ffttt 10 lehcfcBIge.

. . , ttlislaiad näha naisi naiseudena, ei pettu. Chanei näitabt kui
d tohivad olla õhtukleidid, tima et

mõjuksid ängitsevalt, raskelt.

am eelselt väljalõigatud kukkuv õlcti meenutavad viktooria-aegu.

ing mis puutub maailma roosas
iuh nagu peaks valitsema optimism
pahastel talveilmadel. Igatahes ott

a tükike sellest ootamatust lapsevist, mis tuletab meele liigutavaid
isasid koerakeelt, magusaid maius-

i. Tema raamiks on loomulikult

st, millel ta moodustab kas väikesi
tikesi, äärestust, lehve või voodrit,
nikord ta aga ynuutub rafineeritud
■ukleMiks, millel on juures hommikine toon.

Muuseas, kõneldakse veel teisest,

[iüoH kasutatavast varjundist, oliiv-

Üksiknumber 5 senti.

mmmi

ksepaehtd, lauba kohal soetud, }&

PeAtetoetaja telefon ftf. 44&-M

Toimetus» üldine m 449-88

Kaugekõned
m 449.37
P&evauudLtte osakond „ 449-89
Majandusteated „ 449-91

Kohalikud a&numld m 449-95

Sporditeated
„ 466-61
Reklaami osak. „ 449-86

IttUUkod»
„ 449-8?
Telefonid erakorterites:

WABA MAA

Peatoimetajal nr. 808*75
JLrljuhil

441-61

Kuulutuste vastuvõtmine kL 8—5 Pikk t 54, telel 449-87.

rnsf, mis mainitud roosaga koos

Arljuhatua (teL 449-88) ja arveosakond (teL 449-84) PBck t.

olla ettevaatlik; ainult vähesed naivõivad endale lubada selliste toote kandmist.
kõrgemale, iih-a kõrgemale tõusevad
iharad, samal ajal kui päevakleitide

Tellimised — teleton 449-86. ekspeditsioon teletq/lf^K.4.
Toimetus: Pikk tftn. 68, kõnetunnid kella

trat salapärast mõju. Kuid siin tu-

li.™* ei jäta enam midagi soovida.

Is puutub esimestesse, siis pole nende
isitle mine kerge: kõrgelt kaarduvad
Erctf. tornitaolised unelmad, baretid,

ts salgavad maha oma algvormi ja
Jfsov/d peakesel, nagu oleks neid

lo/iHHrf kujur. Nende juures on kõik
Isfupirfi; uus joon on kõik, pisiasjad
Km/irad vaid kõrvalosa.
moe joon — tundemärgid kõnele-

|d sellest — on võtnud pähe, olla
In/M/fli-aw kui ükski eehnisist.

Ist llc saavutamiseks ta esitab kõik,
is on kunagi loodud naiselikkust töö
tavate esemete alal, esitab kogu köitI, veetleva hurma. Piisab vaid ühest
alusku ub, kähisev, salapära
lt sahisev, pühitseb oma uuestisündi.

Naljatilgad.
Diplomaat.

I„»ida tahaksid oma sünnipäevaks,
Imas Leida J"

|„MuIIp meeldiks kfiipe enam, kai sa
Imaksid malle raha ja ma ise valik-

kingi välja — iga aasta eest üks

Foon."

.kena, Siin on salle -10 krooni- Anna
|&rasi nii palju kni ise arvad!"

Seda küll!

|A r s t : ,,Kas hoolitsevad teie lapsed
nüüd haiguse ajal teie eest hästi I"

[Vanahärra: „0i, jah! Nad tasu-

jul hoolega mu elukindlustuse osaikse!"

Tark koer.

[,, Kuulge, kelner, võõrastemaja pere
ks peaks oma koera paremini toifcI'eni istub kogu aja minu ees ega
t»öra silma mu taldrikult. Ega mina
la ometi toitma hakka!"
.koera kõht on täis. Ta vaatab tald»
ait niisama — saab teine sellesama
■üdriku pealt alati oma toidu."

nr. 54-56, teisel korraL Ärijuhi kõnetunnid kella j.

Nr. 209 (5720)

2 kuud m 2 a 60 m

3 „ . 3 .W .

Välismaale 4 kr. kuus.

45 „. .„64». 90
70„.

8w
m14
1m
12
aH
Nm
'•

Aadressi muutmine 25 senti,
fellimlsl võtavad vastu Eestla kflflC
postkontorid Ja lehetelllmlste vastu*

võtjad.

PEATOIMETAJA ED. LAAM AK

Päevauud. osak. Juh. . 468-29

Tellimise ülnd:

1 kuu postiga 1 Kr. 30 s.

Hinnata kaasanded tellijaile: NftdaUeltt «Esmaspäev" ja kuue kuu
ning pikema aja tellijaile Jutuajakiri ..Perekonna leht". Kolme kuu
tellijad saavad tellida «Perekonnalehe* ja WRS"-1 (raadio saate
kavad ) poole hinnaga, s. o. 25 s. kuus. Tarvitamata käsikirju aial
ei hoita. Aadr. kirjadele Ja rahasaadetistele: .Vaba Maa", Tallinn.

Kuulutuste hinnad: Kuulutuste Külgedel 6 senU mm. Uliel
veerul, lehe eesotsas 10 a, tekstis: kuuiutusklrjadega 12 s.
ja tekstlklrjaga 15 a mm. Teeoistusotsimlsed — poole hin
naga. Kuulutused ära anda kella 11-nl ilmumise päeval.

19. aastakäik.

Esmaspäeval, 13. septembril 1937. a.

„0na atumaad oma lipu all."

Mehe lulesurm liiKüMü
Isa la venna poolt luku taha pandud mees
süütas bensiininõud la Jäi ise tulle.

Hitleri kategooriline nõudmine. — „G«roopa ei
saa enne rahu."
Nürnberg, 12. septembril.

on õigus nõuda endile seda, mis kuu-

lus meile enne maailmajõda, ütles

(ETA) Pärast kõne pidamist rünnak.rühmalaste ja mustkaartlaste koosole- Hitler.
Küiimuscle, kas oleks küllalt, kui
£öl wastu pühapäewa juhtus Wi- mootori. Kuna mehel puudus juhiluba, kohale ka 200 me-etri kaugusel asuw kä- kul Luitpoldi areenil Hitler seletas erasiprits, kuid hoonet päästa ei suudetud
rumaal Portuni wallas Kullenga, jooksid isa ja wend talle järele ja tõm- Tuli süttis kell 11 õhtul ja alles öösel wiisilisel westlusel wälismaa ajakir>a- rahwuswaheline rahandus seataks
asunduses tuleõnnetus, mis nõudisj basid ta autost wälja. Seepeale haaras kell 1.30 saadi esimest korda tungida nilega, et Euroopa ei saa enne rahu, korda, nii et Saksamaa wõiks osta
endale tooraineid wõõrastest asumaa
ohwriks inimelu. Põlewasse kaubaaita Günther pussi ja ähwqrdas isa lüüa. aita.
kui lahendatud asumaadeküiimus. Ta dest ja müüa sinna oma saadusi, wnsÜhisel
jõul
wõeti
märatsejal
pilss
käest
jäi Günther Rubach, 33 a. w., kelle elulisas, et Saksa asumaadenõudmine ei
ja kuna mees ka nüüd ei rahunenud, Rubachist leiti waid söestunud laip, ole sõja ega rahu küsimus. See olewai tas Hitler: „Saksama<, soowib endale
koht Tallinnas, Paljassaare t. 29.
mis
toimetati
Rakwere
surnukuuri.
oma asumaid oma lipu all." Edasi
G. Rubach oli lukustatud aita oma wiidi ta elumajast umbes 10 sammu Ulewal aida lakas magas Rubachide lihtsalt terwe inimmõistuse küsimus. Hitler kinnitas, et Saksamaa ei ka»
isa ja wenna poolt, kus noormees, ol- kaugusel asuwa kaubaaida juure, kilhu autojuht Joh. Toomann, kes kuuluud S<e küsimus wõidawat lahendada wnfe awada asumaades sõjalaewasGünther sisse lükati. Uks lukustati.
les joobnud, süütas bensiininõud.
rüselemist ja Güntheri aita lukustamist. ühel wõi teisel wiisil, nagu lahendati tiku toetuspunkte.
Laupäewal wiibis Kulleugal kaup- Waewalt suutsid mehed aidast eemale Mees kolistanud weidi aidas ja pomi- ka Saksa üheõiguslust küsimus. Meil
mees Leopold Liimi juures tema äi astuda — ukse lukustamisest wõis möö- senud omaette: „Hea küll, olete targad
Ants Rubach onia weoautol A-1994. da olla kõigest 1—2 minutit, —
mehed ... targad mehed ..Warsti
Kaasas oli tal kaks poega — Güuther kui aidauksest lõid wälja tuleleegid. pärast seda kuulis autojuht leekide praja Karl. Päewal wiibisid mehed Rak- Rutati õnnetusekohale ja.keerati uks ginat ja pages kiiresti redelit kaudu
weres ning ööbisid kaupmehe juures. lukust lahti, kuid põlewasse aita enam aidalakast.
Güuther sõitis õhtu eel jalgrattal külla sisse ei pääsenud, ait oli üleni leekiMinister G. Rase raadiokõne.
Ait põles maani maha. Kiiresti koja tuli tagasi öösel olles tugewasti pur- des. Nii puudus wõilualus Günther halerutanud tuletõrje hoidis süttimast
Eile pühitseti üle maa umbes 25fl eri k ahas nii linnas kui maa! kodukultuurijus. Günther hakkas seletama päran- Rubachi päästmiseks ja ka mees ise ei lähedalasuwaid teisi hooneid. Aita põ- paewa. Päewa kawas olid wastawad kõned, muusikalised ettekanded, wäga paljude?
põgenenud
aidast.
Arwatawasti
süütas
duseasju ja leidis, et
les kauplusekraami — wärnitsat, rauda, kohtades koos aktustega korraldati näitusi, tööwöistlusi ja mitmesuguseid kodumajapiisa on waranduse jagamisel toiminud Günther wangikambriga tutwumiseks soola, kiwisütt, 1500 kg rukkeid, 750 kg damise tarwete ja tööriiete demonstratsioone. Suuremaid aktusi maal korraldati meie
tiku, millest süttis aidas hoitaw bensiin.
ülekohtuselt
kaeru j. m. warandust. Kogukahju on
juures.
ja jäwnd temale wähem kui teistele Aidas oli Liimil kaks 10-liitrilist ben- 1371 krooni. Ait oli walla seltsis kind- kodumajanduskoolide
Eriti laiaulatuslikult oli korraldatud kodukultuuripäew Saaremaal, kus wastawa
siininõu,
neist
olnud
teine
tunnistajate
lastele. Seletamisest tekkis teraw sõnalustatud 400 kr. eest, wallaswara oli maawalitsuse kaasabil aktusi korraldati Ufl kohas.
wahetus, mille peale Günther jooksis jutu järele koguni paberikorgiga.
Üldiselt kodukultuuripäewa pühitsemine üle maa kujunes suurejoonelisemaks kui
Tule süttimise järele toodi kiiresti kindlustamata.

imnht IHAW^ 1 ins. T- ■ . v i << 1 • <— t..:s>

Koduhulluuripäev 250 kohat.
Tvõõrad ja halwad mõjud eesti kodust eemale!

wälja, hüppas autosse ja käiwitas

lirva noorte löoilorile

seda kodumajanduskoda ette kawatses. Lähemal ajal ilmub linastamisele silm eesti
maa ja linna kodude üle.
Paljud maaorganijatsioonid ei saanud mitmesugustel pöhw^el kodukultuuripäewa eile pühitseda ja teemad seda kahel järgmisel pühapäewal.
tuuri, naqu wõib jäieldadg wanawarast, ja
Päewa tulipunktiks kujunes raadioaktus
Wigastatuist K. Lebewohl on Tõrwa suulilisemad wõõrad ja halwad mõjud tulewad meie kodudest eemale tõrjuda.
rema mehaanilise mööblitööstuse A. ja K. õhtul tefl 7.20.
Aktuse kawas pii ette nähtud fõne RngiVäljaspool kama kõneles weel pr. Julie
Lebewohli kaasomanik, kohaliku tuletõrje
hoidjalt K. Pätsilt. Kuna ago Riigchoidja Z t e i n m a n n kultuurist ja kodukultuurist
teine adjutant ja tegew mitmes muus or- ettetulnud takistuste tõttu ei saanud esineda,
ja aktuse lõppsõna ütles kodumajanduskoja
ganisatsioonis. Õnnetuse toonud mootor

Wankrlalsa kilö tungis pShe. — Teine shwer kaotas mälu.
Kui PIKK tohib Olid

soKsa mehe sflrk?

