Pwtolmetaj» talafon nr. 449-81

WABA MAA

PolaMtUM Uldln* „ 449-88

Kaugekõned „ 449-87
Ptov&uudlste osakond „ 449-89
Uajandosteated „ 449.91

Kohalikud «önuinid „ 449-95

Spordlteated „ 466-51
RaklaamJ ocak. „ 449-30
Trükikoda „ 449-87
Telefonid erakorterites:
Peatoimetajal nr. 803-75
PMrauud. osak. Juta. „ 458-29

Kuulutuste vastuvõtmine kt 8—6 Pikk t 64, taiet.

JLrtjubatus (teL 449-83) ja arveosakond (teL 449-84) FflÜc i

nr. 54-56, teisel korral. Ärijuhi kõnetunnid kella L

Tellimised — telefon 449-86, ekspeditsioon — teIefw-<481-24.

Toimetus: Pikk tfln. 58, kõnetunnid keUa°^D>.
Vv

Lichtensteini vürstiriigi postivahtsus
laskis välja kolm uut postmarki, mil «

joonistused valmistas Müncheni kunstnik

M. Schiestl. Postmargid on järgmistes

väärtustes: 3 räppi (pruun), 10 räppi
(violett) ja 50 räppi (sinine). Kõik mar
sid kannavad vürstiriigi vanade losside

varemete pilte.

röSTllARGID ARMASTUSKIRJADE
JAOKS.

Tšehhoslovakkia postivalitsus valmis
tab margikorjajaile ja margitarvitajaile
omapärast üllatust: lastakse välja mar

giseeria, mis on määratud eriti armas
tuskirjade jaoks. Nende markidega va
rustatud kirju kirjakandjad tohivad kät
te anda ainult adressaatidele endil©,
mitte aga lasta kirjakasti või anda kor
teris mõne koduse inimese kätte.

fmTftUUPISElP
SUUR SÕIT ILMA AUTO
DETA.
Kuu aega on veel meie mootorspordi
suursündmuseni, suursõiduni Kloostri
metsa ringteel. 12. septembril koguneb
jälle kümneid tuhandeid spordientusiaste vaatama mootorsõidukite võistlust.

Nagu kuulda, jääb tänavu autovõidu
sõit ära. Pole osavõtjaid kodumaalt ja
naaberriikidest tuua palgalisi sõitjaid
pole Viõtet.

Kõigis maades on kombeks, et autodeesindused mitte ainult müüvad autosid,
vaid hoolitsevad ka mootor spordi arene
mise eest.

Meie ärimehed aga tahavad ainult müüa

ja teenida, kuid mitte kulutada mootorspordi arendamiseks. Tallinnas on üle
20 firma, kes esindavad autosid, kuid
nende hulgas tänavu nähtavasti Ei^idii

ühtegi, kes tahaks saata mõne mehe
»õistlema.

Eestis on praegu kolm autot, mis võiks
korralikkude sõitjate juhtimisel saavuta
da häid tulemusi. Ärimees Freybachi garaažis roostetab kompressoriga varusta
tud ..Studebaker", mis on teinud sirgteel
] 6rt klm./t. Eramasinatest on võidusõidu
autod Vaarmani „MG" ja A. Citroni „A1fa-Romeo",
Puhkidel, kes esindavad „General Mo

tors" ja inglise autosid, on nende hul
gas võidusõidumasinaid. A.-s. Siegeli

..Auto-Unioni" autod on võidusõidumasi-

nao, samuti ka a.-s. Tormoleni „Adlerid", mis Saksamaal näidanud head kii
rust. Chr. Kochi „Mercedes-Benzi" mark
on tuntud välismaade võidusõiduteedel.

Samuti on kompressoriga „Graham" ja

..Rover", „SS" ja „BMW" võidusõidumasinad. Kõigil neil autodel on Eesti® esin
dused, kuid ükski esindustest ei hoolitss

s-elle eest, et tuua masin siia ja saata
võistlema.

Pariisis elav eestlane Ed. Kiim-

h e r g tahaks tulla ..Amilcariga" võistle
ma meie suursõidule, kuid pole vastaseid
ega pole ka vastavaid auhindu. Kui siia
Raudalu maanteel ühekilomeetrilisel sõi
dul sirgteel võidusõiduautoga tehakse ai
nult 103—104 kilom., siis milline huvi on
selliste „ võidusõitjatega" võistlema tul
la Ed. Klimbergil, kes ringteel teeb 160
kilom. tunnis?

Kõigil teistel aladel meie sport sam
mub eduteed, ainult mootorsport teeb

vähjakäiku, sest mootorsõidukeid müüjad

ärid on loobunud nendestki kulutustest,
mida nad tegid mootorspordi arendami
seks eelmistel aastatel. Nüüd kulusid
nõudva mootorspordi iilalhoidmine on
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Hinnata kaasanded tellijaile: Nftdalleht «Esmaspäev" ja kuue kuu
ning pikema aja tellijaile jutuajaklrl ^Perekonnaleht-. Kolme kuu

Kuulutuste hinnad: Kuulutuste külgedel 5 sent! mm. Uhel
veerul, lehe eesotsas 10 a, tekstis: kuulutuskirjadega 12 «.

tellijad saavad tellida .Perekonnaleht ja „RS*M (raadio saate
kavad) poole hinnaga, s. a 25 s. kuus. Tarvitamata käsikirju alal

ja tekstikirjaga 15 a Teenlstusotslmised — poole Hin
naga. Kuulutused toa anda kella 11-nl ilmumise päevaL

ei hoita. Aadr. kirjadele ja rahasaadetlstele: .Vada Maa", Tallinn.

19. aastakäik.

Reedel, 13. augustil 1937. a.

Nr. 183 (5694)

1 kuu postiga
S kuud .

Tellimisi võtavad vestu Eestis itdfli
postkontorid Ja lehetellimlste vastu

PEATOIMETAJA ED. TjAAMAN.

Ärijuhil _ 441-61

LIECHTENSTEINI ITÄ POSTMARK.

Üksiknumber
S senti.
Tellimise und:

Veettnfigase Hinnas
rcroröfctfus.

Tfiwtttseaöustiru eelnõu
walmtnuö.

1. sordi peekonsead 1 kr. kilo.

Kolmapäewasel wabariig, walitsuse koosolekul oli paewakorras uue tsiwiilseadusti-

Seoses Hinnatõusuga «älisturgudel tõsteti täna peekonsigade noteeringut 4 sendi
»õrra kilolt. Seega on 1. sord, peekonsea
Hind praegu 1 kr. kg. Nii kõrget Hinda pole
noteeritud peekonsigadele wiimase 7 aasta

ku eelnõu. Wabarngj walitsus otsustas

se külastajad!

moodustada eelnõu lõplikuks sisuliseks labiwaatamiseks walitsuse komisjoni, kuhu
kuuluwad eesistujana riigiwanem ja liikmetena kohtuminister, majandusminister,
põllutööminister ja siseminister. Uue tsi«
wnlseadustiku «astuwõtmist ning wälja-

jooksul.

Elussead notderiti täna 2 senti eluskaa,
lu kilolt kõrgemalt kui läinud nädalal, nimelt 67 senti kg.
Praegune kõrge peekonsigade Hind wõib
püsida ainult mõni nädal. Seetõttu on seafaswalajaile kasulik -eriti käesolewa luu

Täieliku ülevaate „Kave" toodetest pakub
vabriku esinduskauplus Vabaduseväljaku ja
Harju tänava nurgal. Kaupluse külastamine
ilma ostueelduseta. Saage teadlikuks tarvi
tajaks, tutvudes valiku mitmekesisusega ja
oma maitsele vastavate sortidega.

jooks lil wõimalikubt rohkel arwul sigu kok-

ku tuua eks^orttapamajadesse, et soodsat
turu seisukorda täiel määral ära kasutada.
Peekonsigade toodang käesolewal nädalal näitas kerget tõusu. Nädala keskel ta
peti 806 siga, sellest peekonkaalulisi 66.1
(läinud nädalal 748 siga, peekonkaalulist

kuulutamist on oodata juba käesolewa
aasta jooksul.
Eelnõu on koostatud kohtnministeeriumi

kodisikatsiooniosakonna juures asuwa tsiwnlseadustiku korraldamise erikomisjoni,
poolt, mis on moodustatud wabariigi walitsuse 7. weebruari liKZ. a. otsuse alusel.
Eelnõu kujustamisel ja wiiiuistlemisel on
arwestatud kõigi tema kohta esitatud wõi
awaldatud seisukohtadega, arwustnstega ja
märkustega. Tsiwiilseadustiku eelnõu oma

šokolaad, martsipaan, kompvekid,

terwiklikul kujul ou kohlumimsteeriumi

poolt saadetud asjaomastele isikutele, asu-

tistele ja orgauisatsioonidle tutwumisels
ja arwamiste awaldauiiseks 19M. a. septembris. Eelnõu üksikud osad on aga awa-

620). Kuna turnstamisolud praegu on
erakordselt soodsad, wõib arwata, et lähemail nädalail peekonsigade toodang tõuseb

likkusele kiitle saad awa ts tehtud juba hulga

warem: mi eelnõu üldosa ja perekonnaning pärimisõigusse pnutuwad raamatud

weelgi.

tta-ks elumaja warises
kokku.

New Ta Tk, 12. augustil.

Wälk lõi reheliste keskele.

ETA. New Brightonis (New Horgi osariigis) on kaks elumaja kokku warisenud.
Seni on rusude alt kätte saadud 20 laipa.
Ohwrite lõplik arw ei ole weel teada. Õu-' Kesknädala õhtupoolikul ja neljapiiewa lüües wilja põllul pikali. Tugemast wihmast. re kiirusega. Kohalerutanud tuletõrjel ja
netuse põhjuseks olewat siiurwesi, mis on õöl läks iile Wõrumaa tuge» äikesetorm tekkinud weewoolud rikkusid ka teid. Rahe-! ümbruskonna inimestel õnnestils põlemast
õõnestanud majade alusmüürid. ränkade wihmawalingutega, mis tekitas terad olid kõige suuremad Misso wallas. j hoonest !uua wälja wäärtuslikum maja
kraam ning muu wallaswara. Hoone ise
mitmel pool kahju. Eriti tugcm oli Like
põles maani maha, misjuures kustutustöid
Lõuna-WSrumim o^aS. Wiitwa «M>es M.
takistas woepuudus ja seda tuli wedada
tas wälk Peeter Mõtwse talu hooned. Tttkes
Ööl wastu 12. aug. süttis põlema Kio- waatidega ümbruse talude kaewudest. Ohahäwisid kõik kõrwalhooned, kuna elumaja
Hooaja awamine 11. septembril.
Täna kogunesid „Estonia" teatri näitle- suudeti päästa. Omanik hindab kogu kahju nta wallas Hiudrek Turja elumaja, niis tu talu peremees Mikk hindab oma kahju
jaskond ja tegelased uue 'hooaja eeltööde 20011 kr. Laitsna-Rogosi walas mäll süütas põles maha ühes seesolewa traantiga, ktt- paarile tuhandele kroonile.
alustamiseks, mille puhul neile direktori Elmar Sormuli karjalauda. Kiire abi tL?- na inimesed pääsesid alusriietes põlemast
poolt öeldi lühike terwituskõne.
hoonest wälja. Tuletõrje kiire kohalejõudTeatri ametlik hooaja awamine toimub tu laut päästeti, kuna tules hiiwis waid ka- mine hoidis suurema kahju ära. Kohal oli
maseks.
11. sept. Puccini ooperiga «Neiu läänest". tus. Palli kiilas lõi wälk reheliste keskele,
Neljapäewa hommikul kella 6—7 wahel
Draamahooaja awamine toimub 12. Jept. j uimastena maha mitu rehelift. Kõi- Põlwost mootorprits ja kaks käsipritsi ning
kohalik walla käsiprits.
läks Jõhwi kohalt üle pikne koos tugewa

Rahe konstaabli korterit tabas pikselöök.
Znimeseö pääsesid alusriietes põlewast Hoonest.

£c<rtcr „Estonia" alus
tab tööd.

Pikne lõi mehe toas ui-

' f.^ maim*,

Itkule hooajale järgnewal ajawahemikul! nw|iim otsas. Mees paiskus sealt ma-

Pikne põletas ZVastemõisas taluhoone.

tuleb esietendusele Shakespeare'! „Suweöö ha. Weel lõi wälk Laitsnas kohaliku konsunelm".
Kolmapäewa õhtul üle Wastemõisa läitaabli korterisse. Niisamuti lõi wälk Kasa»
ritsas sealse rajooni konstaabli eluruumes- nud äite süütas põlema Ohatu talu eluse. Wälk hoonet ei süüdanud, kuid purustas maja, millega ühise katuse all oli rehi ja

Sissemurd Tapa ühiskauplusse.

l toas majakraami ja põrutas konstaabel rehealune. Talu pere oli kõik wälTapa, 13. augustil. Kadakut ning ta last.
jas tööl ja^ kodus wiibis waid pere^Äna öösel murti Tapal sisse tarwita- Tugew wihm, mis tuli koos kergema- naine. Kuna hoone õlgkatusega ja pöö«

jateühisuse kauplusse ja wiidi ära paberosse,

riiet ja muud kaitpa, kokku 1500 krooni
wäärtuses. Kaupluses olid wargad niurdnud lahti ka poekassa, kust ära wiisid 30
krooni wahetusraha. Suurem raha oli eel-

Rokkupõrkeö anarhis tidega tihenewaö.

tu 1000 krooni eest. I ringkonnis tekitanud suurt ärewust. Caspes

jäetud ainult nende noormeeste õlule, kes

sõidavad ja kellele bensiinikulugi käib
üle jõu.

Tallinna hipodroomil
Paldiski mnt. 50. 1 ei. 435-06.

,0 Pühapäeval, 15. aug.
kell 3 lõunal
sügishooaja avamise puhul

TRAAVIVÕISTLUSED.
EINELAUD.

Pääsmed: 2 kr., 1 kr. ja 50 s. MUUSIKA.

üht kommunistide koosolekusaali. Ka teis-

tes prowintsilinnades olewat korraldatud
meeleawaldusi.

SUri saatja hakkab tööle
ottoobris.
Tööd Türi saatejaama juitres arenewav
jõudsasti. Saatja monteerimine on lõpukorral. Praegu tehakse wiimseid parandusi

saatja poolide juures. Alaldaja seadeldis
on praegu alles moirteerimisel, millise 183»
ga loodetakse lõpule jõuda nädala jooksul.
Suurem töö, wastukaalu ehitamine, on juba lõpetatud. Wastukaalu ehitamiseks ku-

lus ära 18 kilomeetrit traati, mis paigutati radiaalselt saatemasti alla.
Kui esile ei kerki mõnd pidurdawat as«
jaolu, loodetakse esimesi saatekatseid teha
juba sept. keskpaigas. Arwatawastj kulub
kontrollimiseks kuu aega. Nii on loota, et
Türi saatja hakkab regulaarselt tööle oktoobri keskpaigas wõi hiljemalt lõpuks.

Riigi ringhäälingu andmete järele oli
Eestis 1. juuliks 43.300 kuulajat. Eel ole
ma hooaja kohta kalkuleerib ringhääling
50.000 ktutlajaga.

Ettekanne ülikooli põ

Oalencia fagala mässab.
anarhistid olewat katset teinud rünnata

muudetult weelkordselt koos asjaõigust käsitlewa raamatuga 19.35. aastal.

wihmawaliuguga. Jõhwi wallas Edise saatekatsete läbiwiimiseks ja tulemuste

asunduses wälk lõi korstna kaudu talunik
Lulla elamusse. Elatanud talunik, kes isius
parajasti ahju suu ees järil, paisati pikselöögist uimasena põrandale. Kunstlikku hingamist tehes saadi talle aga elu uuesti sisse.
Nagu hiljem selgus, wälk oli korstnast ka
wälja läinud ning purustanud korstna üle-

wõitu rahega, tegi kahju ka põldudele — ning oli täis kuiwa heiua, lewis tuli suu- mise osa.

misel päewal kassast ära wiidud. Kauplusse tungisid wargad õite kaudu, kuhu ronisid
üle plangu. Saagisid aknaluuki augu, purustasid akna ja pääsesid siit otseteed kaup
San S e b a s t i a n, 12. augustil.
lusse. Sama teed läksid nad ka tagasi. WarETA.
(DNB.) Barcelonast teatatakse, et
gus awastati täna hommikul kaupluse awaValencia
wõimud on laiali saatnud Aramisel. Tapa tarwitajateühisuse kauplus asub
jaama lähedal wäga käidawas kohas. Sis- goonia srondil teotsenud anarhistliku kaitsemurd oli wõimalik ainult seetõttu, et Ta-! sekomitee. Walitsuswögede juhtimine sel
pal puudub tänawate walgusius. Warasta- ^ srondil usaldatawat ühele kindralile. See
tud kaubad olid kindlustatud warguse was- j samm olewat Kataloonia anarhistlikes

1926. aastal, ueed osad täiendatult ja

tahinguö Madridi all
jatkuwaö.

Avila, 12. augustil.

(Eta) (DRB). Madridi srondil Cara-

hiseaduse asjus.

Eile haridusminister kol. A. J a a k s 0 n
esines ettekandega riigiwanemale ülikooli
põhiseaduse asjtts. Seejuures olid kõne all
parandusettepanekud, mis tehtud wastawate
instantside poolt ülikooli põhiseaduse kohta.
Need parandusettepanekud töötatakse läbi ja
alles seejärele seadus saab lõpliku kuju.

Balti loomaarstide kongress Kaunases.

Pariis, 12. augustil. (DRB.) baucheli sektoris walitsuswäed ründasid täETA- San Sebastiani ringhääling tea- na warahommikul walitsuswastaste seisuK a u n a s, 12. augustil.
tab rasketest rahutustest Cartagenas. Tõsi- kohti. Rünnak löödi tagasi. Villanueva de
ETA- Täna kell 10 awas peaminister
sed meelcawaldused Valencia walitsuse was- la Canada sektoris walitsuswastaste! õnTabelis Balti riikide 3. wetertuaarkongnestus
täna
wallutada
walitsuswägede
ühe
tu olewat tekkinud pärast Cartagena anarressi. Peale leedulaste, lätlaste ja eestlaste
ho-sündikalistliku komitee liikmete mängis- kindlustatud positsiooni.
wõtawad kongressist osa ka külalised Rooltamist. Korra jaluleseadmisel olewat olnud
surnuid ja haawatuid mõlemal pool. Lõpuks olewat anarhistidest siiski jagu saadud.

Uputati walitsuse aurik.
T u n i i s, 12. augustil.

ETA. Boni maanina kohal wajus täna
põhja Hispaania walitslise M0v-tonniue
aurik „Compeador". Auriku pihta oli lastud torpeedo. 42-liikmelisest meeskonnast on
seni päästetud kolmkümmend.

Soome pangal waliswaluutat 166 milj. Krooni
Väärtuses.

sist ja Soomest.

ZVene lendur teel üle
Põhjanaba.

Helsingi, 13. augustil.
(ETA). Moskwa, 12. augustil. (Reuter).
Soome Panga wälisrahade tagawarad on
tõitsnud käesolewa nädala alul 2076,1 mil- ^ Nõukogude lendur Lewanewski startis täna
joiule soome margale. Peale selle on pangal kell 18.15 lennule üle Põhjanaba Fairbanksi
kalda 602,9 miljoni marga wäärtuses, üm- ^ (Alaskas). Lewanewski sooritab lennu nelber arwestades eesti rahale on Soome Pan? jamootorilisel lennukil 6-liikmelise meeskongal praegu wäliswaluutaj 166 miljoni kroo- ' naga. Lennuki tiibade laius on 40 meetrit,
ui eest ja kulda 18 miljoni krooni wäärtuses. tunnikiirus 280 km.

TALLINNA POllUMAJANDUSE-NKtTUS
'otoriatturite võidusõidul Saksa suurele
usõiduteel sai surma maailma kuuuokuulsaT. Guthrie. — Pildil — Guthrie oma aur»
sakslane Gall, kes tuii võitjaks
Tastatar toimetala oTsõõtsT

AVATAKSE HOMME KELL 12 NSITtJSSVftUAL KADRIORUS,
Näitusel rohkel arvul Ifiuhobuseid, veisaid,

■lau Ja lambaid, kodulinde, masinaid Ja
põllu* ning aiasaadusl.

Kõige suureni ja huvitavam näitus Põhja-Eestis.
Kogu aeg näitusel muusika. Näitusele huvirongid.

Pääsetähtede hinnad: ühekordne 50 senti, alaline
kr. 1.50, Õpilased ja sõdurid 25 senti, salkades
10 s. Lapsed kuni 10 a. vanemate kaasas hinnata

»vs. lWkTtafSTM

,v Ä B Ä M A Ä*

Lapsed kohtulaua ees.

12-aastane poisike käiS majast majasse

omatehtud korjanduslehega ja korjas

raha... endale. Peab wist anderikas
olema. Päris kahju, et juba warakutt
halwale teele sattus. '
Seni puuduwad meil lastekohtud ja ci ole, käib juba 2 kuud igal pool poo- Korjanduslehel kirjutas ta ette uialaealiste süüteod alluwad üld- ja losärgis, ja kui külm, siis paneb palitu med, ja nende ette soliidsed summad,

Alaealiste kohut on waja.

Reedel, 18. »ux. 1937.

Moree lõpupflevad Hollandis.
Eesti skautide hea esinemine wiis meie lipu <w#
kohale. „(eeöu-Poola sõda" suurlaagris.

TOF f £

selga.
jaoskonnakohtutele.
et ka järgmised annetajad liiga wähe
Turul korduma loata kauplemise eest
— Wõib-olla ma eLsin, küllap ta siis ei anuetaks. Korjandusleht oli waruson 15-a. poisile määratud käftotsusega oli poolosärgis.
tatud ikka mõne seltsi pOseriga. Kuidas

Wil kooskõla Let

üle 50 kr. trahwi, maksujõuetusel 7 — Millal tt neid nägite warasta- ta selle endale kombineeris, see oh te
wat, kas pühapäewal wõi äripäewal ma ärisaladus, mida ta kohtule ei se
päewa aresti.
Kohtusse ilmub ka poisi ema, kõhn ja mis kellaajal?
letanud. Et säärane jõmpsikas täiskas— Äripäewal nii umbes kell 11 en- wanuid suutis petta, see paistis olje
uaisterahwas tööriietes, sitsirätik peas.
—.Tulen otse tööbörsilt, seletab te- ne lõunat.
ma; ootasin asjata tööd. Olen pikemat
— Aga lapsed olid äripäewal koolis.
aega tööta, see poeg on ainuke perekon•—Wõib-olla nad puudusid, püüab
na toitja, teine poeg — haige, tööwõi, tunnistaja oma seletust õigustada.
metu, isa jättis meid maha, abiellus Mõlemad koos puudusid, imelik küll.
teisega.

Seadusandja, arwestades wangistuse häwitawa mõjuga lapse hingeelu-

le, ei määra alaealisele kaebealusele
üldse lühiajalist kinnipidamist, waid

Teine asi. Arutusele tuleb kahe alaealise süüdistus riidewarguses. 14-aas-

-tane koolipoiss on esimene õpilane
klassis, andekas, korralik. Süüdistus
tuli talle kui wälk selgest taewast. As-

jast ta ei näi midagi teadwat. Ei tea,

imelikuna.

terahwas. Näib, et tal on kunagi ol-

psüühikale mõnikord otse masendawalt.

Ka seda warguseasja arutatakse
awalikult. Kaebealune, kes muidu la
dusalt ja haruldaselt loogiliselt koike se

letab, kogeleb nüüd midagi arusaama

Ministrite Holsti ja Akeli wahei
^wahetuseks mõlemaid maid lmwi:.
küsimustes. Puudutati nii oinawalie.il
hekordi, km ka üldist rahwusmalie
Forda ja konkreetseid probleeme, m.
masega ühenduses, ning wõidi ära mcet kõikides kõnelustel küsitatud fiihnl
mõlema riigi seisukohad õnneltfxilt
wad.
KonStateeriti, et sisemisest tundeft f|

korralikult kaswatada. Nüüd saadame
Vaade laagrile.
ta Harhl.
Kõik
43
riigi
skaudid,
ses
on
kogunenud
e ii l e m kindral T. N o t b e r g , leS
— Harku? Jumal! Seal ta õpib pä- Hollandi suiirlaagrisse iile maailma, .piiiiri= sPraegu
siin automatkal.

ris wargaks! oigab ema ja hakkab wal- wad lõike teha, ct wõinmlilult wälja paisjusti nutma.
ta teiste seast uiiifl seega huwi äratada

kooskõla mõlema maa wahel on J

eeltingimuseks seni walitseund heaiõb
kude omawaheiiste wahekordade jat

seks ja rahu ning julgeoleku süwenl

Elu laagris on wäga huwiküllane ja

seks.

mitmekesine.

