Ilmub 4 korda «ädala» — iga pvdapSewa. teMpaewa. «IjapSewa j» Kmpaewa dommuu
TeMmtfe dwvad: 4 lorba -ädala»: Uim — 85 J* * t —
Kuulutamist dlnnad:

Toimetuse telefonid: 46S.71, 460-49 ja 427-m
Talitule telefonid: 460*48 w 427*18.

WSljaandja kabineti telefon 469*93, korteri telefon 43}*84.
Toimetu» ja talitu» Tallinnas, Rataskaewu 9. Postkast 193.
Vosti jooksew orwe nr. 29.

AdttalitUS Tartus, Suurturg 11. Telefon 1S-S4.

WSljaandja: J. Loofala. Waswtaw toimetaja: A. Peterson.

Esiküljel 12 senti mm. weerul; teksti» tuul. kirjaga li j. mm.

weerul; tekstis teksti kirjaga 15 s. mm. weerul; kuuluwse küljel

S s. mm. weerul. Töö» ja korteri-otsimised ja -pakkumised
— poole hinnaga. Kuulutuste koha walikut et Nndlustata.
Tarwitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Reed saadetakse
tagasi ainult siis, kui selleks postmark juure lisatud.

260 s., 61 - 480 f., 12 l — 940 s. S korda «ädala»: 1 tai —

60 f. 3 t — 175 sv 6 f. - 340 f., 12 L - 640 f. IM
«ädala»: 1 ftra - 25 f., 1 L 70 f., G t — 140 ^ 12 t —
280 s. Tellimisi wõtawad wasw kvik postiasutused ja telli*
miste wastuwõtjad. WSlismaale tellimishind kahekordne.

4 «bSI 3 korda nädalas ilmuwa ^Uudislehe" tellijad wöiwad saada kaasandeid poole hinnaga: Stord nädalas ilmuwa ^Zutulehe- 30 sendiga kuus, kord nädalas ilmmva „9B5ife
Raamatukogu Uudisjutud^ 30 sendiga kuus. Põllumajanduse kuukirja .Uus Talu" Stendis- juuremaksuga kuus — .Uudislehe" tellimisafa kestel.

Hr. 121 (1374). 10. aastak. Neljapäeval, 6. augustil 1936. Täna 12 külge. Hind 5 santi

Eestile kolmas medal!

Berliin, 6. augustil kell 1»15. Eile
õhtul kell 10 algasid „Deutschlandh alles"

raskekaalu tõstewõistlnsed. Wõistlused
olid äärmiselt piuewad ja lõppesid kell

Vii öösel. Olümpiawõitjaks ja kuld-

Amotd £uhaäwi tõstmises kolmas

£uhaää*e kogusumma 400 Jkq. xm juus

testi xekoid. ~ JCahe&a tõukamises
lise kogusummaga 410 kg sakslane M a u-

medali omauikuks tuli maailmarekordi-

g e r. Hõbemedali saawutas 402,5 kg
tshehh P s e « i e k a. Kolmandaks ja

£uhaäcvc saavutas 165 Jkg.1
(„Uudislehe" eriteade.)

pronksmedali omanikuks tuli uue Eesti

rekordiga 400 kg Arnold Luhaäär.

tuli 402,5 kg tshehh Psenicka ja tolmandaks ning pronksmedali omanikuks eest-

laue Luhaäär." Uus maruline aplaus.
Wõitjad lahkuwad marsihelide saatel.

Luhaääre saawutis on parem seadest
Eesti rekordist 5 kg wõrra.
A. Luhaäär on sündinud Mõisaküla alewis
20 notv. 1905. a. Gümnaasiumi haridusega.
Teenib praegu raudteel Balti jaama kaubakontoris. Wallaline. Pikkus 178 sm ja kaalnb
115 kg.

Luhaäär startis esmakordselt 1923. a.

Wõistlused olid nii piuewad ja tasawägi- piuewusega tagajärgi ja wõitjate esita„Olümpiawõitjaks tuli ja kuldmedali
sed, et Aruold Luhaäär ei olnud esimese mist. Wähese aja pärast ilmubki tagajär- saawutas uue maailmarekordiga 410 kg
kahe ala, s. o. surumise ja rebimisega gede lehega suure kaswuga raskekaliibri- M a n g e r," teatab saawutiste kuulutaja.
suutnud end suruda esimese kuue hulka. line saawutusteteataja. Jlmuwad ka Nüüd puhkeb sarnane aplaus ja kisa,

Pärnumaa rahtvuslikel tvõistlustel, kus saawutas poolraskekaalus 2. koha. Amsterdami

olümpiamängudel 1923. a. tvõitis hõbemedali
(tagajärjega 360 kg). Võistelnud tveel Root

sis, Soomes, Saksas, Lätis, Itaalias ja Hol-

Pronksmedali tõi temale kahega tõu- wõitjad Mauger, Psenicka ja Luhaäär mida kuuldud harwa. Saawutas ju landis. Eesti meistriks on tulnud 3 korda.
k a m i u e. Siin Arnold Luhaäär kätis- ning asuwad poodiumile. Luhaäär surub Saksa Mangeri läbi omale esimese kuld- 10-kordne internatsionaal.
tas kõikide imestuseks ja waimustuseks wõitja Mangeri kätt esimesena. Rahwas
kergelt üles 165 kg, millega möödus oma juubeldab maruliselt.
kardetawamast konkurendist, inglasest
Walkerist, ühest, austerlasest ja teisest
Saksa Võistlejast. Olumpia-ringhäälingu
hallomeeS kirjeldas Luhaääre 160 kg tõu--

get järgmiselt: Raskus 160 kg tõukab
rinnakas ja tugewajõuline eestlane Lnha-

medali raskejõustikus.

„Teisele kohale ja hõbemedali omnikuks

Õnnetustest jälitatud
perekond Minimaal

äär. Mees wõtab hoogu ning sammub
närwiliselt mööda poodiumi. So, nüüd
asus Luhaäär kangi junrde. Kuid ta ei Lüganuse teemeistri õnnetu mootorratta-matk. Sõitis koos naisega
suutnud kontsentreeruda ning lahkus haiget poega waatama, kuid mõlemad leiti raudtee äärest meelemärkusetult
uuesti kangi juurest. Nüüd on ta jälle

kangi juures. Luhaäär kummardub

H&a zi pääsenud

edasi
Berliin, 5. augustil. ETA.

17.00 algasid staadionil 1.500 m eeljook-

sud, milliseid oli üldse neli. Igast eeljooksust Pääsesid kolm esimest lõppjooksu,

uus toimub neljapäewal kell 16.16. Eeljooksude tulemused olid järgmised:

1. eeljooks: Esimeseks ja teiseks
tulid rootslane Ny ja ameeriklane Sun

Rakwere, 6. augustil. Isesugune et külastada haiglas wiibiwat poega.
ning... rehib jõnlise haardega raskuse õnnetuste needus näib lasuwat Lüganuse Sõit läks ladusasti, kuid Rakwere piires nin ghanr ajaga 3.64,8. Kolmandale
rinnale. So, ja nüüd.». nüüd ongi ras- teemeistri Peeter Johannese pere- juhtus ootamatu õnnetus. Tsikli esi kohale tuli sakslane Böttcher ajaga 3.33,0.
kus 160 kg sirgetel kätel. Selle tõukega konnal. Umbes ¥mt aega tagasi murdis mese ratta kumm imskus täie sõidu juu Waheaeg 800 m oli Ny'l 2.06,4. Wälja
kindlustas eestlane Luhaäär enesele teemeistri nelja-aastane poeg Hans jala- res pealt ära. Mõlemad sõitjad paisati langesid T e i l e ri (Soome), Jgloi (Ungari), Aochi (Jaapani), Larsen (Taani),
pronksmedali. Võistlejad lahkuwad, sa luu.
tee äärde, kuhu nad põrutusest uimas Martin (Helweetsia), Hemmer (Luxemmuti ka kohtunikud. Rahwas ootab suure
Laps toodi Rakwere linna haiglasse
rawimisele,

tena ja pooleldi meelemärkuseta lamama burg), Georgacopoulos (Kreeka).

jäid. Nad leiti juhuslike möödakäijate

kus ta wnbib praegugi. Nüüd aga poolt ja toimetati siis haiglasse.

neljapäeval, 6. augustil
kella 6—8 Kk tui

Tallinna garnisoni
orkestri rannafconisert
õhtul kella 9-st alates suur reklaam-

Peeter Johannesel, kes on 40 aastat
juhus tahtis, et ka poisikese isa ja ema
samuti wigastatuina samasse haiglasse
wana, on murdunud parem
toodi. Poja külastamise retkel kukkusid
rangluu.
mõlemad mootorrattalt nn õnnetult, et Ka on ta saanud tugewa sisemise põru
nad meelemärkusetult ja purustatud tuse, samuti nagu ta naine Hilda, kes te-

kodust wälja sõitnuid,

Haqa igapäevane

hommlKul vara
värskeimate uudistega

ilmub järgmine

..Uudisleht"

waheaeg oli 2.09,4. Wälja langesid
Graham (Inglise), Glatigny (Prant-

suse), Hofliek (Tshehhoslowakkia), Krews

(Jugoslaawia), Backhouse (Austraalia),

Tartu4.-7.näitusele
sept. s. a.
võetakse vastu nii põllumajanduslikke kui ka tööstuslikke väljapanekuid

LoupBeval.

3) Lowelock (Uus-Meremaa) 4.00,6.

Wälja langesid Leichtnam (Prantsuse),
Matilainen (Soome), Boot (Uus-Meremaa), Liddle (Kanada), Nakamura (JaaGorsek (Jugoslaawia), Hübscher
kontidega tee äärde lamama jäid.
mast on 10 aastat noorem. Hilda Jo pani),
(Austria).
Õnnetus juhtus kolmapäewal, esime hanites on ka ühtlasi Peast wigastatud.
3. e e l j o o k s : 1) Beccali (Itaalia)
sel ülesõidukohal Rakwerest Narwa suun3.55,6;
2) Szabo (Ungari) 3.55,6;
duwal raudteel, linna külje all. Peeter ,/UudisteHi" xm tawilik 3) Edwards
(Kanada) 3.56,2. 800 m
Johannes koos naisega oli mootorrattal

kingituste õhtu
Väärtuslikke kingitusi kõigile.
Konf. A. Teetsov.

2. eeljooks: 1) Wenzke (USA)

4.00,4; 2) Cornes (Inglise) 4.00,6;

Üleriiklikus alatuses
KUk gdlunnekgd tdlnd knindg nahindoniiseie.
Rutake ülesandmisega!

Näituse 31, tel. 1-01 (büroo) ja 26 (direktor)

Eesli Põllumeeste Selts Toilas.

Mehlhose (Saksa), Uno Uba (Eesti),
Gorsek (Jugoslaawia) ja Chia (Hiina).

4. eeljooks: 1) Goix (Prantsuse)

3.54,0; 2) San Romani (USA) 3.35,0;
3) Schaumburg (Saksa) 3.55,2. WAja
langesid Wooderson (Inglise), Havtika
(Soome), Ekholdt (Norra), Scholtz (L.Aafrika), Thompson (Kanada), Eichenberger (Austria), Stein (Luxembura).
Torme (Jaapani).

Jiaxka võistleb
11. augustit

Berliin, 5. augustil. ETA. OLüm-

pia sõuderegatal Grimaus 11. auguÄÄ
eestlane Korko wõistleb üksiksõudmises kett

17.00 (kohalik aeg) esimeses rühmas koos

Brasiilia, Hollandi, Poola, Jugoslaawia,

Urugnav, Itaalia, TshehboslowcBkia.
ja Argentiina jõudjatega.

/CLORIA

Ainult meil!

K ! n O Kosalinde Russel ja William Powell haarawalmas seni-

V] PALME

vlllmpla ISZH.

i ■ i 8 >'">

Nanr.
mnt.
. 3 ffH|| $ f |f || i 11G11 ^ .
f*
Tel. 304-67.

Avamispidnstnsed Berliinis.

Algu. kell 5. 2) ^ubHfu lemmik Franziska Gaal l&A"

Maailma suurim sensatsioon!

W, nähtud salaluure filmis

Pühap., kell 2. oma parimas, unustamatus filmis fp •

Hulkadelt oodatud filmireportaazh, sündmus, mis praegu hoiab pinewil togu maailma.

OlfinpiatUmi peavad kAik oigena l

KINO

2) Flotori kuulus ooper suurfilmis „V 11M N C ROOS"

Tschehtiova
MODERN jaOlga
Jobannes Riemann põnewas, elulähedases
kriminaaldraamas

vssm mustS3 looris
t„Politseiteade märgib. . . *)

Harja 38

»»

Pärnu mnt. 41.
Algus kell S,
pühap. kell 1.

Saar haruldane kahekordne eeskava t

Romantika,
|^| g 0 |i|i
ja laulu suurfilm muusika
Vf1

Rsinevad kaba maailma suurimad lauljat Nelson Eddy ia

Jannette MacDonald* Kaast.saaredorkestrid .' Suured koond.
2)

JQhlaKsHiilnBd dil»"

1. > O ao

paarid Elfriede ja John Hohmann, Iv'

Pühapäewakö, S. augustÄS. määratakse
käiku 70%., hinnaalanidusega alljävgnetvad

SRduWnid kr. 2.40.

Tallinnast—Haapsallu. Waljumine Tal

linnast kell 7.27, Nõmmelt 7.48. Pääskülast

7.32; s<uckmnine Haapsallu 10.24.

TagasisRt Haapsalust kell 20.40; saabumine Pääskülla 23.04, Nõmmele S3.11 ja

Tallinna 23.25.
Sõüduhind kr. 1,20.
kaaga — „Kaldma"; Johannes Kolberg ühes
perekonnaga —■ „Kaldma"; Aleksander Jbus
Tallinnast—Paldiski. Waljumine Tallin

(Hiibus) — ..Merilind"; Wassili Runitsh nast kell 9.30, Nõmmelt 9.49, Pääskülast

>— Mnstkotkas": Bernhard Harjak — ,/Kal 9.56; saabumine Paldiski 10.52.
laste" ; Eugenie Tuks ühes abikaasaga —
Tagasisõit PaldiKKst kell 19.45; saabu„Rebassoo"; Gustaw Reede ühes perekon-

naga — „Reinas"; Artur Toter ühes perekonnaga — „Toiwere"; Heinrich Jnthal —
„Wainola".

Moodi tänawal!
Leiubüroo teateid.

Grandioosne suurfilm. Peaosas:

„Mlster X-I saladus"
2) Baster Grabbe ja Jean Ülar*
scball lõbusas farsis

«Sultan provintsist"
Egiptlased kasutawad teed
uimastlismürgma

Pärast aastaid kestnud WÖitLust uimastusmürkide-laubandusega on Egiptuse walitsus nüüd lõpuks jõudnud ntt kaugele, et wõib
mine Pääskülla 20.46, Nõmmele 20.53 ja selle wõttluse tunntStada tvõidukalt lõpetaTallinna 21.08.
tuks. Kutd juba seisab waUtsus uue pahe
Sõid-uhind kr. 0.55.
ees, mis wajab Mres korras Ukwideerimist.
Wiihmase ilma puhul rong ei wälju.
See pahe on... tee kasutamine uimastusPaldiskist ^ odatvahinnaline paadiühendus ainena.
Pakri saartele.
Pärismaalased segawad kange tee erilije
' Tallinna Sadamast — Pärnu. Waljumine wedelikuga, mida nad „molouchiaks" riimeTallinna Sadamast kell 6.00, Tallinna Wäik- tawad, teedawad segu Mttu korda läbi ?a saasest 6.17, Liiwalt 6.26; saabumine Wilu- wad musta, kibedamattselise zoogt. See on
werre 9.08, Sinti 10.07, Pärnu 10.35.
saanud peaaegu kõigis Egrptuse külades arTagasisõit Pärnust kell 20.00, Sindist mastatmmaks joogiks, sellest hoolimata, er ta
20.30. WiltWerest 21.30; saabumine Liitvale sarnaselt te:stele unnaetusinürkldele mõjub
(10. augustil) 0.02, Tallinn Wäike 0.11 ja häwitawalt orgamsmile. eriti aga närwik.rTallinna Sadama 0.28.
wale. Joogi toliu ~ ilht itaitaD kõige
Sõiduhind kr. 1,75.
paremini tee ftsseweo tõus Egiptusesse.
Tallinna Sadamast — Wääna. Wälju- 1919. aastal weett teed sisse ainult 89500(1
mine Tallinna Sadamast kell 9.45, Tallinna kg., 1920 juba 1,6 milj. kg., 1930. a.: 4
Wäiksest 10.03, Nõmme Wärksest 10.32; saa- Milj. kg. ja nüüd iuba 7,5 milj. kg.
bumine Wääna 11.13.
Tagasisõit Wäänast kell 19.20; saabumine Norralaste 7 KarsKusnõuniKKu
Nõmme Wäike 20.05. Tallinn Wäike 20.27
^>iorralaste kohta on üldiselt teada, et nad
ja Tallinn Sadama 20.45.
erilist tähtsust osutawad heale toiduke eaa
Sõiduhind kr. 0,40.
põlga selle juures ära ka pisikest — wõi ko
Wihmase ilma puhul rong ei wälju.
guni suurt — napst. Ku:d wrimaste aastare jooksul on ka karskusliikumine 'korras
mi-Adele tütar; Ants Weuder, Ewald-Mar- wgewaks muutunud za tahad napsiwotmi^e
tini ja Adele-Johanna poeg; Ulwe Michelson. rahwa harjumuste seast täielikult eemaldada.
Augusti ja Raissa tütar.
Isegi walitsus on hakanud karslusli:kum.sele

S. augustil

NMe eestltidamlsl

Uuueks eesnimeks soowiwad:
Johannes Sinimäe — „Juhan"; Helka Aline Sinimäe — „Helga"; Margarethe Re
bane — „Aili"; Ludwig Laretei — „Linnar"; Wilhelmine Laretei — „Maie"; Mar
tin. Reichenbach — „Mart"; Anna-Aline
Kavas — „Laine"; Pauliine Tiig — „Pilwi"; Hilda-Alide Jlwik — „Cha"; Bernhard Harjak — „Kaljo".

,,Hälliiaur

Huwironge pühapSewal,

Narwa 9.20.
Tagasisõit Narwast kell 19.40, Auwerest
20.01, Jõhtoist 20.37, Rakverest 21.57; saa
Tallinna linna perekonnaseisuametile esi- bumine ülemistele 23,45 ja Tallimia 23.59.

nanimeks wõtta:
Martin Reichenbach — „Raitna"; Emilie-Wilhelmine Malinkin — „Marwet";
Marta Stamm ühes lastega — „Sulwe";
Pauliine Tiig — „Tiik"; Oskar Kasser —
..KasewSli"; Woldemar Kolberg ühes abi-

Peaosas! ving Srosdv-

OorothtH Wieck.

K « r r e m a, BoriS ja Weera Kliimann, hutvirongid:
Tallinnast—Narwa. Waljumine Tallinnast
Ida ja Peeter P a b 91 e I, Jaan ja Helene
5.00, ülemistelt 3.17; -sqabm^ine RakPallo, Albert ja Marie U«Stal« ning kell
tverre 7.12, Jõhwi 3.26, Autverre 9.00 ja
Mihkel ja Juula Wapper.

tÄid oma perekonnanime eestindamiseks sootmawaldusi ning soowiwad uueks p e r e k o n-

Wõrratult lõbus ja muusikarohke helifilm.

Vera

parima.

hänna ja Anton Kandelin, Marie ja
Ernst Kilgas, Ljubow ja Aleksander

Kahekordne iuurepÄrane eeekara i

beth Allan Krimiirnldra rnas

«I Cary Qrant ja Nancy Carrolt selles filmi?
noorte elust ja armastusest pokuwad oma

Reedesel Tallinna ringkonnakohtu tsiwiil-

(end. Punnijat.)

1) Robert Montjjomery ja Elisa

näitlejad

Volga laevnikud
osakonna istungil tuleb arutusele 9 abielu
lahutuse asja. Koht» ette ilmuwad abielu-

" Saali tinaT 2

Kinoteater jjSKALA** Vabriku t. 8.

Yene-frantsuse suurfilm

Kes homme lahutavad ?

Draama 12 jao*

Peaos. Dorotbea Wleck

Suurepärane kahekordne eeskawa!

2) HUVITAV LISA.
Kino ,,AMOR"

«

PBMKQNNASmU T£AT&0

Abiellunud: Peeter Mägi ja Feosila Jaa- erilist tähelepanu osutama ya nimetanud
nus; Heinrich-Hermann Paru ja Elise-Jea- ametisse 7 nönnikku, kelle otseseks ülesandeks
nette Sermann; Oskar-Ewald Ojasou ja on rahwa, eriti aga noorsoo seas karskust
Maria Mõttus; Timo Tagaküla ja Marta- propageerida. On ka arwata, et wanematd
Katariina Ploon; Walter-Alfred-Ferdinaud norralast ei suuda isegi need 7 karskuseapostOhmann ja Miralda-Jrene Kongas; Tõnis lit „patust pöörama", ). o. imui ..uiumuoit
Tikk ja Pelageja Sillam; Grigori Sumin ja loobu,na sundida, jcUeit Koolnuma, cr tarsMaria Wolmberg; Eduard Laurisaar ja Her- kustöö edukaks läbiwiimiseks walitsus on

Sündinud: Wiitve Jõgi, Andrese ja Sai- ta-Lowise Mühlbak.
määranud
Surnud: Mihkel Torger. 52 a. w.; Wa- krediiti.
me tütar; Wladimir Woinow, Borisi ja Walentina poeg; Mati Rawa, Emil-Gustawi lentine Ratnik, neiuna Eichenbaum. 29 a.
ja Mareti poeg; Heldur 5ttisa. Werneri ja w.; Mari King, neiuna Bergfeldt. 75 ». w.;

Tallinna leiubüroosse toodi rahatasku Walentiina poeg; Jüri Martinson, Märdi
Woldemar Ollissoni nimelise iisikutun- ja Mari poeg; Artvo-Kaarli Karlinski. KarelmÄussga, raihakott koüne wõtme ja 23 sendi Eduardi ja Elfriede poeg; Paawo Rembla,
rahaga, ümmargune käsikkoihwer mitme- Olewi ja Anita-Marianne poeg; Tiina-Elwi
suguste asjadega Wiktor Kirschbaumi Sawing, Reinholdi ja Selma-Adele tütar;
nimele, paK, mis sisaldas linasid, teki, Pad Ülo Cesmann, Eduardi ja Elwine-Aline

Aleksander Somus. 44 a. w.; Ants Saar.
1 a. w.; August-Leonhard Semmel. 56 a.
wana; Marie Tulp, 38 a. w.; Christian-

mitte wal?c.n u: mtimvm

SuitsetamisKirg lahutuse pShjuseks

Pariisi lehtede teatel otsustas biljuti

Theodor Tomingas, 60 a. w.; Peter Keskla. B^onne'i kohus, vt suitsetanrine wõib olla
50 a. w.; Eduard Kirwes. 44 a. wana.
küllaldaseks aluseks abielu lahuwmisel, kui
Kihlatud.
üks abtelupooltest tubakasuitsu ei kannata ja
jad ja muid asju, msesterahtva müts Lklek- poeg; Aino Nigulas, Heinrich-Adolsi ja HelTallinna linna perekonnaseisuametis: Jo- teme tema tungiwast nõudmisest hoolimata
sander Kaulini nimeliiste 'dokumentidega,
Peterson, 29 a>, suitsetamisest ei loobu.
rahatasku koos kaitseliidu liikmekaardiga ja kes korduwalt kelmuste ja warguste eest Hannes-Otto-Julius
äriteenija,
ja
Stella-Leonia-Johanna
B u ck .
Protsessi alustaja proua Lilli Clafford on
Aleksander Talbaki ni-mele. kõrwarongas, karistatud, poolteiseks aastaks wangimajja
a.. kodune; August-Johannes Luik. 28 nrgline tubakasuitsu wihkaja. Ta nõuab, et
sinise käepidemega wiihmawari, ^ ülemisre ühes õiguste kaotusega, rahuldades ühtlasi 22
a.,
meremees,
ja
Gerda
W
e
m
e
r
s
.
28
a..
mehel keelataks kodus suitsetamine ning kui
järwe äärest leiti pruun barett ja_ tasku Muhlbachi tsiwiilnSudmise 60 kr. suu- kodune; Stepan Lawrow, 31 a., kinome- mees keelust hoolimata nikotiiniga Shu mürpeegel, pruunist nahast kinnas, ^ kaitsewäe- Anna
ruses
summas.
haanik, ja Leonilla Popp, 22 a., kodune; Aitamisest ei loobu, lahutada abielu. Kohtu
teenistustuuin-istus Eduaod Preis nimele»
Arnold Kask, 28 a>. tööline, ja Olga esimeses astmes jäi proua kaebus tagajärjeKana täncrwalt leiti teisipäeva ööl wastu
kolmapäewa raudwoodi, mis on hoiul Kana Kratt kindral Laidoneri heinte P 11111 § , 27 a., kodune; Ewald-Kristof tuks. Siis külastas tragi naine mitmeid

tön. 5—12 . ^ ^ ^

kallal

Lipstal, 25 a., raudteelane, ja Helene arste ja wSttiS neilt tunnistused, et tema