LnupSewa õhtul umbes kella 8.M ajal i Teisel Tõrwa IsiTItl tagantjärele sõitjad
K i w i ja Lebewohli pool wend P u sõitsid tsrwalane Karl Lebewoh! ja Ed.
d
e
l
leidsid nad mõni minut pärast õnne»
Helmest päritolew Ahto H a a b j S r w moo-

Tecitawasti Saksamaa pcab hoid\\a kokku. Igaüks tahab toetada waiksust tema autarkiapüüetes, tehes
saksamaa wõimalikult sõltumatuks

iorrattal A-176 Tõrwa-Walga maanteel tust te^l meelemärkusetult lamamas. Telesoniteel kutsusid nad Tõrwast kohale ametisiis awas tema asemel raadioaktuse sotsiaalTõnu koorejaama lähedal pimedas otsas
ratta ostis ta alles mõni nädal tagasi ja
,'siname pr. Linda Eenpalu.
.
wõimud
ja
Helme
jaosk.
arsti
dr.
A.
TamRoobe asuniku Willem T a m e l a wank- ! marki, kes andis esmaabi ja saatis K. Lebe- pidi esmaspäewal minema Walka juhieksa- minister O. Kask.
Aktust kaunistasid muusikalised ettekanToonud
Riigihoidjalt
Eesti
kodudele
terrile, kusjuures ilma loata isiklik juhtiw K.
ded ja lõpus laulis segokoor „Eesti lippu".
mit
sooritama.
Ahto
Haabjärw
on
linna
wohli Tartu haiglasse. Arwatakse, et ellu»
witusi, minister märkis, et wõime olla uhked
Lebewohl sa! peast üliraskelt wigastada.
külje all asuwa Helme Urro telliskiwitöös-

isieiveost.

Keset teed sõites oli ta põrganud otsaesisega

Püüab Frankfurdi „Neueste

Zeitiing" aidata Zaksa walitsust tema
oktuhoiuprogrammis ja pöörab piipd liig pikkade särkide wastu. Frank'ürdi lehl on nimelt leidnud, et saksa
särgid, kaasa arwatud ka pruunid, on

iilbtieh liig pikad. Võiks ja peaks
neid kärpima nii eest kui tagant wiie
sentimeetri wõrra. Leht on arwestamid wälja, et iellega hoitakse kokku

terwelt l2(w km särgiriiet. Saksa
n'ehed ei märkakski särgipikkuse kärPiin ist, igatahes see ei 'tekitaks neile
edamugawusi.

^juöe LumnaUiK»>
on peamurdjate maiuspala.

-jäämiseks on tal wähe lootusi. Ahto Haabjärw lasti esialgu kodusele rawile, kui tal tuse omanik. Mõlemad on wallalised.

wastu Vasakut wankriaisa, mis läks otsast
Hobust wigastas tsikli esimene numbrilõhki ja murdus, nii et umbes 10 sm. pik- aga paari päewa jooksul mälu tagasi ei
(une kild tungis ohwrile pähe, purustades tule, on karta tõsisemaid komplikatsioone.
laud
kergelt kõhu alt ja krii mustas
Mõlemad noormehed, kellest K. L. on jalgadest. Sõitja pääses ainult ehmatusega.
otsaesise luu. Kukkumisel purunes Lebewoh»
25 a. ivana ja A. H. on 27-aastane, olid Mootorrattal purunes esimene lamp ja
lil ka ninaluu.
laupäewa õhtul sõitmas tuttawate poole ja

Tagaistmel sõitew Ahto Haabjärw lõi

mne wäljasõitu Tõrwas weidi wiina wõtendal lõhki otsaesise kuni luuni, saades ka
nud. Õnnetuse põhjustas arwatawasti sõit
muid kriimustusi ja tugewa peapõrutuse,
kustunud tuledega.
mille tõttu kaotas malu.

oma saawutistele riigielu ja rahwa majanduse korraldamises, ühtlasi edufammudcle
waimukultuuri ja teaduse alal, ühtlasi meie
näeme, mida Võib saawutada rahwas, kui
tal on wõimalik rahus arendada oma tööd.

paindusid leistangid.

Meie edusamme on märganud wõõradki, kes

meid on külastanud. Kuid nad pole saaund meist weel täiesti õiget pilti. Meie
kodud on meie ja nende wahel, sest

Jaapan haarab Hiina rikkusi.
Käimas ott Shansi kaewanduste ja puuwillakaswatusepiirkonna
Vallutamine.

ETA. (DRB.) Jaapani wäed Vallutasid täna hommikul Tatungi Shansi
prowintsis. Sõjawaelisis ringkonnis peetakse Tatungi wallutamist wäga täht,
saks saawutuseks, kuna see linn oli seni Hiina Shansi armee baasiks. Üks Jaa.
pani kolonn on juba tunginud Kwianglingini, mis asetseb Tatungist kagu
pool. Jaapanlaste eesmärgiks olewat ümber piirata Hiina mägesid mägedes

Kalganist
lõuna pool. .
ETA. (Havas.) Hiina agentuur Central News teatab Taiyuanist, et
S h a n g h a i, 12. sept.

tusi- Peaos. Robert Taylor, Barbara
Stanwyck, Viktor MacLaglen j. t.
II. Huvirohke lisaeeskava. Seans

side algus ärip. 5, 7, 9.
meie kodukultuur on jäänud tahaplaanile. ,,3101)
KRJi": Ml-ahutusprih.uis". Karl
Kuid mitte üksinda wõõrastele näitamiLamac'i teravmeelsel lavastusel Anseks ei korralda meie oma kodu. Seda wany Ondra juubeüfilm. Peaos. Anny
Ondra, Paul Hörbiger, Jack Trevor
jame kõige rohkem ise, sest kodust oleneb
j. t. II Huvirohke lisaeeskava. Seanss,
inimese töötahe. Minister tähendas lõpuks,

alg. ärip. 5,7,9; pühap. 2,4,6,8,10.

et peame oma kodukultuuri'tõstma wõrdseks
^Gl.ORIA-PALACK": „Armas(nse maa".
meie üldiftle kultuurilisele tasemele.

Õhurünnak Jaapani sdjataemadele.
Tokio, 13. sept.

„NeIja silma all". Hooaja
romantilisemaid ja sisukamaid linas-

Minister O. Kase kõnele järgnes riigi-

Sügishooaja avamisel suurfilm Rein-

Edasi kodukultuurist sotsiaalse tegurina

hold SchiinzeTi lavastusel. Peaos.
Albert Matterstock, Giisti Huber,
Valerie v. Martens, Oskar Sima j. t.

mõiste haarab endasse ka elawa inimese.
Tänawakultuuri mõju wiimasel ajal soo-

rovitš'iga. 5, 7, 9, pühap. 2, 4. 6.
8. 10. Teos, mis paelub ja sunnib

hümn ÜENÜTO segakoorilt.

II Huviküllane lisaeeskava.
kõneles Eesti Naisliidu juhataja pr. M.
Algus ärip. 5/*>6, V28, Vj 10.
Jaapanlased omakorda hindamad Reisil. Kokluwõttes ta ütles, et ware- „HKMÖS". Hooaja avamiseks „Naise
malt
kodukultuuri
mõiste
oli
kitsam,
see
hiinlaste kaowsi Shang hais 30.000
armastus — naise kannatus". Peaosis Magda Schneideriga ja Ivan Petsurnuni ja 20.000 haawatuni. Seisu tähendas ainult ilu ja mugawust. Nüüd see

kord Shanghais on wähe muutunud.
Jaapanlased ei ole ikka weel suutnud
luua ühendust oma wäeosade wahel
Wusungis ja Aangtsepus. Jaapanla
sed on suutnud edasi tungida ainult

elama kaasa kõiki.
„ARS" (end. Gr.-Marino ruumes) 5, 7,9tuuril on nüüd siin öelda suur sõna.
Kapten Granfi lapsed". N. Vene
Eesti kodust kui Eesti kindlusest kõneles
kunstilisi suurlavastusi. Filmitud
Maanaiste Keskseltsi esinaine pr. L. Kämaailmak. Jules Verne'i samanim.

dustab perekonnaelu lagunemist ja kodukul-

umbes 5 miili wõrra. Jaapani sõja b i n.' Ta kõneles, et korraldamatus ja

teose järgi. II Huviküllane ja mit

mäe ringkonnist seletatakse, et hiinla- maitsetus eesti kodudes pole wist küll Eesti
mekesine lisaeeskava.
„AMOR": „Ma}erling". Hooaja avami
sed on Shanghai piirkonda koondanud rahwa loomupärane omadus.
wäaede wahel. Vaatamata jaapanlastetugewale surwele püsiwad hiinlased en- juba 300.000—400.000 meest. Paljud
seks kauaoodatud suurfilm. Peaos.
põhjusi tuleb otsida wene mõjust,
Charles Boyer, Danielle Darrieux j. t.
diselt oma positsioonidel. Kumbki wõitlew pool olewat kaotanud 2.000 sur hiina lehed nõuawad, et Nankingi wa- Sellemõisnike
surwest ja kadaklusest.
II Huviküllane lisaeeskava.
litsus kuulutaks Jaapanile ametlikult Muistsed eestlased omasid kõrge kodukul- „SKAN1)IA": „Tiitarlaps Irene". „Ufa"
nut ja haawatut.
parimaid kunstilisi suurfilme. Peaos.
näha, on Eriti arenenud on puwillakaswatami- sõja.

