistele, et Hitler ei Pane
Saksa rahwa elu kergemeelselt kaalule
D ü s s e l d o r f i st, 11. aug. (DNB)
Maailma parim tööline on maailma pari
male sõdurile Malmistanud maailma pari
mad relwad, ütles Saksa aremee ülemjuha
taja kindral kolonel von Brauchitsch oma
neljapäewases kõnes Nhein-Metall-Borsigi
Düsseldorfi harutööstuse töölistele. Oma
kõnes, mis anti üle ka teistesse sõjatööstus
tesse, awaldas kindral soowi, et relmatöös
tuse töölised ja sõdurid peaksid tulewikus loo
ma omawahel tihedama sõpruse. Selleks kü
lastawad töölised tulewikus külalistena sõ
jamägcde harjutusi ja ettekandeid, et endi
poolt walmistatud relwadega koha peal tut
wuda, ja teiselt poolt külastawad sõdurid
edaspidi töölisi tehastes.
Edasi von Brauchitsch toonitas Saksa
maa tugema relwastumise wajadust. On
olla parem kardetud ja seega ka austatud, kui
olla põlatud ja õigusteta. Meie wõime waa
data tulewikku sügawaima usaldusega. Meil

ei ole waja minna teiste rahwaste juurde
abi paluma, et meid siis endi huwides saata
tulle.
Saksamaal ei ole ka waja maailma ähMardustega hirmutada. Ta ei lase end aga
samuti mitte hirmutada, wähimalt mitte
teatawate wälismaa kindralite mõttetutest
ähwardustest. kes juba ennustawad wõidu
kat lahingut Berliini ees ja uut Versailles'i
rahu.
Saksamaa omab sisemise rahwusliku ja
sotsiaalse ühtluse, mis ka raskete päewade
tulekul teeb edukalt läbi oma katsumised.
Juhi lähema kaastöölisena ma wõin siin
anda pühaliku kinnituse: Kunagi ei pane
juht saksa rahwa elu kergemeelselt kaalule.
Kui aga juht meilt kunagi nõuab wiimast ja
kõrgeimat panust, siis wõime meie kindlad
olla, et ei ole olemas teist teed, waid et see
on wältimatu wajadus meie rahwa säilita
miseks, ütles kindral von Brauchitsch.

Ameerikas loodi sõja
warustuse büroo
Allub otse presidendile. Panamas käib sõjatee ja uute lüüside
ehitamine
' Washingtonist, 11. augustil. (DNB.
Havas) Sõja- ja mereministeeriumid tegid
teatamaks, et on loodud sõjawarustuse
büroo, mis koosneb töösturitest ja majan
dustegelastest. Büroo direktoriks on nime
tatud. ühendriikide terasetehaste järelemal
webüroo esimees Edward, Stettinius. Sõja
warustusbüroo ülesandeks on rahuaegadel
nõu anda maa- ja meremäe warustuswõi
mudele riigi majanduslike abiallikate mo
biliseerimise asjus.
Niipea kui president kuulutab rahwusliku
seisukorra ohtlikuks, saab warustusbüroo
automaatselt täidesaatMad Molitused, samuti
nagu sõjatööstusMõimud 1917/1918. a. Sõ
jawarustusbüroo allub otseselt president
Rooseveltile.

Strateegilised ehitused Panama
Kanalis
„New Jork Times" teatab Cristobalist,
et Ühendriikide sõjaminister Woodring on
seletanud sinna saabumisel, et alustatakse
kohe uute lüüside ehitamist Panama kanalis
ja Rio-Hata sõjawäelise tee ehitamist. Uued
lüüsid on peamiselt strateegilise tähtsusega
kanali kaitsmisel. Leht arwab teadwat, et
neid kasutatakse sõjalaewade ja praeguste
lüüside jaoks liiga suure tonnaazhiga laemade poolt. Peale selle kaitsesüsteemi laien
damise kawa kanalisatsioonis koosneb Fran
cesieldi aerodroomi parandamisest ja uue
lennumälja ehitamisest poolel teel kahe ooke
ani wahel. Rio-Hata tee ehitatakse Pana
ma wabariigi territooriumile.

Pärg Eesti merejõududelt Läti
wabaduswõitlejaile
! Riiast, 11. augustil. Läti sõjakae'
wastik pühitses neljapäewal oma asuta
mise 20. aastapäema. 1919. aasta Mabadus
wõitluse ajal Läti sõjalacwastik koosnes wäi
kestest relwastatud jõeaurikutest Wäinal.
Hilisematel aastatel muretseti moodsaid
wäiksemaid sõjalacwu: lipulaew ~Wirsai'
Us", kaks allwecpaati ja kaks traalerit.
Need üksused heitsid kolmapäemal ankrusse

Riias Wäina jõel presidendi lossi wastas.
Meremäe delegatsioon läks Wennaskalmis
tule. et austada Läti wabaduse eest langenud
mõitlejate mälestust.
Pärast seda kui laewastiku juhataja ad
miral Spade oli asetanud pärja, tegi seda ka
Eesti merejõudude juhataja merewäekapten
Mere, kes on saabunud siia külalisena kahe
meremäe ohwitseri saatel. Õhtul Eesti kü
lalised koos Läti meremäe ohwitseridega
teostasid wäljajõidu Kemerisse.
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Näitus wõtab enda alla 200-hektaarilise maa
ala. Näitusel on iile 50 pawiljoni. Kõigepealt
peapawiljon, siis pawiljonid iga liiduwabariigi,
näiteks Turkestani, Armeenia, Gruusia ja teiste
jaoks. Kõik need pawiljonid on ehitatud nende
liiduwabariikide rahwuslikus stiilis. Muidugi
peab näitus kõigepealt näitama kolhoseerimise ta

gajärgi ja seda, kui suurel määral põllumaja»dus praegu Nõukogude Liidus on mehhanismi
tub. Siin on näha igasuguseid wäljapanekuid
wiljakaswatuse, kalakaswatuse, aianduse, linnu
kaswatuse alalt ja wäga mitmesuguseid wilja
kultuure, eriti riiklikus katseasutises prof. Mitshu
rini poolt wäljaaretatud wiljapuude uusi forte.
Wäga huwitaw osakond on Wene uus küla, kuS
näidatakse, kuidas praegune Nõukogude Liidu
ajakohane kiila wälja näeb, kus kogu põllumajan
dus on mehhaniseeritud.

Eestlaste ekskursioonil on kawas wäljasõit
eeskujulikku Nõukogude majapidamisse Sow
hoosi, Wolga kanali ja Moskwa linna waatlemi
ne ja näitusega põhjalik tutwumine, mis wõtab
aega mitu päewa.

Kulud sel teeosal wõiwad tõusta 310.000 kr.

Mewaatusel waadeldi peamiselt tolmukao
tamise katseid, mida toimetati Tallinna ümbrus
konna maanteedel. Tolmu wastu wõitlemisele ja

Hispaania, Jngostaawia, Jaapan ühinewat «teljega-

kirewates rahwusrõiwastes.

SlümPia-aastaKs tolmuwabaks Laatre—Tallinna—Pärnu tee

nikke.

Nõupidamine algab Salzburgis. Päewakorras kõik poliitilised küsimused

faawutusi Nõukogude Liidus põllumajanduse alal.
Näitus kestab tänawu 3 kuud ja ta awatakse ka
tulewal aastal. Wõimalik, et näitust ka 3 aastaks
pikendatakse. Näitus on wäga ülewaatlikult
planeeritud. Näituse puhuks on kogu Nõukogude
Liidust wäga suurel arwul sõitnud ekskursioone
Moskwasse. Praegu wõib Moskwas näha kõigi
Nõukogude Liidu rahwuste esindajaid, eriti pais
tab silma Nõukogude Liidu idamaisi esindajaid

Katseid teede wabastamiseks tolmust

Suured britiwastased meele
awaldused

Teljeriikide wälisministrid koos

, Roo m a st, 11. aug. (DNB) Wälismi
nister krahw Ciano sõitis neljapäewa õhtul
kl. 19.10 Saksamaale.
Eelseisew Itaalia ja Saksa wälisminist
rite kohtumine on Rooma neljapäewaste
õhtulehtede tähelepanu keskpunktiks. Lehed
rõhutawad üksmeelselt uue kohtumise taht
sust, mis wastab täiel määral teljeriikide
teraslepingu sihtjoontele ja praegusele prob
leemidest ja sündmustest rikkale Euroopa
seisukorrale.
„Gi õrnale d'Jtalia" kirjutab, et
Salzburgi läbirääkimised on määratud sel
leks, et kindlaks teha senisaawutatud koos
tööd sõjalisel ja poliitilisel alal, samuti et
uurida Euroopa ja maailma seisukorra are
nemist 22. maist saadik, millal kirjutati alla
liiduleping. Praegust seisukorda ei wõi pi
dada just selgeks ja igal wiisil rahuldamaks.
Inglismaa, Prantsusmaa ja Ühendriikide
poolt alustatud sissepiiramise poliitika Sak
samaa, Itaalia ja Jaapani wastu olewat
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Käcsolewal aastal on juba nii Harju maa
walitsuse kui ka põlewkiwitööstuste poolt teosta
tud imbutuskatseid umbes 8 km pikkustel teeosa
del. Seejuures on katsetatud mitmesuguste põ
lewtiwiölidega ja sulfaatlahusega. Wiimane aine
teede imbutamisel tolmu wastu tuleb tegelikult
kõige odawam, kuna sulfiitlahus saadakse jätte
produktina sulfaattselluloosi walmistamisel ja
wastawad wabrikud annawad seda tasuta. Tee
de imbutamisel sulfiitlahusega tuleb arwestada
ainult weo- ja tööraha.
Ringsõidul waadeldi kõigepealt TallinnaRannamõisa 2. kl. teed, kus oli makadaan-tee
kattel tolmutõrjet teostatud nn. folex-imbutus
õliga. Wiimast toodawad nii Sillamäe Olikon
sortsium kui ka Kiwiõli tööstused ning seda eks
portceritakse ka Rootsi. Nimetatud teeosal oli

imbutusõli ühe ruutmeetri peale walatud üks
kilogramm ja lisaks sellele paekiwisõelmeid 3 liit
rit, kusjuures sõelmete terade maksimaalseks
suuruseks wõis olla lv mm. Nimetatud teeosa
tundus peaaegu täiesti tolmuwabana ja tee oli
sarnane asfaltteega. Säärane imbutuswiis lä
heb aga küllalt kalliks, ühe ruutmeetri peale
läheb umbes 8 senti õliknlu ja kui arweStada
weo- ja töökulu juurde, siis läheb ühe ruutmeet
ri imbutamine umbes 20 senti maksma. Seni on
meie tolmuimbutamise-katsed, milliseid on teos
tatud juba 1935. a. saadik, olnud puudulikud, sest

meie teede aluspõhi ei ole hea. Talwe jooksul
häwinewad tehtud imbutustöö tulemused täieli
kult.

Edasi waadeldi Nõmme linnas tolmulmbu
tamise katseid. Tallinna-Wiljandi 1. kl. maan
teel oli wäikese teeosa tolmuwabaks muutmisel
katsetatud kruusateel kloorkaltsiumiga katmist.
Katseid oli teostanud Riigi Põlewkiwitööstus ja
siin oli tee wõrdlemisi tolmuwaba.
Edasi sõideti Kose-Kloostrimetsa teele, kuS
oli tolmutõrjekatseid teostatud samuti kloorkalt
fiumiga. Randwere teel näidati ka katsete taga
järgi sulfaatleheliscga.
Teeosa, mis kawatsetakse muuta tolmuwa»
baks olümpiakülalistelc tulewal suwel, on Laat
re-Pärnu-Tallinna wahel. Esialgsete kalkulat»
sioonide järgi läheks selle tee tolmuwabaks muut»

mine õliga maksma üle 31V.VVV krooni, kuna
sulfaatleheliscga imbutamine maksaks 240.000 kr.

Nimetatud summa on wõrdlemisi suur ning ben
siin imaksudcst arwatakse saawat sissetulekut
olümpiakülalistelt waid 25.000 krooni. Küsimus
on praegu weel lõplikult otsustamata.

Petseris jääwad õpilased peawarjuta
Koolide juurde tahetakse awada iuternaate
Pärast suurt kahjutuid walitseb Petse
Kergem on lugu alg- ja kutsekoolide osas,
ris teraw korteripuudus. Tuleõnnetud, kel-- kuna algkoolides õppisid peamiselt waid lin
lel linnas leidus sugulasi wõi tuttawaid, nalapsed ja kutsekooli õpilased hoidsid prak
püüdsid neilt saada ajutiselt elamisruume. tiliste tööde tõttu oma korterid alles. On
Et aga ümberplaneerimisega seoses uute ma ka selliseid halenaljakaid juhtumeid, kus
jade Püstitamine wenib, siis ei ole wälja maal elutsewail lastewanematel on linnas
waateid ka nimetatud laenukorterite waba
oma maja, kuid lastele ulualust seal ei saada,
nemiseks talwiseks hooajaks. Sellest tingi sest maja on rahwast täiskiilutud ning ke
tuna satuwad maaõpilased, kes seni leidsid dagi tänawale tõsta ei lubata.
ulualust paljude perekondade juures, wälja
pääsematusse seisukorda. Wabu ruume ei ole
kusagilt saada. Lastevanemate pere liigub
majast majja, ent kõikjal tagajärjetult.
peilid töäriisiadtga^
Nüüd on nii kooliringkondades kui ka
äSKKjiJi
on
väikesed
vigastused para»
lastewanemate poolt algatatud koolide juurde
JS?-. tamatud. Halbade tagajärge»
internaatide awamise mõte. Kuna aga Pct
*\y de vältimiseks seotagu igo
•f \] haav kohe Hansaplastigo.
seri Gümnaasiumi ruumid klassikomplekti
dega on küllaltki koormatud, siis seisab siingi \ft . V J- J/ - Honsaplastside valmib silma»:
stl )7 pilkselt, püsib nihkumata ega*
ees ummik.
'jf tJJ takista. Tavaigistabverejook-lj-, su i° soodustab paranemist.
Kuidas olukorda lahendada, jääb alul
küsitamaks. Juhul, kui mingit wäljapääsu
teed ei leita, tuleb korteritepuudusel palju
delgi õpilastel koolitööst eemale jääda.

1000- ja 500-krooniseid wöite
Jällegi waikne p äew klassiloteriil
Eile oli klassiloteriil 7. loosimispäew.
See kujunes suuremate wõitude poolest wäga
waikseks päewaks. Suuremateks wõitudcks
olid eile nimelt I.o(HHroonifcb wõidusum
mad. Siinjuures on märkida, et waremalt
ei ole klassiloteriide lõpploosimistcl wcel oi
nud niisugust loosimispäewa, kus ei oleks
selgunud suuremaid kui 1.000-froonifcib
Mõtte.
1.000-krooniseid wöite
tuli eile loosirattast wälja arwult 5 ja need
langesid järgmistele piletitele (sulgudes on
märgitud, kelle kaudu Pilet on müüdud):
3.2ll*kollane (Klassiloterii keskmüügikohast
ühele sõjawäeasutise kollektiiwile Tallinnas),
7.660-roheline (Narwa Postkontor). 10.415kollane (Saarde Ühispank Kilingi-NÕmmel),
12.544-Punane (Kaitseliidu Tartu malew)
ükski nutikam tüdruk ja poiss
ei saa ilma „Laste!eheta" läbi

ja 20.727-kollane (T.-ü. Tarbija juh. liige
J. Wokk Tallinnas).
500-krooniseid wöite
selgus eilse loosimispäewa kestel samuti mc*
wult 5 ja need langesid järgmistele Pileti
tele (sulgudes on jällegi märgitud müügi
koht): 13.170-Punane (Klassiloterii kesk*
müügikohast kahe poolpiletina), 18.812-ro
helme (Riigi Trükikoja teenijaskonna Lae*
nu-Hoiu Kassa). 29.057-sinine (Eesti Pank
Tallinnas), 43.391-punane (Arawete Post
kontor) ja 45.880-roheline (Tartu postkon
tor).
100 krooni
nmitsid eile: 301* punane, 6.855-kollane,
10.499-?ollane. 12.972-roheline. 15.566-si
uine, 19.992-sinine, 20.271* sinine, 21.861sinine, 25.751-roheline, 26.879-sinine,
33.545-kollane, 39.005-Punane. 41.103-si
-42.995-sinine, 45.508-sinine ja 51.628kollane.

30 krooni
wõitsid ciffct 7. loesimispäeival järgmised
piletid:
853 r., 516 p., 999 r., 1.268 p„ 1.463 s.,
1.502 p., 2.720 p., 3.290 t., 5.171 p.,
5.604 r.. 6.232 i„ 8.010 p., 8.201 s. 8.786 l,
9.365 k., 10.360 f., 10.416 s.. 10.633 t.,
10.852 s., 11.481 s., 11.634 p. 12 356 P-,
12.674 p, 12.712 13.112 p„ 13.527 k.,
13.028 i'.f 15.217 r„ 17.832 s., 18.055 k.,
18.602 r., 18.882 f., 19.025 p„ 19.804 p.,
20.315 s., 21.168 p., 21.402 f, 22.409 p.,
25.046 f., 25.973 {., 26.250 p., 26.703 k.,
28.176 r., 28.523 r., 29.653 p. 30.020 k..
30.065 p., 30.295 31.115 r„ 32.433 s.,
32.833 t, 34.010 34.704 f., 34.911 p.,
35.786 p., 35.826 t„ 36.670 r.. 38.216 k..
38.721 r., 38.999 r„ 39.400 r., 39.688 p.,
40.024 V., 40.917 r.. 40.975 f., 41.752 k.,
45.383 p„ 45.9.35 p., 46.686 k.. 46.953 f.,
49.621 1., 49.848 s., 51.447 r., 53.847
54.309 r., 54.839 r.
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Eestlanna professoriks Ameerikas

Ettewalmistusi tulekaitse nädalaks

Walmistab ette erikoolide õpetajaid, kes käsitlemisel indiwiduaalne kaswatusmcetod. Kolledzhi
(meie silikooli Z aastat) haridus tähtsaks eeltingimuseks teenisttuse saamisel. Mida kõneldakse
USA.S
Prl. dr. Hilda Taba jutuajamine «PostimeheleAmeerikast 'aabus lühikeseks külaskäi
.gllks kadumaale eestlanna preili Hilda Ta
ba, kes juba mö?ida aastat töötab erakorra
lise professorina Chicago ülikoolis kasiva
tusleaduse õppetoolil. Prl. Hilda Taba on
üks neist wahestest Cesti naistest, kes tea
dusepõlln! saawutanud doktori tiitli, ning
oma tööd wöõral piimas jätkates januni ta-'
nnd silniapaijtwaid tulemusi.
Tr. H. Taba. keda mäletatakse kui aktiiwset
üliõpilaskonna tegelast jg edasipüüdlikku lendu
seiuimest, siirdus Ameerikasse esmakordselt

aastal pärast Tartu ülikooli silosoosiateaduskon
na lõpetamist. Saanud stipendiumi, töötas ta
aaslg Philadelphia Pryn Mawr'i ülikooli jun
res. kns sooritas mqaistri eksami. Hiljem töö
tas tn Colnmbia ülikoolis, walmistndes doktori
kraadile, mille omandas lillid, aastal kaswatns
teaduse alal. Pärast lühikest Eestis wiihiniist
siirdus dr. Taba tagasi Ameerikasse, kns leidis
kõhnta tjiöpölln onm erialas töötades praegu esi
mese ja ainukese naisprofessorina Ameerikas.
Msilnskäiaul Eestisse prl. Tabfl külastas oma
Manematc talu Wörnmanl koorastes, kus ta isa
algkaoliõpetasnts. Tartus peatus tn mõned päe
wad, kuna siin nmbiwad praegu tema öhe ja
wciniad. Üks õdedest õpih Tartu ülikoolis öjgns
teadust, teine on õpetajaks Kehtna matapjdgmis
koolis ja praegu õpetajate täienduskursustel. Sa
muti jjkö meudadest on kooliõpetaja Tartu Isi.
algkoolis, õppides ühtlasi ülikoolis filosoofiatea
duskonnas jg teine wöNdadest õpib ülikoolis loo
maarstiks.

Meie toimetuse lüfiucl oli pikem we silus
kaugelt tulnud külalisena, kes jutustas mõndagi
huwitnwat Ameerika oludest. „Mis puutub
Ameerika meeleoludesse ühenduses olukorraga
Euroopas," jutustas prl Taba, ~peab märkima,
et Roosepeltil ja tema poliitikal Euroopa küsi
mustos on olemas tugew seljatagune peamiselt
kehwema ja keskklassi hulgas. Ruosevelt on pv
polaarsuse wõiingd juba Inglismaa eeskujul
teostatud sotsiqalreformidega. Ameerika kapita
li esindajate hulgas leidub aga opositsiooni, mi
da esindab teatud hulk senaatoreid, üldiselt peab

aga märkima, et teljeriikide rezhiim on amoexik"
lastele wõöras. seepärast, et ameeriklane on Mi
ja läbi demokraat. Kui „Promen" jõndis Eu
roopgsfe. sattusin nqgu n«de nmailmn. Igal
sammnl wõis märgatg saja hõngu, militaristli
kult kaswatatnh noorsugu ja bürvkraotlikkn kor
da, mis ameeriklasele au täiesti uudiseks."
Edasi meie westlns siirdus Ameerika noor
soo knswatme küsimuslrlv, mida prl. Taha tun
neb põhjalikult. „Uqswntnsmectodid ja laste
õpetamine Ameerika kaalides pale kaugeltki üht
lane. Äöit. isegi öelda, et see on Magagi eri
new. On wäga konscrwatiiwseid maakoolo. kuid
ka wiiga moodsaid õppcasntisi, mis knnluwad
peamiselt erakoolide hulka. Praegu ma töötan
kg; uute woolnde weendnnnd pooldaja nende
eksperimentidega kõige tihedamas kontaktis, »uo

tehakse Ameerikas kooliasjandnfc alal. Roäe
selleri knlul toimub praegu N aastat kestew kat
setamine nnte õpetamise meetoditega indiwidn
aglkasMatnse põhimõttel. Chicago ülikooli juhti
misel töötawad uute wnsidc järgi Üll erikooli iile
Ameerika. Minu ia mn kollecaide ülesandeks on
instrueerida nende koolide õpetajaid. Seepärast
tuleb alatasa olla reisil nii lennukil kui autol
ühest Ameerika äärest teise.-

Mis puutub elukallidusse,
süs ei ose see uis kõhukast nagu arstatakse. Amee

rikas au palgad stõrreldes Euroopaga wäaa kõr

ged. seejuures polo tähtsamad tarbeained sugugi

kauid stõrreldes isegi Eesti oludega, Äingj näi
tefs stõjb saada juba alates dollar paar, kuid
munasse k'a neid mis maksostad 20 dollarit. Iga
kodanik pstah stastastqlt opm rahakotile. l&O
dollariga saab NewAorgi kaubamajast osta mant
lj, mis kindlasti on parem kus sama raha eest
saaks Tartust. Telke eesk 2 krooni eest wõib teat
ris saada koha stiimasssse ritta.
üldse ois töö stäga tallis. Seepärast maal
reisides stõib naha tihti miilide kaupa harimata
maqd. Ameeriklane knltiweorib ainult põldu,
MIS OH hea ja tafmo. Wõib näha miilide pitku
seid nisupplde ja luksuttikke piimasarmc. Aga
sõites edasi riigi teisi ossa, kohtad talnmchj, kes
näewad tvälja kehstemad fui meie omaaegsed
„papsid", need on uu. pooleteramehed, kes stõt

Riidal korraldatakse 3.—10. septembrini
Kolmapäewal peeti Tallinnas Eesti
Tuletõrieliidus suurem nõupidamine, kus
arutati ülemaalise tulekaitse nädala läbiwii
ntifc küsimusi. Koosolekust wõtsid osa pea
aegu kõik tuletõrje briaaadipealikud, maawa
litsuste ja linnawalitsuste esindajad, inoned
lojgwäelgsed sa Tuletõrjeliidu tegelasi.
Koosolekut juhatas B. Melts.
Koosolekul otsustati Tuletõrjeliidu jun
res moodustada tulekaitse nädala peakomi
tee, kus esimeheks on Tuletõrjeliidu esimees,
liikmeiks Liidu juhatuse liikmed, siseminis
teeriumi. haridusministeeriumi, kaitseliidu
ja omawalitsuste esindajad. Igas inaakon
nas moodustatakse wastalv maakonnaluuii
tee. kus esimeheks on kohalik brigaadiuealik
ja 'liikmeiks peale kohalike tuletõrjetegelaste
iveel sõjamäe, politsei, kaitseliidu, uaistodu
kaitse, Punase Risti, kindlustusseltside ja
maa- ning linnawalitsuste esindajad. Ta
nnui moodustatakse igas wallas komitee,

kes teostate eeltöid tulekaitse nädala läbiwiiuuteks. . . t . .
Koosolekul rõhutati eriti, et tulcfaitie
nädala aktsioon peaks audina laialdatele rah
ivahulpale wõimalikult elawa ia tõetruu
pildi Eesti tuletõrse tööst ia eesmärkidelt.
Tulekaitse nädal peab juhtumi laiade hulka
de tähelepanu tuleönnetustele nina nende
põhjus tele.
Tulekaitse nädalal. mis peetakse 3.—10.
sept. s. ci., korraldatakse üle maa rohkesti
rahivakoosolekuid, kus selpitatakse tuletõrju
jäte tööd ja sihte ja näidatakse, kuidas wäl
tiba tuleõnnetult. Koolides, kaitseliidus ja
sõjamäes korraldatakse aktusi ja loenauid
tulekaitse küsimuste üle. Samuti teostatakse
mitmesuauseid manöönireid. näidatakse tule
tõrjetilme ja leuütatakse tuletõrje kirjandust
ja lendlehti. Tulekaitse nädalast kutsutakse
osa wõtma koau rahwas. . .

ttud pöllttlapikesed rendile jõukamate maaomanik
kude käest, kes iso loivaliselt eluüewad linnades."

Paidet ähwardab liigwefi

Meie stestlns siirdub edasi Ameerika kuulsa
le „naisteparadiisile". Tr. Taba kiunit. sama, mi
da meil korduwalt kõneldud

Äas Ameerika mõtleb sõjale?
Ameerika naised
Pekisele küsimusele wqSjntrs dr. Taba mär
on tõesti kadestamislvöärses seisukorras. Lapse?is. et „raWa moeleola au üldiselt spjapmstanc,
Ivankrit lükkam mees on seal päris tnwaline ia
kuid siiski Ameerikas au mõeldud sõjale ja rel
üsna loomulik on ka see, et mehed pesewad ko
wastnst täieudatntse suure hoona. Meie aga ei
dus fööginönsjd. Aga ktti nädalalõpul toob koju
ahwerda Marii altarile nii suuri summasid kui
palga, siis annade selle naise lätte. Seejuures
Euroopa. Meie maksukooremgi uäib olcwat pal
penb kinnitama, et Ameeriklane on maailma pa
ju nõrgem tui Myuel maal siin pool ookeani. rim abielumees," ütleb prl. Taba naeratades. Mis
Näiteks ltilumafnt maksab ameeriklane sisselule
puutub lqste kasvatamisesse, sjis kolledzhi hqri
kult, mis ületab 2.500 dollarit aastas, 3 protsen
dufe andmine on seal üsna tnwaline. Algkool ia
ti. Muidu tõuseb tulumaksu protsent wastawalt giUunnasinm on maksuta ja neid lõpetamata
sissetuleku suurenemisele, tzuwitaw, et sellest siS
waekvalk leiab noor inimene endale korralikku
setulekust arwatakse uinha teatud summa iga isi
teenistust. Kolledzhi haridusega tpmstab umbes
ku kohta, mis läheb heategewnks otstarbeks, Üs
mese Mi»ooli 2 aasta kursusele) müüjannasid
ua omapärane ja ameerikalik ou nn. müüaimaks. Mõih leida igas Paremas kaubamajas. Gümnaa
Tee on 3 prots. riigile igalt ostu-müiigi tehin
siumi haridus on nõutaw igalt paremalt käsitöö
gult. Kaupmeestele ou müüdud wastatvad mar liselt, qwult algkooli haridusega lepiwad ainult
gid, mis ostja nähes wastawal arwul puruks re
Iväyefed maalapjed. Edasi dr. H. Taba jutustas
bitakse. Leib ja teised tähtsamad toiduained on
pikemalt Ameerika koolidest ja esiti moodsatest
sellest maksust wabastqtud, Restoranis aga
kaswatusmcctvditest, mille juures peatume pjke
matt hoiuses lehes.
peate maksma siis, kui nrwe tõuseb üle dollqxj.

Ameerika turiste Tallinnas
Eile keskpäewal saabus Tallinna reidile
suur ookeanilaew „GriPsholm", tuues kaa
sa 360 ameerika turisti. Ameeriklased ka
sulasid rohkesti wõimalust Tallinna waata
miswäärsustega tutwumiseks. Turistide
juhtide saatel liiguti linnas ringi ja tehti
oste antikvariaatides j. t. ärides. Eriti
meeldisid ameeriklastele meie kodukäsitöö
esemed ja uahktööd, milliseid omandati roh
kesti.