Pööl. 22 a., kodune; Arseni Läks, 24
ei kannata tubakasuitsu ja et alaline
Nõmme politsei jaoskond teackab^et seal
märtsil s. a. oli tundmatu mees Wiim- a.. lukksepp, ja Salme Wompe. 23 a.. terwis
Shus wiibimine wõib teda kehalion hoiul asju, millised on leitud Nõmmelt. sis6.kindral
Laidoneri heinaküüni ukse laht' majateenija- Heinrich Aguraiuja, 3*7 suitsuses
selt ruineerida. Kohtu teises astmeS kuulati,
Seal oli isikutunnistus Leida Nurme
murdnud,
et
sealt
heinu
wõtta.
Loost
teatööline, ia Me Kuuskmann, 41
üle rida arste. Need seletasid,
meie, kaitseväelase tunnistus Karl Wäär- tati Laidoneri mõisa walitsejale, kes koos a.,
a.. õmbleja; Punl Raudsepp, 30 a.. ekspertidena
et
mõnede
inimeste
kehaline konstruktsioon
t i nimele, jalgratta pump, isikutunniKtus teistega
läks kurjategijat tabama. Kui ta- kantselt-rametnik, ja Magda-Marie Oja,'
August K i i s l a nimele.
bajad kohale jõudsid, nägid nad WSõra hobust 24 a., koiüoriametnik; Sydney-William o n tõesti WSga tundelik tubakasuitsu suhtes
Seni büroosse toomata kaotustest on re- veega teise küüni juures, sest esimeses küünis Burdou (Briti kuningriigi kodanik), ja ill .et alaline tubakawingu sissehingamine
gistreeriwd sii>di riidest pearätt, 4 wekslit a üldse heinu ei olnud. Tundmatu nähes, et Jrmgard
23 a., kontoriametnik; Ilja wõib neiS esile kutsuda terwisehäireid.
28V krooni, Jaan Lotbergi nimele, rohe- teda aetakse taga, jättis hobuse sinnapaika ja Shutow,Pull,
tunnistuse põhjal otsustas kohus,
22
a.,
ja Jelisaweta et Arstide
Aste kiwidega HSbe käewõru, naisterahtva ise põgenes metsa. Heinakratiks osutus 20- Menkow, 20 a., tööline,
prouia Claffordi mees peab naisele andma
majateenija.
kiMkäekell ja kuld käewõru, peenrahakott 12 aastane Leonhard Kruus, kes juba waTallinna Jaani kognduses: August S i i - lahutuse ja jääma süüdlaseks pooleks, kui
krooni rahaga, portfelil, naistvrahwa rama remalt warguste eest korduwalt karistatud. mann, 23 a., meremees, ja Laura-Lisette ta ei loobu suitsetamisest nende ühises elumantel jaapani mustriga, scmi müts.
Ringkonnakohus mõistis Kruusi poolteiseks Piilberg, 18 a.. tööline; Anton Sõer korteris.
aastaks wangimajja ühes õiguste kaotusega. 26 a.. maaler, ja Elsriede-Marie T i k k a r

Kaasüüriline panipaiga kallal

Aastates daamil Anna Muhlbachil

oli jaanuarikuus peidetud summa raha ühte
westitaskusse. Kui ta märtsikuu alul oma
rahatagawara üle waatas, leidis puudu oletoest ühe 50-kroonise. Loost' teatas ametiWõinmdels, ühtHasi kahtlust awaldades, et

*
22 a.. õmbleja; Ernst Noor, 24 a., tööliSamal Leonhard Kruusil tuli kolma- ne, ja Roosa Birk, 18 a.. kodune.

päewal weel teise äparduse eest waswst an-

Tallinna Kaarli koquduses: Karl Reba-

da. 2. mail s. a. oli ta Sakala tän. nr. 6 ne. 30 a.. laduteenija. ja Alma Krull.
riieteruumist wvtnud Helene Rinneri palitu, 32 a., kodune; Rudolf Eiman, 24 a., tööajanud selle omale selga ja ..lasknud jalga". line. ja Lydia Piht, 26 a., tööline; FriedHelene Rinner aga juhtus Kruusi toimingut rich-Alfred Jõe soo. 24 a., käsitööline n
wõis tvarastanud olla Erich Mühl- nägema ja hakkas teda taga ajama, karjudes: Helmi Rannik, 24 a., õmbleja; Karlberg, kes elas Muhlbachi juures kaas- „Wõtke waras kinni!" Maakri tänawal wii- Eduard Jerwan, 25 a., tööline, ja Sal-

biw kordnik juhtus hüüdu kuulma, ja, nähes me R e t tn a n n, 23 a., tööline.
ülekuulamisel Mühlberg tunnistas üles, et naistevahwa palitus meest jooksmas, pidas
Tallinna Pühawaimu koguduses: Artur
sn S0 kr. raha Muhlbachi peidupaigast wa- wiimase kinni. Palit wõeti mehelt ära ja Härsing, 24 a., mööbelsepp, ja Amanda
raStanud 9. weebruaril ja selle rahaga litt- anti tagasi Rinnerile, kuna mees ise anti K i r s ch, 21 a., kodune.
kriminaalpolitsei korraldusse.
müd restorani.
Petseri linna perekoniinseisnametis: WlaKa selle süisteo eest KnmS sai poolteist dislaw Totsilowski, 31 a. S»imee'
Niiigkonnakohus mõistis 31-aastase Mühlbergi, kes oma elukutse ütles kelneri oletvat aastat.
ja Raia Lewer, 33 a., kodune.'
Lürilrsena.

Apteekide ööwalwe

Neljapäewa ööl wastu reedet:

R. Georgim apt., W:ru tän. 15, tel.

450-89; W. Kuigi apt., Liiwalaia tän. 34.
tel. 461-70; N. Lehbertr za K. Schneidert
apt., Apteegi tän. 1, tel. 431*65; A. Puksowi

apt.. Koidu tän. 43, tel. 454-97; J. Wolfst
apt., Kesk-Kalamaja 7-a, tel. 440-74.

Reede ööl wastu laupäewa:
Pärnu mnt. apt.. Pärnu mnt. t». tel.

403-21; E. üvcatsowr apt., Niguliste tän. S,
tel. 430-00; {&. Älhubergt apt.. Pärnu mnt.

N7. tel. 4','.)-54; E. Urmi apt. Sakala tän.

3, tel. 'i08--55; N. Wallneri Narwa

mnt. 24, tel. 3.04-27.
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(Hispaania xitidelt

Hoovidm ja jahe

2000 mässulist langes wangi

Praegu wiibiwat keset Gibraltari wäina
Saadiku asetäitja Poolas andis end mässuliste käsutusse. — Eksi- suur
Itaalia transportlaew, mida konwoeerikombel tulistati Inglise lennupaate
wad Itaalia ristlejad. Transportlaew olewat
Itaalia walitsuse Poolt saadetud kindral
Gibraltar, 8. augustil. Ametli- tab, et nende kätte on walitsuse Mägedelt Franco käsutusse, mässuliste wägede Maro-

kest ringkondadest kuuldub, et Hispaania langenud 13 weoautol sõjamoona ja kost Hispaaniasse toimetamiseks.
walitsuse wägede poolt tulistati eile õhwl wäetransporte. Saragossa lähedal ole-

Loodetaw ilm neljapäewal, 6. augustil:
Nõrgenewaid edela- ja läänetuuli. Muullik

Pilwitus. Harwad ja kerged boowiymad.

Temperatuur endine.
Ilmade ülewaade kolmapäewal, 5. augustil: Skandinaawia madalrõhkkond suundub

täitudes Jäämerele ja põhjustab Pöhja-Euroopas ja Läänenieremail harwu hoowihmu
ning kõwu edelatuuli. Wiimased on Pärnu
lahel paisunud 8-palliseks tormiks, jiõrge--

rõhkkonnad waldawad Euroopa-Wene, Bal--

kani ja Lääne- ning Kesk-Euroopa. Neist
wiimane laieneb endiselt Balti riikide suu-

kahte Inglise lennupaati, mis olid teel wat häwitatud üks walitsuse wägede Prantsuse wabatahtlikud BarceAlshiirist Inglismaale. Hispaanlased kolonn. Samuti Granada läheduses olelonas

nas. Kuumuselaine on taandunud Ida-

H: A! o skw a, 6. augustil. Prantsusmaalt
saabus eile Barcelonasse 600 wabatahtlikku

10—-14 fr. ja täna hommikul 15—18 kraadi

pidasid neid eksikombel mässuliste lennu- wat mässuliste kätte langenud palju sõja-

moona ja kuulipildujaid, weoautosid ja
Madrid, 6. augustil. Barcelonast soomusautosid. Teatatakse ühtlasi, et
teatatakse, et walitsuse wäed edasitungil Pampalonas asuwad kuningriiklased orSaragossale on ümber piiranud Sari- ganiseeriwad 12.000-mehelist armeed
nena lähedal mässuliste kolonni, mille edasitungiks Madridile.
kiteks.

juures umbes 2000 mässulist endid

wangi andsid. Sarinena asub Saragossast 30 miili kaugusel.

appi sealsetele marksistidele. Prantslased

wöeti linnaelanikkude poolt suure waimustu-

Itaalia laewad mässuliste teeniswses
Moskwa, 6. augustil. Wälisajaleh-

Itaallased Addis
Abebas oigis

sastiku ja siis sellest ligi neljandiku ära
söönuid.

Briti majandusdolegatsioon. kes on
sooritamas wastukülaRkäi?u ?alti riikrde

Abessiinlaste hoogne rünnak itaallaste positsioonele

Ras Imru walmistub uueks
löögiks

Port Said, 5. augustil. Siia

Abeba—Dessie suunas. Imru olewat
wallutanud mitu Itaalia walweposti.
Wiimaseil rünnakuil Addis-Abebale ole-

wat talle saagiks langenud suuremal
määral sõjamoona ja kuulipildujaid.

Ras Nassibu teel Abessnniasse

seks.

Narwa krim.-politsei wangi stas eile
Sergei J l i i n s k i. kes teisipäewal metsikul

kombel tappis oma naise. Wangistaimiel

saa&ub täna HaUUtna
Kolmapäewa õhtul oli professor Koniku põrmu ärasaatmine Tartust. Ära-

saatetalitus algas Eesti Üliõpilaste
Seltsi ruumes kell 8 õhwl. Puusärgi
ümber oli rohkel arinul kogunenud ka-

dunu sõpru ja tuttawaid. Professor

Jaan Tõnisson kõneles kadunust

kui inimesest ja politikategelasest, dr.
med. Karell iseloomustas teda kui teadlast ja arsti. Trio mängis walitud leinapalasid. Waimulikku talitust põrmu
ärasaatmisel ei peewd, kuna prof. Konik
oli soowinud, et teda maetakse ilmaliku
kombe järgi. Kell 9.30 hakkas tõrwikuie
rougikäik kadunu põnnuga jaama liiku

ma. Tallinna jõuab ta põrm täna hommikul. Prof. Konik teatawasti maetakse
Metsakalmistule.

Kolmapäewal oli koos ka riigikogu

juhatus. Professor Koniku asemel
kutsutakse riigikogusse nimekirja järg-

mine kandidaat — Jakob Sõnajalg

Jnrwamaalt.

Prof. Konikule kui päästekomitee liik-

mele korraldatakse riiklikud matused,
nendest wotawad osa riigilvanem K.
Päts ja wabariigi walitsus terwes koosseisus.

Kõrgemate spordijuhtide terwi-

nia lõunarinde ülemjuhataja ras Nassibu

tustelegrammid Palusalule ja

tatakse, et sinna on jõudnud cud'"!e Abcssii-

Ajakirjanikele antud jutuajamisel olewat ras
Nassibu ütelnud, et Abessiina rahwas ei jää
enne rahule, kuni wiimane itaallane on Abcs
siiniast wälja aetud. Wabadust armastawaid
abessiinlasi ei suuda nende õiglastes nõud
mistes Pidurdada ükski wõim, kõige wähem

itaallaste relwad ja tehnika. Aeg otsustab

Abessiinia saatuse ja seda kindlasti nende ka
suks. Ras Nassibu olewat weel tähendanud,
et ka neegus Pöõrduwat warsti tagasi Abes

siiniasse, et alustada uue energia ja wärske
jõuga wõitlust itaallaste wastu.

Liidias hukkus kaks Itaalia
pommilennukit

cfCo&use xänk hoop petenaiseCe

Rakwere, 6. augustil. Kolma-

JCaniku ja&tm

Moskwa, 6. augustil. Dshibutist tea-

chj- Rooma, 6. augustil. Eile hommikul
kohaselt esmasvä"wa bommikul. inglased saabunud teadete järgi Abessiinia wäe- põrkasid harjntuslcnnul Liibia kõrwe kohal
Veatuwad siin kaks päewa ning sõidawad juht ras Imru olewat organiseerinud uue kokku kaks kolmemootorlist „Caproni" süsteemi
pommilennukit. Lennukid läksid kukkudes põTallinnalt tagasi kodumaale.
KO.WV-mehelise armee ja olewat nüüd lema. Meeskonnad — 4 ohwitseri ja 6 allStokholmi Pankur Lundberg kinkis 40.000 mehega edasitungil Addis- ohwitseri — said surma.
8000 kr. Rootsi flümnaasiumiile Ha^salus.
See summa on määratuid õpilaste töötami?au>b«nduskodadele, saabub Tallinna kawa-

sooja ning sadas eile ja öösel paiguti hoo-

wihma.

ratud kasarmusse.

Mässuliste ränk lüüasaamine

G M o s k w a, 6. augustil. Tshibutist tea
tatakse, et Addis Abebat piirawad Tekle Hawariate Abessiinia partisaanid alustasid uut
pealetungi itaallaste positsioonele. Itaallaste
seisukord olewat äärmiselt hädaohtlik. Addis
meie saadikul Skandinaatvia riikides endiselt Nbebasse toodakse kiirendatud korras abiwäSwkholm.
gesid Teredauast ja Harrarist. Abessiinlased
Õppemaks Tallinna tehnika instituu tulitasid eile lõunapaiku Addis Abeba—Dessie
dis määrati kindlaks 120 kroonile aasta-?. wahelisel teel alla Itaalia kolmemootorlise
Uute üliõpilaste immatrikulatnooni maksul? Pommilennuki. Siia saabunud kuuldustel
on määrateid 5 krooni. Viimane mcöks tuleb olewat abessiinlastel õnnestunud õhku lasta
Zien>dada kobe instituuti astumisel.
Tshibuti—Addis Abeba wahelisel raudteel
Küttejõu põlewkiwitööstuses Tctfienc? kolm silda ning tee umbes 5 kilomeetri ulatöötüli tööandjate ja tööliste omawahelne tuses ära rikkuda. Itaalia motoriseeritud
koKulePpega. Töölistele tõstetakse küttejõus wäeosad ja lennuwägi ei suuda praegustes
palka 3—5 prots. ulatuses. Teistes põlew- wõitlustes midagi ette wõtta, sest nende tegekiwitööstustes otsustas töötülide lahenda- wust pidurdawad äärmiselt tugewad wihmnmise komisjon toime panna ekspertiisi, et siis walingud ja sügaw Pori. Ka Lõnua-Abessiinias sagencwad abessiinlaste kallaletungid
asja lõpl'kult lahendnda.
Käesolewa nädala alul murdis karu Itaalia wahipostidele ning aerodromele. Õöl
maha Paaswere walla Moora kiisa talu- wastu 4. augusti tungis ootamatult Neghelli
Vidaja Grüünile kuuluwa kahe aastad aerodroomile umbes 600-meheline partisanlüpsilehma. Karu oli oma ohwrit wedannd nide salk, surmas tunnimehed ning süütas
weel ligi kilomeetri ulatuses läbi pafht wo- põlema kuus Itaalia pommilennukit.

Eestis oli eile päewal 19—22 kr., öösel

sega wastu ja wiidi rongkäigus neile mää-

tede korrespondendid teatawad Gibraltarist,
# Moskwa, 6. augustil. Hispaania
et kindral Mola mässulised wäed said umbes walitsuswäed tulistasid Toledo kohal kuuliMarss a w t, 5. augustil. Hispaa 4(1
kilomeetrit põhjapool Madridi walitsus- pilduja tulega alla kaks mässuliste lennukit.
nia saatkonna 1. sekretär, kes siin täidab wägedelt
rängasti liuta. Mässulist olewat
saadiku ülesandeid, telegraseeris Mad- langenud üle 1000 mehe, ülejäänud Põgene- Mõlemi lennuki meeskond sai surma. Walitribi walitsusele oma tagasiastumisest. wat kiires tempos põhjapoole. Walitsusele suswägedel on edu kõikidel rinnetel ning
Ühtlasi ta teatas mässuliste Peakorterile, truuksjäännd sõialaewade poolt olewat Gib nende raudne rõngas tõmbub mässuliste ümraltari wäina Wahemere-paolses osas kinni ver järjest koomale. Valencia läheduses aliset ta annab ennast mässuliste kämtusse. peetud
üks Itaalia kaubalaew, milline oli teel
Lissabon, 5. augustil. Mässu- relwade ja laskemoona koormaga Hispaa- tus rahwuskaardile umbes 700-meheline
mässajate salk.
liste peakorteri raadiojaam Burgoses tea- niasse, sealsetele mässulistcle.

Riigiwanema otsusega nimetati se
nine wälisministri abi Heinrich L a r e ± e t Eesti saadikuks Rootsi, Norrasse ja
Taani. Uneks wälisministri abiks nimetati
August R e i. Mõlemad nimetused on artvcrtes 15. aug. Alaliseks asukohaks jääb

Wenesse.

Kooli tän. nurgal liiklemisõnnetus, mille

Jljinski ei katsunudki wastu hakata ja sel»'- Päewa Pärastlõunal oli raske õnnetus juures rattasõitja Woldemar K r u u ia§, et metsiku teo põhjuseks olewat olnud Haljala wallas, Weltsi asunduses, kus b e r g kokkupõrkel autoga murdis parema
armukadedus. ?lbrelupaaril oli kaks last, kes hobuse kabjalöögist sai elukardetawalt wi- jala reieluu. Sõiduauto, mida juhtis
fetrndeft saadi? wiibiwad P. N. Narwa komi-

gastada talupidaja Adeline Mets, Hal- omanik A. Eik, liikus mööda Tartu
i-ee suwekoloonias N.-Jõesuus.
jala
malewkonna endise Pealiku kapten iriaanteed. Kooli tänawa kohale jõudnud,
•X* K. Jurnase arwates ei ole enam wõiMetsa
lest.
sõitis sealt ootamawlt täie hooga wälja
WaM päästa hiljuti Iiri rannikul_ karile
Adeline Mets läks õhweelsel tunnil rattainees Woldemar Kruuberg, kihutajooksnud 4-ja mastilist kaljast ..Wiktorit".
Meeskond on laewalt labkunu^ ning purje? koplist hobust tooma. Loom oli juba des otse autole wastu. Õnnetuses näisn jäetud täiesti saatuse hooleks.
Paar nädalat tööst waba olnud ja selle liselt on süüdi Kruuberg. Ta saadeti
K. Jurnas lundab oma kal"u 35.0D0 kr.
tcttu peruks muutunud. Hobune püüdis Narwa haiglasse rawimisele.
end mitmel korral naise käest lahti tõmPisiprotolwlle
t Linna ehitusmääruse rikkumise pärast mata, tõustes selle juures tagumistele Rakwere suurtulekahju põhjused
Koostati protokoll S. Patavei t. 19 maja- jalgadele. Perenaine ei lasknud end selomanikule Rangile, kes ilma lubata ehitas lest heidutada waid talutas looma edasi.
ei selgu
oma pesuköögrle uusi sarikaid.
*

Wiimaks hobune lõi talle esimese jalaga
Rakwere, 6. augustil. Kriminaal28. Kalamaja t. 7 asuwale Laksi worsti- tugewa hoobi näkku, mis purustas nina- Politsei lõpetas Rakweres Wene tänawal
luu
ja
otsaesise
luu.
Adeline
xOcctfal
tööstusele koostati protokoll _ äärmiselt rä
paste ja mustade ruumide pärast. Ka leibas jätkus siiski nii palju jõudu, et omal jal- juhtunud suurtulekahju põhjuste juurdworstitööstuses kõikjal hatsetvat liha ja pa- gel kiirustas koju. Ta telefoneeris Nak- lemise. Pikaajaline juurdlus ei annud
beri tükke.

Reole

Palusalu jra Neo hiilgawate wöitude puhul
saatsid eile olümpiakomitee esimees kõdral

J. Laidoner ja Spordi Keskliidu esimees

K. T e r r a s koos reskejõuStikuliidu esimehe

O. Kösteriga wõidukatele atleetidele ter-

witustelegrammid.
Spordi Keskliidu esimehe telegramm, miS

adresseeritud olümpiameeskonna peajuht A.

Anderkopile, oli järgmine:

„Südamlik terwitus Teile ja meeskonnale ilusate wõitude puhul. Tugew
käepigistus, parimad õnnesoowid Palusalule ja Reole.
Soowime meestele külmawerd, julgust
ja tublit esinemist!
Terras, Köster."

Ungari sõjmvägede ülemjuhataja
tuleb Tallinna
Ungari konsulaat teatab, et Ungari sõjawägsde ülemjuhataja kindral Stesen WÄez
Thwoy saabub 10. augustil Tallinna. Teda
saadawad Ungari sõjawäeatashee Tallinnas.
Helsingis ja Warssawis major Bela Lenghel

von EbesfaRva ja kolonel Stefan Mtez
Heszlenyi.

Kolmas Kuldmedal Owenflle!
Pärast 80 m tõkkejookse ja enne 50 km
käijate saabumist staadionile toimus 200 m
lõppjooks, kus ameeriklane Jesse Owens saa-

wutas mänglewalt omale kolmanda kuldmedali, kattes selle distantsi uue olümpia-

rekordilise ajaga 20,7 sek. Löppjooksu tule-

mused olid järgmised: 1) Jesse Owens
lNTA) 20,7 suus olümpiarekord), 2) Ro-

binson (USA) 21,1, 3) Osendarp (Hollandi)

21,3, 4) Hänni (Helweetsia), 5) Orr (Kanava), 6) van Bewern (Hollandi).
Jesse Owens wõitis oma wastaseid kergesti, olles neist juba 50 meetril tugewasti
ees. Hollandlane Osendarp wvttis lõpus tugewasti juure, kuid ei jõudnud siiski tabada

Robinsoni.

India wõitis Ungari hokis 4:0

Berliin, 5. augustil. ETA. Jnd«a

were haiglasse, kulm teatas, et tuleb otseseid tulemust, kuna isikud, kellele tule

wöttis täna Ungari hokis 4:0 (2:0). Indulased olid selges ülekaalus. Tänu wärawa-

abi saamist saadeti Adeline Mets Tal- Nii ei wõta ka mahapõlenud maja elanik

wahi Csaki ja kaitsete tublile tööle pässis Un
gari weelgi suuremast kaotusest. Mängu segas wihm.

*
puhkemises kahtlus langenud, igasugused
Loata tänawal kauplemise pärast koostati sinna rawimisele. Samuti tellis ta Rakprotokoll Timofei Barinowile.
Merest wälja ka tatsoauto. Pärast esma- süüdistused kangekaelselt tagasi tõrjuwad.

linna rawimisele. Wigasaonu on 40 Friedental õigeks, et saatuslikul
Noorisalt ioimetatuö,
õhwl tema korteris pummeldamise
aastat wana.
res kuidagi tulega on hooletult ümber
mitmekvsins js huvitav — Auto murdis rattamehe reielM käidud.
Juurdluse materjalid esitati koh
see on ..UUDISLEHT". Rakwere, 6. augustil. Kolma- tule, kus nüüd arwatawa fimdlafe selgipäewal oli Jõhwis Tartu maantee ja tamme omakorda arutusele tuleb.