Tatungi lähedal Shansi prowintsis on käimas äge lahing Hiina ja Jaapani

Nagu telegrammidest näha, on ne, mida soodustab laialdane maa-

> LAI T, 4 TEl, 137-15
autoasjanduse insener A. Talviste,
istus I ja II Higi sõiduloa saamiseks. Teoo-

dunpetus Moodsad õppevahendid. Prakžriõppetooko ad. Eksamid sõiduloa saami-

asu'a õpperaamatud. Osavõtjaile

ise algus on esmasp. 13. sept. keli 9 h.
suse algus on esmasp. 13. sent. kell 5 oht.

algavad 4. okt., 18. okt., K nov ia

ke tasuta õppekavu ja tingimusi
aastaks 2 kr. 75 s., 6 kuuks IV- krooni
k'te kinkutf. S' mm" tekstis teksti~ Orjaga

wõitlused Põhja-Hiinas kandunud üle niisutamise süsteem.
Suure müüri Shansi prowintsi. See-

ga on jaapanlased asunud wallutama
(ETA). N a n k i n g, 13. sept. Hiina
üht kõige rikkamat Hiina maakonda, lennukid ründasid eile Jaapani sõjakus leidub maapõues rohkesti sütt laewu Shanghai piirkonnas. Teataja rauda. Ühtlasi on Shansi kõige pa- takse, et mürsud on tabanud wähemalt
remini walitsetnd Hiina prowlnts. wiit sõjalaewa, nende hulgas kaht miiShansi jäi puutumata Hiinas möl- niristlejat. Hiina sõjalisis ringkonnis
lanud kodusõdadest, sest tähend. pro^ hinnatakse jaapanlaste kaotusi Shangwitsi kuberner Jen Hsishan eelwtas hais waenulikkuste algusest saadik
lorraldawat kätt wõimuahintsemlsele. 3000 merewäelaleni ia 10.000 sõdu
Selle tagajärjel on Shansi elanikud rini.
jõukamad km kukaail muial

Hooletut leu>ib.

mata on terwishoidlikud olud Shanghais

(ETA). Ghana!af, 13. sept. Koolera-. wäga halwad, sest üksikuisse linnaosadesse

taud, mis siin hakkas lewima umbes kaks on walgunud h-igelhulgad põgenikke.
nädalat tagasi, on nüüd wõtnud juba epideemia kuju. Rahwuswahelisel kontsessioonalal on kindlaks tehtud 500 koolerajuhtumit,

Jaapani uus rünnak.

Shanghai, 12. septembril.

kuna Prantsuse kontsessioonalal on olnud ETA. (DRB.) Jaapanlased alustasid tä30(1 koolerajuhtumit. Haigestunute hulgas na Uanghongi sektoris uut pealetungi, püüon wns eurooplast, kelledest neli surid. Koo- des läbi murda hiinlaste rindest. Aanghong,
lcra wastu wöitlemiseks on tarwitusele wõe- mis wahepeal mitmel korral wahetas peretud kõik abinõud. Koolerasse haigestunute meest, on täna jaapanlaste poolt lõplikult
jaoks on awatud ere daiolad. Sellele waata- «allutatud.

Lil Dagover, Sabine Peters, Karl

Schönbõek ja maailmakuulus viiul

daja George Boulanger.
II Huvirohke lisaeeskava.
oMABS": Ainult H tundi elust*'. Põnev

ning haarav suurfilm tänapäeva ars

tide elust. Peaos. Chester Morris,
Robert Taylor, Billie Burke j. t.
II. „Meie snjrulased". Dick ja Doff i
juubeli suurfilm.

♦,0R10N": minutit peatust". Harry

Piel'i sensatsiooniline kriminaal-salongdraama. Kaasteg. Genia Nikola
jeva, Else v MÖllerdorf j. t. II „Meid
sugulased". Peaos. Dick ja vokk.

,V A B A MAA*

Balti klausel.
Läti ajakirjanduse kampaania puhul.

Esmasp., 18. sept. 1937. Nr. 20®.

Esmaap., 13. sept. 1937.

mitte üle ei anncr. Ja et ka Läti ja
Leedu seda asjaolu tunnustawad, seda
tõendab see, et nende riikide poolt ei

ole iialgi esinetud protestiga wõi ra
hulolematuse awaldusega Eesti-Soome

Ecsti-Soome uus kaubaleping, mis ! te, et juba enne tolliliidu teostamist pidid
nädalapäewade e«st Helsingis alla kir- mõlemad lepinguosalised asuma ajutise ma- 1931. a. 11. apr. kaubanduslepingu
jutati, wõeti leppeosaliste poolt üldi- landuslepingu wäljatöõtamisele. mille sihitt wastu. See ei saagi aga teisiti olla,
selt rahuloluga wastu kui akt, millele oters kergendada mõlema lepinguosalise kuna protestiks wöi rahulolematuse
maapõue*, põllumajandus- ja tööstustoode- awalduseks puudub igasugune alus.
wiiS mõlema maa hea tahe majandus- te
lnklemist (art. 11). Ka esimeses ajutises
likku koostööd laiemale alusele seada maianduslepingus, mis sõlmiti Lätiga 25. 1931. a. Lätiga sõlmitud esimene konwastastikuse kaubawahetuse teel.
Eesti ei lubanud Lätile wentsionaal-tariisiline leping ei wii-

ertltft tollisoodustusi, waid piirdus hariliku
Eesti kaubawahetus Soomega on enamsoodustusega. Enamsoodustuse maksma nud Eestit kahjuks laiemale majan'
arenenud järjest tõuswas joones ja pannes Eesti ja Läti tvahel lepinguosali. duslikule koostööle Lätiga, nagu oli
Eestile täiesti soodsalt, samal ajal kui ed leppisid kokku, et nad ei kawatse ükstei- selle lepingu siht. Eesti korduwad
selt nõuda erilisi soodustusi, mis antud wõi katsed selles suunas jäid tagajärjeta.
majanduslik koostöö lõunapoolsete tulewikus
wõidakse anda tollimaksude suhnaabritega pole aastaid kestnud ilukõ- tes Soomele, Leedule ja R.S.W. Liidule, Raskustest, mis wahepeal tekkisid
nedest jõudnud kaugemale. Ei saanud oodates enamsoodustuse piiramata maksma- Eesti-Läti kaubawahetuse alal wääolla midagi loomulikumat, kui Eesti Paneku küsimuse lahendamist, ühtlasi nähti ringulistel põhjustel, püüdis Eesti
samas lepingus ette (art. 4), et wastaStinüüd käsi-käes selle maaga, kellega teda kuse kaubanduse suurendamise soodustami- Lätit üle aidata täiesti ühekülgsete
seowad eriliselt lähedad sidemed, püü- mikeks asuwad lepinguosalised, niipea kui soodustustega. Neist isoodustusist!
Läti aga ei mõtelnudki loobuda,
dis leida abinõusid, kuidas praegust woimalik, lepingu teostamisele erikokkule- kui lati dewalweerimisel mõlema
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Jfa päästis oma tütre sul
Leie jaamaK jäi liiwarongi al
wigastusi sama jaama pöörmeseadj^

Äostinowi 2^»aastane tütar Mai
toimetati Tallinna linna keskhaiglat
misele.

Laps »li rongi peatumisel Lelle jc

manemate ja rongimeeskonna n!
läinud waguni alla rööbaste wahe^

gima, ilma et teda oleks ka hilj
märgatud. Alles siis, kui rong oli
lohkumas ja liikus juba täie kiiruses

Pete sõlmimise teel.

soodsat majandusliku koostöö arengut
maa waluu-ta wahekord muutus jälle
kindlustada ja weelgi süwendada. Neid i Nn. Läti ja Leedu klausel tekkis Eesendiseks ja selle tagajärjel Läti sei

lapse isa Pamel Kostinow oma
rongi all. Tal õnnestus lapsukest
päästa, kuid vigastatult. Arst koni

banduslik kokkulepe. Et Eesti siin tali- kaubalepindu uuendamisel Soomega,
tas oma huwide seisukohalt targalt, kusjuures Soome nõuKLus mitte nõud
seda ei saaks asjalikkuse pinnale jäädes ma enamsoodustuse klausli põhjal
salata Läti wist ka siis, kui ta tegeliku soodustusi, mis on antud wõi wõidakse
olukorra ees mitte ühe, waid mõlemad anda Eesti poolt Lätile wõi Leedule,
silmad kinni pigistaks. Küsimus seisab; niiwõrd kui tähendatud soodustused ei
ainult selles, kas Eesti tõesti kindlus- ole antud mõnele ülalmaimmata koltas omale awaramaid kaubanduslikke mandale riigile (art. 16-b). Selle

lapsel wasaku jalaluu murdu.

sihte kajastab Eesti-Soome uus kau ti-Soome suhetes 1931. a. aprillis sukord Eestiga wõrreldes kujunes
märksa soodsamaks. Eesti oli suu» SAKSA „TÖÖTEENISTUSE" PARAAD. Nürnbergi parteipäeva puhul oli

suhteid Soomega Eesti-Läti liidule- klausli üleswõtmist Eesti-Soome le-

nitud wiimaks Lätile üles ütlema kõik
praegumakswad konwent-sionaal-tariisilised lepingud, mis kaotawad oma

jõu 13. mail 1938. a. Selle järele
Eesti poolt algatatud läbirääkimis-

tel Lätiga uute lepete saawutamiseks
selgus, et Läti ei püüagi uuele kokkuleppele jõuda. Eesti korduwad katsed
selles sihis jäid jälle tagajärjeta.
Mida peaks nüüd Läti! olema ette
heita Eestile? Praktiliselt omas Soome juba enne uut kaubalepingut Lä-

tavad noored. Pildil: Paljastatud ülalkehaga „tööteenistuslased" on rivista

$. Maurttz 25 a. öpel
ametts.