Eriti Palju on niiho ja õvpida teiste suurKohtunik otsustab anda poisi weel onia kodumaa wastu.
Eesti poisid ou siin oma kodinvärwe riilide laagreisi, mis tüll rohlein õppelaag-

kord ema walwe alla.
Ema ja poeg wäljuwad saalist. Ema
Saal rahwast tungil täis. Mõista- waewalt liigub, paneb käed südamele,
wad kohut 3 kohtunikku. Jstuugist wõ- istub kohtu eeskojas pingile ja seletab
tab osa prokurör.
pojale:
On kahju kaebealusest: küll peab ta
— Kes seda wõis avwata, et miila,
häbenema selle suure hulga inimeste kes aadlisoost laste koolis käisin, nüüd
ees.

aset kõnelused, missuguseid kaiutaVi

walwe alla anda. Teie ei suuda teda

oma poja pärast nii eimast alandama

Kahjusaaja on suur tugew poiss Tõtt öelda, oli min u l täna p i i n-

Praeguse seaduse järgi aga on selleks
waja kohtu määrust. Esialgu näib, et ebasümpaatse näoga, wäikesed hiiresil- l i k sinu pärast. Nutad waljn häälemad jooksewad, ei julge kellelegi otsa iga, saal rahwast täis. Kas sul häbi ci
wahe on wäike. Tegelikult oit aga waadata.
Kaebealune on märksa waik- ole?
siin kohtupidamine laste asjus suure
)cm,
Pealtnäha
Küll ta Paar nädalat hiljem lugesin lehest,
sammu tagasi teinud. Enamasti tule- peab olema wcchwanõrgem.
poiss,
kui
nii suu- et sama poiss on järjekorralisel korjanwad laste süüteod arutusele ikka jaos»
rele
ilma
pikema
jututa
wastu
wahti- dusretkel politsei poolt finni wõetud.
konnakohtus. Harilikult on üheks päeNüüd ta wist HMnst ei pääse. .Ja km
wats määratud kümmekMd üsja ja tü- mift andis.
Kui kohtunikud asuwad juba otsuse siis peaks täituma ema ha-lb,aimus te-,

likas on rahwast ühe asja arutamise

kuid.

poega ometi kolmandat korda

Temal on iseteadlik uhke nägu. Nii
maksma kriminaal-kohtupidamisesea- peab wist ennast tundma indiaanlaste tab poiss haruldaselt rahuliku häälega. — Mina küll ei hakka sinu moodi
duse järgi 12— 17-a. alaealiste süüteo- pealik, kui ta on wangi wõetud...
iga wäikese asja pärast närweerima'.

puhul saalist wälja saata ning jälle tagasi kutsuda. Oleks see tingimusteta
nagu warem seaduse poolt ette kirjutatud, siis alaealiste asju arutataks muidugi kinniste uste taga. Et aga nüüd
see oleneb kohtu määrusest, siis alaealiste asju arutatakse harilikult awalikult, mis mõjub wäikese kaebealuse

minister F. «kel, Soome saadik Hq,
ja «älisministeerinmi kõrgemad a

nud paremad päelvad. Oli wist kunagi

Kuid — poisi silmad särawad, suure Pean! Kas sa seda kord ometi jätta ei
kes rohkem närweerib, kas tema wõi tewaimustusega
jälgib ta ettekannet oma saa?...
nm ema, prillides keskealine daam tawägiteost
ja
waatab
ka ümber, kuidas — Jälle sa oma aadli laste kooliga!
gasihoidlikus sinises kleidis.
see teistele saalis wiibijatele meeldib. Keda see muldsel ajal huwitab, — wasKohtusaal on rahwast täis. Warem

asju arutati ikka kinniste uste taga.

»lid Soome külalisi saatmas

Könval seisab ema, wäike hall nais-

ilus, llüüd on ta nägu kortsudes, |tl=
Kahjusaaja seletab, et tema kahju mad punaseks nutetud. Seljas uu tal
ulatub 200 kroonile.
siidkleit, kuid wana ja Pleekinud; et
Karistusteadetest on näha, et tun- wõi aru saada, mis wärwi see õieti on.
Jaoskounakohtunik seletab temale,
nistaja warem warguse eest on kariskatud. Koolist saadakse õieudus, et mõ- saagu ta ometi aru, — ma ei saa teie

raskematel juhtudel näeb ette paiguta- leinad poisid wiimase 2 kuu jooksul ühutift parandusasutuse wõi wangimaja tegi päewa koolist ei puudunud.
alaealiste eri ruumidesse, kuid siis juKohtunik mõistab mõlemad kaebeba mitte alla ühe aasta.
alused õigeks.
Kohtnnik mõistab poisi anda ema Kolmas asi. 13-aastane poiss sai
walwe alla.
jaoskonnakohluniku otsusega 30 kr.
Hiljem selgub, e t s a m a poiss trahwi ehk 7 päewa aresti selle eest, et
oli warem juba 2 korda ta teisel poisil nina sisse lõi. Asi tuleb
arestikaristust kannud 2. astmes ette apellatsiooni korras.

kaskot süste põhjal.

Soome wahei.
Soome walisminister R. Holsti
<ana Eestist aurik ..Ariadnel". Sa!

karlra.

liud. Ja seepärast oligi meil juba möödu läbi wiidud täiel määral ialga ^ süsteein,
nud reede-l au näha oma lippu l e h w i - mille iile meiegi organisatsioonides pead
1110 6 s ii ii r e areeni t r i b ii ü n i ee s , murtud. 2eat on igat mlgal. oma löök,
oina
peiuruum j. n. e. ^
mitte enam selle wasakul tiiwal nagu Ivo8 ii ii n j a a b j i i u ui ä g « kl ä s t i.
rem.
Laagri
juhatuiel
on põhimõtteks, et t fl ct
Reede õhtupoolikul otsis meid üles ka siino i s s P e a b laagris tublisti ! o*
n« raadioonu ning palus meid Hollandi p
s ii m a. Toiduaineid lulub la«igri loiduSraadios esineda.

Täna hommikuse Balti ekspre
föudis Ungarist Tallinna tagafi SML j

iukoor. Soor tõi Ungari laulupeolt
neile annetatud hõbekarika ja muidugi
rnufjeh. kinnitati üksmeelselt, et eestlase

tamiiets päewas järginüeit: lg

äratanud hõimumaal suurt tähelepanu
esinemisega ja kauni<e rahwariiete^
6. augustil peetud Ilmuni .'au.ülsidl
omanud kaugeltki sellist iseloomu, naius
oleme harjunud niigema meil. ^'aiem
hulkades ei teatud isegi, ct Budavesti,

Seal esitasime kaks laulu: ..kuldrannake"
inuiia, kg siu li, 200 fi] raswa,
ja „Saaremaa", mis on meie siinsed tõm- lO.OtX) marineeritud Ijeeringnt, 7mk* iiuiö
{HMiumtutb ja eeiistatamamad laulud. lillkapsast, (HKK) lg piiuuiikjo, 17<H) lg jnii?»
Meie au-laagris seepärast juba iga ivälis- tn, L^H) siga ja 1THK> lehma. Toidnan-elc
maalane ümiseli laulu „Saaremaa". Peale puhtuse ja wäärtnse iile on seatud eriline
laulude esines terwitustega laagrijuht slm. t>-liilmelii!e toiilroiltoinivjoii, miv kooonell
Mililelsou hollandi rahwale inglise ja eest- arstidest ja eriieadlastest.
lastele eesti keeles.
Iga päein on meil rohkesti kiilostajaid,
Laupaewa õhtul esitasime suurel-lõlkel keda püüame oina laagris ka jõudumööda
kakas rahu>rtantsu, rahlvariietes, mis Tal „lo!?litada" ettekannete — ja eesti laulude
linnast kaasa toodud. Eriti suure aplausi ga. Samuti tuleb neile pilli seletusi anda
osaliseks sai pulgatants, mille järele ap- meie maa ja rahiva lohta. ^
laus lõppeda ei iahtnud. Mõile seda oli siinsed inimesed olid Eestist niiivõrd hu»
jälgimas umbes 35—K) tuhat inimest pea witatud, e! Paljud luhiiid järgnewail aa

laulupidu. I

Esimene EMO esinemine oli muusik,^

deemias. Celle tagajärjel räägiti ungari
pealinnas peamiselt ainult eesti lauljani!
esinemine saawutas tõesti suure edu ja

sioono oli üliküllujes. Auti niitmed
palad.

Tähelepanu äratasid la jngoilaaw^

le skautide.

tail liudlaoli ^estisie suwitama liilia,
Pühapäeina lõunal külastas meie laagrit luuldes meie odamat elu.

k a s õ j a w ä e w a r u s t u s w a l i t j >i-

psüühikale.. Heel tvähem ivõib praegu
klHtniiikult nõuda, et ta uuriks olusid,
tegemisele, wötab sõna ilma kelleltki kü- ma tulewiku kohta, siis on tõesti.kahju, millistes wäike kaebealune elab, ei lasest säärase kombineerimiswõime ja seks teda silmapiirilt ka peale kohtnot
simata kaebealune:
— Tema on pealekaebaja, teatab iga järjekindluse...
ning
.. trahuga
. suseinimlaps
tegemist, s. o. teeks kõike seda, niis
päew õpetajale, mis õpilased teewad. wmks wist ausa kodaiukuua palju ara eriliiie lastekohtnilik wälistnaal,
Peksin, ja peksan weel, niisuguseid on teha.
keda abistawad weel tmm töös hool
waja peksta!
. Oii mulje, e t p r a e g u s e k o h t u- dajate instituut ja arStid-asjatniidjad
Kaitsja sosistab talle:
korralduse j u ii r e s e i s a a ja kelle käsutuses seisawad eesknjilliknd
— Waiki ometi, kes sinult küsib!
palju teha laste k u r i t e g e- paraiidusasutused.
Kohtuotsus: tühistada jaoskonna- wuse wastu wõitlemiseks. Kõige pn- Seepärast, km ei taheta, et alnealikohtuniku otsus, trahw ära muuta, renia tahtmise juures ei suuda kohtnnik sed kurjategijad täiendaksid alatasa
mõist» kaebealune waneinate walwe harilikus kohtus juba oina töörohkuse täisealiste kurjategijate kaadri! — siis
alla.
tõttu erilist tähelepanu pöörata alaea- kutsutagu ellu alaealiste kohus. S.
Neljas asi. Selle Peakangelane 11— liste asjadele ega laste omapärasele

tut kohtulaua ees ja wäriseb terwest

SMS sai Ungarist hi

wäärikalt kaitsnud niug selle aukohale sead- ritena koriaidalud. Ameerika laagris oit

kuid kunstiliselt oli eestlaste esinemine
parem, negu kinnitasid arwusuiied.
oli ka pimedate toori „.^omeroje" püuni|

Meie laagri lähemateks naabriteks on

Iraan, tgiptns, Ameerjl.i, Siiani i

kaugemad Jõimamao riigid, Ulispärast
meie poisid on loonud ka nendega häid
sõprussidemeid. leedulased on siin ning
Pidaüd laup. õbtuvooiitiil järjclordie la-

Samal õhtul käisid loorid Doonaul
naadi laulmas, millele järgnes wastu!
liunawalitjuses. Järgmisel paewal ei
koor wabas õhus Barosneas^r värgis,
tul oli esinemine Budapesti ringina.ii^

ied olid oma iivuiväljaln kõrwale teinud

8. augustil oli laulupidu tõõžiu--iiaüis
Rahwast oli wähe, umbes 5 tuhat.

hingu poolakatega Wilno värait. i.'eed>'s«>-

Wilno UKim ja tatniid icile musta in

Eesti ajakirjanike rfnl
rei» tatis.

Poola Handid seda itäbrs tulid laagrisse,
rebisid loori puruls jn ajasid wapi segami
ni. .Vfitigi see oli ainult poi>»e lõo, vidiv

(ETA). Riia, 13. augustil. Eesn ja ^
ajakirjanikud alustasid eile lioinuiikul
merist autoringsõitu läbi Leuigallia.

voola juhid seda tegu leedu juhtide ees iva-

baudama ja seega saads jälle rahu majja.
ii in ip lifti) al lella 11 ajal korraldasime oma

laagris ivastinvõtn teiste laagrite jnhti»
dele. ^!olnvilanas wiibisid ka laagri iild-

peatusid Tukunisis ja Dobeles, waat!
Terwete linnust ja külastasid Maimuni!
sanatooriumi. Dobeles liunawalitsn? a<

juh; ning inglise kõrgema siautjuhtide koo»

li juhataja ^'ilson.
Peawaueui härra ^iann annetas laagrijuhtidele mälestusesemeid ja aumärke.
10. augusnn alates laagrist osawõtjad sooritamad ekslnrsioonc Hollandi kaui^ es

külaliste auks eine. thtul nad sõunö
Miitawi tagasi Riiga.

tüti püüab lahenöaöl

se kohtadesse. ' Q, K.

hulgas polnudki, waid puha scljawõidud. Liiwik, aga Rull, aga Wilberg, aga WilJa kui niiüd kombeks peaks olema kujunr- tus, Tilder ja Jürgens ja werl palju teisi,
nud, et kaks korda tuleb wastased selili kes kõik mitu ja mitu korda oma punkti— Sl tea, kuhu sellele sUwistikulc talu' lüüa, siis ttiwistik wastab täiel määral > dega meeskonnale ja sellega terwelc Eestile
antakse? päris üts terawa ninaga poist, neile normidele. Isegi ülearu, sest neid maailmameistritiitli tõid. Kas peawad ne- Talliuu. 7.W äratusmäng. wõimlemine. 7.20 päewauud. 7.'Ä hommikkonts.
naakman Icifctt omasarnaselt. ^ pudiwõite, kuld., hõbe- ja pronksmedaleid, madki ilma jääma, sest on nemad ju täp- H.10
hoinmilvalwus. S.30 Tallinna turu
selt
niisama
palju
wacwa
näinud
selleks,
ct
Aga tõepoolest. Kui hakata selle iile lä- panel. ta weel peoga pealekauba. Nii et
ülewaade.
1^..',0 helipl. 111.00 espcrantq
Eesti maailma parimaks laskurrahwaks keele kiirkursus.
hemalt mõtlema, siis on sellel naakmaml andke aga talu!
l','.:>0 muusika lastetoas
sai. Tublid poisid olid nad kõik ja tublide (l)elipl.). 20 or> 2u(»0 aastat m nüsi kat.
õigus.
s
Ilus.
Ega
nie
kadedad
pole,
otsime
knsau iili! a-a ja looline e!s! unioon heliplaati
Palusalu käänas olümpiaadil oma was- gilt 50 ha kobedat maad wälja, teeme ma- ^ hulgast kõige tublimate «mljojortccrimine
delt. 20.:i.r) Wii? minutit terwisele — dr. M.
tased õlgadele, ehk kui õlgadele panemiseks jad ja laudad peale, ajame tcedesihid kah on juba niisugune tänamatu ülesanne, et
»ask. 10 bass Cttonmr RankaS esitab
waStatte liiga kamal wana rebane oli, kee« hakkama ja mesilaste tarudki lööme püsti, kurjemale waeulasele ka ei soowita.
soololaule. ?l.lx) päewaund. 21.30 aeg, ilTec
peaks
nüüd
selge
olema,
et
kõik
need
ma:
ma- ja taiinelaitseteateid. 21.35 aktuaalne
rutas teda kui wurriluud ja kohtunikkude et olge lahked, elage ja olge, härra kahe— Mina midagi ei ole müünud, ne- targad suud awanefid ütlemiseks, et Palu. kordne maailmameister. Weltiveebliks wõib tublid poisid waäriwad talusid ja kõrge- meerandliiud. !^l.')0 konts, wcne helitöist,
ortesier. 2. päeinaund
mad ise wiisid: see ja see wiis, näitab alu on tulnd wöitjaks 3:0. Maailmameist. sind ju kah ülendada ja sa ci pruugi sugugi maid kohti ning paremat palka.
ta näpuga mõlematele kaebealustele, tiks tuli meie Kristjan, kahekordseks ko« kõrwaltänawasse põigata, kui weltweebel Aga kui nüüd lööb niisuguse wembu sis—seejuures waatab hirmunult oma isa guni! Trügisime küljekontidele sinised lai> Kristjan wastu tuleb, ühtemoodi harjuta- se, ct jUmistik ütleb (ma kiill ei usu, aga Tallinn. 7.00 änuitsmäug. 7.u.i mõhulemine. '(.20 iiaemaiiud. 7.2."> lioiumiklonts.
otsa.
giid, -tallasime konnasilmadel ja karjusime jite, üks nii et maadlusmatt tolmas, teine oletame): „Miua olen ikka tõeline kahe- S.lo hommilvalwir'-. s.30 Tallinna ja Tartu
Kaitsja palub kohtunikku kahjusaaja hääled kähisewaks, kui Kristjani lai turi nii ct märklaud suitses, ja ühesugust wacwa kordne maailmameister ja määrin enam turu ülewaade. 12.00 Tallinna C'. Põllnsaalist wälja saata, siis ütleb wäikesele !ilmi wilksatas. Jooksime endid higiseks, et ja walu nägite wüistlustelgi. Nüüd olete kui teised!" Siis peab ttiwisükule juba meeste Seliti 30. vollumaiauduslilu näituse
mõisa andma, sest teisi ju ilma jälta ei saa amaniiue (iile!, miitiivimüjal; Stadiiorn meaga teda weel kord ja weel kord näha. l siis ühe pulga peal — rahnmskangelased.
tunnistajale:
ühele pulgale ei sobi.
rt'Hinnalt). 1s.r>0 belipl. ]<).oo aUestri
Sinu wale pärast pannakse need Ja fiiS anti Kristjanile talu ja weltweeb-' Aga jällegi on koer maetud! Mis ütlewad ja Uui
nüüd aga juhtub niisuguue lugu, et huus. 20,IC) miilivtniliililine ringivaade.
Uks
tehti
ta
kah,
maksuta
wõis
ta
autot
süš
teised
laskurid?
No
ilus
küll,
Uiwistik
poisid kinni, — nüüd sa wõid ju tõtt
20.30 alt Walentiue Staif esitab rõinansse
juhtima õppida ja tautsukursustele minna tuli kahekordseks maailmameistrits ja saab praegu kiiima^olewal maleoliimpial meie ja shlaagereid. 20.r>0 järgnema nädala saarääkida.
mehed
wõitjnks
tulewad.
Siis
oleme
ju
— Ei ole nad wõtnud. Mina müü- ja riided selga ning saapad jalga sai ta talu, sest ttristjan sai kah, aga mille poolest ka parim malerahwas ja ka need sangarid lekaiva. 2l.oo Päewaiuid. 2l.30 aeg, ilma2l.3'> wana tautiumuus. 2l.5,', lugesin, seletab ta siis tasa, et waewalt on ka matsuta. Kristjan oli tehtud mees. ! on Lototar neist kehwem. Maailmameist- wäärimad hindamist ja talu. Iga mees teade.
uii'.'!iiud.
Äeta ihits loeb Heidit ibnwitsa
Ja
nüüd?
Nüüd
tormasime
kah,
kaelad
riks
ta
otsekohe
indiwiduaalselt
küll
ei
tulkuulda.
õieli ja otsaesised higised, karjusime kõrid nud, aga kas ei olnud ta igas meie laskur- muidugi, sest iga mees on ju siis maailma- jutustuse „5s>;imied wõõrad iitled". 22.25
Teise tunnistajana tuleb kahjusaaja kärisema ja klõpsutasime sotoaparaate, sest meesionnas, mis maailmameistriks tuli. meister ja kuidas sa jätad ta ilma tasuta. ntooöiat tnutuimniu „Estonia" walaest laa.
lift. 22.0."» väewaniid.
juures töötaw sell.
tulid meie Võidukad laskurid. Palusalu Wäikekaliibrilises lamades laskmisel jäi ta Mis juhtub aga siis, kui meie jalgpalli— Mina nägin, kui mõlemad kaebe- kandis oma wõidutammesid pappkarbiga küll „kakaduuks", s. o. wiimseks meie wiie meeskond tuleks maailmameistriks, siis
Tallinn, s.30 iirntusmling. S.35 wõimlealused warastasid riidetüki. — Miks napuotsas, kuid laskurite auhind on nii mehe hulgast, kuid igal teisel laskmisel las- oleks juba üksteist talu mängus!
0.0.'» linminiflnuti. 'lo.l.j jumalat
teie ei keelanud? — Jooksin järgi, siis wkgew, et lihe mehe, ka Kristjani, jõud sel. kis oma tõhusad punktiirsed ja lükkas oma Eh, sõbrakesed! Hirm on edasi mõelda, mine.
Joouiüiilust (õn. R. Uhfe). 12.00 cunr po
olid nad juba ära.
lest üle ei k«i. Tuule teeks sellele kujule meeskonda tublisti wõidu poole. Kui meie sest meie sportlaste mägi kaswab «ohutu purrii Peidi lieiiudent (beli)if.). 12.20 põl->
— Waadake, kas olid samad poisid? alla mast Luhaäär, kuld sadamast Raekoja, meeskond tuli kuus korda maailmameist- kiirusega ja praeguste maailmameistrite lumninndiivliffe teateid. 12.30 a^r. H.
— Needsamad, ise oma silmaga platsile ei jõua wlst temagi seda kanda. No. riks, siis määrib ju Lokotar samuti mitme põlwed lööwad nõtku, kui kuulewad eestlaste ja: karjalovlite rajamisest sa korra-hohist
13.00—U.00 lõunane kontsert Heliplaatidelt
nägin.
jaa, laskurite auhind on ntt wägew, et kordse maailmameistri tiitlit ja talu. Reo nime. Eestlaste meri on kange weri ja kui hl.50 Helidl. 17.00 munsikakisi ettekandeid
see
weri
kohinal
maailmameistrite
troonide
— Kuidas see poiss oli riides? See seda weeti autoga, ning kuju körwal istusid sai olümpiaadil waid ühe hõbe. ja teise
ja reportaa.^ln Tallinna E. Põlluineeäte
sinine poolosärk paistab wist täitsa surmtõsist? nägudega KiwiStik ja Lokotar pronksmedali ja sai ka maalahmaka, kuigi ümber hakkab woolama, lööwad need kohe 2eltsi 30. põsluinajanduslikult näituselt
Geal ongi see koer maetud. KiwiStik on palju wäiksema lärmiga kui Kristjan, miks kõikuma. Ja lõikuma lööb ka meie asun- 19.00 Jnbau Tõnopa: Muljeid Pariisi teat^
uus olewat. Mis ta siis kandis?
rieluit i»anilmaniiitiife ajal. 10.30 kontsert
ei peaks Lokotargi wõima oma wannl päe- dusamet, sest nccd talud, need talud!
— Jajah, siis tal seda särki seljas ju nagu pooliti peasüüdlane, et säärane
eesti jwlindeiit. RR orkester. 20..W päewa.
Peame
wist
ikka
mag.
Jakob
Lukatsiga,
wil
kanu
kaswatada,
kaalikaid
kasta
ja
auhinnamllraka<
oma
kanna
meie
maale
ei olnud, waid kandis pintsakut nii nakampa
hakkama
ja
waatama,
kas
seal
Austj
i'11*1"
2100
. l.05 wana kantkinnitas ja siia wähemalt paariks aastaks lambaid niita. Muidugi wõib!
gu see teine
raalia pool kusagil üks maalahmakas ripa- umnni. 21.3o lugeinistund. 22.05 maodsa.t
Olgem
suurmeelsed
ja
anname
ka
Loko
—Küll sa aga oskad waletada, hüüab
tanlsuuiuui. daueiug-pa!aee'ist „Gloria"
kil ei ole. <01 u.
22.45 päewauud. 22.50 sporditeateid. "
voisi isa wahele, minu lapsel pintsakul wastased moraalselt selili, ühtki 3:0 wõitu tarile talu. Aga Kiwioja, aga Kukk. aga

kehast.

Teine kaebealnne, 13-aastane tragi
agulipoiss, seletab, et on riidetüki ostnud kahjusaaja pojalt ja talle 25 senti
tasunud. Esimene kaebealune wiibis
tull selle juures, kuid ise midagi ei ostnud ega waraÄanud.
Tunnistajana tulebki see müüja
L — 1l)-aastane põngerjas, kes waeWalt kohtulauani ulatub.
Ilma küsimata hakkab tema seleta-

mt> õnnega!

pSllutööliste küsimusi

RAADIO.

(ET?l). Riia, 13. augustil. Läti ;u\' u|
koda pidas eile oma uues aiulobas 51

Reedel. 13. augustil.

tawj toana# lossis — esimese tciisfeosoli
Koja esimees esines 1936.37. aasta arul
dega. Ta rõhutas eriti, et põllumajani:
abistamise ümberkorraldamine on n;n:d|
Pule jõudnud. 22 organisatsiooni irVm}
kes warem tegutsesid põllumajandui^ abi^

mise asal, on nüüd astunud üksainus ori
nisatfioon, nimelt põllutöökoda. Puududa!
pöllutöõkoja edasiseid ülesandeid, enin^
tähenda?, et üheks tähtsaimaks rvebhvüj
on tööjõudude küsimus. On soowitarn tõe

taupäewal^ 14. aug.

tagasi juhtida maale ja ümber koria.d^
zõllutöömeetodcid.

$luingh
..httna on tllöwei
Ghanghai, 12.
ikogu Hiina pilgud im nüüd suunt
Than^haile, kus suuremate kokkupõrgete

kimlne arwatakse olewat waltimatu. K,

Pühapäewal, 15. aug.

büste jtrele on mitmed suuremad Jae
ni «aeüksused teel Shanghaisse, mis l<!

oletada, et suuremad lahingud tule,
Shanghai piirkonnas ja mine Põhjanas.