Professoritiitel oliimpiaarhitektile
Berliin, 5. augustil. ETA. Httlee

andis Riigispordiwäljakule olümpiamängude

Puhul püstitatud ehituste loojale arhitekt
Wernerile Professori tiitli.
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Vudistehi

Haistele antasii kosimlseõisus!
Mehhiko naisõiguslane Teresa de

6. aug-usttf 1936. a.

Escoriaza kirjutab ajakirjas
»,Amenidades":

Jk&qjukmnamaks
Nüüdsest peale linlane pole maksustamise

suhtes enam soodustatud olukorrad. Lähemai ajal ka liuuaelauikel tuleb mõelda isitumatsu maksmisele, mis linnades küll kannab
togutonnamaksu nimetust. On täiesti loomulik, et kõigil kodanikel tuleb otseseid rahalisi

kohustusi kui paratamatuid omawnlitsuöte
vastu kanda ühesugusel määral, ja sellepä
rast pole kellelgi põhjust uue maksu wastu

protesteerida.

Kuid uue maksu puhul on mõnelt poolt

wihjatud sellele, et ühes kogukonnamaksn sisseseadmisega tuleks Piirata ka kodanike walimisõigust omawalitsuste esinduskogude wali-

mistel. Öeldakse, et walimistest, samuti ka
omawalitsuste majapidamise korraldamisest
osawötmist wöiwad kasutada ainult need, kes
kannawad omawalitsuse wastu otseseid rahalisi kohustusi. Teiste ja lihtsamate sõnadega:
need, kes ei maksa kogukonnamaksn, ei oma
la liunawvlikogu jne. walimistel hääleõigust.
Wanasti tõepoolest mõnes riigis olukord
oli nii, et hääleõiguse omasid ainult waranduse, kinniswara, omanikud, wõi siis need,
kes tasusid suuremaid makse. Kui aga meil
nüüd soowitatakse umbes samasuguse korra
juurde Pöörduda, peame märkima, et see on
seoses mitmesuguste raskustega.
Kui ka walimisõiguse kitsendamine ühel
wõi teisel teel peaks teostuma, ometi see rii'waks absoluutse ühetaolsuse ja õigluse mõis-

teid. Kui juba tahetakse hääleõigus wõtta

kodanikult, kes kehwa sissetuleku wõi millegi

muu Pärast ei kuulu maksustamisele, siis
samuti tuleks hääleõigus wõtta ka naistelt.

Enamus nendest ju ei tasu samuti riigile

ega ka omawalitsustele mingisuguseid makse!
Perekonnaisa, kellel suurearwuline perekond

toita, ei maksa riigile tulumaksu. On nüüd

loomulik arwata, et selline perekonnaisa waVastatakse ka uuest kognkonnamaksust. Aga
ühes sellega kaotab ta walimisõiguse, muu-

tub niiöelda alawäärtuslikuks kodanikuks,
keda ei tohi usaldada oma häälega kaasa
rääkima omawalitsuse saatuse juhtimisel.
Perekond on tunnistatud meie riigi ja rahwa
tulewiku aluseks. Nüüd aga perekonnaisa
üldiste asjade otsustamisel tahetakse tõrjuda
wälja, tema kõrwal on aga soodustatud seisukorras awalikukt „rahwawaenlaseks" tünnMatud wallaline.
Kahjuks weel pole teada üksikasjalised alu-

sed, mille järgi kogukonnamaksn hakatakse
määrama. Kuid kogemuse? isiknmaksuga wal-

dades näitawad, et siin tuleks käia teist rada.
Jsikumaksu määramisel ei küsita sageli sellest, kas perekonnaliikmel on iseseiswat tulu

wõi mitte; maksu määratakse niiöelda pea
pealt, — sellest siis ka tawaline nimetns —

peamaks. Wõtame nüüd näiteks pere-

konna, kus ainsaks teenijaks on mees. Tal
on toita naine, peale selle hääleõiguslike
kodanikena weel näiteks ämm ja äi, isa ja
ema. Kõik nad ei oma nimetamiswäärset

iseseiswat tulu, kuid isiku-kogukonnamaksu
alla kuuluwad nad siiski. Raha maksude tafumiseks tnleb mehe, selle perekonna ainsa

toitja, taskust. Küsime, kas see pole liigne
koormamine? Kahtlematult küll. Sellepärast
maksu määramise aluste ^väljatöötamisel ees-

kätt tuleks hoolitseda selle eest, et seadus
kujuneks tegeliku elu olukordade suhtes wõimalikult paendliknks.

Kognkonnamaksn alammääraks linnas
jääb neli ja ülemmääraks 20 krooni aastas.
Meie küll ei näe kellegi rahakoti Põhja, kuid
ometi tnnduv, et nende maksunormide wahe
wõiks olla suurem, maks algada madalamalt
ja lõppeda kõrgemal. Kui inimene, kes kuus
teenib 70 kr., kogukonnamaksn maksab neli
krooni, siis oleks loomulik, et inimene, kelle
sissetulek kümme korda suurem, maksaks ka

kümme korda rohkem, s. o. nelikümmend

krooni. Kuid ta maksab ainult kakskümmend.
Nagu ette näha, suur osa kognkonuamak-

sust läheb hoolekande knlnde katteks, sest
moodustawad need ju mõnel omawalitsuse!
peaaegu lõwiosa 'kõigist wäljaminekuist. Meil

aastaid tagasi laiutati hoolekandega, alati ei
juhitud summasid Plaanikindlalt just sinna,

kus neid kõige rohkem waja. Selle tõttu
oleme hoolekande arwel küllalt kirumist kuul-

nud ja ka ise kirunud. Nüüd wähemalt walitseb hoolekande alal plaanikindlus. Aga
see, et uus maks läheb hoolekande teostamiseks, kindlasti kutsub hoolekande arwel kirumisi esile, muudab waeslaste, raukade, tii-

Loodame, et emantsipeerumise järgmi
sunniwad tarwitama kaudseid abinõusid. melt selle mehega, kes neile kehastab meNeed aga pole sageli mitte nii head kui heideaali. Kuid nad ei tohi sellele m?- seks sammuks on naisele abieluettepanek
awalik, otsekohene wallutamine.
hele öelda:
kute-tegemije õiguse andmine.

Kärbes

ettekirjutused. Muidu olukord wõib muutuda

selliseks, et tööandja Peab kui Protsendita

kapitali linnale knulnwat raha oma käes
pikkade aegade jooksul, teenib sellega nii
maksukohuslase kui ka linna arwel.

N e m o.

nuhtlus

, Suwel, kuumal ajal esinewad sageda- kõhus elujõulisena mitmesugused pisikud. tarwitada ka suhkruweega keedetud färp-

mini mitmesugused ägedalocmulised Kärbestele söödeti sisse pisikuid ja siis seseent, mille peale kärpsed ertti maiad.,
mao- ja sooltehaigused, milliseid põhjus- Wõeti waatluse alla nende wäljaheited Ent need, kuigi wäga radikaalsed abi
tawad inimorganismi tunginud pisikud. wõi n. n. kärpsemusta. Nende katsete nõud, ei Päästa meid weel kärbeste nuht
Sageli piisab haiguse esile kutsumiseks tulemusena selgus, et tüüfuse pisikud pü- lusest. Tagajärjekamalt wõttleme kär
waid paarist-kolmest Pisikust, kuna nad siwad kärpse sisikonnas täiesti elujõulis- beste wastu takistades nende putukate
omawad haruldase paljunemiswõime: tena 2 päewa,. kolera pisikud kuni 24 Paljunemist.
tga Poole tunni wältel, sageli kulub sel tundi ja werise kõhusoojatõwe omad aga
Kärbes sigineb järgmiselt:
leks ka wähem aega, poolitub mikroob koguni 4 päewa ja tiisikuse eod koguni emakärbes muneb munad, milledest ilmukaheks iseseiswaks olewusets, need jälle 15—16 päewa.
omakorda — lõpmata.
Kui arwestada asjaoluga, et
Harilikult mikroobid ci oma liiku
kärpsed poetawad oma mustust kõikmise toõimet.
jale,
Selle tõttu nad ei suuda tungida inim- siis pole midagi imestada, et tüüfuse ja
organismi i s e s e i s m al t, waid nad Merisesse kõhutõwesse haigestumiste arw
pcawad selleks kasutama kõrwalist abi. kaswab koos kärbeste arwuga ja ümberMustus, Pesematus, puhastamata käte- pöördult — kaowad kärpsed kaowad ka
ga söömine, ebapuhtale juur- ja aedwil- ülalnimetawd nakkustõwed.

wad umbes 2 mm pikkused waglakesed.
Need kaswawad kuni 1 sm ptkkuseks ja
siis nukkuwad. Nukkudes omakorda arenewad tiiwalised kärpsed.

Et kaswada, selleks maglalesed wajawad toiw, ja kärbes munebki waid lnma,
kus toitu on külluses. Solgiaugud, puhkmekastid, wäliakäigukobad, laudad-tallid.

sigalad — need on kohad kus sigineb
Siinjuures peab ühtlasi märkin'..i. niusttuhat kärpseid.
mata wee joomine — kõik see soodustab ameerika teadlaste kinnitust, et wäh?nialr
Eriti kardetawad selles mõttes on
jade toiduks tarwitamil.e, halwa, keet-

tõwepisikute sissepääsu inimme elundi- 20 protsenti, si o. üks wiiendik tüüfuse
juhtudest, tuleb panna just kärbeste urSuwisel ajal on pisikutel üks suur
wele. Sellepärast^ ameeriklased hüüa^
abiline nende lewitamisel.
wadki tüüfust „kärpsetüüsuseks" ja hariSee abiline on meie harilik toakärbes — liku toakärbest „tüüsusekärpseks".
pealtnäha üsna süütu Putukakene. Kuna
Kõige ülaltoodu Põhjal peaks meile
käesolewal suwel on kärpseid tüütawalt olema küllalt selge, er
palju, siis on Põhjust pikemalt peatuda
paratamatult peame wõitlema kärbeste wastu.
tarpse kui siu a ima taudide lewitaja juu
res ja laiematele hulkadele selgitada Wõitlust peab algama juba iiletalwe elakärpsenuhtluse wastu wõitlemist.
nud kärbestega.' Kärpsed talwitawad taTäiskaswanud toakärbes ei ela suwel waliselt soojades ruumides, nagu köökiküll kuigi kaua — ainult kaks-kolm nä des, söögitubades jne. Oma sigineniist
dalat, kuid selle aja wältel jõuab ta ko- jätkawad nad siin aegajalt ka talwel.
hutawalt sigineda, munedes 500—600 Eestkätt Peame häwitama seesugused talluuna. 15—20 päewa Pärast arenewad witajad, sest siis ilumb kewade tulekul
neist munadest uued kärpsed, mis 1% kärpseid juba märksa wähem. Halastanädala wanuselt hakkawad omakorda mu- matult waja tappa iga kärbes, sest me ei
tohi unustada, et ühe kärpse järeltulijaid
nema. Kuna
sigib kümneid tuhandeid.
kärpseid areneb soodsal suwel kuni
Wäga heaks abinõuks kärbeste wastu
wiis päewa,
siis ühe emakävpse järelpõlw wõib heal on liimipaberid, siis mürgipaberid. Wõib

tesse.

aga solgiangnd ja wäliakaiMkyhad,
mis kõikjal ehitatagu tsemendist ja ohu»
kindlad, et kärpsed; ei pääseks ligi. Lisaks
peab suweajal solgiauke ja waljakäigukohti tühjendama wähemalt 7—10 päewa

järele ja desinfitseerima kloorlubjaga.
Waid sedasi takistame kärpsewaglakeste
arengut ja ei lase wõrsuda uusi kärpseid.
Ei tohi unustada, et
kärpsed wöiwad muneda ka inimeste
eluruumides,
kasutades selleks köögilaudade Pragusid,
kuhu sageli koguneb toidujätteid. Selle
pärast peetagu köögis ja kodus Piinlikku

puhtust: hoitagu toidunõud, lauad, kaPid ja põrandad ning solginöud hoolsalt
Puhtad..

Kärbes on mustnse kaaslane.
Puhtus häroitab kärpse. Kui häwitame
kärpsed, siis päästame iseendid müfuse,
werise kõhutõwe ja muude hädaohtlikkude
taudide küüsist.

juhul tõusta kuni 1^ miljardi eksem

laarseks. Sellepärast wõime küsida, kas ei

gast kinnipidamisel tuleks ka tööaandjapalgamaksja kohta maksma panna kindlad

fildasuwme

Astu&em võitlusse lo üdide £etdtafag.aJ!

likkuses siiski mitte nii suur, sest kärpse
järeltulijaist jääb ellu waid wäike protsent. Uuemate uurimiste kohaselt sigineb

Uus maks peetakse enamasti kinni maksukohuslase Palgast. Sellega muidugi langewad
ära sekeldused maksu kättesaamisel. Kuid pal-

„Tahan sinuga abielluda.
sa wõid mind teha õnnelikuks.

Kui naine seda tohiks, oleks maailmas
— nagu mees talle praegu esimesena
awaldab — ja öelda, et ta loodab olla kindlasti palju wähem õnnetuid abielu,
hea perenaine, teha abielu õnnelikuks sid ja lahutuskohtunike arwu tuleB Pu
rata, kuna neile ei jätkuks tööd. Miks?
jne.
Põhjusel, et naised on armastusasjus
Nii ei ole asi aga kahjuks mitte. Naine
palju targemad kui mehed ja et neile on
peab abieluküsimuses tänapäewal olema ka abielu palju tähtsam kui tugewamale
ettepanekute-tegemise õigust.
sama tagasihoidlik nagu wanasti, mil soole. Kui mehel tuleb abielus karm«Tean, et paljud selle küsimuse kohta naised weel laewaste wõimude abil loot tada
mõningaid pettumusi, on tal sadu
ütlewad, et naine tõelikult ju ongi wal- sid tanu alla saada ja selle lootusega ala- wahendeid
waljaspool kodu oma pett? llutaja, ning et abieluettepanekut tegew tihti suridki, ilma et neile ideaalne peig- musest ülesaamiseks
ja enese trööstima
mees tõelikul on nagu süütu kalake, kes mees pilwist jalge ette oleks lon ud.
seks,
kuid
pettunud
naisel
Pole neid mitte.
ahnelt haarab meelitama sööda ja ühes Tänapaewa tütarlaps julgeb kü> jele
Pealegi
piisab
naise
õnneks
juba armassellega ka •— õnge.
näidata oma poolehoidu, kuid see ei tä- tatud mehe omamisest. Ning
õnnelik
See ei ole siiski mitte päris õige.
henda kuigi Palju:
naine
lewitab
päikesepaistet
ka
oma
koMuidugi ei taha ma tõestada, et tänamehed oi ole armastusasjus mitte
dakondsete
hingedess-.
päewa naine alles siis meest märkab, kui
eriti taiplikud ja terawmeelseb.
see talle juba erilist tähelpanu hakkab
Üheksakümmend protsenti tigedaist ja
Ja ometi on õigus walida oma rah- ebatruudest abielunaistest on pidanud
osutama, wõi alles abieluettepanekut
kuuldes tunneb, et ta meest pööraselt ar wale presidenti igale naisele palju wä- abielluma wastu enese tahtmist, mõttes
hem tähtis kui oma lastele isa walimine. olude sunnil wastu esimese ettejuhtuwa
mastab.
Ei, nii tagasihoidlikud me ka olla ei Kuid ühte ta tohib, teist aga mitte. Ta mehe. Need naised walawad oma pett::suuda. Knid isegi moodsaim tütarlaps, ei tohi ise awada ust, mille taga laiuwad muse meestele wälja ja teewad nad waskellele mõni mees meeldib, ei saa sell? abielu õnn emaad.
tutawaks selle eest, et nad ei wasta naiste
Suurem osa naisi ei taha. mitte üksi kujutlusele ideaalsest mehest.
mehe wallutamiseks kuigi palju ette
wõtta. Eelarwamused on takistuseks ja abielluda, waid tahab abielluda just ni-

plarini. Õnneks aga Pole see arw tege

leidu teist kaudsemat teed hoolekandeliste summade hankimiseks?

tohiks mehele awaldada armastust

Meie, naised, oleme kaua wõidelnud
üheõigusluse eest. Oleme saawutanud
walimisõiguse ja tohime iseseiswalt töötades leiba teenida. On üks naisehinge
suurimaid mõistatusi, miks me senini
pole enestele julgenud soowida abielu-

sikushaigete ja teiste tõeliselt abiwajawate

kodanike toetamise wähesallitnwalt ebapopu-

Palju parem oleks, kui tütarlaps

Juuksed xeedattad
juähia afemasolu

saab kindlaks määrata koquni baiause
raskust. ' "
..ühes Miini baiglas uuris kaks arsti seda
nähet kölgi baigete juures. Arstid märkasid

Mõne aja eest pani keegi patoloog tähele, aga, er selliseid „traatjuukseid" rimeh fa.
ühest emakärpsest sügiseks waid 10.000— et wähjahaigeil meelekohtade ümbrusesse kas- iatesh tertoeter ja muid haigusi põdeiatel
15.000 järelwlijat. Ent juba seegi arw wawad süsimustad ja wäga jämedad juukse- mitte uksi wahjabaigetel. Seega wõib öelda'

on küllalt hirmuärataw, kui arwestame, karwad. Arwati. et selliste juuste järele et ..traat-juuste" omanik wõib põdeda
wabjasmigust. kuid kel need puudutvad ei
et iga kärpse turjal on harilikult mituPoe ktndlastr wähjahaigust.
sada kuni mitu miljonit kardetawat pisi-kut. Kärpse sisikonnas on aga pisikuid
Sport ja silm on
weel rohkem —
kuni mitusada miljonit.
ainulaadselt huwita-

On uuritud, kui kaua püsiwad kärpse

walt.
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maadlejale iriaml
Kuhjaga tasa kergejõustikiaste ebaõnnestu
mine. - Reo rewanfft GieberNga
testi Aolaania xõõmiwiutuses
kaotas jaapanlasele, muutus matsh- tuli ühe õhtu jooksul teha mitu matshi.
matshilt roosilisemaks.
Start oli tore. Tshehhi Klapuchi, kes
Eriti tujutõstwaks oli A. Neo kiire hiljem seljatas Ackerlindi 2.02 ja wõitis
seljawõit wabamaadluse euroopameistri ka sakslase Gehrongi, lõi Palusalu puhungarlase V i r a g i üle. See pani talle talt selili. Sellele järgnesid seljawõidud
aluse wähemalt olümpiapunktile tulemi- prantslase H e r l a n d' ja euroopa-

seks. Kui siis järgnes seljawõit amee- meistri shweitslase Bürki üle, millega
riklase Clemonsi üle — 8.09, käsi- ta oli juba saawutanud pronksmedali,
warre lukuga, ja puhas 3:0-wõit tugewa saanult ainult 1 miinuspunkti (tõõwõit

shweitslase Dätwyleri üle, oli juba 3:0 türklase Cobani üle). Kuna wapronksmedal kindlustatud. Sakslase hepeal A ck e r l i n d loobus edasiwõistle-

KakS kanget meestz

Kõikide kaalude maailmameister
wabamaadluseS ja kuldmedali-

mees K. Palusalu ning

hõbemedalimees A. Reo. Need

Siebertiga maadeldes arenes juba jaht
hõbedale. Neo oli algusest lõpuni aktiiwsem ja rewansheeris l. a. Saksasõidul saadud kaotuse täiel määral —
wõitis 3:0 ning saawutas hõbemedali!

misest, sest rootslased leidsid tema seljakaotuse Klapuchile wäärilt wilistatuna,
siis arenes Palusalul Nystrõmiga koguni

matsh kuldmedalile. See matsh

algas ettewaatlikult. Parteris keeras

Tegelikult wõib A. Neod pidada koguni Palusalu Nystrõmi kogu aeg jalust, mi
olümpiawõitjaks, sest Fridelli, kes selle et soomlane oli tihti seljakaotuse ohus.

tiitli sai, Neo seljatas puhtalt. Mati- Jammu ei suutnud peal olles midagi

kohtunik tahtiski juba matshi lõpetada, teha. 3:0-häältega anti wõit Palusalule.
lipu wõidumaSti
kuid punktikohtunik ei olnud seljatamist Esimene kuldmedal Eestile!
näinud.
Nyström jäi kolmandaks, loobudes KlaBerliin, 5 51 w a stu 15. au Mul täiesti lootusetuna paistnud olu- A. Palusalul arenes raskem wõitlus, puchile. Kristjan Palusalu on nüüd koigusti. Maadluswõistluste wõitjate kord, millal A. Neo oli kaotanud Fri- sest rida üllatusmatshe wältisid wastaste gi kaalude olümpiawõitja! Elagu!
järjesws on teada juba telegrammidest. dellile, Kukk kiirelt wälja langes ja Toots wäljalülitamisi, mille tõttu Palusalul
A. Adari-Adorf.

mehed heiSkasid sini-must-w alge

USA |a Saksa daell latkub
Owensi silmihüpe üle 8 m!
Neegersprmter
peab sõna.
— suhtes
USA ma
»ib.a/in Tb?ai5 J560*
' ' w—
it- m:steks
pretendentideks,
nhe mehe
medalitoojateks feui kõrk mustad. — Haakristilipp igapäew wöidmnastis. — Erakorraliue ja erakordsustega kaugushüpe

Kui tulla weel kaugushüppe juure, siiS

wõib märkida, et siin jagunesid olümpiamadalid kolme maailmaosa — Ameerika, Eu

roopa ja Aasia — wahel. Peale maailma
rekordi langes ka eurooparekord, mille purus-

tamisega toime tuli sakslane Long — 7.87!
Sakslased on kõigil aladel tugevasti aren»nud, ning Ameerikal on seekord rohkem put-

siiski eksisin ainult weidi. Lubasin poolaka gutamist esikoha säilitamiseks.
Olümpiastaadioni tribüün on igapäew, mi
Kucharskile Pronksmedali, kuid jäi neljanennelõunat: kui ka pealelõunati, olnud täidedaks.
Olümpiamängude seni peetud kolmel wõtst- tud wiimase wõimaluseni. Ka Adolf Hitler
luspäewal on igal päewal Saksa haakristi- on igapäew kohal wiibinud. Täna lahkusin

800 m alustasid kõik wõistlejad madalstar- lipp wähemalt üks kord kerkinud kõrgeimasse koos Hitleriga staadionilt. Tema aSBerliin, 4. augusti õhtul. Alltus scl ajal autosse, kuid mina ruttasin jaajärgnewad read leidsid kirja panemist dist, misjuures esimene start Lanzi „war- masti. Esimesel päewal kuulitõuke ja naiste- ma,
et sõita maadluswõistlustele.
Deutschland-Hallis, wabamaadluse wõistluste guse" tõttu ebaõnnestus. Esimene ring joosti odawiske Puhul, teisel päewal wasaraheite
A. Adari-Adorf.
jälgimisel. Õhkkond on ärew. Igast küljest tihedas tropis Kanada.neegri Edwardsi we- Puhul ja täna naiste-kettaheite puhul.

kuuldub ergutuskisa oma meestele, kes ras- damisel. Ringi lõpul asus etteotsa Woodfiwad kahel matil. Eriti suures ärewuses rusf. Areires duell kahe neegri wahel, ja a>lon Eesti koloonia. On lootusi kahele mvda- les wiimasel kümnel meetril trügis nende
üle, kuid kõik sõltub järgmistest matshidest: wahele itaallane Lanzi. Pärast jooksu
kas Palusalu wõi Neo kohtawad selle wõi lõppu wõis näha mehe wandumist. Mitte
sellega, kas nad wSidawad neid jne. Shtul sellepärast, et ta tuli hõbemedalile, waid, et
on wõistlused wäldanud juba neli tundi» kuid ei tulnud kuldmedalile. 800 m jooksust aseon arwata, et nad kestawad weel samapalju tatt start ja sinish kesk sirget rada, kuid
Toimetaja: A. Weldemann
aega. Siis aga ei jääks enam aega kirjutuse Lanzi oli selle ära unustanud ja hilines
lõpuspurdiga.
Waewalt
ta
aga
oleks
wõittegemiseks ja lennupostile saatmiseks, misFine sai suurmeistriks
pärast kiri tuleb kohe walmis kirjutada, waa- nud neegrit.
tamata sellele, et silmad kisuwad matile ja
Kerese suur edu
EdwardS platseerus kolmandana, korrates
ärewus suur.
seega oma Los Angelesi saawutust. Ka AmsZandvoorti
turniir on lõppenud. Eesti
Näib, et raskejõustiklased, eeskätt maad- terdamis on ta juba kolmandaks tulnud.
Kerese esimene rahwuswaheliue malejad, teewad kuhjaga tasa selle, mis jäi Seega igawene kolmas. Olgu juure lisatud, meistri
leeksam on sooritatud edukalt. Oleks liiga
puudu kergejõustiklastel. WiimaStest oli et Edwardsi hüüdnimes olümpiakülas on palju tahetud kui nõuaksime, et täpselt aasta
täna stardis Ruudi Toomsalu, kaugus- „must kapten". Ta on nimett Kanada ker- tagasi wälisrajal täiesti tundmatu Keres
hüppes. Mees, keS kodumaal erilist pingu- gejõuStiku valgetest koosuewa meeskonna oleks
pidanud suruma end kuur suurmeistri
tamata Ma suutnud ületada 7 m piiri, ei kapteniks.
tiitlini. Wõetagu arweSse seda, et 1935. a.
teinud kwalifikatsioonkatsetel ühtki seitsRagu lugejad wast weel mäletawad, pida- Eesti esiwõistlustel, siis kui KereS alles 3meSse meetrisse ulatunud hüpet ja mõistagi sin ma oma kirjutuste-seerias „KeS wõida- Partiilisel järelwöistlusel G. Friedemannign
ei pääsenud üldse eelwõistlustele, kuigi sinna wad Berliinis?" 800 m-is kõige rohkem saawutas Eesti meistri tiitli, arwasid enapääsemise piiriks oli Toomsalu wõimete kohta shansse kuldmedalile olewat Ben Eastmanil, mik maletajaist, et Kerese tiitel on saadud
tagasihoidlik piir — 7.15. Seetõttu tuli kui ei üllata inglased. Sett Eastman üldse juhuse ja Sunega, ja et Keres kindlasti ei
Jesse Owensil ja teistel suurustel pärastlõu- ei pääsenud Berliini, inglastest pääses aga wääri wanemaid maletiigreid G. Friedenal wõistelda ilma Toomsaluta.
üheksa finaalimehe hulka ainult Mc Cabe, manni, Raua ja teiste näol. Nüüd aga, aiSellest hoolimata OwenS siiski püstitas kes jäi üldse punktita. Ei ilmunud üldse Ber- nult 1XA a. hiljem on lool hoopis teine ilme:
uue maailmarekordi, hüpateS uuesti üle 8 m.
sinepiiwast on kaswanud wõimas puu. See
See tuli ta wiimase katsena, millal kuldmenoorur Keres, kes weel kaunis hilja kais
dal juba nii kui nii oli PeoS. Kohe pärast
ringi „kukepükstes", kelle nime tunti Eestis
seda ruttasid ta juure silmi-mehed, paludes
küll juba aastaid, kuid sealjuures arwati, et
weel kord hüpata filmi jaoks. Sellelgi hüpasi on ülespuhutud, on jõudnud juba nii
pel, mida küll ei mõõdetud, saawutas ta üle
kaugele, et ta nime wõib kirjutada: Pau!