AJAKIRJANDUS

Koos kooli aastapäevaga tähistab l
na tütarlaste kommertsgümnaafiui
oma inspektrisst Helmi Mau rista
ametijuubelit. Tähtpäewade puhul

A. Hitleri ees korraldatud suureviisiline paraad, kus esinesid ühislaagrites töö
tud suurele väljakule.

pingust taganemise hinnaga, nagu se- pingusse pidas Eesti tarwilikuks omal
da heidab ette Läti ajakirjandus.
algatusel, kuna wõis arwata, et LätiTuletame meele wähe asjade fakti- ga on lõppeks wõimalik leppida kokku
Negatiiwfed nähted positiiwsel
sionile läinud hulk häid inimesi, kes üldiselt
lift käiku.
erilise konwentsionaaltariisi suhtes.
lugupeetud, weel täies tööjõus ja kelle seaajastul.
Kuid
ka
Eesti-Soome
1931.
a.
kaubaCesti-Soome esimese kaubandus. ja laetile Eesti poolt lubatud soooustusduslik pensionile mineku aeg ei olnud weel
wanduslepingu sõlmimisel LS. okt. 1921. a. lepingu põhjal see klausel ei omanud test kõik nende wäljaweokaupade suh„Uus Eesti" annab õppetunni ee- kätte jõudnud. Neile on teab kelle poolt ja
deklareerisid mõlemad lepinguosalised art. piiramata i loomu. Nimelt nähti pro tes, mis teda kõige rohkem huwita- titast. Leht leiab, et meie ametiasutus- kuidas mõista antud, el neil tuleb esita18-do# selgesti, et ühtki kõneallolewa lepinda palme pensionile iiiuiekiiks, (Teda kurde-gu põhjal teislele antawat soodustust ei a\u tokollis art. 16 juure, et juhul, kui wad. Oma wäljaweo teisejärgulise tes kõik ei ole korras, ja kirjutab:
takse eriti õpetajaskonnast.) küsime — keS
ta kolmandatele riikidele enamsoodustuse Eesti annaks nimekirjas B ettenähtud tähtsusega kaupade suhtes Soomel ol! „llsna sageli kostab kurtmisi, et asjad ueed „soomitaiad" on? Näib, et kaudsed.
klausli põhjal ja et mõlemad riigid on ko kaupade suhtes ka Lätile wõi Leedule samuti õigus nõuda Lätile antud möneS kohas et liigu. Inimesed länvad Mitte seadus ja seaduslikud otsustajad.
hustatud tulewikuS vahwnswaheuSte lepin- suuremaid tollisoodustusi kui need, soodustuste ülekandmist eriliste 'lä« oma asja pärast mitmed-setmed korrad, Samalt alalt on üsna laialdaseks paisunud
nad saatvad wintsutatud, aga lahendust ei uärweeriwad kuuldused selle kohta, et omal
Süte
tegemisel selle artikliga arwestama..
htlosi nähti ette art. 17-das, et selle lepin- mis on juba Soomele antud mainitud biräakimiste teel. Lätile praegu tule. Edasi kostab aegajalt hääli, kus ini- alal täitsa tublisid ja kõigiti lojaalseid jõuEesti
poolt
antud
soodustused
kustugu eeskirjad ei õigusta osawõktu nendest nimekirjas, on Eesti walitsus nõus,
mestcl ühel wõi teise! inhul ra»ie olnud de on teadmata põhjuse' kas tööst eemale
soodnsluStest ja õigustest, mis kumb?! le- kui Soome walitsus seda soowib, as- wad pealegi juba mõne kuu pärast, saawutada oina sead»c<!ikfi> õigusi, naabril j jäänud wõi paigutatud ümber kohtadele,
pinguosalin? annab praegu wõi edaspidi
kuna Leedule antud soodustused, ai- olnud see aga hoopis hõlpus. " Siit haktob ilus nende põhjalik asjatundmine ja pilad
enesega tolliühenduses wõi mõnes muus tuina läbirääkimistesse nende tingi nult ühe erandiga, puudutawad kau» idanema kahtluse seeme, ka>z õigust ja »or- j kogemused ei nle täiel määral kajutatawad.
muste kohta, millistel nimetatud sooliidus olewale riigile wõi maaalale.
Kõnelemata üldse sagedasest ümberpaigutaPasid, mida Soome wälja ei wea. me iga lord täie hoolega kohaldatakse, ti- mijest niisugusel alal, kus pidewus on tõ^
Kui Eesti 1923. a. 1. nowembril sõlmis dustused wõidakse lubada Soomele. Kui neist reaalsetest kaalutlusist wälja guslik kord on aga i^as a^ja? nõutaw, il- edukuse
eelduseks. Siin on jällegi tekkinud
ma selleta ei saaks riiklikku ühistunnet olla.
esimese lepingu Lätiga, siis osutus see ma- Ühtlasi kohustus Eesti andma Soomelaialdane mulje, et otsiistawaiele instantiandus- ja tolliliidu eellepinguks Eösti ja le automaatselt kõik soodustused, mis minna, siis on selge, et Eestil polnud Kui inimesed näewad, et asju aetakse nii side!?
ole kõik asjad kaugeltki mitte kiilLäti wahel. Leping ise ei näinud ette Lätile antakse Lätile wõi Leedule nimekirjas ühtki asjalikku Põhjust pidada kinni nagu meeldib, siis on sellel wäga hai wad laldajeeipõhjenduse
ja tvagustusega esitatud.
tagajärjed. Ei saa ka salata, et mitte igaega GeStile..erisoodustuste andmist tollide
palM
abstraktse
põhimõtte
-pärast
kord ei kaida tublide inimestega isiklikult Ei olets mitte halb, kui sellised asjad põhalal, waid määras oma art. 7-doS ainult B loetletud Eesti tollitariisi §§ 76, 77, VesL'i-SoOche MuhalepinWS
järelewaatusele wõetakse, sest sellimajandus- ja tolliliidu programmi, mille 88 p. 3-a, 120,176 ja 177 all ettenäh lift, milfe tähtsüs tegelikus elus wõrd» ämber nagu koed ja kohus. Selle k»hta kuul. ialikule
dub kurtmisi õige rohkesti. Ja seda mitte sed asjad ei tohi tulla walitsuse arwele."
täitmisel mõlemate lepinguosaliste maade tud kaupade alal. Sellest nähtub, et
Imelik küll! „Uus Eesti" on ju
tooted põllumajanduse ja tööstuse alal, waid Soome kindlustas endale esiteks piira- lemisi tühine ja mille kaotamine fui* üksi tawaliste kodanikkude, waid ta teenisdaqi ei saa riiwyta Läti ja Leedu elu- tuses olewate inimeste suhtes.
mõnede wähemate eranditega, wabastatakalati kinnitanud, et n ü ü d on kõik

se kõigist sisse- ja wälsaweotollidest. Need mata enamsoodustuse kõigi nende tema lisi huwisid.
erandid käisid ainult aktsiisiga koormatama- tähtsamate wäljaweokaupade suhtes,
Meie teada
te kaupade kohta ja nende tollita liikumine mille alal Läti wõi Leedu wõiks talle

EeSti ja Läti wahel pidi järgnema pärast- osutuda wõistlejaks, ja ühtlasi ka kõigi
poolse erikokkuleppe Põhjal.
Kui see leping oleks teostunud, siis olek- lepingus loetletud kaupade suhtes wõi-ftb Eesti poolt Lätile antud soodustused maiuse saada Lätile wõi Leedule antatõesti omanud eriiseloomu ja Soomel ei wad soodustused sellekohaste eriläbloleks põhjust »lnud nendele pretendeerida. rääkimiste põhjal. Sellest selgub ühtKuid 1923. a. lepingu teostamine osutus
wõimatuks, ja pärast sellele arusaamisele lasi, et Eesti ei ole enda peale kohus-

Näiteks, ei oleks wististi mitte ülearune,
kui selgitataks mõningaid nähteid, mis üs«
Eesti walitsusel ei ole na laialdast mõju on awaldanud oma ne*
gatiiwsuse poolest. Nii on teenistusest Pen-

uneks saanud. Ja äkki samasugused

nähted nagu endise „lodewa korra" ajal!

olnud kawatsust eaa kawatse ta ka tulewlkus Läti ja Leedu soodustusi üle

anda mõnele kolmandale riigile,

wälja arwatud Soome. Selle eran»
diga on Balti klausel täiesti jõus ja
tee majanduslikuks koostööks Baltt

jõudmist sõlmiti 6. toeefcr. 1927. a. mis, nn.
tolliliidu teostamise leping, milles nähti et-

tust wõtnud Läti ja Leedu ees, et ta
neile antawaid soodustusi Soomele'

riikide wahel lahti. G.

Uni Sppetawa.

ga, ka kui selleks tuleb teha käärhüpe. Wor.
mipüksid tõmmatakse jalga parem säär ees

«Termist, esimene ttass!"
„Terwist, preili emakeeleohwitserl"

Kooliuuenduse «viimaseks sammuks Tal- (tüdrukute kohta erikorralduS), siis takt-

PÄEWAKÜSIMUSIST.

Kutsekoolidele
TÖÖKAITSE JA
SOTSIAALKINDLUSTUS
Koostanud ins. A. RAVA

„Halwasti wastate, korrata!"
Haridusministri otsusega on see raa
mat lubatud tarvitusele võtta kutsekoolides.
Pärast kahekümnekordset kordamist peab
kummagi käega mett näole, kaks korda see- termitamine tulema nagu kahurist lastud.
HIND 75 SENTI.
pi, iiks kord loputusniett.
Tüdrukutelt ei maksa siiski nii palju nõuda
K
Ümber pöörd. Wiis minutit nägu kuiwa- kui poistelt.
19
tada. Wormikuub selga: üks, kaks. Laua
Selle järele läheb tund edasi harilikus
ääre.
Tallinn, Harju 48,
Pärnu mnt. 10.
kasarmukorras. WaStama peab waljult ja
Kuna kooliS kaiwad ka direktorite lapsed, julgesti. Ei ole tähtis, kui õige on wastus,
wõib igaüks süüa seda, mida soowib. Söö- peaasi aga, et tuleks selgesti ja sorawalt,
miseks lulutada kümme minutit, kolmküm- nagu Narwa kose wesi. Tahwli juure mimend kaks korda läbi närida.
nekuks õpilane peab astuma ühe sammu
wägisi.
Raamatud kokku. Sealjuures korrata kõrnmle, siis jalg juure ja: „Taktsammu
k. aprillil käesoknoal aastal Jaan Warwalju häälega esimese tunni õppetülti kaks marss!"
Tallinn. 7-00 äratnsmäng. 7.0f) mõnule ma teatas politseile, et eelmisel pi.nve.l
korda eest tahapoole ja üks kord waStupidi.
riisutud Varku laudal temalt hobu>!e ühes
Wahetunnll ei tohi müra teha ega ae» mine. 7.20 päeivauudiseid. 7.20 holumikkont- l,<>k>t!'et-»issiga.
5el!e-> asjas o/id nüüd
Wormimüts pähe. Miitsi äär «vasakult wastada. Walju häälega wõib ainult kor- jert. 8.10 hommikpalwus. 8.30 Tallinna tu
poolt kolme sõrme, paremalt poolt tahe rata riwimäaruStikku ja õppida pähe kõigi ru üleivaade. 18.50 helipl. 19.00 H. Malm: tallinna ringkounatohlus wastust andmas
Geor.j Juhi a m, Wolde.u..r Juhkam
sõrme laiuselt kõrwast kõrgemal. Walwelsei- otseste ja umhetute Ülemate nimed.
> Kuidas asetada pildistatawat. l!).M Kirillo- ia £»nr,id Jtl u l l o.
sak ukse juures. Hüüda kõigile kojujääjatele
Kooli pidulikumail» ja pühalikumaikS wi mandolinislide tlvintett. S0.00 NR dir. A.ju uurimisel selgus: 5. npiiüu Jaan
head termist. Kes muidu küllalt «valjult ei
sündmusteks on inspektori ja kooliumlitsuse ins. F. Olbrei raadiowestlns. 20.M muusikat Warma iUul .Uajega iiluiIuõ .svuhi
jõua, peab «vabal ajal harjutamiseks ahju
l^iibai nuilli.iiaju lähedal hobust. .vh*(>iuij
direktori külaskäigud. Juhtumad need här- elektriorelil. Esitab P. Indra lPn-ssnikofs). oli 'öideüid Kase {muUu külge. UmM
karjuma.
2k.00 päewauud. 2l.M aeg, ilmateade. 21
Kooli minna tempoga kuuskümmend rad tulema ootamatult, riwiStatakse iga heUsiliiulanle. Esitad tenor F. I-uhaudi. kell ii pai la õhtupoolikul ilmusid hobuseklass
oma
ruumides^
üleS
ning
juhataja
miuitajate juure Wtiug ja Woldeiuar ^nhsammu minutis. Koolimaja ukse eeS jalgu
21.5,5 aiandus-tnesindlisnõuaunet. 22.l0 kont-

linnas on ipilaSte paraad, mis peetakse sammu! pejukraani juure. Kolm korda
Pärast igahommikust üldist epistlilugemift
kvoli aulas. Eeskirjade järgi sel puhul koo-

lijuhataja wõi õigemini direktor asetub
postile aula ukse juure» ning temast möödub walwesammul mitmesajapealine õpilaste pere, mille iga kitsik liige direktori ko
hale jõudes peab tegema kratSsuSsi, maatamata sellele, et mini õpilastest samal päe-

»al «arem on direktorit tas wöi kättpidi
teretanud.
Minu iilemakS föduripõlweS oli tiks nii

sugune kapten, kes leidlS, et kogu sõduri
elu seisab ainult termitamises. Sellepärast
oli tal siis esimene asi kasarmusse tulles
mehed riwisse wõtta ja terwitamisharjutuStega alata. „Räsi iiieö!" — „k«st alla!"
— „Käsi üles!" — „tt«si alla!"... nii Nim
me minutit ZLrjest. Siis iiks minut peatust
ja juba hädaldas kaptenihärra: ,,Aega mä
he, aega mähe! Käsi iile-..."