„Gripsholmil" wiibis seekord palju tuu
tud ameeriklasi, nagu peatoimetaja G. Par
ker New Dorgist, toimetaja J. Peak, New
lorgi suurima reklaaluagentuuri dir. Coons
jt. Muuseas ilmub „GriPsholmil" oma
laewa-ajaleht, mille toimetajaks on pr.
Hnrja.
„GriPsholm" lahkus Tallinna reidilt
õhtupoole kell 6, sõites edasi Leningradi.

Walgma-Padnla jõe süwendamine tekitas
Paide jõe ääres üleujutusi
Kewadel alustati Padula jõe snwenhamist'
milline suubub Paide linna külje all Paide jõkko.
Miiödunud nädalal jõuti süwendustöödcga Padula
sttubumiskvhqni Paide jõkke. Tüwendatud haru
jõe suubumiskohanj Paid? jõkke. Süwendatud ha
rujõe meest tekkis aga Paide jõkke wiimase madala

sänai tõttu selline weerohkus, et Paide linna
karja- ja heinamaad on meest üle ujutatud. Was»
tandina Paide jões tekkinud weerohrusele on sü*
lueudustööde tagajärjel hoopis kuiwnks jäänud mõ

ni kilvuteetcr eemal olew Mündi kanal, samuti »n
kniwaks jäämisel kanali ümbruses olemad kae
lvud.

Ainsaks pääseteeks näib lngtveest wabanemi
seks olewat Paide jõe teistkordne süwendamine.
kuna marem uu Paide jõge süwendatud aabtat
kaksteist tagasi. Kuuldawasti on mullu Näide
jõesängi seisu kohta tehtud wastawaid uurimusi,
et alustada eeltöödega süwendustövdcks. (?nne
tulewat aastat aga ei ole loota Paide süiven
damist. mille tõttp kardetakse, c* iiijunj o ;<t ke
wadised suurwecd wõiwad maid ninva>-. ,ile uju
tada, et need kaotawad palju oma .nit Kllutcft.

Pilk suvituskohtadesse

Õnnetusi ja kuritöid

Wenemaalt walgub jällegi suitsu
Rarwa-löesuus raskusi päikese
kettaga

1 lülini rn iitw Milt
5 inimest said wigastada. Snn etnses siitidi joobnud autojuht
Võti wastn ueliapäemal iufotu» Kadri
na—Päri 3. kl. maanteel raskekujuline mt
ltoõnnetiis, misjuures said miaastada 5 in.iMest. Oimetus juhtus Rakmere sõiduautona
t 1—205, mida juhtis ommiif Richard Komo.
kes au ühe'kiudlustusseltn antctnif Rakmeres.
Auta llluistus widilkõlbiuatuks.
Õnnctusopaik aeub Talliuua—Narlva
randteeliiui ääres, kus maantee teeb järsu
kurwi. R. Konso onia sõiduautol N—2os
ühes G kaasasöitjcma kihutas järsule kurmile
nii suure kiirusena, et seal ena iii ei jõudilild
masinat teel hoida. Auto lanaes esiteks tee
kaldalt alla kraami, kuid fmtrc sõidukiiruse
tõttu hüppas kraamist wälja ja Paiskus sus
booaa ivastu kornet raudteetaiuim. Sealt
saadlid põrkejõu taaajärjel tem auto surma
fõfntc sa lauaes siis kuiumuli niaha. Õnne
tusest teatati kohe kohalikule konstaablile,
kes õnnetuskohale tõtates asus miaasaamtte
abistamisele. Konstaabli kohalejõudmisel laRongiohwriks nõolane
Emilie Paurson
Nagu neljapäewal selgus, oli eelmisel päe
wal Elwa ja Nõo raudteejaamade wahel TõraMere ülesõidukoha lähedal rongi all surma saa
uud naisisikule Nõo wallas Wäike-Remli talus
clutjew Emilie Paurson. 82 a. wcmg. Esialgsed
jutud, nagu oleks tegemist walla hoolealusega,
osutusid alllsettlks.

Nagu selgunud, oli Paurson. kes jvauaduse
tõttu waikese kõrwakuultuisega, hommikul lal?kunud kodust, et minna Elwa. Arwatawasti toh
tis wgnainimeue tulla Elwa gdwokaadi juurde,
sest ta soowis pcirandusasjus rääkida. Ta oli
naabertalil piimamehega sõitnud raudtee iitpfüi
dufohaui, kust jätkanud jalgsi teed Elwa poole
määda raudteed. Tõenäoliselt ei kuulnud ta lähe
nema t rougi ja jäi seetõttu rongi alla.
Varem kuulus Wäike-Remli talu Emilie
Panrsonile, kuid wiimajel ajal elas tg seal oma
ette toas ja sai rentnikult priinlespidamise. Ta
oli wallaline.
Kaks tööõnnetust KiwiöUs
Neljapgewg hommstllk juhtus lstiwiõli maa
aluses kacwandnfcs raske õnnetus, mille juures
sai wigastada tööline Peep Undelepp. Tööline
lükkas põlewkiwiga täidetud wagonetti mööda
kaewandnse käiku, kui tema pea kohal murenes
käigu laest lahti suur paelahmakaS ja langes otse
wagauetile. ?eejunres jäi Undelepa pgrem käsi
Paetüki ja wagoneti wahele, mille tagajärjel pu
runesid labatäe lnud. Raske kiwi allalangemiue
paiskgs wagynetj teelt wälja ja mehe wastu kae
wgnduse tä>gn seina. Undelepp sai selle tagajär
jel ka selgroo põrutuse. Migpstatule anti esimest
abi taelvauduso ambulantsis, kust ta saadeti edasi

Narwa linnahaiglasse. Õigustused kuulnwad
raskete liiki.
Teine tööõnnetus Kiwjölis juhtus õliwabri
kus töölise Richard Metsaga. Töö juures jäi mees
silmapilguks tähelepanematuks, misjuures ta käsi
jäi siikuwate weplintide rihma wahele, milline
oli kistumas meest kogu käsiwqrrega rihmade wa
hele. Muid töölisel jätkus külma werd niipalju, et
tq järsu tõmbega wabastas käe rihma wahelt,
rebides otsast ära ühe sõrme ja wigaStades raske
tujuliselt kätt. Wigastatu saadeti rawimiscle Rar
wa linnahaiglasse.
Statistika keskbüroo direkto,
riit warastati 200 karbikala
Ttatislika keskbüroo direktor teatas
politseile, et tema Ppide talu kalarsttstst. mis atnd
Hummuli tvallas. ou umbes nädala jooktul wa
rastotud nfi karbikala ühes ivaeratva kalapüügi
kahivaga. Tirekrori kahin ou lil) krooni..

inas qnto juures teadmuseta üks naine, km
na teised olid wahepeal juba toibunud. Õn
netnse iliilres sai Richard Kpuso chiaastada
peast, kulm tekkis jiaam. Samuti sai wiaas
tada Konso poea uso, kellel on peapõrutus.
Raskeluast olid aaa miaastatnd eelpoolnime
tatlld uaisterahmas ja 2 meest, kellest ühel
oli haam peas ja teisel Peale peahaama jveel
jptaastused kätel ja jalaadel. Konstaabel
kutsus Rakmerest õnnetuskohale sanitaar
auto, milles haialaese toimetati 3 raskemalt
miaastatud iniinest. Politsei eaa haiala
nende njmcsid ei amalda. Niipalju pn teada,
et miaastatute hulaas polnud üldtuntud isi
kuid. Wiaastatud naisterühma elukoht on
Tallinnas, ühel. mehel länedal, teisel Wa
ianan lvallas. Õnnetuse põhjuste selaitami
sel selaus, et ailtoillht Richard Konto oli
joobinid ja arlvatamasti selle taaaiärjel loitis
kiirelt ja hooletult. Ailto muutus õnnetuse
läbi sõidukõlbmatuks.
Gegvrlini hhbsdywaras
tabati Läti piiril

Teatawasti puudus Narwa-Jõesuu Plaazhil
tgnawn ajanäitaja, mille ülesseadmist fuwitajad
koxduwalt kuurordiwalitsuselt palusid. Wismane
wahandgs end aga sellega, et tawalise ajanäitaja
asemele on tellitud päikesekell, mille wiibimine
olewat tingitud firmast, kellele tellimine anti.
Lõpuks Malmis ometi kauaoodatud kett ja see

segti hiljuti plaazhile üles. Nagu nüüd selgu

nup, ei ole päikesekellast loodetud kasu. Esiteks ei

näita ta aega Pilwise ilmaga, teiseks on ajauöita
mine umbkaudne jq kolmandaks seawfld mõned
ulakad öösiti kella oma äranägemise järele.
Damal ajal oleksid sumitajad rahul, kui kuur
ordiwalitsus seaks rannakohwikn rõhule kasjvõi
kõige lihtsama kellakese üles, mille kandu inimesed
saaksid õiges ajas orienteeruda.

Rarwa-Zöesnns palju tolmu
Tänawu asfalteeriti Narwa-Jõesuus Vaba
dnse tänaw, mis on snwitnskoha elntuiksooneks.
Asfalt kaeti peenikese kiwiprügiga. Niiüd on see
aga sõidukite poolt hõõrutud peenikeseks liiwaks,

mis tõuseb tolmupikwedena õhku iga sõiduki
liikumises, Tolmnpilwod teewad Wabaynse tanu
wal liikumise sageli uiiwõrd ebameesdiwass, et
suwitqjqp ojsiwad kõrwaltäuawaid tosmupilwrde
eest põgenemiseks. Vabaduse tänaw wajaks hii

minaalpolitsei korralduste,

Nagu selgitati esialgsel ülekuulamisel, toime
tas waras suurema osa sissemurdmisel saagiks
langenud kuld- ja hõdvasju Lätti, kus need reali
seeris. Taadud raha W, Nristoman oli Lätis kii
resti ära pummeldanud, mispärast ta tahtis nijjid
tulla tagasi Tartusse, et realiseerida ka neid hõbe
asju, mis tal olid ftiit peidetud. Eestisse sõitis
mees rongil, kuid et ta oli ainult pluufiwäel ning
palja peaga, äratas ta kahtlust. Et Kristomau
on resorlpvhmitser, aga warem Marguste eest ka
ristatud, oli tal raskusi legaalsel teel Lätti pää
semisega. Teetõttu ta Mõltsis oma isikutunnistuse,

muutes ofamq lväljakraapimisega „o" tähe „u-ks"
ning lõpust kaotas hoopis „n" tähe, millega sisse
murdja nimeks sai ..Kristuma".
Kes olid Kristomani kaaslased Marguse soo
ritamisel. see jääb Tartu kriminaalpolitsei selgi
tadq. Ta ise eitab teiste osaMõttu Margusest. Kah
jukannataja H. Zegcrliu tviibib praegu ikka Meel
Taanis.
Sissemurdja tühja Kõhuga
teile lõuna paiku tuustilt Mustjõe ja Aegwii

Narwa-Jõesuus KawatsetaKse
rannakohwikut laiendada
Narwa-Iõesuu rannakohwikut on ta asuta
miseft peale mitmel korral laiendatud, Kuid iga
kard on Peale kohwiknruumi awardamttt selgu
Nstild on järjekordselt wõetud kõne alla toh
wiku laiendamise küsimus. Seda tahetakse teos
tada praeguse lahtise rõdn arwel. Laiendamine
wiiakse lähi järgmiseks hooajaks.

Kuna tänawu oli kohwikusse alati snur tung,

siis wõeti tihti ka sissepääsumaksu, mille kohta oli

fuwitajate hulgas rohkesti nurinat. Ka olid sisse
seatud kohustuslikud weinilauad.

Nüüd loodetakse, et kui kohwiknrnnmid laien
datakse, siis wäheneb ka tung ja kaowad alalised
wõitlused laudade pärust.

Rootslane ostis Pärnust ukse
Pärnus snwltawud rootslased tnnnewad suurt
huwi kõige wastu, mis on kuidagi seoses Rootsi
ujugu tzestis, Rii külastatakse ohtralt wnualinua.
ostetakse mõnesuguseid nutiikefemeid jne. Neil
päewil keegi rootslasest suwitaju Signe Mucl
lör uu koguni laitnud walmistgda täpse koopia
llksest, millis- ouiflb Pärnus, Akadeemia tän. 9

asctsew hoone.

Äõuosolew maju on pärit 18. iu j audist ju
kuulus omulajal Pärn» raehärradele. .Hoone
wälisnks oma kunstipärase portaaliga on pänt sa
mast ajast ja oma puhta stiiliga on käitu. tähele
panu. Hoone praeguseks omanikuks on W.

Eoowitud uks wulmistntakw Pärnus Puis
tama pnntövstus-?s, tuua uikerdmed teeb puulõi
kaja ltõgi. Uks, mis läheb maksma üle lüli
kroon,, saadetakse rootsi duami tekkimisel Pärnust

Stokhylmi liinianriknl. Kunldawastj kasutab
daam ust oma ehitamisel olewns willas.

RaKweres waliti suweprints
Älolmapäema hilisõhtul toimus Paki vere rah
mamaja fmuevõdut sumevriittii malintiue. 2mue
priinsiks waliti kohalik elanik Erieh ttasko, tetna
eiimeseks adjutandiks Wir» maa-arhiiekt p>.
demiia.

du jaamade wahel alewasie raudteewahi elumajja

akna purustamise teel. Zissetungisa wiiS ära
samas ntajas elutsema renmnditöölise naise latt
latusiõrmuse ja hõbepliiatsi. Waras oli Puista
utid kututuutilaekad laiali, kuid riideid polnud
puutunud. Minust st oli ta siiski kaasa wiinud mu
des fg leida uiust iIIJO pr wõid. Randteetööliue
stadma oli koos uaiiepa sissemurdmise ajal mäl
jas töal. Mogli kahju i?<> kr.

Sinas m wasikas rongi all
Molmapäewal kell Äi.Sõ jäi Wasangu—Tatn
salu jaamade wahel rongi alla raudteel lahtiselt
olr.o oinas. Rong paiskas oina teelt kõrMale ja

Wiimastel päewadel on hakanud walgu
ina Nõukogude Wencmaalt Eestisse tihedat
suitsu. Nagu arwata wõib, on tegemist
suurema soopõlemisega teisel pool traataeda.
Suitsuwiugu oli tunda kolmapäcwa õhtul
ka Narwa-Jõesuus. Sealpool piiri Kriwa
ja Lukaa kohal kerkis suitsusammas, mis
näib olewat üks Eile hommi
kul muutus suits eriti tihedaks, nii et meie
piiriäärsetes külades oli inimestel raske hin
gata ja Päike paistis punase kettana. Eel
imjcl päewal oli tihedat suitsuhõngu tunda
ka Eesti-J»lgeris.
Naxwa jõe ülemjooksul Sagriwje küla
heinamaal kostab metsapõlemine juba teist
päewa. Tuli sai siin alguse kohaliku elani
ku Pawel Kotshkini hooletusest, kes oli käi
uud heina niitmas ja teinud tule maha,

mille jättis hooletusse. Kuna heinamaaks
on endine raiesmik, kus rohkesti kände, osu
tub tulele pijripanek küllaltki raskeks, sest
tuli immitseb kändude all edasi, kus teda
raske summutada. Tule piirkonnas olcwate
paljude heinakuhjade tõttu on olukord kar
tust tekitaw. Kustutustöödele on sõitnud
kohalik tuletõrje. Külantehed, kellel heina
kuhjad õnnetuse rajoonis, keelduwad kustu
tustöödest osa wõtmast kuna neid see ei hu
uütawat.
Neljapäewa hommikul kella 10 paiku
jättis tule hooletult maha Skarjatina küla
elanik M. Plotnikow, millest süttis heina
maa. Tuleõnnetust märkas esimesena koha
lik metsnik, kes organiseeris kohalikke ela
nikke kustutustöödele.

Tuli Rakwere mööbU

Kalurid süütasid Toilas metsa
Toila metskonnas Äakalverc wahtkonnas
süttis põlema riigile knuluw mets. Kuna tplc
lcwimist soodustas puhanguline tuul. siis oli
peagi suurem mettaaln leekides. Tulele suudeti
piir panna alles siis, tui tuli oma wõimusesse
oli saanud umbes 12 hektaari suuruse maa-ala.
Kuna tuli sai alguse metsast läbijookswa jõe
äärest, siis arwatalte, et tntikahju tekitasid kala
püüdjad, kes tüütasid jõe kaldale tule jn jätsid
selle järelcwalweta.
Hooletuse tagniärjel süttis Toila lähedal ka
Luha talu metsa. Tulele suudeti panna piir
seejärel, kui umbes 2 hektaari heiuamaametta
oli juba häwinenud.
Kolmas metsatulikahju oli Minimaal Boit
da läheduses, kus süttis riigile kuuluw lchtpuu
mets. Tuld märgati kohe peale tekkimist, mille
tagajärjel suudeti suurem õnnetus ära hoida.
Tulj hnwitas urnebs 0,5 hektaari metsa. Tule
tekkimise põhjusi selgitab politsei. Enalgsctel
andmetel näib vlewat tegemist tööliste hooletu

dasti kastmist.

nnd, et see snwitajaile ikkagi kitsaks jääv.

Oli põgenenud üle viiri wöltsitud nime all
ja tahtis tulla nüüd Tartusse jäänud hõbe
asin realiseerima
Wlalga raudteepolitsei tabas kolmapäewa õh
tgl Lqtj viiril Riiast saabunud rongis kindla elu
kol?ata Wladimjr Kristomaui. kes osutus sitiidla
seks möödunud neljapäewal Tartus, Jaama ttut.
nr. 54 elutsema endise „Knld Lõwi" restorani pi
daja Holger Tegerlini korteris toime pandud
suuremas korteriwarguses. Tegerlini korterisse
sissemurdmine oli iiks suuremaid wargnsi Tar
tus wiimajel ajal, kusjuures margstatud as
jahe koguwäärtns ulatus ligi Zavv kr. Tabatud
Wkadimir Kristoman, kes ou 41 a. Mana, wõeti
rongilt maha ja saadeti neljapäewal Tartu kri

Metsapõlemisi ka Rarwa jõe Ülemjooksul

lõi surnuks. Loom kuulus Põdranpu asundtties
elutsewale Ruuben Meikasele. Ronti Peatus lund
muse tõttu 3 minutit.

Tarnal parmal jäi Türi—tfäremere saanuim
wahel vmtp nv. alla mullikas, kelle rong tärn
lüult pttrtisias Voonta omanik ou selpnmara.
Awinurme kultnurmets Põles
Tartumaal Asviuurme metskonnas Märas»
wahtkonnn kwarlaal nr. 191 küttis Põlema noot
kultuurmets ja hätvis ha ulatuses. Riigi kahin
R»7,7h kr. Tule teklimiie algust selgitab Politsei.

tööstuses
Reljapäewg õhtul süttis RakmelPs Näituse tn
e asum Rndvlf uski suur hoone, milles usus mu
javmuuiku möpbljtvpstus. õnnetust märkus esi
mesena möödasõitma meduri juht, kes nudis nii
kaua häiresignaali, kuni jõudis ünnotnSkvhust mölle

kilomeetri kaugusele, gimta auti lendsulgule hnirc
umbes kellu lueerund li) paiku. Kuna lendsalgnl
oti parajasti õppus, siis jõuti iuba mõne minuti
jooksul õnnetuskohale. Esialgu takistas kustutus
sõid weepuudus Kella poole st) ajal auti linnu
tuletõrjele üldbäire. Mööblitööstuses oli tuli enda
alla wõtnud 1/3 kogu ruumist. Sisse Põles ia sui
mcc läbi rikutud mitmesugust walmismööblik,
tööriistu jne. Tple läbi sui kqnngtada umbes 1. 3
hoonest. Tööstuse ruumis asus ka 4—ü.lMM) krooni

eest mitmesuguseid masinaid, kuid nende täielik
bälvimine boiti ära. Pöarunpuse omanik oli õnne
tusest nii ebmunud, et tn nmbkaudseltki ei osanud

hinnata kahju ijldsuurnst. Tõenäoliselt soe ulatub

mõnele tuhandele kroonile. Tule tekkimise Põhjust

selgitab Politsei. Arrnatawasti on tegemist hoole
tuscga. Hoone kui ku wallaswara olid tule wastu
kindlustatud.

Koorkülas põles sha noort
metsa
Teinpäewa fotfu"iciLuit süttis -Taagepera mets

kaunas Moorfiila malitfomta* ritgimet-?, kusjuu
res kahjututele suudeti ohtrasti kohalerutanud
kohalike eTantfe abiga pauna piip alles kella 4vaiku. Ära põles õ ha noort riigiuteisa. Sialiiu»
tule reffünim PÕHiused ei ale weet selped, fuid
anoataioatti see tekkis tulega metsas hooletult
Karksis põles svoheinamaa
Hans Wiirg, eluk. iiarfil trallas Uuditare
talus, märkas 8. ifp. kell 14 anta talu lähedal
suuremat suitiu. helgus, et tuli on inthfenud
sama iralla Sambla talu sooheinaiuual. Mõne
tunni joofsnl põles ära rohtikamarat -,ä ha ula-tules. Tule cdasituunimisolc heinamaal kohalikud
elanikud panid piiri, kuid samal aial mõttis tuld
ka sama heinamaad lähima pealmaana äärde nutt

janäsatud s« otmtld. Selle kustutamiseks tuli
wälja kutsuda hlarksi tuleiõrie. .Svcli -1 saad'
äiuni tuleit sagu. seejärel fui oli ära põlenud

kraami äärest soomulda B•t (l nt pikkuselt. samd la

talu muauifu Auna Pärna kahju ou 80 krooni.
KännuPöletajad süütasid heina
maa
Rakke tvallas TSüpema raudteejaama tuuvee

äariti Herherr .Uippartle futtlumat heinamaad,
misjuures põletati iUcsfaemamb kände. Mändi:-,
delt lewis tuli kütma raba maa sisse ninp ära põ
ies iile 2 ha maapinda ühes pealfasmamate puu
bepa. Männi.põletajad Wõe takse wastulusele tu
lega hooletult ümherkääutse pärast

segu.

Koigi metsapõlemine tekitas
1500 krooni kahju
Teatamast! süttis kalastajate läbi põlema
Koini mallas ttntsj metstunnaz »inruiaar« malit
konnas rijgimets, mida tules hümis I*> Im.
jndc hindamisel et riik fui meHnvõlcmtfc
läbi kahju 15ou truuni. Praeau ielaitab pvlitieu
kelle hooletus põhjustas õnnetuse.

Heinaloog läks põlema
.VtiuetM lv allas Cötla fii;r.s £n:c\o Eesmaa
Ijciiuinuuil fotiirid heinalised fui ma heina. Hei
naliste aas ioimas Tõnis. .V Tõnis oli töö
waheajal va ii nii ö fuirm Ic nild in aiFnud itta ll
funiin hei na loole fuitiida. Hein oli naa niurõrd
kililv, et looiri- põletvalt litn.nia.i mld. Mööda
põlewat heiualooan 1 ä m,i edai, fa hmnaniaaf
ainmnm niude kui ae He ua.imd annid kiiresti
fiivtiirnsiöödLlf in iuuiMd ulatusiifnina atmcruie

ära hoida.

Rabapõlemine Wõrumaal
Eil< lonna Liiiill. :] Uiiifii ii|:i „ iJrsitii- jn
Peiserimaa piiril Ncisle ima inmüifulr PuuMfhcle fuuliim raba, mi.- h.i.ima rn;b s li) hef
>aari ulaiuies

Nimetatud talunik oli ta!]:mid rina vabas
n\)a kiiiia maa kulumeerimin ls. st m.- >ba oli
aaiivie fras tõotas Anri Tõnis. i ons oi j töö
ae;l!ja_ ei jõudnud tuid enam peatada in ait lun
atuid omn-iiiuit teatama nii-tõr mm. i haa
rrt: °ll^l l'oo:m»!e--'e raba umbes ]0 hek>a -v ala»

IMICÖ . kustutustöödele muts Mikimina.
lür.,c lH umbes 1i»l umbruskouua elautlku. Tõ
hula too ta^ataljel suudeti >ute iewimijeie piir
panna. '

Nr. 213

TOSTIMEESu

Nekdel. 11. augusti» li»!'? a

5

Tänaseid sünnipäewi

ilmus

Ernst Nassar 50-aastane

"Warsti pühitseme anschlussi"
lt£asteleht"
See aeg ei ole enam kaugel, ütles Forster oma kõnes. „Hitler seisab meie selja taga. Poolat
hoiatatakse kallale tungimast

m. 15

Poola ei lase end prowotseerida
Sisukords
1. Rukis KERSTI MERILAASI
luuletus L. Rulli illustratsioonidega.
2. Punanahad EDG. RAJATALU
huvitav jutustus Ville imelikkudest
elamustest punanahkade keskel. 3.
Lembitu poeg ENN KIPPELI
põneva ajaloolise jutustuse järg;
selles kirjeldatakse Meelise ootama
tut vangisattumist rüütlite leeri,
4. Väikesed õnnekütid JOH.
KAUP kirjeldab sedakorda väikeste
jäneste kannatusi ja seiklusi. 5. Pei
tepilt ENDEL KÕKSILT. 6. Hu
vitavad katsed A. EINALOLT.
..LASTELEHT" ilmub kaks korda
kuus.
..LASTELEHE" üksiknumber
maksab AINULT 20 SENTI, aasta
tellimine kr. 3.50.
..LASTELEHE" tellimisi võtavad
vastu kõik postiasutised ja peaaegu
kõik koolijuhatajad.
~LASTELEHT" on Haridusminis
teeriumi poolt soovitatud koolidele
ja raamatukogudele.
..LASTELEHE"
toimetuse ja talituse aadress:
Tartu, Ülikooli 21 23.
Telef. 40-80. .

Danz i g t ft, 11. aug. (TNB) Niug
tounajuht Forster ütles oina kõues suurel
protcstmcclcawaldnsel muuseas:
Meie oleme kokku tulnud tõsisel ajal. et kogu

maailma ees suurima otsustusega protesteerida
sõjaähwarduste lvastn, mida juba niidaksid on
wiiljeudauud Poola kõnelejad ja Poola ajalehed.
Oleks Wake, kui wälismaa ajakirjnn. arwaküd, et
tänane proteftmeeleawnldus uu toime pandud sel

leks, et Dauzigist läkitada maailmale uut sensat
siooni. Meile on seisukord liiga tõsine, tui et
meie tahtsime teha sensatsioone. Meile Tauzigis

oleks meeldima»» mitte olla sunnitud pidama sel
liscid protcstmeeleawaldusi, ent igapäetvased äh

mardused Poola poolt snnniwad meid selleks.
Küllalt kaua on Danzigi rnhwas kuulanud neid
Poola ässttuskõncsid ja ässituskirjutusi, il«»a eri
ti selle kohta seisukohta rnõtmata.

esindaja
Täna lahkub lestist Vatt sojaMac esin
daja kol.-lm. Üreinhold. Weekakltinsh, kes
esindas Läti sõjawäpe Eeslis alates liM).
aasta jaanuarist, (restist lahkumise puhul
icfji kol. ltn. Weckalnittsh lahknmiswisiite
titeie töriicnmtclc söjawäelastele.
(Tesiu viiflile ülesnäidatud teenete eest
annetas Wa hari jpt President lahkmvale Lä
ti esiltdajale kolntanda klassi Kotkaristi ja
sõjawap. staabiülem korraldas Vhwitseride
Keskkopn kasiinos lahkuja anks eine.
Uneks Läti sõjamäe esindajaks (Testis on
määratud, tol. lm. Woldentars-Weiss alalise
ainkohapa Tallinnas, kes on juba oma ame
tikohuste tailmijele astutud.
400 kirikunoort Paides
Neljapäema õhtuste rongidega saabttsid
Paidesse üle riipi kiriknitoored, keda titii
Paidesse liqemaie !<><». Vsa noori oli kohal
juba warem ja ott looka kohalolijatele lisa
meel katta saahmvate kirikunoorte näol. Eile
jõttdis Paidesse ka piiskop ». P. Rahamapi.
Kirikunoorte pä ei va de ptthttk peeti neljapae
tva õhtul Paide kirikus atvapaltvns, millelt
osawõkk kusitites harukordselt rohkeks. Täna
on kiriknpäemade amamine, mis kointnh liptt
heiskamnepa, millele järpned piiskop ». V.
Nabamär atvasõna. seejärel koiinntvad mtk
mesupnied ivalimised sa öeldakse terwiknsi.
Täna on oodata kiriknpaewadele ka
noorte ekskursiooni saabumist.
P. Kents Ameerikasse edasi
õppima.
Wadariigi ot su sepa ludaki iva
dastada üheks aastaks ametikohuste täitun
sest palga edasisaamisega tallinna Tehnika
iilikooli geoloogia laboratooriumi. wailem
assistent Patil toeni*, arwates 1. septemd
rist s. a., edasiõppiutiseks geoloogia alal
Aineerika Ühendriikides. Wauetu assistent
P. .V(ents jätkad edasiõppimist Colorado
vTchool of Mines'is. Assisteilt Patil .Stentsi
Ameerikässe edasi õppima komandeerimine
sünnid Tehnikaülikoolile toajalikknde õppe
jõudude ettewalmistamise htimides.
Töötuid 65
Zolsiaatminisieeennni andmetel oli 1. augus
tiks kõikides löödõrndes kokku leönitena

i'iinf1 H'» inimest fiil nai"t sa 1 meest. Aasta >oa
-IL-tn oli mfisuim arul NT. soo mahetal inise alal
oli 1 augustiks reanireeri nid d!No inimest > ee!-uiüel aastal k-11.
1 auaiisiits oli loodorndes 'nabade ke-Igade
ani, N 7. lumMt r.'i lumdmm ngislöõlislc ja 1<
lumdmm tucestõöliste peale.

maa külge.