8 m, hüpates täpselt sinna auku, millele

maandus wõistlushüppel. Owens on praegu

haruldases wormis ja Peab sõna, mida ta
olümpiakülas andis nende ridade kirjutajale:

saawutada kolm kuldmedalit. Kaks on tal
juba saawutatud ja kolmanda, 200 m-iS,
wist saawutab homme. Owensi senine tippsaawutus 8.13, on jäänud mingisuguse määruse wea tõttu maailmarekordiks tunnustamata. Kusitaw on. kas seekordnegi 8.06 tunnistatakse, sest walitses tugew tagatuul, mis
maratonitorni juures olewat awausest puhun«d kui ahjuuksest.

Päewa paeluwaimaks kergejõustiku-alaks

oli 800 m, mis nimetatud maailma intelli-

gentseimaks jooksuks. Selle wõitjaks osutuS

neeger Woodruff, keS selle üle 20-aaS-

tase wabeaja järele 800 m olümpiawõidu tõi

, nesti Ameerikale. Huwitaw on Sra märkida, et seni on Berliinis NSA-le olümpia-

medaleid toonud ainnlt neegrid. 100

m-is OwenS ja Metealfo, kõrgushüppes

Keres, suurmeistri ajutine kt (muuseas:

tat (arwatud wälja Wiiu 1922. 4.—6.

koht) langenud allapoole teist kohta.

Ameerika juut Reuben F i n e lisandas
oma mullusele Hastingi wõidule (eespool
Flohrist) onta elu suurima faawutise: wõidu rahwuswahelises turniiris ja suurmeistri
tiitli. Fine on seega 19-es ja noorim suurmeister. Juba Praha olümpiaadi ajal 1931.
a. maailmameister Aljechin tembeldas Finc i tulemiseks maailmameistri kandidaa
diks.

Juudid saawutasid suurmeisterkonnas he
gemoonia. Nende rõõm on seeparast suur.
Ksulsin kuis Tallinna tänawal kakS juuti
kohtusid ja üks neist hüüdis rõõmsalt: „Kas
tead Haimke! Meie meeS tuli jällegi esimeseks (odin iz naashihh) — Fine wõitis!

Zandvoorti lõPutulemuS: Fine 8^4,
m>aailmameister Euwe IM, Kere» ja
suurmeister Tartakower & 8*4, suur
meistrid Bogoljubow ja MarSczy
ä. 6, suurmeistrid Grünfeld ja Spielmann ja Landan ä b%, Doesburgh 4,
prof. Becker 3 ja Prins VA.

Rottingham on Käes!
Esmaspäewal algab ajaloolise tähtsusega
maleturniir.
41 üastat on möödunud sellest km 1895. a.
Hastingsis kohtusid kõik tolleaja male wäge-

wamad ja alles nüüd õnnestus koondada
kõiki male tippmehi ühele ja samale wõist-

lusele.

Keres ja Tartakower jagasid 3. koha). KuiWõistlewad Nottinghamis kõtt maailmagi turniiri lõpp wiimase 3 wooru naol andis meistrid: Euwe, Aljechin, CapaKeresele waid 1 punkti (wastasteks olid ka blauca ja LaSker ja kõik praegused prerängad mehed: Marüczy, Spielmann ja Tar- tendendid sellele kõrgele kohale: Flohr ja
takower), on Kerese 3 koha jagamine suureks Botwinnik, suurmeistrid Fine (wustsaawutiseks, Palju suuremaks kui 1. koba ja- ne!), Bogoljubow, Tartakower ja
gamine koos Aljechiniga Bad-Nauheimi tur- W i d m a r, maleimelaps (muidugi endine)
niiril.
Rezhewsky ja weel 4 inglast.

Keres jättis seljataha neli suurmeistrit
kuulsusrikka minewikuga: Bogoljubow,

Spielmann, Marõezy ja Tartako-

Estonia 2 — TZK 2 6:4!

Eile õhtul wõistlesid TJK-i wäljal Põhjawer ja rahwuswahelise meistri Prof. B e ck e r
Eesti A-klassi esiwõistlustesarjas Estonia 2
ja teisi meistreid.

— TJK 2. Elaw, hoogne ja wärawaterohke

Maailmameister Max E u w e, kellele ei reserwide-matsh lõppes Estonia wõiduga 6:4,
meeldinud, et turniiri keskmises osas Kerese poolaeg 3:1. Kohtunikuks oli R. Sillak.
wari käis ta ees -meetrilisel, wabandust,
tahtsin öelda ^-Punktilisel distantsil, wõttis

wägewa lõpusprudi tehes 2^ punkti 3 partiist Doesburghi, Maroczy ja Spielmanni

wastu. Maailmameistri tiitel kohustab!

25 Kalevlast Viljandisse võist
lema

Pühapäewal korraldab Wiljaudi s. s. S a„Mister OwenS — 10/2 sekundit on siiski Ega ei passi jääda mingile tagasihoidlikule kala Wiljaudis suured rahwuslikud kerge^kihnson ja Albritton. 400 m-is Williams.
4—5 kohale. Siis oleks malemaailmal kol,e jõustiknwöistsused. Tallinnast sõidab wõistf»,mnshf,pv^^ ^wk>ns ja 800 Woodrnss liigselt suur kiirus!"
„Andestage — minu pidurid ei tõotanud selge, et Euwe tiitel on saadud juhuse tõttu, lustele ^inlcwi 25-liikmeline spordiekspediiW^sqctest jällkidest Pole aga MM toonnd
korralikult!"
sest Aljechin ei ole kunagi Pärast 1911. aas- sioon.
medalit.
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Uudisleht

Kaks elu autorataste all
Autojuhtimist öppiwa neiu käsi wäSratas. — Eesti jalgpalli weteraan Kaotas oma mise. — Surm mehe silma all. — Wally RatMu
kirstupanemiselt keskhaigla surnukambrist

munud mees tõstab naise samasse autosse. Kiire sõit keskhaiglasse. Siin asuwad

tööle kirurgid ja teised. Kuid^ õnnetu
üle waadatud, jääb nendelgi üksteisele

tähendusrikkalt otsa waadata.
Liiga põhjaliku purnstamistöö on
tu ääres wõitleb pisaratega. Teame selleteinud autorattad.
tagi, et õnnetus nimekale spordimehele
Keha
on
muljutud,
käed-jalad murtuB.
on seda walusam taluda, et kõik juhtus
suur haaw kuklas
ta oma silme all.

See oli nn:

Tunni aja pärast ongi lõpp...

Muidugi, iga leinaja küsib, mikS Pidi
Alfred Ratnik on tolliametnik. Ta on see nii olema? Miks antakse rool inimese
wabanenud oma igapäewasest tööst, wee- kätte, kes ei oska sõidukiga ümber kara,
dab õhtupooliku kodus koos naisega, kel- miks pidi auto alla jääma just niisugune
„EsmasPäewa õhtul kella 8.30 ajal jäi Tallinnas, Kopli ja Telliskiwi täna- lega ta alles kahe aasta eest abiellus. See
wate nurgal auto A-88K alla ja sai raskesti wigastnda Alberti tän. 5 — 5 on wäike ja waikne kodu Alberti tänawal. inimene, kellel elu alles ees, kes oli tei-

Jiiks pole Heqna mõtted meie mätted?

sele elu andmas? Ka õpetaja Koppel
elutsew Wally Ratnik. Ta paigutati linna haiglasse, kus ta kella 9.30 paiku
heitiS hinge sisemise werejooksu tagajärjel meelemärkusele tulemata, Surma- Kuid warsti nad mõlemad loodawad näha kirstu juures Püüab nendele küsimustele »

saanu oli seitsmendat kuud rase.

ja kuulda siin rohkem elu ja kilkamist: wastust leida. Ta walib mottoks lause
noor
naine on lähenemas oma ema- Jesaja raamatu 84. peatükist:
riku tän. 17 elutsewale Liisa Kalb ergile, ja et selle auto juhiks on August õnnele.
PolitseiNsel juurdlusel selgus, ?t nimetatud auto kuulub Tallinnas, Wab-

„Minu mõtted ei ole mitte teie mõtted."

Seil. Hnnetufe silmapilgul juhtis autot neiu Erna M i l l e r. Autojuht oli

oma sõiduki rooli usaldanud prl. Milleri kätte, kuna see tahtis auto juhtimist
Siis nad lähevad wälja, et külastada
õppida. Õppesõidul siis juhtuski õnnetus, kuigi momendil autojuht Seil oli
Õpetaja
mehe
waneinaid. Saminuwad käsikäes
preili Milleri kõrwal juhiistmel. Niihästi autoi„ht Seil kui ka preili Mller
pool":
antakse kohtu alla inimese surnukssöitmise pärast."
mööda tänawaid, arutawad oina tulewiku

oma jutluses pöörab lese

.,dks läinud sina pärast wäsitawat Päe-

Nn asjalik-lühike ajaleheteade õnnetuste ja kuritööde nurgast.
Statistikud, kes ikka armastawad arwusid, on wälja arwestanud, et iga päew

watööd oina kodust wälja. et hiljem
wärskena tagasi pöörduda. Ja sul sli

Eestis kerkib keskmiselt kuni 5l) uut risti.

lele. mis Pidi tooma teie kodusse uue

valju teisigi ilusaid mõtteid, millest oli
üles ehitatud sinu kodu, ja sa mõtlesid sel,

Teiste sõnadega öeldud — iga päew fit-

rõõmu ja uue elu. Su süda oli selle juures otsatult rõõmus, kuigi sul ei puudunud argipäewa mured. Aga teie ei saa-

reb 50 iniinest. üks neist lõpetab oma
päewad tõwewoodis, teine on oma wiimase werstatulbaui wälja rühkinud ning
paneb aastate wäsimusest käed rinnale

nud neid mõtteid lõpuni mõtelda, sest siis

istusid walicle Jumala mõtted. Nüüd *

kokku, kolmandate-neljaudatega wõib aga

seisatad meie ees kaks kojuläinut.

nii juhtuda, nagu nüüd Walln Ratnituga, et talle kirjutatakse lühike nekroloog ajalehe õnnetuste ja kuritööde nur

" nmal ise tahab ju rlu anda,
miks ta mõtles nendega nüüd nii? Siin
meie seisamegi raske küsimuse ees, millele

gas.

Wliskümmend surnut päcwao,
üks neist äratab wähern, teine robkm tä^
helepanu ja kaastunnet, kuid kõigi nend^'
jaoks ometi meil ei jätku pisaraid. Paljud
lähemad hauda, ilma et kellegi süda selle
juures tunneks walutuksatuli.
Nüüdne juhtum, kus emakssaamist oo-

taw naine lõpetas oma elu autorataste
all, oma üksikasjult on siiski selline, et
õnnetuS polnud raske taluda aiuult kõige

lähedasemaile, wmd ka teistele. Seda
enam, et leinama jäi mees, kes alles paar

aastat tagasi edukalt tegewsportlasena
kaasa lõi meie spordiliikumises.
Nüüd kuuldub, et ajalehe õnnetuste ja

kuritööde kroonika omajagu oli ekslik.
Wally Ratnik oli pea oma wn maste
hingetõmmeteni meelemärkuse jnnres.

Surnukambris jutustatakse nii:

„... Mees oli haig^mjas kogu aeg

iö woodi kõrwal. SfniiTf, et ta walu ei
tunnuh. Ütelnud mehele, et mul pole

wiga midagi, mul on kahjugi-

fAW/NlAMS

idtertäš

wõime ainult nii wastata, et ta tähtis
neid suurest armastusest omale ligemale
jõminata. Jumala teed on imelikud teed.
Need wõiwad meie südamele olla walusiid. kitid ometi on Tema see. kes murtud
südame jällegi kokku seab igaweseks eluks.

Eks Kristus, kellel ometi oli suur wõim
käes, büüdis Isa poole: „Lase see karikas
minust mööda minna, aga sinu mõtted
A. Nntnik oma naise surn «kirstu äöres
äägu siiski sinu mõteteks!" Nii ka meie
veame
endid õppima paenutama Jumala
nut. sinust, et sa pead jää- ja mincwiku asin. Sü? ^.U.ab mtr-ju tahte ees..
Gigant lvälja anto, mille
m a n ü ü d üksi..
Seo kõik wõib olla õigus, need sõnad
Ztrstid, nagil seo nendel ikka kombeks
rooli taga on luiha meest sa naist,
wõiwad
anda troosti, kuid maiselt mõtmõlemad
naerunäol,
surijate juures, ei öelnud ka Wally Natnikule, et ei temal ega ka sellel, kellele sõiduki snunanäitaja punane nool hüp lewale inimesele nad ometi ei suuda täita
ta lootis eln anda, enam Pole lootusi. pab üles. Ialakäijail, abielupaar Ratin- tühemikku, mis walmistas teise inimese
Kuid autorataste alt purustatud kontide- kul, on nüüd teada, kuhu poole sõiduk ootamatu kadumine, nagu ei saa olemaga wäljatoodud naine ise waistlikult tai kawatseb suunduda. Ning selle järgi sea- tut heaks teha ka süüdlaste saatmine
pas, mis talle nüüd osaks saanud. Ja .mad nad ka oma sammud. Kuid sõiduk wanglasse.
„Koju mind wiige, kus see rahu
sellepärast, kui kellaosut pisut puudus pöördub hoopis teisele — nii jutustatakse
kallas..
pool 10-st, ütles ta mehele:
siin surnukambris — naine rooli taga
kaotab euesewalitsuse ja siis see kõik juh- lauldakse wägiwaldse surmaohwri kirstu
„Nünd ma hakkan sn-re-ma..."
ääres. See kojuwiimine — matuseteekond
tubki...
Ning ta surigi.
Auto sõidab uaisest üle, lohistab teda Rahumäe kalinistule on täna, neljapäeKuidas see kõik tuli? Pole kohane silmapilk usutleda meest, kes oma naise kirs- edasi. Siis auto peatub. Surmani hir wal kell 7.
Meil oli kaasaZ kuulus tpvfoja Tang Wii, kes polnud kuulus mitte ainult meie
maailmajaos, watd Ae maailma. Siis kui,luS hiWaja S e - K u. Kes teda poloks tuunud ehk temast kuulnud. Ainult kaljukits
ülal mägede? wLis wõistelida temaga. Siis
kuulus keerutaja M a - N a - N a ja weel

üha enam janunes kiituse järele, sundis neid
Kuulus, wõitmatu Tang-Wii. paistetanud
taga ikka suurematele saawutustele, sest suur selja ja käelihastega waewu suutis peos
osa kiitusest sai temale kui õpetajale ja ju- hoida r<nrdkuuli, weel wähem tõugata. Lu-

hile.

Nii kestis see päewast päewa, bommikust
õhtuni, kuni suurte wõistluste alguseni.
Kangelased hakkasid wäsima ja nende ükuulsam jooksja Lu--Sa-To. Ja palju hased ja liikmed walutama, kuid Re-Pe-Ko
weel wägewaid. Kuid siiski üle kSige nende õhutas neid taga, sest suur osa kiitusest, miltvägetvate oli weel wägewam Re-Pe-Ko. lele ta oli saanud maiaks, kuulus temale.
meeskonna õpetaja ja juht, kelle kuulsus paisAga ometi oleksid mehed sellel ajal pidanud

tis kui meie soojemaist soojem päike üle
Mina olen wana hiinlane Sen-Je. Õieti meeskonna. Temal oK kuulsusrikas mineV» polo hiinlane. Olen pärit Sti-Ee rahsva tvik ja tema kogemuste salto oli ammutakeZkelt. Ent selle oleme aegade weer^des matu. millest meie inimesed jõi>d õpetusi kui

murule koos keti otsa kinnitatud pommiga ja
«c-Ku suutis ületada kõrgusi, mis olid p a rajad keskpärastest keskpcirasematele.
Ainult kord tõusis meie lipp wöidumasii,
sedagi wmd poolwavdasse, Re-Pe-Ko mäles
tuseks, kes oli teinud enesele harakiri.
pichkama!
Km siis purjetasime tagasi koju, oli meil
Ja siis kui algasid suured wõistlused; pu- kaasas
wavd paar medalit, mida olid saatvuhüti fanfaare, heisati lippe ja löödi kiriku- tanud
need, keda polnich peetud sunrteks, mis
kelli üle maa, olid meie mehed piinatud ja oli nende
õnn.

unustanu^.

selgeimat allifawstt.

teisi wähemaüd rahtvaid.

Meid wSeti Wastu — olen unustanud luswäljale.
kus, sest olen juba lii^a wana, kuid arwan

Meie riik asus kaugel idaS. Märke, fyib
Wapper Sti-Ee. Puure Hiina weerel, wastu

Meil oli kõrge kultuur ja kuulsus — rik
kad ja wägkwad sportlased. Nende kuulsus
oli nii suur ja nende wõimed nii kõrged, et

wäsinud, et nad ivaewu suutsid tuikuda wõi st-

see oli umbes teie maailmajao keskpaigas —

nagu noori würste ja wäga kalleid külalisi.
Meie lipukangad palistasid nende ilma linna
meie hümni oskas wilistada iga
Wõpsime tusiloa endid wäga suurtena omas tänawaid,
poisike selles linnas ja alalõpmata piiras
wäiksuses.
inimparw, kellele pidime
Aga sellest suurest kuulsusest ja kütusest meie meeskonda
oma keerulisi kirjamärke kõifwõimaÄkkeks muutunud spordist tuli meile õnne- maailma
likele paikadele, mis pidid tähendama meie

Aga koju tagasi meie inimesed enam ei
läinud, peale mõne üksiku. Kaotused olid
olnud nii rasked, et seda raskust ei suudetud
wiia kaasa.
Kes läks läbi suure Hiina ja jäi sinna mägedesse tundmatuks lamburiks, kes riisilõikajaks ehk kes Purjetas kaugele lõunasse.

Ja wäikese kangelasliku Sti-Ee rahwas
onms alanduses siirdus laiali Hiinasse, aga
himlased asundasrd nende tühjaks jäänud

tu?. Tuli õnnetus ja häibi, et m* Pidvme kuulsaid nimesid.
unustama endid ja oma rahwa. muutuma
Meie inimesed, eriti kuulus Tanq-W^.
hiinlasteks, hiinlasteks, keda warem naerolid oma elu parimas wormis. Harjuti.?
sime. kuid meile nüüd küllalt head on.
Ja nüüd mina kirjutan teile kõigest sel- Wäljakuil. kesk teie maa walgetüweliste ja
lest, sest mina tunnen teid ja Hk wäikest heleroheliste lehtedega puid, olid meie inirahwast. Mina olen olnud teie ilusa maa- mesed imeteldawad nagu jumalused olümilmajao kuulsusrikkal pinnal. Jah, aga mil- pusel. Tang-Wii tõukas rauidkuuli, see oli
tookord ümmargune, suurem mehern5.lal?
Sellest on palju, palju sastaweereid ta- kast, rohkem, kui ssda kunagi warem oli mlgasi. Wõibolla oli see 11., 15. wõi koguni tu>d teie maakera poolel.
Se-Ku hüppas pilwrseid kõrgub,
81, olümpiamängude ajal. Mina olen juba
sellel liiga wana, mina Sen-Je, et seda To hirwnobeidusega kattis jooksu raim ia
täpfalt mäletada, kuid ma mäletan hästi Ma-Na-Na keerutused panid mürisema ofrt

nam: äikese ajal.
noid sündmusi tol ajal.
SAs purjetasime omalt wäikeselt Sti-Ce'lt
Mehe-d harjutasid hommikust hmt õhtuni
kmmele teie mandrile — olümpiamängudele. ja ikka suuremaks kaSwas imetlejate parw
Meid ei olnud palju. kuÄ> meie pisku oli nende ümber. Ja kui mehed hakkasid wäsima,
wäga tugew, et meie sõit kujunes suuvsmaks siis Re-Pe-Ko, nende õpetaja, nagn rikas
triumfiks sMlrtest raihtvaStest.
inimene saab ahneZS raha AveVe, Wtufest

Sa-To wärisewail jalul tuikus järele teisele
jooksjaile. Ma-Na-Na keerutas enid pikali

maa. Ja warsti vi mäletanud keegi end

olewat Sti-Ee'lane. milline nimi oli saanud
pilkeks, ning kõik hüüdsid end hiinlaste??,
nagu Tshingis Khani ajal kõikide asiaatide
soow oli olla mongoollane.

Nii lõpeb wailselt, nagu jõe suubuvnne

inerre, ühe kuulsa oleskelu lugu.

Aga see on mrnewik. mis ei tohi masendada helget olewikku. eriti praegu, mil teie
sangarid heitlewad jällegi olümpial.

Loodan, ja usun kindlasti, neil on etoi,

nagu ikka, ning nendega ei juhtu midagi sellist, millest räägib minu lugu, mis on tvaid

näide inimestest, kes tahtsid kaswada üle

enda.

Minu wanad silmad pole wäärt näha teie
uume^e suuri wõite. Kummardun maani,

R»-Pe-So Spetab oma alluwaid

re'c ''õb^r. wana hiinlane

Sen-Je.

Nr. 121

7

ttadtstehi

Viie mehe suurretk — ..Nagu kanamuna — pöiad sees..."