Hiina feffoalHfufe «äed «kupeer
Shanghai Põhjasaksa?. 88. diwiis,

«Slja õpetatud wälismaa instrukli
poolt, on Rankingist teel Shanghaisse.

kingi «öimud seletawad, et nad on ti
««nud »astu wõtmast jalalõöke Iaai
Wmkaelt. Briti, Ameerika ja Prant
kontsetfiooniala «õinmd ShanghaiS
lustamad endid traattõketega. ühtlasi

kawatseb jääda. Kiwistik lõi ju ka kõik oma

dustati «abatahtllke korpu», mis alui
kohe »al»«teenittust. H««, WÜtvmd

i
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WW«»
Avenol Kaunase».

I kofa koMoWi brtfcesUti

Rah«aSteliidu peasekretDet

ar«ateS Balti riigid -ma.
«ad tähtsa poliitilise kaalu.

ülemwekuajq»stst«ttft IftMifl! lugemisel.
Esmakordselt rahwuskogu wolituste kestwüsS svsksul tarwitas rügiMttWt>

Kaunas, II.

ülemine k praeguse st põhise e.»

(ETA) Rahwasteliidu pttbitttit #»**(*

uuele põhiseadusele, t , ...
peaesindaja J. Klesment täna õigust rahwuskogu koosoleku katkestamist milledusest
rahwuskogu wastu wõtnud on. Kui !^^õus tan a poliitilise tl&ionni
nõuda. Esimese koja üldkoosolek, mis arutas 1. lugemisel ülemmekuaja-sea- kcda usaldust ei ole, kui ainult umbusaldust Abrahami ja rahwasteliW Welsi
dust, katkestati ja seaduseelnõu anti komisjoni tagasi. Jätkamisele tuleb sea esile kantakse, siis muutub üleminek täiesti ja Nurkse saatel Kaunasesse, #|*l Apenoliga
wöimatuks. | saabus ka Leedu alatine esiitbBich tahmasteSoome välisminister R. Holsti lahkus buse lugemine täiskoosolekul täna kell 4 p.l.

TAellk kooskõla EestiSoome wayel.

£* £2 eabT4i üleminekuaja-seaduse eelnõu 1. lugemine algaS rahwuSkogu esimese koja

'-"«s ""

eriti t e r a w a l ku j u l, witasid külalisi wälisminiSter Lozoraitls, ao«

äTC I,1!»' « üld!°°s°l°Iul täna hommikul I.ll 8.25.

niihästi härra ttokkalt, härra Saarmanilt, ministratiiwosakonna direktor BizauSkas,

aset kõnelused, missuguseid kasutati mõte- wõetud wastu sel eelteadmisel, et küsimused, mis üldkoosolekul 1. lugemisel esi-tewahetuseks mõlemaid maid huwitawatcs tatakse, weel komisjonis kaalumisele peaksid tulema. Kasutades kodukorra

nud, kartes, et kui anname mingi õiguse ^ Prantsuse saadikule Dulong le ja kell 17 wä»
ühe kätte, siis kahtlemata on järeldus fet#! tiSmitiidfer Lozoraitisele. Kell 20 wiilismi-

Äbifltii W ÜM Z põhjal -«- °ru°ndi° õigusi, t-a.as J. Ulu-tS juba ette, «t annab eelnõu

ct seda usaldust kurjasti tormitalakfc. On „Btec anm fiiIaHfe ^ks dinee. Kell 22

, " ™ ^'""TTl luimtojolife ,°,Äuscg° -sines enne lädirSSNmiit- -w-mist aruandja prof. kui ka härra Laurilt. Kõige selle juures! protokoMlem Girdwainis, rahwasteliidu
Uluotz. N-gu !° ,°h°nd-z. on .simch loja !-miij»n istunud -elmistl ei ole need kolm kõnelejat öelnud ega euta- > Esimuste reserent Staneika, linnapea Mernud seda
teist teed, kuidas ulemmek peaks s ' . ' ^ ' r.
Ministrite ftoiati in wm; päewal koos kella 12-ni öösel ja eelnõu kahel lugemisel wastu wõtnud. Eelnõu sündima,
on ainult umbusaldust awalda- > kls ja teised. Kell 13.30 Avenol teg» wistidl

torda ja konkreetseid probleeme, mis wii- rast 1. lugemise loppll komisjon, tagap.

isegi »», kaugele mindud, et öeldakse, et km .

riigipea kolleegium, kuhu kuuluwad pea-j k^^nr» raur.
ma,ega ühenduses, ning wõidi ära märkida, Puudutades arutuselolewat eelnõu sisuli- miselt masendawa, wõiks ütelda — otse ra minister ja parlamendi esimehed, otsustab. Homme enne lõunat on ette nähtud liibi«4 kõikides kõnelustel käsitatud küsimustes
bawa mulje, nagu kõneleja ise ütleb. (Wa . wa arugi pres, en , wa w»se^ rääkiw^sed rahwasteliidu peasekretäri ja Leemõlema riigi seisukohad õnnelikult ühtu- selt, J. Uluots ütles, et see on
helehüüe: „Lõi tummaks!") A. Laur: ,.Wäye aastaidwo, aastakümneid^
tähtsamaid seadusi peale põhiseaduse.
' , . , , * > * 1! fS.! ... . # I i..W !...«! Im! t«* yt
iitfitltsee toime tuleb.
wad.
du wiilisminiftri «ahel.
kuni
„Praegust olustikku wõib wörrelda seisu- weel, et tummaks lõi, see lõi kurttummaks!" tud,
KonStateeriti,
et
sisemisest
tundest
kantud
üiui
seesugune
mentaliteet,
seesugune
hinÄäljaspoot
järjekorda
mülä-f a «*• S tü u. . « i.. .f . .. r c » '
kooskõla mõlema
maa wahel" Vn' soodsaks j korraga," ütles J. Uluots, „kus liiknw rong
gclaad inimestes olemas, siis on loomulik, Teel kaunasesse rahwasteliidu peasekretär
Avenol mõtti* nagunii jutule „Lietu«ot
t.»-«valitsenud
—i^t < ...hea,Sörali5
Iühedelt rööbastelt teistele üle tuleb wiia.
eeltingimuseks seni
et
kude omawaheltste wahekordade jatkami- Selleks peab leidma teid ja abinõusid. Meie
Aidase" esindaja. Puudutades oma reisi eestegutsemine
muutub
äärmi»
seks ja rahu ning julgeoleku süwendami» wõime wäga hea põhiseaduse wälja töötaselt raskeks
marke, Avenol seletas, et nelja aasta jookseks.
nud olla, aga kui meie kogu riigi elu ei wiija et tõepoolest omale enam ette kujutada sul millal ta täidab rahwasteliidu peasel»
da seniselt põhiseaduselt õieti üle uuele, siis
ei saa, kuidas siis toimima peab, ja kuidas
on jäänud see põhiseadus rõöpaks, millel kes ütles:
peab teid otsitama ja leitama, et wälja rotäri kohuseid, ta ei ole külastanud weel
ükski riiklik wõim ega aparaat ei liigu. Aja„Austatud rahmuskogu liikmed! Kui saaks põhiseaduslikust kriisist. Umbusaldu- ühtki wäliSriiki. Oma esimese ametliku külugu näitab, et wõidakse põhiseadusi wastu seesuguses olukorra» ollakse, et ühelt sega ei saa meie kuhugi,
laskä'gu teeb ta nüüd Balti riikidele. Minu
.wõtta, aga need ei leia teostamist, wõi kui, nigiiorralt peab üle minema teisele, Et küsimuse üle nii terawalt kõneldakse reis' eesmärgiks on tutwuda Balti riikidega,
Täna hommikuse Balti ekspressiga ' siis ühes wõi teises wäikeses osas. On selge, kui üle elatakse riigikorras, põhiseaduse ja et umbusalduse õhku lewitada püütakse,
ütles Aoenol, mida raSke on teostada Gen»
fdudiS Ungarist Tallinna tagasi SMO lau- !et niisugust tulemust meie rahwuskogu te- korras kriisiaeg» ja kai kriisiaegadest teisest küljest aruandja artnamisel oli, et
sist. Lõpuks Avenol toonitas, et asjaolu, et
jgewuse
krooniks
ei
soowi.
Kui
rahwuskogu
«äljapililsi»
otsitakse,
siis
ei
saa
kuidagi»
põhiseaduse
wastawaid
norme
weel
komislukoor. Koor tõi Ungari laulupeolt kaasa
! kokku tuli, siis selleks, et põhiseaduse kriisi «iist leida wäljapiiäsuteed, ega saa üle jonis kaaluma peab, seepärast kasutan oma Balti riikidel on oma esindaja rahwasteliineile annetatud höbekarika ja muidugi head lahendada. Kui üleminekuaja seadusega seda minnä ühelt riigikorralt teisele muidu, kui kodukorras ettenähtud õigust ja
nõukogus, töendaaat nende poliitilist
muljed, kinnitati üksmeelselt, et eestlased on ei saawiitata, et uus põhiseadus maksma
nõuan selle eelnõu komisjoni du
pead usaldus olema.
kaalu.
t a g a si a n d m ist.
äratanud hõimumaal suurt tähelepanu oma hakkaks, siis ei ole meie oma ülesannet suut- Ja usaldu» peab olema nende wastu, kelle
J. Klesinenti sõuawõt'! järele juhataja Avenol on esmakordselt LeeduS. Lätis ja
nud tarwilikttl määral täita."
hea esinemisega ja kaunite rahmariietega.
Eeal lasud tol momendil riigi juhtimine ja kuulutas
10-minii'ilise waheaja. Seejärgi
§ 3 juures, nagu tähendas aruandja, on he korra juurest teise korra juure ülemi6. augustil peetud Uugari laulupidu ei juhitud
kuulntati 1. lugemine riigiwanema peaesin- Süstis, kuhu ta siirdub Kaunasest, on ta juba
neku korraldamine.
tähelepanu sellele,
omanud kaugeltki sellist iseloonni, nagu seda
daja nõudel katkestntllts. Uus koosolek mää- kord käinud IV aasta eest.
Ja sellele samale
kas on waja riigiwanemale anda erilist
oleme harjunud nägema meil. Laiemates
rati kella M» p. l.
usaldusele
peab
tugenema
ka
nimetust
—
„riigihoidja".
hulkades ei teatud isegi, et Budapestis on
See
on
mõeldaw,
et
niisugust
nime
ei
laulupidu.
Esimene EMO esinemine oli mnusikaaka- pruugils olla, teisest küljest aga mingisugune
deemias. Selle tagajärjel räägiti ungarlaste niisugune wäline tunnus oleks soowitaw selle
pealinnas peamiselt ainult eesti lauljaist, sest ajajärgu ära määramiseks. Riigihoidja uiesinemine saawutas tõesti suure edu ja owat- utetus ei peaks siin seda tähendama, mida
sioone oli ülikülluses. Auti Ulitmed lisa- eestikeelses wäljenduses tarwitame harilikult

antakse sõna riiglwan«ma peaesindajale
Z. «lStmentile,

SMS sai Ungarist hõbe»
tartra.

monarhistlikkude riikide kohta.

palad.

Tähelepanu äratasid ka jugoslaawlased,

Palju rääkimist ott olnud komisjonis § 4

Homne Mid keegi 8 Muil.
Pealinnal oli eelwiimasel päewal palju õnne.

kuid kunstiliselt oli eestlaste esinemine siiski kohta, mille esimene lõige ütleb, et kui riigi
hoidja ametikoht wabaneb enne presidendi
parem, nõgu kinnitasid arwiisiused. Mõjuw ametisse
astumist, siis asub riigihoidja ülesKlassilaterii loosimine lõpeb homme. TS-,krooni suurusest wõidusummast sentigi, kuigi ZHsKrSSNised Wõidud.
oli ka pimedate toori „Homerose" esinemine.
annetesse
sõjawägede ülemjuhataja. KomiS- na, II. loosimitpäe«al, ei selgunud la kesk- omawad piletid, mis laungwad wõidunumb
Samal õhtul käisid koorid Doonaul sere- jonis oti leitud,
2.092 s
2.897 r
372 P
1.846 P
et see
pSe»»kS 50.000 kr. suuru> peawõidu saatus. rit. H. Pärliu on abielumees, 47 aastat h.UZ k
naadi laulmas, millele järgnes wastuwõtt
7.678 s
6.043 &
7.732 k
»õiks
olla
ainult
see
ülemjuhataja,
kes
linnawalitsuses. Järgulisel päewal esines
8.242 r
9.024 r
9.006 p
Parast toimetuse tiä lõppu pidi loosimine mana ja ühispanga kass.ipidajaua teeninud 7.986 r
uue põhiseaduse awaldamise ajal ameti»
koor wabas õhus Warosueajor pargis. Lh9.526 k
9.872 s
9.397 8
9.580 k
kestma umbeS tund aega. Juhul, kui ka selle wiis aastat. Ta omab «äikese talukoha.
oli.
9.918 r
11.589 3
12.778 P
10.353 P
tul oli esinemine Budapesti riughääliugus.
Tänane
teiue
2000-kroonine,
mis
langes
wiintase
tunni
kestel
peawõit
wälja
ei
wõeKui elu peaks kaasa tooma, et mitte see,
13.276 1
19.664 S
19.648 r
20.110 P
8. augustil oli laulupidu tööstushalli ees.
nmio keegi teine oleks ülemjuhataja, siis ei ta, «õidab homme üks pilet 8 miljonit senti, rohelisele piletile nr. 42.55,li, on läinud «õit- 20.257 P 20.520 P 21.401 r 22.815 P
Rahwast oli wähe, umbes 5 tuhat.

Testi ajakirjanike ringreis Lätis.

(ETA). Riia, 13. augustil. Eesti ja Leedu
ajakirjanikud alustasid eile hommikul Ke»

tule uus ülemjuhataja arwcsse. On aga sest peawõit 50.000 kr. liitub «iimase päe-

merist autoringsõitu läbi Seingallia. Nad
peatusid Tukumsis ja Dobeles, waatlesid
Terwete linnust ja külastasid Kaluamuiza
sanatooriumi. Dobeles linuawalitsus audis
külaliste auks eine. Lhtu-l uad sõitsid üle
Miitawi tagasi Riiga.
kaaluda. Esimesel lugemisel paneb ta aga iik« im.fr. ja üks 5W.tr.
ette eelnõu wastu wõtta.
1000-kroonine möidupilet nr. 31.010 oli

£8ti püüab lahendada
pSllutööliste küsimust.

(ET?l). Riia, 13. augustil. Läti põllutöökoda pidas eile oma uues asukohas — Mii
tawi wanaS lossis — esimese täiskoosoleku.
Koja esimees esines IS36./37. aasta aruandega. Ta rõhutaS eriti, et põllumajanduse
abistamise ümberkorraldamine on nüüd lõpule jõudnud. 22 organisatsiooni asemele,
kes warem tegutsesid põllumajanduse abista-

jale Tallinna ühispanga kaudu.

awaldatnd kahtlusi, miks riigihoidja asemele
preemiaga, milleks on juba iseenesest Sealt on piletiraamatu terwelt ostnud ÜkS
peaks astuma just ülemjuhataja. . aa
Samuti on olnud wäga tõsiseid kaalutlusi suue «ttdnsumma 30.000 kr. näol. See oleks Tallinnas elutsew riigiametnik.
ja rääkimisi § 7 juures, mis näeb ette, et suurim «õtdusumma meie loteriide ajaloo 1000-kroonine möidupilet 981 roheline oli
müügil Wiljandi ühispanga Abja osakon»
presidendiwalimise tähtaja määrab ära was- keStel.
taw walimiskogu. Siin on
uas. Sealt laudist siis ta wõitjat otsida tuKlassiloteriide
lõpploosimistel
pole
seda
uue wabariigi presidendi ametisse kutsulebki. Eilne 1000-kroonine, mille wõitis koi«aremalt juhtunud, et pu«õü oleks jää
mine täiesti määramatuks jäetud
laue pilet nr. 1.',.132, on läinud Peipsi ääre.
ja ei ole teada, millal üleminekuaeg selles nud «limaseks päesaks.
Piletiraamat
oli müügil Kallaste postkonosas lõpule wõits jõuda.
Teistest suuremaist «õitudeft jäid weel
Aruandja arwates tuleks eriti kahte SnnerattaSse: kaks ZOOO.kr^ üks 2000-kr., toris.
paragrahwi. 3 ja ?, komisjonis weel kord

läbirääkimistel

ligi Pooletunnises kõnes waatles esitatud eel-

müügil Raadio-kooperatiiwiS Tallinnas.

Täna ennelõunal «Seti klassiloteriil õn-

nõu J. K o k k. Tuletades meele aruandja nerattast wälja rida keskmise suurusega wõiwõrdlust liikuma rongiga, ütles J. Kott, et te. 2000»krooniStep selgus kaks. Uks neist,
komisjoni poolt esitatud eelnõuga
mis langes kollasele piletile nr. 40.770, on
kiputakse rööpaid seadma,

nii et rong peab määramata aja jooksul läinud Tartumaale Torma ale«ikku. Piuute ja wanade rööbaste wahel mööda letiraamat oli müügil sealses Ühispangas,
maanteed edasi sõitma.
Anvustades kõiki paragrahwe üksikult, lei- tthe poole sellest pildiraamatust on ostnud
isik, keS on lasknud end sisse kanda registree.
dis J. Kokk nina hulgas, et

riigihoidja nimetus pole omal kohal. rimisraaMatusse märgi all. Armatakse,
Seda nimetust ei tunne ei watia ega ka et «Sitja on üks kohapealseid elanikke. Wõipõhiseadus. Ja mis mõtet on seda ni- dusummast teise poole on saanud Torma
nisatsioon, nimelt põllutöökoda. Puudutades uus
nietust tagantjärele sisse wõtta.
põlltttõõkosa edafiseid ülesandeid, esimees
K. S a a r m a n tähendas, et tema süga- ühispanga kassapidaja Heinrich Pärlin,
kellel oli maid kollane pilet, seega just see
tähendas, et üheks tähtsaimaks probleemiks waima weende järgi
esitatud eelnõu ei ole wastuwõeta».
wärw, mis osutus «õidutoojaks. Teised
on tööjõudude küsimus. Ou soowitaw töölisi
K. Saarmani motiiwid ühtusid suures osas poolpiletid on müüdud laiali Torma elatagasi juhtida maale ja ümber korraldada eelkõneleja omadega.
s^llutöömeetodeid.
A. L a u r i l e on 1. lugemine jätnud äär» kilele. Keed l^eriilmängijad ei saa 200?
mise ajal, on nüüd astunud üksainus orga-

$hM9haf $uuric vröitluUe eel.
..Hiina on tilöinenud Saapani jalahoopiöest." Aelöakse llankingis.
Shanghai, 12. aug.Isid, et nad ei «õi kindlustada rah«us«aSuurriigid nöuawad
. ..... . . ^«helise kontsessiooniala puutumatust, luna
rahu.

«»« «- - ' d-»si«a. Shanghai ,jhj>.

Nanking, 12. augustil.

1'snssei«I wõite:
7.0(10 kr. — 26.278 koll.
2.000 kr. — 40.776 koll.
2.000 kr. — 42.550 rohel.
J.000 kr. — 31.016 koll.

1.000 kr. — 981 rohel.
500 kr. — 10.678 sinine
EILSEID VÕITE:

1.000 kr. — 15.132 koll.

1W-krooniseb tvSidud.

Shanghai Põhjawaksa?. 88. diwiis, mis

wälja õpetatud «älismaa instruktorite
poolt, on Rankingist teel Shanghaisse. Ran-

Esimesed kokkupõrked
Shanghai».

Shanghai, 1Z. aug.

päswil asetleidnud Shanghai wahejuhtumi
puhul. Nootides soowitatakse mõlemal walitsusel hoiduda waenulikkuStest.

tahing pekingi lähedal.
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Pe<wostkontori kassast

nr. f3 — 7.000 krooni
woitjale.

Ennelõunal tekkis klassiloteriil juba ele»

»uS, kui parajasti kell 11 wõeti õnnerattast walja 7000 kr. suurune wõit. See lan
ges kollasele piletile nr. 20.278. Piletiraa,
mat oli müügil Tallinna peapostkontori
kassas nr. 13. Ostetnd on see poolitatult,
Nii et poolpiletiraamatu omanikel, kes
mõlemad on praegu tundmatud, tuleb see
«õidusumma poolitada. Seekordsel loosi,
misel wÕitiS samast kassast ostetud pilet
10.000 kr., millele tänane wõit on suuru-

Maiiiti asemel soodat. Helweetsia tellib Lätist
vc

lennukeid.

i n g i, 13. augustil.

(ETA.) „llup Tuomi" teatab kokaiini->
nfääri kohta, et tõenäolikelt on areteeritud I
ijit ise iatiiioiiub pettuse oliwrils. 40-st ko-

Ri i a, 13. augustil.
ETA.

Nagu juba warem teatatud, oli

, ..tauinpa
.... . l . .tteie
. V ,t fout: rin
'VCF-i
(riiklikud
elektrotehnika
tehased)
kontrollitud
kaheksa,
.1^
... suur
, s ^ ...
.'
v
'
'
_
J
'!
Riias
ehitatud
leiinukil
J.
edil
millede sisuks osutus jooda. See asjaolu

tähelennul Pariisi maailmanäitusele.

tuli üllatuseks sulalaulntsejale endale. Ta „Rihts'i" teatel ou VE>v iiiiiid Helweetsiast
seletab, et ta olewat ueed Pulbrid Eestis saauud tellimise sama tüüpi lennuki ehita
osutub kokaiini pähe. Näib, et kokaiiuipakimiseks. J. 12 on warustatud inglise SOke.sed on Laisa piuitohuia. Lehe teatel ole
hobusejõulise Eyrrus Mikorj mootoriga,
wat arreteeritu Eesti kodanik Aleksander
mis tarwjtob 10 liitrit põletisaiuct iga 100
Nuut, kes omawat Eestis koloniaalkaupluse. kilomeetri kohta.

VTA. (Reuter.) Hiina ja Jaapani wa- Uus Ungari saadik esitas
litsused on saanud wiielt suurriigilt —
wolitused.
ditati Hiina militsionääride poolt ära SkS Suur-Britannialt, ühendriikidelt, Prantni «äeüksnsed teel Shanghaisse, mis laseb Jaapani alloh«itser.
Reedel kell 12 päewal esita? oma wolioletada, et suuremad lahingud tulewad Tientsinist teatatakse, et Hiina tytoieft susmaalt, Saksamaalt ja Jtaalialt — kals tused riigiuwueiitale uus Ungari saadik
Ehanghai piirkonnas ja mitte Pähja-Hii- jatkawad edasitungi. Nankau-Kalgan liinile samasisulist noMi. Esimene noot anti üle Eeslis hr. Bela Törok de Mura et KörösHankou wahejuhtumi puhul ja teine neil tareza, ke§ seni oli saadikuks Ateenas.
naS.
olewat koondatud 70.000 meest.

k
k

5.047 s 11.852 s 20.662 p 28.288 k selt järgmine.
32.892 k 38.306 r 39.917 p 42.418 r

»«,«°Ie»°' «ciltimatu. ttuul. .4 „^h.»m, «,TO„ HJ
duste järele on mttmed suuremad Jaapa

Hiina kefkwalitsuse «v»ed okupeerisid

23.402
25.471
32.053
36.970
38.610
42.644
44.818

Zugojlaawia peaminister Rreekas.

Nuustaku priitahtlikust tulekustutamise
seltsist"
Otepää tuletõrjeühinguni.
Otepää tuletõrjeühing pühitseb pühap. 15.

aug. oma 40. aastapäewa. Päewalohased
pidustused wõtawad laiaulatusliku ilme.
Otepää tuletõrjeühing on perekam ja jõu-

Ateena, 12. augustil.
Tokio, 12. augustil.
ETA. (Reuter.) Tugevalt relwastamd
kam kohapealne selts, ühingule kuulub seltsikingi «õimud seletawad, et nad on tüdiETA. (DNB.) Jugoslaawia peaminister maja, mis ehitatud 1900. aastal, fta warusnenud «aStu wõtmast jalalöSke Jaapani Hiina ja Jaapani wäeasad on üksteisest «TA ($**.) Jaapani Põhja-Hiina gar
nisoni teatel on Hiina «Seosad Pekingist 40 Siojadinowish, kes wiibis erawiisilisel kü- tus on üsna korralik. 1897. a. seltsi asutastjmväelt. Briti, Ameerika ja Prantsuse eraldatud «aid kitsa ei-kellegi-masga.
tilomeeteit
Unna pool Aangsiangi lähedal laskäigul Korfu saarel, saabus täna tagasi misel Pandi talle nimeks «Nuustaku priiRahwuswahelise
konkseSfisoniala
pichjakontsessiooniala «õimud Ghanghais kindtee»tO?«d
soomusrongi
to^nsel «aStupeale- Belgradi. Korsu saarel olewat Stojadino t tahtlik tulekustutamise selts".
osas
oli
täna
hommikul
kolmes
wii
neljas
lustawad endid traattõketega. ühtlasi mootungi,
«ünnak
oleumt
pärast
ägedat «õit- wi "
duStati «adatahtlike korpuS, mis aluStaS kohas «väiksemaid kokkupõrkeid. Suuremad
ri Wietazajegq,
0« jltbg mõnda aega Joh. Tiuiütle.
kohe valveteenistust. Hiina «Kural teata- väeüksused M DM WMM

TAUJNN BAXXAB

bussipidajaks«

Reedel, 13. aug. 198". >

(päetvapipart.