0) Lahutamatult ühinenud danziglased maa
talvad armastusega ja austusega juhi poole, kes

poolt oleksid olnud üksikute sõnumite iseloomuga,

rahwaste enesemääramise õiguse printsiibil
õigusel, mis danziglastelt wõeti 1919. aastal.
Käesolemal pidlilikul tunnil ma arwa-n.
uii lõpetas riilgkouua iulit Forster oma
fõnc, et meie ei wõi teha midagi paremat,
kui tõotada, et meie tahame kokku hoida üks
kõik mis lvõiks tulla, et meie iga rünnaku
sellele pühale Taksa pinnale otsustawalt
tapan lööme meie käsutuses olewate jõudu
dega ja et meie oma juhi Adolf Hitlcri iga
käsil teostaiue. Loodame, et ci ole enain
kaugel päew. kus meie uuesti siia koguneme
mitte enam protcstiincelcawalduselc, waid
pühitsema Danzigi lluestiühendamist Suur
3afia riigiga."

siis lueic ei oleks sugugi pidanud majalikuks sel
lele reageerida. Oleks meie Danzigis saanud
mulje, et Poola äSsitusele ei pruugi anda erilist
tähtsust, siis ei oleks meile samuti mõttesse tul
nud selle kohta seisukohta wötta. Ent päcwiti
uuesti korduwatc sõjaähwarduste puhul ja as
jaolu pärast, et ka Poola ametlikud ringkonnad
WZtawad osa sellest ässitnsest ja seda inspireeri
mad, oleme meie sunnitud lõpuks mäga ühemõt

tcliselt ja selgelt wnljendama o»na arwa»nist.
Nähtawasti ei mõelda Poolas sugugi sellele,
et uneSti tulla mõistusele. Püütakse waslupidi

saksapärase waslu. Mina tahaksin sellepärast
juba ette toonitada, et kui rneie nüüd selgete ja

mitte Walesis mõiStetawate sõnadega wäljendame

oma arwamist, siis ei ole mitte meie danziglaled

rahutuse ja ärernnsc toojaks maailma, maid need,

wõib kokku wötta wähestes sõnades:

Lahtud Läti sõjawäe

tõendab, et Danzig saab Poola poolt ainult ma
janduslike kahjude ja mitte kasude osaliseks. Au
haawamised, millede osaliseks sakslased on Dan
zigis wiilnase 20 aasta jooksul saanud eriliste
Poola abinõude tagajärjel, seisawad eri lehel.
5) See kestew danziglaste shikaneerimine
Poola poolt kõigil awaliku elu aladel ja asjaolu,
et Danzig eraldati ilma tema elanikelt küsimata
Saksamaast, on 20 aasta jooksul sundinud kõiki
danziglasi hüüdma, meie tahame tagasi Saksa

kahtlemata täidab nende soowid ja laseb sel ko»n
bel triumfeerida

kes juba, kuid mahetpidnmatult kõige maStutns
tundetumal miilil ässi tarnad sõjale. Et meil ou
õigus, kui mrii' nüüd kord laseme toimuda selli
sel protestmcelcawaldusel, seda näitawad Poola
lehtede rnäljcndused miimastd kuudel, üksikas
jaliselt nende juures seisukohta wötta on rnõi
matu. Wastust, mis meil selle kohta on anda,

Waäariigi Walitslisc otsusega määrati
Lääne aäimaawancmaks iltaanõlnnk Os
tvaid Wiirsoo. Teatawasti O. Wiirsoo wa
liti hiljuti Lääne inaawolikogu poolt Lääne
( niamuiuttifuf*.

dam juba praegu seisab Gdhnia järel teisel kohal,

Dauügi elanikkond on tegelikult näidanud,
et ta armastab rahu. Kui sõjaähwardused Poola

teha kõik, et meelgi suurendada mihknmist kõige

O. Wiirsoo Lääne abimaa
wanemaks

kannatanud igasuguseid kahjusid. Juba üksi asja
olu, et Danzigi fadainal mis pidi olema Poo
la ainuke juurdepääs merele, ja mis sellepärast
Saksamaast eraldati karmi kawakindlnfega on
ikka enam rööwitud eluõigusi, nii et Danzigi sa

Poola woiks teatawaks wotta järgmist:
1) Sõjaähwardused olgu nad kui wäljakut
suwnd, ci hirmuta meid sugugi ega kutsu Tanzi
gis wälja mingisuguseid hirmu tundemärke.
2) Meie rahwusfotsialistid oleme selle eest
hoolitsenud, et Tan-.igi elanikkond ei kaota sellel
vinewusritkal ajal oma närw.', tuna tal on sc
uistc kogemuste põhjal usaldust rahwuSsotsia
listliku juhtimise wastu, et see autud silmapilgul
talitab õieti.
Meie oleme Danzigis wiimaseil nädalail
teinud kõik, et iga kallaletungi wõi aktsiooni üks
kõik missugust laadi, tagasi lüüa ja sellele was
tawalt wnstata.
4) Poolal peaks olema selge, et Dauzig ei
seisa üksinda jn mahajäetuna selles maallmaS,
waid et suur Saksamaa, meie emamaa ja meie
juht Adolf Hitler on alati walmis rünnaku kor
ral Poola poolt seisma meie körwnt selle tagasi
tõrjumiseks.

Kõigile ja eriti kogu Saksa rahwale ning
ka mõistlikele peaks olema selge,

et arwestadn selliseid üha korduma id wäljendnsi

Poola poolt, see ei wöi nii edasi minna. Kõigile
rahuarmastawaile inimesile peab wähehaawal
selgeks saanu», milline kuritegu on toimunud Dau

zigi suhtes Bcrsailles'i diktaadi läbi ja piiri tõin
bamisel idas. Müra toonitaksin aga eriti, et mit
te ainult meie sakslased, kaasaarwntud dauzigla

scd, oleme sellel seisukohal, waid et wäga paljud

mõõdukad ja tuutud mehed wälismaal, erit,
Inglismaal jn Prautmsmnnl on 20 aasta jook
s»ll ikka uuesti toonitanud praeguse seisukorra
säilitamise wöimatust Zda-Euroopas, eriti Ta»l
jwis.
Ringkonnajuht Forster luges seejärel elle
mööduandwate wLtisntaataste tvätjeudnsi ja jät

kas: Praegu lugedes maailma ajakirjaudutl,
selgub, et koik rahwad, eriti inglased ja prants
lased mitte unustada, eriti poolakad, tegele
wad Tailngi tnlcwitttga. Äni kellelgi on üldse
õig n st mõtelda järele Tanzigigi tnlc w i k u
iile, siis on see meil dan;jg l a s i l endil.
Tee on esijoones meie endi põline asi määrata
oma eln ja oma tnlewiktu klijuuemist. Meie
konstateerime sel puhul järgmist:
Il Tanzig on omi asutamisest saadik, seega
Ümmarguselt 8 sajandit ikka olnnd põline sak
sa linn.'

2) DanzigiS on kogu tema ajaloo jooksul ku
ni lülü. aaStnnj olnud õigus käskida ninalt Sak
samaal. Danziglased on kognni l.',7<>. aastal
Poola kuninga Stefan Bathorh relwnde jõuga
tagasi löönud ia kapitnlecrnma sundinud, kui ta
püüdis kitsendada wana Saksa hansaliitna õi
gnsj, eriti merewalitsemise õigusi. Tänapäewa
dan.iglased kardalvad Smhgli-Rhd.j kahureid sa
ma wähc, liii nende isad kartsid Poola kuninga
kahureid.

!!) Daung lahutati lülil, aastal oma ema

maast, waatamntn. tema elanikkonna korduwaile

üksmeelsetele protestidele. Ameerika presidendi
Wiltonj 14. punktis kuututatttd rahwaste enese
nlääramisc öiguS tallati selle wägiwatdse talitus
iviisiga kõige halastamatumalt jalge alla.
4) Eraldamisest saadik möödunud aaStad on
ümberlükkamatult tõendanud, et Tanzig ja tema
elanikkond on majanduslikult ja kultuuriliselt
Täna oodata tähtsaid otsuseid
Tokios
Tokiost, 11. o\\c\. Tõjann
niitev lntagaki andis ncljapäetvetl keisrile
eriaubientfil aru armee seisukohtadest Cu
roopa olukorra kohta. Armee on otsustanud
wahtsusele soountada komiuteruiwastasc le
pingu laiendamist. Poliitilistest ringkonda'
dest kuuldud, et reedesel sisekabiuetj koosale
kul on oodata uusi otsuseid, mis esitatakse
keisrile kinnitamiseks.
s. Lellep teist Korda 4VV silma
tirile peeti Tallinnas laskeradadel
loiimaite toaliklvõistlus Üesti ulnmilaslaskuritele
uiäifefaliibrilisieit vössideil lamades aieiidk- lask
mises. pii uduse koostautiseks ->». augustil Mona

eos algaioals laskeolüntoiaks. Wõittluseü wõuis
oiu Tallinna Telmikaülilooli ja Tartu iilikooti
laskureid. arivuli l<>.

Ttsõisllustel saaiunrati hiilgaioaid tulemusi
Tallinna Tehnikaülikooli iiliõoilaslasknr
TMllevui poeg I'eiUm saanu,las lamades asendis!
la loiuga maksimaalse ulmade amm 4'M._
Cnlse loõisklnse tehnilisi tulemusi: I) C. "el
ieii i korp. Aiireiuia i >' u, iilina. 2) Wold. Ternie
> Noru. tl eota > NU-t s.. N> n Turi , g-ral. Cstiea >

lkun s.. I l Ao lad im IV Tamleht 'Norp. Aoironia'
E. Tnrnla > oeganiseerimatn > IMI. in

„Danzig on Saksa" '
Danzigist teatab DNB: Ncljapäe
tvane protestmeelemvaldus Pikal turul Dan
zigis anti üle raadio kaudu. Köitjal waba
linna territooriumil oli korraldatud ühis
kuulamisi. Kõigis suuremais asundusis ja
ka Danziqi eeslinnades toimusid platsidel ja
turgudel paralleelselt rahiva kogumised waba
taewa all, kus hiigclwaljnhääldajad andsid
edasi ringkonnajuhi kõne.
Poola ei teosta wägiwallaakti
Washingtonist teatab Kavas: Ai
nnlt ime wõiks wiia praeguse Euroopa
kriisi..lahenemiseni, mis on tekkinud Tan
zigi-küsinmse läbi, seletas Poola suursaadik
Washingtonis Potocki pärast seda, -kui ta
oli teinud wisiidi Suiuner Wellesilc riigi
departemangus. Potocki, kes saabus hiljuti
tagasi Poolast, seletas, et kui Euroopas
suudetakse wältida sõda kuni 1. oktoobrini,
sus konflikt ei puhke enne tillemat ketvadet.
suursaadik tähendas, et on woimalik, et
Tanzigi senat kuulutab äkki wabalinna Sak
sale kuulinvaks, kuid see oleks Poolale mär
giks astuda tegewnsse. Lõpuks Poola esin
daja tähendas, et saksamaa arwestab wägu
tvallaakti Poola poolt, mis kiireudaks konf
likti, mille tekkimise eest Saksamaa lükkaks
endalt igasuguse wastntnse. Niisuguse wöi
mahife tekluiiiseks ei ole aga mingit wälja
toaadet. Meie oleme olnud seni wäga kali
natlilud ja jääme kannatlikuks ka edaspidi,
ütles Potocki.

„telje solidaarsusest ümbcrpiiramise ähwar
dusc wastn".
Saksa lennuk eksis Poola
Grudziatzist teatab Pat: lablonkoivo lä
hedal maandus kolmapäewal üks Saksa leu
nnk Königsbergi lennukoolist. Piloot sele
tas, et ootamatult tormis ta oli kaotanud
suuna, lennates Alleusteinist Königsbergi.
Seepeale piloot wabastati ja lennuk anti üle
Saksa piiriwõimudele.
Surma reetmise pärast
Warssawist teatab Pat- Tööline Mic
czyslaw Kot, kes töötas ühes armecüksuses
Krakowis, mõisteti sõjakohtu poolt surma
saladuste reetmise pärast ühele naaberrii
gile. Otsus wiidi kolmapäewal täide.

leht:

, „Times" Poola asendist
Marssal Smigly-Rydzi kõne pnhul kirjutab

„Kui Pilsudski Maailmasõja ajal kagus enda
ümber salgakese noori mehi, millest hiljem kuju
nes Poola armee, siis õnnestus tal see ettewõte
seepärast, et too wäike rahwuslik jõud esindas
suurt ideed, mis on kujunenud Prantsuse rewo
lutsioonist saadik Euroopas
Paljudes kohtades, kuigi mitte kõikjal ega mitte ka
ühtlaselt, Maailmasõda wiis lõpule selle protsessi,

millele Prantsuse rewolutsioon andis määratu
tõukejõu, seades poliitilised piirid ühtelangewaks
rahlvuSlikkude piiridega; ning see rahwuslikkuie
printsiip on praegu Euroopa walitsuswiisi kõigu
tamatnks aluseks.

Poola riigi suiveräänne eksistents, nagu nat
sirezhiimi Saksa seda ka walmis oli warematt
tunnustama, on wajalituks ja oluliseks teguriks
moodsa Euroopa struktuuris, kus ta etendab
wäärtusliktu osa sellega, et hoiab rassiõiguse alu
sel ära interweneerimise territooriumi! Saksa ja
Wene wahel, kahe riigi wahel, kelledega edukad
Poola walitsused on püüdnud ülal pidada korrekt

seid tvahekordi.

Poola walitsus Warssawis ja kohalikud amc
tiwõimud on tegutsenud imetletama kindluse ja
tagasihoidlikkusega, silm silma wastu seistes pal
jude prowokatsioonidega. Kui seisukord on tösiuc

ja seda ei saa keegi eitada siis ei saa ivas
tutust selle eest panna Poolale. Saksamaa on
koondanud ebaharilikus rohkuses oma söjajöude
Poola piiride naabrusse. Sääraseis olukorris on
ülima tähtsusega asjaolu, et Poola peaks säilita
ma distsipliini, rahulikkust ja resoluutsust, mis

osutusid nii haaratvateks joonteks nädalawahetusc
rahwuslikkudel pidustustel."

Vastastikune wabastamine
Gdyn i a s t teatab Reuter: Nüüd kiu
uitatakse, et Poola tolliinspektor Lipinski ja
weel 4 poolakat 011 ivabastatud Tanzigi wöi
tilude poolt Poola wöimude energiliste dip
loiuaatlike sammude tagajärjel. Wastuta
tuks oli wabastatud Danzigi tolliinspektor
Müller, kes Hiljuti waugistati poolakate
poolt Tczewis.
Käed eemale Ida-Euroopast
Ribbentropi kiri Prantsuse wälismittistrile

Pariisist, 11. aug. f.Havas) Uks
sõnum wälisiuaa allikast teatab, et Saksa
tvälismiuister van Ribbeutrop olewat saat
und Prantsuse wälismiuistrile
kirja, defineerides Saksamaa positsiooni
Dauzigi probleemi suhtes. Kirjas olewat
Prantsuse walitsnselt nöutltd lutltc segada
Saksa lehtede toon
Ida Euroopa asjadesse, niis olewat täiesti
Berliinist teatab DRB: Saksa lehtede Saksamaa hu w iala ks.
toon Poola wastu on lnuutunnd ivaga tw
Prantsuse autoriteetseist ringkonnist sele
jiscfs. Seda eriti sest aiast saadik, kiis Poola tatakse selle söumui kohta, et see walgustab
poolt on wäljendatud ähivardusi.
asjade käiku ebatäpselt. Nimelt eftias Bon
net* 1. juulil Saksa saadikule suusõnalise
Oletusi Berliinist
teadaande, milles defineeriti Prantsusmaa
Berliinist teatab Reuter: Danzig saab positsiooni Tanzigi suhtes. Weidi pärast seda
olema esimeseks probleemiks, mida aruta' Saksa saadik audis Bonnet'le von Ribben
takse von Ribbentropi ia krahw Ciauo kohtu tropi suusõnalise noodi, milles wäljendati
inisel Salzburgis. Lisatakse aga, kuigi Tan Saksamaa seisukoht wabalinna afääris.
zig on selgesti probleem, mis puudlitad Wastupidifclt nlalniinctatud sõnmnile ei
kogu telge, on ta iseendast siiski rohkem olnud feega tegemist vou Ribbentropi isik
Saksa afäär ja seepärast wälisministrid tõe likn ja hiljutise iuitsiatiiwiga, maid nootide
näoliselt arutarnad ka rida teisi küsimusi, wahetauiisega, mis toimus enam kui kuu
mis otsesemalt pundutmvad Itaaliat, nende aega tagasi.
hulgas Ungari Positsiooni ia Lõuna-Tirooli
Poola paigutab kulla wälis
ewakuecrimise probleemi. Meenutatakse, et
maale hoiule
von Ribbentrop kohtus Ungari wäljsmiuist
riga S päewa eest. Hispaania. lugoslaawia
?cagll „Danziger Borpostcn" ilsaldaiawast
ja lõpuks Jaapani teljega ühinemise küsi
allikast kuuleb, liigub Gdpuias wisalt kuul
unised tuleivad kahtleiiiata samuti kõne alla. diis, et Poola wcdawat praegu wälja kulda.
.Sial)c wälismiuistri kohtumise kohta wöe Poola walitsus olewat otsustanud oina kiil
takse tõenäoliselt ajakirjanduses Paljit lõ latagawarad paigiitada wälismaa panka
ua, kuua see ou imeks demonstratsiooniks desse.

•£lcm üliiii poeg 7'clfco (orgnniicciimaml
7) ,0. Wiui (VauT. VMimtüai :187, Si C. Nan3MS ja Ui lU\ I*l uioniiia Pcllep 37.7.
Leipzigi sügismessil 6300 wälja
panijat
Leipzigi iiigismeis algab pühapäewal, P 7. au

gustil niuel kestab kuni 31. augusiiui. Mustri
meis uu paigutatud 22 inesirhoollcsse iübnltnnas

ning annab täieliku ülcwaaie Saksa larbcasjabc
töbstuic ioo>eist. Majatarwete grubis esineb nui
marguselr 1400 wäliapanisai, 'kuna uahkasjade.
cl)ctc ja pudutaubaga esineb iile 1700 sirina. Um

bes T()t> um&rtfmui ou wälja pannud paderikaupa

uusimais mustreis. pilre, raamatuid. kirinimsmareriali. Tekstiilkuupade ja riietusiarwetc
710 wäliapniiiia täiurusse ou aurud la sel siigiiel
2 messihooucl.

Traditsiooniline sügis-ehitusmess. milline pee

lakie samuti .'7.—31. atigustiui. ou icckord pea
iusoektor dr. ins. Todbi üldjuharuse all. Selle
messi peaülesandeks on ehüusasjauduses uusi
raiiioualiieerimiie tvõitualusi näidata. Sügis
messist wötawad rohkeartvnliielt osa ka wärisluua
.väljapanijad.

Messi külastajaile on Jalutada süiduhinna
ioodusuricd Eesri. Päri. Peedu ning Saksamaa

raudreedei. weerei.de! ja õhusõiduliiuidcl.

Soodustused raudreel ou makswad sinuaiõi
duks beesiis, Pätis ia Peedus 22 31. augustini;
taganiõiduks 27. augustist kuni 14. septembrini.

„ LASTELEHT" on kõrge
tasemega noorsooa|akiri

Petseri suurkaubamaja kaasomanik Ernst
Nassar pühitses eile oma 50-a. sünnipäeva, mil
puhul temale seltskonnategelaste poolt anti
üle hinnalisi kingitusi ja tuletati meelde juu
bilari teeneid. Oma ärilises tegevuses tun
takse E. Nassarit alati vastutulelikuna.
Seltskonnategelasena võtab ta elavalt osa
Petseri Peetri koguduse .ööst, kus on juba
üle kümmekonna aasta püsinud koguduse nõu
kogu esimehena.

Ta on ka Kaitseliidu Petseri patareis

tegev.

E. Nassar on sündinud Võrumaal, oma
aegses Loosi, praeguses Lasva vallas, kust
siirdus alul Võrru ja sealt Petserisse.

Ludvig Parkas, Eesti Panga asedirektor,
sünd. 11. augustil 1900. aastal Koiga vallas
Harjumaal.
Voldemar Menning, Narva kalevivabriku
direktor, sünd. 11. augustil 1885. aastal Tal
linnas.
Paul Jürmann, kaupmees, a.-s. „Eesti
Kaupmeeste Majanduskeskus" nõukogu liige,
sünd. 11. augustil 1876. aastal Põltsamaal.
Rein Piht, konstaabel Kuivajõel, sünd.
10. aug. 1899. aastal. Pühitses eile oma 40.
aasta sünnipäeva.
Jaan Kuudeviita, ühistegelane, Türi tarvi
tajateühingu ärijuht, sünd. 11. augustil 1877.
aastal Viljandimaal.
Rudolf Lepp, kaupmees, a.-s.,. Eesti Kaup
meeste Majanduskeskuse" juhatuse abiesi
mees ja müügiosakonna juhataja, sünd. 11. au
gustil 1895. aastal Anija vallas Harjumaal.
Johannes Unsaar, kaupmees, Narva-Jõe
suu kaupmeeste seltsi esimees, sünd. 11. aug.
1882. aastal Narvas.
Jaak Liiver, koolijuhataja ja seltside te
gelane Inglistes, sünd. 11. augustil 1887. aas
tal Kõo vallas Viljandimaal.
Arnold Pikre, advokaat, sünd. 11. augus
til 1902. aastal.
eftoMsrid süttnipäewi
Juhan Simm, helilooja, ..Vanemuise"
teatri teeneline dirigent, laulupidude üldjuha
taja, sünd. 12. augustil 1885. aastal Vana-Suis
lepas Viljandimaal.
Herman Sumberg, vandeadvokaat Tartus,
seltskonnategelane, sünd. 12. aug. 1890. aastal
Lõve vallas Valgamaal.
Jaan Usin, kapt.-leitnant, Peipsi laevas
tiku divisjoni ülem ja kaitseliidu sisevete
mereüksuste looja ning juht, sünd. 12. aug.
1887. aastal Saaremaal.

Hans Tauts, kaupmees ja tööstur, A.-s.
EKM nõukogu liige, Vabadusristi kavaler,
sünd. 12. augustil 1896. aastal Tarvastu vallas
Viljandimaal.
füauifus
Täna algab 4. üleriigiline
skaudijuhtide kursus
Täna algab neljas üleriigiline skaudijuhtide
kursus, mis kestab lii. augustini. Täna kella 6-ks
kaguuewad kaik kursuslased Aegwiidu jaama, kust

ühiselt matka karras minnakse 20 km eemal ole
wasje Koitjärwe laagrisse, kus kursuste peami
ne osa toimub. Ühtlasi peetakse Kaitjärwcl ka
esimesed hundujuhtide kiirkursused.

Uus juht Tapa skautmalewale
Neil püewil awaldas lahkumispalwc Tapa
skaulide maltiva juht liu. SX. Reitel. Kuuldawasn
lahkumine jüuuib lerwislikel põhjusil, kuna ltu.
Reitel au astunud tagasi ka saamusr. rüg. iaordi
jiiiji kahalt. Uueks skauluunewa juhiks on palutud

n.-ikm. liu. J. Kukk, omaaegseid Põltürniaa ikaul
liikumise juhtiwaid tegelasi.

Tapa skaudid wö ist leivad kergejõustikus
Pühapäewal, 13. aug., roimuwad Tapal skau
tide malewa esilvöistluicd. Wõistlusten aiawõtr au
wõimaldatud ka teistele kohalikele noorile. 100 nt

jooksus ja kaugushüppes waistleb kaasa rahwus
zueeskauita mees Ä. Iwauaw.

Lõppes RMKit suwikool
Kolmapäewal lõppes NMKU suwikool Koit
järwe laagris. Kaheaastase kursuse lõpetasid 27
noortejuhti. Suwikooli löppaktus toimus lõtke»
tule juures, kus suwikooli juhataja RMKU Liidu
peasekreätr A. Kafak esines wastawa sönawötuga
ja jagas lõpetajaile diplomid.

Zuwikooli tegewus oli edukas ja osawõtjad
sooritasid nõutawad katsed hästi. Kõigile fnwi*
koolist osawõtjaile jäi Koitjärwe laagrist, mi»
oma korraliku sisseseade ja huwitawa ümbrusega

ou üks omapärasemaid Eestis, hea mulje.

Suwikoolist osawötjate lahkumisel asusid laag

iZalaKütt wöeti wahi alla
Paide kriminaalpolitsei poolt wõeli wahi
alla Türil elutsew paberiwabriku tööline Verner
Siulm, 31 aastat waua, keda kahtlustatakse pii
hapacwa hommikul Molu metskonnas Karjaküla
mctjawahi tulistamises. Ülekuulamisel Simm ei
tas temale pandud süüdistust, kuid politseilisel
juurdlusel ou tehtud kindlaks, et laskjaks ou. ol
und Simm, keda warem on kelmuste ja wargus
te pärast karistatud.