60-aastane merekaru läheb maailmare sile

„£t, meiei zl süte mitte!"
ftBel tooremas „Uudislehes" kirju gub kapten) sõnub rahulikul mereehituselt täiesti ernew -"walisist
paatidest
mehe
toonil:
toda eriline tsepeliini-tünviline paat,
Uue
paadi
idee
oinanir oi! uuau;ioina
et sellega purjetada ümber ilma.
„Nagn kanamuna — pojad sees.
leiutisele
isegi
patendi,
et nutte ei tekiks
Nüüd on jõutud niikaugele, et paat
Seest näib paat tõepoolest nagu mingi
on stardiwalmis. Lähemail päcwil suur kanamuna tühjaks puhutult ning järeletegijad.
alustawad omawalmistatud ja patenPaat-jahi ehitanline on sein maksma
veeritud uuematüübilisel jatztlaeival. kuhu siis on Peitu pugenud inimesed.
läinud 120.000 senti, wälja arwatud ehi.
Mille nimeks on „W ello-EstoNing siin, kanamunas" weitleme Pin i a". reisi ümber maailma wiis meest. sut inimestega, kes tahawad lähemail tajate töötasu. Paat on ehitatud nuie
Reisil läbistatakse Soome, Nootsi,
mehe Peale n. ö. kahasse? igaüks on
Tanzig, Poola, Saksa, Taani, Ho!° päewil ette wõtta
sisse
matnud oma osa.
landi. Belgia. Inglise, Prantsuse, Hisjnlge ja kange mereretke, midagi
Küsimusele, millest loodetakse elatuda
ta sims Tallinna meeste kawatsusest elu-

paama ja Portugali rannad, edasi
sarnast Ahto Walter! sõitudele.
maailmareisil, mehed ütlewad, et
Wahemeri ja Lõuna-Euroopa riikide
„Wcllol" tõmmatakse puri üles
„Kuhu siis süda ihkyb?" küsin meesrannikud. Sealt edasi lähet, reis läbi
tahawad hakata paati demonstreeSuezi kanali ja Punase mere Araa- telt.
rima.
biaZse, Abessiiniasse ja L.-Aasrikasse.
„OH jumal, kogu maailm on läbi
Teiseks
jn
esialgul
Peamiseks ülespida
„Jkka
ilm
a",
kostawad
mehed
Tagasi Euroopasse siirdutakse üle
lastud.
Waikse ookeani, läbistades India, Hii nagil kooris. ..Tahaks wälja sõita juba mise allikaks alewat aga postkaardid Teab, kas on wcetükti, kus Pole libisetud.
na ja Jaapani.
lähemail päewil, lliipea kui jaht saab paadi ja maailmarändurite piltidega, Niisugune on elu."
mida tahetakse teel hakata müütama.
Taewas oti wahepeal selgtltenud. Me
Edasi läheb jutt meeste keskel maailmareisidele Wõetakse kõne alla fa bil- hed seawad Puried üleo. et anda tiücliklu
jutine Tartu meeste, nelja wenna, wälja- pilti oina uuest „maailina-jahist". Köis
sõit purjepaadil. Wana merekaru Berg wabastatakse silla küljest, et jaht saaks
libiseda wetele. Puhub parasjagu tuult.
ütleb selle kohta üsna skeptiliselt:
„No, kui tuleb Pisut tormi, tuiskab Näib, et uutmoodi mere elukas oma ehU
niehed weel Peipsisse enne kui saawad tuselt lõikab kergesti lauteid. ^gatah-s
pakuks üldist huwi, kui asjatimdjad waeilmamerede wärawaid weel nähagi."
Ei ufi; mees, et sellise riistapuuga maks wõtaks lähemalt tutwuda uue paawõiks kuhugile ja kaugele jõuda. Aga diga ning selle wõimetega. Waremalt
noh — igaühe oma asi, igamehel enese olewat asjatundjad küll jälginud paaelu, sellega wõib igaüks talitada nagu di mudeli demonstreerimist, paadi enda
teglike omadustega asjatuudjad seni weel

arwab.

Küsin, kuidas selline uuttüüpi Paat lähemalt tutwunenud ei ole. Asi on

aga wäärt, et seda teha.
Paneb wastu näit. karidele?
Lõpuks weel paadi ehituse kohta:
..Sellepärast tnleb hoida sikmad lahti,
paat oma ehituselt tuletab täiesti
mis muud" sõnub wana merekaru.
meelde õhnlaewa,
„Aga kus ei ole takistusi? Jgalpool.
ainult selle wahega, et nwlemad Paadi
Km autoga sõidan, süda alati wari-

seb sees, et masin wõib tormata
Tsepeliin-jaht sSidnwalmiS; iilal nurgas kapten

Maailmarändureid külastamas

päris walmis", sõnub üks noormchist

Huwitab lähemalt, kuidas, kes ja mil Boris Iga.
„Olete enesele siis kindlad?"
wiisil tahetakse siirduda ohtlikule ilma„Paar proowisõitu on tehtud — kõik
reisile läbi kümnete merede ja ookeanide.
läks
hästi. Mis hullemat wõib tulla
Seda peawad selgitama alljärgneedaspidigi..."
wad read.
,.Aga ookeanid? ..."
Kopli rannas n. n. Kiili dokis seisab
Nüüd kergitab kulme laua ääres is«
praegu mingi paat, mida esimesel näge
wanaldane mees. Ta naeratab ning
misel wõiks pidada mingiks w?e tsepelii- tuw
sõnub siis:
niks.
„No, olen neidki risti ja põiki uuri-

wastu posti.
Merel pole midagi, ei posti ega kändu ..
mis seal wiga lasta..
«Merepeal on ka toredam surra", ütleb üks noorimehi,
Aga wana kapten ei lepi sellega.

otsad — esimene ja tagumine — on

täiesti koonuse tippudega ning peal on
mastid. Sisemus jaguneb kolme ossa:
keskel on kajut wõi meeskonna päewane

eluruum, kahelpool otsades tühimikud
toidutagawarade ja kraami hoidmiseks

ning magamisasemed meestele.
Paadi ehitamine on kestnud ühtekokku
„Ei, merel ei sure mitte.
untbes kolmweerand aastat.
Merel olen küll peaaegu sündinud, seal
Lõplikuks wäliaehitamiseks kulub weel
surra ei taha. Tulen maale ja nin wis- mõningaid päewi.

kan leitsaku wälja ..."
Kes on tnlewascd maailmamerede
Kapten Berg, nagu öeldud juba eel
wallntajad?
pooli, on sündinud Naissaarel. Lapsena
Nagu
selgub,
on enamik neist Tallinna
On keskpäewane aeg, kui teen wäikese nud ning tean asju. Ei seal ole hullu hakanud tallama juba merd ning ei saa- mehed. Boris Iga ja Peeter Karu on
gi
seda
wist
unustada.
Nelikümmend
tvistid; tulewasile ilmarändureile.
midagi..
aastat on sõitnud suuri meresid. Kitsi- pärit Wiljandist.
Neid on wiis meest: kaptenina mana
,,See on meie tulewane kapten", sõ- mnsele, kus on käidud, lööb wana uhkelt
Enamik meestest on waremalt juba
meresõitja ja kaugesõidn kapten
nub J^a. «Mees, kes sõitnud neliküm naerule, lausudes:
nterd sõitmid.

Berg, meresõitjatena neli noortmeest: Boris Iga, Ilmar Mesila,

mend aastat lärjest merd ning oskab
seitse-kaheksa keelt."

Karl Tomson ja Peeter Karu.
Ning areneb jutt nüüd juba maail
Jõudnud sadamasse ei leia alul silm mareisi juhiga. 5dipteu Berg, kes on

paadi lähikonnast ainsamatki meest. Ho, Naissaare mees ja praegu M-aastat
wana, on wäga optimistlik.
ritsondil seisab aga wihmapilwi.
Hetk hiljem kerkib kellegi pea ümara
Loodab kõigiti sõidu kordamine-

paadi sisemusest, Mees waatab taewatusse.
laotust ning lausub Peale esialgset tut- Paadi kohta ütleb, et see on kõigiti hea.
wuktamisjuttu:
Kingi wäike, peaks paat tegema tunnis
«Tahtsime wärwida. Nüüd aga ei wähemalt oma kaheksa miili, mis on li
gikaudu oma wnsteist fUommrit. Suu
sao iga minut tilgutab alla wett."
remaks plussiks on aga see, et
Mehel on õigus.
lained ei saa lüna paati — see on
Krabinad hakkawadki käima. Sajab.
pealt kinni.
Ronin ilmarändurite paadi sisemusse,
üllatuseks on see hoopis suurem ja mu- Ainult kajutiawaus on olemas, sellegi
gawam kui esialgul wõiks arwata. Nõn saab halwal ilmal kinni panna. Paat
danimetatud kajutiruumis wõib wabalt istub wees umbes 6 jalga, niis on wõl5seista püsti, jääb peakohal ruumi weel lemisi wäike sügawus.
ülegi.
Nagu selgub weel, on paat ehitatud
...Wijutis" laua ääres istub neli meest, endise Tallinna-Pirita laewaliini pida
suitsud hambus. Üks wanemaid, aas- ja Tamm«nku plaanide järele nmg <m
ta 60—60-nf ümber, (nagu Päratz jel-

& ^f ž ■ -

&¥% i
JWi meresõitjat ja nende kummaline sõiduk

Nr. 121

lUtditMf

8

SivcpiHc Narvast
Tallinlane ostab Narwa maiustustest lagedaks ja ruttab N.-ISesuu
plaashile, tartlane aga ei hooli maiustustest ja tunneb huwi waatamiswäärsuste wastu. — Välismaalaste «haiguseks" — ikoouade
ostmine. — Agulitänawail wihutakse heina teha labidatega

Suuted kaotused
Waenlane wõitles vahvusega — nagu käigust Saksa keiser Wilhelm 2. järgmise

meie tema poolt teisiti oodata ei või aruande.

nudki. . .

Meie imestust äratas mtt uks vaike
saksa ristleja,

4. juulil, 1916.

„Kauuau ette Teie Keiserlikule ja Ku
ninglikule Majesteedidele järgmist Ska-

mis oli abiwlt jäänud seisma kahe gerraki lahingu kohta, mis leidis aset

võitleva poole wahele. See laew tülis- Saksa ja Inglise merejõudude vahel.
23. ja 24. aprillil meie Poolt ühe
tas kartmatult meie suuri laevu ka siis
weel oma ainsast terweks jäänud suur- vaenlase mere kindluse vastu ettevõetud
pommitamine andis meile soodsaid tagajärgi. Waenlane oli sellest löögist hell ja
ei tahtnud, et meie kordaksime veel teise
niisuguse. Ta hakkas ennast liigutama.
Meie kuulsime, et ta gruppeeris oma
nagu see kõigiti kohane Inglise mere-

tükist, kui laew ise oli waid rusuhunnik.
Meie laevastiku personaal — nii ohvitserid kui ka meeskonnad pidasid end nii
päevase kui ka öise lahingu ajal ülewal

wäele ja selle traditsioonidele. Ma ei

jõudusid ümber ja wiis need siis

leia küllalt sõnu, et neile wäljendada oma
kiitust. Kõikjal — suurtel laevadel, rist.

Ootasin ära kuni „Seydlitz" pandi

lejatel ja häwitajatel

laiali mitmesugustesse baasidesse.

uuesti korda ja kavatsesin siis inglastele
nende kodus anda uue löögi. Enne kõike
ohverdavat wahwust.
saatsin wälja kõik sõidukõlvulised allveeOhwitserid ja meeskonnad olid külma- paadid. Need läksid maikuu keskpaigas
tverÄised ja otsustavalt julged. Haava merele ja kogunesid Inglise tähtsamate
tute wcchwuS Aetas aga kõik seninähtu. sõjasadamate ette nagu: Hum^e. Firth

nägin ma ainult suurt ja ennast-

Laewade masinad töötasid lahingu of Forth, Maray Firth ja Scapa Flov.
ajal wäga eeskujulikult, koguni pare.
Nad pidid luurama sadamate ees
mini kui neilt teadsime loota. Sellest ja kui vaenlase jõud väljuvad merele,
nähtub, et masinate personaal täitis oma siis neile andma löögi. Nende peamine
kohut suurimal määral. Sellejuures ei ülesanne oli aga luuretegevus.
pea aga mitte unustama, et need imme-,
Meie laevastik valmistus rünnakuks
seb seal all sügavates laevakeredes ei
teadnud midagi lahingu käigust ja neid
ei saanud seega tiivustada ka edu, mis
dekimeeskonnale, kellele kõik näha, an
nab uut lahinguindu ja energiat. ^
Paljud laewad saawutasid lahingu
ajal kiiruse,
millist nad warem kunagi polnud saanud

See annab * paremat tunnistust sellest,
kuidas all laevakeredes tehti tööd.

vigastatud laewad suudeti enamikult

kahes suunas — Inglise kallastele loode
suunas ja Skagerraki. Esimese ülesande
läbiviimiseks oli meile õhulaevade Iuur°
vältimatu, sest see oli koht, kus meie ei

Tänawu on narwakatel wõimalus näidata nvd aastad tagasi. See tulewat sellest, et
külalislahkust. Nii palju on kämud tänawu rootslased, kes moodustawad välisturistide
turiste piirilinnas, mida üldse ei mäletata. enamuse, on rohkem huwitatud Narwa rootTänawail wõib kuulda juba päris keelte-segu. siaegsest minewikust kui hilisemast weneajast
Kuid ka sisemaiseid turiste ja huwironglasi ja wenepärast.

on haruldaselt palju. Muidugi kõige enam
Tallinnast ja Tartust. Peab ütlema, et meie
pealinna ja ülikoolilinna inimeste huwid
ning maitse on märksa ermewad. Nii kõnelewad pagarid, et kui saabuwad pealinlased,
siis ole aga mees walmistama m-^uS.usi.
Kooke süüakse kuhjade-wiisi. Tee nii palju,
kui tahad, puudus tuleb ikka. Tartlased ei
näi aga hooliwat maiustustest. Nemad on

et mängida supelsaksa meie suurimas kuurNarwa on wana linn ja seepärast
ordis, kuna tartlasi huwitab enam wana kuidas.
Narwa oma waatamiswäärsustega. Käiakse narwakad ka põlised linnainimesed. Seepä-

wikatiga niitmine ou tülikas küllalt, üks
muuseumites, maa-alustes käikudes, kindlus- rast
majaperemees sai kuskilt wana wikati, häi-

tes, tarnisid waatamas jne., kui aega jääb gas paar korda ja oligi wikatist lahti. MeeS
üle, siis minnakse ka nagu muuseas Narwaimestas, et kuidas maainimene niisuguse niriistapuuga mitu aastat järgimööda miSeda kodumaiste inimeste kohta. ,Wälis- gela maha
suured maa-alad tihedat heina.
maalased aga ostawad kokku igasugust prahti, dab
on kiwe ja kände küllalt, kuid
et wiia mälestusena kaasa. Eriline huwi on Heiuamaalgi
wikat paendnb üle nagu habenuga üle tüüaga kõige wastu, mis on wenepärane. Sel- kalise
näo.
lest tulebki, et ostetakse kokku ikoonasid.
Linnamehest
heinaline wõttiS siis labida
Wäärtust neil ei ole. kuid paljuks on siis ja kukkus wihtuma
heina niita tänawu, nii
ostjate hulgas asjatundjaid. Sageli maksekiwid ja muld tuiskas. Heinategu Narwa
takse rohkete kaunistustega, kuid tegelikult et
aguli-tänawail wiidi nüüd lõpule. Aguliüsna odawa ikoona eest ränka raha. Hinna- kodltd
röögiti lahti umbrohust ja eks seegi ole
lised ikoonad on tawaliselt üsna lihtsa wä- samm edasi
kodukaunistamise alal.
limusega ja need juba ei tõmba".
Tänawu kurdetakse siiski, et huwi ikoo>

JSesuhu.

nade wastu ei ole enam nii suur, kui mõ-

.Uudisleht" toob majasse rõõmu!

meile kõhiapool Skagerrakis palju sood
sest see koht oli vaenlase baasidest

kaugel ja seega hädaoht meile

Oium&iaoõisttuste aoamisett:
.'ldolf Hitler ja olümpiamängude isa krahw Baillct-Latour saabuwad olümpi a staadionile

„1loa%s£esti" Mustmaualdu&ed

Adai&ext £uiqate

Hipper pidi vaenlasega kokku sattu-

des võtma vastu lahingu

poolt.

lase kaubalaevad.
Jellicoe.
Pealaewastik pidi Hipperile merele
Nii kirjeldab Inglise laevastiku ülem- järgnema kell 4.30 pärast lõunat. Kõik

juhataja Skagerraki lahingu südmusi. merel viibivad allweelaevad said hoiaSee kirjeldus on tunduvalt erinev sel- tuse, et 31. mail ja 1. juunil on oodata
lest, mida teatas oma keisrile Saksa lae waenlase jõudude sadamast wäljumist.
vastiku ülemjuhataja.
Kuna meie miinitraalerit) olid murdSaksa laevastiku ülemjuhataja ad- nud waba tee läbi waenlase Poolt panmiral Scheer esitas Skagerraki lahingu dud miini wäljade, siis oli meil tee merele lahti.

Õhulaevade luure oli halva ilma
pärast ikka veel võimata.
Kell 7.37 enne lõunat teatas allvee-

Paat „H 32", et ta näinud wnk>s 70

uuemates mustrites

miili Firth of Forthist eemal kaht suur'

soovitab odavate hindadega

torpeedopaate, mis sõitnud lõunapool?.

Riidekauplus
B. Volga &H.Paim

Kell 8.30 pärast lõunat teatas Neumünsteri raadiojaam, et Scapa Flovsl

4 PSrnu m"**' 4

enam kaugel, kohwikud hakka sulgema uksi —

hooaeg on lävi...

sam,

tasid meie meremehed ja laewad igal ja häwitama ka kõik ette sattuwad waen-

iimberuimetatnd

juure ja tegemist on kõigil. Waat' selles on
Narwa omapära: kohwikultuur areneb laias
kaares ainult suweti! Eks sügisel, see pole

suured saia- ja sepikusöõjad.
Kodukaunistamine edeneb NarwaS jõudHuwide lahkuminek on weel teistelgi alaSüdalinnas ehitatakse uusi rahwaparke
del. Tallinlased „kihutawad" Narwa jaa- salt.
wõõbatakse maju. Agulis aga niidetakse
mast wõimalikult kiiremini Narwa-Jõesuhu, ja
tänawail heina, et muru oleks ühtlane, wõi

dan siinkohal kõigi Inglise laevad? mees-, misest. -

Tallinnas, Valli 8

tuuri ja seepärast nad siis ka kiratsevad.
Kewadel awati terwe rida uusi kohwikmd

tohtinud end vastu tahtmist hsi.i sundida lahinguks. Sellepärast oli lahing

väiksem.
tulepiirkonnast wiia wälja ja juhtida ko
dusadamatesse. Jällegi tänu neile mees- Ka siingi oli ju õhulaevade luure wajatele masinate juures.
line, kuid mitte wältimatu.
Ei saa unustada ka laevastiku saniKuid meie ise teadsime wäga hästi, ?:
taarmeeskondade suuri teeneid. Neil löök Jngliste ranniku suunas oleks oltuli sageli töötada wäga rasketes tingi- nud palju mõjuvam, sellepärast Pidasime
mustes, kuid nad tegid oma töö eeskuju, ka seda võimalust silmas ja kaldusimegi
liftilt ja päästsid õigeaegse ja kiire abiga selle poole. Sellepärast andsingi
palju inimelusid kindlast surmast nina 23. mail kõigile õhulaevadele wäljakergendasid haavatute valusid. Meie lennuks valmisoleku käsu. Kahjuks oli
wõlgeneme neile suurt tänu.
ilm halb. Laewastik ootas 23. kuni
30. maini asjatult lahingukorras, et õhuLahingu suurim raskus lasus lalaewad saaksid lennata wälja ja teha
hingriftlejate laevastikul
luuret.
(nende soomus oli tunduvalt nõrgem
Luurejoudude ülem wiitseadmiral
kui waenlaste laevadel), 6. liinilaevade
eskaadril, 1. ristlejate eskaadril ja 4. väi- H i p p e r sai minult käsu oma jõudukeristlejate eskaadril ning ka hävitajate dega olla walmis 31. mai hommikul kell
flotillidel. 5Wid need laewad, olles ala- 4 sadamatest lahkuma ja minema luuliselt vaenlase raske wle all, täitsid oma rele Skagerraki ning enne pimeduse saaülesanded eeskujulikult. Sama on ka budes end näitama Norra ranniku lähemaksev teistegi laewade kohta. Väljen duses, et inglased teaksid meie merel ole-

kandadele suurimat tänu. Olukord nõu.
Ms meilt osavust ja vahvust ja seda näi

Äri õitseb eriti hästi Narwa kohwikutel.
Talwel Narwas vi harrastata kohwiku-kul-

lahingulaeva, kaht ristlejat ja hulga,

on väljunud kas kaks suurt lahinglaewa
wõi hävitajate grupp.
Kell 8.48 ennelõunat teatas allveepaat „1l 66",
ta näinud merel 8 waenlase lahinglaeva ühes ristlejate ja hävitajatega.

(JärgnÄ.)

Meeleolurikas kooswiibimine Pangodi jSrwe kaldal. — Südamlikud terwitused juubilarile
Teisipäewa õhtupoolikul korraldas k.-ü. tuse liikmeid dir. Piirojat, J. SisaZ„Noor-Eesti" Tartus ühise wäljasõidu Pau- k i t abikaasa ja tütre Kadriga, riigikohtugodi järwe kaldale, et seal edasi anda oma nikku Grüuthali ja teisi, n<rgn hr.
anstusawaldusi ühisuse kauaaegsele nõukogu

esimehele, riigikohtu prokurörile Adalbert
L u i g a l e, kes esmaspäewal, 3. augustil,
pühitses oma 50-dat süunipäewa. ühisest
wäljasõidust wõttis osa kogu „Noor-Eesti"
personal, alates juhtidest kuui jooksupoisini,
terwe rida külalisi ja ajakirjanduse esindajad

Ainelod, kirjanik Oska-r Lutsu abikaasaga, Enn K i p p e l i t, dir. Adam soni, toimetajat E. Roonet. dr. Sum-

b e r g i. adw. M. P ä s s a jne. Kohal olid
ka „ Noor-Eesti" kaasomanik tööstur A.

Raba abikaasaga, pearaamatupidaja

L e u t s abrkaasaga, tema abi AI b e r g. prl.
— kokku umbes 70 inimest. Haruldaselt Uu- Laas. toimetaja AuSta. korrektor S i isas looduses wiibiti kuni südaööni ja sõbralt- rats, trükikoja juhataja M i s s i k s o n

kust ning mecleolurikkast koosviibimisest wiidi

abikaasaga, köitekoja juhataja Kuusik ja
masinameister J a a n s o n. Trükitöölised
Wälja sõit autodel ja omnibustel toimus, olid väljas terwes koosseisus, väljaarwatut
„ Noor-Eesti" p ropaganda-„ ministri" A. waid need. kes Viivisid valveteenistuses.
Feldmanni korraldusel Tartust öhtupooMul
Esimesena tervitas juubilari riigikohtuni
kell neli. Umbes tunniajalise sõidu järele
tvaheldusrikastel mägimaastWudsl jõuti Grünthal, kes omas kõnes esile tõi juubilari
Pairgodi järwe äärde, Pikksaare seltsimajja, suuri teeneid ta laialdasel tööpõllul, «iti
kaasa Parimaid muljeid.

kuhu selleks ajaks omast talust oli kogu pere- aga just „Noor-Eesti" kauaaegsel juhtimised

konnaga „ transporteeritud" ka juubilar. Tema kõnele järgnes mitmekordne elagu"-

Wiimane abikaasaga terwi-tas seltsZonda ning hüüd ja tervitused dir. Adamsonilt. kirjanik

külalised andsid talle siis oma „giro" kir- Enn Kippelrlt ning paar ..maksulist riida" ka
jastusühisuie personali poolt kingitud wõö- kirjanik Oskar Lutsu poolt, mis esile tõi torrasteraamatusse. Selle järele istuiti rikka- milise aplausi.
likult kaetud lauda ning laskuti kiirelt sõb- ^ Tujuküllasele koosviibimisele vidulaua?
ralikusse westlusse.
järgnesid ringmängud ja tants haljal muru^
„Noor-Eesti" juhtivatest tegel-is^st wö>? Koo>5w'ib'.inise lõppvaatuseks oli'iärwe esmajoones silmata ühisuse asiaa^.ial-direk- tcnnine" bärra Raba poolt, mi,'!? järele u:i
-torit hr. Kivistet ühes äiv >-,i, juha duti tagasi Tartusse, ku-ijuur>'>
tuse estmeest hr. Melsot abikaasaz^, luha- aja kestel lotos võimas eesti - laul/
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Samal ajal aga igatsesin tema häält kuulda, teda aidata ja temale
kõik Katariinllst ju minust jutustada. Seal istusin siis tema kõrwal,
kui ta mulle awastas enese üksilduse, ja tema naine oli minu juures.
Sammsammult tuli minu iile tahtmine wisata raamat tänawale ja
sellega kustutada terwe päew tninu mälestusest.
Aga ma ei saanud sellega toime, sest mõtlesin kätele, mis olid puudutanud tema lehekülgi. Mõneks sekundiks katsusin ausameelselt män
gida mõttega, Katariinat mõjutada, et ta pöörduks tagasi tema juurde,
See mäng tegi tulematult walu ja ma teadsin, et ma ei wõinud Katariinat enam kaotada.
Nagu waras hiilisin oma korterisse, et peita raamat oma paberite
alla enne kui mind kuuldakse.