K-ii. ..Rahvaülikool
RAADIO.

Esmaspiiewal, 15. sept.

Aga nülld teemad koolipoisid sama wõim- kraapida kolm korda. Müts wõtta peast raporteerib: „Härra inspektor, kolinas
lemiStunnis. Nelja sammu kaugusele õpe- parema käega ja hoida seda parema puusa- klass usuõpetuse tunnis, kohal wiisküm- serk G. F. Händeli helindcist (helipl.). 22.55
päewanudtseid.
tasast tõmmatakse õuele kriips, mille kohal nuki kohal. Kojamehest nelja sammu kaugu- mend kaks õpilast, üks sarlakites haige. Mi-

pois» peab miitst maha wötma ja siis õpe- sel wõtta walweseisak ja kojamehe kohal dagi iseäralist juhtunud ei ole, ainult
õpilane Mihkel Mustlane tõStis käe wiie
tajale otsa waadateS sirgete jalgadega möö- hüüda: «Termist, härra kojaohwitserl"
i Tallinn. 7.00 äratusmäng. 7.05 wõimleda marssima. Kahjuks ei ole kuulnud ametDirektori terwitamise kohta on maksew raadi mõrra kõrgemale kui õiguS."
likku korraldust» missuguse jalaga tuleb juba eeltoodud korraldus. Algame nüüd
Kui suurte härrade tulekust on ette tea- 'mine. 7.20 päewauud. 7.25 hommikkontsert.
3.10 hommikpalwus. 8.30 Tallinna ja Tartu
da, rimistatakse kogu kool õuele üles, ees- turu ülewaade. 18.50 helipl. 19-00 lastetund.
joont tabada, kuid arwatawasti parem- õppetunniga.
poolsega, kuna koolijuhatajate seas enam
Kella helisemise peale õpilased iStumad otsas koolijuhatajaga. Edasi sünnib kõik 19.30 G. Rossini helindeid. 19.55 O. Rõdali:
sotse ei peaks olema.
oma kohtadele, asetawad käed paralleelselt nagu garnisoni määrustikus ette nähtub. Islandi ürgilu kütkestawaid kontraste. 20.25
Kuna teiselt poolt on kuulda, et koolides oma ette lauale. WaikuS. Õpetaja tulekul Üldse siin mitte ettenähtud juhtudel wõib wiis minutit tennisele — dr. M. Kask. 20.30
>vene mustlasromansse. Esitab bariton N.
puudy»at praegu täielikud öppetawad, siis priimus hüüab: ,»PüSti! Walioel!" ttkS — tarwitada garnisoni- ja riwimitärvstikke.
Weretennikow. 20.50 esperantokeelne nädalaoleksin siintoodud eeskujude järele nõus õpilased tõStawad lauaklapid üles. ttakS
*
kroonika. 21.00 päewauud. 21.30 aeg, ilmaseda rasket titöd oma peale wötma. Algame — püSti tõusta. Kolm — käed kõrwale.
taimekaitssteateid. 21.35 romantilist muuNii. Aga te muidugi küsite, Millal siis 'jasikat.
R3! orkester. 22.05 aktuaalne weerandsiis:
Numbreid ei loeta, need kaSwatatakse jär- õpilased mõtlewad. Kuid milleks peaksid
Kell 7 hommikul LtatuSmZng, milleks jekindlate harjutustega õpilastele lihasse ja iiS õpilasedki mõtlema, kui seda ei tee tund. 22.20 Joh. Straussi helindeid. RR
orkKter. 22.55 päewauud. 23.00 reportaozhi
flU õpilased peawad endale raadio muret- merre. Eeskujuks wõib wõtta seda, kuidaS SiSkaSwanudk!.
i Baiti poksiturniirikt.
sema. Täpselt esimese takti ajal kõik Spila. wene sõdurid marssisid sada meest kõrwuti
Ami. I Lahti. 17.00 balalaikamnus. 19.35 Br.
ftd bllppawad «oodist wälja parema iofa« sirges riwis.
Huberman sa J. Driedeinan (helipl.). 20>10

Teisipäewal, 14. sept.

I orleftrrlontjert.

\

Laadaliselt woeti hobune

kamid ja Harald .Uullo. Weoig ^ithkaitt
kiifis Warmalt, kas holniue müüa, päris
hobuse hiuöa ja küsis näha hobnsepassi.
Kui Warma wõttis taskust hobusepassi, re->

k>i« Georg Juhkam selle ta käest ära. Kui
Warma passi tagasi nõudis, sai ta Juhkamilt rusikaga wasiu pead. Seepeale äiusid
Juhkamid Warma hobust kaariku küljest
lahti koitma. Warma ja Äask püüdsid neid
jõuga takistada, tuid nüüd jegas aAjaAse
ka Küllo sa kõik kolm tungisid Warmäle
ja Äasele kallale, pekstes neid piitsawarre.

ga sa kepiga. Ruielemiie kestel Georg

Juhkam waba?tas Warma hobule ja sõitiz
sellx^a minema. Tema kaaslased järgnesid

temale. " '

Georg Juhkam ülekuulamisel seketas et
La ostnud Warmalt hobuse 35 krooni 'eest
ja Warma annud hobnsepassi wabatahatli.
kult. Warma ja Kask küll takistanud hobuse
ärawiimist, kuid kaklust polewat olnud
Ringkonnakohus mõistis Georg ^uhka-

nn " aastaks, Woldemar Juhkami Sa-

raid Aullo 1 stas:a!s waugiuiajja.

aulas korraldatud pidulik aktus,
peale õpilaskonna wötsid osa lastci
ja vilistlaskonna esindajad. Aktuseks
das dir. A. Weiderma?-.
Kauaaegne kommertsgümnaasium^
tasa Helmi Mauritz on snndinud

1888. a. Otepääl. Ta lõpetas Tartr^
kini gümnaasiumi, mille järele liudu
doni, ku? lõpetas kõrgemad kaubandl
ja 1912. a. ülikooli juures keelte kii

Sama aasta sügisel H. Mauritz afif
taja kohale tütarlaste kommertsgij
siumis. Alates 1M2. a. on ta uhis
kooli inspekkrissiks.

Oma praegusel kohal on H. ^Naurl

rel määral wastutaw kooli ka?mal
külje eest, missugust rasket ülesans
juubilar aga wõtnud täie andumuse
lega, mille tõttu temast r>n eudi-tele
tele jäänud varim mälestus.

haridusminister )ür|
ia Tartumaal.
Re«lde»rimi»Mk kutsekoolides^
11. skp. rewidee.is haridusminister!

Jaakson Järwa- ja Tartumaa fiiwfif
Mmesena peatuti Aod ja põllutõ^
mis esimese aasta töötanud riigitöö

Koolil on ruumikas ja ilus hoone
te ja elektriwalgustusega.

ÄiniÄer andis koolijuhatajale näi
teid mõningateks ruumide ümberko^
misteks ja tööriiete tuiwalusruumi
seadmiseks. Seuine õpilaste ti.'õriu'!e|
jättis palju soowida.
Wodja kooli juure on kawatsus ai^
eriklassi arvada.
Edasi peatuti Kuremaa karjakontrol

tentide ksolis. Lpilaste tung on kool!
ja wajadus ka assistentide järele. Moo
eelolewal õppeaastal tööle saja õpilase

Kord on koolis hea ja wajalnea
mid olemas eduka'ö õppetööks. StroIil

-tab wäga suuri raskusi oma majavil
puudumine, kuna masapidamine j.re^
lutööministeeriumi alluniusse.

Järgmisena peatuti Waiula kodur
duskoolis, kus kindel lord, ruumide e^

lil puhtus ja õpilaste töö korraldus
riie wäga hea mulje jättis. Ministerl
das tänu koolijulMtajale J. Ä<Uweres
tud töö eest.
Ktiwatsusele WasulaS-se koduudusk^

awadu — suhtu? minister poolöainaltj
Viimasena lanpäewa õlitape.'!e! ry

riit Tartn Eesti Põllumeeste SvI:»i
põllutöö- -a aianduskooli.
Wahil jätawad soowida õpilaste ei

mid, mis on mitmes hoones laia!: jl

seetõttu korrapidamine ou rasken>atii

piimasaaduste hinnj
püsiwad.

Tänasel koosolekul noteeriti ü/.tnd

ja jnnstn hinnad möödunud tüdiil|
semele.

(puudusi
ZVSorkeelt tarwitataj
monftratiiWselt. Maj
Majandusministri poolt on saadetul
bandus-töö»tuskoja osakondadele pike^
milles juhitakse tähelepanu pahcdelr,
nemad meie äritegemises.

Eeskätt on märgukirjas tahendat
suures enamuses äride teenijad ei t
algclisigi »iijaku»nõudeid. Wähe'

kuulda ärisid, kus wõib kuulda ..tl
..palun", ..millega »öin teenida"
nedes äride» on ka omanike surwrl
nel muul pihjusel tarmitusel «öörkeel
rahmusest ostjaskonna juuresolekul tl

kond tarmitad omawahelises jurua|
mõõrkeeli. mis on haamam oftjaskonitt

metatud pahe on mõne» äris ijcal
ratiiwie ilme »ma»danu>

piraadi tunnusmärgilt.

Masarpk uuesti
hädaohus.

Hispaania wSitlewate poolte laewadele ei anta rahwusVahelist kaitset.

(ETA). Praha, 13. sept. Wabnstaja-president Masaryki terwislik fci*
sukord halwenes eile järsku. Oli mär

Millised allveelaevad kuuluvad Wahemeres uputamisele.
2'z'tl. laps rongi all.

Nyon, 12. sept.

sõjalises aktis. Mis puutub Hispaanial

gata kopsupõletiku sümptoome.

Ztaalia Rooma,
ei tee12.kaasa.
septembril.