Kalarannas uppus tööline
leile õhtul kella 3 paiku upvus Tallinnas -Na
laratmas merre Tallinna elanik Voldemar ei.4bert, 3P aastat ivana, kes teenis Puhk ja .Poe
gade juures hoomitööliiena. Albert ilmus joob
und olekus Kalaranda, nina läks nsuma. Kuna
tn aga mee olla bakkas majuma. teatas Ualarau
na nivelonnide wahi ?l. f elf ou imlitnu
jaoskonda, fnit kordnik kohale ruttas. Poliiiei
kohale jõudes oli Elbert umbes .70 m kaldaii
eemal uina wasus põhja. tOlche !õi mereü inälia
lähedal suolciu Krumiu. Päästmine süu
dis kiiresti, nii et mees tai wee all olla loaeioalt
.7—6 minutit, kohale jõudis ka dr. üleimau. kes
tegi 2 ruudi clfitäiatainisc katseid, mis aga iätd
tagaiürjetuks.

risse Koitjärwele Tartu ülikooli Kehalise Kaswa
tufc Instituudi üliõpilased o»na õppejõududega.
Kuiw
Reedeks ennustab metobs: foffmifr fiumfcfla
idakaarte tuuli. Päewal rünkpilwitus ja
kr. saaja, kergelt fonibauc. Kuita.
Islandi ntadalrõhkkond on siirdunud Thoti
merele ja liigub Põhjamere poole. Poola ja Tak«
sa asanninhmumd au täitunitd. Kõrarõb'!onnad
tvaldawad Edela-Cu roopa, Põhja- ja Kesk-Weue.
2äli, bresti, Toome ja suurema osa Tkandinaa
tviast. Põhja-, Ida- ja Kesk-Wene piisiwad Jää
mere jahedale õhumasside walduses, kuita mujal

Cmroopas walitsewad endiselt soojad ilmad.
Eeslis oli eile keskpaewal 22—2 ü tr. sooja ja
malitses kttim ilm. C'ile kell n p. l. oli Tartus
21 tr.. Tallinnas 2l kr.. Pärnus 20 kr. ja RartvaIõeimlõ ikl kr. sooja.
Ujulas
oli weetemperaluur 22,ti kr. ja CU)usoojus J 1,2 fr
Ujulat käis külastamas üle M> isiku.
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Wälismaa teadlaste huwi
Wõrtsjärwe kalurid ootawad pikisilmi sügist
Riigi Keskarhiiwi wastu
Aus kalepüügiseadus piiras tuulejõul kalapüüdmist. Kalurid ei looda, et detsembris saaks paa
diga järwel sõita
Kewadel. oli Wõrtsjärw kalade surnuaed
Wõrtsjärw mõnel pool ka Wirts
järw sai käesolewal aastal jällegi kord
kõikide jutuaineks. Warasuwine kalade sure
mine järwos äratas tähelepanu kõikjal.Koha
peal teostati uurimisi kalade suremise põh
juste selgitamiseks. Et lainete poolt kallas
tele uhutud kalad olid roiskunud, siis asuti
seisukohale, et kalad pidid surema korraga,
sest mõnesuguste Pisilaste korral oleks wõi
nud leida wähemalt üksikuid haigusest naka
tatud kalu. Et korraga surmata sellist hii
gelhulka kalu weekogus, nagu see Wõrtsjär
wel oli, pidid olema tegewuses loodusejõud.
Lõpuks jäidki kalanduse eriteadlased arwami
sele, et warasuwel kallastele uhutud kalad
surid kewadel jää alla nad lämbusid.
Ka nüüdki weel siin ja seal Wõrtsjärwe
kaldal
wedelewad kuiwmnud kalakorjused.
Kuskil kiwide tvahel liigub wees poolkuiwa
nud kõdunenud kalaluustik, millel
küljes weel pea ja saba. Wahepealne osa on
kõik kadunud. Kuid üksikutel juhtudel wõib
sattuda ka suurtele kohakorjustele mis
kuulusid kaladele, millede kehakaal oli wähe
malt 20 naela.
„Siin ta nüüd on suureks ja kawa
laks kaswanuna ei tulnud ta meie püünis
teste, kuid nüüd on ikkagi surnud", märgib
kaloal askeldaw kalur.
Ja kui juba kaluriga jutt kaladest ja ka
lapüügist, siis pole kartagi jutuaine puudust.
Peagi on käes ka seegi uudis, et isegi kalurid
ei uskunud, et Wõrtsjärwes wõis olla nii
palju kohakala, nagu seda tõendas seekordne
kalade suremine. Lainete poolt toodi eriti
.rohkel arwul kaldale ju surnud kohasid.
„Need on järvel olnud ikkagi harulda
sed juhud, kus keegi kalega wõi talwisel ajal
unnaga püüdis kinni 20—25-naelase koha.
Nüüd aga selgub, et niisuguseid ilusaid põr
sakaaluga kalu oli järwes küllalt aga
nüüd ju enam püüda ei saa kõik keelatud.
Weel wõib suwisel ajal ainult võrguga wi
ristada, kuid see riistapuu jätab wahel kas
sigi ilma."
„See kalade suremise aeg oli
varestele pidupäevadeks"
tõendab keegi rannaääres elutsew kalur.
„Algul, kui neid kalu weel wähe wälja tuli,
pistsid nad pea kogu kalakorjuse nahka. Hil
jetn aga hakkasid isegi varesed praalima ja
sõid lõpuks weel ainult kalade silmi."
„Wareste pidupäew on läbi ei enam
joo lained surnud kalu randa —ja ise ta
juba kalapoegagi kätte ei saa."
Wõrtsjärw suuruselt teine sisewee
kogu Eestis annab aasta läbi mitmesajale
inimesele leiba ja ülalpidamist. Rannikul
ja isegi kaugemal, elab Wõrtsjärwe ümbru
ses kuni 200 kaluriperekonda, kes ühed wä
hem, teised suuremal määral on sõltuwad
järwest. On maalapike suurem, siis ei tee
see leiwaküsimus nii Palju muret. Kuid kül
lalt on ka neid, kes peawad elama ainult sel
lest, mis neil õnnestub järwest wälja tõm
mata.
Uus kalapüügiseadus ja Wõrtsjärwe
kalapüügi korraldamise määrus muutsid
Wõrtsjärwe kalurite elu. Uue kalapüügi
Weel möödunud
aastal lõikasid Wõrts
järwel mitukümmend
pürjepaati peaaegu
igapäew wett, et tuua
järwest wälja kala ka
luritele ja nende pere
kondadele. Nüüd wõib
ainult harwemat. juh
tudel Wõrtsjärwel nä
ha liikumas purjepaa
te, kuid needki ei tohi
tegelda praegu kala
püügiga, sest seda kee
lab seadus. Pildil ühe
Wõrtsjärwe tawalise
purjepaadi kordasead
mine järwele minekuks,
kuid nüüd enam mitte
kalastamiseks, waid lõbusõ iduks. „On heagi, kui wahel järwele
saab sõita saab lahutada natukenegi

määrusega kadus kalepüük kui senine peami
ne kalapüügi wiis ja nüüd on Wõrtsjärwel
kaletamine lubatud ainult 1. septembrist
kuni 24. detsembrini.
„Nol„ weel jõululaupäewal tõmba kalet
ja kogu endale kala järwest Paadiga. Aga
kui jää on peal, ega siis kalepüüki ka enam
teha ei saa" märgib wana Rannaküla põ
line kalur murelikult.
Ja kui on satutud westma juttu kaluri
tega, siis on jutt kohe kalepüügi pärast käi
mas. Nad on Päris awameelsed ja tunnis
tawad ka seda, et senine kalepüük, kus kala
püüdmiseks kasutati tuule jõudu, oli muu
tunud natuke sõgedaks. Terwe järwe kohta
oli kuni 70 kalewenet ja warematel aastatel
sõelusid need iga wähegi Mulisema ilma kor
ral järwel. Loomulik, et see kalade wähene
mist põhjustas.
Ei olda aga rahul ka Praeguse olukor
raga. Kalurid seletawad seda ise nii:
„Nüüd meil on wõimalik püüda ainult
wõrguga ja käsitsi weetawate püügiriista
dega. Kalepüük on lubatud õieti ainult
kolm kuud, sest detsembrit ei saa arwestada.
Aga mida Peame tegema, kui kogu meie ela
mine on sõltuw järwest. Soowisime, et ka
lepüük oleks lubatud alates 1. augustist kuni
24. nowembrini. Siis oleks asi olnud
pavem."
Kalamehed on Praeguse olukorra lähen
damiseks astunud juba samme ja kawatsewad
seda weelgi teha.
Kaks nädalat pidevat viibimist kalurite
juures Rannakülas tõendas ka wäljastpoolt
sealviibijate, et Wõrtsjärw ei ole wõrkude
järw. Need
on harvad juhud, kus võrkudega on suure
mat saaki saadud
tähendab, mitte puudaga kaaludes, aga
rohkem kui üks pannitäis. Osalt on selle
põhjuseks ka asjaolu, et võrkusid ei ole weel
kaluritel palju kuid on üldse küsitav, kas
wõrgud tasuvad ning kas kalurile jääb ka
leivaraha püütud kala kõrvale.
Küll õnnestub mõnikord lõunajärwes
see on Wõrtsjärwe kitsam osa rohura
taste koputamisel saada ilusaid ahvenaid.
Seda rohurataste koputamist tehakse nii, et
wõrgud lastakse tasapisi ümber rohututtide,
kuhu vaikse ilma korral ahvenad suurel hul
gal on kokku tulnud. Kui wõrgud sisse las
tud, siis tehakse seal kaladele natuke hirmu
mütatakse rohumätast. Hiljem tuleb
võrkudest võtta välja ainult ahvenaid. Et
sel juhul saadakse kuni naelaseid ahvenaid
ei ole midagi imestada. Ahvenat leidub
Wõrtsjärwes õige rohkesti, kuid viimane ka
lade suremine vist vähendas ka nende arvu
õige tublisti.
Waremalt harrastati Wõrtsjärwel õige
rohkesti pühapäewa-kalastajate poolt ka õn
gitsemist sikutiga. See on tinast kalaga, mil
lel kisad küljes. Mõned aastad tagasi wõis
pea alati kindel olla, et õngitseja pannitäie
kala ikkagi koju tõi, kuid tänavu suvel ei
võinud keegi selle peale kindel olla.
„Ei tohi igakord minna sealt majast kalale,
kus kass kodus.

meelt," trööstib end järwele minew kalur.

Meeste otsimiseks taheti appi lennukeid
te poole, kuid kuskil ei teatud Ontika mees
test midagi. Keskpäewal oli selge, et merel
on juhtunud midagi tõsisemat, mispärast
taheti saata mitmest rannast mootorpaate
merele mehi otsima, ühtlasi Pöörduti järele
pärimisega Tallinna, nõudes sealt lennukit
appi meeste otsimiseks. Paar tundi* enne ot
sijate wäljasõitmist. saabus Ontikale teade,
et mehed jõudnud Aa randa. Nende mootor
oli jäänud merel seisma ning mehed olid
IV2 päewa jooksul hädapurje abil triiwinud
merel, kuni jõudsid Aassc.
Torm purustas 14 silda
Linzist, 11. augustil. (DNB) ülem
Doonau üksikutes osades on olnut) raskeid
torme. Anrachi ja Weseaurachi orus on ära
kistud 14 silda. Üks isik on uppunud.

Suwekuudel Riigi Keskarhiiwis on töötanud
paljud walismaa teadlased. Juunis töötas arhii
wis dr. G. Masing Riiast, kes uurib Põhjasõja
sündmusi Baltimail. Sama kuu lõpul Viiburi
lääni talupoegade mereltäimise küsimuse uurimi
seks 16. ja 17. sajandil wiibis R. Keskarhiiwis
mag. W. Matt i l a Helsingist. Etnoloogiliste
uurimuste teostamiseks kasutasid juuli esimesel
poolel R. Keskarhiiwi materjale dr. med. St e n
Renterschiöld Stokhyimist koos D. Reu
terschiöld'iga. Eesti rootslaste kohta statistilise
uurimuse läbiwiimiseks kasutas arhiiwis kiriku
raamatuid Hannes Hyrenius Statistilisest
Instituudist Lundis. Juuli teisel poolel ja au
gusti alul wiibis Riiast koha peal R. Keskarhii
wis uurimise otstarbel Läti Ajaloo Instituudi
peasekretär M. Stepermanis, kes jälgis po
liitiliste olude arengut LHwimaal 18. ja 19. sajan
dil, kuna Läti ala asustusküsimuste selgitamiseks
kasutas R. Keskarhiiwi kaardiainestikku ja muid
materjale Riia ülikooli dotsent E. Dunsdorfs.
Lätist töötas arhiiwis weel A. Jake w i e ning
jätkab tööd lätlaste olukorra kohta Rootsi aial dr.
N. Wiksnins Riiast. Poolast uuris Poola ja
Liiwimaa wahekordi 17. sajandil puntuwaid küsi
musi üliõpilane M. D u t l i n g e r Warssawist ja
oma doktoritöö jaoks, mis käfitl. Poola ja Liiwi
maa wahekordi 16. sajandi lõpul, käis Warssawist

andmeid kogumas ajaloolane A. Salcewicz.
Lühiajaliseks wiibimiseks saabub neil päewi!
Tartu Berliini Preisi Salajase Riigiarhiiwt arhi
waar, Berliini ülikooli dotsent ja ajaloolise aja
kirja „Jomsbnrg" toimetaja dr. W. Kop p e,
kellel on käimas andmete kogumine Hansa, eriti
Nowgorodi, Tallinna ja Lübcki wahelise kauban
dufe kohta a. a. 1490—1500. Samuti kaubandus
ajaloo, nimelt Põhja-Saksa ja Eesti- ning Liiwi
maa linnade kaubanduspoliitika uurimiseks 16. sa

jandi lõpul, saabus neil päewil Tartu R. Kesk-

arhiiwi Lundist litsentsiaat A. J ö n S s o n.
Juba mitmendat nädalat töötab R. KefkarhiiMis Berliini ülikooli orientaalsete keelte semmart
dotsent, armeenlane dr. Artasches Abegh r a n,
kes on uurijana ja ajakirjanikuna laialdaselt tun
tud, Mõttes osa omaaegse iscsciswa Armeenia riik

likust elust. Teatawasti
Tartu ülikool on etendanud Armeenia
kultuuris tähtsat osa.
Nii on wiibinud Tartus a. 1830—1836, siin üli
koolis käies, uusarmeenia literatuuri ja kooli põh
jendaja Chatsehatur Abowian ja sama
aegselt Armeenia hilisemaid tuntumaid publitsiste

ning Lasarewi-orientaalsete keelte instituudi pro
fesfor Moskwas Stepa n N a sa ri a nz, siis
1852. a. armeenia rahwuslik luuletaja Rasael
Patkanianz. üldse aastate wa
hemikus olid Tartu ülikoolis immatrikuleeritud
40 armeenlast ja lisaks? õiendasid siin eksternidena
eksameid 7 armeenlast. Hiljem, käesolewa sajandi

algul, oli Tartus olemas koguni eriline armeenia
üliõpilaste selts. Eelnimetatud armeenia tähtsa
mate kultuurtcgelaste Tartu perioodi elu kohta
andmete hankimiseks sõitiski dr. Abeghian Tartu.

Taani naisnjnja sooritab nut
pikamaanjumist
1 Rostockist, 11. augustil. (DNB)
Taani naisujuja Jenny Kammersgaard,
kes möödunud aastal ujus üle Läänemere
Taanist Saksamaale, startis kolmapäewa
õhtul kell 20 Läänemere ületamiseks was
tupidises suunas. Tema sihtkohaks on Taa
ni sadamalinn Gedser.

Sport

Kolm päeva valgepallilahinguid Tartus
Täna algavad Tartus Eesti 1939. a. kinnised esivõistlused
tennises
Tänavused Eesti kinnised meistrivõistlu
sed tennises on antud korraldada Akadeemi
lisele Tennisklubile, kes võistlused viib läbi
Tartu Toomioru tennisväljakuil 11.—13. aug.
Võistlustel selgitatakse meesteüksikmängu,
meeste-paarismängu, segapaarismängu ja nais
teiiksikmängu 1939. a. Eesti meistrid. Peale
selle toimub erivõistlus 1937. a. Tartu linna
valitsuse poolt väljapandud rändkarikale, mil
le esmakordselt võitis Niemann, kuna möödu
nud aastal finaal pimeduse tõttu katkestati ja
hiljem pidamata jäi, sest teine finalist pidi
ära sõitma. Kõikides mängudes otsustab pa
remuse kahe meestemängude finaalides kolme
seti võitmine.
Selleks hooaja valgepalli suursündmuseks
on registreeritud osavõtjaid Tallinnast, Pär
nust, Viljandist ja muidugi ka Tartust. Mees
teüksikmängus konkureerib Eesti meistri
nimele eesotsas paljukordse Eesti meistri
Kristjan Lasnaga, kes oma osavõtust alles vii
masel minutil telegrammi teel teatas, meie
paremik eesotsas Kree, Caye, Kuusk, Nie
man ja Tartu meistri Turbaga. Üldse võistF-ma Jänes TJK 4:1
ESIMESENA LÄKS JUHTIMA TJK
Eile õhtul kohtusid Tartus Tamme staa
dionil jalgpalli sõprusvõistluses Firma M. Jä
nese ja Tartu Jalgpalliklubi jalgpallimeeskon
nad. Ilusa ilma tõttu oli kogunenud üsna
rohkesti pealtvaatajaid. F.-a Jänese mees
kond, mis koosnes pea täielikult ~Olümpia"
mängijaist, nende hulgas ka internatsionaalid
Kuremaa ja Sieger, oli oma vastaseist tublisti
üle, eriti teisel poolajal ja saavutas teenitud
võidu 4:1, kusjuures 1. poolaeg lõppes vära
vateta.

Ontika kalurite eksisõit

Ontika rannast sõitsid teisipäewa wara
hommikul merele 4 kalurit mootorpaadiga,
kawatsedes minna ulgumerele räimepüüni
seid sisse laskma. Mehi oodati tagasi juba
lõuna paiku, kuid nad ei ilmunud randa teisi
päewa õhtukski. Kui hilisõhtulgi puudus ka
lurite kohta wähemgi selgus, pöördusid nen
de omaksed teiste kalurite poole abipalwega
ning ühiselt otsiti öösi kogu ümbruskonna
rannajoon läbi. Mehi ei läinud siiski korda
leida. Kuigi meri oli waikne. kardeti hal
wemat. sest mootorpaat oli wana ia wõis
hakata lokkima, mispuhul kalurid poleks pää
senud eluga. Kui kalureid ka kolmapäewa
hommikul randa polnud jõudnud, teatati
nende kadumisest piiriwalwele. kes hakkas
omakorda kadunuksjäänud mehi otsima. Te
lefonilise järelepärimisega pöörduti kogu
ranniku ulatusel kõikide piiriwalwe kordoni-

Pärast on tüli ja pahandust kassikala Pa*
uast," ütleb seal nüüd kalur sõbrale, kes har-rastab sikutitõmbmist.
„Kui wõiks tõmmata kalet siis oleks
supikala ja müügikala" ütleb ohates iga
üks, kellel seal on purjepaat kaletamiseks,
sest sellega saidki wõrtsjärwlased endale iga
päewast leiba. Aga nad on ka sel alal patus
tanud. Kalewõrgud ei ole latikate, haugide
ja kohade Püüdmisel tihedad, kuid pisikesi
lipse latikapoegi wõib ikka alati kale
mõrras näha. Mõned õige Pisikesed maimud
wisatakse tagasi, kuid ikkagi jääb neid weel
mõrrasoppi ja sealt isegi kalakasti küllalt.
Nad ei maksa midagi kuid neid püütakse.
Küll oleks hea, kui kalamehed teeksid oma
wahel aumehe kokkuleppe, et keegi ei tõmba
järwest wälja wäiksemat latikat kui ühe
naela raskusi. Ka need on ju weel küllalt
wäikesed, kuid niisuguse latika söömisel on
tunda juba kalaliha maitset.
Wõrtsjärwlane ootab nüüd sügist ja
häid tuuli.
„Taewa Pärast, ärgu puhugu Wõrtsjär
wel sel ajal Narwa tuuled see tuul wiib
isegi kala Pannilt ära," märgib wana kalur,
kes ootab sügist.
—wee.

Tartu ülikoolis on õppinud Ae 40 armeenlase

Mängu algas F.-a Jänese meeskond päi
kese soodustusel ja tegi mitmeidki hädaoht
likke rünnakuid TJK värava alla. Kuid ka
TJK võttis mitmeid vasturünnakuid ette. Ül
diselt möödus 1. poolaeg tasavägiselt ja lõp
pes väravateta.
Teise poolaja alul läks TJK ootamatult
vä. Rosenbergi löögist juhtima 1:0, milline ta
gajärg püsis kuni 25. min. ehkki M. Jänese
meeskond järjekindlalt surus. Kuid siis tuli
murrang ts. Kuremaa üksikläbimurdest
tõstis üle väi ja jooksnud TJK väravavahi pea
palli võrku seisuks 1:1. Mõni minut hiljem
Riisik lõi Kuremaa ilusast söödust 2:1. 3:1
saavutas F.-a Jänes 11 m karistuslöögist,
mille sooritas Idlane ja 4:1 tuli 1. min. enne
lõppu TJK kaitse jalast. Ehkki internatsio
naal Kuremaad tugevasti kaeti, eriti 1. pool
ajal, siiski oli ta klass omaette. F.-a Jänese
võit oli teenitud, sest eriti 2. poolajal oli
nende ülekaal nii suur, et oma väljapoolele
jäi ainult väravavaht.
Noortel spordimeestel läheneb
hooaja lõppakkord
Noorte Spordiliidu Tartu ringkonna su
vine tegevus on arenenud hoogsalt. On juba
peetud rida võistlusi jalgpallis, käsipallis ja
ujumises ja ka koondised on korraldanud
omavahelisi võistlusi. Seejuures on agaralt
noorte tööle kaasa tõmmanud J. Laidvere, E.
Rooni. R. Freiman, H. A. Oha ja
J. Trummal ja rida teisi, liuna ringkonna
noorte spordinõunik H. Michelson pidi pike
mat aega välismaal viibima.
Ees aga seisab hooaja suurim sündmus
ringkonna esivõistlused kergejõustikus,
mis peetakse 23., 24. ja 25. augustil Tallinna
tänava spordiväljakul. Nimetatud võistluste
üksikasjaline kava on juba teatavaks tehtud ja
noortel tuleks teha veel erilisi pingutusi, et
hooaja lõppakord õnnestuks võimsalt. Li
saks kõne all olevatele võistlustele korralda
takse ka rongkäik ja pärja asetamine Vaba
dussõjas langenute mälestusmärgi jalale.
Nõupidamine pidustuste korraldamise
kohta peetakse neljapäeval, 17. augustil kell
7 õht. Tallinna tän. spordiväljakul, kuhu
palutakse kõigi noorte organisatsioonide esin
dajaid.

leb sel alal 23 meest. Naisteüksikmängus tu
leb meistritiitel selgitamisele 7 osavõtja va
hel, kus kindlaks meistrikandidaadiks on pr.
V. Nõmmik. Meestepaarismängus tuleb lu
geda kindlamaks paariks K. Lasn Niemann
ja segapaarismängus pr. Nõmmik Kree.
Tartu au kaitsevad meestepaarismängus Zim

mermann Turba.

Kuna seega meie valgepallieliit esmakord
selt pea sajaprotsendiliselt Tartu koondub,
siis avaneb tartlasil üle hulga aja võimalus
näha korralikku tennist ja pinevaid võistlusi
valgepalli alal.
Võistlused algavad täna õhtupoolikul
kell 4. Meesteüksikmängus Eesti meistri ni
mele on esimeses voorus huvitavaimaks mat
šiks Tartu meistri Turba ja noorte meistri
Alasi vaheline kohtumine. Võistlused jätku
vad laupäeva hommikul kell 9 ja peale väi
kest lõuna vaheaega kell 4 õhtupoolikul.
Võistluste puhul on Toomi varemete esi
ne kõnnitee suletud. Sinna pääseb maksuliste
pääsmetega. Samuti on võistluste jälgimine
võimaldatud ka alt orust.
Kambja ja Tartu-Maarja
malevkonnad laskmises
võidukad
Elvas korraldatud Tartumaa maleva ma
levkondade vaheline laskevõistlus andis lõpp
kokkuvõttes järgmisi tulemusi:
Sõjapüssis punkti ja lahingilmelises lask
mises kokku: 1. Kambja mvk. üksikmehe
keskmise tulemusega 77,7 p., 2. Räpina mvk.
66,3 p., 3. Jõgeva mvk. 65,9 p. Individuaal
alal lahingilmelises ja punktilaskmises kokku
olid tulemused: 1. A. Madisson (Rasina)
126 p., 2. Aug. Reitkam (Vaimastvere) 126 p.,
3. E. Moont (Elva) 121 p., punktilaskmises:
1. K. Jaaniorg (Ahja) 45 s., 2. A. Luitsalu
(Räpina) 45 s., 3. A. Võngri (Ropka) 44 s., la
hingilmelises laskmises: 1. A. Madisson (Ra
sina) 9 tab., 2. A. Reitkam (Vaimastvere) 9
tab., 3. J. Ilves (Meeksi) 8 tab.
Väikekal. püssis olid tulemused järgmi
sed: 1. Tartu-Maarja mvk. 613 s., 2. Torma
mvk. 611 s., 3. Jõgeva mvk. 605 s., individu
aalalal: 1. R. Roopalu (Rõngu) 135 s., 2. A.
Vabamäe (Rõngu) 134 s., 3. V. Ihaste (Tor
ma) 133 s.
Kaitseliidu ülema rändauhinna võitis
Kambja malevkond, Lihaekspordi rändauhinna
Tartu-Maarja malevkond.
Täna algavad Tallinnas politsei
üleriigilised esivõistlused
Tartu-Valga prefektuurist võistleb kaasa
30 meest
Täna algavad Tallinnas politsei üleriigi
lised esivõistlused. Tartu-Valga prefektuu
rist võtab osa 30 politseiametnikku. Tuntud
sportlastest Tartu politseiametnike peres tee
vad eelolevaid võistlusi kaasa jalgratturitest
Laanemaa, Veide ja Laidmaa (end. Lepikov),
kiiruisutaja Mitt, laskur Niilus jt.
J. Kotkas maadles Palal
Palal toimus suurem spordipäev, millest
rohkel arvul osa võtsid ka Tartu Kalevi
kerge- ja raskejõustiklased. Kergejõustiku
võistlustel saavutati järgmisi tagajärgi: 100 m
jooks: Jurak, Pala 12,1. 1000 m jooks: J.
Perv, Tartu 2.48,2, ja 3000 m: J. Perv,
Tartu 9.18,2. Kuul: Sibul, ÜENü 13.81.
ja kergeketast: Sibul 43,18. Kõrgushüpe:
palalane Jurak ja tartlane Samler 1,50 m. Kau
gushüpe: Samler 5,74.
Tõstevõistlustel tulid võitjaiks sulgkaa
lus J. Rebane 250 kg, kergekaalus J. Vaikma
250 kg, keskkaalus A. Vaikma 305 kg, pool
raskekaalus J. Kiiseli 260 kg ja raskekaalus
E. Laine 325 kg.
Lõpuks olid maadlus võistlused, milledest
osa võttis ka Euroopa meister J. Kotkas, kel
lele korraldati ka eriline austamine. Kotkas
maadles kahe vastasega, seljatades mõlemad:
N. Kasakovi 4.10 min. ja Voitka 3.20 min.

Algavad karikavõistlused
OLÜMPIAL KAKS VÕISTLUST EES
Eesti jalgpalli karikavõistlused algavad
Tartus pühapäeval, mil Tallinna Kalev män
gib Olümpiaga kell 6 p. 1. Tamme staadionil.
Võistlusteks teatavasti Tallinna Sport iiani
välja suurehinnalise karika, mille väärtust
arvatakse 2000 kroonile. Karikas on jääda
valt rändav ja võistlusest selle peale võivad
osa võtta kõik liiduklassi meeskonnad ja ka
ringkonna meistrid A klassis. Seega Tartust
saab kaasa võistelda ka Raudla, kelle vasta
seks on Esta. Kalevi ja Olümpia mängu tuleb
huviga oodata, sest mõlemal pool mängib rah
vusmeeskonna r»ehi ning Eesti parimaid edu
rivimehi Olümpial Kuremaa ja Kalevil
Veideman.
Tuleval teisipäeval on Olümpial võistlus
Leedu meistermeeskonna Kovasiga Tamme
staadionil kell l/27 õhtul.
Eesti karikavõistluste esimene matš peeti
juba kolmapäeva õhtul Narvas, kus kohalik
Tennis-Hokiklubi võitis Võitlejat 3:2. Võidu
värav tuli 11 m trahvilöögist.
Jalgpalliesivõistluste kalender
Eesti Jalgpalliliidu juhatus on teatavasti
kinnitanud liiduklassi esivõistluste mängude
tähtpäevad. Sügisringi mängude kalender on
kujunenud järgmiseks:
1. voor: 1. sept. ÜENÜTO Tall. Ka
lev, 3. sept. Esta-Pärnu Kalev ja Olümpia
-Estonia, 5. sept. Sport-TJK.
2. voor: 8. sept. Esta-ÜENÜTO, 10. sept.
Pärnu Kalev Tall. Kalev, Olümpia Sport
(Tartus) ja Estonia TJK.
3. voor: 15. sept. Esta Tall. Kalev»
17. sept. Pärnu Kalev ÜENÜTO (Pärnus),
Olümpia-TJK ja Sport Estonia.
4. voor: 24. sept. ÜENÜTO Sport,
Esta Olümpia (Tartus), Pärnu Kalev
TJK (Pärnus) ja Tall. Kalev Estonia.
5. voor: 1. okt. ÜENÜTO TJK, Pärnu
Kalev Olümpia (Tartus) ja Esta Esto
nia, 3. okt. Tall. Kalev Sport.
6. voor: 6. okt. Esta Sport, 8. okt.
ÜENÜTO Olümpia, Pärnu Kalev Esto
nia (Pärnus) ja Tall. Kalev TJK.
7. voor: 13. okt. ÜENÜTO Estonia,
15. okt. Pärnu Kalev Sport, Tall. Kalev
Olümpia ja Esta TJK.
Maailmaesivõistlustele tõstmi
ses 5 rahvust juba registreeritud
Maailmameistrivõistlused tõstmises toi
muvad käesoleval aastal 17., 18. ja 19. sep
tembril Riias. Seni on end võistluseks üles
annud viis välisriiki: Eesti, Soome, Saksa ja
Prantsusmaa täieliku meeskonnaga ja Itaalia
kahe osavõtjaga.
Eesti tõstemeeskond Rootsi
vastu
On lõplikult selgunud, et Eesti-Rootsi
maavõistlus tõstmises peetakse 20. augustil
Kalmaris. Eile peetud Raskejõustikuliidu
juhatuse koosolekul koostati meie rahvus
meeskond selleks maavõistluseks järgmiselt:
sulgkaal A. Lävin (V. S. Sport), kergekaal
E. Lund (V. S. Sport), keskkaal P.
Mürk (Tall. Kalev), poolraskekaal A.
Mäll (V. 8. Sport) ja raskekaal A. Luha
äär (V. S. Sport). Esindajana sõidab kaasa
Raskejõustikuliidu juhatuse liige A. Poolak,
välja sõidetakse 17. augustil. Praegune koos
seis on tugevaim, mis meil Rootsi vastu üldse
on esinenud.
EGON ROOLAID ÜRITAB VALGAS UUT
UJUMISREKORDI
Valgamaa ujumisvõistluste lõpp-päeval
reede õhtul võistleb peale kohalike ujujate ka
Eesti meister Egon Roolaid. Kuna Roolaid
nraegu on heas vormis, oodatakse temalt uut
i u 200 m vabaujumises. Võistlus
algab kell 18.
Täna on:
rtiiaÄ' vaheline ia,gpalli|9a js ©ma tellib oma
ja tütrele meie parema
sooajakirja ~LASTELEHEM
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Põllumajandus

Uus terawili - nisurukis

JiüCmakindiamaid taüoitfade saete

Poola aretajate töö tulemusi
Salwe kardawad wiihem Sangaste rukis ja „Ku«stk« 75" nis«. KAwiaeg tuleb walida õieti
L..Ee«ti« külw nädalapiiewad P.» Eestist warem
Sutvimiljadele on faacji kõrgusi määra*
mi sel tähtsatnaks teguriks taimekasvule
soodne liinllaniiskns, kiina talmemiljade
juures on otsustama tähtsusega tal w c *
kindlus. Mõni sort wõib soodsate talmitu
misolude juures küll kõrget saaki anda
•kitib ci suuda seda aga pidewalt aastast
aastasse anda, sest soodsaid talmitamisolu
isid on paraku hiilga wähem fui ebasoodsaidSeepärast osutub wäga tähtsaks sort, mis
tzüdeivalt wõib kõrgemaid saake anda.
i Eestis üldkasutatamamaks rukkisordiks
vn Sangaste mõisas krahw Jr. Bergi poolt
aretatud Sangaste rukis. See gu talme
iilidel ja lamanditmisele -pika
tja tugema kõrre ja raske teraga rukki sort.
Teiseks fafntataffc meil weel Pettusi tüüpi
rukist. Petknsi rukis ei ole nii talmekindel.
Soodsatel taimedel annab küll Sangaste
rukkist kõrgema terasaagi seda aga hoopis
iharwa. Põhnsaagis jääb Sangaste rukkist
maha, sest ta on lühema kõrrega kui wiinrn
uc. kllikooli Taimekasmatusc katsejaaina
>ll aasta keskmised saagid näitamad kuju
kalt nende sortide suhtumist nicic kliimasse,
mis tahes mõi tahtmata räägib Sangaste
rukki kasuks.
Temsaak Põllusaak 7- a. fcsfnt.