Kirjutuslaual lamasid lahtilöödult üksteise peal raamatud india
arhitektuurist, buddhismist, Inglise koloniaalpolitikast, Ghandist ja soola-

streigist, ja pali^keelte grammatika. Ma polnud jõudnud kaugemale
esimesest leheküljest. Minu südame rabutus oli muidu nii armastatud
tööl wõtnud kõik hoo.
Kikiwarwul läksin mööda koridori edasi ja jäin momendiks seisma
magamistoa ukse ette.
Vicky erutatud hääl sosistas midagi wäga iseäralikku. „Jumalapärast, Katariina, jääge haigeks."
Ma ei läinud edasi, häbita kuulatades jäin oma kohale.

„Teie wõite mind uskuda, et tunnen teda suurepäraselt, ta on
armas poiss, aga nii kerge."
Kuulsin teda siia ja sinna kõndiwat, Katariinalt ei tulnud ühtki
häält. Äkki ütles Vicky: „Wõib olla teie ei mõista mind nüüd. Tean,
et ta teid armastab, nii hästi, kuidas ta oma kergemeelsuses wõib armastada. Seepärast jääge edasi haigeks. Alles siis, kui ta seda äripäewa armastab, olete kõik saawutanud. Wõi ei taha teie midagi
temalt?"
Katariina ei wastanud jällegi. Vicky kõneles edasi: „Loomulikult,

muidu teie poleks ju tulnud tema juurde, arluan ma. Palun teid, kui
armastate teda ja tahate õnnelik olla, jääge weel wäbeks ajaks haigeks.
Ainult weel kolm-neli päewa."
Ma wärisesin. Mida küll Vicky seal kõneles? Mispärast ei wastanud Katariina midagi, mispärast ei keelanud ta seesugust jutuainet?
Kohe aga küsisin eneselt erutunult, jaäB ta tõesti edasi haigeks,
siis teaksin ma palju temast.

Nüüd oli päris waikne ukse taga, nii, nagu oleksin ina ise kõik
unistanud. Hiilisin tagasi ja läksin weel kord, seekord aga kuuldawate
sammudega mööda koridori wannituppa. Wist küll terwe pool tundi

pistsin oina pea waheldamisi kuuma ja külma dushi alla, et jällegi
mõistusele tulla. Siis, tundega, nagu oleksin koos riietega oma läbielamuse kõrwale heitnud, otsisin oma parema ülikonna wälja. Kui ma
lõpuks siis olin Katariina juures, unustasin kõik muu. Vicky, taktiline

küllalt, jättis meid wäheks ajaks üksi. Meie ei ütelnud midagi, ma
tohtisin jällegi tema kõrwal istuda, ja meie waatasime üksteisele otsa.

Härra Müller ei näinud sugugi enam nii halb. Mõnikord. pole
esimene mulje, mis saadakse inimesest, siiski mitte õige. See oleneb mui
dugi ikka olukorrast, milles ise wiibime.

Nüüd kaldusin ma arwama härra Müllerit päris sümpaatlikuks
nooreks meheks. Ta teadis kõiki minu raamatuid, kõneles wäga kenasti

mõnest artiklist, mis olin kirjutanud Ameerika üle. Nagu ta praegu
seal istus, mõjus ta päris korralikult. Ainult, et ta wahel Vicky selga
õrnalt silitas, leidsin olewat asjatu. Aga mis on armastajate jumes.
asjatu. Mulle näis, et see oleks wäga, wäga ilus, kui mä ka nüüd

saaksin läega. Katariina selga paitada. •

tegi lõbu panna tähele Viktoriat ja Katariinat üksteise kõr
wal. Harwa wois küll näha nii suuri wastandeid, .nagu. nemad.. Mitte
ainult wälistlt Polnud nad seda, kuid niisamuti ka kõigis teistes asjades. Wöisin sellest hoolimata mõtelda, et aja jooksul nad-mõistawad
hiilgawalt üksteist. Kus wõisid küll Katariina mõtted praegu olla? Nad
olid minust lahkunud. Nad olid mingisuguste probleemidega tegewuses.
Ta suu tõmbles. Ta selge näo pinna all mänglesid närwilised musklid.

Korraga tõstis ta silmad üles Nägin neis pisaraid. Ta haaras
taskuräti järgi. Siis langes ta ohates tagasi ja pööras end küljeli. '
Tõusin üles, et istuda tema kõrwale woodi äärele
„28äsinud?"

Ta noogutas waid.
Vicky ja härra Müller sosistasid koos, nad olid täiesti ainult endiga
tegewu'?s.

„Kas peame teid üksi jätma?"
Wastuse asemel tuli ta käsi teki alt esile ja pani end minu käele.
Surusin seda tugewasti. Ta waatas kord weel üles, siis langesid ripsmete kaared üle tema palgete õrna ümaruse.
*

Ei kunagi pea oma kerget südant kaasa wõtma sügise wihmasse ja
tuulesse! Need on katsed, mis halwasti lõpewad. Tundsin seda enose
juures. Sest kui ma järgmisel hommikul Vicky poolt sain majast wälja
saadetud, sõitsin trammiga õige kaugele linnast loälja ja hakkasin sealt
jalgsi tagasi tulema.
Wihma ei sadanud enam, hall taewas rippus madalalt maa kohal.
Mustalt Paistsid sügisesed põllud läbi raagus Puude. Nad olid kurwad
ja Paljad. Mõnikord kukkus unustatud wihmapiist okstelt, siis kostis
tasane ning üksildane bääl. Muidu oli wäga waikne, wäljaarwatud
tuul, mis mulle kurjalt wastu piibus, kui astusin tühjale maanteele.
Sammusin julgelt temale wastu ja ta haaras mind ägedalt jäise kül
musega.

Mul oli külm, pullower, mida kandsin wihmakuue all, soojendas
waewalt. Mida ägedamalt tuul mini^ kallale tungis, seda jonnakamalt
rändasin selles wõitluses edasi. Minu nägu põles kangest tuulest, hittgasin kiiremalt ja kergemalt. Ja seal oli tuul korraga minu taga, nii
et ta mind tagant tõukas ja waewalt mulle enam häda tegi.
Lõpuks wõitis mind suur wäsimus, see tuli nii äkki, et ma jäin
lihtsalt seisma, llhtegi sammu Poleks ma enam wõinud leha, ja nii
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" „Hollaa, Vumalä eest? Ma ei teadnud, et teie olete mul kannul,"
hüüdis mu kaaslane. „See oli kena wäike wösa. Kindlasti oleme maha
kihutanud mitu miili. Kõrwaldanuksin selle hundinäru, kui ewinuksin
/püssi kaasas. See suur seal, kes oli wasika kallal, oli jultunud elajas.
Ta ei lasknud teda enne lahti, kui ma polnud enam kahtekümmet meetritki

eemal. Ratsutanuksin tast peaaegu üle.

Ma ei usu. et wasikas on wäga raskesti wigastatud, aga need
werejänulised kuradid tulewad tagasi, et ära wiia waest loomakest. See
on Pahim weiste kaswatamise juures.
// / Nüüd aga pühwlid! Kas usute, et hundid saanuksid pühwliwasikat
ema juurest ära wiia? Ei iialgi. Isegi mitte terwe kari hunte! Pühwlid
jäÄvad tihedalt kokku ja noored ei lähe eemale.
Kui hädaoht ähwardab, liitub kari kokku, loob frondi ja woitleb.
See on oiwalisim pühwlite juures ja seepärast karjatusid nad warem
armutute, lõpmatute hulkadena preeriates."
Selle karjamaa osa kõrgeimast punktist waatasime ringi üle mäe.
tippude, tasandikkude ja kuilude ja otsisime pühwleid. Wiimaks silmasime

ühe kõrgendiku taga tõuswat tolmupilwe, ja siis ilmusid nähtawale
suured, mustad plekid.

„Fram! on läinud kaugelt ringi ja ajab nüüd karja meie juurde.
Ootame siin," ütles Jones.
Kuigi pühwlid näisid wäga kiiresti jookswat, siiski kestis kaua,
kuni nad jõudsid meie waatluspunktiks olewa künka jalale. Nad sörkisid

suletud massis ligemale, nii tihedalt koos, et ma ei saanud neid loetleda, aga ma hindasin neid umbes wiiekümne seitsme peale.

Frank ratsutas siksakiliselt nende taga, hõljutas lassot ja surus
walja kilawaid hüüdeid. Kui ta meid märkas, peatas ta oma hobuse
ja ootas. Nüüd aeglastas kari oma jooksu, peatus wiimaks ja hakkas
sööma rohul.

..Waadake cattalowasikaid," hüüdis Jones waimustatud toonil.
„Waad>ake, kui arad nad on, kuidas nad hoiduwad päris ligi oma emabele!"

Wäikesed tumepruunid loomad olid ilmselt hirmunud.
Ma tegin paljusid edutuid katseid neid päewapildistada ja lakkasin

wiimaks, kuna Jones ütles, et ma ei tohtiwat nii ligidale ratsutada, ja
olewat parem oodata seni, kuni nad on korrali aetud.
Ta wottis minu kaamera ja saatis mu karja seljataha. Ma kuulsin
aparaadi klõpsatust, kui ta tegi üleswõtte. ja siis kuulsin ma teda äkki
täis hirmu hüüdwat:
«Tähelepanu! Tähelepanu! Keerake oma hobune ümber!"
Mürisewad kabjahoobid saatsid ta sõnu.

Ma nägin suurt pulli langetatud pea ja ülestõstetud sabaga sööstwat mu hobusele. Ta wastas Franki käskiwale hüüdele wihase möirgamisega.

Ma Äin selle karwase elaja imewäärsest kiirused kui halwatud ja
istusin cibiiult sadulas. Spot pöörles ringi nagu teljel ja põikles teelt
wäledu-sega^ mis oli imeteldav-

Pühwel jäi seisma, kraapis esijalgadega maad, raputas wihaselt
oma wõimast pead. Frank ratsutas ta juurde, karjus talle ja andis talle
lassoga paar hoopi. Seepeale wiskas pühwel weelkord sarwedega relwas-

tatud pea selga ja pöördus siis tagasi karja juurde.
„Neetud walge klepper," ütles Jones/ „See polnud õige teie poolt.
Frank, anda harjumatule uustulnukale ratsutamiseks Spot. Muide, et
tohi seda hobust üldse lasta pühwlite lähedusse."
„Spot tunneb pühwleid, nad ei tule tema ligi," wastas Frank.
Aga harjunud wahwus oli kadunud ta häälest ja ta waatas mulle
küllalt häbelikult. Ma teadsin, et olin surmkahwatu, sest ma tundsin
teatud omapärast külmust näos.
„Noh, waadake kord sellele, hei!" hüüdis Jones. „See ei meeldi
nmtte sugugi!"

Ta osutas karjale.
Loomad peatusid rohus ja tõuklesid edasi-tagasi. Juhtloom töstiI
pea, teised surusid aeglaselt koomale.
„ Torm!. Liiwatorm!"

Jones asutas kõrwe suunas. Tumedad, kollased Pilwed kui suits
hõljusid ja weeresid lähemale ja lähemale. Nad laienesid, awanesid kui
hiiglaroosid ja pöörlesid ning sulasid teineteisesse. Lakkamatult wäanlesid nad edasi, kustutasid päikesewalguse.

,.Meie peame tõttama," karjus mulle Frank. ,.See tarm wõib kesta

kaks päewa. Meil oli wiimasel ajal paar wäga halba tormi. Laske
oma hobusel lennata ja katke oma nägu."
Kohin, mis meenutas lähenewat tormi ulgumerel, tuli üksikute
tuuletougetena. nagu langewad hobused kiirel jooksul.
Pikad tolmulipud tantsisklesid paljudes kohtades, hõbewalge rohi
päinutus maa ligi, ümarad salmeipõõsad weeresid meie ees.
Tuuletõuked muutusid pikemaks, püsiwamaks, tugemamaks. Siis

sööstis müriiew tormituul huludes sekka ja mässis end nagu mingi
kollane. ^n''c--taw kate meie ünificr. Ma sulgesin silmad sa katsin näo
taskurätikuga.

Liiwa puhus nii paksult, et täitusid mu kindad, wäikesed kiwid
tabasid mind nii kiiresti, et ma tundsin walu läbi riiete.
Õnneks jäi Spot mugawalt hõljuwa. sörgi juurde, niis oli mulle
kõige wastuwõetawam liikumiswiis. Äga ma hakkasin muutuma Vängeks

ja suutsin end weel waewalt hoida saduläs. Kuid enne weel kui ma
söandasin loota, iäi.Spot seisma.
Kui ma wõtsin taskurätiku näo eest. siis nägin ma Jimmi seiswat
plokkmaja tuulestkaitstud küljeuksel. Kollased, wöödilised, wilistawad
liiwapilwed jagunesid wastu hütti põrkudes ja kihutasid edasi, jättes
wabak? wäikese, tolmuse, 'heleda ruumi.

.^"ot/ei lase end meeleldi lüüa," hüüdis Jim, aidates Mind
sadulr*-.

Ma waarusin majja, langesin pühmlinahale ja jäin sinna täiesti
kurnatult lamama.
Jones ja Franl lnlib Paar minutit hiljem, mõlemad ni^iui jäinedat, pulbrilist liiwa.

II9A

14

15

seisin ma ja ootasin. Paar fteomttot Taftn hüüdmata edasi sõita. Mul
polnud mingit lõbu lasta end tagasisõidul läviraputada. Wäsimus las'
kus kui tina minu õlgadesse, pidin kotina kokku wajuma.

saadawad mind wahe maad, jääwad õnnetult maha. Kõik, mida puudutan, wäriseb põrmuks." Ta surus pedaalile ja auto hakkas liikuma.
Kui auto aeglaselt edasi sõitis, jättis ta walulise pilguga põldusid

Lõpuks siiski näis õnn mulle naeratawat. Suur, ilus tõldauto

jumalaga.
„Meie oleme wana suguwõsa ja meil on juba must tveri soontes,"
Ütles ta tasa.

peatus kohe, kui tõstsin käe. Tüüri juures istus tõmmunahaline mees.
Tema silmad köitsid mind kohe, ja midagi neis puudutas mind iseäralikult. Ja muidugi, ta wõtwat mind meeleldi kaasa, ütles ta, ja mind
weetles, rohkem temaga kõneleda, et teada saada, mis elas tema liikumata näo taga.
Ta sõitis wäga kindlalt ja rahulikult, pöördus wahel minu poole
ja waatles mind kõrwalt pealiskaudse pilguga.
Otsisin kramplikult jutuainet, kuid minu wäsinud ajule ei tulnud
midagi meele.

Seal algas ta ise.
„Troostitu see loodus," ütles ta ja näitas käega põldudele. „Ia
see taewas," kõneles ta edasi. „Hoolimata kõigest, armastan seda maad."
Uskusin, et tema sõnad polnud sugugi sihitud minule, waid kõneluses iseenesega õhku wisatud. Hoolimata sellest näis ta ootawat wastust, sest ta waatas mulle äkki kaua ja tähelepanelikult otsa.

Mul polnud midagi ütelda, tundsin ennast wäikse poisina suure,
armastatud sõbra kõrwal.
„Üks sigarett?" küsis ta nüüd. Ta sirutas minule lameda hõbedase
toosi. Siis tüüris ta auto tänawa kõnnitee äärde ja wottis jala gaasilt.
Kaua aega silmitses ta waikides enese ees olewat maastikku. Wõisin

näha tema ilusalt wormitud profiili autopeeglis. Tema silmad seisid
lähedal üksteise kõrwal. Tema suu oli wõõrapäraselt täidlane ja suur,
mittemehelik, aga ilus, nagu poisisuu.' Waatlesin tema kitsaid käsi, need

olid wana suguwõsa tunnistajad ja tuletasid meele raskemeelseid,
õrnalt hämaraid õhtuid. Leidsin, et näisid nad wäsinud ja erksad ühtlasi. Peaaegu lapselik armastus ja weel suurem kaastunne tema wastu

läbistas mind. Ma usun, ta oli lõpmatu kurb.
„Sel aastaajal," ütles ta ärapöördud silmadega, „sel sügisel olen
ma pea alati üksi. Iga aasta." Ta raputas pead, nagu imestaks ta
ise enese üle. „Usun, ma ei taha seda sugugi teisiti, ja siiski tulen enesele

ette ikka nagu mahajäetud."
Kohe peale seda ta kummardus ja wõttis taskust raamatu. „Kas
tunnete seda? „Unsug des Sterbens", Mulfordi oma?"
Raputasin pead. wõlutud tema hääle kõlast, see oli sügaw, pehme,
kusagil nagu murtud.
„Muidugi, teie waewalt wõite seda tunda. Olete kindlasti weel
liig noor, et otsida sarnaseid asju." Wäike naeratus, mis awas tema
buuli, tegi ta näo weel kurwemaks ja weel armsamaks.
!,Mees, kes seda kirjutas, ütleb, et wõib tugewa ja puhta mõttejõuga" saawutada kõigi oma soowide täideminekut." Ta pani oma käed
õrnalt wäikse raamatu ümber.
„M5m aeg aitas see mind, tegutsesin selle järgi. Siiski ei täitu
minu" soowid kunagi." Ta pani raamatu meie wahele nahkpadjale.
„Mis puudub minu mõtetel? Puhtus wõi jõud? Kõik inimesed, kes

Nüüd sõitis ta kiirelt ja hoidis rasket sõidukit rahulikult libedal
maanteel.

Istusin segasena tema kõrwal. Kui wähe oli ta ütelnud, ja kui
palju olid tema sõnad mulle awastanud. Terwet elu, kohutawc^ saatust ja suurt waesust. Kui liginesime linna esimestele majadele, oli
mul hirm teda nii ruttu jällegi kaotada. Meelsamini oleksin palunud,
et ta sõidaks aeglasemalt.
Wihm hakkas jälle sadama. Weepiisad kukkusid raskelt wastu latt-

seruutu. Pühkija surises ühetasaselt siia ja sinna.
Siis tulid esimesed inimesed, kes askeldades ja kiirustades põgenesid wihma eest. Wihkasin neid, wihkasin kõike, mis wõis astuda minu

ja selle mehe wahele, kõike, mis mind kiiremalt temast lahutas. Kir-

janik minus oli hull selle järgi, teda tundma õppida ja teda täiesti
mõista. Loomaaia juures palusin teda peatada. Ta astus wälja ja
ulatas mulle käe.

„Elan siin lähedal," ütlesin ma. „Ja tänan teid wäga."
Ta hoidis minu kütt kinni.
„Mmu nimi on Peeter Boot. Kui mci teid tohiksin kord jälle

näha..."

Kaugemale ma ei saanud, ta noogutas surus minu kätt wäga

tugewalt ja ütles wäikese pealiigutusega:

„ Carlo Bongrani, — teie wõite mind leida Itaalia saatkonna
kaudu. Saan wäga rõõmustama."
Siis, juba tüüril, ulatas ta mulle selle wäikse raamatu. „Wõtke
see. Peatse nägemiseni!"
Sõiduk libises minust mööda, hoidsin raamatut enese wastu suru'nlt, tugewamalt kui seda teadsin.
*

Tunde, mis järgnesid sellele „peatse nägemiseni", on raske kirjeldada.
Tundsin end wäiksena. Ma uskusin, et pean surema enese halwa südame
tunnistuse pärast. Häbenesin ennast, ja olgugi, et Katariina oli ainuke
naine minu jaoks, soowisin, et ta Poleks lahkunud C&trlo Bongranist.

Ei kunagi pole ma tunuud nii Palju sõprust, kui tema wastu.
Minu mõtted läksid segi, niipea kui kujutlesin, kui üksikuks oli teinud
teda Katariina. Ja weel piinarikkam oli teadmine tema lähedusest, sest
teadsin korraga, et wõiksin tema niisamuti kaotada kui Carlo Bongrani.
Ka mina wõisin ilma temata langeda sellesse lootusetuse kuristikku.
Kõndides lõin „Unsug des Sterbens" lahti. Esimesele küljele oli
uks käsi maalinud ümmarguste tähtedega nime „Carlo Bongrani". Et-

tewaatlikult tõmbasin lehe wälja ja peitsin oma kirjatasku. Mul ei
tulnud ühekski silmapilguks mõte anda tagasi raamat tema omanikule.
Ma teadsin, et ei tohtinud teda uuesti näha.

..Uudislehe" romaan ..Wiimne xreenakütt"
17

20

ja wihm lvõiwad teatud tingimustel olla wäga ebamugawad, aga kõik

Me ratsutasime üle lainelise tasandiku, wastu jahedat, elustawat
tuult. Taewas oli tume ja plekiline, kaetud kaunikujuliste pilwedega,
mis ennustasid tormi.
Sel ajal kui me nii edasi traawisime, seletas Jones kolme erilise

nad kokku pole midagi wõrreldes lämmatawa, torkiwa, pimestawa liiwatormiga.
..Kindlasti annab ta päikeseloojaku ajal järele," seletas Jim.

taimeliigi söödawäärtusest. milledest üks, mida ta nimetas pühwliherneks,
torkas silma oma ilusa, sinise õiega.
Warsti oli hütt kadunud me silmist ja me nägime waid weel laine-

Ja tal oli õigus. Umbes kella wiie ajal waibus kohin, wul lõtwus

list tasandikkn, kaljumüüri Punaseid rahne ja mustasakilist Bukskini
tippu. Natukese aja Pärast silmasime me wäikest weistekarja. Mõned

Kogu paew mässas ja möirgas kõrwetorm.
Tolm tungis läbi hütiseina rohkearwuliste pilude, laskus meie rõi-

wastele, kus meie toidu ja pimestas meie silmad. Tuul, lumi, rahe

Kohe enne õhtusööki kõlas teine tume kolkimine wastu üti ust.
Jim awas, ja sisse astusid üks Emmetti poegi ja keegi wäga kõrge-

kaswuline mees, keda meist keegi ei tunnud. See tundmatu oli nagu
liiwakuju. Oli waewalt midagi, mis polnud tema juures liiwast: mõningates kohtades tükike riiet, suur luupeaga nuga, etteulatuw kandilme lõug, pruunid palged ja wälkuwad silmad.
„Ronige maha — ronige maha, ja astuge sisse, wõõras," ütles
Frank südamlikult.
„Kuidas käsi käib, sir?" ütles Jones.
„Juba kaksteist päewa olen ma teie kannul, ooberst Jones," wastas wõõras tigeda naeratusega. Liiw nirises wäikeste, walgete ojakestena ta kuuelt.

Jones näis järele mõtlewat.
„Ma olen Grant Wallace," jatkas uustulnuk. „Ma ei saanud teid
kätte El Tovaris, Williamsis ja lipukülas, kuhu ma hiljusin päewa
wõrra. Jõudsin pool päewa liig hilja Wäiksele Coloradole. nägin teie
karawaani ületawat Moncaupie Washi, kuid liiwatorm pidas mind kinni

ja lahutas teist. Nägin teid hiljem Suure Colorado wastaskaldalt, kui
teie lahkusite Emmetti majast ja ratsutasite piki punast kaljuseina.
Kind nüüd olen ma siin. Meie pole senini weel teineteist tundma

õppinud, mis ilmsesti pole minu süü!"

Õhtusöök sel õhtul oli wäga rõõmus olemine, kuigi liiw krigises
meie hammaste wahel. .
Wõileiwad olid pehmed ja kerged, sink lõhnaw ja maitsew. Ma

wAsin wälja toosi maasikaniarmelaadi, mille suutsin tollel weeta kõrweretkel suure kawalusega wälja meelitada mormoonidelt, ja seda terwitati
rõõmsate hüüetega.
Wallace, wabanenud oma liiwakattest, säras näljase mehe tänulik-

kusega, kes lõpuks jälle on oma sõprade juures hästituntud laua taga.
Ta kaewas sügawaid auke kartulipudrusse ja laskis wõileiwadel kaduda
sellisel wiisil, et see teinuks au india mustakunstnikule. Aga suurt knnjooni, mille ta kaewas mu marmelaadisse, poleks saadud teostada tasku-

loomadest karjatusid mäestiku tuulewarjulisel küljel.

Waewalt olin ma neid märganud, kui Jones jälle surus wälja
oma indiaanlaskisa.