YANAS VAIMUS.

Riimringhiwiling.
Seega see suvi on omaga läbi —
pooleks on elat jii lõikusekuu;
kuuskedel, mändidel küpsenud käbi
ja kollaseks tõmbunud metsade-suu.

.Rannas pea ainsaks veel pleekijaks
tuul,

varem siin külluses suplejaid leidus.
Päikese palegi pilve all peidus

jd tihtigi mossis nüüd taevahuul!
L.

Linnades algab uus elu ja kära —
rebaseid daamidel õlul taas ripub.
Kohvikuta hiilgab nüüd seltskonna-sära,
kunstitõbiseid teatreisse kipub.
Elu on ilus, ent korterid kallid —
hinnad kui inglid kerkivad üha.
Elu on ilus!.. Kel iga päev püha
ja kellel on päevad kui pirukad hallid.
S.

Maalastega lugu on seekord küll

paha:
reformitud kooles neil vaeseil ei vea —
nad, kirjutid lehed, jäänd uste taha,
ja mida's nüüd teha, ei keegi neist tea.

Kas arvataks: tarkust me talud ei

vaja —
võib teadusi evida virisev linn ? !...
Üht sellist ma kõnelust kuulasin
miseks — esijoones tulid suuremad
ja jutust sest esitan siin siis nüüd kaja. „murdjad" kulla ja hõbedaga..."
KA LEIB...
Momendil me elame ülevaid aegu,
Kuuldavasti hakatmksie mitmesu
on kuigi me teenekad laskurid läind. guste toiduainete vitamiinide sisaldaÜht küsimust sõpradelt kuulete praegu: vust nürima...}"'
„Kas näitusel olete juba ka käind?"
„See on tervitatav nähe. Esmajoones
Kui ütled, et pole, siis naerdaks teid võetakse
muidugi uurimisele meie iga
välja, päevane leib..."
sest näitus-mess praegu on viimane
mood.

KUULSAD EESKUJUD.

,,Tartus jätvat oinnibuste liiklemine — Miks näitus-mess kohati nii hõre
palju soorida.. 5"
„See on Tartu kohta küllaltki ise daks kujunes!
loomustav — ka poliitilisel ja kultuu — Noh, ei tahetud Eesti osakonnale
rilisel alal ei taha mõnesugune Liikle Pariisi maailmanäitusel häbi teha,
mine" jalgu alla saada...1"
VÄIDE.
JlTBA TIBAB...
—
Räägitagu
veel,
et Eesti on pääs,,Mis järgneb suvisele hapukurginud välja Soome õpipoisi seisusest. Lä
hooajale..
,,Harilikult seente hooaeg. ,,Ülevalta bikäimises Soomega oleme endiselt saav
hakkab juba aegamööda midagi ti- pool. Soome on annud meile eeskuju
kirjanduses, juhtnööre poliitikategemi
KA* PUBLIKULE GAASIMASKID.
„Hipodroomil peetaval tuletõrje ja ses jne. Ja nüüd andis Soome meile
gaasitõrje demonstratsioonil tuleks ka isegi Argentiina kuju...
publikule anda välja gaasimaskid..."
„SUUR KOKKUTULEK".
,,Milleks see vajalik?'
„Parem
juba rukki peks kolmeks päe
Selleks, et plangutaguse prüpimäe
lõhnad ei keelaks publikul jälgimist..." vaks edasi lükata, kui jätta kasutamata
SÜMBOOLNE TEGUVIIS.
prii lõbusõit," ütles küpsesse ikka jõud
„Falgi teel on kõnnitee juba kuu ae nud endine lapuategelane Karksist, kui
ga lahti kaevatud, kuid kinni keegi ei priipilet noorte suvipäevadele sõiduks
aja..."
„See on ainult sümboolne teguviis — talle koju kätte toodi.
Vanad pealkirjad uutele
keegi ei tohi nii kergesti Toompeale „Kahju, et hambaid on nii vähe suhu
Võõrsõnade leksikon.
romaanidele.
pääseda..."
alles jäänud, — muidu oleks saanud ka
SUUREMAD MURDJAD.
..SABATÄHE
AASTAL"
—
ühe
auto
priipileti noortepäevale sõiduks," ütles
juhi elulugu.
„Eesti laskurineeskond olevat maa
ilmameistrivõistlustel võitnud ka ilve Karksi Kivisäkk oma halli habemetüü ..PÄRAST VEEUPUTUST" — Eesti Pr ote Seerima — onupojapoliitikat
gast kõõbitsedes, kui ta kadedustunde paviljon Pariisi näitusel.
ajama.
se, kuid see jäänud Soome..."
,,1'olnud ka tarvidust selle kojutoo ga jälgis rongile ruttavat ,,priipileti" ..TÕDE JA ÕIGUS" — Eesti-Lätl Protokoll — autojuhi ..teenete" hin

Eeskujulikud teeolud.
„Viljandi Trepimäelt olevat autoga alla

saanud naaberperemeest.

maavõistluste ajalugu.

„MIS ON HULLUMEELSUS JA

nang.

Protseduur — palvekirja palverän

„Kõik see maailma au ja hiilgus on KUIDAS TEDA RAVIDA" — 100 kü nak.
simust keskkooli astujatele testilehe Pseudonüüm — kui näiteks Kuusik
koostajale.
..NIMED MARMORTAHVLIL" — kirjutab oma nime Kusick, Pudisuu
liiklemismääruste rikkujate nimestik Puddissuh jne.
Psühholoog — kes teab, kui palju
politseikroonika osas.
„MUST SUVI" — jutustus huvirong- raha sul hinge taga on.

kustuv ja kaduv," ütles keskseltsi juhatusliige, kui kojamehed teda noortepäe
vadel aukiilalistega ühte lauda ei kutsu
nud, ja külalised peremehe oma maja
pidamises ukse taha jätsid.
KÄÄRIMATA MAHLAD.

laste saabumisest Sürgaveresse.

Puberteet — millal tütarlaps pabe

..KULLAS JA PÕRMUS" — meie rossi suitsetama hakkab.
„Saksas olevat peetud mingi käärima laskurid ja jalgpallimehed Euroopas.
Pukseerima — teist oma eest pukilt
sõidetud
ja
auto
selle
juures
terveks
ta mahlade kongress... V*
kus näha on vähe, kuid külluses nalja. jäänud..."
„ MÄLESTUSTE MAJA" — eepos uppi ajama.
5.
kongressil oli oma suur mõte Tallinna spordipaleest. I Pulverisaator —• Vabadusväljaku
„See näitab Viljandi eeskujulikke tee —„Sellel
Efekti saavutatakse sellega, et olusid
oli vaja leida problemaatilisi vahen ..LÄÄNEMERE ISANDAD" — üks J kastmise veevanker.
..."
paigutatakse toolid seinte äärest
deid selleks, et hoida ära võimalikke õpetlik lugu tütarlapsest, kes ei leid-l Purist — keelepurssija.
RABAV ATRAKTSIOON.
rohkem keskele ning viiakse neli
käärimisi — rahvussotsialism ei vaja nud tööd kolme kohaliku keele mitte-1 Pööbel — inimesed, kellel puudub oma
„Narva-Jõesuus
olevat
olnud
kokku
uut tooli juure.
käärivatd mahlu..."
mõistmise pärast. mööbel.
põrkeid juutidega...}"
Ajalehest.

Mis sellest, et kogu see krimpel on pood,

Eks lehtedest lugend Te uusimat
uudist:

modemiks me paviljon tehtaks Pariisis.
Paar tooli väid lisaks — nii saali saab
kuudist,

„Nojaa — snvitushooaeg on lõppe

Ameerika roolil.

mas — valmistatakse ^rabavaid atrakt
sioone ..." •

MMM kõnelusi.

vitriinigi mingi, ja mööda on „kriisis".
Ja tõesti, kui tõsta, jah, toolid kesk tuba,
Kaks tuttavat kohtavad Pärnus. Tä
kes's ütelda julgeks veel: näitus et tüM,
sel eestlase kombel kord ninakest nühi naval. Just seal kohal, kust avaneb
ja kunsti kui palju on vaadata juba!.. vaade muuseumile. Ajavad juttu ja siis

NoKKuKuiwaumd wõimalused. Mitte dollarid, waid

Vabadus.

(Meie kirjasaatjalt Ühendriikides.)

kus võimsalt taas plahvatus mullahing.
pool."
seid telgede juures kui wanemad. wõimalustel ei olnud lõppu. 3.000.000
— Aga vaata seda silti! Sellel seisab:
Pea olevat põlve tt«s esindab noorus,
kel külluses varuks on särtsu ja tuld. „Museum"! Eesti keeles peaks olema Inglismaa oma poliitikat Ameerika ko- Kesk- ja lõunapoolsetes osariikides leitakse ruutmiili maapinda ilma tollipiirita, kõik
ju: ..Muuseum"!
looma suhtes ei muutnud. Riigi kulud olid süsi ja rauamaaki. Siin wõtab maad suu-, ühe walitsuse all — see andis ruumi igale
On's linnade noorus vaid kassikuld,
— Seda nüüd küll. Aga kas oled sa suured ja kuninga peamure oli rahasaami- remõõduline kaewandustööstus, raua- ja ettewöttele. Riik toetas iga mõistlikku ettekel säratult kustuda ainuke voorus ? !
näinud vanu eestikeelseid raamatuid,
7.
Miks noori me päevil nii ajada lõhki, kus ..jumala sõna" asemel seisab „jom- ne. Igasuguseid matse pandi siinsele räh terasetööstus. Praegused tööolud seal on wötet, laenude näol muidugi. Tekiwad ette
male peale. Neile need said koormamaks. wiletsad, kuid saja aasta eest olid nad otse wõtjad-kontraktorid: Jay Gould, Vandermala sanna" ?
miks koondada kõiki ei ühiselt või,
kui selleta kuumaks küll köetud on — Olen küll. Aga see oli vanaaegne Rahwaarwu kas w« mi sega kaswas ka waja- kohutawad. Ja nende raskete tööde peale bilt, Daniel Drew, Oakes Ames ja teised.
õhkki — kirjaviis.
— Noh, muuseum on ju ka puha va dus Piire laiendada. Piiri taga aga olid ! sattusid siis ja ka tänapäewal muidugi uued Nende ülesanne oli ehitada nii wäga wajaja ühtluse potti aeg mõra lõi.
Me noorus võiks liituda sõpruseliiduks, nade asjade kogu. Ju siis eesti keeles alles sõjakad indiaanlased. Kolonistid pa-; tulejad, keda hakati hüüdma immigrant!- likke raudteid. Need härrad panid riiklike
laenude abil oma esimesed miljonid tor
kuhu auke ei uuristaks linn ega maa. kirjutati ka kunagi: „Museum". Kui on Utsid riigilt kaitset sõjamäe näol, kuid Jng- heks.
Kas tõestVs me noori nii juhti ei saa? sees antiikasjad, siis olgu ka silt an lise walitsuse wastus kõlas aastal 1767 Waewalt on leida ilusamat keelt kõnelc- male.
Vast mõeldaks see üle, nii, ajaviiduks! tiikne. Näha, et Pärnus muinsuskait järgmiselt: — „Asunikud ei tohi üle Appawat dokumenti, kui
set harrastatakse!
S.
Rahamehed ja riigimehed olid liidus.

Ei maailm veel taipa, kuis ime see
tuli,
kuis ometi ükskord see ikkagi sündis,
et äkki nii jõuliselt ärkamas kuli,
kes võõraste hüveks vaid külvas ja
kündis.
Näib: Hiinat on haaranud suur rahvus

lachia mägede lääne poole minna."

ühendriikide iseseiswuse deklaratsioon.

Jõukas klass end riigiasjadeHse ei armasia-

Algas nurin Inglismaa mastu. Rikkad „... kõik inimesed on üheõiguslikud Junud segada, selleks olid kasutada nende palleidsid, et walitsus nõuab neilt liig palju mala ja seaduse ees; igal on õigus elu, wa- j galised: poliitikategelased, kes nõudsid „oma
makse. Vaesed jälle kaebasid, et neile ei baduse ja õnne peale. Walitsus garanteerib j osa". Polnud siis ka ime, kui 1871 leiti, et

anta elamisewõimalusi.

Puhkes süda kolonistide ja Inglismaa

neid õigusi, tema õiglane wõim on saadud, ..Tweed Ring" oli osanud New Yorgi linna

walitsetute käest..." ! kassast kõrwaldada 45 milj. dollarit, räägiKuid juba umbes 1800. a. kosiab John j takse isegi 200 miljonist.

ehitatakse sinna pilvelõhkujaid, mis See lõppes 1783 Ühendriikide tunnustami- Taylor'i hoiatan) hääl: „Kapitalistide klass, Leiti keerulisi leid rahategemiseks, ühevarjavad päikese, nii et ka kolmandal sega. Ligi 3.000.000 elanikku said uue mis rajatud spekuleerimisele, pangaasjan- kahe mehe ärilised ettewõtted muudeti kõkorral elad nagu keldris!

dusele ja suurtööstusele, kaswatab klassi- lawanimelisteks corporationideks ja irustiUus riik oli täiesti Põllumajandusriik. waenu. See klass ekspluateerib rahwast weel deks. ühendriikide corporationide saatus on
Tööstusest polnud siin juttugi. Inglismaa nurjatumal? kui kuningad, aadel ja kirik. omaette ajalugu; nende eluiga on olnud
tunnustas küll ühendriikide iseseiswust, aga Teda on raske kätte saada (kinni püüda) haruldaselt üürike, ainult mõni üksik on
oina meelepaha näitas sellega, et keelas iga- ja kontroleerida; tal ei ole pealt näha min- suutnud Pikema: aega elus seista. Elanike
suguste riistade, masinate, riiete jne. wäl- geid eesõigusi, ei ole seaduslikku statust — peasiht oli raha saada — nii palju ja nii
jaweo siuna. Nüüd tuli noorel wabarii- seepärast et ole tal ka seaduslikke kohustusi. ruttu kni wõimalik.
gil asuda omaenda tööstuse korraldamisele. Aastatega see klass häwitab meie riigi."
Wiimase saja aasta jooksul rändas ühend,
Rahapuudus oli suur, kuid tuju oli hea. Rahaga wõis juba kõike saada, mis süda riikidesse 40.000.000 inimest. Nad on wal.
wabariigi kodanikkudeks.

Tartus sõnab üks tuttav teisele:
— Jumal hoidku meid selle eest, et ei
tuleks raekojas remonti!
— Mispärast?
tunne —
ta parimad pojad on päästmas maad. — Siis ei saagi meie cwna raekoda
Suur rahvas, kas seekordki vabaks saad, korras näha!
— Kuidas nii?
või uuesti vaibud taas tuimuseunne! ?
— Näe, raekojast kuni ülikoolini kae
MATI.
vati kõnnitee üles mingisuguse torus
tiku panemiseks. Torustik küll pandi,
aga kõnnitee unustati korda seadmata,
kõnniteele jäid liiva- ja kivihunnikud.
Ning mis mõtled sa nüüd, kui raekoja
remont tehakse küll ära, aga tellingud

Riigil ei näinud olewat piire. Indiaan- soomis. Tööga pole keegi rikkaks saanud, on gunud laiali üle terwe maa. Mis on saa-

laste hädaoht kõrwaldati nende allaheitmi- tuntud ütlus. Kes mahti sai, alustas speku- nud kõigist neist? Suurema osa roosilised
s?ga. Laine laine järele walguwad asuni- kerimist. Palju paksu merd sünnitasid
lootused purunesid pea. Andrew Camegie,
maaspekulandid.
waene shoti immigrandi poiss, sai rikkad
unustatakse maha võtmata? Jube, kud lääne poole — otsides uusi maid ja Riigi käes olid lugematud maaalad, kuid l maks
meheks maailmas. Kuid niisugused
uusi wõimalusi.
mis?
*
Mississipi, Ohio ja teistel jõgedel kihab maa läks rahwa kätte spekulaniide kaudu, on näppudel loetawad. Raske kehaline toS

Kaks tuttavat, kes pole kaua üks

teist näinud, kohtuvad Tallinnas.

—Mis sa teed nüüd ka? küsib esi

elu.
Tuhanded
perekonnad
elawad parme- tr
.bcle
y r.L
' ..onnides
^ . ...jaxluguwad
1819.
aasta
ehitatud
uta
edasi paan,ka leidts zuba farmerid

kes nöörisid rahwast ja riiki hirmsal kombel, on ainuke kättesaadaw ala umbkeelsele immigrandile.

tundmata maale. Kes tüdines reisust — sügamas mõlgades siplemas. Jäeti maha
— Olen puhkusel! vastab teine.
lpeatus kus heaks arwas ja liikus jälle edasi, farmid; liiguti edasi ühes juba teel olija— Oled ..Kultuurfilmi" tegelane või? kui koht ei meeldinud. Awarns sa priius tega ikka kaugemale läände wõi leiti tööd
Filmioperaator ?
kiirelt kaswawas tööstuses. Tek.is Ameeoli see, mis igaüht liikuma pani. Kuid iga— Millest sa seda arvad?
vifa tuntud rändaw (migratory) tööliste
— Noh, need on ka suvel, sel ilusal üls ei saanud edasi liikuda. Paljud pidid klass, kellel pole kindlat kodu, kes peatuwad
mene.

võte ta ajal, puhkusel! SIIL.

Mõista, mõista...

Tööliste ühingud organiseeriti küll tööliste huwide kaitseks, kuid alles 1892. Carnegie teraseiööstus ei mõtelnudki tunnustada uniooni. Sel puhul läks löömine lahti,

surma said 10 ja haawata 60 mimest.

jääma manadele asukohtadele. Nende ma- seal, kus leiawad ajutist tööd. Ainuke lrööst Suurtööstuse töötaw mass on ikka weel
pooleldi umbkeelne immigrant.
hajäänutega ühinewad uued sisserändajad, oli see „suur lai waba maa, mis ulatus
Pole
uudis
siin, e! tööline töötab tänapäe— neist kahest klassist saab Idas tõusew idast läände", ja wabadus minna kuhu tawal 7 päewa nädalas — aasta aasta jä
Ameerika

— Mõistu, mõistu, mis see on: ilusasti
tööstus oma esimesed töölised.
moodsalt ««liitutud, aga üks ots on laiem
JUUBEL.
kni teine.
New England saab tekstiiltööstuse kesk„Min puhul härra Sulp <jige juubel — Puusärk!
kohaks. Tööolud siin ei olnud põrmugi padab f"
— Ei ole! See on ,,Lagle loss"! Sel remad kui Euroopas tol ajal. Harilik töö„Tal möödus kimme aastat esimesest lel on üks ots kaks koliuandüijku meetrit
päewa pikkus oli 12—16 tundi ja ivabrM
;pankrotist.!"
laiem kni (eine,

had. Saatus pakkus ka üllatusi üllatuse rele ilma puhkepäewata. Ei ole mingit
järele.
kindlustust, et sind ei wisata poole sõna
Leiti kullalademeid
pealt töökohalt wälja. Raha pankades on
Kalisornias, Colorados, — mis muud kui niisama hea kui tuule tiiwul. Igaühe palasinna. Jälle rahwaste liikumine. Kuid nüüd wam joj)ö> on ijeseiswaks saada.

U^lWtMise iM Mt raudteid Ma lü*.
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SEESUGUSEKS KUJUXEB Kl
arh. Alar Kotli poolt valmittnUn
ringteelt ja lossi poolt vaadaiunti

Autasud põllu
Hinnatakse isiklikke

autasj

Näituste korraldamise seaduse
milles ette nähtud, et paremate
nekutt eest näitustel wõidatse anda!
sid, tunnistusi wõi teenetemärke, I
põllutööministeerium wälja wasta^
lomi statuudi. Põllutoöminister
sellekohase statuudi põhialused finl
ning juba käesolewa aasta põllumas

näituse ajal on nähtud ette teatul
põllumajanduse tegelaste teenete

ne. Statuudi alusel pöllutööminist
diplom antakse kõrgema tunnust
põllumajanduse edendamisel näida^
nete eest, wäärika esinemise puhul

2.
omanikud nägid heamelega, et terwed pere.. lumine toimub kiiremalt. Aastal 1865 oli
Aastal 1763. lõppes Euroopas 7-aastane konnad olid nende teenistuses. Iseäranis riigis 35-000 miili raudteid, järgnema 20
küsib
üks
neist:
6.
sõda ning Ameerikas Inglise ja Prantsuse maiad olid nad laste ja alaealiste järele, aasta jooksul ehitati juure 122.000 miili.
Kui ruttu küll ajad meist mööda — Kas me oleme ikka Eestis?
— Tingimata oleme! vastab teine. Vaheline indiaanlaste sõda. Rahulepingu Need said umbes kuus korda wähem palka Saja-aastase iseseiswuse pühtsemisel stattslä'evad,
Kuigi siin saksa keel vahest kangemini järele Prantsusmaa andis üle Inglismaa- kui täiskaswanud, kuid peremeestel oli tea, ^ tika näitas, et riigi elanike arw oli kaswayeui kiiresti kihutab aastate-ring.
Maanoored nüüd pidasid Jänedal päeva, kõlab kui eesti keel, ega's me seepä le „kõik maa, mis asub Mississipi jõest ida da, et nad täitsid niisuma hästi oma kohu-> nud 3.000.000-lt — 6 miljonile. Näis, et
rast Saksamaal ole.

*
Fortuuna on puistamas jällegi raha,
Kohtuvad Tallinnas kaks tuttavat.
ei kunagi tühju ta heldusesarv.
— Kus sa elad ? küsib esimene.
Eks miljoneid võita ei olegi paha
— Väikesel Karja tänaval kolman
ja väike ei ole ka võitjate arv.
dal korral keldrikorteris!
Nii mõnigi salaja õnnekest palub,
— Ära aja jama-juttu!
et sisse see astuks ka tema manu —
saaks' omeWs tqsuda võlgasid vanu ... — Mitte sugugi! Väike Karja tänav
on jäänud ikka niisama laiaks, või õi
Neid harilik kodanik eeslina talub.
S.
gemini kitsaks, nagu ta oli, aga nüüd

III
III
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janduslikel näitustel, «õistlustel
awalikel esinemistel. Esmakordselt!
tähendatud, kuulub diplom wäljaai^
1937. a. näituste ja wõistluste ?«hu|

UaeWandustööliste
retär saadeti Wälj<
Knewandustööliste ühingu ietrelärl
Platk, kes ühenduses poola kaewuril
sõitmisega luhemaksajaks wa!r?t<!
hiljem wabaslati, on politiewõimui
raldusel saadetud wälja kaewandü^l^
on keelatud elamine Wirumaal,
ja Nõmmel.

hooned on maa lahi
matu osa.

Peeter Tärk palus kinnilada or

Peet Tärgi testamendi. Pärandi

teadaandes andis Peeter Tärk üles.I
ma surnud isast on järgi jäänud - zl
telist osa „Telliskiwi" talukohast, f
aga, mis selle talukoha peal on, p'?i]
ma, s. o. pärija Peeter Tärgi päral|
Maksuins^ktor aga ma!suö;as
pärandusmaksuqa.

Riigikohus leidis nüüd. et Balti
§ 771 loob eelduse, et hoonet>. misi

on ehitatud ja mis lahutamatult onl
selle maaga, moodustawad maa oia.l

tud erandi lubab selles suhtes tebai
<S. § 772 märkus, kus maaninani

hoone ehitaja wahel on oln,id mingil
eriline wahekord, mille põhjal hooni

jus eriti on kokku lepitud, kuid i
gust sellist erilist wahekorda pärija

was asjas oma teadaandes pMe|
wäitnud. Ka pole ta näidanud m

gust eri seadust, mis lubaks hooneid
tema omanduseks lahus maapinnast

lise olukorra juures on aga rake^

B. E. S. § 771 järgnew eeldus, nir
ühes maapinnaga pärib ka sellel
hooned ning seepärast on õige rin^
kohtu otsus. millega Peeter TärgD
wõetud pärandusmakiu ka hoonele!
(Pärandusm. Sead § 1, 30 p. 4).

Liigsöömises)
sureb maailmas
inimesi kui nälja
Kuidas kergesti
dada õiget toitmist]

õpetab äsja iii
V. PftBSONl n

Õige söömisviis —
Fletcheri süsteem.
Hind 90|

K-i. „RahvaüHki
Tallinn, Harju 43, Pärnu mr

töj»gsöt ähwardab ka rahu ajal.