kg/ha fö/ljci • 1000 t. kaolSaugasre 2922 72 ih 27.31
ftögciua nr. 1 lPctkus) 2770 0618 27116 "
lögcuni nr. 2 2749 6426 26.0 b
! Seega Sangaste rukis on annnd pikema
ajalistes katsetes kõrgema tera- ja põhnsaa
-gi. kusjuures ka 1000 tera kaal on kõrgeni.
See asjaolu räägib kindlasti Sangaste ruk
li kasuks. Kuna Sangaste rukis on Probs
tei- ja meie kohaliku rukki ristlemise Pro
dtlkt ja teda meie olude kohaselt on aasta
!iimneid siis on ka tema Mastu
pidamus meie kliima oludele põhjendatud.
Petknsi rilkis on aga aretatud Saksamaal,
Berliini ligidal ja seetõttu waatamata pi
kemaajalisele kasvatamisele meie oludes
jääb ikkagi talmekartlikumaks fui esimene.
Talwemsu on kõrgema saagiga, kui
svwemsu.
See on seletataw sellena, et talwewiljad on
juurdunud sügisel ja saawad kewadel wara-

kult kasutama hakata rikkalikku talwenüs tu rohkem kaitstud. Ka taimerafud arene*
kust, ja kattes pinna kewadel mõrdlcmisi Ma Mad kuimas ja malgnseküllas maiksimad, ja
rakult, takistamad seega asjatut Mee aura-" on talwele seega tvastupidawamad. Ka
uiist mullast õhku, mis on üheks madalate enamwõrsimnd taimedel ou tugemam juure
saaksde põhjuseks snwimiljade juures. Kuna kawa, mispärast on nende mastupauu kordu
siin on niiskiistusinms paremini lahenda male sulamisele ja külmamisele suurem.
ta iv, kerkib üles uus küsimus, nimelt talwc Nende ivaraste külmide kastiks toodud põh
kindlus. Ainult hea talmekindlusega sordid juste kõrwal on ka Põhjusi iilis teemad wa
wõimad anda siiwewiljadest kõrgemaid saake rased külmid täheldamaks.r Tamaliselt kas
ja kasutada neid klimaatilisi hüwesid, mida wamad warased külmid liialt ivälja, oras on
meie kliima on wõimeline talwemiljadele ItHaM ja lopsakas ning liiuib kergesti lume
all lämbudes hukkuda, erii kui litini tuleb
enam pakkllina kiti sumewiljadele.
TalMenisu sortidest on osutunud talme sula Mõi kergelt külmanud maale. Pikkade
kindlamaiks teiste seas Kiiusiku 75 ja Lnun sügisete puhul Mõimad isegi optimaalsel
ja nisu (ka eksikombel tihi Sangasteks ni külmiajal külmatnd põlltid liialt wälja kas
metatud). Esimene nendest on hea talme mada, mis kalmel neile saatuslikuks saab.
kindlusega, kiina teise talMekindlust wõib Missuguseid terasaagi wahesid külmiajad
rahuldamaks lugeda, Luunja nisu jääb nii esile kutsumad. näitamad Raadil Taimekastera- kui ka Põhnsaagis Kuusiku nisust Pisut Matuse katsejaamas saadud keskmised
taha. Seitsme aasta keskmised katseaudmed katseaudmed (10—12 aasta keskmised).
on järgmised:
Külwiaeg Ke>vadise lämmastik Keivadel 1 kt.
pcaltiväetiseta. lubisalpeetrir
Teri kg/ha Põhku kg/ha
Twasaak ka/ha cnantfaaf kg/ha
Kuunku uim 2592 5390
10. aug. 2114 674
Luuuia uisu 262.7 7127
20. „ 2776 406
Kuusiku nisu kaunis suureks puuduseks
60. „ 2266 436
10. sept. 2076 471
tuleb lugeda tema kerget peasidanemist, mis
20. „ 1666 ' 667
pärast eriti uüskuseküllastel sügistel tuleb
80. „ 1315 410
alla temaga kaunis ettemaatlik.
10. ott. . 1051) 401
Komadel ilmade soojenemisega algab su20. augusti külmid on anuud kõrgema
Wewiljadc külm aja suhtes Mastawalt iga
wimcliigi nõuete kohaselt. Järgnemas on terasaagi. Kelvadine .lämmastikwäetus ei
lahtlematalt soojad ilmad, missugune asja ole saagimahesid külmiaegade järele suutnud
olu lubab külme alustada wähema riisikoga. tasandada, Maid enamsaak kõigub kõikide
Talmemiljade külwiaega on aga hulga rqs* külmiaegade juures 400 kg ümber. Hilise
kem kindlaks määrata, sest sügise pikkus on matel külwiaegadel on mõrsumine nõrgem,
meil teadmata ja ilmastiku ennustamine ci mispärast on need kewadel hõredad. Sa
ole kaugeltki mitte Meel nii usntam, et sel iniiti jääb ka kõrs nõrgemaks ja pea lühe
maks.
lega mõiks anvestada.
joobub anbmctc järelt? osutub paremaks
Kiilwiaja walitul on suur tähtsus
kulwiajaks
rukkile Kesk-Eestis augusti wii
saagi kõrgusi ja headuse kohta, sest kiilwiaja
matte
kolmaudik, kuua oleks
ga numtumad ka missade käsmu mõjutamad
tegurid, ja külmiajast oleneb Maga suurel see weidi hiljcui ja Põhja-Eestis Mareni.
Tatweuisu külwatakse tawaliselt peale
määral ka talwekindlus.
Rukis külwatakse meil harilikult augus rukki külwi. Nisu asetab wõrsesõliued ja
ti teisel ja septembri esimesel poolel, Põhja* neist wäljamiuewad juured süqawamale
Eestis nädalapaewad maretitalt Ini Lõuna- mulba, niug wõrsub rohkem kewadel. Nkw
ei lämbu ka nii kergesti luumkatte all fui.
Eestis. Rukis Mõrstib peamiselt sügisel
selleks on tariuts walqust ja soojust. Walgnse rukis. Üksikud kütwiajad ou auuud järgmisi
mõjul asetseb wõrsesõlm sngawamale mul terasaake:
da, mistõttu on see karmide talweolude was- Külwiaeg Aastate keskmine ierasaak kg/ha
10. aua. 2lnit
2". 2800

WarSsawist, 10. augustil. (ATE)
Neil päewil saabus Warssatvisse esimene
saadetis Poolas aretatud uut terawilja. See
on saadud nisu ja rukki risttolmlemise tule
milseua. Esmakordselt on põllumajanduses
läinud korda teostada seesuguse terawilja
aretamist. See on 17 aa>stat kestnud töö tu
lemus. Tiite wiljasordü aretamine teostati
poola õpetlase dr. Marcel Nozanski poolt
tema mõisas Kruszynkas ja hiljem Krosnie
wices, Kntuo lähedal, Kesk-Poolas.
Uus terawili ühendab endas nisu ja
rukki häid omadusi. Wälimuselt sarnaneb

ta enam nisuga,on aga wastuwotlikum läw
mastikwäetistele. Tema tähtsaim paremus
on see, et teda wõib edukalt külmata wähem
wiljakale põllupinnale, nagu seda leidub
Poolas wäga suurel määral.
Uut nisurukist -- nii nimetab aretaja
seda wiljasorti —on Krosniewiee mõisas
külwatud juba 6 aastat ja nüüd on ta tull
nistatud kõlblikuks üldiseks tarwitamiseks.
Tulewal aastal loodetakse saada juba mitu
tuhat tonni uut Milja ja arwatakse,et see uus
terwilja liik kujuneb tähtsaks teguriks Poola
põllumajanduslikus toodangus.

Wili hakkab kogunema

wõib saada, kui õnnestub wilja koristamine
ja ka peks.
Wanemad põllumehed ütlewad weel sa
geli, et ega wili toit pole salwes, mis wilja
põldudel oü saadud kuhilatesse panna. tege
likult oli see täiesti õige ajastul, kus meil
wtljapeksumasinaid oli wähem. Nüüd on
aga nenoe arw aastate jooksul mitmekorditz
tunud ning masinad on kättesaadawad kõiki
dele. Ja et wilja hoidmine kuhilates on kiil
lalt suur risk, siis Püütakse wiljapeksuga kohe
algust teha, kui-selleks tvähegi wõsmalusi.
Tähtis on see kiirus eriti rukki ja nisu jures.
Tarwitseb ainult mõned Päewad sadada Pide
walt wihma ning kui temperatuur on ka fül
lalt kõrge, siis on peagi wiljakuhilad kaetud
rohelise orasega.
Mis puutub tänawusse wiljasaaki. siis
on see wordlemiji umbmäärane ja paljudki
talupidajad ou loohetawa saagi suhtes päris
mures. Mitte ainult seda, et kuiw rikkus
wiljakaswu kewadel ja suwel, waid Praegune
fuux kuumus ja kuiw omakord kiirendawad
wilja wqlmimist, mistõttu tera wõib jääda
iipris pisikeseks uing seega saak fehwakS, Pea
kõikjal on juba algust tehtud suwiwjljahe
koristamisega Kuid iga päew kiiremaks
muutub see töö aga nüüd. Mõnel pool on
tekkinud teatud raskusi Wilja koristamisega
ja kõikjal käiwa rukki ning msupeksuga.
Tõuwilja loodetaw saak ei ole üldjoon
tes meel täpsemalt selgunud, kuid juha miftd
on kindel, et kõikidel on wähemalt leiwywilja
-- rukist jq nisu. Kujgi rukis kohati kgKMGs
tänatvu halwem mullusest, ei saa
lLb sjlskj- wäljaanni kohta. EsiM
sed andmed räägiwad, et tänawuse rukki wstl
jaand on hea ning keskmiselt ulatub see möö
dunud aasta saagile. Wälja arwatud need
kohad, kus olid kõrged liiwakingud ja kus
kuiwa tõttu rukis juba enneaegselt kuiwas.

salwedesse
Rukki wäljaand on rahuldatu. Ka talinisu
tõotab korralikku saaki
Põllumehe elus on sügis teiseks oluliseks
momendiks, kuna nüüd hakkawad selguma
käesol. aasta töö tulemused. Iga põllumees
wõib juba ligikaudu hinnata saagi, mille ta
10. sept. 2714
2l) 2271
30. „ 2062
10. ott. 1922
Aastate keskmisena on anuud 30. au
gusti lülmiaeg kõrgema terasaagi. Sellele
kaunis ligidal seisab 10. sept. külwiaeg.
Arwestades toodi?ga peaks Kesk-Eesti oludes
talmenisu külmutama septembri esimesil
kolmandikul.
Kuna sobini külwiaeg ei ole sõltuw mitte
üksnes ajast, Maid ka teistest mõjukatest te
guritest, siis tuleb ka Mi ima siid kiilwiaja
maliknl silmas pidada. Muld, kuhi? seeme
idanema külwatakse, olgu parajalt wajnnud
ja kohase niiskuse astme juures. Selle was
ttl ou eriti rukis tundlik. Ei tohi ka unus
kada rukki külmi aegset rootsi kärbse rüüstet,
waid selle lennuaega hoolega silmas pidada
ja külmide läbimiimisel püüga pealennu
aega wõimalikult wältida. Körwaltegureist
tingitud liig hilist külmi ei ole soowitam kn
nagi teha.
Nord katseliselt tõestatud näpunäiteid tu?-.
kets igat põllumehel kindlalt silmas pidada.
Toodud andncetega anvestades tousewad
kahtlcmatalt meie talwewiljade saagid, mis
tõttu saab ka põllumehe hool ja waew pare
miui tasutud.
E. Naarits,

30. „ 2555
Isesidujate kasutamiswõimalustest Eestis
Pisikene ürask häwitab puuhiiglasi
Isesiduja wöimaldab töökäte kokkuhoidu hooajal. Enamkulu
wõrreldes wiljaniitjaga 5 kr. ha-lt
Ajast, mil meil kerkis päewakorrale töökäte
puudus põllumajanduses, on muutunud päewa
probleemiks põllutöö mehhaniseerimise küsimus.
Töökäte arwn wkhcndamine pole ainuüksi wõimn
lik küll mehhaniseerimisena, Maid samawõrd tähtis

on töö ptstarbekohaue läbiwiimine nii, et mõimnli

knlt maitsema jõukulutusega saawutada parimaid

tulemusi. Paratamatult on siiski meil praegu
mehhaniseerimise kuumus Magagi pluliue, sest glles

nüüd on hakatud sellele üldiselt suuremat rõhku
panema. Talutöö juures ou teatud raskuspunkte
—töphooaegasid—kus töökäte järele on eriti suur
nõudmine nagu snwcl heina ja wiljade korista
mise ajal. Oluliselt tahtis on just nende kõrgus

punktide töökate nõudluse wäheudamine, kuna ta
tvalise jooksma töö korraldamiseks töökäte saami»?
ei malmista ülepääsematuid raskusi.

Piistaoja talupidaja agr. T. Voolj sulest qn
ilmunud ajakirjas „Agro»oomia" angustikun
numbris artikkel „Isesidnja kajutamiswõimalus
jest körswiljade koristamisel meie tglndes". Käes
olemas kirjutises püüame lühidalt anda edasi kir

jutise autori seisukohti selle küsimuse alalt.
Kirjutises märgitakse, et 133.357 talundi kohtu,
milledest 5,3.32-1 ou üle 20 ha suuruse pindalaga,

tada heiuaniitjatega ja käsitsi. Kokknwõtete aud

metest selgus, et isesidujaga kokkupanek on nõud

nud ligikaudu 50 protsenti wähem tööjõudu ha le
kui wiljaniitjaga. Kuid wihkudekognja kasutami
sele wõtmjsel, Ulillega au Mõimalik lasta kuni 5

Mibulisi hunnikuid korrqpärastesse ridadesse, saab
kokkuhoidu saawutada ka mihkude hakki asetamisel.
Tehtud kulukalknlatsiovnide osas märgib kirju
tise autor, et teoreetiliselt näib isesiduja enamkulu

kujunewat umbes 5 kr. ha-lt, wõrreldes wiljaniit
jaga, see on sidumiSuööri hinna jyõrrq. Tegeli

kult kujuneb wahckord aga isesidujale sopdsamafs,
sest kirjutises tehtud kalkulatsioonides ci ole arwes

tatud ajakulu, mis Maia sidujate põllule ja põllult
siirdumisele kui ka ajakaotust töötakistustc puhul

wihmaga. Isesiduja peatähtsus seisab inimtööjõu
kokkuhoius nina seo masin aitab meil üle kriitilis
test momentidest, mil palgalist tööjõudu kusagilt
pole Mõtta, wõi ou äärmiselt raske saada. Kui ka
sutada isesidujnt 10 tundi päewas (wahetadcs ho

buseid), wõidame, niites 3—3,5 ha, ligikaudu
120 -140 inimtöötuudi. Teiste sõnadega ise

siduja teeb meil witiakoristamisel 10-tunnise pike
ma kohta 10 inimese töö ära.
Meil on 471 üle 100 ha suurust majapidamist,

oli kõigest 9810 miljaniitjat ja 8545 kognmisapa

kelle teramilja pindala on keskmiselt 35,2 ha ja

masinat. Ainult üle 100 ha suurused majapida
mised olid kõik warustatud miljaniitjatega.
Meil puuduwad peale üksikute erandite weel
täiesti milja jsesidujad. Wõ ks tekkida küsimus,

ha terawilja pindalaga. Kui oletada, et 500 nen

jn Taanis, juba suur osa 2l> ha suurusi talusid
ou warustatud isesidujaga. Niikaua, kuuj meil oli
iuimtööjõudu külluses ja odawalt, polnud mõtet
teda asendada masinatega. Praegu ou aga ses
suhtes olukord põhjalikult muutunud. Nüüd Ml
osutunud tarmiliknks esmajoones tasaudada töö

Isesiduja kasu tuleb nähtawqle
Meel suuremal määral hiljem körsmilja sissemeol
ja peksul. Kuna Mihud ou tihedad ja siledad, ou

dada heina- ja miljakoristamise töönõndluft pare

kõige suurem terade kadu oli alati käsitsi korista

taoti, feena kokku 18.855 wiljnuiiduks kohandatud

mispärast pole meil isesiduja wõituud pinda, kuna
meie läänepoolsetes naabermaades, näiteks Rootsis

nõudluse tippe talnkäitistes. Kui suudame mahen

ma töökorralduse ja masinate abil, ou astutud edasi

juur samm tööjõu küsimuse alal.

A. Poolj Mäidetcl on isesiduja lcwiknt meil

takistanud peale tämsolnde ka teatud eclarwnmu
svd isvsidnjate suhtes. Nimelt mõiwat kuulda Mäi

toid, et isesiduja nöör miuewat palju maksma, le
maga ei laamat koristada igat Milja ning sellega
niidetud wili miuewat kergesti topitama. Älljärg
newalt refcreerime kokknmõttcs Piistnojal lähemal

waatlusel saawutatttd andmeid isesiduja kasuta
misel. Sissetöötanud masinat meamad Mabalt 8
tugewat hobust. Esimesel päewal, mil märm meel
kulumata, ou soowitam kasutada traktorit.

Töötamine wihmaga ning lamandnnud
Wilja niitmine.
Märjaks sadanud milja ci saa niita ka teiste

abinõudega ning seda ei tehta ka isesidujaga. Ise
siduja mihkude knimamine oleneb Mihn suurusest.
Raskused Mõiwad tekkida siis, kui tahetakse hoida
kokku sidumiSuööri ja tehakse liiga suured Mihud.
Isesidujaga ou möimalik niita ka lamauduund

Milja, kuna isesiduja haspel ou laialdaselt üles ja
alla kui ta ette- ja tahapoole tellitam.
Isesiduja töönöndlus
Piistaoja! kasutati isesidujnt talinisu, odra ja
suminrsu koristamisel, tuua kaer, milles oli ta
wikki, oli uiimõrd 'amaudunud, et seda tule kõrve-

0483 talundit 50—100 ha suurused, keskmiselt 9,1

dest, umbes 6000 talundist, muretseb endale ise
siduja, siis suudaksime Miljakoristamise ajaks asen
dada 5000 inimese tööjõu, see ott sama Palju kui
poolakate pere 1938. g.

Möimalik teha suuremaid koormaid ja kasutada ära

maksimaalselt hobuste töömõimet. Märkimata ei
saa samuti jätta terakaotust üksikute koristamiswU
side juures. Kontrollitud andmetel ou selgunud, vt

misel, natukene Mähem wiljaniitjaga koristamisel,
kuid kõige wäikscm on terade kadnh isesiduja juu

res. Juba see teradekadn Mahe tajub Miljakoris
tnmisele kulutatud nööri.

Agr. X. Pooli poolt koastnlud knlukalkulat
sioouidest nähtub, et isesiduja 1 tvötuud maksab ole

newalt aasta töötuunist 4.70—1,40 krooni. 1,40
kr. maksab töötund siis, kui masin töötab 100 tundi

aastas. 100 tõötunni juures on möimalik niita
kutti 30 ha suurune pindala. Mnfinakulu ühelt
ha-lt ou 100 töötoani juures 4.62 krooni ja 10tuttttilise töötamise juures aastas 15,51 krooni.
Wiljauiitja masinakuln 1 töötnnuilj ou 10 tnnni
lise töötamise juures aastas 3.04 krooni ja 100tuunilise töö juures 91 senti. Masinakuln 1 ha on
10-tnnuilise aastatöö juures 9.12 krooni ja 100tunuilise töö juures 2.73 krooni.

Kokkuwõttes märgib autor, et isesidujaga ei
tuse Milja koristamine iseenesest praeguste tööpai
kade juures odawam kui wiljalvikuse masinaga wõi

käsitsi, tuid sellega wöib säästa inimtööjõu tarwi
dust. Meil tuleks kasutada isesidujaid suuromal
ulatuses talundites, kus terawilja pindala ulatub
üle 10—15 ha ja ka muidu ei puudu eeldused «en
de kgsutamifcts.

Agr. T. Pool oma Piistaoja talus töötanud
N.-Weue isesidujaga, mille lõilewiknti laius on 5
jalga.

üraskite häwitustöö Järwama a metsades. Kunagine Põllumaa ei ole enam soblw metsa kaswa
tamiseks
Eritj tänawu oleme ajalehtedest üsna
tihti lugenud, et seal ja seal metskonnas wvi
maakonnas sea ja see putukas rüüstab m-etsi,
sealjuures tekitades siluri kahjusid. Asja
tõsidusest annab kujutuse ka see, et isegi sea
dustandew wõim on sunnitud seaduste ja
määrustega nende kahjurite wastast wõitlust
juhtima ja korraldama. Et selles asjas pa
remat ülewaadet saada, otsustas nende ri
dade kirjutaja ette ivotla sõidu ühte sellises
se metskonda, kus putukate rüüsted suurt
kahju teemad. Walik lauges Aärwamaal,
Tapa ja Järtva Jaani ioahepeal ajmvale
-metskonnale, milline saadud informatsiooni
järgi pidi olema selle ala tüüpilisemaid.
Allpool olgu esitatud mõningaid tähele'
Panekuid ja muljeid sellest sõidust.
Lahke metsaülema hr. Eiehhornu poolt
saadetuna awaneb hea wõimalns teostada
metskonnas ühist ringkäiku. „Eks meil
nende üraskitega (nii on nende kahjulikkude
putukate eestikeelne nimetus, kuna ladina
keelse terminoloogia järgi kuuluwat und
pcvdouba) ole palju tüli ja Pahan
dust küll. Kõigepealt teetvad itab suurt kah
ju sellega, et miiwad reast wälja suurel ar
nuil ptlid. Wiimastel aegadel on tulnud
iga aasta selliseid pntukapuid üles töötada
umbes 8000 trn, mis teeb termeuisti {'L
kogu metskonna aastasest raielangist. Kahju
on siin mitmesugune.
Nraskih ei liisi sellest, kas puu on kõlblik
raiumiseks wõi mitte.
Seepärast oleme sunnitud üles töötama ka
noort ja keskealist metsa, tust saame maid
odawahmnalist sulfaatpuud. Teiseks tuleb
snwine töö palju kallim. Ainna lvigastatttd
puud asinvad tmvaliselt laiali, stis peame
tnaksma töölistele kaltekordset töötasu, wõr
reldes talmisega. Äluidu juba keepi kibedal
põllutöö ajal metsa ei tuleks. .kolmandate'
paheks on, et mets jääb niimoodi auklikuks
ja seal woib tuul kanda kinnitada ja nii'
moodi omalt Poolt kabjn tekitada luulehei
de te ja Ntltrdttde näol/'
Kuna tunnen hiirni ka selle wasm. milli
sed need putukad on, fuiioas nad puid hämi
tawad ja kuidas nettde wastn tvõideldakse,
siis lahke tnetsaiilem ei keeldu ka siin lähe
mate seletuste andmisest.
on pikk nimestik
neist putukatest, kes übe! tobi MU toi isi'

metsale kahjulikuks osutuwad. Neist tähtsa Puudusid inimesed, kes oleksid suutelised ai
maid on n. n. üraskl a s e d. Ka neid on nud põlde harima endises ulatuses, jäi suur
meil seni kindlaks tehtud üle 50-ne liigi ning osa neist sööti. Peagi tekkis sinna wõsa, mil
awastatakse järjest uusi. Meil siin, Rawa lest aja jooksul sirgus mets. Et põllumaad
metskonna?, on
põhjustawad haigeid metsi, seda on tõenda
eriliselt ohtlikud aga suur ja wäike kuuse nud hilisemad uurimused.
Eelpool nimetatud wene „pävandus",
koore ii rask.
Need on Pisikesed, paari millimeetri pikkused milline ka oma halbu tagajärgi ei jäta
mustakat wärwnst putukad. Peale mullas awaldamatq, on see, et endised mõisaoma
ja sambla all talwitumist algawad nad niknd katsusid luua puht-kuuscpuistud. shuusk
paarilusleudu maikuul. Juunikuul walib on aga teatawasti uks kergemini tõbedesse
emamardikas endale wälja puu, tawaliselt nakatum puuliik.
Kuid ka Eesti ajal on tehtud mitmeid
kuuse, pureb cnb sinna koore alla ja hakkab
wäärsamme,
nagi! metsamaade planeerimi
seal käiku ülespoole nüristama. Sealjuures
ne
Põllumaaks.
muneb ta iga tüki maa taha ühe muna.
NüüdMems aga teinud kõik mis Wähkgi
Kokku tõused munade arm ühes sellises etna
wöimalikMt
kahjurite tegewuse wastu hästi
käigus mitmekümnele. Nendest tnlewad
'tõhusalt
mõidelda.
Kõige esimeseks mureks
peatselt juastsed wälja ja hgkkawad onw
,or
see,
et
katsume
õigeaaegsels putukatest
kord kaare all käike ajama. Seepärast siis
asustatud
puud
üles
töötada. Kuna putu
tuleb, et kui üraskite Poolt asustatud Puul
kad,
uende
munad
sa
sealt
arenewad wastsed
koor ära wvtta, siis on see käike risti ja rästi
asuwad
koore
all,
sits
tulemad
kõik need puud
täis. Loomulikult ci suuda-puu sellele was
ära
koorida,
kelleks
asetame
kooritawatele
tn panna, kung putukad rifuwad nii Mint ja
'puudele
liuad
alla,
kuhu
kogunewad
koorega
maltsa,- ning tagajärjeks on puu kiratsemine
ka
putukad.
Lina
abil
on
neid
hea
kyftu
ja wäljasnrentine. Mahest juhtub küll ka.
koguda
ja
ära
põletada.
Sellise
tööga
alga
et mõni wäga elujõuline puu hakkab suurel
nm
juba
maikuus.
Samuti
Peawad
kõik
topd
arwul tvaikn walinistama ja sellega
lõpetatud
olema
1.
septembriks.
AsafH
ole
tungijad üle kattes need häwitab. Tawali
me
langetanud
putukate
juurde
meelitama
selt on kahjurid ettewaatlikud ja asuwad
peamiselt nendele puudele, millede elujõud seks meel sellekohaseid püünispuid,
„Meil oli sellel suwel korraga tööl 70
ühel mõi teisel põhjusel OH nõrgenenud."
inimest.
Praegu on aga kahjuks enamik
Tahttuatult libiseb üle huulte küsimus,
töid
juba
läbi
ja seepärast on ülejäänud üksi
miks rüüsted just lelles metskonnas esine
kud
töölispaarid,"
seletab metsaülem.
wad.
„Kas
see
moitlus
ta tulemusi annab?"
„Ega see üksittda meie metskonna ees
esitan
uue
küsimuse.
õigus ete ole/' mastab härra metsaülem nae
„Miks ei auna," on kindel wastuK.
ratades. „Eks neid kahjtireid suuremal ehk
„Kõige
enam takistab edukat tegewust kewS
wäheinal utääral fcibu igas metskonnas.
di
sel
ajal
tööliste puudus. Seetõttu ci suut
(£t meil neid rohkem esineb, see on tingitud
nud
meie
warematel
aastatel koorimistöid
mitmest asjaolust. Kõigepealt on Paepealne
mets juba õuta iseloomult halwema tormi õigeaegselt lõpetada. Tänamu aga täidame
sega ja seetõttu putukatele ka kergemini was maksimaalsest norutist 93 prots-. nii et ai
uult 3 prots. wõib arwestada neid puid, kus
tumõetam.
koorimine hiljaks jäi ja putukad seetõttu
Rüüsted on esinenud juba Wene ajal
wälja wõimad lennata. Täiesti kaotada
ja seetöttn oleme saanud nad niiütelda „pä kahjurite tegemast aga on loomulikult woi
rauduseua" kallist tsaariajast. Praegitsed mct mata. Eriti uit kaua, kui talumetsades ei
sad situres ulatuses on olnttd kattges inine teostaia ka tõrjet. Cn ju putukatel tiiwad
wikits põlltluiaad. Seda tõeudawad mitmed seljas niilg seetõttu ei tee nad mingit wahet
samblaga factnb ja pooleldi maasse wajuuud eramaa ja riigimaa mahel," tähendab tnetsa
kiuüiuintlikud. Smtred sõjad ja katkud, ntis
ülem naeratades. J, Wu.
möllasid meie maal umbes paarsada aastat
tagasi, tegid maa inimestest lagedaks. Kuna
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Riia Börsi tegewus
Karulood
Wana metsawaht istus kännul ja arutaS:
„Tea, kuidas see igapäewane elu siin Alutaguse

uutel alustel
Ringi ümber kodumaa

laantes tundukski, kui poleks wana mesikäppa siin

pesitsemas. Wist igawaks kipuks minema _ siin
see olemine. Olen nendega juba lapsepõlwest
alates harjunud ning enam nagu ei oskaks ela