Eile kell 16.00 Masaryki terwisliku
seisukorra
kohta wäljaantud bülletää(Eta) (Reuter). Siinseist mitteametli
Lelle jaama» jäi liivarongi alla sai lõunat. Koosoleku lõpul avaldati teada. kuist on kavas ette nähtud, et kui all- kest ringkonnist kuuldub, et Itaalia ei ! nis üteldakse: Wabastaja-presidendi
vigaStusi sama jaama pöörmeseadja Pavel anne, milles öeldaks, et konverentsil, mis veelaev ilmub veepinnale, näitab oma wõiwat ühineda Nyoui kokkuleppega selle- jõud wäheneb waatamata sellele, et
Kostinovi 2^-aastane tütar Marie. Ta tuli kokku komiteena, on vastu võetud lippu ja annab laeva pardal viibijaile pärast, et Wahemere tähtsamate mereteede kopsupõletiku oht on wäheuenud.

J^a päästis oma tütre surmast.

(Reuter). Vahemere konverent võitlevate poolte allvctlacwade poolt wä-1
sil jatkati nõupidamist laupäewal pärast lisriikide laevadele toimepandud rünna

toimetati Tallinna linna keskhaiglasse ravi järgmised otsused: 1) Iga Wahemere riik võimaluse pääseda hukkumisest, nagu see on!
on usaldatud ainult
misele.
peab valvet oma territoriaalvete piirkon. ette nähtud Londoni merelepjngus, ja see- Prantsuse merejõududele
Laps oli rongi peatumisel Lelle saama eeS nas, 2) nad peavad omavahel nõu koos- järele laseb laeva pWa, siis sellisel teol
vanemate ja rongimeeskonna nägemata töö läbiviimiseks, 3) tähtsamail meretee- on rahvuslikud, kuid mitte rahvuswaheli-

läinud waguni alla rööbaste vahele män dcl peavad valvet Briti ja Prantsuse me- sed tagajärjed. Laeva põhjalaskmist loetakse
gima, ilma et teda oleks ka hiljem seal rejõud. Edasi teadaandes öeldakse, et kon- tsel juhul sõjaliseks aktiks riigi vastu, kelle
märgatud. Alles siis, kui rong oli jaamast werentsil vastuvõetud kava astub jõuSse laev uputati. Mainitud juhul walwelaelahkumaS ja liikus juba täie kiirusega, nägi niipea, kui asjaosalised valitsused on sel- vad ei astu vahele. Kui aga allveelaev
lapse isa Pavel KoStinov oma tütrekest lele alla kirjutanud.
[ei pea finni neist reegleist, siis laeva põhrongi all. Tal õnnestus lapsukest surmast
Konverentsil vastuvõetud kava loode» jalaskmisel on rahvusvahelised tagajärjed
päästa, kuid vigastatult. Arst konstateeris takse vastu võtta juba tuleval teisipäe ja allveelaeva koheldakse kui piraati ning
lapsel vasaku jalaluu murdu.
val, 14. septembril. Kava läbiviimiseks ta uputatakse.
Inglismaa ja Prantsusmaa peavad raken-j

Mauritz 25 a. õpetaja- daina walwetoenistusse kokku umbeS 5V küllalt td^Usad abinõud,
ametis.
miiniristlejat. Kavast on välja jäetud Nyon, 12. sept.
Hispaania mõlema võitleva poole laevad,,

Koos kooli aaStapäewaga tähistab Tallin-

Saksamaa umbusaldab
N. Venet.

Berliin, 12. sept.^

ranteerib, et Nõukogud ei saada oma allweelaewu Wahemcrre wale lipu all. Meie
tunneme umbusaldust iga kokkuleppe wastn, millest wõtab osa Nõukogude Liit, tä-

ItaaliaPariis,
nõuab...
13. septembril.

milledele ei anta kaitset. ' (Eta) (Reuter). Wahemere konwerent-

(ETA) „Oeuvre'i" kirjasaatja proua Tabonis kirjutab Genf ist, et Londoni ja Roo-'
ma wahel olewat alanud elavad läbirääkimised. Kuuldawasti Itaalia nõustuvat alla
kirjutama Lyoni kokkuleppele ainult siis,'
kui tunnustatakse Abessiinia vallutamist.
Wastasel korral» Itaalia keelduvat mitte
ainult ühinemast selle kokkuleppega, vaid

ruumes sama klubi ja Helsin
gi Bridgv'i Klubi vahelist karikavõistlust.

Võitjaks tulid nii Eesti

mees- kui ka naisosakond.
Mehed võitsid soomlasi 38

Haridusminister Zarwaja Tartumaal.
Aewibeerimiskäik kutsekoolidesse.

11. skp. rxwideeris haldusminister kol. A.
Jaalson Jänva- ja Tartumaa kutsekoole.
Esimesena peatuti Wodja põllutöökoolis,

tab wäga suuri raskusi oma majapidamise
puudumine, kuna majapidamine jäeti põllutööministeeriumi alluwusse.

Järgmisena peatuti Wa'sula kodumajan
duskoolis, kus kindel kord, ruumide eeskuju-

ASmme mees sai Haapsalus passitada.

Puur sõuüis graniidini.

Jõhwi puurauk 237 meetrit siigaw.
Nädala lõpul lõppes Jõhwi „rauaolewat löönud noaga Pähe Haapsalus, kacwanduses" puurimistöö esimene
Poska tän. nr. 33 elutsew Artur Ots. Tüli osa. Seni puuriti tawaliste puuridenende wahel tekkinud rahalaenamise asjus ga, kuid nüüd jõuti tugewa graniidi'
Nõmmel, Kreutzwaldi tän. - nr. 36 elutsew Jüri Niit kaebas politseile, et temale

Kavatsusele Wasulas«se koduuduskeskkooli kali. Joobnu, kelleks osutus Wõldemar

Kallas, toimetati arestimajja.
awada — suhtus minister pooldawalt.
Wiimasena laupäewa õhtupoolel rewideepõllutöö- -a aiandnskooli.

Wahil jätavad soowida õpilaste eluruumid, mis on mitmes hoones laiali ja kus

seetõltil korrapidamine on raskendatud.

piimasaaduste hinnad
püsitvad.

Peigmees wiis pruudi
jalgratta.

seatud, siis lasti ettewõttel puuri-

mistöid jatkata graniidini.
Kõikidest kihtidest, millest läbi puu*

riti, wõeti proowid. Jõhwi auk on
sügawaim Eestis. Põhsa-Eestis oli

ta on pidanud abielluma. Ühel päewal läi- pealt 12 tolli, keskelt 10
nud M. Ware kodunt ära. Tagasi tulles ol- ses osas 8 tolli läbimõõt.

(puudusi fHQtc atides.
wssrkeelt tarwitatakse tsenijaskonna poolt demonstratiiwselt. Majandusministri näpunäiteid.

Majandusministri poolt on saadetud Aau- j
baudus-tööstuSkoja osakondadele pikem kiri, hetamisega. Äris keeldutakse eelmisel päeval
milles juhitakse tähelepanu pahedele, mis esi- ostetud kaupa vastu võtmast või avalda,
takse koguni kahtlust, kaS see ongi sellest ärist
newad meie äritegevuses.

kuulda ärisid, kus võib kuulda »,tänan",
„pallm", «millega võin teenida" jne. MSnedes ärides on ka omanike survel või mõnel muul põhjusel tarvitusel võõrkeel. EeSti
rahvusest ostjaskonna juureSolekyl teenijas-

kond tarvitab omavahelises jutuajamises

Eesti külalises Poolas.
W a r s s a w i, 12. septembril.

(ETA) Laupäeival Eesti,

punktiga, naised 7 punktiga. Soonu' ja Vott kmdralstaapide üle
Mängiti 96 kätt, kusjuures mad kindralid Reek, Oeich ja .Kartmatulemusi võrreldi ainult oma
nis külastasid Gdnnia sadamat. N.id
vahel: meestel meestega ja saatis Poola kindralstaabiülem kiudnaistel naistega.
ral Stachiewicz. Poola sõjalaewastiPildil: bridžimeeskonnad
öösisel mängul. Vasakult Su ku juhataja andis külaliste auks eine.
lev Kallas, kes oli turniiri
(ETA) (Pat.) Eile Eesti tuletvrse
peakorraldaja, Itn, Laas (Ees korpuse pealik major Waharo, politti), hr. Buxhoevden (Soome),
adv. O. Leesment (Eesti) ja seidirektor Weermaa ja politseikooli
oobtrst Aarnio (Soome).
direktor Meis külastasid Warssawi
politseiohwitseride kooli ja mõnda poTäna eesti külalised sõitRaks kokkupõrget moo- litseiposti.
sid Katowic-esse, et wõtta osa Poola
torsSiöukite wahel.
tul tõrjujate demonstratsioonidest.
Sõiduauto omanik ins. Johan Oja, elukoht Tallinnas Kentmanni tän. nr. 2—1,
avaldas politseile, et tema autole on Äar;a tänaval küljelt sisse sõitnud auto A-183^,

ttaks pommiatentaati
Pariisis.

(ETA). Pariis, 13. sept. Pariisis pan.

Altil* uute mesllattõuaniie Kasvatamine.
Määrati kindlaks meie oludes sobiwad mesilased.
Loomisel mesilaste paaritusjaamad.

ja alumi-

nud. Puurimistööd jatknwad otsekohe
pärast uute pmiridf ülesseadmist.

piiriWalwurib leidsid
laiba.

võtmise küsimus. Üheskoos tegelikkude me- itera karmides oludes ja valusa isloomuga
siuikkude nõupidamisega jõuti otsusele, et ^mesilane. Tegelikkude mcsiniklude täheleesialgseks levitamiseks tuleb meil võtta kaks panu on äratanud ka mitmesugused k o mpeamist mesilastõugu. Edaspidi hakatakse b i n a t s i o o n t õ u d, millede väärtuses
maal levitama peamiselt põhjamaa tume- aga ei olda veel täiel selgusel.
mesilast ehk n. n. eeSti mesilast ja Mesilastöugude küsimus on meie mesins k l e n a r i „n r. 47" mesilast. Tagasihoid- dnses juba kauemat aega olnud laiemaulalikum tuleks olla aianduse-mesinduse kesk- tusliku käsituse all. Unid vaatamata mitmeseltsi seisukoha järele sllenari mesilase kom- telt seisukohtadelt wäljunud otsimistele pole
binatsioonitõugude „h a l l m a e" ja „a l p i- veel wõidud lühikese ajaga leida uut mesina" levitamisega. Wiimase kahe tõu levita- i lastöugu. Selle tõttu pole ta weel kindlaid
mist esimeste kõrval on pooldanud eriti te- mesilastõuge olemas, millised vastaksid

Pühpäeval Nõva rajooni piirivalvurid
leidsid Tooma maanina juurest mererangelikud mesinikud.
Sageli olevat ka raskust kauba Vmberva. nalt tundmatu meesterahva laiba, milline

Eeskätt on märgukirjas tähendatud, et

Sellele teatele ei ole meel saadud

Eesti aianduse-mesinduse keskseltsi nõu- sülemlemistungi tõttu, tornini mesilane sar.
Käru wallas elutsew Miiua Ware awal- seni sügawamaks auguks Toila puurdas politseile, et tema talus on wiibiuud kaew — ir>0 nt. Lõima-Eestis jõuti togu mesinduse sektsioonis oli hiljuti otsus- naneb väliselt põhjamaa tumemesilasele.
Türil elutsew Johaun<>s Roosmann, kellega kord kuni 180 meetrini. Ptturauk on tamisel kindlate mesilastöugude tarvitusele Ta on tugewa lennuvõimega, hästi koha-