^Laa^j^-A . * m
jkft. ■NX *.<•"* '«■>

sr«B .j

Kppetunö Tviimsi plahwatusest. Meie seniseid saawutufi passiiwse Shu- ja
gaasikaitse alal.
UudisaMs tänawusel näiws-messil
on wäljapanekud kodanliku õhu- ja
gaasikaitse alalt Raua tän. algkooli

hoones. j

Wäljapanekute kohta antakse publikule iga päew seletusi ja eile tutwustas
kodanliku õhu- ja gaasikaitse ülem major Waharo ka meid nende wahendite-

g,a, mis Eestis praegu on käepärast
passiiwse õhukaitse alal.
Gaasibaitse wahendeid on püütud niipalju
kui wõimalik walmistada kodumaal. Näitus-

messil paistawad kõige Pealt silma gaasikaitse ülikonnad, üks tüüp nendest, sõjami
nisteeriumi mudel, on walmistatud nii, et
püksid ja kuub on ühes tükis. Kuna selline
ülikond on tegelikul tarwitusel weidi ebapraktiline, siis „uueni mood" näitab juba
pükse ja kuube lahus. Sealsamas on näha
ka lätlaste gaasikaitse ülikond, mis walmistatud kummist ja maksab 100 tr., kuna

Hapnikuaparaat ja sõjagaaside proovid näitus-messil, Major Vaharo annab
seletusi.
Kodumaal on walmistatud ka gaasitorbikud, paksust ja elastsest kummist, mis peab tal torbik peas, telefoniga kõnelda, ja teised, Sõjagaasid ei Lhwarda kodanikku ainult sõja
wastu igale gaasile. Gaasikurnad wõimal- mille külseS signaalwile. Wiimased on mõel- puhul, maid ka rahu ajal, nagu seda täie tõdawad inimesel tungida ka kõige tihedama dud gaasikaitse me.'sivuiia juhtidele.
siduscga näitas mürsuplahwatus Wiimsis.
suitsu sisse ja on seepärast sobiwad ka tule/SEESUGUSEKS KUJUNEB KADRIORU ADMINISTRATIIVHOONE. Ülal: tõrjele; pealegi ei wanane nad kiiresti ja Kodumaal on ti»)tnb ka mitmesilguseid de- ! Oli weel õnn, et keskhaigla personaal oli
arh. Alar Kotli poolt valmistatud Kadrioru lossi administratiivhoone fassaadid on tarwitamiskõlwulikud kümmekond aastat. gaseeriiuisc abinõusid, nagu pulweriiaator- ^ läbi teinud gaasikaitse kuljused ja seepärast
taipas, et haiglasse toodud plahwatusohwrid
ringteelt ja lossi poolt vaadatuna. All: Hoone müürid on juba valminud nii
Kodanike jaoks määratud gaasitorbikud
prits, leegiheitja gaaside häwilamiseks, mit- pole ainuil haaivatud, waid on tegemist weel
kõrgele.
maksawad 8 kr.
met tüüpi degajeeriniise kärud. Mõni neist ; millegi miiliga.
Kodanliku õhukaitse «hingutele antakse on kasutataw ka luasauduslikull — talwel | Arst lõikas haawatud poisilese kuuest tüki
torbikuid maksuta. On weel eriliiki gaasi- liiwa riputamisels t ii mmm te lo, nagu seda ! riiet ja toimetas analüüsimiseks iõimnitorbikuid, mis wõimaldawad inimesel, kui praktiseeritakse Tatsamaal.
\ uisleeiiiiiui laborntooriiimisse, kus lehti
lindlaks üperiidi olemasolu. Cee wõimaldas
! õigel ajal tarwitujele wõtta abinõusid, mil! lega päästeti gaasimürgitusest ametlikud iji| kud ja teised õnnetuse kohal käiuud inimeNäituste korraldamise seaduse alusel, Diplom antakse süü sili sel e isikule ja ai
j sed. Ainult Priidik Wiili, kes saadi kätte al! les õhtul, ei suudetud enam pääsla mürgimilles ette nähtub, et paremate wäljapa nukordselt. Diplomi saamises wõib esitada (ETA.) Jeruusalem, 13. augustil.
Tapeti
Jiraki
juhtiwad
sõja^ tüse tagajärgedest.
nekute eest näitustel wõidakse anda autasu» 'ta isikut, kelle töötulemuskel' põhjeneb näi- (DNB). Amudah'i kiilas Süüria-Türgi piim c h e d.
tusel tunnustawalt hinnatud wäljapane>k,
i Plahwatuse kohal aga ei aimanud keegi, et
sid, tunnistusi wöi teenetemärke, töötas kuigi see isik ise wäljapanchaiia ei esine. ri lahedal ründasid külaelanikud PrantsuBagdad, 12. aug. ! on tegemist mürskgaasiga,
põllutööministeerinm wälja «astawa dip Di-plome wõidakse anda ka põllumajanduse se-Sünria komisjoni, kes oli saadetud uuri»
kuigi maas leidus küllal! musii plekke —
lomi statuudi. Põllutööminister on nüüd katsetegelastele, riigimaade Valitsejates ma sealseid rahutusi. Tekkis äge tulewahe- ETA. (Reuter.) Mosuli aerodroomil kindel
üperiidi tunnusmärk. Neid plelre peepõllumajand.
kivjanduse
autoritele
jne.
pandi
täna
toime
rewolivriatentaat
Jraki
sellekohase statuudi põhialused kinnitanud
Komisjonile saadeti appi Prantsuse
!i süütuks õliks.
Põllutööminister määrab iga aasta kohta tus.
ning juba käesolewa aasta põllumajanduse» põllumiajanduseosakonna direktori ettepane- sõjawäelennukeid, mis pildusid rahutuste s kindralstaabiülemale kindral Bekir Sidkile
See näitab täie tõsidusega, kuiwõrd karwinäituse ajal on nähtud ette teatud armu kul diplomide ülemmäära, mis wäljaand- »ii.k°»d» mitu pammi. ! >» õ»»i»°dud° juhatajal, major Mu. lik on omada rohkem teadnnsi sõjagaasidest.
Kuidas üperiit mõjub inimkehale, seda näepõllumajanduse tegelaste teenete hindami- misele wõib tulla. Põllumajanduseosakonna
me n.-messil Wiimsi plahwatusohwrite fo
ne. Statuudi alusel põllutööministeeriumi direktor jaotab diplomid samal aastal kormeil tehtud nahast ülikondi saab 3V krooniga.

Autasud põllumajanduse tegelastele.

Hinnatakse isiklikke teeneid diplomi ja rahalise
autasu annetamisega.

Kallaletung uurlmisromlsiontle Süllrias.

Kaherottne atentaat
MosfMts.

seostumisel icffib -lind-jad laiali, «uuld». poni
w°«.i Siilina -ulltlus «asinud T!i.«i ^ "!* T°, 7* it

raldatawate näituste ja wõistluste korraldiplom antakse kõrgema tunnusmärgina da>jate wahel, arwesse wõttes näituste ja walitsuse ees protesti Süüria piiriäärsete ! rai Beklr TitZkUe tule. Kindral fat kohe
surma, kuna Ali Jamad sai surma, püüdes

põllumajanduse edendamisel näidatud tee- wõistluÄe tähtsust ja ulatust. Diplomi saa- elanike relwadega warustamise pärast.
kindralit oma kehaga marjata.
nete eest, wäärika esinemise.pyhul põlluma miseks wääriliste wäljapanekute puudumi Ka Antiaokias on olnud rahutusi, kus sõsel
wõib
diplom
wäljaand
mata'
jääd«.
janduslikel näitustel, woistlustel ja muil
Põllutööministeerinmi diplomi jaamiseZs jawäeüksusev olid sunnitud wahele segama.
awalikel esinemistel. Esmakordselt, nagu esitab näituse wöi wõistlusche korraldada Hulk isikuid on saanud haawata.
tähendatud, kuulub diplom Väljaandmisele wastawa hindamiskomisjoni ettepanekul
S d tl b t> n, 12 aug.
isikuid põllnmajanduseosakonna direktorile,
1937. a. näituste ja Võistluste puhul.
kes ssitab need koos oma seisukohaga põlhi*
Glasgow's leidis rtfot raske peretööministrile. Koos diplomi määramisega Pustuse asunduses juhtus Jaan Taltsi konnadraama, mis nõudis kuus inimohwpõllntööministe-r wõib diplomi omanikule saeweskis raske õnnetus, mis nõudis töö- rit. Meeltesegaduses ke^gi Egiptuse uliõvimäärata ka rahalist autasu.
lise Aleksairder Laansnvotsa elu. Mees tööSelleks, et põllwtöõ mi nisteeriumi diplom tas kantmasinal, kui sellega juhtus äpar lane laskis maha oma äia, selle 1-!-a.i:ta>e
Kaewandustööliste ühingu sekretär sAmar oleks hinnatud kõrgema tunnustusmärgina, dus.
Hakates wiga parandama, tungis me-! poja, enda 16-kuise lapse ja neile appitõiaPlakk, kes ühenduses poola kaewurite ära- diplomide wäljaandniine on piiratud. Dip- hele teraw lauapind otse silma ja nii sü-j nud autojuhi. Peale selle ta haawas raskessõitmisega lnhemaksajaks wahistati ja lomi de wäljaandmist piirab ka diplomi
mees samas suri. _ s ti: oma abikaasat ja surmas lõpuks enese
hilijem wabastati, on politseivõimude kor- omanikule põllutööni inistri poolt määrata»
Tooohwer ol: 40-aaStane, abielus. On-! . .. ^ ... . ..
raldusel saadetud wälja kaewandustest. Tal autasu, mis on ettte nähtud isiku kohta wä- netnst põhjustanud masinal puudus was.! 'cwolwnkuul.ga. Draama pohzuseks ol'.
on keelatud elamine Wirumaal, Tallinnas hemalt kr. 100—
taw kaitseseadeldis. kuuldawasti perekonnatüli.
ja Nõmmel.

Rreissae pind surmas
töölise.

perekonnadraama
6 inimohtvriga.

Raewandustööliste sekretär saadeti Välja.

todest.

Gaasikaitse wäljapanekutest on kahtlemata
kõige selgemad ja mõjukamad need rohkearmulised wärwilised joonistused (pildid), mis
näikawad, kuidas peab ja tuidas ei pea takttaina õhurünnak» puhul.
Kodaniku enese käitumisest oleneb suurel

määral ta surm ja elu.

Samal asal ou ühest tabelist uäha, et

waenlaie lennukid ou Tallinna kohal (kui
rünnak tuleb idast» juba -U min. pärast pii
ri ületamist, Tartu kahal 17 min. pärast.
Narma langeks pommide alla mõni mähem
minut pärast hädaohu märkamist. Samas
olukorras on Tallinn, kui õhurünnak tuleb
mere poolt: Naissaar ei jõua weel hädaohust
hoiatadagi, kui see ongi juba käos, sest niiiidi sa ja pommileiniukid katawad 300 km tunuis.

hooned on maa lahutamatu osa.

Peeter Tärk palus kinnitada oma isa
Peet Tärgi testamendi. Päranduswara

teadaandes andis Peeter Tärk üles, et teMa surnud isast on järgi jäänud 2/s tnõt
telist osa „Telliskiwi" talukohast. Hooned
aga, mis selle talukoha peal on, olewat tema, s. o. pärija Peeter Tärgi päralt.
Maksuinspektor aga maksnstas hooned
pärandusmaksuga.

Riigikohus leidis nüüd, et Balti Erasead.
§ 771 loob eelduse, et hooned, mis maale
on ehitatud ja mis lahutamatult on seotud
selle maaga, moodustawad maa osa. Teatud erandi lubab selles suhtes teha B. E.

„Kummaliselt wäsinud olen ühekorraga," mõtles ta ainult. Pilwewaip

.a all tihenes itta enam ja enam, ta ei näinud muud, kui walget paisuwat massi, millest wahel tilluke tükk maad läbi wirwendas, aga wõibolla see oli ainult pettekujutelm. Maa, ah, see oli kaugel, wõib-olla kaugemal kui taewas ise.

«Ainult mitte unele mõtelda," manitses end Wilkens, „kuigi oleks
ilus siin ülal i inuda." Hullud mõtted, neis oli ainuüksi süüdi rahutu öö.
Wilkens wõttis end kokku. „Rekord, kõrgusrekord, kümme tuhat meet-

S. § 772 märkus, kus maaomaniku ja

rit," mõtles ta weel ainult, aga see näis talle äkki nagu wiirastus, nagu
fata-morgaana. Ta laskis pilgu üle armatuuri käia, need olid nii kumma»
liselt kauged. Ja manomeeter?

was asjas oma teadaandes pole üldse
wäitnud. Ka pole ta näidanud mingisu

Osut keerles nagu hullumeelseks muutunud ohtlik putukas. Kiiremini, ikka
kiiremini keerles nüüd ka taewas ja — masin. Rii oli siis, kui poisikesena
karusellil sõideti.

hoone ehitaja wahel on olnud mingisugune
eriline wahekord, mille Põhjal hoonete asjus eriti on kokku lepitud, kuid mingisu
gust sellist erilist wahekorda pärija käesolegust eri seadust, mis lubaks hooneid lugeda

tema omanduseks lahus maapinnast. Sel

Issand, mis oli siis manomeetriga? Narris teda ta mõttekujutus?

lise olukorra juures on aga rakendataw
B. E. S. § 771 järgnen, eeldus, nimelt, et
ühes maapinnaga pärib ka sellel olewad
hooned ning seepärast on õige ringkonna

„Krahw Duglas, wajuta kiiwer juustele!" Äkki meenus talle see laule
ballaadist. — Kus on siis körgusmõõtja? — Ma pean ometi kõrgemale,
kõrgemale — kõrgemale!" Siis oli sekundiks öö ta ümber. —

wõetud pärandusmaksu ka hoonete pealt
(Pärandusm. Sead § 1, 30 p. 4).

pressisid wäljakanuatamatult.

kohtu otsus, millega Peeter Tärgilt on

Liigsöömisest
sureb maailmas enam
inimesi kui nälja kätte.
Kuidas kergesti korral
dada õiget toitmist, seda

õpetab äsja ilmunud
V. PABSONI raamat

Õige söömisviis —
Fletcheri süsteem.
Hind 90 senti

K-fi. «Rahvaülikool"
Tallinn, Harju 43, Pärnu mnt. 10.

Järsult äratas nüri hoop, meeletu surwe ta uimastusest. Sidewööd

millistest Wilkens üle lendas. Oli sõna tõelises mõttes suwi, kuum,
joobnustaw südasuwi.

Nüüdsest peale proowis Wilkens iga päew, nüüdsest peale lülitas
ta kõik eramõtted wälja; ta pea oli muutunud masinaks, mis tõik arwestas ja mõõtis, tema käed olid instrumendid ja elawad käsitööriistad.

Ja siiski kestis weel wiis pikka nädalat, kuni igatsetud päew kätte
jõudis. Iga päew oli Willeus oma masinaga pisut kõrgemale roninud.
See, ja asjaolu, et ta oma lennukiga nagu täielikult ühte kaswanud
oli, sest ta tundis iga wäiksematki kruwi temas, kuna ta ehitust ju isiklikult oli walwanud ja oma konstruktsioonianniga eriteadlasi imestama
pannud, tulid talle kasuks.

Wiimaks olid ilmaennustused meteoroloogiliste jaamade poolt "ü
soodsad, et ta suurt starti wõis söandada.

Ööl enne tõusu stratossääri ei leidnud Wilkens und. Rahutult
wiskles ta woodil siia-sinna, ja segased mõtted kihutasid ta ajus. Mis toob
homne päew? Aastatepikkuse püüu ja töö täitumise? Toob ta sellega oma

kodumaale kuulsust? Annaks Jumal seda, mõtles ta, tui ta wiimakS
«-ahutusse unne suikus.

„Härra leitnant — hallo, härra leitnant!"

„Jssand, ma kukun," oli Wilkensi esimene mõte ja teine: „kui kõrgel
ma olen?"
Tuhat wiissada meetrit näitas talle pilk mõõtjale.

Pikkamisi ärkas Wilkens raskest unest tõelikkusse tagasi, kui ta järgmisel hommikul oma sõdur-teenri lõbusat nägu enda kohal nägi.

Automaatselt, peaaegu nagu transis haaras Wilkens tüüri ja püü-

ühe hüppega oli Wilkens woodist wäljas ja külma dushi all. Ruttu
jõi ta siis oma tee ja sõi paar wõileiba, mis sõdur talle hoolikalt wal.
mis oli pannud.

dis masinat stooporist wälja wiia normaalsesse liuglendu. „Unenäost wälja," mõtles ta kibedusega. Tüürisurwe oli hull.

Weel kaheksasada meetrit maapinnast. „Ma pean masina kinni püüdma, see peab minema." — Äkitselt lakkasid hullumeelsed tiirlemisliigutu-

sed. Jumalale olgu tänu. Kui lähedal oli maa. Kakssada meetrit, mitte rohkem.

Ettewaatlikult tõmbas ta tüüri, masin ajas end üles, libises aegla»
semalt, oli wiiskümmend, kolmkümmend meetrit üle maapinna.

Aga — mis oli siis see? — Jäine külmus haaras Wilkens'il südamest. Körgusmõõtja muutus korraga üsna pehmeks, ei leidnud enam
mingit wastupanu. Ta andis järele.

,Jumaliku ilma on härra leitnant wälja walinud."

Pilk särawasse septembrihommikusse; tõepoolest 'enril oli õigus,
ilm oli jumalik. Ja rõõmus lootus täitis Wilkensi südame. Miks ei peaks
see õnnestuma?

Kiirrongitempos kihutas ta mõne minuti pärast oma mootorrattal
lcnnuplatsilc. Septembrituul wuhises tal körwust mööda ja puhus üsna
tugewasti läbi. See oli wärskendaw, see andis julgust ja rõõmsat tahet
teoks, ja lisaks weel päike sinna juure, tõepoolest, see oli maailmarekordi
päew.

Juba kaugelt kuulis Wilkens oma lennuki tuttawat kõla; mootor

'.Tüüriköis on katkenud," läbistus mõte Wilkens'! peast. Kõik, kõik on
läbi."

oli juba kord käima pandud, oli seega kõige wiimne aeg, sest iga minut
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fSuur start" —- f)Vaba Maa" romaan.

päewast oli kallihinnaline. Ülemkonstruktor Wegener anids isiklikult käsk85

Eeedel, 13. aug. 1937.

Rahvakool raimale lähemale.
HARJUMAALT.

TARTUMAAI.T.

Nehatu algkoolile walitj uus juhataja. Pühajärwe rüüstajad said karistada.
Neljap. waliz Nehatu wallawolikogu Neha» Pilkusest pärit olew O. Lotamõisa ja ote-

Wold Malsi olid Pühajärwe suwi«
tu 6»kl. algkoolile uueks juhatajaks ferttfe päälane
tuskohas
kukkunud mürgeldama, lõhkudes
Maardu algkooli juhataja Elmar Oja. pargis pinke
ja prügikaSie ning rikkudes
Walitu on ka maateatri näitejuhtide ühin awalikku
rahu. Tartu-Walga prefekti ot
gu esimeheks, tegew E. haridusliidus, õpe- susega said
mehed teenitud karistuse, A.
tajateliidus jne.
Lotamõis 50 kr. wõi 30 päewa aresti ja
Nimetatud kooli juhataja kohale kandi- Wold.
Malsi 20 kr. wõi 10 päewa aresti.
deeriS 28 koolijuhatajat.
Turg
kuhjatud odawatest SunLapsed mängisid kiisigranaadiga. Nelja- test. Elwa turg on otse üle kuhjatud õun-

päewal olid Nehatu walla Maardu alg- test. vunasaak on tänawu hea, mille ta.
kooli Poisid J. Truumaa ja E. Hiie leid- gajärjel nende hind ka madal. ReljapLewal
nud Maardu asunduse lähedasest Hiiemet- Elwa turul maksis õuna wakk t kroon ja
faft käsigranaadi, mis pärastisel järele- matt 3 s.

waatusel osutus lõhkewõimeliseks. Peagi
oli kogunenud w-poisiline salk leitud asja
„uurima". Kui kohalik koolijuhataja ju^
tus sündmuskohale, olid poisid parajasti
ametis granaadi loopimisega, mis õnneks
aga ei lõhkenud. Koolijuhataja toimetas
granaadi politsei korraldusse.

TARTUST.

Gpetajate ettewalmistus uutele alustele. Alles 16 a. pärast saawad KSik
koolid rahuldawad ruumid.

Haridusminister tol. A. Jaaksoni jutuajamine.
Neliapävwal haridusminister kol. A. J a a k s o n andis meile jutuaja- tunni- ja õppekawade ma<Smapanek ei ole
mtfe, milles ta walgustas praegu päewakorral olewaid kooli, ja haridus- seotud uute õpikutega.
Raskemaid küsimusi hariduse alal on oiPoliitilisi küsimusi. Nii puudutas minister õppe- ja kaswatustööd algloonud ja on praegugi weel
ndes, alg- ja keskkoolide ning gümnaasiumide õpetajate ettewalmistamist,
kooliruumide küsimus.
reaalkoolide, progümnaasiumide ja gümnaasiumide tegewust uute õppekaEriti on raske kooliruumide soetamine algwade alusel, paralleelklasside awamist reaalkoolide ja gümnaasiumide juures ja standardõpikute küsimust. Ühtlasi minister tutwustas meid koolihoonete ehitamise plaanimajanduse kohta käiwate materjalidega, milline plaa
nimajanduse kawa kolmapäevasel wabariigi walitsuse koosolekul põhimõtteliselt jaatawalt otsustati.
Haridusministeeriumis on algkoolide tuleb luua Tartu ülikooli juures pedagoo»

Tiisikuserawila ehitamiseks 15.000 krooni. õppe. ja kaswatustöö alal koostatud pro-

Tartu linnawalitsus otsustas määrata toe- i^id^mis läsitawad tunnikawu, õppekawu

tust Tartn linna ja maakonna tiisikuse ja õpikuid. Uutes öppekawades pööratakse

wastu wõitlemise seltsile tiisikushaigete
tähelepanu sellele, et „rahwakoal"
eraldusmaja ehitamiseks 15.000 trooni.. erilist
oleks
rahwale
lähedane, sellega ka elulnSumma antakse seltsile wSlja käesolewast hedane. Kuid koolis
ei ole tähtsad mitte aiVALVAMA ALT.
aastast arwates 5 aasta jooksul.
nult õppeained, —
Tiisikuse-rawila taheta kise ehitada Riia
Kuiga tsis tapeti metskits.
ligidusse ja rawilas on nähtud rahwakoolks tuleb rõhutada tugemast; kasKuigatsi rajoonj konstaabel toimetas Kui- maantee
ette ruumi 50 haigewoodi jaoks. Hoone tuwatuslikku külge,
gatsis Nauska talus läbiotsimise, et ' leida leb 2-kordne, -peale selle keldrikord.
mille
kaudu
wõib
wormida kodanikkude
tõendusi kuuldustele kitse tapmise kohta Tartule 2. lastekodu. Kuna praeriigimetsas. Läbiotsimisel leitigi Nauska gune 1 Tartu lastekodu ei suuda wõtta riigimeclsust, kõlbelisust ja iseloomu.
Algkoolide õpetajate ettewalmistamise
talu sahwrip metskitse liha, mida oli meel wastu kõiki lapki, pöördus Tartu lastekaitse
jar«l 5 kg. Peale selle leiti meel talust Uks ühing Tartu linnawalitsuse poole palwega reformimiseks awati õpetajate seminarid,
wanem metskitse nahk ja haawlkpüss ühes abisaamiseks, et asutada teist lastekodu. kus tuleb
laskemoonaga, mille kandmiseks puudus ta- Linnawalitsus pooldab 2. lastekodu awa- suuremat rõhku panna tegeliku tööoskuse
luomanikul luba. Taluomanikku Jaan mist ja määras selleZs omapoolset toetust
omandamisele
Hurta ja ta poega Arwed Hurta süüdista- 15.000 krooni.
praktilistes
ainetes.
Neil kaalutlustel wõetakse salaküttimises.
PÄRNUMAALT.
ka seminaridesse wastu kutsekoolide
Walga piiripunkti ümbrus korda. Piiri- Pikne surmas mullika. Neljapäewal läks takse
ühtlaste! alustel üldhariduslikpunkti ümbruse tänawad Malgas jätsid se- üle Pärnu ja ümbruskonna tugew äike. lõpetajaid
keskkoolide lõpetajatega.
ni mahajäetuse ja korraldamatuse ilme. Jänesselja mõisas pikne surmas Põllul kude
Ümberkorraldamise!) on kawatsusel ka
Euur osa maju seisis wärwimatult ja olid jooksma mullika.
keskkoolide ja gümnaasiumide õpetajate ettelagunemas. Nüüd Walga politseikomissari Welsker Karl Lõhmus f. Weresoone lõh walmistamise alal. Et kindlustada keskkooli
korraldusel on piiripunkti ümbruses maja- kemise tagajärjel peas suri neljapäewa ja gümnaasiumi õpetajate tõhusamat etteomanikud hakanud hooneid korrastama. hommikul'Pärnu garnisoni welsker Karl wal mistust,
Nii on Snnr-Sepa tänawal tehtud palju- Lõhmus, 57 a. wana.

dele majadele põhjalik remont ja kõik hoo- Kadunu wõttis asa Wene-Jaapani, maa ilned ja plangud peagu eranditult uuesti wär- ma- ja wabadussõjast.
VILJANDIMAALT.
witud. Ka tolli- ja piirpunkti nmja on saaLinakatkujatel hea teenistus.
Wiljandi linawabrik audis
und uue katte. Seetõttu mulje Läti-Walgast Praegu on Abja ümbruskonna põllumeestel
tulles, mis warcm langes Läti-Walga ka- sumises tööde järjekorras esikohal linakat-j 180 töölisele lõpuarwe. Wiljandi
snks, on nüüd vastupidine. Kuid ka lätla kumine. Tänawune üldiselt hästikaswanud > linawadriku juhatus on otsustanud panna
sed on asunud oma piiripunkti kohendama. lina sadudest mahayandnna wa>jab kiiret masinate remondist tingituna «vabriku seis
koristamist. Walitseb suur nõudmine töö-' ma arwates 1. septembrist määramata
VIRUMAALT.
liste järele. Kuigi liuakatkujatele tükitöö ajaks. Wabrikus leiab praegu tööd iile 200
Wang tabati Sõmerult. Kolmapäewa alusel makstawad' senikuulmata kõrged töö- töölise koos ametkonnaga, kellest löpuarwe
õhtupoolikul tabati eelmisel päewal Waekü- tasud meelitawad selle töö juure ka roh- antakse 1. septembril 1K0 töölisele.
ia põllutöökooli juurest wälistöödelt page- kesti sääraseid inimesi, kes harilikult põllu- Lubamatu kiirus. Wiljandi-Pärun prenenud wahialune August Wiliberg, kes en- lööd pole teinud, ei jätku ikkagi tööjõudu sekt karistas 50 kroon! ehk 30=4wwa)c ares
nast warjas kooli lähedal Sõmeru wallas. 'õikjale. — Linakatkumisega teenitakse päe- tiga Peeter Loitel Laatre walli kuna ta
Kolmapäewal läks ta Kaarli asundusest was Prii ülalpidamise juures 4—5 krooni, Abja-Paluoja ja Laatre wahelisel maanomglc^ .toitu ötsimu, mis saigi Mehele saa- tuna 100 lina peo katkumise eest makstakse teel weoautoga kihutas lubamatu kiituslikuks. Nimelt kandis ta wahialuse riie- nüüd 60—6õ senti mulluse 3ö—15 sendi rnfeqa sa ei anuud wastutulewale liiuitust, mille tõttu torkas talumeestele eriliselt asemel. Seega on töötasud suurenenud ku- omnibusele teed, takistades sellel möödasõitu. Suure kiirusega kihutami.se pärast
silma. Niipea kui ta läks tallu, teatati sel- ni 40 prots.
mootorrattal Pärnu Nahksillal sai karista-lest Nalwere kriminaalpolitseile, kust amet40 krooniga wõi 20-päewase arestiga.
nikud kohale sõitsid ning mehe wahistasid.
Liiklemisõnnetus. juhtus eile õhtul Pär da
Edgar
Pärtelpoeg.
J. Kvnderi mälestussamba projekt wal- nus Wilmsi ja Lõuna tänawate nurgal.
mis. Rakwere linnawalitsus oma wiimasel Kokku põrkasid Bernhard Wäljale kuuluw HARVAST.
koosolekul wöttis wastu kujur Haawamäc weoauto P-436 ja Sauga mõisa hobuseprojekti, mille järgi ehitatakse J. Kunderile mees Jaan Telg. Õnnetusel murdusid hobu- Jõhwis tabati „wõsawend". Narwa kri;
mälestussammas tema 50. surniapäewaks sel mõlema tagumise jala lund. Loom tuli minaalpolitsci tabas Jõhwi lähedalt met28. apr. 1938. Sammas on 2,10 meetri kõr kohapeal hukata. Jaan Telg sai tugewasti sast üleriikliknlt tagaotsitawa Robert
Brnnsi, kes elutses metsas ja käis ööseti
gune rinnakuju, mis asetatud graniit- põrutada ja toimetati haiglasse.
alusele. Läheb maksma 1500 krooni ning
Ehmatusega pääsesid wankril sõitew Jõhwi alewi ümbruskonnas taludes warpüstitatakse Pika ja Kunderi tänawate rist- Koidula Mägi ja autol sõitnud Aleksander gil. Tema paturegistris on ligemale paarlemise kohal olewale wabale platsile.
Lillemets ja Albert Henning.
lümmcnd pisiwarguft.

koolidele.