Rukkisaak rahuldaw, tõuwiljasaak 50 prots. Elwas kodumajanduse näitust sa Wahi ning Wa
Tartumaalt
mullusest. Nagu selgub Helme ümbruses teosta sula koole.
Jiigewa Smbr»sk-n»a» suur huwi iombmm tud esimestest rukkimasindamistest, wõib tänawust
päraste metsaelanikkudega. Muidugi, elatakse ju
Wiljandimaatt
niisugusteski metsades, kuhu kunagi ükski mesi wastn. E. S. ü. Iõgewa mõisa osteti kewadcl rukkisaaki Pidada üldiselt rahuldamaks, kuigi põua
kombain,
mis
on
nüüd
t
rakendatud
koristamis
tõttu
rukkitera
on
jäänud
peenikeseks,
üheaegselt
Musikale antakse 20.000 kr. laenu. Hari
käpp ei wii oma jalga, aga mina seal küll ei os
töödele.' Kombain on seniajani töötanud laitma rnkkipeksuga on teostatud ka esimesi kaeramasin dusmimsteetiutni kooliosakond on teinud korral
kaks olla."
Ja haaratuna oma mõtetest jutuStab wana tult. eriti aga nisukoristamisel. ümbruskonna damisi, kusjuures esimeste muljete kohaselt täna duse .Pikalaenu Pangale wälja maksta koolimajade
metsamees ühe karuloo teise järel. Need pole põllumeeste hulgas walitseb selle uue masina was tvune tõuwiljasaak on waewalt 50 prots. möödu ehituslaenu fondi komisjoni otsusega Mustla linna
tawalised jahilood, milles tõtt leidub ainult ime tu suur huwi. mida tõendab rohke põllumeeste käi nud-aasrasest. Tera on sõklane, kaalult kerge ja algkoolimaja ehitamiseks määratud laen 20.000
üldiselt wäikese wäljaauniga.
kr. suuruses. Laen antakse 50 a. peale.
wäikcne osa, waid wana metsaelaniku tähelepane- mine Iõgewa mõisas kombaini tööd waatamas.
Tõrwa näitusel ka lüpsiwõistlus. Tõrwa näi
Esimene Wiljandimaa maanoorte suwipäew
kud meie metsade omapärasema looma eluwiiside Masinaga ollakse rahul ning mitmedki talupidajad
kohta. Kuigi metsawaht seda otse wälja ei ütle, lubawad järgmisel aastal endale selle masina tuse kawa mitmekesistamiseks on Helme Põllu peetakse pühapäewal, 13. skp. Heimtali mõisas.
meeste Seltsil kawatsus korraldada üheaegselt Suwipäelvale on oodata kuni 1000 maanoori üle
siiski näib, et ta armastab oma karusid otse isa osta.
Rekordiline rukkisaak Iõgewa morsas. Jõge Tõrwa näitusega ka suurem lüpsiwõistlus.
maakonna. Suwipäewa kawa algab kelt 10 wõist
likult. Eks kinnita seda järgminegi lugu: „Mul wa mõisas
selgunud esimesed tänawused rukki
Helme Tuletõrjeühingu peakoosolek 20. augus lustega. Maanoored tvõistlcwad kõne. lüpsi, tvõrk
siin neid ikka on, juba wanast ajast peale. Mõne saagid, mison
kipuwad ületama möödunud aasta saa
til. Kuna kõik Helme walla piirides seni eraldi palli, kraawikaewamise ja kartulikoorinüse alal.
aasta eest märkasin, et salakütid, susi neid söögn,
on haawanud wana isakaru. Waene wanamees ?e. Keskmiseks hektaari saagiks wõib avwestada tegutsenud tuletõrjeühingud oma peakoosolekutel Kell 15 järgneb aktus, kus õnnistatakse maakonna
wedas enese alla madalama metsa weerele Padri 3000 kg. Eriti suurt saaki on annud Iõgewa on wötnud wastu otsuse liituda Helme tuletõrje- maanoorte ühenduse, konwentide maanoorte ühen
siis on jõutud koha peal tuletõrjerefor duste ja maanoorte ringide lipud. Kõnedega esi
tusse ja hakkas seal siis haawu rawima. Leidsin Sordikaswanduses aretatud Iõgewa nr. 2. Nii
ta sealt Päris juhuslikult, liikudes mööda metsa saadi sellest sordist hektaari kohta 4400 kg. mis mi läbiwmniscs juhg nõnda kaugele, et wõidakse newad maalvanem M. Hansen, üleriikl. maa
sugust saaki pole seniajani Iõgewa ümbruskonnas asuda uue liitunud tuletõrjeühingu esimese pea noorte wancm ja põllutöökoja esimees A. Jürima,
all leiduwaid werejälgi.
koosoleku pidamisdl? Tõrwa rahwamajas püha Põllutöökoja direktor T. Kind ja Põllutöö!, pea
Manamees oli saanud kõwa rohmaka, niisugu saadud.Raitus Wõnnns 20. aug. Wõnnu
päewal. 20. augusti- kell 1 päewal. Peakoosole sekretär J. Tõrmaküla. Pidustused lõpewad ilu
se, mis pani mehikese mõneks ajaks Päriselt maha
magama. Nägin siiski, et ta wõib paraneda, sest Põllumeeste Selts koos Wõnnu Põllumeeste Kon ku tähtsamaks päevakorrapunktiks on walimised, tulestikuga pargis.
korraldab piihapäewal, 20. aug. 1939. kuna Helme Tuletõrjeühingule pärast reformi tu
Tarwastu kalmistu hästi korrastatud. Neil
haaw näis olewat tagumises kintsus ja niisugune wendiga
a.
kella
13—20-nt
Wõnnus kiriku juures omas lewad walida täieH ulatuses uued organid.
päewil Tarwastu matmispaiga komisjon koos
juba surma ei too. Oleksin temale läinud hea
Puka turg 9. augustil. Kibeda tööaja tõttu Tarwastu koguduse juhatusega waatas üle Tar
meelega appi, aga kartsin, et sellega ainult teen aias Põllumajandusliku näituse ühes Tori noor
hobuste näitusega. Näituse awab Tartu maa jäi turg hõredaks. Piimasaadused puudusid täiesti wastu kalmistu ja konstateeris, et see on üld
ta ollukorra halwemaks ja sellepärast jäin eemale.
H. Lauri. Näitusel esinewad järgmised müügilt. Pöllusaadustest maksis rukkijahu 2.60 joontes hästi korda seatud. Kõnniteed on puhtad
Koju ma siiski ei läinud. Mõtlesin, et pea wanem
osakonnad: 1. TaimekaswatuS; 2. Weifekaswatns;
2.70 kr. 16 kg, loomajahu 1.70—1.80 kr. 16 Icj, od
ja kruusatud, mullune lehe- ja oksaprügi ära wee
nüüd ei wõi juhtuda, et salakütid uuesti tulewad
ja wanamehe üles leiawad. Ei aidanud, käisin 3. Hobusekaswatus; 4. Linnukaswatus; 5. Lamba ratangud 22 j. l, kamazahu 25—30 s. l. Amsaa tud, wanad ohtlikud Puud maha wõetud, päris
wärsked kartulid 15 s. l, peakapsad 15 s. platsid enamikus puhtad ja hoolitsetud. Ainult
kiiresti kodus ja tõin söögitagawara kaasa ning kaswatus; 6. Seakaswatus; 7. Põllumajand. riis dusteft
tad ja masinad; 8. Naiskäsitöö; 9. Meetzkäsitöö; pea, kurgid wäiksemad 1 s. paar. suuremad 1 s. tk., 16 hauaplatsil leiti mõnesuguseid korratust.
jäin siis haawatud mesikäpa lähedusse walwama. 10.
Aiandus ja mesindus; 11. Toitlustamine; 12. porgandid 5 s. kimp, aiaherned 15 s. l, wabarnad
Olin walmis igale salakütile jalamaid haawli
Kolm uut koolimaja sügiseks walmis. Neil
25 s. tk. Kaladest hawid ja linaskid 40 s. kg, fär päewil
13. Tööstus.
laengu selga wajutama, kui mõni niisugune tüüp Metsandus;
Wiljandimaa ehitusinspektor tutivus maa
-1s—lB5—18 s. l. Lihasaadustcst lambaliha 50—55 s.
Näitussel
korraldatakse
hobuse
rakendamise
oleks ilmunud lähedusse. Aga neid ei tulnud.
konnas
olewate koolimajade j. t. ehitustega. On
kg,
eluswasikad
7—9
kr.
tk.,
noored
kukekesed
15—
Walwasin seal senikaua, kuni haawatu suutis ja kartulikoorimise wõistlufed. Demonstreeritakse jed ja ahwenad 20 s. kg. Kanamunad B—9 s. paar. loota, et käesolewa kuu kestel wnakse lõpule Oisu.
elektrita
rjust,
piimajahutamist,
nõude
Pesemist
toetuda haigele jalale fedawõrd, et wcdas enese ja kuiwatamist, töörõiwaid jne.
Hummulis walmis tuletõrje tiik. Hummuli Uusna ja Rutikwere koolimajade ehitustöö, nii
weelgi kaugemale sügawasse metsa,, kus enam te
tuletõrje ja seltskonna ühisüritusena walmis käes et neis kohtades wöib sügisel õppetöö alata uutes
Wõnnu
kiriknkoor
sõidab
Paide.
Wõnnu
li
da ci ähwardannd mingisugune wäline oht."
nädalal Hummuli Soe alewikus asuwa hoonetes. Nimetatud kolmest koolimajast on eriti
Wirumaa metsades leidub praegu karusid ligi rikukoor pühitses 30. juulil s. a. oma 10. et. tege olewal
Oisu oma. mis ilusaimaks ja moodsai
tuletõrje
juures suurem tiik, mida meeldiw
maks algkoolimajaks maakonnas.
kaudu 100. Alles aastat 6—5 tagasi oli nende wust. Sel puhul koguduse juhatus kinkis koorile 'hakatakserahwamaja
kasutama
weereserwuaarina
tuleõnne
koguarw ainult 30 ümber. Karupere suur juurde 100 kr Kooriliikmed otsustasid seda raha kasu tuste puhuks. Tasandada on weel ainult osaliselt
Tr. Tiiu Maawere asub Tartu. Lmnawalit
tada ühise sõidu korraldamiseks Paide kiriku
kasw on tingitud peamiselt selletõttu, et salaküttide
sus
oma tviimascl koosolekul otsustas wabastada
üväljakaewatud mulda tiigi äärtel. Tiigi ümbru
tegewnse tõkestamiseks on metsadesse seatud eri noorte päewale. Et sõita soowijaid rohkesti on,
sesse rajatakse park ning nõnda hakkab tuletõrje teenistusest linna emade- ja lastcnõuandla juha
siis
sõidetakse
2
autoga
juba
laupäewa
hommikul
lisclt tugew walwe. Karujabt aga nõuab ette Wõnnusi wälja, tagasi loodetakse saada pühapäewa wccrcserwnaar täitma ühtlasi ilutiigi ülesandeid. taja pr. dr. Tiiu Maatvere ta omal soowil, arwa
walmistusi, mille pärast salakütid tahes-tahtma
Wärwi magistraalteede äärsetele majadele. tcs 1. septembrist s. a. Pr. T. Maawere kuulda
tult peawad jääma aupaklikku kauguSfe. Siiski õhtuks.
Põdralas
jagati wallcUvalitsuse poolt tasuta tvär wasti asub elama Tartu.
Põud teeb suurt kahju. Kuuste ja tema naa
on wiimase Paari aasta jooksul paar karutapmist
Lde L. Hõnga Inglismaale end. täiendama.
wimulda parematele kodukaunistajatcle Tõrivaberwaldades
on
kohati
põua
tekitatud
kahjud
eriti
aset leidnud. See oli wõimalik waid selletõttu, suured. On kohti, kus kogu käesolewa suwe kestel Puka maantee ääres oma taludes wärwinnsiööde Linnavalitsus otsustas linnahaigla sisehaiguste
et salakütid tegutsesid eramaade läheduses, kus
on waid paar korda sadanud wihma ja sedagi nii teostamiseks. Sama tehakse ka Waokülas. kus osakonna õele Linda Hongale anda 6-kuulise Pal
riigimetsawahtide walwe on nõrgem.
erilist rõhku pannakse Törwa-Pärnu maantee gata puhkuse, missuguse aja kestel ta täiendab
ühenduses karupere suuremaks kaswamisega tvõrd. et waewalt on löönud tolmu kinni. Põua
piirkonnas asuwate talude töölisele korrastamisele,
end Inglismaal oma kutsetöö alal. Wiljandis
tagajärjel
on
wiljad
põldudel
enneaegselt
walmi
on metsade Piirkonnas muutunud peaaegu iga
nud ja mitmel pool on alatud nende koristami üldiselt leidub rootsi wärwiga ülewärwitud maju asendab L. Hongat tema äraolekul Harjumaa tii
päewaseks nähteks ümberkaudsete elanikkude likku
Helme kihelkonna osas asuwate magistraalteede sikusenõuandla õde Olga Parwe.
puutumised mesikäppadega. Seda soodustab eriti sega. Rukkipeks on täies hoos ja saagianni poo
ääres õige sagedasti. Teatawa erandi näib siin
Wanema postiametniku ootamatu surm. Äki
lest
põllumehed
ei
nurise,
waatamata
kuiwale
ja
see, et karud on äärmiselt uudishimulikud ja lapsi erakordselt ebasoodsale suwele.
moodustatvat ainult Tõrtva-Wiljaudi maantee line surm tabas tcisipäcival kella 19.30 ajal koha
kud. mille tõttu nad lihtsalt uudishimust aetuna
Kuuste wallawalitsus on otsustanud end. Helme ja Põdrala walla piirides, mille rajoonis liku postkontori wanemat ametnikku 57-aastast Tõ
Zäiwad uurimas inimeste eluwiise ja tegewust
Haaslawa
wallamajas maksude wastuwõtmist toi asuwad talud kodukaunistamise aktsiooni suhtes uis Martinsoui aiatöö juures. Töötades oma
metsades.
metada
30.
augustil kella 9—15, et wastu tulla teiste kohtadega wõrrcldes on jäänud tcatawal uue maja aias Lõuna tän.. M. uxrriscs äkitselt
Sonda metsades Peatus juba mõnda aega ka ühele osale end.
määra! tagaplaanile.
Haaslatva walla elanikkudest, kelle
kokku, nähtawasti südamerabanduse tagajärjel.
ruema, kes ühes kahe Pojaga külastas järjekindlalt
elukoht on praegusest wallamajast küllalt kaugel.
Kadunu, keda miljandlased tundsid kui üht ivastu
Võrumaalt
metsa sees asuwat metsawahi talu. Mesikäppade
Iõgewa
konwcnti
asutati
pullijaamu
ja
wilja
tulelikumat sa kohnsetruumat ametnikku, seisis
perekond ei teinud kellelegi häda, ainult ääretult sorteerimispunkte. . Iõgewa põllumeeste konwendi
Wcriora maanoored Tartumaale. Wäike- postiteenistuses 1092. aastast peale, lühemat
uudishimulikult püüdsid kolm karu jälgida maja
juhatus otsustas anda nõusoleku Iõgewa walda Weerksu maanoortcring korraldab pühapäewal aega Wolmaris, suurema osa ajast aga Wiljandis.
juures toimuwaid sündmusi. Nähes, et inimesed K.
Lallsi ja Waimasimere walda E. Sordiparan tväljasöidu Tartumaa waatannswäärsematesse 193 Z. a. kõrgendati hoolsa ja kohusetruu teenis
ei tee neile mingisugust halba, hakkas karuema duse
Tooma Sooinstituudi majapidamis kohtadesse. Nii peatutakse Raadil, lögelpal, ruse eest Wiljandi postkontori wanemaks posti
ühes poegadega päew-päewalt majale ikka lähe tesse Seltsi.
pullijaamade
asutamiseks. Pullijaamad hak Pühajärwel ja Otepääl, külastatakse ühtlasi ka tclcgraafiamctnikuks.
.male tulema, ühel päewal, tui metsawahi nais kawad tööle alates augustikuust.
* pere oli aias umbrohtu kitürmas, oli karupere
Peeti soowitawafs Läius-Tähkwere piima- jällegi aegsasti kohal. Eemalt waadates aga ei ühingu
liveskisse wiljasorteerimise punkti asutami-suutnud karumammi mõista, mida naised teewad ne. mis asuks walla keskel, oleks warustatud,
Läbi kodumaa linnade
aias, wiibides tundide kaupa poolküürakil maa moodsamate masinatega ning täidaks sellega, laie-*
kohal. .
mate põllumeestehulkade nõudeid.
Heinad näitawad hinnas järjekindlat tõusu.
Valgast
Hulga aega wõitles karumammi uudishimuga,
Iõgewa konwendis 24 töölisele Preemiat.
Aasaheinad maksid 55—85 s. 16 kg, timut 70—75
-siis ei suutnud ta enam kiusatusele wastu Panna Põllutöökoja poolt on lubatud esitada preemia
Walga turg 10. aug. Neljapäewane Walga
ja metsawahi Pere üllatuseks nähti ootamatult, et saamiseks 24 parimat põllutöölist. Kuna kon turg oli rahwa osawõtult keskmine. Marjaturg s. 16 kg, ristikheinad 75—".00 s. 16 kg.
kogu karupere seisab tagumiste! jalgadel otse aia wendis on kauaaegseid töölisi wäga palju, siis pusib üleküllastunult ja seetõttu hinnad endiselt
Pärnust
ääres, jälgides aias toimuwat tegewust. Karu on praegu käsil parimate ning eeskujulikumate
madalad. Tapetud sigu wäga wähc müügil. Hind
Pärnu sadama kaudu tõusnud.
ema siiski ei suutnud mõista, mida naised seal tööliste selgitamine. Preemiad jagatakse lõikus
endiselt 65—71 f. tapakaalu kg. Põllusaadused: NaguWäljawedu
nähtub .Pärnu tolliinspcktsiooni kokkuwõttcst
teewad: aia tagant waadates wõis jn selgesti pidudel
rukkijahu 2.50—2,60 kr. 16 kg, kaerad 1,65—1,85
wastawa pidulikkusega wälja.
näha, et seal Polnud mesilasepesa maas, samuti ei
kr. 16 kg, odrajahu 25—30 s. kg. püül 25—40 s. kaupade sisse- ja wäljaweo kohta Pärnu sadama
saanud seal olla sipelgaid. Ja ometi naised
Valgamaalt
kg, manna 40—42 s. kg, tangud 20—23 s. I, kaudu k. a. 1. jaanuarist kuni 31. juulini, on wäl
nokitsesid huwiga, nagu oleks teabkni magus suu
wärsked
kartulid 5—7 f. T, Manadest kartulitest jawedu tublisti tõusnud. Kui mullu samal aja
Waldade peamine tuluallikas on kogukonna walged 1,20—1,40
wahcmikul Pärnu kaudu kaupu wälja wceti
täis nina all.
kr. wakk, sinised 2 kr. wakk.
Walgamaa waldade käesolewa majandus
13.350.568 kr., siis täuawu tõusis wälsawco kogus
Lõpuks katkes karu kannatus ja ta hakkas ot maks.
Marjad
ja
aiasaadused:
Aedja
metsa
aasta celarweliste tulude-külude kokkuwõttcs, mis
sustawalt ronima üle aia, et „lähen õige waatan tehtud Valga maawalitsuse poolt, on suurema
wabarnad 15—20 f. I, punased sõstrad 5—6 s. l. terweuesti poole Mõrra 27.102.279 kg. Pea
misteks wäljaweoartikliteks Pärnus olid metsa
ise, mis neil seal on!" Naised karuemaga siiski ei
mustad sõstrad 40—45 s. l, tikerberid B—ls8—15 s. I,
materjal ja lina. Eissewedu samal ajal kahanes
soowinud nii lähedasse läbikäimisse astuda ja aja eelarw. wallaks Kuigatsi—ss.Boo kr. ja wäikse
kirsid
40—455
s.
l,
mustikad
15—16
s.
l,
herne
, sid teise poolelt ronimiselt metsa tagasi. Karu maga Hummuli, mille eelarwe seisab tasakaalus kaunad 7—lo s. l, tomatid 60—75 s. kg, wärsked koguses olles täuawu 6.903.930 kg mulluse
15.140 kr. Waldade kulude kogusumma on kr.
9.458.099 kg wastu —, kuid tõusis wäärtuscs
lätski ühes poegadega, kuid järgmisel ööl käis ta 339.081.
Peamine waldade sissetulekuallikas on kurgid 3—5 s. tk., petfert kurgid I—2 s. tk., lill olles täuawu 812.641 kr. mulluse 566.997 kr.
siiski aias ja soris segi kõik peenrad!
kapsad
10—15
s.
pea,
õunad
5—15
s.
l,
2—3
s.
annawad kogusummas 205.630 kr.
Sama karuema kohta rääkis metsawaht weel maksud, mis
Paar. Häid õunu turul wcel saada pole, muu wastu.
lõwiosa langeb kogukonnamaksule. mil
Tolli saadi täuawu 565.260 kr. mulluse
. teisegi loo: „ Korra sattusin suure sipelgapesa Maksude
lest laekub 153.451 kr., kinniswaramaks ja lisa dawad on ussitauud ja wäikesed.
667.943 kr. wastu.
lähedusse, kui kuulsin, et läheneb suur karu
Karjasaadused:
taluwõi
55—65
f.
400
g,
ko
kinniswaramaks annawad ainult 62.396 kr. Kol
põõsad aina rägisesid raske looma lähenemisel. mandal kohal seisab tulumaks 19.327 kr., nel hupiim 25—30 s. kg, kunamunad 9—ll s. paar,
Tapalt
Karumutt oli nähtawasti heas meeleolus, sest ajas jandal töösrusmaks 12.113 kr., wiienda? junst 80—120 s. kg. Liha ja elusloomad: Ta
Linnawanem puhkuselt tagasi. Käesolewal
omaette muhedat mõminat ja näis olcwat rahul jalgrattamaks 6155 kr. jne. Tuluandwaid et petud sead 65—71 s. kg, cluslambad B—l 3 kr.
nädalal
asus oma ametikohuste täitmisele linna
tk.,
eluswasikad
B—l
4
kr.
tk.,
cluspõrsad
wanadu
kogu maailmaga. Läksin sipelgapesast kaugemale,
tewõtteid ühelgi wallal ei ole. Kulude osas sei
wancm
J.
Maidre, kes saabus tagasi kuuajaliselt
kuid jäin malwama, et mis nüüd sünnib.
se
järgi
10—16
kr.
tk.
sab esikohal wallawalitsuste ülalpidamine
Karu lähenes pesale, jäi siis selle juurde sel 79.133 kr., haridus 66.005 kr., hoolekanne
Kalad: hawid kuni 60 s. kg, latikad 35—60 puhkuselt. 10. aug. läks puhkusele linuawauema
satama ja jälgis huwiga sipelgate sagimist. Wahe 48.450 kr., laenude ja prots. tasumine 13.025 kr. f. kg, ahwenad 25 s. kg, siiad 100 s. kg, kogred 35 abi H. Kiisk.
kuni 40 s. kg.
tewahel suskas käpa pessa ja raputas seal weidi, jne.
siis jäi jälle waatlema, kuidas sipelgapere hakkas
Oksjonihaamer ähwardab 6 Walgamaa km
Zisiama... Ja, ime küll, wanaeit jättis Pesa segi niswara. Mitinesuguste wõlgade katteks on
löömata. Vaatlemisest tädinenult astus enda Tartu kohtupristawite poolt määratud müügile
misi mõmisedes edasi. Ma siis mõtlesin, et karu 6 Valgamaal asuwat kinniswara. Tartu ring
Worstiwalmistamist taludesse
eit on wist mõnesse kenasse karunoormehesse ar konnakohtu hoones tulewad 2. okt. müügile Alina
munnd, mis tas muidu nagu pooltotter kolas möö Orro päralt olew Hummuli mõisast eraldatud
da metsa ja endamisi ajas laulujoru; armastus Tolmo nr. 27, mille suurus 66.26 ha ja Tõnis
ikka, muud ei midagi..
Abja konwent arutas põllumajanduslikke päewaküsimusi
Viidingule kuuluw Hummuli Ala-Roiu nr. 57>A
Marjulised on eriti hädas karudega. Kuna ühes päraldistega. Koha suurus 22.93 ha. Sa
mesikäpadki on suured marjasõbrad, siis wiib neid
Neil päewil pidas Abja põllumeeste Nisuhind tuleks määrata sama, mis mullu,
tulewad 11. okt. müügile Tõlliste mõisast
marjulistega kokku ühine huwi. Niipalju aga, muti
konwendi täiskogu Abja Paluojal oma era kuna rukkihind tänawu Peaks olema 2 senti
eraldatud
Kajaja-Vidrik
nr.
29
wakutalu,
mis
kui on olnud kohtamisi marjuliste ja karude tvahel,
kuulub R. Saarele, ja Laatre mõisast eraldatud korralise koosoleku. Sellel arutati põllu kilolt kõrgem, sest Põllutööliste tajud on
ikka on naised märganud, et karu nende tegewnst
hnwiga on püüdnud mõne Puu warjust jälgida. maakoht „ehituskrunt nr. A 172". Teiskordselt meeste praegusi päewaküsimusi, nagu kari tõusnud.
Soldino juures üks karu tuimus marjanaistega tulewad müügile Hummuli ?nõisast eraldatud H. loomade hinna langust, piimakarja söötmist
Koosoleku lõpul waliti kolmeliikmeline
nii, et käis neil juba teel wastas ja saatiS Viksi ehituskrunt 21-154 ja Karula mõisast eral
talwel, karjasaaduste hinda jne.
delegatsioon
—K. Arro, K. Ruubel ja A.
siis sügawasse metsa marjade korjamiskohani. datud maakoht Apja nr. A-95, mis kuulub ft.
Konwent asus seisukohale, et meil tuleks Kõiwa —, kes wolitati konwendi seisukohta
Mõttusele.
Korra üks Narwa naine pidanud karu lihtsaks
Põdralas 3, Waokülas 2 ja Hummulis 1 wa rohkem propageerida loomade ühistapmisi dest informeerima wastawaid walitsusasu
puunotiks ja lähenenud famm-sammult mesikäpa
le. ise kogu aja küürakil olles ja marju noppi limisringkond. Nagu selgub, kuj?meb walimis ja worstiwalmistamist taludes. Sõjamäele tusi ja nende ees astuma samme rukki, nisu
des. Paar sammu „pnnnotist" eemal ajanud nai ringkondade arw Walgamaa waldades üsna mit ja wangidcle tuleks toiduks anda rohkem ja jõusööda hinna asjus.
ne ennast sirgu ja kohkunud hingetuks, nähes, et mekesiseks. Rekordi teiste hulgas lööb Helme 5 loomaliha. Samuti tuleks leida wõimalusi
Talude elektrifitseerimise asjus leiti, et
seisab suure karumürakaga mastamisi. Silmapilk walimisringkonnaga. Kolme walinnöringkmrda meie lihasaaduste ekspordi suurendamiseks.
see
tuleb
meie oludes praegu küllalt kallis,
hiljem jooksis kogu naistekari kuidas jalad Mõtsid soowitakse näha Põdralas. üheainsa walimis
Piimakarja
talwise
söötmise
asjus
leiti,
ringkonnaga
tahab
läbi
saada
Walgamaa
wäikseim
olles
taludele
üle jõu käiw. Tuleks leida abi
lähema küll? suunas. Jooksul wisati maha
et kuna ristik tänawu suurel määral äpar nõusid elektrifitseerimise teostamiseks od.awa
juba pooleldi täiskormtud marjakorwid ja karjutv tvald Hummuli. Waokülas seewastu tahe
takje moodustada kaks walimisringkonda üks
naistekari mõtles ainult oma eht päästmisele.
dus ja talwisel söötmisel wõib tekkida raskusi, malt.
Karule oli asjade niisugune Pööre üllatuseks. endisest Taagepera wallast ja teine Waoküla wal
tuleks jõusööda hind määrata wõimalikult
Hetke seisatas temagi üllatunult, siis hakkas nais laga liidetud Holdre walla osast.
Pikasilla autobufejaam walmib septembris. odaw, kusjuures jõusööt ise peaks olema põl
tele järele pressima niisuguse näoga, et „huwi
lumcestele kattesaadaw juba aegsasti. Jõu
taw, knhn nad nüüd's nii kähku jooksewad?!" Praegu on Pikasillal käsil suurema autobusejaama
Raadio ringhäälingu kawa
Karu saatis naised külani, pöördus siis metsa ta ehitamine. Ehitustöödega tahetakse jõuda lõpule
sööda hind tuleks kindlaks määrata ühel ajal
gast tegi tühjaks mahawisatud »narjakorwid. septembrikuuks, nõnda et sügiseste wihmadc ajal
rukkihinnaga.
Eerik
reisijatel oleks juba korralik peawari.
Välja lõigata!
Wõihinna asjus asus konwendi täiskogu
seisukohale, et wõi kindlustatud hinnaks ala
Pühapäev, 13. august
Seakasvatajad tulevad Kure
tcs 1. septembrist tuleks määrata 2 kr. kilo.
Päewa katvas ettenähtud ettekanded algawad
maale kokku
8.00 Äratusmäng. Võimlemine. 8.20 E.
ll 1 päewal. Aar. J. Saue kõneleb teemal
Priks:
Kanade sügisesest pidamisest. 8.40 Põl
Cesti Seakaswatajate Seltsi ja Kurcma
.Tähtsamaid küsimusi sigade söötmise alalt",
Ülikoo l Bakterioloogia Laboratooriumi
lumajanduslikud teated, õige aeg. Ilmateade.
Seakaswatuse katsejaama poolt korraldatakse üh.
ning seakaswatuse eriteadlane J. Welitur „Sea
8.45 Hommikukontsert. (Helipl.). 10.00 Tal
1939. a.
kaswatnse päewaküsimnstest". Ettekannetele järg
selt pühapäewal, 13. augustil Kuremaa mõisa
linn ja Türi: Jumalateenistus Kaarli kirikust.
seakaswatajate päem. Seakaswatajate päew awa nemad läbirääkimised, kus selgitatakse ka sealiha
Praost A. Kapp. Tartu: Jumalateenistus Pau
takse hommikul kell 10, millele järgneb hiljem tut müügikorraldust ja turustamise küsimusi.
VEINIPKRHID
luse kirikust. Õp. H. Haamer. 12,00 Meyer
munemine Kuremaa seakaswatuse katsejaamaga.
Seakaswatajate päewast osa wõtta soowijail
beeri helitööde kontsert. (Hpl.). 13.00 „Kõi
Katsejaama tegewuW esitab Mewaate juhataja tuleb raudteel sõita Iõgewa, kust on korraldatud on müügil apteekides ja rohukauplustes. Hind gilt radadelt", valitud peatükke populaar
weoautodel ühissõite.
teaduslikest raamatuist. 13.25—14.00 Lõunadr. L. Woltri.
fcO senti. Tarvitamisõpetus hinnata kaasas.
dagi, kui poleks wahctewahcl tegemist nende oma

Siiamaani fcifiä Riia börsi waliisemine ja
asiaaiamine millel on kaunrs kaaluw rahstus
Läti kaubanduses ja tööstuses, kma
ringkonna kätes, kelle tegewus Polnud rgawd
kooskõlas riigi ja rahwa uldrste huw-dcga.
pärast kuulutas walirsus hiljuti walsa uue sea
duse, mis annab awaramaid wounalujl ooril
tegevusest osamõtmiseks suuremale hulgale kau
banduse sa tööstuse alal tegutsewatele etteMore
tele. Miuewal nädalal peeri uue juhtkonna moo
dustamiseks kaks suuremat koosolekut, kuhu _o.t
ilmunud umbes neljasaja esimese järgu cttewõtre
poolt 121 esindajat ja samapalju teise järgu ctte
wõtete poolt õõ esndajat, kes eneste seair waliud
70 esindajat. Järgnewal omakordscl koosolekul
walisid need siis uude börsi juhatusse kaheksa lii
get. kuria üheksanda liikmena kuulub sinna ka
rahaministeeriumi poolt nimetataw esindaja.
Uue juhatuse ametisse astumise päeMa mää
rab rahaminister ja kuulutab ühtlasi senise Riia
börsiseltsi tegewuse lõpetatuks. Sel puhul au
takse ka kõik senise seltsi waranduscd ja kohustused

uuele juhatusele üle, kes siis kohe asub uue eel

arwe koostamisele ja kodukorra wäljatöötamisele.
Kuna esiudajatekogu koosneb 80 liikmest, siis kut

sutakse puuduma 10 liikme walimiseks lähemal
ajal kolmanda ja neljanda järgu ettemõtere esin
dajate koosolek kokku. Selle järele tuleb täienda
mast Malida remisjonikomisjon ja mõned juha
tuseliikmete asemiknd.