„Hunt!" karjus ta ja, kannustades oma suurt pruuni hobust, kihutas edasi nagu tuul.
Ainus pilk näitas mulle paljusid lehmi, mis jooksid minema nagu
äkilises hämmelduses, ja nende lähedal suurt, walget hunti, kes lõi just
maha ühe wasika. Mitte kaugel sellest seisis teine walge hunt. Mu hobune

tegi hüppe, nagu kuulist tabatud. Ning äkki sööstis minust läbi teadmine, et kardetud hetk oli tulnud.

Spot (Plekk) — mustang ewis ainsa musta pleki oma walgel
karwal — puristas, nii nagu wõib puristada waid täiswereline raske
solwamise puhul. Jonesi pruun oli saawutanud umbes sajasammulise
edumaa. Ma pidin nüüd teada saama, et Spot ei wihanud midagi rohkem kui seda. et temast jõutakse ette. Pealeselle ei lasknud ta endast
kellegil ette jõuda, sest ta oli kiireim hobune karjamaal ja uhke oma
paremusele.

Ma paiskasin kordamatu sõna tuulde, mis pidi selle kandma tagasi
hüti ja Franki juurde, ja rakendasin siis kogu waimu- ja lihastejõu selleks, et püsida Spoti seljas.
Jones oli sadulas sündinud ja umfres kolmkümmend kuus aastat
söönud oma igapäewast leiba sadulas, ja pruun suutis joosta. Joosta
pole siin õige wäljend — ta lendas. Mu endawalitsemine kadus hetkeks
täiesti, kui ma nägin, kuidas need sada sammu pruuni ja Spoti wahel
wähenesid iga hüppega. Spot sirutas end wälja, näis tihedalt liibuwat
maa ligi ja lõikas läbi õhu kui tugewajõuline auto.
Kui ma ei kuulnuks ta kiireid, rütmilisi kabjalöõke ja iga hüppe
juures ei põrkunuks üles, siis olnuksin weendunud, et ma ratsutan linnu
seljas.

märkustega.
„Pole midagi farbdnlumiint kui t-Vltsntatud loom. Mlit wana sõber,

Ma püüdsin teda peatada.
Samahästi wõinuksin ma katsuda winnata ..Lousitaniat" sidumisnööriga sadamasse. Spot oli selle peal wäljas, et jõuda ette pruunist,
ja ta tegi seda, hoolimata sellest, kas ma seda tahtsin wõi mitte.
Tuul puhus mulle näkku ja laulis mu kõrwades. Jones nägi wälja
nagu kindel kera udus ja muutus ikka suuremaks ja suuremaks. Äkki
joonestusid ta Piirjooned selgemini mu Pilkude ees, äge liikumine andis

Dick Rock, suur kütt ja teejuht Idahost, heitis nalja uiu nõummete üle,

järel, ma tajusin lõpuks jälle sadulat. ia siis märkasin ma. et Spot

kunstiga.
Elaw kõnelus keerles koerte, pumade, hobuste ja Pühwlite ümber.

Jones jutustas meie elamusest karjamaal ja lõpetas mõnede tabawate

kitid kolmea-"^"" pvll surmas ta. Ma ütlesin talle, et need loomad
tunnewad teda küllalt niipalju, et teda surmata, ja md tegid jeba.

rahuldus sellega, et püsida Jonesi kõnval, wisata Pea püsti sa umdata,
et ollakse wördne.

Fr. 1£1

ItadUtelU

Meie odawate raamatute müük jätkub?

Müüme allyoolnimetatud raamatuid kuni „Juluithz Puyziad

80 /.. hinnaalandusega
Raamatusõpradele omalt poolt wastu tulles oleme määranud meie kirjastusel ilmunud raamatute hinnad kuulmata odawad

saavad ülihuvitava
taamatü&agu
kui lõikavad välja BJutuIehe* romaanid ja
köidavad raamatuks. Juba see üksi tasub
„Jutulehe" hinna mitmekordselt. Igas „Jutu-

Raamatute pealadu — „lludlsleye^ talitus, Rataskoewu Y. ToMnn. Postiga tellides tuleb meil- kirjatikult teatada, missuguseid raamatuid soowitatse saada. Raamatute hind maksta läh«ma»se postkontorisse meie jookswale arwele nr. 29 (raamatute hinna wSib saata ta kirja sees) aadressil: .Uudislehe- talitus. Ratastaewu 9, Tallinn
Raha saabumisel saadetakse raamatud postikuludeta katte.
Praegune
Praegune
hind:
hind

K. PartS: „KaS wõlt wöi surm" I anne . . . Kr. Y.SY
II . . . .
. 0.50

M....
3 annet korraga ostes .

A. Hinnom: »,Põlise waenlase waStu" . . . .
R. Borgelin: „Danevrogi lipu all" I anne . . .
n„...
Ajakirja „Olion" 1935. aastakäik. 582 Ihk. . .

..Lõbusaid mänge" I anne (parem, ajawiidet) .

N*
„S0lm§ kamp"
€>. Blake «Naine teisest maailmast" (pSnewusromaan)

Mür Jükat: „ArmaStuse narrid" (312 lhk.) . .

W. Bridge: «Neeme saladvS"
Max Brand: «Wörukael"

Louise Gerard: «Kummaline noormees" (pönetvus-

romaan) ;
D. Frome: «Kes on järgmine?" (pSnetvusromaan)
Rafael Sabatini: «Awonne austajad" . . . .

M. Eliot: „MasiniNimene"

Fred M. Smith: „Alshiiri armuööd" (seiklusromaan)
Filmiromaan: «Inimesed trellide tagant" . . .

V. WKiams: „5. juuli 1914" . . . . ^ .
©. Binns: «Leekiw poolkuu" .

. o.so

^ 1.20
„ 0.65
. 0.40
. 0.80
. 2.50
. 0.16
„ 0.16
. 0.16
. 0.20
. 0.60
. 0.30
. 0.2Ö
. 0.20
. 0.20
„ 0.30
. 0.20
. 0.16
„ 0.1B
„ 0.30
„ 0.30

H. John Cooper: «üliarmas maanteerSÄtel"

(põnewusromaan)

«Laulew narr" sfiüniromaain)

lehes" ilmub 2 raamatuksköidetavat romaani.
Eelmisi MJutulehti" on võimalik saada „Jutu-

lehe" talitusest ja lehemüüjatelt. «Jutuleht*
maksab 10 senti.

. . 0.20

. Kr. 0.20
A. Ridley: «Roheline masin" (romaan) . . . „ 0.20
R. Brandt: „Smtrseikleja armaStuS" (romaan) . . 0.50
H. de Vere Stackpoole: «Waikse ookeani woolaw

kuld"

O. BinnS: «Lvmilind"

R. Stametrf: «Tsaari neetud kalliskiwid" (põne-

wusromaan)
Agathe Cristie: «Aktsiaselts seiklejad" ....
A. Ramsah: „3 eocktaM" (seiklusromaan) . . .
«Eksirännakud metsiknS lSSneS" (seiklus-

romaan)

Joh. Selg: «Patt" (hulvitatv seiklusromaan) . .

Romaan „MeeS kolme näoga" . . i . . . .
Hans Heiier: «Saatuslikus keerises" (seiklus-

romaan)

Theodor Koort: «Kaks kuud Nizzas" (seiklus

romaan)

Kes kingiks vaesele, noorele, vigasele, kuid
sümpaatsele neiule

0.80
0.20

VIIULI

0.20
0.30
0.20

Vdib olla kinkijale heaks sõbratariks.
Slt. „Muusika trööstib".

0.80
0.20
0.20

Naine,

päetvauudiseid. — 21.30 aja
näitaja-õiendus
ja ilmateade.
0.50

— 21.35 wana tantsumuusi
Ins iunbiD sarnane, kes tvõtad
0.20 kat. (R. Salongi ansmnbl). elu tõsiselt, tahaksid jagada

— 22.15 moodsat tantsumuu-' enda nmresid-rõõmusid üksiku

Samad raamatud müügil: Tartus, „Uudislehe" sikat „ Estonia" suwiaiast. noormevcga (wadr. ^e-

abitalituses, Suurturg 11 ja Ajakirjanduse kesklaos »Pressa", (Mängib John Pori ja tema set waikset manidülli. Tule.
ootan ftnd ammu.
Rüütli 11. TtaVtotr**, Raamatukauplus E.Priimann Vikk24 orkester) < — 22.40 reportaa
.STtrj. slt. „Oleksin bea"

shi Berliini olümpiaadilt.

(Heliplaadid. Reporteerib O.
Lõtvi). — 22.55 päetvauudi
seid.

ricsinadaisd põrgus

Neiu!
.Sfitt oled lüinpaame. ja lõ-

ESTONIA TtftTPIMAlAŽ'12:

bus, — aga üksik, siis tulwuneme waba aja üdiselt tveet-

imseks. ^anad. 20 a., !ühem lastu. SUrt slt. „xsürt 20."

Noor Pariisi advokaat pr. Maroger valib Kuradi
saare vangide koloonia oma mesinädalate veet
mise kohaks, paneb seal tähele vangide viletsust
ja häda

Lgp. wormikandjad linrrrtb!

Crmtl)inr(cliscö ja tnut Ülda
inega, 20—.'-U) a. luaiiiiiMnc-?,

tui oinate. todu li-m finMit
teenistuse, tctcn-x looiiinvaö
tõsist tuttrmU hea 'õdra leid
miseks 4 noorr fomti
kena toai nn;-va, icifnüa

Sellest laiate huvitava kirjutise värskes „Juttllehes**«

1'aSlun maa ncnid

.STirtaö soto sa
tirzeldnsega palun
Polwa, Rosina Ed.

Jutud samas „Jutulehes":

„Miljoni dollari eest Juua", „Völutud neeger", ,,Vana
prantsuse miniatüüre", „Pariisi ködilookesi", „Sarja

Siim" |a kaks raamatult «köidetavat romaani, mõistatused
ja nalfad — need meeldivad kftiglle*

Nõudke 99Jutulehte" lehemfiüjailt* Hind 10 senti. Tellides 45 s.
kuus, 3 kuuks 130 senti. «Uudislehe* tellijaile 30 s. kuus.

Jluta^e

eluloo

saata:
a

kaupliis. „<^ewr 21."

ll)", „Hele 21", „^ai!e IV.

„Hudisleke" Oloormer^r
fut oled iifiif ja tunned niarsits tuüvu tõiü^s mõnes
ieUimi&eg.a Utjt,
!'orral:ku maanciii^a^ ^iõue-

1. augustist!

taw foto ?a eneseliricldiis^
Slt. „Si. noormees".

Wanem lesk proua, kinnis-

Raadio saatekava

Kes laenaks
vigasele harit. neiule aastaks Kr. 100.—

tööettevõtte avamiseks. Tagasimaks kindlus
tatud. Slt. .Olen omanik".

Vikerkaare saunas

NeliapLewal, 6. augustil

,/Uudislutud"
Hind ainult 10 senti. Nõudke lehemüüjailt
..Uudisjutud" ilmub raamatu kujul igal laupäetrxrl.

Tellides maksab ..Uudisjutud" 4õ senti kuus, 3 kuuks 130 s..

„UMslehe" tellijaile 30 senti kuus.
Seniilmunud „Nudisjutte" on weÄ saadawal talituses.
5iataskaetvu tän. 9, Tallinn.
^^

itsiirgjsi

diga kuus, „Uus Talu"

tooltwrinnfoiumst ntcesicna,
mann: «Amatöörfotograafia".
7.00 äratusmäng. — 7.06 — 19.30 sopran Miliza Kor 5 sendiga kuus, s. o. peagu kellel cm ftnd','1 ''^niotus, ehi
ies >aati peiisi^in.
wõimlemine. — 7.20 hommik- juse ettekandeid heliplaatidelt.
poole hinnaga
Kirzad saai-a slt. fimt
kontsert heliplaatidelt. — 8.10 — 20.00 O. Hawel: „Raadio
20-da mlgnslint ..Waikne
elu."
—8.30 hommit^alwnS Jaani

ja populaarsus. — 20.30 in-

kirikust — kand. R. Kool 'terwjuu Tiibeti matkaja mismeister.
ter T. Jllion'iga (heliplaa-

18.50 heliplaate ja reklaa- did). — 21.00 päetvauudiseid.
mi. — 19.00 adw. L. Kahkra:
—■ 21.30 ajanäitaja-viendus,
„Awalik-õiguse areng täna- ilma- ja taimekaitseteateid. —

päetva Saksamaal. — 19.30 21.35 riigi ringhäälingu or
helifilmi muusikat (heliplaa kestri kontsert. Juhatab Fr.
did). — 20.00 dr. Al-er Nikolai. — 22.40 reportaashi
Massakas: „Preisimaa wiie Berliini olümpiaadilt. (Heliaasta eest ja nüüd". — 20.30 plaadid. Reporteerib O. Lõwennad Martinowskid (Rii toi). — 22.55 päetvauudiseid.
ast) esitawad harfiduette. —

Nii on kuulsa Zane Grey põnewaima romaani niryi. 21.00 päetvauudiseid. —
Sekle romaani leiate wäikeses raamatus

.Uudislehe" tellijaile palju wara oinaiii?. soowib
kirikust — õp. R. Uhke.
soodustusi:,,Jutuleht" 30 s.
18.SV heliplaate ja reklaa- kuus, .Uudisjutud" 30 sen
mi. — 19.00 ins. H. Wiik-

21.30 ajcmäitaja-õiendus ja

ilmateade. — 21.35 riigi

Laupäewal, 8. augustil

7.00 äratusmäng. — 7.05
wõimlemine. — 7.20 hommikkontsert heliplaatidelt. — 8.10

'J/uuiutamise
sedeC

Mitmesugust

, „Uadislehtek' loetakse
väga palju, sellepärast on
Kui leidub weel korralikku ,, Uudislehes'* lcuulua
tamine suure mõjuga.

neiut

ringhäälingu orkestri kontsert.
tööttsringkonnast, ^tt-3 nittvu
Juhatab Fr. Nikolai. — 22.40 —8.30 hommikpalwus Jaani samasuguse noormehega. Kirkirikust
—
õp.
P.
Koppel.
reportaashi Berliini olümpi18.50 heliplaate ja reklaa- jad slt.: „Ootan sind 2o".
aadilt. (Heliplaadid. Repor-

teerib O. Lõtvi). — 22.55 mi. — 19.00 riigi ringhää

päettxmudiseid.

lingu orkestri kontsert. Juh.

Fr. Nikolai. — 20.10 dr.

Neiu soowib

tutwst

Reedel, 7. augustil
Werner Knapke: „Waleraha
7.00 äratusmäng. — 7.05 tegemine warematel aegadel".
toöiinfemitie. —- 7.20 hommik20.30 solist — bass Theo korraliku waba wehc-sc?. Fl ri

kontfcii- heliplaatidelt. — • S.10 dor Puks. — 20.50 jcinifriciurt
—SM hommikpaÄov» Aaa«i nädala saadava. — 21.00

i

ei huai^ci. ju. „SUnb
üksinda".

Lugejad võivad käesolevate

sedelitega .Uudislehes"

kuulutada väga suure
hinnaalandusega. Ko
guge neid sedeleidi (ga
sedel arvatakse 5 sendi

vääriliseks ainult siis*

kui juurde on lisatud
2 senti ixa sedeli

kohta rahas või markides.

Kel ei sedeleid ei jätku vaja
likul arvul, see võib maksta

puuduva osa rahas või
markides.

OlUmpiarekordeid puruneb

E. Äärma la II. Uba ei pääsenud kaugemale vaiškvõistiusest. Kotka la
Andersoni ebaõnn kettaheites. Kahega surumises uus maal marekord
— 1:24.04 (24 p.), 3) Poola —
Anderson ja Kotkas ei täitnud Inglise
1:24.38 (23 p.), 4) Saksa — 1:25.15

walidwõistluse normi

Berliin, 5. augustil. ETA. Kolmapäe-

wal kell 10.30 algasid staadionil wailkwõistlused kettaheites ja teiwashüppes. Kettahei-

tes oli normiks 44 m ja teiwashüppes 3,80

Austria—Egiptuse 3:1 ja
Poola—Ungari 3:0!

(22 p.), 5) Itaalia — 1:25.31 (21 p.),
6) Eesti (sõitja Erik Holst) — 1:25.37
Berliin, 5. augustil. ETA. Mommseni
(20 p.), 7) Norra — 1:25.43 (19 p.), 8) staadionil täna jalgpalliturniiri eelringis peeTaani — 1:25.54 (18 P.), 9) Tshiili — tud Austria — Egiptuse jalgpalliwõist1:26.16 (17 p.), 10) Rootsi — 1:26.58 luse wõitis Austria 3:1 (2:0). Matsh oli

meetrit. Ilm oli päikesepaisteline, kuid puhus (16 p.).
wilu tuul. Pealtwaatajaid oli hommikupooliKes wõidab wiiewõiftluse?
kul umbes 50.000.
Berliin, 5. augustil. ETA. MoodKettaheite walikwõistlusel täitsid esimese

JCaheg-a suutmises aas
maaiCmaxekoxd

Khadr El Touni 115 kg!

Berliin, 5. augustil. ETA. Täna

algasid Deutschlandhalles kesk- ja
mängutasemelt nõrgem eelmiste päewade õhtul
raskekaalu tõstewõistlused. Wõistlusi
jalgpallivõistlustest. Soowida jättis eriti jälgis
ka Hitler, kes lahkus staadionilt telmõlema meeskonna kaitseliinide töõ. Wõist-

washüppe lõppedes. Keskkaalus egiptlane

lust jälgis umbes 5000 inimest.
Post-staadionil peetud Poola — Nn g a - Khadr El Touni Püstitas teisel katsel kahega
wiiewõistluses oli kolmapäewal Pärast
heitega normi: Sorlie (Norra), Bergh sas
uue maailmarekordi tagajärjega
nelja
sooritatud
ala:
ratsutamist,
wehklemist,
r
i
jalgpallivõistlus lõppes Poola wõidnga surumises
(Rootsi), Nõel (Prantsuse), Carpenter
115 kg. (end. rekord samuti tema uimel
3:0
(2:0).
Poola
meeskond
mängis
ühtlalaskmist
ja
ujumist
(300
meetrit)
üldseis
<USA), Hedvall (Rootsi), Schroeder (Sak-

sa), Fritsch (Saksa), Syllas (Kreeka). Si- järgmine: 1) wnltn. Handrick (Saksa), 2) selt hästi, kusjuures eduriwi oli lõögiwõimas
Thoselt (Rootsi), 3) ltn. Leonard ja kiire. Seewastu ungarlaste eduriwi ei
vertsen iNorra), Dunn (NSA), Wood wnltn.
suutnud end maksma panna.
(NSA).
(NSA), Oberweger (Itaalia).
Teisel heitel ei täitnud keegi normi ja kol-

manda heitega Pääses eelwöistlusse ainult

ansterlaye Wotapek.

Walikwõistlusel ei täitnud normi teiste

hulgas ka rootslane H. Anderson ja
soomlane K. Kotkas ja Paul Winter
(Prantsuse). Rootslase H. Andersoni eba-

õnnestumine walikwõistlusel oli ilmselt tingitud tema hiljutisest käeoperatsioonist.

112,5 kg.) Kolmandal katsel surus Touni
üles ka 117,5 kg., kuid see resultaat eilem
kinnitust maailmarekordina, kuna seda tunnustati waid kahe kohtuniku poolt.

Mdwõitjaks keskkaalus tuli Khadr El

OMmpiarekord kettaheites
Kenneth Carpenter 80.48!

Berliin, 5. augustil. ETA.

Wall (Rootsi), Fritsch (Saksa), Wotapek

Touni tagajärjega 387,5 kg. (117,5—120—
150).

2) Jsmayr (Saksa) 352,5 kg. (107,5 —

102,5—142,5),

3) Wagner (Saksa) 352,5 kg. (97,5—

112,5—142,5),

4) Hangel (Austria) 342,5 kg. (95—110

Pavastlõlmat toimunud kettaheite eel- (Austria), Siwertsen (Norra) ja Wood —137,5),

5) J. Kratkowsky (USA) 337,5 kg. (95—
wõistlusel pääsesid lõppwõistlusse Duun (USA).
107,5—135),
(USA) — 49,36 m., Oberweger (Jtaa6) Walla (Austria) 335 kg (102,5—1023
Kettaheite lõppvõistluse wõitis Kenneth
Teiwashüppe walikwõistluste ajal ilm üha lm) — 49,23 m., Carpenter (USA) —
—130).
Carpenter (USA) tulemusega

<E. Härmal ebaõnnestus...

halwenes, hakkas sadama wihma ja tuul muu-

50,48 m., mis on ka uueks olu«<
tus tugevamaks. Ilma halwenemise taga- 48,98 m., Sorlie (Norra) — 48,77 tn., piarekordiks
(end. ameeraklase J. F.
järjel katkestati teiwashüppe valikvõistlused Syllas (Kreeka) — 47,75 m», Schröder
ajutiselt. Nende jätkumisel selgusid eelwõist-

lustesse pääsenud: Müller (Saksa), Ramadier (Prants.). Haunzvickle (Austria), Janocenti <Iwalia^. Proksch (Austria), Mea-

dows Adachi (Jaapani), Schuk

(Saksa), Du Psessis (L.-Aasrika), Klasek
(Tsszehhosl.), S-maider (Boola), Schlegel

(Tshiili), Apps (Kanada), Ljungbera
(Rootsi), Bacsnlmasi (Nn^ari), Koreis
(Tshehhoss.'». Sefton (NSA). Crepin
(Prants.), Oe (saadan), Vn (Hiina). Larsen (Taanil. Nikhida (JapanV, 0!raber

(Saksa) ja Bergh (Rootsi) saawutasid
mõlemad 47,22 meetrit. Wahoheiltega
Schröder saawutas 47,64 m. ja päasis
lõppwõistlusse, kuna Bergh Heitega
46,19 m. jäi wälja. Lõppwõistlusse ei
pääsenud weel Nõel (Prantsuse), Hed-

Andersoni nimel 49,50 m. 1932. a. Los Angelesis).

Jana Aates Sule,
Kawa täna ja homme

2) Gordan G. Dunn (USA) 49,36 m., 10.30 jollisõit Kiilis.
3) Giorgio Oberweger (Itaalia) 49,23 m., 11.30 400 m eeljooks, kolmikhüppe walikwõistlus. Norm 14.00. — Oda4) Reidar Sorlie (Norra) 48,77 m., 5)
w i s k e walikwõistluS. Norm 60.00.
Willi Schröder (Saksa) 47,95 m., 6) NicoEestlastest wõistleb G. Sule.
laS Syllas (Kreeka) 47,75 m.
16.00 110 m tõkkejooksu wahejookS.

16.15 400meeljooks, odaviske lõppvõistlus.
17.15 1500 m lõppjooks.

17.30 kolmikhüppe walikvõistlus.
18.30 80 m tõkkejooksu lõppjooks naistele.
18.45 110 m tõkkejooksu lõppvõistlus.
19.30 Soome võimlejate esinemine.

(NSA). Websicr (Inglise).
Wälja langesid: Chirichigno (Peruu), Po-

rez Amarisca (Mehhiko), Reinikka (Soome)

20.00 kreeka-rooma maadlus»

ja E. Äärma (Eesti).

eelvõistlused.

8l) m tökke-eeljooksud naistele
Berliin, 5. augustil. ETA. Kell

Homme:
10.00 kreeka-rooma maadlus.

19.00 kreeka-rooma maadlus. (Olümpia-

15.30 algasid staadionil naiste 80 m. tõkkejooksu eeljooksud, milliseid arwult neli. Igast

staadionil on kümnevõistluse esimene
päev.)

eeljooksust pääsewad kolm esimest wahejooksu-

desse. Weidi enne seda saabus staadionile
wõistlusi jälgima Adolf Hitler ühes oma

Etlmene inM Hitile

staabiga.

Berliin, 5. augustil. ETA. Samal

80 m. tõkkejooks naistele 1. eeljooks: 1)

ajal, kui staadionil kestsid pinevad võistlused

Testoni (Itaalia) 12,0 s. 2) Tiffcn (Jng-

200 ja 1500 m jooksudes ja teiwashüppes,
arenes wäljaspool staadioni 50 km käimine,
rnific marshruut wiis üle Maiwäljaku, piki

lise) 12,2 sek., 3) Lanitis (Kreeka) 12,6.

2. eeljooks: 1) W«Vb (Inglise) 11,8
sek., 2) Eckert (Saksa) lt,0; 3) Pickett
(USA) 12,4.

Avust Grunewaldi jaamani, sealt edasi PotSdami teed mõõda pöördepunktini Teltoveri
teel (25.100 m) ja uuesti tagasi.