Eesti iseseiswuse ajal, 1920—1936, on koo
lidele soetatud kogusummas 399 maja, neist

humanitaacharu järele.

Mitmel pool on üles tõstetud küsimus

kata

sondi määrama summasid wastamalt *
ta nõidusele.

Eeskätt tuleks suurendada fondi täiendauute reaalkoolide ja progümnaasiumide klasside awamise asjus. Wõimalik on ja minis- mist riigi eelarwe korras ja seejärgi maksustada fondi kasuks omawalitsusi, kelle teeteerinmile saadetud arwud näitawad, et

nistuseS fond seisab.
Teiseks oleks waja koolimajade projekte
klasside awamiue,
mis aga otsustatakse pärast sügisesi katseid. standardiseerida. See on hädasti wajalik
Uusi progümuaasiumide klasse awada ei ka- maakoolide suhtes, kuna seni püstitatud kooli majade juures on ilmnenud puudusi.
watseta.
Kui tarwitusele wõlta lõik ülalnäidatud
Lastewanemate seisukohast ja õppetöö edu-

mõnel pool on paratamatu paralleel-

abinõud, siis on loota, et koolid wähemalt

kuse mõttes on waja
rewideerimisele wõtta senised õpikud.

15 aasta jooksul saamad niisugused ruumid,

tegi ümbruskonnale teatamaks neiu wälised muutusid astmaks, Aeg-ajalt muutusid
tuuinlsed ja seetõttu õnnestuski koolijuha- hinseldusohowl nii tugevaks, et viima-

PKT8M8T.
Lammutamisele määratud majade omauikud linnawalitsusega kohtusse. Petseri
kodukaunistamise komitee poolt pöörati
linnawalitsuse poole palwega sundida majaonmuikke lammutama linna wälist ilmer
ritkuwad hooned. Liu«an>nlitsuse juure
moodustatigi komisjon, kes waatas üle ja
tunnistas kõlbmatuks 7—8 hoonet, mille
omanikkudele saadeti linnawalitsuse poolt
teade. Osa omanikke nöustuwad hoonete
lammutamisega, kuid kaks neist waidlewad
lammutamisnõudeile wastu ja küsimus tuleb lähemal ajal lahendamisele kohtukor
ras.

ruumi kokkusurutud energiaga päikesele wastu tõtata, sõrmcsur-

«Kõik korras!" wastas shcss.
Mürin, mi» paisus wöimsaks ulumiseks, pani õhu wärisema, wiimast

torda proowiti mootorit täiel käigul. Wilkeus kuulatas ja oli rahul;
mootori wõimsas laulus ei kostnud ühtki ebakõla. Kõik seisid nüüd hoolit»
sewalt tema ümber, kes ta hetkel näis nagu kuju teisest maailmast.

„Paar. kruusi teete ikka wälja, härra leitnant? — Kui olete õnnega
üle kümne tuhande meetri piiri raksanud, mis?" küsis wäike naljaarmastaw montöör.

Wilkens lubas seda naerdes.

„Mees, põrgu wõtaks, peitke oma fotoaparaat taskusse," möirgas
teine konstruktor parajasti ühele pressisotograasile, sest lendurite komme
ei luba, et end enne lendu pildistada lastakse; fotograas tõmbus üllatunult tagasi.
Erilise hardumusega pani Wilkens täna endale kaela ümber salli, Re-

nate kingituse, mis oli saanud tema talismaniks. „Homme toon ma su
L^a, wäike Renate," mõtles ta õrnalt.
Siis tugew käeraputus ülemkonstruktorilt, rõõmus terwitus kõigile

Ah, mis surm, sellele mõtelda oli suurim lollus — wõi argus. Mis
ajast saadik oli ta siis arg? Wäike mõtete eksitus, ei midagi muud, sest
elu oli see, mis tal nii wõimsalt ja imeliselt soontes kihutas. Elada kodumaa heaks, Renate heaks, elada, et wöita!
Kõrgemale, ikka kõrgemale üles, edule wastu, mõtles ta täis õhulist
rõõmu. Kümne tuhande meetri piir peab saawutatud ja ületatud saama,
siis ou weel ainult õnn, kuum lõkcndaw õnn, mis maa peal ootab.

Maa, kus ta oli? Ah, nii kauge ja nähtamatu ja siiski nii armastatud, sest et armsaim inimene, ilusaim naine seal all elab!
Kolm tuhat meetrit, neli tuhat, juba üsna korralik kõrgus. WilkenS
naeratas lõbusalt oma ette. Kuus tuha meetrit, noh, eks näitame neile
sea! all.

asetleidnud üperiidimürSku Plahr
raskeid wigattutt sai ja haiglasse tod
endiselt raSkeS seisukorras. Llewatl
märgata tema seisukorra halwcnemis^

pärast on karta, er ta sureb.

^Vanemuisel" raskl
hooaja awamisega,
„Wanemuise" teatril on tõeseks
Hooaja awamittüsimuS. Ei ole ruui
etendusi anda. „Wauemuise" enda

vn praegu ümberehitamisel ja teak
lagi suureS ulatuses üles kistud nii
lutuisoal üleni täiz igasuguseid ehii
beid sa lubjatolmu. Hooaja awami>V
hetakse aga algust t«ha juba 2- sept.

Loodeti ruume saada Aia tän.

Saksa teatris. Reed lootused on nui
tunud, kuna linnawalitsuse nwvKmI
misjoni otsusel on ühenduste audini^
lez teatrihoones hoopis leelatud niõi

Rüüd on „Banemurse" umbere

teostajaga kokku lepitud, et ümber
«ööde tempol senisest weelgi enam
Peale ruumide küsimuse walmist
ri-juhatulele omajagu peawalu teatril

ter. Wiimane nõuab juba lewades^
palkade tõstmist.

Teatri re-pertuaar o>n eelolewaks

1. poolaastaks enam-wähem kool
Tartu näituse puhul mängitakse

mattis kohe hinjre kinni, vftisin ainult

„Faust" ia sönalawastusena N.

niisuguseid hoogusid, mis kestsid 10—
20 tundi ja mis mõnikord 10ppe«id täie
liku lämbumisega, millest mind teised

inimesed raputamisega ellu äratasid.
Hinge korisemine oli vahest nii tugev,
et kostis vahalt lahi seina teise tuppa.
Saabudes siia Askaineni sanatooriumi,

sain esimese rohu ,ia igaks juhuks eri
lise pumba, millega erilise rohu auru
saan kopsudesse pumbata. Nüüd hakka
sid minu hingepiinad kaduma, söögiisu

meri". Hellele iärgnekS Nonnot'

„Met»m«S". Tdafi on kawos Berdi

^Rigoletto",. Lang-Farlashi «tn<

lätlase R. Blaumauni ..Rätsepad
fil", R. Raudsepp'a algupärand kc
^Mees trumpidega", Fr. i.Jef)<m
„Raevatu»t« maa", L Fodor'i ko^
^Küpsustunnistus", M. Waltar'i kc
..Distsiplineerimata sugupölw". W.
kom. ..Roorendamisewabrik" ja Ai,
lase ballaadnäidend ^Hundi mõrkja"!

„Ztalica ts

,hakkas kasvama ja üldine meeleolu

ftaolia kultuuri wälismaal lewitar

faitse seltS, korraldab Itaalia wälisml
ülikoolis PerigiaS, muusikaliste loeni
ettekannete tsükli 21. septembrist funj

toobrini. K«waS on muuseas: Labl

„Stabat Mater"; Marcello --

Berdi — ^Pezzi Sacri"; B ^'lioz — \

tuse lapsepõli"; Rossini — „slal

oma piinadest vabanemiseks.
Johannes kasknian.
Sündinud 8. 4. 18!»1. a. Eestis,
Virumaal, Varangu v. Rutja külas.
Meie allakirjutanud tõestame, et eel
oleva kirjelduse on hr. Johannes Kask

ter", jne.

käega alla kirjutanud.
Askainen, 1. aug. 1937.
õp. J. Nuudi, Jõgeva, p.-k. 6, Eesti.
Gustav Loots man, Eisma p.-ag., Eesti.
A Norak, Tall., Koidula 11—4, Eesti.

Viljandimaal, Suure-Jaani ale
vi lietdal, maantee ääres. Suu
rus umbes 25 riia vkm. Sellest

mann omal soovi] koostanud ja oma

Oy. Astma Parantola M.

MUtta

montOKh
15 vkm. head põldu. Os

ta võimalik asunduskapitali

abil. Kttsida laan Soopalt,
Sürgavere koolimajas.

Tnrku, Askainen, Soome.

Tartu
ttu puutööstuse töö

tülis lepiti kokku.

sl

Eilsel löölülide lahendamise komisjoni
koosolekul oli tuntuid Tartu mehaanilise
puulöösluse tööliste töötüli. Käesolewal
korral juhtum komisjoni praktikas harnldaasi — Pooled leppisid kokku. Vabrikuwalitsiis nõustus tõstma tööliste palku l 3

Jandus* nlllus* puhul
P*

9iAMSTOKRMDID(I

LauJ

Ettewaatlikult asetas ta kummiwooliku suhu, mis talle wäärtuslikku
hapnikku andis, awas weutiili ja wärskendawalt ning elustawalt woo-

ZViinastunuö mees auto
all.

15. korda
fcartltka htsdadaga

II. aug. ohlnl jcii Pärnus Riia maanteel
wene surnuaia kohal sõiduauto P-Zm; aita

las uus õhk kopsudesse. Jah, see mõjus hästi, nüüd mõis edasi, nüüd
läks kõrgemale, kõrgemale üles päikesele wastu. —

Käewiipe peale wallandati pidurdawad pakud ja need lendasid kõrwale; mootor hakkas sumedalt urisema. Weel miimue pilk kõrgusmöötjale,
sest sellest olenes täna kõik: ta näitas õiget surwet.

Kõrgusmõõtja näitas nüüd kaheksa tuhat meetrit. Tulise pihta, oli
aga üksildane siin ülal. Ei midagi muud kui sinine taewas ja selle all
wõimsalt tihenvw pilwewaip, lisaks tuul, mis kogu aja masinat tugewasti
raputas.
Surmani üksildane, aga määratu kerge ja waba tunne oli tal. 9lii
Waba, nagu harwa kuuagi! „On ikka tõesti tunne, nagu wiibikfid tae.
was," mõtles Wilkens lõbusalt. „Kõik maine raskus langeb ära, nii umbes wõib olla, kui — ei, nii see on, kui lendad körgusrekordi." Ta naeratas endamisi.
Edasi kihutas suur liud, kaugeniale ja kõrgemale, kuni lõpmatusse.
Wilkens oli ajamõiste «äielikult kaotanud, ta ci teadnud, kas ta tunde
wõi minuteid selles piiritus awaruses oli lennanud.

sendini tillini*.

sa sai raskeid kehawistastusi Pärnus elutjew
Aleksander Martinson, 55 a. wana. Haiglas

selgus, et temal on murdunud roidelüud.
Martinson jäi auta alla oma siiü läbi sest
ta kõudis keset maanteed ja oli wiinõstu.
nud.

End. Miindra knrttummade kooli juhataja
yörschelmann surnud.

Hiljuli suri Saksamaal Hessen-Rassau»
end. Vändra kurttummade kooli juhataja
Konstantin Hörschelmann ja maeti Eschwege
kalmistule.

Kadunu, ke? faunata* iiidamihaluse of(,
külastas weel pärast Vändrast lahkumist
korduwalt Eestit ja käis Kuressaares terwi-

87

8S

kord halweneb.

6-aaStaue Leonhard SBiif, kes

Roosa-malged pilwed, mis taewast palistasid, tulid ikka lähemale ja
lähemale, silitasid imestunult naaberliktu hiigellindu ja jäid maha.
ühtlase mürinaga laulis mootor oma jõurikast laulu. Pilk urmatuuridele, ah seal oli kõik korras.
Seitse tuhat meetrit. Wilkens tundis, et pikkamisi tuleb aeg hapnikumaski tarwitusele wõtta, sest õhk muutus tundumalt hõredamaks. Kui
kiiresti ometi säärases kõrguses ülespoole wõib ronida.

teistele, Wilkens hoomas end istmele.

Rüüd wiimaks oli asi nii kaugel. Lõpmata waba tunne maldas Maltet. Oh, ta saawutab selle, püstitab uue körgusrekordi oma isamaa jaoks,
see oli kindel. Meelsamini oleks ta waljusti hõisanud, aga seda muidugi
ei sobinud teha.
Pehmelt lükkas ta gaasipideme ettepoole, ja hele mürin ning kohin
kostis. Weel paar lühikest hüpet üle maapinna, siis tõusis masin kergelt
ja kindlalt õhku ja liugles nagu wõidukas rööwliud ikka kõrgemale.
Kiiresti olid esimene tuhat meetrit kõrgust saawutatud. Wilkens'il oN
«agu ei kunaai warem uhke tunne, hiigeltugewa inimkäe poolt kitsaSse

ZViimfi poisikese seis

sängi serval istudes tukkuda, kui va»
hel hingeldusel vahet oli. Mul oli ka

Lammutamisele tulewate majade hiilgas 1 tõusma. Toitmine on siin hea ja kosu
ou üks ümber ehitatlid endisest heinakuu- tav. Praegu on minu tervis niivõrd pa
ranenud, et ma enam ei taha meelegi
nift.
tuletada seda piina, mida kannatasin

mega hiiglaslikke jõude juhtida, kas ei määrinud see elu ja — wõib-olla
ka surma?

„Kõik korras?" hüüdis Wilkens ia audis oma mootorratta ligirut-

KUUMI kiikJfll. Hind 10

^Dzhainat" wõi „Lipud tormis", ÄI
^tnnetooja" ja operett „Rohelisel
Hooaja alguÄiikikS on waliiud
r««i dramatiseeritud A. M ä l k'i

j sori 6 kuud ma noist enam ühelgi öftl
rahu ei saanud. Kui sängi heitsin, siis

lüsi, mis stardiks wajalikud olid, sest ?a tema õlul lasus suur osa was-

fatnale montöörile üle.

tab segamist Inimene el«i
automaat Huiimlamp univ<
abiriistana, ja palju muud.

dada.

I Eestlane, rasket astmat põdev bai-

ttooijuhataja tabas warga. Laupa kooli- 'ge, vallid kõigile ast makannatajichataja Ed. Paap toimetas politjeisse Wiriunaalt Auwere wallast päritoleiva Aliide laile eestlastele teatada järgmist:
Kilpi, kes paar päewa tagasi WändraS M.
Pärneri Eamliku talus peatudes oli wa- ) UmtiCK 15 laind tagasi wnin järsku k6vastanud peremehe saaniteki. Taluomanik vad köhahood, niis mõne nädala pärast

tutusest.

midagi erilist ees oli.

õhuvalla valitseja, Uks !•!»<
t«ll« amaUMtrld % lamp

JANVA^sAALT.

kogu Põhjamaal. Olen veendunud sel
les, et astmat põdejad võivad julgesti
pöörduda Askaineni sanatooriumi poole

lennusadama wärawast. ttõigis ümberseisjais wõis märgata, et täna

Vbimimv Don Juan. Maret

«tzituSpuuduste pärast.

tajal teda tabada.

3

Tähtsamat siras:
Tehaika saatjata tecnistum,
nüitus«-m«uii kutsub Toid

Haridusministeeriumis on koostamisel mis wõimaldawad ueile töötamise normaailstandardöpikud teatud ainete jaoks. Uute seis tingimusis.

kodus. Parandamise viis on siin nii
erilaadiline, et sellesarnast ei leidu vist

Ootusrikkad pilgud olid Wilkeusile suunatud, kui ta parajasti läbistus

nr.

216 täiesti uut ja 183 ümber- ja juureehi-

tust. 1936. aastal haridusministeerium nõutas kohtadelt andmeid wajalike ehituste kohta. Neil andmeil on waja ehitada wõi ümber ehitada 217 uut ja 320 senist koolimaja
15.376.826 krooni wäärtuses. Kuna ehitagiline instituut.
Eelolewal kooliaastal alustawad oma te- miseks esimeses järjekorras seiswaile kooligemust reaalkoolid, progümnaasinmid ja majadele on waja laene 5,6 miljonit krooni
gümnaasinmid uute tunni, ja õppekawade ja koolimajade ehituslaenu fondi täiendamialusel. Reaalkoolide ja progümnaasiumide ne toimub senisel määral (keskmiselt 250.000
tunni- ja õppekawad on nii korraldatud, krooni aastas), ei suuda fond isegi kümne
et nende koolide lõpetajad suudawad üht- aasta jooksul finantseerida esimeses järjekorlaselt jatkata oma haridust soowi korral ras seiswate koolimajade ehitamist, rääkigümnaasiumides.
mata teistest.
Gümnaasiumide lõpetajatel on seaduse Seepärast tuleks senises laenupoliitikas
alusel ühesugused õigused ülikooli astumi- koolimajade alwl ümber orienteeruda ja ha-

sel, olgu need gümnaasiumid reaal, wõi

Iil

separandamisel.

SO. TaNInna Mlkima*
Laupäeval, 14. augustil
kail 8 Õhtul

N. Pogodini näidend 4 vaat
Fälsmad 20—125 sandlnL
Pühapäeval, 15. aug.
keU pool 3 p. L
». korda

Eat

17.

Järi

Pl

erakordselt tttdhinnad

nHxoa ONNKOA"
Juhan Kihulasa komöödia

St

PSäsmed 25 ja 50 s.
Pühapäeval. 15. augustil
kell o õhtul.
43. korda

9. k

3 vaat 5 pildis.

intnnrf hladadip

„6rrsav hmi"

Andres Säravi dramatiseering
Ä. Mälgu ro maini järele 3 v.
8 pildis
PKIsaMd 2^—126 sandtnL

Kassa avatud Iga päev kella Te«
12—4 päeval ja 6~6 thtuL >

ihemtle.
a. pärast saawaö KSik
»

utuajamine.
nni« ja õppekawade maksmapanek ei olt

>tud uute õpikutega.

Raslomaid küsimusi hariduse Äal on w*
d ja on praegugi weel

kooliruumide liisimuS.
Eiili on raske kooliruumide soetamine alg»
otidele.
E-esti iseseiswuse ajal, 1920—1936, on loo»

is

t arwa»

nr.

Tähtsamat sisus:

33

Ernst, — sünd. 14. augustil

Tfehniks saatjata teenistuses, IB % C gelane.

surnud Georg-Ferdinand S-i warapärijailt,
tema leselt ja kolmelt lapselt, igaühelt weel

teile amat#örld I lamp põhjus Tallinnas. Arst ja linnanõunik Tartus.

ta.tud obligatsioone ja ei saawat samuti ar-

Peenmaa, Robert — sünd. 14. augustil
näityse-messil kutsub Taid ...
1903. q. Wirumaal Püssi wallas. Wiiuli- 3325,68 krooni päranduSMaksu, tulles järelVananev Don Juan. Marconi — kunstnik.
dusele, et päranduswarast ei tnlewat mahaõhuvaila valitseja, Uks llhtkiilfl Einka, Robert, — sünd. 14. aug. 1894.a. arwata pärandusjätja kinniswaxale kinnis.

ooni aastas), ei suuda fond isegi kümne
isla jooksul finantseerida esimeses järjekor-

s seiswate koolimajade ehitamist, rääkiala teistest.

Seepärast tuleks senises laenupoliitikat

oliniajade ala>l ümber orienteeruda ja hata

fondi määrama summasid »asta»alt \
tarwidufele.
(So-Mäti tuleks suurendada sondi täienda-

ist riisii eelarwe korra? ja secjärgi mak-õiada sondi kasuks omawalitsusi, kelle tee»
stuics fond seisab.

Taiseks olek? waja koolimajade projekte

indtirdiseerida. See on hädasti wajalik
aakoolide suhtes, kuna seni püstitatud koo»
majade juures on ilmnenud puudusi,

ftni tarwitusele wõtta kõik ülalnäidatud
>inõ»d, siis on loota, e-t koolid wähemalt
i an-Ma jooksul saamad niisugused ruumid,
is wõimaldawad neile töötamise normaal»
is tingimusis.

ntlme. rasket astmat põdev dil!. palub kõigile ast mahamteta[fle eestlastele teatada Jirtnlst:

Unibrs 15 kuud tagasi sain järsku kõd köhahood, mis mõne nädala pärast
juiusid astmaks. Acg-ajalt muutusid
rmrldusrhood nii tugevaks, et viima11 f> kuud ma npist enam ühelgi ööl

hu ri saanud. Kui sängi heitsin, siis
*ttis kohe hinge kinni, võisin ainult
npi serval istudes tukkuda, kui v&hingeldusel vahet oli. Mul oli ka

ilPMsruseid hoogusid, mis kestsid 10—

l tundi ja mis mõnikord lõppesid täit
ku lämbumisega, millest mind teised
limesed raputamisega ellu äratasid,
iime koriseniine oli vahest nii tugev,
: kostis vahalt läbi seina teise tuppa,
aabudes siia Askaineni sanatooriumi,
tin esimese rohu ja igaks juhuks erlse pumba, millega erilise rohu auru

ian kopsudesse pumbata. Nüüd hakkad minu hingepiinad kaduma, söögiisu

akki<s kasvama ja üldine meeleolu
iusma. Toitmine on siin hea ja kosuiv. Praegu on minu tervis niivõrd paanenud, et ma enam ei taha meelegi
jl?tada seda piina, mida kannatasin
neius. Parandamise viis on siin nii
rilaadUine, et sellesarnast ei leidu vist
ogu Põhjamaal. Olen veendunud sel-

ps, h astmat põdejad võivad julgesti

iriörduda Askaineni sanatooriumi poole
mia piinadest vabanemiseks.
Johannes Kaskman.
Sündinud 8. 4. 185)1. a. Eesti»,

Virumaal, Varangu v. Rutja külas.
Meie allakirjutanud tõestame, et eel>leva kirjelduse on hr. Johannes Kask-

nann omal soovil koostanud ja oma
[äesa alla kirjutanud.