Riia börsikomiteele, nagu kõnealust seltsi se
uini nimetati, knulriwad suured warandused ja
kinniswarad. Varanduste kogumäärtus, kuhu.
kuulub ka Mangost merenduskool, on ligi 20 mil
jonit latti.
Wnchaste teadete järele on rahaminister Tst
Waldmai kU börsi uue juhatuse esimeheks nimeta

und ülikooli majandusteaduse professori dr. Gst
Birkhansi ja tema asemikuks Riia liuna diskontoPanga direktori M. Gailirise. —mp.
President K. Pätsi hobused
Tallinna näitusele s
Tallinna näitusele tuuakse sel aastal
30 eesti tõugu hobust, nendest 15 Saare
maalt. Näitusele tuuakse kolm hobust ?a
Wabariigi Presidendile Konstantin Pätsile
kuulumast Kloostrimetsa talust. Need hobu
sed on pärit Tori hobuste sugulawast. ni*
melt sugumära „Haali 2004 T", sünd.
1934. a., sugumära 1713Tsünd.
1933. a. ja sugumära „Tarma 1693 T",
sünd. 1933. a.
PõllntSökoja hobnstenäitnse
««patrooniks põllutööminister
A. Tupits
26.—28. aug. Tallinnas peetama hobnstenäi

tuse aupatroonits on valutud peaministri afctäitja

põllutööminister A. Tupits.
Näituse juhatuse esimeheks on PõNutöökoja
esimees A. Jürima. liikmeteks: P. Männik, A,
Saar, Chr. Arro, T. Kind, ja M. Jlmjärw.
Noored Korrastawad Alatskiwil
Liiwi ja Laksi Tõnise Kulmusid
Turistid rikuwad kalmukünkaid
Kodukaunistamise Alatskiwi komitee eestwõt
tel seati tänawu korda Alatskiwi kalmistule mae
tud kirjaniku Juhan Liiwi hauamonument. J.
Liiwile püstitasid omal ajal hauamonumendi
a.-s. „Tcguri" töölised. Vahepealsel ajajärgul on
a.-s. „Tegur" likwidceritud ning tookordne töölis
kond on paisatud laiali, ning kuni tänawuseni oli
hauasammas jäänud wõrdlem. unarusse. Malm
mälestussambalt oli langenud maha wärw ning
samuti ka kalm oli korratu. Tänawu on see olu
kord aga likwidceritud, kuna kohalik kodukaunis
tamise komitee on hauamonumendi korrashoidmise
wõtnud enesele.

Alatskiwi kalmistul puhkawate Juhan Liiwi
ja Laksi Tõnise kalmuküngaste korraldamiseks on
abistawa käe ulatanud ka sealsed noortcorgani

satsioonid. Noorte esindajad käiwad iga nädal kaks

korda korrastamas mõlemaid kalmusid. Juba ke
wadel asetati kalmudele uued murumättad ning
lilled. Et mõlemate hauaküngaste ümbruskond!
muuta paremaks, on kalmude juures wõetud ma
ha mõned suuremad Puud, sest mõlemad kalmud
asuwad põliste puude warjus.

Mõningatel kordadel on haua korrashoidja
tele walmistanud muret turistid, kes sellega, et
nad tahawad head teha, tekitawad teinekord isegi

tüli. Nii näiteks tuuakse kalmudele wahcl lille
sid, Selle asemel, et toodud lilli ilusasti asetada
kalmule, on püütud neid mõnikord asetada kui
dagi maasse. Tulemuseks on muidugi see, et ri
kutakfe kalmudel kaswawat muru. Keegi haua kü
lastaja oli süüdanud kunagi ühe haua juures
kolm küünalt, kuid lahkunud sealt enne, kui küün
lad oleks ära kustutatud. Tulemuseks jällegi wäi
kene wiperus. Ms küünaldest, mis oli asetatud
keset ilusamat muru, oli põlenud lõpuni ning häUutanud kõik muru, mis asus küünla juures. Lil
led aga pandagu hauale nii, et muru ja kalme ei
rikutaks. Noored korjawad lilled, kui nad kuiwa
nud ja närtsinud, haudadelt hiljem jällegi ära.
61 toa maanoored demonstreeri
jad oma töötulemusi
Kodumajanduse erinäitusel Elwas maa
noortelt eriwäljapaneknid
Celolcmal laupäewal ja pühapnewal veetakse
(slwa koolimajas (slwa koumeudi. kohalike maa
naisseltside ja maanoorteringive ühisel korraldusel

kodumajanduse erinäitus. Oluline osa näitusel on
täita maanoortel. Juba mööd. sügisel jagati
kõigi konwendj piirides töökamate mnanoorterin
gide wahel ära tööülesanded eelolemnks näituseks,

et kohtadel wõiks alata eeltööd. Maanoortelt on
ette nähtud üsna nrmnkalt wäljapaneknid nende
töö erialalt. Väljapanekud haarawad kodusisns

tnst ja kodukorrastnst, kanalate sisustust, aiandust
ja koduümbruse kaunistamist jne.

Maanoortel on näitusel suur ülesanne ka ül
dise korrapidamise ja tegelike näituse tööde läbi
miimi'el. Samuti abistawad nad näitckvhtu Pi
damist.

Praegu töötab Elwa konwendis 8 maanoorte
ringi: Konguta, Konguta as., Laguja, Lüke, Rnn
me. Mnnu-Tamnn'. ttderua ia wiimati tnli iile
ka Hellenurme. Mööd. aasta alnl kutsuti ellu
(>lwa konwcndi Maanoortcübendus. et konmendi
ulatuses maanoorteringidc tegewuü koordineerida
ja teostada ulatuslikemaid üritusi. Kõik maa
noorteringid ia maanovrteüheudus said alles hil

juti Lukel peetud konwendi maanoorte sumiväewal

lipud, kontvendi Mannoortcübendi'se manc
mana töötas, Laauia kvoliluhataia M. Kiis.
rÄ' (Hpl*)' 18 45 Teated ja reklaam.
19.00 Külaskäik ühe hõimukillu juure. Heli
pilte lävi rahvamaja avamisest Jaan Rum
™°- ..Koolera laeval", Gerhard Lieben
ln ii humoristlik novell. Loeb A. Rebane.
20.30 Soololaule. Sergi Podekrat (bariton).
£0.50 Päevauudised ja sporditeated. 21.00
e. Teated. 21.05 Vana tantsumuusika,
(ripl.) 22.00 Moodne tantsumuusika— John
Pori orkester. ?2.50 Õige aeg. Päevauudised
ja sporditeated.

Nr. 213

„?OSIIMEES«

HALLOO,

Reedel, 11. augustil 1939. a.

Tartu teated

9

Elupildikesi

MIS UUDIST?
Palju »Ii kutsutud, ük< aga Sra
walitud...
Kodumaa silk et suuda konku
rentsi pakkuda heeringale
Mõne aasta ceit wõis kunlda, et kui meil
hecringasöömine järjest taswab, siis sööh „mere
hulguS" Eeoti rahwa waeseks. Kümmekonna päe
wa eest ilmusid järjekordselt kodumaa turule
wörSked heeringad. Ajasime sel puhul juttu meie
heeringaturu praeguse olukorra kohta Tartu suu
rcmn selle ala angroomüügiäri omanikuga.
„Kuidas on üldine olukord maailmaturul
heeringate suhtes?"

„Raske on midagi kindlat öelda. Nõudmine
heeringate järele on juba mõnda aega stabiilne."
„Kust Peamiselt tulewad meie heeringad?"

„PeaaSjalikult müüme Koti heeringaid, mil
liste kwaliteet tänawn wäga hea, kuid ka Islandi
heeringaid ilmns müügile wähesel määral. Ko
dumaa turgu warustawad heeringatega neli Tal
linna firmat, wiimasel ajal on aga ka Riiast ha
katud heeringaid sisse wedama. Lätist tuues tule
toad heeringad koguni pisut odawamad kui Tal
linna laudn siSse wedades.

„Ja meie omad heeringad? Kas ci suutnud
need turu nõudeid rahuldada, wõi millest tuli, et
o.»ü. „Kalandus" loobus püükide korraldamisest?"

„lah, meie heeringalaewastik ei ole juba
kolm aastat enam Püüke sooritanud. Eestlaste
poolt püüti peaasjalikult Islandi heeringaid ja
ei saa öelda, et nad kwaliteedilt oleksid halwad ol

nud. Ka oli Eesti heeringaile oma kindel tarwi
tajastond wälja kujunenud. Mispärast heeringa
püük lõpetati, ei ole teada, arwatawasti saadi
aga laewad tööle rakendada mõnele tulusamale
tööle."

Sada õpetajat pole llmuuud
kursustele

Riihmadc wanemad on abiks juhatusele

Nagu nüüd lõplikult selgunud, pole Ees
ti Õpetajate Liidu poolt korraldatawaile üle
riigilistele õpetajate täienduskursustele Tar
tu ilmunud umbes sada õpetajat neist, kes
wõtsid möödunud suwel kursustest osa.Teata
wasti oli kilrsuslasi möödunud aastal 600.
Wabanenud kohad on täidetud uute soowija
tega. Lisaks neile on wõetud juurde Meel li
gemale saja uue õpetaja ümber. Kuna soo
wijaid oli aga rohkem, siis on jäetud osa
neist tandidaatikes, kes saatvad täisõigusli
kuts kursuslaseks maid kohtade wabanemise
korral.
Kõige suurem tung on olnud rühmades
se, kus käsitletakse eesti keelt ja kirjandust.
Seal on kõik kohad kinni. Ka harrastusrin
fjtd leiawad elawat osawõttn.
Soomlasist wiibiwad praegu kursustel
6 koolitegelast. Neist on neli soome stipendi
aati, kellede ülalpidamiskulud tasub Eesti
Õpetajate Liit, soome keele lektor W. Kyrölä
ja üks soome õpetajaid, kes Mõtti's osa EestiSoome koolikongressist, korraldades siin
Soome koolitööde wäljapanekuid.

Praegu Tartus toimuwatc üleriigiliste
õpetajate täienduskursuste läbiviimine
nõuab asjaomastelt ringkondadelt juuri
jõupingutusi. Et tööd edukalt korraldada,
selleks on kursuste juhatusele moodustatud
abiks kursuslaste omawalitsus, knhu iga
rühm on walinud oma rühmawanema l'a
selle abi. Nende kohuseks on kõigepealt
korra eest hoolitsemine oma rühma tööruu
mis.
Rühma esindajad on kontaktis kursuste juha

„Kuidas on tänawused hinnad mulluStega

Shoti heeringasse."

„Kuidas on heeringa tarwitamisega, kas on
wähenenud wõi suurenenud, wõrreldes endiste
aegadega?"

~Nõudmine heeringa järele on juba mõnda
aeZa stabiilne. Pigem,ni wõib märgata wäikeft
tagasiminekut nõudmises, seetõttu on asjatud ju
ind, et heeringas sööb Eesti rahwa waesekS."
„Kas meie silgud suudawad ka heeringaid
asendada ja kas nad on üldse konknrentsiwõime
lised?"

„Eesti silk esialgu küll heeringale mingit kon
kurentsi ei suuda pakkuda. Soolamistehnika on
halb, samuti ei pea meie pütid soolwett kinni!
Wnmase asjaolu tõttu läks meil käesolewalgi
suwel hulk silke halwaks. Paremad on juba Soo
me silgud, millede tarwitajaskond pidewalt kas
ivad. Hinnalt on nad wähe kallimad kodumaa

Me 200 perenaise mahladewal»
«ristamise loengul
Tartu Perenaiste Seltsile esitati käesolewal
suwel hulgaliselt järelepärimisi marjadest ja
õuntest mahlade walmistamise üle koduseks ma*

japidamifeks. Tulles wastu hulkade soowile, kor
raldati kolmapäewa õhtul Pedagoogilise Mun°
seumi ruumes wastawasisuline loeng ja demonst
ratsioon. Lektoriks oli pr. O. Kesk, kes andis
tertvikliku ülewaate mahlade toitewäärtusest ja
mahlade säilitamisest. Klrulajaid oli ilmunud ha
rukordsclt rohkesti. Wäike saal, mis suudab ma
hutada umbes 50—60 inimest, oli tulwil inimes
test, samuti koridor ning osa loengut kuulata soo
wljaid olid isegi sunnitud tagasi minema. Üld
summas loengust, mis toimus Tartu Perenaiste
Seltsi korraldusel ja oli kuulajat, maksuta, wõttis
osa 204 asjasthuwitatut. Perenaiste Seltsil on ka
maisusel anda edaspidi.selliste ettekannetega pere

naistele näpunäiteid ka aedwilja sissesoolamise,
hapendamise ja ületalMc hoidmise alal.

silkudest, kuid kwaliteedilt palju paremad."

Aastase töö tulemuste paraadi
päewad lähemwad
Tatt» näituse juhid andsid j«tnaj-»n»ise
Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi esimees
maawanem H. Lauri andis eile ajakirjani
tele jutuajamise, milles käsitles eelseiswa
Tartu näitusega seosesolewaid küsimusi.
Maawanema seletusi täiendas Põllumeeste
Seltsi direktor P. Kanarik ja näituse ajal
korraldatama „Eesti Nädala" osa selgitas
„Eesti Nädala" tegelik korraldaja adw. H.
Riomar.
Nagu nüüd lõplikult selgunud, awab tä
nawuse Tartu näituse põllutöominister A.
Tupits, kes selleks neil päewil andis oma
nösoleku.

meie maakodude mugawamaks kui ka otstarbeka
hasemaks muutmisel.

Jöuliselst esineb ehitusosakond, kuhu
Paljud asjatundjad oma parema tahtmise ja waba
aja on pühendanud. Selles osakonnas esitatakse
teoreetiliste wäljapanekute kõrwal ka eriti Prnk
tilist näiteid kõigist ehituswiisidest, mitte
ainult otstarbekohasuse, waid ka hinna seisukohalt.

Põllumaj a n d n s e alalt esinewad kol
meaastasc ajawahemikn järel weiste- ja lam
maste osakonnad. Ka neil aladel tulev märkida
edu, mis wnhepeal põllupidajad on saawutannd.
Siimapnistwaks näib kujunewat

maanoorte osakond,
kus ühiswäljapanckute näol esile tõstetakse kat

A?!eie Põllumajanduse, tööstuse ja kästtöö saa
wutiste esitamise paraadipiiewad on juba lähedale

setuste ja õppimise saawutised, mida noored korda

jõudnud. Warsti pärast Tallinna näituse lõppu
aluStawad usinad käed tegewust Tartu näituse
wäljatul, et laupäewal, Z. septembril, aastast
tööd ringi juhtidele ja kodanikkudele nähtawnks

kooli esinemine.

teha.

Kõikidel aladel pole wöimalik igal aastal
töötulemusi ühtlaselt esile tõsta, sest meie oludes
ci saa nii suuri ruume korraldada, samuti ei ole
igal aastal töötulemused tingitult looduslikust
olustikust kui ka konjunktuurist ühtlased. Nii
ka tänawu tõstetakse wälja need alad, mts jcir
jckordselt eriti ulatuslikuks peetakse.
Wättrib erilist tähelepanu

on saatnud. Samuti on ette näha mitme põllutöö
Põlluharimise alal tahetakse suuremat tähe
lepauu pöörata umbrohu wnStn wõitlusele. Põl
lutöökodn on teinud siin tõhusa töö ja esitab töö
tuljemufed ka Tartu näitusel. Põllumajanduse
saaduste ünzbertöötamise alal tegelewad asutised
esinewad ühise osakonnana, millele lisandub maa
kondlik wöiwõistlus.

Nagu igal aaStal, nii ka tänawu on töö s
t»sc osakondade korraldamine töösturite eneste
kaes. Seniste andmete järgi osakond esineb waäri
kalt.

kodukultuuri näitus,
kus kutselise käsitöö ja tekstiiltööstnse kõrwal es
matordselt jõuliselt tahetakse esile tõsta maako
du d e osakonda, mitte ainult kõrwaltööua käsi
töö osaS, waid kõigil aladel, mis on Majalised

Lisaks näituse wälsapanekute osale tuleb mär
kida pidustusi, mis sel ajal Tartus rohkearwuli
selt aset leiawad. Nii on kõik eeldused Tartu

näituse heaks kordaminekuks olemas, ning peatselt

lõpetatakse wäljapnneknte wastnwõtmine näitu
sele.

Korraldatakse üheaegselt Tartu näitusega
Tänawn möödub lõ aastat, tutt „(žcštt
Nädalata" ja „Eesti Päewade" kaudu hakati
propageerima kodumaa saaduste tarwita
wist. Et seda'täbtpäe!va wäärikalt alla kriip
sutada. m\ Kodumaa Saaduste Propagan
da Keskkorraldus otsustanud tänawu korral
dada eriti suurejoonelise ning laianlatusl-ttt
„Eesti Nädala", mis sellega ühtlasi kujuneb
„Eesti Nädala" 15 aasta juubeliks.
Mõte, lodumaa saaduste propageerimise tva
jadusesi. on kiill wanem kui 13 aastat, juba Va
bariigi algaastail kerkis aktuaalselt üles küsimus,
mil moel kodumaa tööstussaadnstele wöita poole

suurema hoo ning energiaga kodumaa saa
duste propageerimisele,
sest meie omatööstus on küllalt sellisel kõrgusel,
et tema saadused wääriwad aukohale seadutist.
Aeda silmas pidades, on otsustanud Kodumaa
Saaduste Propaganda Keskkorraldus käesolewa!
aastal 1.—6. septembrini, üheaegselt Tartu näi
tusega korraldada suurejoonelised kodumaa saa
duste propagandapäewad „Eesti Nädala" nime
all. Sel puhul kasutatakse kõiki wõimalikte pro
pagandawahendeid sõnas, kirjas, pildis jne. Eel
tööde järgi otsustades tõotab kujuneda eelolew

hoidu rahwa laiemates hulkades. Tegelikkude sam

ehtesse, asetades aukohale kodumaise päritoluga

duse kodumaa saaduste suuremaks lewikuks.

Kodumaa saaduste propagandat algatati
„Eesti Nädalaga", mis korraldati üheaegselt Tar
tu näitusega, mil Tartus koos kümneid tuhandeid
inimesi iile maa ja sellega oli loodud soodus pind
edukaks propagandaks. Ka järgnewatel aastatel
korraldati ..Eesti Nädalaid", kuid täie hoo sai ko
dumaa saaduste propageerimine 19551. aastal,
mil ülemaailmne majanduskriis oli jõudnud oma
haripunkti, rahwnswaheline majanduselu soikus,
läks tagurpidi ja kõik riigid hak
kasid palawiku hooga arendama omatööstust.
„Eesti Päewadc" korraldamist jätkati ka järgneMatel aastatel. Sel tööl on olnud kahtlemata
suured tagajärjed, mida mõne reaga ei saa mär
kida.

Viimastel aastatel on „EeSti Päewade" kor
raldamist jätkatud wähemas ulatuses, kuid täna
päew nõuab, et me asuks jälle

tusega, et ühelt poolt kursuslastele teatamaks teha

juhatuse ja lektorite korraldusi, teiselt poolt aga
esitada juhatusele kursuslaste soome ning neid
ühiselt kaaluda. Rühmamanemad walimad endi
keskelt kursuste munema jn tema abi, kes tarbe
korral kutsub kokku kõik rühmamanemad.

Kursuslaste omaalgatusliku tegemuse wõimnl
dnmifeks on moodustatud õppereiside ja meele
lahutuse toimkonnad. Ettekannete puhul tekkinud
küsimusi wõidakse esitada lektorile pärast loengut

Ka õpilasi palutakse õpetajate
täienduskursustele
Homme nlgnwad õpetajate täienduskursustel

harjutus- ja näitetunnid. Nendele tundidele kut
sutakse algkooliõpilasi, kes wiibiwad linnas (kõi
gist klassidest). Tundidel käsitletakse lugemist, kir
jutanust, korraldatakse wõimlemist ja mänge. On

soowitaw, et lastcwanemad wõimuldatsid lastel
osawõttu näitetnndidest. Uusi lapsi wõctakse weel

wastu reedel, 11. augustil, kl. 12 poeglaste güm
naasiumi ruumes (Riia tu. 1Z1).
Uusi nimesid
Uueks perekonnanimeks umnstmab nMtta Tar

lus: Gusraw Pardcd ißarth) Kantntcts, Pee
ter Ehrlich Ergina, Jreene Grünberg—Rand
wiir, Wilhelmine Grünverg Randuuir, Jo
hannes Hennoch - Henno, Viido Kikstav (Kiis
leu) ühes perekonnaga Aluvee, Peeter Kudr
jawtsew lMttdriawticw) ühes perekonnaga
Kondre, Sergei Kroonherg Ojasaar. Amouie
Märtenson (Martiusou) Mardimäe,
lie Mühlbak (Mühlbach) Kimiuiir, Ada Rovt
mann (Nordnlann) Nori maa, Aleksander Ci km
ühes perekonnaga Jõelaid. Adeele-Panliine
Schüttenhelm Hcunesie, Aino Tobreims
Aluoja, EduardrJoosep-Karl Audriis (UndritJ
ühes perekonnaga Me mln, Adeie-Johanna
Warow - Roodla ja Lonnsu Weltmander --

„Eesti Nädal" suuremaks eelmistest.

Linn dekoreeritakse wastawate hüüdplakati
tega, samuti seawad ärid oma toaateaknad pidu

kaupasid. Nädala jooksul peetakse rida wastawa
sisulisi kõnesid awalikkude aktuste ja raadio kan
du. Lewitatakse wastawasisnlist propagandakir
jandust ja püütakse igal moel täheelpanu juhtida
kodumaa saaduste tarwitamifele. „Eesti Nädala"
haripunktiks kujuneb laupäewal, 2. septembril,
Tartus näituseväljakul korraldataw „Ecsti Näda
la" aktus.

„Eesti Nädala" puhul antakse wälja ka kor
raldawa komitee poolt „Eesti Nädala" album, et
trükisõnas jäädwustada 15-aastast tööd ja üles
seada uusi põhimõtteid tulcwikuks.

Haitjemalewa teateid
Sppnrmnlcwkottnn 4. kompaniile, cvprlmk
inised sõjupussiir tevsrulvud 12,. 16., 11)., 23. ja
01. (iinuislik Lembilu kasarmus nleival laskerajal
nnvücwiti kella 15.00—21.00 ja vüha Pae ival kella
t»l).oo ab.nes.

10. jkn. toi milb laskmine 200 ui pealr. Tuna

leisiel räewadeZ 1500 m ueall.

Lampaniipealik

UuKs nimeks soowitoad mõkia: Elmar-Fried
rich Alumaa.— Enn, Elfriide Afo Elli, Vil
helnttne Grüuberg -- Märge, Hena-Adelheid-Al
bcrtiine Jwaik Härda. Hugo Kallasin Hitfo,
Jtvan j .Kilas Jaan, Auna Kiisiar
(Krisler) - Aime, Hilda Lill Eema, Sergei
Kroonberg Enno, Cno Pila jaagu Are,
Helmi-Elfriede Pärn Tiin, Heinrich Reimann
Heino, Lcida-Ermeline Tooren Leida, Si
naida Truunna! Tiia. Vilhelmiuc Vaher
Vaike ja Adele-Johmma Varow Helgi.
Lühidalt
Dr. O. Liiw puhkuselt tagasi
2umcpuf)fitselr jõudis htgaii ia asus ameti
foljimte täitmisele Riigi .Ueilarhiimj direktor dr.
Ikiilv, kcs sumevnhkuie aial immus utaal mii
mehi endiste mõifYraiHiimidc htatinegrr. Csa lei
tud huwitarnaist mnkerjakideir metdafie ;){. Mcsf
etrfuimi Iminke deposiidi näol mõi ostu ieel.
Keegi tegewat majaomanikkude albumit
Tattn masitornanikke külastaueat keegi daam.
kes kogtid majaomanikkude viite. mis ta kamatse
•mnt kasutada mingisuguse masaomaniilude albumi

tegemiseks, aunad ema gildi, sel tuled ka vildi
ecit tasuda lohe 'J fc. raha. Aajaornauittude
organisatsioonide ringkonnist ieletaiafie, ei nendel

pole midagi iihiit maiaomaniffnde nllmuti tege
misega.

TööStus-majandusoPilaste kooli ekskursioon
18. auaustil
Eilses lehes oli ekslikult märgitud, et töös
tusmajanduskooli õpilaste ekskursioon Lätti, mis
pidi teostatama juba 0. augustil, teostatakse eel
olewal pühapäewal. Elskursioou leiab aset reedel,

18. auaustil. Täpue waljasõidu aeg teatatalie
hiljem. Osawõtsaid on seni registreeritud 10 üm
ber. Uusi osawõtjaid registreerib kooli asjaajaia
Pcekua iga päew kella 17-18, Liua tiin. 2.
Söwalwe apteekides
Oot wasiu laup ä e w a on aivatud surgu
ied apteegid: ?l. Ttmciik, ?äbe tn. 01: L. C)ti
psti. Wöldu tu. 0: E. Lezin.s. Raetosa '"0

kõigil näod murelikud.

Määratud kellaajal aga kihas koolimaja togu
nwar eeskoda naistest, kes kirju parwena sumi»
sesid ja liikusid Hiti pooleli remontceritud ruumi»
piiludes rahutute pilkudega kantselei uksele, mille

awanedes pidi algama kohasoowijatc registreeri»
uime direktori kabinetis.
Kokku oli kogunenud naisi iga wanuseS. küll
alla kahtekümmend, küll keskealisi, kuid ei Puudu
nud ka üsna eakaid inimesi. Koht on hea palka
50 kr. ümber, peale selle kord pensioni saamise
võimalus. Ega alati ei avane selliseid soodsaid
kohawöimalusi. Murettekitava tingimuse oli

aga koolijuhatus üles seadnud kanditaatidele: eeS

õigus oli neil, kes olid kas lesed wõi lahutatud
ja omasid oma ülalpidamisel lapsi. Mida enam
neid kellelgi oli, seda kindlam oli ka kohasaamine.
Tundus, nagu oleks sinna kogunenud enamik
Tartu lahutatud naisi, sest kust sa ka ei kuule, kõik

nad on meestest hüljatud ja eranditult on ka koh
tnotsus tehtud nende kasuks, tunnistades mehe
süüdlaseks pooleks.