Ins. Dissert, tööde tegelik juhataja,
Tänasel koosolekul noteeriti piima, wõi nud J. Roosmann talust lahkunud ühes
ja juustu hinnad möödunud nädala ta jalgrattaga, mille wäärtus 80 kr. Nüüd süü sõitis Tallinna wastu wõtma tee
inantpuure, mis on juba kohale jeud
distab M>. Ware oma tulemast meest ,
semele.

suures enamuses äride teenijad ei tunnista
algclisigi misakusnõudeid. Mähe' olevat

riwõimud kawatsewad saata iuufcš

mida juhtinud Eduard Pommer. Oja süü- di toime kats pommiatentaati. Peagu ühe»
kõnelemise juures. Politsei koostas A. Ot- kihini, milles edasi-puurimine on wõi- distab auto A-1838 juhti ettevaatamata sõi- aegselt plahvatasid veidi pärast kella 22 eri
dus.
sale protokolli rahurikkumise pärast.
kohtades kaks pommi. Uks pomm plahvatas
malik ainult tecmantpuuridega. PuukVeristamine Glehni pargis.
tööandjate
liidu ruumides Etoile'i lähedal,
auk
mi
nüüd
sügaw
237
meetrit,
seeTallinnas, Oksa tän. nr. 3 elutsew Jo«
kuna teine plahvatus tekkis Pariisi metalli,
han Pects jutustas politseile, et temale ga 37 meetrit sügawam kui oli alguWiru ja Müürivahe tänava nurgal põr- töösturite liidu ruumides Boissiere'! uulitolewat Glehni pargis löönud pussiga kaela ses Tõnisson sa Ko-ga t<htud lepin»
ja rindu Jwan Matwejew, kelle elukoht on qus ette nähtud. Usuti nimelt, et gra- kasid kokku mootorratas J-74, mille juhiks sal. Üaks politseinikku, kes pidasid valvet
oli Harry Pohlak, ja auto Alsred
Nõmmel, Harku tän nr. 4.
niit pole sügawamal kui kõiqe enam Roosioksa juhtimisel. Mõlemad sõiduriistad tööandjate liidu hoone ees, maeti rusude
Mees kukkus ühes aiaga.
vigastusi. Õnnetuses süüdistatakse tsik- alla. Mõlemad said surma. Kardetakse, et
Puhapäewa õhtul teatati politseile, et 180 meetrit. Igaks juhuks wõeti ette- said
lijuhti, kes ei olewat olnud küllalt ettevaat- plahvatused on nõudnud veel rohkem ohvNõmmel, Pärnu maantee sõiduteel lamab wõtjaga lepingut tehes sisse punkt, et lik
Müürivahe tänavalt väljasõidul.
joobnud meeskodanik. Kui politseinik läks wiimane puurib kuni graniidini, mitreid.
kohale, püüdis joobnu end püsti ajada ja te aga sügawamale kui 2W meetril.

Itk puhtus ja õprlaste töö korraldus ministrile wäga h«t mulje jättis. Minister awa>ldas tänu koolijuhatajale J. Walwere'se teh haaras kätega aiast, kuid aiapostid olid Kuna aga masinad olid kord juba üles
mädanenud ja mees lukkus ühes aiaga pitud töö A'st.

ritt Tartu EesN Põllumeeste Seltsi Wahi

ka seda tunnustamast.

ajal rannakaitse mootorpaadid tormasid allweelaewa poole ja lasksid tema
sihis sügawmürske. Pärast oli merepinnal näha suuri õlilaike. Sellest järeldati, et allweelaew on põhja läinud.
Telegramm lisab, et Cartagena me-

peeti > Tallinna Bridge'i Klubi mingit kinnitust.

juubilar aga wõtnud täie andumuse ja hoolega, mille tõttu temast on endistele õpilastele jäänud parim mälestuS.

Kord on toolis hea ja majalised ruu-

takse» Rannapatareid nägid merel
Cartagena kohal tundmatut allweelaewa ja awasid temale tule. Samal

waid tõendusi.

rel määral wastntaw kooli- kaswatusliku
külje eest, missugust rasket ülesannet on

mid olemas eduka's õppetööks. Koolile teki-

London, 13. sept.

(ETA.) (Reuter.) Baleneiast teata-

Laupäeval ja pühapäeval

Oma praegusel kohal on H. Muurltz suu-

tentide koolis. Opilas-te tung on kooli suur
ja wajadus ka assistentide järele. Kool asub
eeloleval õppeaastad tööle saja õpilasega.

Tundmatu allweelaew
häwitati.

merepõhja ja teostawad uurimisi
Eesti bridzhistid võitsid. sündmuskoha ümbruses, et saada ween-

kooli inspektrissiks.

eriklassi awada.
Edasi peatuti Kuremaa karjakontroll-assis-

tatud. Güdametegewus oli tugewam.
Teadmus on ikka segane. Temperatuur on jälle tõusmas.

hendatakse neis ringkonnis.

Sama aasta sügisel H. Mauritz asus õpetaja kohale tütarlaste kommertSgümnaü»
siumiS. Alates 1SL2. a. on ta ühtlasi la

misteks ja tööriiete kniwatusruumi sisseseadmiseks. Senine õpilaste tööriiete hoid
jättis palju soowida.
Wodja kooli juure on kawatsus aiandus-

j Täna hommikul kella L paigu teatati: President Masaryki haigus ei
; ole tänase öö jooksul halwenenud.

kõnnis waadatakse skeptiliselt Nyoni kokkuleppele. Kaheldakse, kas Nõukogude Wene
peab kokkuleppest kiuni. Küsitakse, kes ga-

kini gümnaasiumi, mille järele siirdus Londoni, kus lõpetas kõrgemad kaubanduslikud
ja 1912. a. ülikooli juures keelte kursused.

Koolil on ruumikas ja vlus hoone kestkut»
te ja elektriwalgustusega.
Minister andis koolijuhatajale näpunäi»
teid mõningateks ruumide ümberkorralda-

l sinna eile õhtuks.

(Eta) (Reuter). Saksa poliitilisis ring- Hingamine oli pigemini wähem tatis-

na tütarlaste kommertsgümnaasium täna Kui allveelaev laseb põhja mõne kauba- Pl saavutatud üheksa riigi kokkuleppele
oma inSpektriSfi Helmi Mauriga 25 a. laeva, mis ei kuulu Hispaania võitleva- waadatakse siin kui Jnglise-Prantsuse dipametijuubelit. Tähtpäewade puhul oli kooli tele pooltele, ilmumata seejuures veepin- , lomaatia wõidule. üldiselt arvatakse, et
aulas korraldatud pidulik aktus, millest nale, siis see loetakse piraatlikuks aktiks ja' kokkuleppes ettenähtud abinõud on küllalt
peale õpilaskonna wõtsid osa lastewanemate allveelaeva võidakse uputada tema näge- tõhusad allveelaevade tegewuse lõpetanuja vilistlaskonna esindajad. Aktusekõne pi
Misel või kuulmisel. seks W>hemeres. üheksa riigi kokkuleppe
das dir. A. Weiderma^.
Kui allveelaev ilmub veepinnale, ilmu- teostamisest kutsutakse osa võtma ka JtaaKauaaegne kommertsgümnaasiumi õpe»
tades oma päritolu, ja laseb põhja välis- lia, kes ieostalZ wolwet peale oma terrikaja Helmi Mauritz on sündinud 13. okt.
riigi sõjalaeva, siis allveelaev on süüdi toriaalwete ka Aadria meres.
1888. a. Otepääl. Da lõpetas Tartu Push-

mis esimese aasta töötanud riigikoolina.

Inglise ja j President Benesh saabus eile Lany'sse. Peaminister HodMt oodati

oli lainetest kaldale kantud. Tundmatu, kes

Tunnustatud n. n. eesti mesilane

kõikidele ülesseatud nõuetele.

Nüüd on meie mesinduse katseasjanduses

on umbes 30 aastat toona, oli riietatud on põhjamaade tumemesilane, kes meie olu- esikohale tõstetud katsetamine uute mesi-

tumesinisest kodukoetud riidest ülikonda, kan des väga hästi kohanenud. Ta on ilmastiku, laste tõugudega ja meie oludele sobivate
dis roosakat triiksärki, valget ihupesu ja kindel, sülemlemises tagasihoidlik ja hea tõugude aretamine. Mesilastöugude aretuostetud. Siin oleks tarvilik, et iga äri müü. musti trikoopükse.
ületalvitumisega. Eeni on tema ainukesteks ftl on käsil eriliste, mesilastest eraldatud
gj juures annaks vastava tsheki, kus mär- Taskust leiti 3 krooni raha, tulemasin, puudusteks peetud tigedust ja mitteküllal- paikade, n.n. paaritusjaamade asugitud ostetud ese, väärtus, kuupäev jne. nikkel taskukell ja kaks taskurätti.
dast jõudlusvõimet.
tamine. Uute tõugude aretamisel on pööraPaljudes ärides see ongi nii, kuid suur osa
Wiimasel ajal on tegelikkude mesilaste- tud ka tegelikkude vesinikkude ja põllumees»
ärisid pole seda tarvilikuks pidanud. Soovipidajate juures eriti kuulsaks saanud skle- te poole, et nad mesilaste tõuaretust toetab
tavaks peetakse ka seda, et suuremad ja kese
nari „nr. 47" mesilane. Gee tõug on puh- sid.
(ETA). T o k i o, 1». sept. Lõuna-Jaapa tal kujul kiire arenemisega kevadel, kuid
mised ärid saadaksid kaubad ostjatele koju.
Nendel mesilastepidajatel aga, kes peavad
LöpukS juhitakse tähelepanu äriwaateaken nist üleläinud taifuun on Kagava piirkon
.... ^üldisxlt mittesülemleja. Meie tõukatsetajate i«sama vähese aja- ja töökuludega oma
dele, mis meil väga viletsas seisukorras. Sel> naS tekitanud suuri kahiusid. 15 isikut on tõenduste järele osutub välistõugudest meie, mesilas, ei ole veel soovita» üle minna
le asemel, et aknaid dekoreerida maitsekalt saanud surma, 46 maja on hävinud ja 200 oludele kohasteks ainult sklenari „nr. 47" ja! wöörtõugudele, waid siin tuleks jääda esi-

tzäwitam taifuun tõunaJaapanis.

võõrkeeli, mis on haavav ostjaskonnale. Nimetatud pahe on mõnes äris isesi demonst- vähema kaubaga, laotakse saLcli aknale tcr- kalapaati on läinud põhja. Peale selle on ^K raini mesilane. Wiimast soovitataksekohaliku tõu juure,
1 m j; kauplus"
umbet 1000 maja iile ujutatud- eriti algajatele vesinikkudele tema suurema j .
ratiivle ilme omandanu^
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Puii
Seitsmest lennuki
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Tahan olla 10 aastat noorem!
KITSAD PITSID ON MOES.
Mood eelistab sel aastal rohkesti pitsi
ilustuseks. Eriti sobiv on kitsas pits,

millega kaunistatakse pesu, pluuse,
kraesid, žaboosid ja lastekleidikesi.