Askainen, 1. aug. 1937.
õp. J. Nuudi, Jõgeva, p.-k. 6, Eesti.
Gustav Lootsman, Eisma p.-ag., Eesti.
A Norak. Tall., Koidula 11—4, Eesti.

On- Astma Parantola AH.
Tnrku, Askainen, Soome.

Tartu puutööstuse töö
tülis lepiti konku.

Eilie! töötülide lahendamise komisjoni
loosoleku! oli arutusel Tartu mehaanilise
tnuilööstiise tööliste töötüli. Käesolewal
!orral jiihnis komisjoni praktikas harulda»
asi — pooled leppisid foffu. Wabriku»
unlitiii# nõustus tõstma tööliste palku 1—3
endini tunni*.

tviinastunub mees auto
all.

I I. aug. ohlu! jäi Pärnus Riia maanteed
iveue surnuaia kohal sõiduauto P-ZW alla
ia tai raskeid kehawigastusi Pärnus elutsew
Aleiiander Martinson, 55 a. wana. Haiglas
sclgilö, el temal on murdunud roidelüud.
vtartinion jäi auto alla oma süü läbi. sest
ta fõnhi^ feict maauteed ja oli wiinästu.
11!iV

Graametnikkude koda
nõuab liikmemaksu 1000
ettemSttelt.

Viimsi poisikese seisukorö halwenev.

Andunu, ke? kaimlitn-5 iuhntnr^,liguff dl,

fiiia-Mn* weel pärast Wändrast lahkumist
kordumast EeStit ja käis Kuressaares ttrwU
jepnvnnbamijel.

„No siis te Ma «ahstasite raha wiina
waSW, mitte raha raha wastu. Geq ongi

Piinas hobust.
Loomapiinamise pärast koostati protokoll

wiinamüük"
tän. nr. 8 sooletSöstus«
Kohtualuse kaitsja seletab, et kohtualuse Suur-Raewalla
Nossel Goldsteini vastutusele wötwastu on kõnelnud awult ükS tunnistaja omaniku
ja sellegi seletusi ei saa wõtta puhta kullana. miseks. Goldstein, kes oStab kokku wanu hobuseid hõberebastele söögiks, ei tapnud üht
Kohtualune ise seletab hoopis teisiti.
„Ja sada krooni trahwi selle süüteo eest, hobust, kuigi loom oli juba niiwõrd wana ja
kui see süütegu toimuski — see ott ikkagi armetu, et ta ei olnud suuteline enam söõ«
ma ega jooma.
weidi palju," arwab adwokaat.
NittuS rahu.
Jaoskonnakohtunik mõistab Miina Hallikule 100 krooni trahwi wõi selle mittemaks- Kaklemise ja rahurikkumise Pärast KalaranaS koostati protokoll Karl Metsmannile,
misel 2 kuud areSti.
kelle elukoht on KopliS, Wene-BsM ajundues nr. 102.
Alamõõdulised wähid.
Alamõõduliste mähkidega kauplemise pä-

rast koostati protokoll Hans Teimannile,

Rong surmas wigase jalaga mehe.

dusm. sead. § 8 P. e Põhjal tnlewad pärandusmaksu alla kuuluwast päranduswara akiiwast maha arwata. Kui maksuinspektor ar» Õnnetus Sadama ja Wäike jaama «ahel.
wab, et obligatsioonides tähendatud wõlaReede öösel kella 12—1 wahel jäi Tallinn
summasid päranduswara aktiwast maha ei
tule arwata, peaksid olema esitatud selleko- Sadama ja Tallinn-Wäike jaamade wa<

kelle elukoht on Rakweres, Tau tän. nr. 13.
Kauplemine leidis aset Tallinnas, Estonia
puiesteel nr. 13 maja õuel.
Leiti tänawal surnult.
Neljapäewal kella 2 ajal päewal leiti Kadakateel nr. 31 krundi kohal kõnniteel sur-

nult Mart Jaani p. Raadel, 69 aastat wa-

hased kindlad tõendused, et wõlg nende obli- hel kaubarongi nr. 820 alla ja sai surma na, elukoht Kadaka teel nr. 28—1. Surma
gatsioonide järele on tasutud, wõi et obli- tundmatu, umbes 60—70-aastane wigase põhjuseks peetakse südanrerabandust. Laiba
gatsioonid on pärandustombu käes. Ainult jalaga mees. Surmasaanu, kelle juurest ei juurest wägiwallamärke ei leitud.
see asjaolu, et tulumaksu deklaratsioonides leitud ühtki dokumenti tema isiku kohta,
Salajane sõit tõi protokoll.

pirita Kloostriwaremed
tulesäras.

politsei la«kurm«eskont>
sõitis Soome.

Joobnud rätsep elektrirongi all.

Salawiinamüüjale
100 kr. trahwi.

Kolmctunniltttc „jalutuskäik" katusel.

„Ztalica",

Tallinna
LlnnavalRsuse Majandusosakond

MUtt»

KAWE

montOkk
Viljandimaal. Suure-Jaani ale
vi ligidal, maantee Üares. Suu
rus umbes 25 riia vkm. Sellast

teatab k&gire

R$II-

15 vkm. head pfildu. Os

ta võimalik asunduskapitali

abil. Küsida Jaan Soopalt,

RAAMATIIID

JU
tJKmBi

]o retsepti-blokke.

Sürgavere koolimajas.

ch

il

SO. Tallinna Pftlhama*

Janrfusa nllluta puhul
Laupäeval, 14. augustil
keil 8 õhtul
15. korda

luirülka hindadega

R.-0. JobvBOIIhool"

ESTONIA
tusa puhul

N. Pogodini näidend 4 vaat.

„HalJal aasal"

kell pool 3 p. L
8. korda
arakordselt ttldhinnad

„HXDA ONNEQA"
3 vaat. 5 pildis.
Päüsmed 25 }a 50 s.

harillka hindadeta

„6itsiv mmiu

mustrid
Tallinn, Harju tan. 45,
' end. Feischneri ruumes

Jara Benesh'i operett 3 vaat.
16 pildis.

Pääsmed kr. 1.75—20 s.
Pühap., 15. aug. kell Vj 3 p.!.

17. korda alanaAtud hindadega

Hinnad odavad. Viru 19. Tartu,Võidu 1.
Kõige odavamalt ostate

jalgrattaid

Õppige ujuma!

A. KUttiml iirist

E. HAAMER. Crawll ujumine* Pilti

Vl HALKA1'
ja nende osi j
St. Moniuszko ooper 4 vaat
5 pildis.
Pääsmed kr. 1.75-20 s.
Sakala t. 7, (endine V. Tartu
Kell % 8 õhtul
mnt. 24.) Telefon 311-37. j
9. korda alandatud Undadega

,.PAUNVERE"

O. Lutsu lustmäng 3 vaatuses.
PääsetAhed kr. I — kuni lü a.
Esmasp., 16. aug. kl. Mi 8 õht.
27.koraa alandatud hindadega

Andres Särevi dramatiseering
JL Mälgu romafcni järele 3 v. idBUS TM.UPCBQ
Leo Falli operett 3 vaatuses.
8 püdis
Pääsmed 175—20 senti.
nUUmad 26—125 «endini.
Teatrikassad
avatud kl. 12—4
Kassa avatud Iga päev kella
12—4 päeval ja 6~-4 6htuL jl l* )a Ohtu} kella 6-st %9~ni.

(NNWNNNNWj

dega. 48 Ihk. kr. —.80

Rootsi ujumise kursus* Piltidega.

15 Ihk. kr. —.40

õppige ujuma 1 Käsiraamat ujumistõipijale hulga piltidega. 32 Ihk. kr. —.35

WABA MAA
oa m&flgtl Igas raud
teejaamas.

l"**. senti kg.

ri, arvelt 85— 90
äuaiiha kiloviisi 100—J30
Seapead-jalad 50— 60
Singid, suitsu 180—220
Ploomirasv 120—130

Marjad

Vaarikad
Mustikad

Punased sõstrad
Valged sõstrad
Mustad sõstrad

Rabarber
Tomat
Spinat
Salat
Tapelud linnud.
Hernekaunad
Tapetud kanad tk. 80—150 Kartulid
Kanapojad 25— 75 Lillkapsad, pea
Kalad. senti kg. Peedid,
Värsked räimed 20— 25 Porgandid, kimp
Latikad 40— 50
Redised, kimp
Kammeljad 25— 30 Kurgid, sada
Lõhed 200-350
Kaalikad

Hapukoor 100—110
# 30— 35
Linnavalitsuse Majandusosakond. Kohupiim
juust sordi järgi 80—160

augustiks 1937. a.

TAPEETE
suures valikus kõige uuemad ^ar'<u' *

17. korda alandatud hindadega

Talünna tara 13. augustil.
senti kg.

70- 80

30— 35
12— 15

20- 25
30- 60

Kirsid
80-125
Sulatatud rasv 140—150 Tikerberid
15 - 30
Loomaliha
veer.
45—
58
et 1937. a. lõikusest rukist ia nisu
50— 50
kg.-viisi 50— 90 Põldmarjad
põllupidajate poolt esitatud kirjalikkude Loomal,
18- 20
Vasikad tervelt 60— 85 Pohlad
40-l>0
pakkumiste avalduste järele ostab Riigi Vasikal,
kg.-viisi 60—120 Ploomid
5- 40
Viljamonopoi. Avalduste trükitud plan- Lambad, tervelt 60— 70 Õunad
Pirnid
20-100
ketid on saada Linnavalitsuse Majandus Lambal, kg.-viisi 65— 80 Viinamarjad
kodum 300 - 350
osakonna kantseleis, Mündi t. 2. Aval Soolatud sealiha 100—120 Roheline kaup. senti kg.
Pilmasaadused.
dused tulevad esitada Masandusosakon Taluvõi (köögi) 150—160 Värsked kapsad
515- 20
Türgioad
nale registreerimiseks hiljemalt 23*
Lauavõi 170

pftllumajand uae-nUl -

ARISTOKRAADID"
FiUUmed 20—126 sendtnL
Pühapäeval, 15. aug.

Harju 43, Pärnu m. 10

Cöi:uEltl&jo:iE !>nc abimniitibluvpllrkonnus,

Eeall nSllus-messI |a
Laupäeval, 14. aug. k. V,8 õ.

Hörschelmanu surnud.

kalinic-tule.

wiinapoeSiki."

„tvanemuisel" raskusi
hooaja awamifega. »

Pühapäeval. 15. augustil
kell o Õhtul.
43. korda

Kmi. iantiu Hörfchelmann ja maeti Eschwege

hustatud pidama kinni koja walijailt liikmemaksu 1% promilli aastateenistusest ja

PiiipftUe, inneftti.

kust" kuuskümmend senti, nagu see maksab

on protsentide maksmine obligatsioonide
Salaja üle Piiri sõitmise pärast wõeti
pealt üles andmata jäänud, ei tõenda kuida- oli riietatud määrdunud ja wiletsasse ülr wastutusele Joosep Teinwald. Mees oli
gi, et need obligatsioonid peaksid tulude dek- konda.
käesolewa aasta weebruaris aurik „KoduWedurijuhi seletusel ta on näinud
maa" punkris salaja ja ilma wäliApasfita
trahwi. Nii tuleb tasumata liikmemaksudelt lareerija enese käes olema. Asjaolu, et obligats. wõiksid olla pärandustombu käes, ei matut seismas raudteel rööbaste wahel,
kust ta tagasi saadeti.
1000 ettewSttel maksta 2 prots. trahwi, õigusta järeldada, et need tegelikult päran- kuid lühikese wahemaa tõttu mehe ja ron- wälismaale pagenud,
Varastati.
sest liikmemaksu tähtaeg on 2 kuu wõrra dustombu käes ka on. Kuni aga wiimane asArmand Weermannil U. Sadama tänajaolu on tõendamata, tuleb kohaldada pä- gi wahel pole tal õnnestunud rongi kin wal warastati jalgratas 60 krooni wäärtu„Wanemuise" teatril on tõsiseks mureks lastud mõõda.
ni pidada.
Hooaja awamiSküsimuS. Ei ole ruume, kus
randusm. sead. § 8 P. e.
ses. Aleksander Järwel warastati Tiigiweski
Laip' toimetati lahkamisele.
etendusi anda. „Wanemuise" enda hoone
Samuti kuuluwad päranduswara määrplatsil magamise ajal prillid ja nuga. V.
on Praegu ümberehitamisel ja teatrisaali
tusest mahaarwamisele pärandusm. sead.
Keilil warastati Koidu tän. nr. 23 ehitusel
lagi suures ulatuses üles kistud ning jaalusel Pärandusjätja poolt wälja antud wõ»
olewa maja juures pintsaku taskust 1 kroo
lutussoal üleni täis igasuguseid ehitustar- Pirita kloostri õöl. õnnistamise aasta- lakohustused oma kolmele tütrele, mis wiini raha. Aleksander Pohlal warastati Riidt
päewa
Puhul
korraldab
Pirita
Kaunistabeid ja lubjatolmu. Hooaja awamisega ta»
Sai «igastusi ja toimetati haiglasse.
tän. nr. 42 majas sügispalitu, kampsun ja
mise Selts laupäewa õhtul kuni kella kahe- maste poolt esitatud. Küsimus, kas need wõ,
hetakse aga algust teha juba 2- sept.
lakohustused ei ole juriidiliselt tühised ae- Kolmapäewa õhtul umbes kella 22.50 ülikond. Kahju 103 krooni.
Loodeti ruume saada Aia tän. asuwas ni öösel kloostri waremeis el«ktriwalgus- gumise
pärast, wõiks selguda alles nende paiku, kui Nõmmelt tulnud elektrirong oli
Wargus wiis wanglasse.
Saksa teatris. Need lootused on nüüd luh« tuse: kloostrikiriku wiil walgustatakse kal- alusel tõstetud
protsessis, kui PäranduStomp Tallinna jaamas manööwerdamas sissesõiKohtuniku korraldusel wõeti wahi alla ja
tunub, kuna linnawalitsuse wastawa ko- mistu kellatornist snurejõuliste elektri» neid ei peaks tunnustama.
Seepärast, kuni du platwormi juurest wäljasõidu platwormi paigutati wangimajja Boris Schneider,
misjoni otsusel on ühenduste andmine sel- proshektoritega ja endine kiriku ruum ja
pole
tõendatud,
et
wõlg
wõlakohustuste
jä juure, tahtis keegi küürakas mees hüpata aastat wana, keda süüdistatakse varguses
käärkambri
ümbrus
—
wõimsate
elektriles teatrihoones hoopis keelatuid mõningate
lammidega. Walgustamine toimub elektri- rele oleks tasutud wõi et need wõladoku» liikuwale rongile. Millegipärast ta aga Pärnu maanteel nr. 110 majas.
ehituspuuduste Pärast.
tasakaalu ja kukkus platwormile pl
Salawiin ja mängupõrgu Jakobsonis.
Rüüd on „Wanemurse" ümberehituste äri AEG ja Pirita elektri kontsessionääri mendid on oma makswuse kaotanud, tule- kaotas
wad neis tähendatud wõlasummad päran- kali, kus ta sai mõöduwa waguni trepilt hoo
Politsei pani läbiotsimise toime Jakobteostajaga kokku lepitud, «t ümberehitus- Eduard Hansumi koostööl.
duswara wäärtusest maha arwata päran- bi pähe ja keha pihta- Rong peeti kinni soni tän. nr. 50—76 asuwas elukorteris,
«tööde tempot senisest weelgi enam kiirenSelgus,
et
kukkunu
on
rätsep
Aleksander
dusm. sead. § 8 P. f otsese juhatuse järele.
ins elutsewad Sergei Koosler ja Jodada.
Türk, 44 a. wana, eluk. Talliimds, Liiwa- Hannes K u s t m a n. Oli andmeid, et
Peale ruumide küsimuse walmiÄab tealniäe tän. nr. 37. Mees oli wiinastunud ole- mehed kauplewad wiinaga. See osutui tõeks.
rtjuhatusele omajagu p«walu teatri orkes- Täna, reede honnuikul sõitis Tallinnakus. Raudteearstl korraldusel ta saadeti Leiti riiuli ja seina wahelt salakapikesest
ter. Wiimane nõuab juba kewadest peale Havju
prefektuuri ^liikmeline laskurmeeshaiglasse.
4 kolmweernndliitrilist pudelit wiinaga ja
palkade tõstmist.
kond Helsingisse, kus peetakse laupäewal,
Tal oli peas mõned haawad ja jalg wiTeatri repertuaar on eelolewaks hooaja 14. augustil järjekorralised Tallinna ja Hel- Miina Hallik on jaoskonnakohtus waStu- gastatud. A. Türk on mitme alaealise lapse peale selle kuus tühja pudelit, mis tõendasid „äri" head läbikäiku. Koosler ja Kust1. poolaastaks enam-wähem koostatud. singi politsei wahelised laskemõistlused. tusele wõetud salawiinamüümise päraste tsa.
man on juba waremalt politseile pinnaks
Tartu näituse puhul mängitaks» operetti Võistlused toimuwad kolmest relwast: sõja- Maksudewalitsus on selle seaduswastase opeolnnd silmas oina musta äriga.
„Dzhaim>t" wõi „Lipud tormis", Molnar'i püss, wäikekaliibriline püss ja püstol. Mõ- ratsiooni eest tzallikule määranud 10 krooni
Samade >nee?te kohta sai politsei andmeid,
^õnnetooja" ja operett ..Rohelisel aasal". lemalt Poolt wõtab wõistlusest osa kuus trahivi, kuid Hallik seda trahwi Pole tasu
et nad on tihti organiseerinud raha Peole
Hooaja algustükiks on walitud A. Sä- meest. Tänini on Tallinna poiitseimeeÄond nud ja nüüd peab kohus otsustama, kui kõr
Kummaline lugu Wiru tiinawal.
kaardimänflimist. Nende mängupõrgus on
rewi dramatiseeritud A. M ä l k'i „Oitsew olnud wõidukas.
ge tvahwi alla käib kohtualuse süütegu ja Oskar Metsale, kelle elukoht on Kreutz kaotatud 100 kroonide kaupa „21" mängus.
meri". Hellele järgneks Goimot' ooper Tallinna poltilsei poolt sõidawad wõist- miim temaga peab tegema, kui ta seda trah
Tülitaja kahetseb.
waldi tän. nr. 17—21, koostati protokoll Wi
„Faust" ta sönalawastusena R. Janno lustele: ratsareserwi komissar Ottisaar, J. wi ei tasu.
Wilmsi tänawal tabati Ewald Reksa,
ru tänawaS nr. 4 maja katusel joobnud päi
„MetsmeeS". Ebafi on kawaS Berdi ooper jaoskonna konstaabel Raidmaa, politseikoo»
Kohtualune ei tunnista end süüdi. Ta on „jalutamise" ja majaelanikkude öörahu se- kes wöetakse wastutusele kaaskodaniku tü„RiKolett»",. Lang-Farkashi „Oneloozh", lift abikomissar Sihw, raud-teepolitseist
litamise pärast. Noormees windis päi haalätlase R. Blaumauni «Rätsepad Sillamai» konst. Roots, kriminaalassiStent Snlew, pzlganud adwokaadi ja otsustanud teha, mis gamise pärast.
MeeS tahtis öösel pääseda ühte samas ras ümbert kinni wastutulewal naiStetahsü", R. Raudsepp'» algupärand komöödia endise nimega SchütS, poliitilisest politseist lelles asjaS teha annab.
majas asuwasse korterisse. Kui korteri oma- wal. Politseijaoskonnas tunnistas nosr„MeeS trumpidega" Fr. Lehari operett assistent Siirmaa, konSt. Peetso ja wanem Ttinnistajaiks on karS noormeest.
„Kas olete kohtualuselt ostnud tellita?" nik keelduS Metsa wastu wõtmast, ronis mees enese süüdi ja seletas, et ta teinud
„Ra«va>tu>t« maa", L. Fsdor'i komöödia kordnik MaKjak.
„Küpsustun.nis>tuS", M. Waltar'i komöödia
wiimne maja plekkkatusele ja kolistas seal seda nalja pärast, naisterahwast pole ta
küsib kohtunik ühelt tunnistajalt.
„Distsiplinserimata sugupõlw", W. Baum'i Tallinna põllumajanduse näituse puhul
kolm tundi wahetpidamata. Hiljem purus tahtnud tülitada. „Kui preili üles leian,
„Olen."
^kom. „Noorendamisewabrik" >ja Aino Kal- korraldab „Estonia" teater neli odawahintas ta samas majas elutsewa Liisa Kalami palun temalt andeks...Süüdlane loo„Kui palju te ostsite?"
dab, et prefekt karistuse määramisel tema
iLdf« ballaadnäidend „Hundi mõrsja".
korteriakna klaasid.
„ühe
pisikese
pudeli
—>
„asu.niku"."
nalist etendust. Ette kantakse laupäewal, 14.
Kuna mehe katusel olemasolu oli maja patukahetsemist arwesse wötab.
„Kui palju te maksite sellest pudelist?"
augustil operett «Haljal aasal", pühapäeWeoauto sõitis wastu sõiduautot.
„Andsin kahekroonise raha... Ta wõttiS elanikel teadmata, siis tekitas kolin katuwal, 15. augustil kell 14.30 Moniuszko oop
Iuurdeweo tänawal juhtus autode koksel kohalikkude elanikkude keskel suurt ärewist seitsekümmendwiis senti «asunikust"."
„Halka"
ja
õhtul
kell
19.30
Lutsu
lustmäng
ktcmlia kultuuri wälismaal lewitantise sa
kupõrge, kus asjaosalised olid sõiduauto
esmaspäewal, 16. augustil Teiselt tunnistajalt küsib kohtuni! samuti^ wust ning mõnigi arawerelisem kõneles ju A-384
juht Bernhard Koppel, keS elab
kaitse selts, korraldab Itaalia wüliSma»laSte ..Paunwere",
ba tontidest wõi kodukäijatest.
kas
ta
ostnud
kohtualuselt
wiina.
Leo
Falli
operett
„L3bus
talupoeg".
ülikoolis PerigiaS, muusikaliste loengute ja
Narwa maant. 13—13, ja Oswald Meer,
Juhtumisest
teatati
politseile,
ka
wiimascl
„2S:'ta
olen
temalt
saanud,
aga
ostnud
TÖÖLISTEATER.
ettekannete tsükli 21. septembrist kuni 4. ok
kulus hull aega enne, kui ta suutis kiud- kes elab Kurna wallas, Mäe külaS. Tema
küll ci ole," wastab tunnistaja.
toobrini. KÄwaS on muuseas: Labroca — Etendused 30. Tallinna põllumajandu- maKuidas
laks teha, et katusel märatseb Purjus mees sõitis oma kergeweoautoga tz-367 peak«
siis?"
..Stabat Mater"; Marrello — „Psalm"; se-näituse puhul.
Alles
pärast Pikki kõnelusi katuselwiibija ja niõöduwale sõiduautole. Wiimane sai nii„Noh, andsime raha raha wastu..
Berdi — „Pezzi Sacri"; B.olioz — „Kris- liaupäeTnl ,.Aristokraadid".
politseinike wahel nõustus mees katuselt Palju purustatud, et ei suutnud omal jõul
„Kltidas seda tuleb mõista?"
PiihapäeTa
päeval
„Häda
õnnega".
kohalt lahkuda.
tüse lapsepõli"; Rossini — „Stabat Ma
„Seda tuleb mõista, et ta wõttis „asuni alla tulema.
Pühapäeva õhtul «õitsev meri".
ter", jne.

€«6. wändra kurttum
<?!l>it!i suri Saksamaal Hessen-NassauS
eiiki^ Vändra kurttummade kooli juhataja

Eraametnikkude koja seaduse muutmise
järele on koja alla kuuluwad ettewõtted ko-

S«aaStane Leonhard Wiil, Ui Wiimsis tasuma selle kojale.
asetleidnud üperiidimürSku Plahwatusel
Suuremad ettewõtted on seni oma koraskeid wigaittufi sai ja haiglasse toodi, on
huStusi täitnud korralikult, kuid üle riigi
endiselt raSkeS seisukorras. Olewat isegi
on umbes 1000 ettewõtet, mis pole tasumärgata tema seisukorra halwenemist, misnud oma liikmemakse kojale. Tasumata
pärast on karta, et ta sureb.
liikmemaksudelt wöetakse 1 prots. kuus

Juhan Kihulasa komöödia

made kooli juhataja

Ties, Otto, — sünd. 14. aug. 1889. a. westada ka kadunu poolt tema kolmele tüt-

automaat Huumlamp universaal*» Harjumaal Rapla wallas. Wanoeadwokaat rele wälja antud wõlakohustusi.
Tallinnas.
Pärijad kaebasid riigikohtusse. Riigikohus
abiriistana, ja palju muud.
leidis, et kinnistusjaoskonna tunnistusest
nähtub, et pärandusjätja kinniswara on
MMill kõikjal. Blnil 10 stnll.
koormatud obligatsioonidega, mis päran--

6 tnicsti uut ja 183 ümber- ja juureehi»

* toimub senisel määral (kestmiselt 250.000

wõlakohustused.