Mõnel üksikul on kaasas ka mehed, nagu mo
raalseks toeks, kuigi kohasaamise väljavaated
abielul istele hoopiski nigelad on. Needsamased

Läbirääkimised on tawaliselt ette nähtud

mehed siis kunlawad «vaikides pealt oma soo maha»

tatakfe täpselt, et wältida järgncwate loengute

jagama, pealegi kui neid koos on selline rügement.

keskustelnteemade puhul jn lektorite endi algatusel
ka rühmatöödes. Kõik ettekanded algawad ja lõpe»

Tartu Ülikooli Instituutide hoone jun
res hakkawad tööd jnba lõpule jõudma. Ette
wõtja Kirk'i arwates kulub sisemistele töö
dele tveel üks nädal, kuna wäliste tööde lõPulewiimist takistab osaliselt Wasalemma
„marmori" mitteõigeaegne köhalejõud.mine.
Wiimasega tuleb katta hoone Gnstaw-Adolfi
tänawa poolne külg.
Wäikescl ringkäigul uues ehituses woib
kohe märgata, et igati on püütud kasutada
tehnika wiimaseid saawnmsi. Ka akende
juures on läbi wiidud uuendusi. Soome ees
kujul konstrueeriti koha peal aknaraam, kuhu
asetatakse kaks klaasi. Akna omamiseks tar
witseb waid Majutada seinal asetsewale kan
gikesele ja kohe hakkab ülalt sisse woolama
wärske õhk. Hoone alumisele korrale tule
wad kaks teenijate eluruumi köök, esik ja
elutuba, ning garaazhirnumid. Esialgu
jääb osa alumisest korrast kasutada ka prof.
Marxile kawatsetawa juurdeehituse walmi
miseni. Ülemistel kordadel astuvad juba ter
weni laboratooriumid, kus ka juba mööbel
sees. Igal korral on omad pesuruumid ja
pimik.
Imposantse mulje jätab ka trepistik.
Läbi nelja majakorra „jooksewad" suured
aknad. Trepikoja põrandad aga ~on kaetud.
Saksast kohaletoodud erilisAt wastnpidawa
te nn. metlahh põrandaplaatidega.
Pildil: Maaler instituutide hoone trepikoja
suurt akent wärwimas, seistes ise raamisti
kul, mis küllaltki külma wcrd nõuab.

(ühest kohapealsest kooliteenri walimisest)
üks kohalik koolijuhatns hiljuti otsis nais
kooliteenrit. Wabalc kohale kandideerijad pidid
endid registreerima kooli kantseleis. Kuigi päev
oli alles suures lõunas, liikus koolimaja peasisse
käigu ümber rohkesti mitut liiki naisisikuid,

selleks kursuste ruumidesse asetatud kirjakast, kuhu
mõib ka teisi soome esitada.

kas isiklikult wõi kirjalikult. Wiimasel juhul on

Wcllamäc.

"Eesti Nädal" 15. korda

mudeni jõuti sel alal alles 1924. a., mil majan
duskriis üsna tunduwat surwet awaldas meie
rahwamajandusele ja sellega enam esile tõi waja

walmib septembri aluks

Wabanenud kohad täideti uutega.

wõrreldeS?"

„Hinnad püstwad üldiselt möödunud aaSta
tasemel. Püti hind kõigub 50—72 krooni wahel.
Ja kwaliteet on ka wäga hea, eriti mis puutub

TRenduskursuslased moodus
tasid omawalitsuse

Instituutide hoone

hilinemist.

Kursuse juhatusse kuulmvad Joh. Käis, Juh
Lang ja G. Reial. . .
Kleidipuhastamisel Plahwatas
bensiin
Triikija sai raskeid poletushaawu
Neljapäewa hommikul juhtus Tartus, Alet
sandri tänaival nr. 4L ühes elukorteris bensiini
plahwntus, mille tagajärjel sai raskeid poletus
haawu Erika Junts, kes toimetati Maarjamõisa
hanlvakliinikusse.

Nimelt oli Erika Junts hakanud oma kleiti
bensiiniga puhastama. Selleks oli ta kallanud

ühest suuremast bensiininõust bensiini pesnkanssi.

Samas oli ta söetriikmasina üles pannud. Et söed
triikmasinas ei tahtnud hästi hõõguda. siis on
Erika Junts süsi torduwalt lõkkele Puhunud, ühe
niisuguse puhumise korral on lennanud söesäde
triikmasinast pesnkanssi bensiini hulka, mis Plah
watas, tekitades seejuures raskeid tulehaawu Erika

Juntsi kätele ja paremale jalale. Seejuures on
süttinud Põlema ka osa riideid ja mõned kleidid.
Toaswiibijate ia majast appirnttannd elanike kaas
abil suudeti tuli kustutada.
Kohale sõitis ka Tartn tuletõrje üksikkompanii
auto, mis tnlepesa lõplikult likwideeris. Samuti
anti poletushaawu saanud Erika Juntsile esimest
abi, kes toimetati selle järel Maarjamõisa haawn
kliinikusse. Erika Juuts on aastat wann.
Nagu meile kliinikust järelepärimisele sele
tati. Mr Erika Juntsi võletushaawad kütt rasked,
kuid mitte elukardetawnd. Poletushaawu on saa
nud parem ialg terwes ulatuses, mõlemad kaed
ja wnsak jalg osaliselt. Nägu on terweks jäänud.
Kui oleks plabwatanud samas toas asnw umbes
Z 0 kilone bensiinianum, wõinuks õnnetus kujuneda

Palju raskemaks. Nüüd tuleb Erika Juntsil jää
bn 2—3 nlidalaks kliinikusse.

Perekonnaseisu teateid
Linna perekonnaseisuametis on registreeritud:

Sünde: Armo Willip, Ain Udel. Aarne Jöc
raud, Wiiwe Keedus, Maja Au ja, Heljo Nahk,
Lüli kodanik Sore Levcnbergs. Eino Jallajas,
Lnnle Aasiaw (Kaasik). Jaak MõtruS, Toomas
Sepp, Enno Randoja. Enn Kose, Tõnu Pae ja
Waldur Lipping.
Abiellumiseks on soowi awaldanud: KarlEduard Rannu ja J ida Kibal. Richard Härm ja
Erna-Antonie Träss, Fcdor Mogilew ja Feoktisra
Gratskow, Leo Rüütli ja Linda Massakas, Endel
Raia ja Regiua-Viktoria Grohomski, Tercnli
Mögnikow ja Adeele Raud.
Abiellunud on: Arnold Wolmer ja Magda
Lõuke, Otrmar Raukas ja Leida Aru.
Surnud on: Ella-Armilde Täpsi, 25 a. w.:
Peeter Vasstljew, 38 a. w.? Andrei Krosental, 78
a. w. ja Panliine-Maric Kirs, sünd. Karro, 39
a. w.

Kiriklikke teateid "
Peetri kirik. Pühapäelval, 13. augustil, kell
1? honnn., jumalateenistus armulauaga.
Op. J. Treumaun.
Pauluse kirik. Pühapäewal, 13. aug., kl. 10
hommikul jumalaleenisius armulauaga. Laulu
raamatud. Op. H. Haamer.
Tartu Linnamisjon, Raekoja 23. Laupacwal

kell 7 oht. knnlntustund.

Op. H. Viks

Jmmaattneli baptisti kogudus, Zliekjandri 20.

Lanpäewal, 12. aug. kl. 8 õ. palmctund. Püha
päewal kl. 10 h. ja kl. 5 p. l. jumalateenistused.
Jnilnstab A. Eiman j. t. Neljapäewal, 17. aug.
tl. 8 ö. piiblitund. Juhatab A. Eimatt.
Päästearmee Luunjas. Pühap., 1". aug. kell
4 p. l. jumalateenistus Lnnnja mõiia värgis.
Kõned, laulud, muusika.
Päästearmee, vabaduse m. 12. Lauväewal
kell 7 õlu. pmMuiskaosolek. Pühapllewal kell
'2ll t)ouuir. ia õht. kett 7
Teiiiuaeiaal lell 7 õhc. Maarja
turul lualmõliu-kooivoK-f. Ü>,eliapäewal fe 11 7 oht.

Peetri tunti wabaolm-koosolek.
Maarja kirik. Puhapäeival. 18. aug. kell 18

homni. jumalaleeiti-nu.? armulauaga.

ÖL\ £. Kodxes
Rong»» np. õineusu kirikus on puhcipäcwal,
1?.. nuqusnl, kell 15>.30 lavte armulaun-jumala
lecinstus. Preecter Th. Blciwe.
Elwa ap.-õigeufu kirikus on laupäcwak, li
aupustil fdf 18.30 jmuafarceuisni*
tcr Th. Bleiwe Voolt.
Pühapäewal kell 10.30 armulaua-iumalaree
uistits Kawildas preester M. Wosneseusky poolt.
JuhatuS.
Maarja-Magdaleena kirik. Pühap., 13. aug.
kell 11 homm. tumalateenistus unel surnuaial.
Laululehed. .Steff 1 päewal kirikus pihl armu
lauaga. 00. K. Hool.
Nöo kirik. Pühahäewal. 13. aitg., kl. 11 hom
mikul uuel surnuaial kabelivüha. Laululehed.
uaiuuakoor. Op. A. Kruus.
tartu kinod
..APOLLO": 1. Leegitsevad ööd. 2. Väi
ke mustlanna.
' ..METROPOL": 1. Ali Baba. 2. Mäss
La Santas.
„LAINE". „Sinine Doonau" ja ~Suure
ooperi saladus".
ATEEN. a h u t u s r e i s".

tegemist, usaldamata sõna poetada naiSte jutu
vada vahele, sest mine nüüd naistega puid-maid
Alul suhtuti üksteisesse pisut võõrastavalt, kuid
aegapidi avanesid keelepaelad ja varsti koStiS
alt, eeskoja kajavatest ruumidest üle terve maja
sellist suminat ja paisutatud hääli, et üleval töö
tavad maalrisellid sirutasid end vaatama üle
trepi käsipuude alla, et kas seal mõni kaklus o«
lahti või mis need naised nii kõvasti seal kilka
wad üksteise võidu.
Kui seni leplikult oli puistatud üksteisele
oma südameid ja elusaatust, siis õigeks umbusuks

läks alles siis lahti, kui kantselei uks avanes ja
mõni Püüdis kuidagi väljaspool järjekorda sisse
lipsata. Tees aga toimus registreerimine teatud
järjekorras:
„KuidaS nimi? Kui vana? KuS elate? Kas
üksik?" ja lõpuks „Kui palju lapsi?"
Tasaselt vastati: „Lapsi pole," valjemini
»»Lapsi kolm või neli." Kellel aga neid veel
enam oli. siis see nagu tõusis toolilt peajas kõr»
gemaks teistest.

Paratamatuks komistuskiviks osutus küfimuS:
„Kas võlga on?" Hetkeks vaikiti tundus,
et inimene võitles enesega, kaS nüüd hakata
oma võlgadest seletama või mitte ja fiiS waStati
kähku: „Ci ole." Tilmad aga reetsid ebatõe

paljudel.

Teiseks saatuslikuks küsimuseks oli see, kuS
keegi enne teeninud. Oled olnud perekonnas, li
saks veel tuntud perekonnas ja kauemat aega, on
hea. Sellega oli ka siis seletatav see kindlus, kui
das vaStas keegi. Kui aga juhtus, et oldi teeni
nud restoranis wõi teisteS sarnastes kohtadeS, oli
vastus siiski nagu sunnitud. t
Lõpuks toimetati registreerimisel veel n. N.
intelligentflvroov, kus kohasoovija kirjutas pa
beri, kus ta kinnitas, et tema antud andmed vaS
tavad kõigiti tõele.
üks kirjutas sedelit etteütluse järgi ruttu ja
kindlalt, teine kuigi aastatelt veel võrdlemisi
noor, määris ja higistas paberi kallal, vedade?
wiltusi ridu, kolmas sirutas edwistawalt oma
punaseks lakitud küüned sulepea järele ja tiba»
tillukeste tähtedega trükkis paberile kirjaliku töen
dise oma tunnistusest.

Kui sulgus kantselei uks sealt valjuma koha
soovija järel, piirati ümber väljuja ja seest
tulija pidi andma täpse kirjelduse küsimustest, mitz
temale seal esitati.

Kas oli nüüd ühel neist palju naljasoont wõi
tegi ta seda kiuslikkusest, kui ta rääkis teistele
kõige hullemaid Üksikasju registreerimisest, et kohal

olevat isegi arst. kes teeb kindlaks mitmeid Üksik
asju kohasoovija isiku kohta.
Fa ninakaidki leidus teiste hulgas ük». Ho»limata teiste proteStist, pitsitab ennast ootajate ri
vist läbi. avab koputamata ukse, ning lansnh
ukseavajale uhkelt ja ninakalt:
„Mind soovitas proua NN. Laske mind di
rektori jutule."

Wahet pidamata heliseb aga telefon ütbineti
nurgas, ning ikka ja jälle ollakse sunnitud vaS
tama: »»Jah, juba on valimised käimas... Hea
küll, kirjutan üles teid kui soovitajat." Need
on isiklikud tuttavad, kes püüavad soowituStega
mõjutada oma tuttava kandidaadi valimist. {Ši>
rektor aga teatab otsuStavalt, et ei lase mõjutada
mingist välisest mõjust.

Wisa on võitlus leivatüki pärast. Kõik need
viiskümmend või enam inimest heidavad Shknl
voodisse salajase lootusega, et äkki on siiski õnn
temale naeratanud teda ou ära walitud igatse
tud kohale. Ent paljud on kutsutud, üksainus
neist ära valitud...
-ret.

IwUu potitseiktMHika
Kingsepa juurest warastati paar tingi
Turn tn. nr. 15 elutsew Aleksander Schulbach

teatas kriminaalpolitseile, et temal warastatud
Paar kingi, mis tegelikult kuuluwad kellelegi wöõ»
rale tööandjale. Kingsepp hindab kingade wäär
tust 5 kr.

ElwaS tabati wana retsidiwist
Mõni päew tagasi warastati Slwat. Pikk
tn. nr. 5 Nosalie Lõhmuse koloniaal- sa pudu
kauplusest wõrksärk, mille wäärtust omanik hin
dab 3 kr. Waras tabati weel samal päewal, mil
ta pani toime Marguse. Ülekuulamisel Elwa
raudteepolitseis waras nimetas end alul „Wer
ner Iwatiow'iks" ja „Werner Ztolzmann ikS".
Et isikut ei saadud koha peal kindlaks teha.
siis toimetati mees Tartu kriminaalpolitseisse, kus

selgus, et tabatu on kriminaalpolitseile waremast
ajast tunnid ja korduwalt karistatud Werner
Porgest, kes rahwuselt sakslane.

Kolimisel tvarastati elekterttiikraud
Aemilda Trosse! kolis neil näewil uude kor
terissc. Kase tn. nr. ö. Kolimisel manast korrecist
Kastani zn. nr. SQ ivarastaitnd teegi aknalt tema
triikraua. Waras teinud kahsn 1" kr.
Töötvoorimehel puudus ametiluba
Politiei koostas protokolli Kalmistu tit. nr. 1
cl ii i fcixnilc Karl kes Tarin liuna
wnlitsufe loata pidas tööwoorimebc ametit.
WaStutaw peatoimetaja Jaan KitSbexg.
Wäljaandja: E. K./lt. „PoStimees".
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TÄHTVERE VALLAVALITSUS annab välja
suulisel valikpakkumisel 15. augustil s. a. kell 13
Tähtvere vallamajas RÕHU algkoolimajja
elektri sisseseadmistöö
töövõtja materjaliga. Tagatis nõutav. Valla
valitsus jätab endale õiguse tööd ka mitte välja
anda. Lähemaid teateid saab Rõhu algkooli ju
hatajalt või vallavalitsuselt.
VALLAVALITSUS

Avaldan sügavaimat tänu
*- I . JU|» 1 1
r JM * n 1 1 i 1 I I
4i » j *IL I I{ V ji .' . - I 1
PHIMIIIII UI |l* vX 1

Tartu Trükitööliste Ühingule, Eesti Kirjanduse Seltsi juhatusele
ja trükikoja personaalile, «Postimehe", „Mathieseni" ja 0.-Ü. «Ilu
trüki" kolleegidele ja kõigile teistele, kes minu mehe EDUARD
STAU ärasaatmisest viimsele puhkepaigale ja minu valusast
leinast nii soojalt osa võtsid.
Leinaja lesk

Tagasi
Dr. Alice
Paomees
Hamba- ja suuhaigu
sed. Kõnet. kl. 9—lo ja
5—6. Muul ajal kokku
leppel. Rüütli 21—-3,
Telef. 38-68.

.VAJATAKSE
n Piin

masinafadojat

VÕIDU 11—1
Pakkumised, milles teatatud haridus, keelte Ära sõitnud kuni 10,
oskus, praktika ja nõutav palk, saata Tartu, post septembrini s. a.

Ekskursioon
H Ootamatu surma läbi lahkus meie H
endine abiesimees ja osak. liige
I Johannes Kverfeldt I
Mäiestab 1 einas H
Eesti Töölisspordiiiidu Tartu I
osak. «Sõprus» H
H Matmine reedel kell 19. H

Tartu Maleva
Slsevete Malevkond
korraldab pühap.. 13. aug. suure
puhkesõidu
Luunja Helina parki Ja Kaagvere
Llnnamfiele
Luunjas mängib slsev. malevk. orkester.
TANTS MURUL. Kohal rikkalik einelaud
karastavate jookidega »HELINA> seltsi ruumes.
Ühendus kogu päev Reedre*Koppa sadamast
horam. kl. 9-alates. Viimane paat sõidab Luun
jast linna Õhtul kl. 8. Sõiduhind sinna ja tagasi
65 s., lastel 35.

Väljasõit laupäeval, 12.
aug. kell 2p. 1. Must
vee, Rarona-Pungerja,
lisaku, Kuremäe kloos
ter, Narva, Vene piir,
Narva-Jõesuu, Silla
mäe õlivabrik, Viru
rand, Oru loss, Jõhvi
ja teised ilusam, kohad.
Sõiduhind kr. 4 edasi
tagasi. Teat. Holmi tn.
I—2.
Auto sõidab püha
päeval, 13. skp, kell 7
hommikul
MaarjaMagdaleana
surnuaiapühale. Kaasa*
sõita soovijaid palun
registreeruda Vene 4,
pagariäris.

kast 25. /

ETK VILJAPEKSUMASINAD

Valmistatud ETK METALLITEHASTES, meil üldiselt tuntud
MUNKTELLS viljapeksumasinate eeskujul.

on tarvis. KALA
TURU 10—2. Ilma las
teta.

Heie oludele kohaseim masin, kuna ta on:
1. httstft pikkade puistajatega ja otstarbe*
kohaste jörelpulstajatega,
2. suure töövõimega,
3. hea tööpuhtusega Ja
4* tugeva ehitusega*
ETK masinad on varustatud erIL patent*kÖlkasÖeluJatega

Tütarlaps
soovib peennaha-sadul
sepa tööalale õpilaseks.
Kirjad „Postim." rmt.kpl. ~7889".

Müügil tarvitajate- ja majandusühinguis. Nõudke katalooge.

Lasteta abielupaar
soovib

TALLINN, NARVA MNT. 27

majahoidja
kohta. Tunnen ka aia
tööd. Tunnistused ole
mas. Pakk. palun ~Post
imehe" rmtkpl. „20".

kruusa ja krohviliiva.
Ka igasugu vedudeks ja
ekskursioonsõitudeks
saadaval. H. Torn, Võ
ru tn. 16—2, Telef.

ETK põllumajandusosakond

27-70.

Tartu Vabakutseliste Abiandmise Ühingu kor
raldusel pühap., 13. augustil HUVISÕIT
ilusale Pedja jõele ja
Võrtsjärve jõesuhu
Ärasõit Kruuvi m/p. sadamast Kalda tän. täpselt
kell 7.30 hommikul. Sõiduhind sinna-tagasi
kr. 1.25, liikmetel kr. I.—, lapsed pool hinda.
Piletite eelmüük laup. seltsi ruum. Holmi tän. 17

Kohe tarvis
juuksurit
mm
meestööle. Kindel palk.
Töö aasta ringi. K. Kü
Müüa
15 kr. süld koju tuues. la juukset. Elvas, Kesk
talu
tn. 8.
Suurus 20 r. vkm., hea Tähe 45—1.
maa, Elvast 7 km, kor
ralikkude hoonetega ja
Suuremal arvul
Kanga
õunapuuaiaga omaniku
pirne
elumuutmise tõttu.
puhastajaid
Teateid saab Elva, müüa. Aleksandri tän.
Kesk tn. 28, kellasepa 78—1, hoovis.
vajab A. Kuusik'u rii
ärist.
detööstus Tartus, Riia
Müüa jämedaid

PgpMMH|pWß|p|B|| | tn. 68.

kella B—lo8—10 ja sadamas kella 6—B õhtul.

Linna saun
Auriku tän. 2 (end. RGINHOLDI)
remondi tõttu

Suures valikus ostate kaitse** auto**
TOOPRILLE
kompasse* suurendusklaase
K.*m. Aug. Arnos* Võidu tfin. 11.
Suures valikus arstiriistu.
Soovitakse osta uusi või pruugitud

Küsida Poe 9—l,
Müüa Petseri linna
uuemas osas

Mil
Lähem, teateid saab
Petseris, Roosi 9.
Väike
MlWkli

s—lo kantmeetri mahuga 2 tk.
Teatada kiriaiikult suurus, kuju, pleki
paksus ja hind kuni 20. augustini
s. a. Tartu Ülikooli Majandusosa
konnale Tartus.

Äriruum

müüa. Fortuuna 26.
Müüa •• H.
viiwav
2 raudvoodit ja öö
kapp. Peetri 56—2.
Sõidukorras, tugev,
2-tonnine

veomasin
laoruum ja kelder ühes või lahus lähemal ajal
üürile anda. Küsida Kalaturu 3, kojamehelt, või odavasti müüa. Riia 86,
lilleäri „Flora", Rüütli 10.
töökojas.

Kipperi-Jaagu ja Eedi

piltide sari

..JÕUMAHL"

ja
Karlova apteeki va
jatakse
ettekandjat
Palk kokkuleppel. Kau pudelipesejat
pa tulla tegema 11. ja
passijat
12. augustil hotell
„Centrali" kella 12— ' Tulla kella 5—6 p. 1.
—l5-ni.
Vajatakse 2 vilunud
Vajatakse pealisnaha
töö peale
nöüllifisitdt
õpilast
Kalda 1.
Võidu 33.
Köitetööstus vajab
Vajatakse energil.
kohe nais
hfirrat või daami
Soovitav, kes evib kir
tOOlisi
jandusi. huve ja tut
vusi ning kuulub aka Võib vilumata olla.
deemil. perre. Kirjad Võidu 33, karbitööstus.
„Postimehe" rmtkpl.
.Op.".
Vajatakse vanemat
abielupaari
Töökat ja puhtuse
majahoidjaks
armastajat
Raekoja
35.
teenifat
loomatalit.- ja keedu
oskusega, vajab amet
Vajatakse
niku perekond maal.
ettekandjat
Teat. „Postim." rmt.kpl, „Kestev teenistus söögimajja „Sädesse",
maal" all.
Riia 4.
—

Igati korralik neiu
soovib
kohta
vabrikusse, tööstusesse,
kohvikusse või söögi
majja. Teat. palun
«Postimehe" rmtkpl.
«Vajan kohe".

suletud
Ostetakse
veneaegse gümnaasiumi

Maja
koolipoiste vormikuubesid.
müüa kesklinna piiris
Vajan väikelapse
8000 kr. eest. Välja
hoidjat
Teatada .Vanemuise* teatrile.
maks kokkuleppel. Lä
Vajatakse ärasõiduks
Tulla
ainult
sellel alal
hemalt Ülikooli 7—4. maale suuremasse res
vilunuil ja puhtail.
torani
VAJATAKSE
Vabriku 6—l, kella
Müüa Tartus
2—4.
naiskeellat
WM»I

lls. L Amon

Miili

trumli laiusega 20", 24" ja 28".

Auto veab

OLEN TAGASI

apteekri abilist

Soovin osta Tartu
maja
Väljamaks kr. 20.000.
Teat. „Postim." rmt.kpl. ~3122" all.

Soovin osta

vana maia
pikemaks ajaks. Järelepärimistega pöörduda: (villimismaterjaliks)
äravedamiseks. Soovi
Hargla apteeker, Hargla p.-ag.
tav Voldi ümbruskon
nast.
Teat. ~Postim."
Auto sõidab 12. augustil s. a. kell 4 p. 1.
rmtkpl. «Kõbus mater
Narva Narva-Jõesuhu
jal" all või J. Iliste'le,
Tabivere, postkast 8.
peatustega Kuremäe klooster, Vene piir, Silla
mäe õlivabrik, Oru loss ja teised ilusad kohad.
Tagasi 13. aug. öösel. Sõiduhind kr. 4.—. Teat.
Riia tn. 1, kauplus Tammiste.
!
Vajame vilunud, remondivõimelist ja veski
tisleritööd tundvat
Korter

Kaheliikmeline vaikne Naha-, sugu- ja naiste
perekond vajab 3—4- Kõnet. haigused.
9—12 ja s—7<
toalist
TÄHE 35. Telef. 38-15,
korterit
vanniga ja vesivarustu
Kunsthambaid
sega kas nüüd või sep
tembrikuus. Pakkum.
valmistab
»,Postimehe" rmtkpl.
„A. Z." või telefon
hambatehnik
29-33,

Kaheliikmeline pere
kond vajab
2 möbleeritud

H. HIIR
Kalevi tän. 18-b—6.

tuba

Lutikatest
Pakk. kirj. „Postim."
rmtkpl. „2 tuba 7876". vabanete kohe, tarvita
Üksik vanem lesk des pudeli
RM vedelikku
proua, kinnisvaraoma
nik, pensionär, soovib
ühe- või 2-toalist
Vaja
lotlnlt
osanikku
Võib üüri ette maksta.
Pakk. „Postim." rmt.- kapitaliga mitte alla
3000 krooni. Kapital ja
kpl. ~7865".
protsendid kindlusta
tud. Kaasatöötamine
Tütarlapsele, gümn.- soovitav. Teat. „Posti
õpilasele, vajatakse
mehe" rmtkpl. „Kr.
3000".
kostikohta
Üksik töölisringist
haritud perekonda.
Pakk. „Postim." rmt.- neiu vajab hingelist
meessõpra
kpl. kuni 15. aug. „Kos
tikoht tütarlapsele" all. samasuguste härrade
hulgast aastais 25—32.
Kirjad õige nime ja
j aadr. „Postim." rmtkpl.
j ~Saabuv sügis".
Eestist lahkudes olen
j
sunnit.
ära andma oma
Edukalt antakse
j kindla ostjaskonnaga
TUNDE
; toiduainete
matemaatikas
| kaupluse
ja teistes alg-, kesk
ja gümn. õppeainetes. Teat. ~Postim." rmt.Lutsu 20—9, 111 k. kpl. „Hästi minev 45".
Rääkida kl. p. 1.
Anna prantsuse, ing
lise ja saksa keele

I

tunde
Aia 41—2. A. Kuppitz.
Iga fa'gratta
Juurite kuulub
mzsss
Toiduainete- ja piima

JSv&cft
e eklrivalgustus.

kauplus
Kuulu
5 tuba, eestoa, telefoni,
veranda ja kõrvalruu ühes suure elukorte tuste peale eelmisel
midega üürile anda. Jõe riga ära anda. Võru uäeval saabunud
tn. 15. Teateid saab tn. 74.
kirjad
Soovitav ka valtsidega töötamise oskus. F-ma Turu tn. 12, J, Lipu
K. Ennus & Pg. Tartus, Riia 123. Telef. 21-07. ärist.
Välja rentida 2 kõr fVärevisöna. Arv,
vuti asuvat
A. 2000 1
Vajatakse kuni .
Ah vik 1
auna=aeda
MSSbI. tuba
Aastaüürnik 77 2
2000 kr. laenu
Giimn.-õpilane 1
erasissek., ära anda Nõo jaam. 4 km. Aad i Huvitav abielu 2
Tartu ligidal asuva talukoha I obligatsiooni vastu ametiskäijale. Riia ress: Nõo, Roa talud. ! Hea pianiino 1
headel tingimustel. Teat. vandeadv. E. Irv, Tartu, maantee 14—3. Tulla Simon ja Oja. Telef. j Hea äriruum 7711 1
Nõo 11-d.
Aleksandri tn. 11, kl. 10—11 ja 4—5. Telef. 29-55. ärip. kella 3—6.
j Hea süda 1
Juuksur 7730 1
Vajan nais
Juht 4107 2
Kena partner 1
müüjannat
ärkamine 1
Sobivusel abielu. Kir Kevade
Korralik 7755 2
jad ..Postimehe" rmt.- Korralik
töö 7815 4
kpl. ..Kohe tnrvis".
Kohalik 7804 2
Kondiiter 1
Lapsevanker 7784 2
Teenija 25 2
õunaaed
Teenija 7727 1
Tuba 7803 1
Väike koht 3 1
rendile anda. Nõo, Õnne peab olema 1
Meeri, Jakobi talu.
4091 1
lihtjahu-mOldrit

Harimatu mats otsib
truud
sõbratari
Teat. „Postim." rmt.kpl. „Amor".

7612 1
7740 1
7745 2
7777 1
7782 4
7849 1
7803 1