Schaller (NSA), 3> Braaketer (Hollandi).

enese surunud juba kolmandale kohale Storgi
(TsbehhoslowaKia) ja Segerströmi (Rootsi)
järele.
28 km juhtis Dalinsh, teine Whitlock, edasi

J. eeljooks: 1) T^chlor (Kanada)
13,0 sek., 2) O'brien (NSA) 12,0; 3)
Steuer (Saksa) 12,1.
4. eeljooks: 1) Walla (Itaalia), 2)

Norralased Võidukad purjeregattal
Kiel, 5. augustil. ETA. Olümpia

purjeregattal Kieli reidil saawutati kolma-

Pitewal järgmisi tulemusi:

17,5 kilomeetril oli lätlane Dalinsh

Kõrgushüppe olümpiavõitja E. Johnson teeb uinakut wõistluste waheajal

Strok, Bleiweiss, Schwab (Helweetsia) ja

Sport vOIHs Piihkchodn 2:1

Olümp i a - j o llid e klassis: 1) Puhkekodu oli poolajal wõidukas

Hollandi — aeg 1:23.44 (25 punkti), 2) esinesid nõrgendatud koosseisudes,

ner. — SügisVoor katkestatakse.

Kõige värskemaid uudiseid

Berliini olümpiaadilt
leiate ..UUDISLEHES"
teisipäeva,
neljapäeva,
laupäeva ja
pühapäeva
varahommikul

T«)e teata kõigest, kui laetee

„UUDISLBHTB**

Liiduklassi esiwõistlustesarja sügiswoorus

peeti eile õhtul staadionil üks kaaluvama

tähtsusega matsh. Mängisid tabeli esiotsa teine

ja kolmas, s. o. Sport ja Puhkekodu.
Sport wõitis 2:1, olles poolajal kaotuses

Bnbenko.

32,5 km juhtis Whitlock 2:51.48 Dalinshi
ees, järgnesid Schwab, Stork, Bnbenko. Äge
kahewõitlus lätlase Dalinshi ja inglase Whit1:0! — Mõlemad meeskonnad locki
wahel lõppes wglase kasuks.
— Spordi wärawad lõi ws. Laas- 35,5 km — Whitlock 3:09.09, teine Stork
— Treening rahwusmeeskonnale 3:10.51, kolmas Schwab 3:11.01, neljas Bu»
beUko. Lätlane Dalinsh katkestas 34. kiloner Pärast Spordi ladusat kombinatsiooni meetril reielihase kangestumise tagajärjel.
wiis sinivalged juhtima 2:1, mis jäi ka lõpp50 km käimise wõitis Harold H. Whittulemuseks. Puhkekodu südikad rünnakud ja l o ck (Inglise) ajaga 4:30.41,0.
wiigiüritused jooksid puruks wastu Spordi
2) A. Schwab (Helweetsia) 4:32.09,2.
kaitsekolmikut.
3) A. BuVenko (Läti) 4:32.42,2.
Wõiduga Puhkekodu üle Sport läks 13
4) J. Stork (Tshehhoslowakkia) 4:34.00,2.

0:1!
Kummalgi meeskonnal polnud väljas tema punktiga tabelijuhiks. Palju olulisem
parim riwistus. Spordil puudusid Einman, on aga sinivalgetele just see. et võit saav»Tsthutshelow ja Jdlane, kellest wiimane jälgis tati ühe kõige tugevama rivaali üle. Kevadmatshi tribüünilt, Puhkekodul asendas ringis Sport—Puhkekodu mängisid värava
teta wiigi.
Mända Abel.
Kuna eilne matsh pidi alul peetama täna,
Esimese poolaja mäng polnud suur asi.
Tasawägine rebimine, ilma vastastikuse viimasel silmapilgul aga siiski otsustati jääda
suurohuta. Poolaja 31. minutil Puhkekodu määratud tähtpäewa juurde, siis jäi ta palläks tf. J ü r g e u s i lähilöõgist juhtima 1:0. judele nägemata. Kohtunikul O. Konil oli
Teise poolaja esimesel weerandil tegi wiigi seekord kerge vilistada.
Eile otsusta? jalgpalliliidu juhatus katkesSpordi ws. L a a S n e r. PS. Simensoni hea
põiksöõdu LaaSnes lõikas wäMöögiga mõnelt tada esivõiftluste sügisringi. alateS S. aumeetrilt wärawakS. 7 min. hiljem Laas- gustist kuni 6. septembrini. Põhjuseks on as-

Eestimaa Trükikoja A.--S. (end. J. H. Gressel) trükk, Tallinnal, Rataskaevu 19.

5) E. Brunn < Norra) 4:34.43,2.
6) F. Bleiweiss (Saksa) 4:36.48,0.

jaolu, et tahetakse wõimaldada rahvusmeeskonnale korralikku treeningut enne

maavõistlust Soomega ja Balti turniiri. Seni

takistas seda asjaolu, et pea igapäew olid

esiwõistlnste-matshid. Nüüd walitakse wälja
32 paremat pallimeest, kes kahes grupis asuwad Pidevasse treeningusse. Sellejuures on
wõetud põhimõtteks, et kes korralikult ei käi

harjutustel, ei tule kõne alla rahvusmees-

konna kandidaadina.

r. 121

Uudisleht

3mw=uudiseid 4a Aau&ahindu
Tapaloomade- ja lihahinnad
Weiseliha pakkumine oli läinud nädalal
wäga wäike. Tallinna alatisel loomalaadal
turustati kõigest 221 weist. Wäikese pflkkumise järeldusel tõusid ka lihahinnad, 2—3
snt. kg-lt.

ca 22.000 kg., sellest elusangerjaid 10.000
kg. ja wärskena kastidesse pakitud jääga ca
4000 kg., koha 3000 kg., haugi 4700 kg. ja
wäiksemal määral teisi kalasorte. Elusangerjaid eksporditi Saksa 2700 kg. ja Taani
7300 kg., eksporthind 120—150 s. kg. S i -

Wärskekala müügil wähe;-hin^
Läinud nädalaga lõppes Eesti-Sooure seturg.
nad wäikeste muudatustega endised. Koha

kaubanduslepingu alusel weiseliha wälja-

wedu Soome kuni 1. dets. s. a. Lihaekspordi 120—190 s. kg., angerjas 140—170 s. kg.
waheajal kawatsewad eksportörid saata Soo- haug 50—70 s. kg., latik 30—40 s. kg., ahme turule elusweiseid, mis lubatud, kuid Wen 30—35 s. kg.

Jiiigi ninqhaä&MQ.u

Tallinna turg
Eilne turg oli wäga elaw. Wiimaste

suurte tormide tõttu on kalaturg hõre, hinnad on tõusnud. Wäga tugewasti on tõusnud kanamunade hinnad. Marjaturg hakkab
jääma juba hõredaks. Ainukesed marjad,
mille hinnad nüüd langesid, on mustikad.
Õunu tuleb juba päris rohkesti, hinnad kalduwad langusele. Manade kartulite hinnad
on, nende wähesuse tõttu, tõusnud ja püsiwad wärskete kartulitega ühes hinnas.
Lihaturg (hinnad kg). Suurmüügil: sealiha 75—80 s., wasikaliha 40—60 s., looma

saatekava
Pühapäewal, 9. augustil. (Käesolewa nä
dala saatekawa kuni laupaewani waata
kuulutusküljel.)

8.30 äratusmäng. — 8.35 toõimlemtne.
— 9.05 hommikkontsert heliplaatidelt. —
10.25 jumalateenistus Toomkirikust. Tee

nib õp. Steinberg. (Ainult Tallinn.» —
10.00 jumalateenistus Peetri kirikust. Te^
nib õp. dr. Talu. (Ainult Tartu.) Lõpuks

heliplaate. — 12.30 ehitusnõuandja Kirstmägi: Talu wesiwarustus. — 13.00 põllu

majanduslikke teateid. —■ 13.10—14.00 lõu

nane kontsert heliplaatidelt. >
18.50 heliplaate ja reklaam:. — 1£.00
Räimeturg. ' Kalatoodcmgu wähesuse liha weerand 40—50 s., lambaliha 40—55 s. Riigi ringhäälingu orkestri kontsert. Juh.

tollimaksuga. Mõned eksportörid tegidki
juba möödunud nädalal elusweiste Soome 'tõttu walitses räimeturul endiselt waikne tesaatmisega wäikest algust, üldiselt ollakse gewus. Wiimase kahe nädala kestel toodi
Tallinna kalasadama kaudu müügile ainult
aga elustveiste ekspordiga tagasihoidlikud.
Põllutöökoja . Tallinna elustapa loomade 12.000 kg. räimi, kuna mitmes suuremas
ja loomalihaturul weiseliha maksis: pul- püügikeskuses (Narwa-Jõesuu) need müügil

Piimasaadused (hinnad kg). Taluwöi 145
—165 s., meiereiwõi 170—175 s., hapukoor
90—110 s., kohupiim 25—30 s.. juust sordi

200 kg.) nuumatuil 43—46 s., keskmisil sule. Nii maksid ülesostjad kalasadamas
Kalaturg (hinnad kg). Wärsked räimed
36—42 s. ja lahjadel 30—35 s. Eluskaalu räimest 20—25 s. kg., kuna turul müüdi neid 28—30 s., kilud 22—25 s.. latikad 50—60
hind wastawalt headusele 20—26—29 s. kg. 25—30 s. kg. Seewastu juuli wiimasel poo- s., lõhed 150—300 s., lestad 30—35 s.,
alganud kilupüük andis weidi paremaid kohad 120—130 s., angerjad 80—160
Wäiks emad pullid (elusk. alla lel
saake. Tallinna turule toodi kilu ca. 30.000 ahwenad 20—45 s., haugid 50—75 s., siiad
400 kg., tapa?, alla 200 kg.) nuumatuil
150—200 s.
44—46 s., keskmisil 40—43 s. ja lahjadel kg. Kiluh. räimest madalamad. Kalarannas
Juur- ja aedwili. Tomatid 35—45 s. kg,
maksti
15—20
s.
kg.,
turul
müüdi
20—25
35-*—39 s. kg. Eluskaalu alusel müües 22
kurgid 1—3 s. tükk ja 40—80 s. sada. salat
s. kg. Lesti müügil wähe. Hiiu rannikult 20—30 s. kg. spinat 20—25 s. kg, peedid
kuni 29 snt. kg.
s. kg. porgandid 4—6 s. kg. lill
Lehmaliha maksis nuumatuil 46—50 püütud lesti toodi Tallinna ca. 3500 kg. Ka 23—25
kapsad 10—50 s. pea, hernekaunad 25—30 s.
s., keskmisil 35—45 s. ja lahjadel 22—34 s. lurid said 25 s. kg., jällemüügil 30—35 s.
LO s., keskmisil 24 s. ja lahjadel 15 s. kg.

MullikaIiha (elusk. 120—300 kg.,
tapak. 60—150 s. kg.) maksis nuumatuil
46—50 s., keskmisil 35—45 s. ja lahjadel
25—34 s. kg. Müües eluskaaluga olenedes
headusest hind, 18—26—30 s. kg.

Wasikaid turustati nädala jooksul 432
Äkki.

Wasikaliha maksis nuumatuil
55—60 s., keskmisil 42—50 s. ja lahjadel
35—42 s. kg. Eluskaalu hind 24—35—42
s. kg. Wasikaliha tendents kindel ja püsib.

Lambaliha noteering eksportlammastel (elusk. 15—50 kg., tapak. 10—15
kg.) nõrgenes. Liha maksis 81—86 f. kg.
ning sranko saatejaam eluskaaluhind kõrgeim
31 s. kg.

Siseturul lambaliha pakkumine wäike.
Hinnad püsiwad. Tendents kindel. Liha
maksis nuumatuil (elusk. 50—80 kg., tapak.
25—40 kg.) 55—60 s.. keskmisil 45—55 f.

ja lahjadel 35—45 s. kg. Eluskaalu alusel
müües nuumatuil 30 s., keskmisil 27 s. ja
lahjadel 20 s. kg.

Sealiha pakkumine wäike. Nädalas

Türk esitab Mart Raua nowelli ^Kölgastes".
— 20.45 päewauudiseid. — 21.00 ajanäitaja-õiendus ja ilmateade. — 21.05 professor

järgi 110—160 s.
Teodor Lemba esitab klawerisoolosid. —
Tapetud linnud. Kanad 50—130 s. ja 21.35 akkordeonimuusikat heliplaatidelt. —

kanapojad 20—50 s. tükk.
l i d (eluskaal üle 400 kg., tapakaal ük puudusid. Kauba wähesus mõjus hinna tõuWähid 4—15 s. tükk.

kg. Eluskaalu alusel müües nuumatuil

Fr. Nikolai. — 20.15 lugemistund. Ed.

kg, oakaunad 15—20 s. kg. redised 5—8 s.
melonid 75—90 s. kg. sibulad 20—
Suitsukalaturul walitses elaw regewus, kimp,
25 f; kg. kaalikad 12—15 s. kg, peakapsad
soolakala müük waikne.
10—12 s. kg. hapudkapsad 25—30 s. kg.
hapudkurgid 1—3 s. Mk. wanad kartulid
7—9 s. kg ja 95—100 s. 204 mõõt, wärs
Lina koristatakse
ked kartulid 8—10 s. kg ja 125—130 s.
Juuli wiimasel nädalal on warakülwatüd 20-l
mõõt.
linapõldude saagi koristamist ja leotamift
Marjaja õunaturg (hinnad kg). Punajuba alustatud. Kõige hilisemad külwid nöt* sed sõstrad 12—18 s., kollased sõstrad 20—
wad saatvat paari nädala pärast koristamis- 25 s., mustad sõstrad 30—35 s., tikerberid
küpseteks. Leotusweest ei näi tulewat käes- 25—40 s.. põldmarjad 35—45 s.. musti
olewal aastal puudus, sest juuli lõpp ja au- kad 25—30 s., jõhwikad 20—25 s.. waari70—90 s.. kirsid 65—85 s., õunad sordi
gusti algus olid hoowihmade poolest rikkad. kad
järgi 10—45 s.
Linakaubanduses walitseb wälis- ja siseKanamunad 8—11 s. paar.
turul suwine waikus.
Mest 140—150 s. kg.

kg.

Hobusekaswatcnate päew

Tallinnas

peetakse Tallinna näitusel pühapäewal, 30. augustil

22.00 moodsat tantsumuusikat heliplaatidelt.
— 22.40 päetoauudiseid. —■ 22.50 reportaashi Berliini olümpiaadilt. < Heliplaadid
Reporteerib O. Lõwi.)

9Cuohmg. Jiaxtüst
Tartust — Paluperra — Pühajärwele
(Otepääle). Wäljasõvt Tartust kell 8.20;

saabumine Elwa 8.58 ja Paluperra 9.30.
Tagasisõit Paluperast kell 21.00, Eltvast
21.30; saabumine Tartu 22.10.
Sõiduhind Tartust Paluperra kr. 0,45.
Paluperast Otepää-Pühajärwele ja tagasi
kr. 0,80; autobuse piletid saadawal Tartu
jaama piletikassast. ■'
Wchmase ilma puhul rong ei walju.
Tungi ärahoidmiseks palutakse piletid osta
juba eelmüügil.
Klassiwagunite puudusel osa ronge koostatakse kaubawaguneist.
Huwisõidupiletid on makswad ainult ülal-

toodud birwisõrduronges.

Jüwawtaa uudiseid
Ambla naisühistegelased Tartnmaale ja
Põltsamaale õppereisile.

Ambla tarwitajate ühingu naisring
korraldab eelolcwal laupäewal ja pühapäewal õppereisi Tooma sookatsejaama,
Jõgewa sordikaswandusse ja Kuremaa

karjamajanduskooli. Sealt sõidetakse
edasi Põltsamaale, kus tutwunetakfe
ETK puukooliga, aiandusega ja tööstuslikkude ettewõtetega. Kaasasõit on wõimaldatud ka teistele ühingu liikmetele.
Õppereisile sõidetakse omnibusel.

Hobusekaswatusele ja -tõuaretusele tähele kapten W. Sibul ja traawlite tõuaretuse
Paide linnas suur snrewns.
panu pööramiseks Tallinna Eesti Põllumeeste seltsi esimees J. Asman.
Paide linn on wõidelnud püsiwalt suSelts Loos hobusekaswatuse tõuseltsidega korKell 14 päewal:
rewuse ülekaaluga. Ainult harukorda-

Hobuste esitamise ja puhastamise wõist- del on sündiwus surewust ületada suutturustati 341 siga. Hinnad wähe kõtvene- raldab Tallinna näitusel pühapäewal, 30.
nud. Ka käesolewa aasta esimesel Poonud. Tendents kindel. Liha maksis headuse augusti!! 1936. ä. hobusekaswatajate päewa lused.
Kell 16 p. l.:
lel, nagu näitab Paide koguduse aruan
järele 70—76 s. kg. Eluskaaluga 50—54 järgmise päewakorraga:
Hobuste tõuseltside esinidajate-saaÄikme
Kell 12 päewal:
koosolek.
1. Hobusekaswatajate päewa awamine.
Tähtsamaks päewakorrapunktiks koosole^u^
2. „ül«waade hobusekaswatusest Eestis".
— Kõneleb dr. M. Jlmjärw. Referaadi ajal on ülewaade hobuste turustamise wõimalusPiimahinnad püsiwad juba pikemat aega tuuakse wälja tunnustatud hobuste tõugude teist ja harutamine ning kawade ettekandmine,
ühtlasel tasemel. Piimahindade noteerimis- esindajad, nimelt Eesti, Tori ja Atidenni kuidas seda tulewikus teha paremini, et saada
komisjoni poolt noteeriti Tallinna kohta en- tõugu hobuseid, ratsahobuseid ja traawleid, hobuste müügiks turgusid ja hoida neiid rikdised hinnad, s. o.: 1 waliku rõõsk- iyaist Riigist üiks sugutäkk ja kolan kuni neli kumata.
piim piimakauplustele müügil sugumära, nõnda et näitusel on esitatud 25 Hobustckaswatajate päewa esimene osa
korraldatakse lauluwäljal, mis näituse ajaks
10 senti ja piimatööstustele müü- tõuHobust.
gil 9 senti liiter. 2 waliku rõõsk- 3. Eestis tummstawd hokmstetõugude esi liidetakse näitusewäljaga. Referaadid tehakse
piim piimakauplustele müügil tamine ning iga tõu ja tõuaretust juhtiwa waljuhääldajatega ümbruses wiibijatele kuul9 senti ja piimatööstustele müügil organisatsiooni tegewuse ülewaated. Sele- dawaks. Tõuseltside esindajate koosolek, mil7—8 senti liiter.
tusi annatvad Eesti hobuste esitamisel tõu- lest wõtawad osa põllutoöministeeriumi, agseltsi sekretär A. Niilo, Tori —> J. Soosaar. ronomide ja loomaarstide koja esindajad —■
Ardenni — A. Taliga, vatsahobuste kohta — peetakse linnas koosolekuruumis.
Terawiljahinnad
Siseturul püsiwad terawiljahinnad kiire
põllutöö ja wõrdlemisi loiu kaubitsemise tõttu
elumaja seintelt isegi krohwi maha peksendisel tasemel ja on: — rukkil 11—15 snt,,
nud. Rüüteli talus on rahe vurustanisul 18—25 snt.. odral 12—18 snt. ja kaeLina tõotab head saaki.
nud kõik aknaruudud; samuti on rahe
ral 11—15 snt. kg.
Maal liikudes wõib tänawu
ohwriks langenud kana- ja hanepoegi.

f. kg.

Nahkade hinnad endised
Pimmhimad

JUvutumaa Madiseid

ne, on surewus järjekordselt ülekaalu
saawutanud.

Järwa-Jaani näitusest.

22.—33. aug. Järwa-Jaanis korral
datama maakondliku põllumajandusnäituse aeg on wõrdlemisi lähedal ja soowijäte ülesandmise tähtpäewad lõppenud,
Wäljapanekutelt rikkalikuks paisuwa mi.
tuse jaoks on ka Järwa asutuste ja ette-

wõtete Poolt juba rohkesti auhindu ja
toetussummasid annetatud. Uusi toetusi,

nii rahas kui asjade näol, tuleb w»elgi
juurde.
Ambla tuletõrje pühitseb juubelit.
Amblasse kohaliku apteekri Th. KoS»

sowi poolt 1881. a. asutatud tuletõrje

ühing pühitseb eelolewal pühapae-

wal oma 65-aastase tegewuse juubelit.
Et möödunud aastal ühingu lipu 50;„
aastase juubeli puhul suuremad piduswsed korraldati, siis käesohewal aastal'

näha rohket saaki tõotawaid linapõlde. Suwiivilja saagi on rahe häwitanud pea- piirdutakse waid omawahelise kooswiibi-^
Lina Pikkust mõõdatvad talupidajad v. n. aegu täielikult. Kõikjal Paistawad sil- mise ja paraadi korraldamisega.
Qunaturg paisub iga päewaga ja nädala peoga. Tänawune lina annab wälja ma poriga segamini purukspekstud wilRukki wäljaand wäike.

õunahiiwad langemad

pärast wõime loota isegi juba esimeste eks- 10—11 peo, mis on kaunis haruldane japõllud — pilt on masendaw. Parem
Põhja-Järwamaa wanataludes, kus
portõunte ilmumist turule. Praegu müüakse nähe — keskmine lina pikkus on 7—8 lugu pole ka wiljaaedades. Siin on jää- kasutatakse suitsurehtesid, toimub juba
õunu turul 15—25 snt. kg. Lähemail päe- peo. Waatamata sellele, et põud kõrs- nud järele samuti must maa. Kõik l."ht- mõnda aega käsitsi rehepeks. 9!agu sel-'

wil on loota õunte hindade langust turul. wiljade saagi alla surus on lina soojade puud on rahe peksnud raagu ja pmv^
Mustikate hind langes ja waarikatel tõusis, ilmade tõttu hästi kaswanud. Kui lina- tanud isegi puude koort.
kuna muude marjade ja keeduwiljade hind hinnad püsiwad praegusel tasemel, siis
Talupidajate kewadine tõö ja waew
püsis enamwähem eelmise nädala tasemel. talupidajad loodawad tänawu linast kor- on asjata olnud ja kuidas eelolew aasla
Kurkide juurdewool. hakkab jääma juba ralikku raha saada.
üleelada on weel teadmata.
wäiksemaks ja hindade langust kurkide juuRänk rahekahjn Woltwetis.
res ei ole enam loota, ennem küll hindade
Pärnumaal Woltweti walla Suitsu LawÜSsaarest PäkNU KÜttetUNvast
wäikest tõusu. Sibulate hind aga jääb sel
aastal tvist pisut kõrgemale tasemele kui küla põllupidajaid tabas raske looduseTeisipiiewal Peeti Pärnu linnawalitsuse
möödunud aastal, sest sibulate pindala on õnnetus, mis häwitas wiljapõllud täie- ja Lawassaare turbatöõstuse esindaja wahel
sel aastal wähencnud.
likult. Suitsuküla koosneb 6—7 talust läbirääkimisi Pärnu linna warustamise as

gunud on, rukki terasaak osutub wõrdlemisi wäikeseks, mille põhjuseks peetakse
ebasoodsat rukki õitsemisaega ja üleliigset kuiwust ja kuumust tera kujunemise

ja walmimise ajal. Kui war^mail aas
tail terasaak hektari kohta 100—120
puudale ulatunud, siis käesolewol aastal
saadakse hektari kyhta waid 70—80 puuda
ümber.

jus kütteturwaga. Lawassaare turbatööstus, puudega warustamise wajalikul määral.

ja asub keset metsi. Mõni Päew tagan mis kuulub Sindi wabrikule, esines linna- Kawatsuste kohaselt hakkaks aga Lawassaare
läks sealt üle kohutaw rahesadu. Hiigla walitsusele 7000 ruumimeetri pressturba turbatööstvs tulewikus warustama Pärnu
' Winnase kahe nädala wähese kalatoo- raheterad, millede läbimõõt ulatus kuni pakkuutisega. kusjuures turba tonnist nõutakse linna tii.el määral, nii et puuküte jääks

Kalaturg

10,20 kr. franko Rääma alew'". Turbaga hoopis rniülnaalseks, kuna wiimasel ajal on
dangu tõttu arenes kalnkcmba wälbwedu 5 smt., peksid puruks kõik, mis ette juh- hakataks
kokkuleppe saawutnmisr' 5"^-a eest- knttepvnde muretsemisega olnud tunduwaid
nõrgalt. Weeti wälja wärsket ja chisfala tus. Männiku talus on raheterÄ» uue .kätt
linna ajutisi, Mis wöimaldaks kodanike raskusi.
!
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