Lutt, Theodor, — sünd. 14. augustil Ringkonnakohus oli rahukohtuniku otsuse
INS. a. Tartumaal Palamusel. Filmite- muutmiseks ja täienduseks otsustanud nõuda

>clc soetatud kogusummas 399 maja, neist

st. 1036. aastal haridusministeerium nöus kohtadelt andmeid wasalike ehituste koh»
. Neil andmeil on waja ehitada wõi üm»
r ,'hiiada 247 uM ja 320 senist koolimaja
».3T(i.82ö krooni wäärtuses. Kiina ehitaisekc' esimeses järjekorras seiswaile kooli»
ajadele on wasa laene 5,6 miljonit krooni
koolimajade ehituslaenu sondi täiendami»

pärandusjätja poolt wöljja antud

1S7B. a.' Valgamaal Patküla wallas; seltskonnategelane koduwallas ja TõrwaS.

tab segamist Inimene elektriline

z>
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K-B. n..Rahvaülikool"
Tallinn, Harju 48,

Pärnu mi.L, 10

8— 12

20- 30
15- 25
30- 50
20- 25
5- 6

13- 15
4- 5
5- 8

40-100
12— 13

Kohad 120—150
Melonid
60- 90
Angerjad 100—180 Arbuusid
100-120
Ahvenad 25— 35 Jahu Ja teravili, snt kg.
Haugid
45— 70 Satajahu 35— 48
Tursad 14— 15
Odrajahu 32— 35
Vimmad 80— 40
Odratangud 30— 35
Siiad 100—130
Kruubid 35— 45

Vähid tk. 6— 18
38— 45
Suitsukalad. senti kg. Kaeratangud
Kaerajahu 23— 25

Angerjad 180—320
Lõhed 700—1000
Ahvenad 60—100
Vimmad 90—120
Haugid 120—125
Siiad 150—300
Räime kümme 5—8

Teisi turusaadusl.
Mesi kg.

Kanamunad paar

Sidrunid tk.

Apelsinid ,
Seened

165—170
9— 11
13— 15

20- 40
40- 120

Rukkijahu 18—20
Rukkiterad IL— 20
Odraterad 18— 20
Kaeraterad 15— 17
Herned 30— 40
Läätsed 35— 40
Oad 35- 40
Manna 45— 50

Lelvadt salad* kg.
Rukkileib 17— Ä

Sepik 35— 38

Peenleib 33— 4$
Sai 38- 60

HC VAADE
Eesti
langes
7.
kohale.
Soomele kaotus 'I-: Z'1-, Belgia üle wõit 3:1.
Klapuch Tallinna.

(ETA) Stokholm, 13. aug. Maleolümpia 16. voorus Soome võitis
Eesti 8X:X. Nimelt võitis Gauffin
Kerese, Böök võitis Sehmidti ja
0jauen võitis Türni. Partii Sa 1 o-

Raud lõppes viigiga. Teised tulemused
olid järgmised: Leedu-Jiorra 4:0, Jugo-

T.-8. SPORT VALMISTUB 25 AASTA slaavia-ftoti 2:0, IJngari-Island 3:0, ArJTJCBELITÕISTLUSTEKS.
gentiina-Itaalia 4:0, USA-Inglismaa

Maadlushooajaga tahetakse tänavu ju
Läti-Belgia Poola-Taani
be varakult pihta hakata. Mati mehed käi
ja Tšehhoslovakkia-Hollandi 2:2.
vad juba pidevalt treeningul ja esimene
Stokholm, 13. augustil.
MvÕištluspääsuke" oli Raasikul läinud Maleolümpia
17. voorus Eesti võitis
pühapäeval, kus rida nimekaid maadle Belgia 3:1. Üksiktulemused olid järgmi
jaid sooritas hooaja esimesed võistlused. sed: Keres võitis Dunkelblumi,
T.-s. Spordil on tänavu juubeliaasta. Schmidt — 0. Kelly ja Raud-baert

pooleli, 2) Ungari p. ja üks partii — 57,7%, Friedema.nn 6,5 p. —

pooleli, 3) Holland 42 p. ja uks partii, 65,0%, ja Türn 2,5 p. — 31,25%.
pooleli, 4) Poola 42 p. ja üks partii poo
leii, 5) Argentiina 40 p., 6) Tšehhoslo Eile, pühapäeval, oli olümpial puhke
vakkia 39^ p. ja 1 partii pooleli, ?) Ees- päev. õhtupoolikul ainult lõpetati poole
ti 3856 m 8) Leedu 88K p, 9) Rootsd liolevad partiid. Eestlastel oli neid kolm.
34^ž p. ja üks partii pooleli, 10) Jugo Keres võitis argentiinlast Rolbochani kii
slaavia 92% p. ja kaks partiid pooleli, relt. Keskmängus saavutatud paremus
11) Läti 31^6 p. ja kaks partiid pooleli. ja materiaalne enamus otsustas.
Rahvusvaheline maleliidu kongress ot Raud alistus ilma edasimänguta

Walkev kõrgusi 2,09
Maailmarekord tõuseb päev
päevalt.

Stokholm, 13. augustil. Ameerika
Kašdanile. Seis, milles kergejõustiklast» võistlustel Malmös
sustas, et maailmameister Aljechini ameeriklasele
Raual
oli
vanker
vastase
oda
ja
ratsu
ja Euwe vahel 4. septembril algava ning etturite ülekaalu vastu, oli lootu eile ameerika neeger Melvin Walker
hüppas kõrgust 2.09, mis on uus hiilgav
matsi võitjat on kõige rohkem kvalifit setu.
maailmarekord. Nädalapäevad tagasi
seeritud välja kutsuma F1 o h r (Tšehho
Schmidt seevastu demonstreeris sama mees oli võitnud kõrgushüppe
slovakkia). Hääletamisel Flohr sai 8 suurmeister
Fine'i vastu hiilgavat lõpu-i maailmarekordi oma nimele 2.08-meetrija endine maailmameister Casa mängu käsitlust
Ou saanud täis 25 aastat spordiseltsi mängisid viiki, ja Friodemann vokis häält
ja suutis vastast sun lisey suursaavutusega. Ametlik maailma
blanca
5
häält.
ellukutsumisest. Tähtaastat tahetakse ])efosse'i. Teised tulemused olid: Holdida leppima viigiga.
rekord on Ameerika neegrite Albrittoni
väärikalt pühitseda suuremate rahvusva- land-Poola VÄilH (Tartakover ja Euwe
Muidu valitses sel päeval n. ö vai ja
jjohnsoni nimel tagajärjega 2.07.
(Meie erikirjasaatjalt Stokholmist.)
helisto võistlustega. Praegu on v.-s. mängisid viiki), Läti-T&ehhoslovakkia
kus. Korraldati aga omnibustel ringsõit
Spordil läbirääkimised käimas Praha P«-i 1^:1^, Inglise-Soome 2:1, Ühendriigidljtsei spordiringi maadlejate toomise üle itaalia 2:1, Argeniiina-Island 4:0, ünTallinna. Nimetatud spordiseltsi kuulub gari-šoti 4:0, Leedu-Jugoslaavia 2^:1^,
Berliini olümpia vabamaadlustumiiri ras- Rootsi-Norra 3:0.
kekaalu hõbemedalimees Klapuch. Riikide järjestus on seega praegu järg
Tšehhi matimeeste võistlemine Tallinnas mine: 1) Ühendriigid 46 p. ja üks partii
saab võimalikuks peamiselt selletõttu, et

nad lähevad võistlusreisile Soome ja
Rootsi ning oleksid nõus läbisõidul ka
Tallinnas ühe lahingu matil sooritama.
Eesti poolt esineksid raskekaalus Palu

salu, Karklin ja võib-olla ka Kot■

k * s. Yõistlusaeg langeks ühte septemb
ri algusega.

LÄTIGA MAAVÕISTLUS
ENNE TURAANI TURNIIRI?
Maadlushooaja suuremaks sündmuseks

kujuneb Turaani-turniir Budapestis (ok
toobri lõpus), millest Eesti Pariisis teh
tud kokkuleppe alusel kindlasti osa võ
tab. Et meie matimehed enne seda saaks

tubli treeningu, tahetakse Lätiga enne se
da. pidada maa dlu sm aa võistlus. Muret
teeb vaid lätlaste passiivsus asjasse suh
tumises,

Soome matimehed

SUURE-JAANI SPORDI
Viieteistkümne vooruga kogus Eesti läbi Stokiholml, tutvustades võistlejaid
VÕISTLUSTEL
endale 35 punkti ehk 62.5% võimalikust, Rootsi pealinna ilusamate ja tähelepanu
üksikutele meeskonnaliikmetele lapgeb väärivamate paikadega niag kell 14 toi saavutati mitmel alal üsna häid taga
sellest paremuse järjekorras: Keres mus grandioos?.s ScokfioLmi raekojas rah järgi. Kauguses L. Sork hüppas 6.07 ja
9,5 punkti, isikliku tulemusena 79,2%, vusvahelise maleliidu (FIDE) kongressi väljaspool võistlust 6.25, kõrgust sama
Raud 9 p. — 70,0%, Schmidt 7,5 p. pidulik avamine.
mees ületas 1.55 ja kolmikut tegi 13.05.
Kettas tuli esikohale E. Reial 29.25 m.

R. 'UEHUTO
Toomsalu
200
m
22,3.
waiksed wõistlused staadionil.
ÜENÜT0 „rändauhindade võistlusel", mis algasid eile Kadrioru staadionil,[ 100 m: 1) V. Rattus (ÜENÜTO) 11,6,
oli enamuses aladel treeningvõisthise iseloom. Pärast laskurite suurvõite ja ül-,2) E. Kulmar (Tall. Kalev) 11,6, 3) R.
dist pinevust, mis laske-maailmaesivõistluste ajal meie spordi publikus valitses, Avekukk (Haapsau Läänela).
tunduvad sellised rahvuslikud pingeta võistlused, nagu keegi pealtvaataja kau 200 m: 1) R. Toomsalu (Tall. Ka
nis tabavalt tähendas, ,.pallimänguna lasteaias*'.
Eile juhtus staadionil siiski mõnda head. 200 m jooksus duellisid R. Toom lev) 22.3, 2) E. Kulmar 23,3, 3) V. Rat
salu ja E. Kulmar. Võitis muidugi Toomsalu, kes saavutas Knlmari ees 5—6 m tus 23,6.
edumaa. Meie parima sprinteri aeg oli 22,3, seega parim, mis tänavu sel dis 800 m: 1) F. Tungal (ÜENÜTO)

Võistlused jätkuvad täna kell 6 õ. staadionil.

Eile läbisõidul Tallinnas.
Aoome maadlejad — raskekaallane

Hjalinar N y s t r ö m, keskkaallane Mik-

koNordling ja kärbesikaallane Heik

kuulis A. Rannat 10.38, kaugust Juurikas

4.80 ja kõrgust Juurikas 1.40. Osavõtt
võistlustest oli rohkearvuline.

KOLGIA-JAANIS SPORT
ELUSTAMISEL.
Koiga-Jaani ÜENÜ osakond alustas

tegevust juba 1929. aastal, kuid viimasel

SK) 6.74, 2) N. Kalm (Kalev) 6.50, 3) H. damiseks. Valiti uus juhatus koosseisus
Aumere (Tall. Kalev) 6.21, 4) A. Pällo O. Tänavots, H. Pajumägi, J. Raidla, I.
(ÜENÜTO) 6.19, 5) R. Paltser (ÜENÜTO) Siimsen, L. Ibius, K. Kaljur ja K. Kampus. ühtlasi koostati ka osaikonna juu
6.19, 6) R. Avekurkk (Läänela) 6.04.
res kobe võrkpallimeeskond ning otsus
Ketas: 1) P. Määrita (ASK) 45.00, tati muretseda spordivahendeid. Praegu
2) A. Tomberg (ÜENÜTO) 41.76, 3) K. kaitseliidu valduses olev spordiplats
Oole (Kalev) 39.16.
seisab korrastamata ja ellukutsutud
Algajate kõrgushüppe võitis L. osakond otsustas koos kaitseliiduga lä
Helmre (Nõmme ÜENÜ) 1.65, 2) E. hemal ajal asuda selle korrastamisele,
Pilliroog (ÜENÜTO) 1.65 ja 800 m jooksu sest tarvidus korraliku treeningplatsi

ki Kärkkäinen viibisid eile läbisõi

järele kasvab iga päevaga.
puhkekodulane Veetõusme 2.06,2.
KURESSAARE
100 m naistele: 1) I. Uus (ÜENÜTO)

dul Tallinnas, et sõita siit edasi Türgi-

maale 18.—22. skp. Istanbulis peetavaile
«uurtele rahvusvahelistele maadlusvõist
lustele. Soome matimehed saabusid Tal

SPORDIVÕIT.
13,7, 2) E. Kallismaa (ÜENÜTO) 13,8.
Eile
peeti
Haapsalus Lääne-Saare pre
Kaugus naistele: 1) I. U u s 4.63, 2) A. fektuuri kuuevõistlused.
Need ja kooa
Schmidt (ÜENÜTO) 4.32, 3) H. Reinola sellega
prefekt». K a n e rändauhinna
(Nõmme ÜENÜ) 4.32, 4) O. Arras (ÜE võitis 21
punktiga Kuressaare mees

linna aurik „Aegnaga" ja sõitsid Balti
ekspressiga edasi üle Riia Varssavi Bu
karesti ja Constanza Istanbuli. Eestlas
test sõidab neile võistlustele teatavasti

NÜTO) 4.25.

kond. Teiseks jäi Haapsalu meesk. 18
Kuul naistele: 1) A. Schmidt 9.92, punktiga. Kolmandaks tuli Kärdla mees

poolraskekaallane Ago Neo. Rootslastest
võtavad Istanbuli võistlustest osa poolraskekaalu olümpiavõitja Axel Cadier ja
raskekaallane John Nyman.

Ring wabaks.

Noorte klassis saavutati järgmisi ta
gajärgi: 60 m A. Rannat 7,9, 100 m A.
Rannat 12,9, 1000 m A. Rannat 3.16,5,

ajal oli see juba aastaid varjusurmas.
kiis Kolga-Jaani ümbruses on.
tantsil näidatud. P. Määritsal polnud põhjust karta mõjuvat konkurentsi ja 2.02,0, 2) R. Sams (ÜENÜTO) 2.02,0, 3) Nüüd,
kasvanud
üles rohkelt sportivat noo
seepärast ta heitis ketast rahulikult 42,5 m, 44,50 m, 37,00 m, 45,00 m, 42,50 m, Palmberg (Kalev) 2.02,6.
rust, on asutud osakonna tegevuse elus
viimane heide äpardus. Väljaspool võistlust tegi 44,5 m. Lõpptagajärjeks jäi
Kaugus: 1) F. Tarkman (Kiviõli tamisele ja peamiselt just spordi aren
täpselt 45M m.

leel luigimaale.

MIS SAAB BALTI POKSITURNIIRIST?
Meie poksi juhid on praegu mures Balti

Oda E. Reial heitis 44.25 m. Teivashüp
pe võitis Sork, ületades 3.00.

2) O. Arras 9.68.

R. Toomsalu ja E. Kulmar pärast duelli 200 meetris.

poksi turniiri pärast. Läinud aastal Tal STOKHOLM VÕITIS PÕHJA
linnas tehtud kokkuleppe alusel pidi see MAADE PEALINN ADEV AHEpeetama Riias septembrikuu esimesel
LISE LASKEYÕISTLUSE.
poolel. Kuna ettenähtud võistlusajani ei
Helsingi, 13. augustil.
ole enam kuigi kaua nega, saadeti meie
poolt lätlastele järelpärimine, missugus Maailmameistri-laskevõistlustele järg
tel tähtpäevadel turniir peetakse. Lätla nesid Helsingis Põhjamaa riikide pea
sed ei ole seni kirjale vastanud. Paar linnade vahelised laskevõistlused, mil
päeva tagasi saadeti uuesti niisamasugust lest osa võtsid Helsingi, Stokholmi, Os
küsimust sisaldav telegramm, kuid sel lo ja Kopenhageni laskurid. Iga linna
meeskonda kuulus 25 meest. Lasti 250
lelegi pole vastust tulnud.
Muret ei valmista mitte see asjaolu, et lasku 300 meetrilt. Võitjaks tuli Stokmeie p tksJjad poleks küllaldaselt treeni holmi meeskond 5920 punktiga, teisele
tud. „Tõim*! lätlasi igal ajal ringis vastu kohale tuli Helsingi 5869, kolmandale
võtta," tähendati poksijnhtide ringkon Oslo 5758 ja neljandale Kopenhaagen
nast. Küsimus seisab aga selles, kas 5732 punktiga. Stokholmi meeskonnas

VÄRSKA PÕHJALAAGRIS
AUSTATI MAAILMAMEISTER
H. KIVIOJA.

kond 16 punktiga.

NARVA POLITSEI PARIM
1 Homme on võistluskavas: 400, 1500,
ÜKSUS 1. JSK.
5000 m jooksud, kolmik, kõrgus, oda,
kuul, 200 m algajaile; naistele — ketas, Narva prefektuuri üksuste vahel kor
kõrgus, 200 m jooks. Võistluste algus raldati teenistuse iseloomuga kuuevõist
kell 6 õhtul.
lused politseiametnike keskkogu poolt
väljapandud rändauhinnale. Kavas oli
m jooks ühes brauningust laskmise
MAADLUSÕPETAJA N. KURS- 50
ga 25 m distantsilt, 100 m jooks 20MAN PROVINTSI.

kilose liivakotiga, teivaskaugushüp©

granaadi vise rakmeis
Provintsis on matimehed mitmel pool teenistusrakmeis,
ning 5 km rännak vormis ja rakmeis*
Laskurmaailmameister H. Kivioja tööle asunud. Treeningute korraldami- Esikohale
tuli 13 punktiga Narva 1. jsk.,
saabus neljapäeval, 12. aug. kell 17.26 sei{S ja juhtnööride andmiseks sõidab kes omandas
ka rändauhinna, 2. kohale
Tartu rongil Orava jaama, kus talle maadlusõpetaja N. Kursman Viljandi- jäi Narva 2. jsk.
— 12 p. ja 3. Jõhvi jsk.
korraldati pidulik vastuvõtt. Kohale oli ja Pärnumaale. Viljandisse jõuab ta 15.

kujunes järjestus: 1)
ilmunud ratsarügemendi juhatus ees- skp ja läheb sealt ginti ja pärnusse, Individuaalselt
konst. A. Voitk (2. jsk.) — 27 p., 2)
otsas rügemendi ülema asetäitja kap- Maadlusõipetaja üheks sihiks on uute kordnik
B. Teder (1, jsk.) — 21 p. ja 3)
ten Vendtiga, ohvitseride kogu juhatus, maadlustalentide leiutamine, et senisele konst. H.
Kukk (1. jsk.) ja konst. H.
üleajateenijate kogu juhatus peale kaadrile kõvendust tuua.
Voitk (2 jsk.) — kumbki 15 p.
■selle ohvitseride ja üleajateenijate lasVALGA POLITSEI KERGE
Uespordi ühingute juhatused ja rüge RAKVERE SAI TEISE JALG
JÕUSTIK.
mendi orkester. Kuna ümbruskonna rah
PALLIMEESKONNA.
vas laskurmaailmameistri saabumisest
Eile peeti Valga politseiametnike ko
saavad maavõistluse mehed teei,istu «koh võistles kaasa ka maailmameistri-laske- teadis, siis oli jaama kogunenud mur Hiljuti moodustati Rakveres kohaliku gu kergejõustikuvõistlusi, kus saavutati
hästi esinenud P. Rönmark, runa inimesi. Rongi saabumisel män ÜENÜ osakonna poolt teine jalgpalli- tulemustena:
tadelt vabaks siis, kui turniiri tähtaeg võistlusel
kes tuli kolmandale kohale. Parem ta
gis orkester ratsarügemendi marssi,teda
H, mees>kond, kuhu kuuluvad mängijatena Sõjaline kolmevõistlus: 1) kordu. Velpole küllalt vara ette teada.
igal juhul korraldatakse algava hooaja gajärg oli stobholmlasel K. Johansonil Kivioja mahaastumisel tervitas
nooremad asjahuvilised. Peale moodus lak, 2) assist. Aid, 3) konst. Ossul.
esimesed poksivõistlused (rahvuslikud) — 243 punkti. Pärast linnadevahelist kogu rügemendi nimel kpt. Vendt, las- tamist tegid mehed kogu aeg kõva tree Kuul: 1) Aid — 12.47, 2) konst. Läte
' Tallinnas 28. ja 29. skp. Need võistlused maavõistlust oli veel Stokholmi ja Hel kurkangelane tõsteti kätel üles ja lasti ningut, mille tulemusena peeti nelja — 11,63, 3) konts. Lind — 10,51.
kujunevad tõenäolikult ka ametlikkudeks singi vaheline võistlus 3X10 lasku kõi elada. Sellejärgi sõideti põhjalaagrisse päeva õhtul kohalikul staadionil esimene Kõrgus: 1) Aid — 1.60, 2) Vellak —
gist asendeist. Võitjaks tuli Helsingi Värskas, kusjuures H. Kivioja viidi ko jalgpallivõistlus Rakvere esimese ja 1.40, 3) assist. Ersto — 1.40.
katsevõistlusteks Balti turniiri vastu.
punktiga, teiseks Stokholmi 2582. hale rügemendi ülema autos.
Kangus: 1) Aid — 5,63, 2) Läte —
meeskonna vahel. Mäng lõppes esi
EESTI POKSIJAD TURNEELE 2620
Esimestele kohtadele tulid kolm soom
Sama päeva õhtul oli põhjalaagris teise
5,23, 3) Vellak — 5,13.
mese
meeskonna
võiduga
5:0,
poolaeg
SAKSAMAALE,
last: L. Vasenius, K. Lesikinen ja V. tagasitulnud laskurkangelase auks pi 4:0.
Ketas: 1) Aid — 38,82, 2) Liud
36.24, 3) assist. Kabin — 29.47.
kongil Ja TPK-1 on läbirääkimised käi Leskinen. Parim tagajärg oli Vaseniu- dulik loendus, millest võttis osa kogu
rügemendi
koosseis.
Rügemendiülem
sel
274.
Lõpuks
peeti
veel
linnadevahe
100 m jooks liivakottidega: 1) Läte
mas võistlusturnee asjus Saksa poksiOTEPÄÄ VÕITIS KAMBJA.
klubidega. Turnee toimuks hilissügisel line laskevõistlus kümme lasku lamades kõl.-leitn. Kurvits pidas tervituskõne.
14,8, 2) Aid — 16,5, 3) Ersto — 17,8.
ja teekonna üheks kaugemaks punktiks 400 meetrile. Stokholmi meeskond tuli Peale loendust korraldati põhjalaagris Kambjas toimusid Otepää ja Kambja Granaadiheide: 1) Aid — 59,74, 2) Os
oleks Leiptf^. „üheksanda mehena" lä esimeseks 906 punktiga, teiseks Hel allohvitseride kasiinos koosviibimine, malevkondade võistlused sõjalistel j sul — 53,93, 3) Lind — 49,04.
heks Gongi ja TPK-i koondusega kaasa singi 895-ga. Parim tagajärg, oli soom millest võtsid osa kõik laagris viibivad kergejõustiku aladel, ülekaaluka võidu 3000 m käimine rakmes: 1) Aid
lasel Ensioilal — 96 punkti. Täna jätku ohvitserid ja allohvitserid. saavutasid otepäälased, lüües kambja- 19.14,5, 2) konst. Praks — 19.39,1, 3)
hõbemedalimees A. Stepulov.

TÄNA TJK — VISADUS.

Põhja-Eesti ringkonna finaalvõist-

vad võistlused.

AUSTRIA — TŠEHHI 77:55.

TRÜKITÖÖLISED—ETK 2:1. lasi punktide vahekorraga 18*3:148. Ker kordn. Jaanimägi — 20.10,5.
Neljapäeval TJK-i väljal peetud jalg- gejõustikus meeste aladel malevkonnad Teivaskaugushiipe rakmes: l) Ersto

luses A klassis kohtavad täna TJK ja Täehhoslovakkia-Austria 3. kergejõus- palli-sõprusvõistlus Tall. trükitööliste ja olid ühetugevused, kuid võidu tõid Ote- — 5,81, 2) Kabin — 5,52, 3) Aid — 5,41.
Visaduse meeskonnad. Võistlus peetakse tikumaavõistluse Prahas võitis Austria ETK vahel lõppes trükitööliste võiduga pääle naised kergejõustikus ja mehed 3000 m jooks: 1) Vellak — 11.00 6 2)
2:1 (1:0). sõjalistel aladel.
Aid — 11.48,8, 3) Praks — 13.55,6.
TJK-i väljal algusega kell pool 7 õhtul. punktidega 77:55.

Tellige kohe ..Naba Maa" >5. augustist.
Kõik tellijad saawad tasuta „EsmaspSewa". Poole aasta tellijaile ,.PerekonnZleht" maksuta. Kolme kuu tellijad saawad „Perekouualehte" ja „NS'i" tellida Poole hinnaga. „Waba Maa" maksab Postiga Pooleks aastaks kr. 7.— ja kolmeks kuuks Z kr. 50 s.

Tellida saab igast PoStiajutusest. '

Ha&" kirjastas ja triiki.

Keedel» 13. aug. J 937. Nr. jS3.

Yastutav toimetaja 0. Soots-