HaxmoonUinc
kaha*

KUIDAS SEDA SAAVUTADA?
Iga naine, kel vähegi auahnust, peaks Olete mõistlik, kui jätate moodsa
näima kümme aastat noorem oma tege soengu kringlid, lokikesed ja muud

likust east, mis on ka täiesti teostatav ekstravagantsused noortele. Korraldatud
hea tahtmise juures. Selle väitega esineb tagasihoidlik soeng sobib teile palju pa
seekord keegi prantslane, eriteadlane remini.

Käesoleval harjutusel pole mingit te kosmeetika alal, soovitades järgmist:
Hoolitsege käte eest, Masseerige neid
gu jiu-jitsuga. Ka mitte brutaalse vägi Kui esimene noorus on seljataga, ümb rasvase kreemiga ja punase küüntelakl
vallaga. Ei midagi ebayraatsilist. Kuid ritseb tark naine end vaid mahedate asemel tarvitage kahvaturoosat või Tar
on hea osata tarvitada oma jõudu, lii
kuvust ja vastupidavust. On vaja õppi värvidega. Juuste ja rõivastuse värving vita t.
da harmooniliselt ühtlustama oma pin olgu mahedatooniline, näojiimestus taga- liikuge värskes õhus magage hästi ja
gutusi, arvesse võttes kõigi musklite sihoidlik, näojoonedki tundugu leebetena, sööge kergeid toite, kuid küllaldaselt.
pinget ja keha tasakaalu. Mingit kasu
pole energia pillamisest ägedaisse ja Järelikult, ärge tarvitage tugev punast Keskeas on teatud ümmarus eelistatav
poisilikust saledusest, milline, muide, on
korratuisse liigutusissö. Võrdse jõu juu huulepulka, vaid selle asemel roosat.
res võidab võistluse see partner, kes os Kandke hoolt hammaste eest, et nad karjuvas vastolus kortsunud kaela ja
kab paremini arvestada oma toetus säiliksid valgetena, ja olge ettevaatlik kõhneneniid näoga. Ärge pingutage sil
punkte ja juhtida oma pingutusi.
põskede jumestamisega. Ka see peab ole mi, see tekitab kortse silmaümbrusesse.
ma pigem varjund kui värv.
Vaid muretsege endale prillid õigel ajal,
Loobuge mustadest silmakulmudest ja suured, ümmarguste klaasidega ja sarvripsmeist, tarvitage vajaduse korral raamidega prillid, millised sobivad noo
pruuni värvi, sest liig must silmaümbrus
toob esile reetlikud kortsud.
Olge ettevaatlik jnuksevärvfanisega.
Milgi tingimusel ärge värvige endid süsi
mustaks või pruuniks, ka mitte plaatin-

rele kui vanale, kuna näpitsprill teeb
vanaks.

Lõpuks — ärge tehke kurja nägu, ka
siis mitte, kui te seda olete* Sõbraliku
naeratusega aga olge lausa pillav.

blondiks.

Pariis loob lalvemoode.

kuldlehekesed väljalõike ümber. Pariisi
mannekeenid esitavad ka õhtntualettide

,,rubriigis" omapäraseid loominguid.

I hei moenäitusel demonstreeriti musta
õhtntualetti, mis oli üleni kaetud litri,
t ega, kuldlameest kleiti, mis mõjus na
PILK EEI.SELSVASSV: HOOAEGA.
gu keskaegse rüütli raudrüü, ning väga
Samal ajal kui Pariisi maailmanäituse palju mustadel materjalidel hõbekraesid
elegantseta lokaales ja mitmesugustel ning hõbetaskuid.
rahvusvahelistel kongressidel, teatrite
külaskäigueteudustel ja kontsertidel pa

1. Seistes klassilises võitlejate asendis — näod vastamisi, jalad harki, peo
pesad tugevasti surutud vastamisi, või
delge kogu jõu ja vastupanuga, mis on
jagutud ühtlaselt alakehale ja õlgadele, ri isi tarid esitavad värvirõõmsaid ja lõbu
kuni üks teist alistub.
salt dekoratiivseid suvetualette, liiguvad
suurte moemajade mannekeenid juba
ISESEISVA TÜTARLAPSE „KULDNE PÕLI".
talve meenntavais karusnahaga ääres
Seni peeti sinist värvi kevade värviks
Kuigi aeg om muutunud, vaated läinud Pealegi, millised suurepärased võima
tatud villaseis kostüümes, pärastlõuna — algaval moehooajal sinine vallutab
Tabamaks ja noored tütar lapsedki muu lused on nendel te/ha ainult seda, mida
kleitides ja talve õhtutualettides.
aga peagu täielikult sügiis- nirng talvetunud enam rippumatuks kui vanaema ise tahavad: võib lõunaks süüa, mk pa
pildi. Alates türkiisist kuni sügava mereVillaseil mantleil kasutatakse väga siniseni
p&eviil, siiski oa päevi, millal kõilk need rajasti-meeldib, ja mitte olla sunnitud
leidub seda värvi tuh&ndeis
paljn omapäraseid karusnahaapli varjundeis,
tütfewkiudy- fee® õppides või ka töötades leppima, eilse riisAsupiga, kuna parajasti
olenedes sageli riidematerjaii a t s i o o n e. Ühel moedemonstratsioo
elavad vanematekodus, kadestavad neid oleks isu puljongi ja piruka järgi: pü
list. Sartleti juures sinine säilitab oma
nil
äratas
daamide
üldist
tähelepanu
ka
kaasõdesid, kes ise teenides endale ela hapäeviti magada kfella kaheteistkümnerusnahkne keep lahtiselt rippuvaist hõ elurõõmsa läike, kuna villastes kangas
tist on täielikult vabad ja sõltumatud. ai, selle asemel, et unisena kell 9 Üles
berebaselst, koos hoitud vaid kaela üm tes leidub tuhme ning pastelltoone, sa
„Mte nendel viga!" nurisevad papa ja tõusta, sest papa „ei salli oma majas
bert.
Sensatsiooni tekitas ka valgest var geli pehmendab riide sinist värvi sis-semamma hoolega hoitud ja armastatud lõunanimagamist".
sanahast
kasnkjakk punase voodriga jf kujutud angooravill. Kuid ei saa öelda,
tütrekesed-silmaterad, ,, ilmaski ei tarvit
mustast
nahast
taskutega ja teine rohe et rooste- ja vein punastel toonidel oleks
se nad karta, et saavad ballilt hilja koju Kui neid tütarlapsi kuulata, siis peaks
lisest
värvitud
var&anahast,
mis oma-s vähem menu. Peetakse meeldivaks
tulles peapesu või et mingisuguse vana uskuma, et üksikute noorte neidude elu
apelsinivärvilist voodrit. Häid eeldusi sääraseid kombinatsioone, nagu sinine
surmigava tädi killlatulek ähvardaks on otse paradiis — kuid tegelikult pole
daamidele meeldimiseks näib olevat pi rooste- või palukapunasega. Muidugi on
nurja ajada nende kimnomineku.
see kaugeltki nii. Mis on kodus elavate
oma koht ka traditsioonilistel sügisvärkanahalisest ahvinahast kasukal.
Külalisti võivad nad endale kutsuda nii- tütarlaste väikesed mured nende omade
videl — rohelisel ning kõigil tema ala
suguseid kui tahavad ega tarvitse sellest kõrval, kes elatavad end oma palgast.
Villasest riidest kostüümid ja pärast toonidel.
hoolida, et ..papale ei meeldi, et sa käid Kõigepealt rahamured: kuidas saada läbi 2. Samas asendis võidelge vaid ühe lõunakleidid näitavad väga vaheldusrik
*
kinos selle noormehega, ta näib nii kei järgmise palgani, kui ometi on vaja os käega, hoides kogu pinget ühe keha. kaid tegumoode ja riidematerjale. Meel Kübarail näeb väga palju sulgi, mia
garlikuna" või et mamma arvab, et sa ta uus kübar, sest vana on pärit läinud
divaks uudiseks on kerged villased kan
kulutad .enda riietusele rohkem raha, kui sajandi moest, kingad parandada lasta poolega. Võitluseks tarvitage vahelda gad, milledest tõmmatud läbi peened on kombineeritud fantaasialindudeks ki
revate tiibadega, millede vahelt vaatab
misi
vasakut
ja
paremat
kätt,
et
tööd
see sobib sinu olukorras tütarlapsele." ja tingimata muretseda üks uus korralik anda mõlemale küljele.
t s e 11 o I a a a n i k i u d, ja teised, mis välja
pikk kõver nokk. Saba asemel sel
Küllatulev sõbranna või sõber ei tarvitse kleit, sest vana tunneb igaüks terves ma
üleni kaetud tikandmustriga. Mõni riie lisel kübara-linnul on paar käharduvat
käia läbi perekonna uurivate ja hinda jas juba peast, üür tuleb tasuda; alati
on üleni iile külvatud metall tähekestega. jaanalinnu sulge, millised omandavad
vate pilkude risttule alt.
Garnituure ja ilustus! näeb väga omapä tähtsama koha teiste sulgede hulgast.
tuleb maksta üüri — näib, nagu koos
raseid. Mõni kleit omab nööpide asemel Sulgedest kombineeritakse samuti libli
neks kogu elu ainult vahetpidamatust
terve rea suunanäitajaile sarnanevaid kaid ja lehve.
PORTSELAN- JA KLAASNÕU üürimaksmisest. Hambaarstile ja pesu
noolekesi, teine on ilustatud vikerkaareläheb samuti raha, leivahind on
DE ASEMELE — PABERNÕUD. naisele
tõusnud ja sukki kulub lihtsalt kohuta
värvilisist nahkribadest kraega. Peagu Pitsi suure võidukäiguga on ilmunud
valt.
kõik pärastlõuna- ja õhtukleidid on väi moepilti omapärased pitsiga garneeri
kese väljalõikega.
tud kübarad või üleni pitsist peakatted.
Ning lõunad — need igavesed ühetooÕhtukleidid pole sel moehooajal suru Säärased pitsmütsikesed meenutavad sa
nilised lõunasöögid kuskil, kuis kõigil
tud kitsaisse piiridesse. Eeloleval talvel geli hollandi tanusid või ka vanaaegseid
suppidel on ühesugune veemiaik ja kõik
võib näha saledaid naisi kitsalt keha üm haubisid. Väga palju kasutatakse sellis
praed ikka ühesuguselt vintsked. Peale
ber liibuvate tualettidega, kuid need, kel- te kübarate juures valencienne-pitsi:
gi tuleb pool portsjonit hulga odavam ja
lele sobib enam rikkalikult drapeeritud georgette'ist kübara äär on üleni kae
pärast lõunat on siis tunne, et ollakse
kleit, eelistavad krinoliinitaolisi tualette. tud pitsiribadega.
midagi söönud, aga sealjuures jäädakse
*
Fraki tegumood püsib endiselt,
edasi näljaseks — terve päev ollakse
samuti kreeka voldirikkad tegumoed, Mood dikteerib narmaid. Rohelised,
näljane! Kodus elavad tütarlapsed kat
milliseid sageli ilustavad kuldvöö ja kollased, sinised või punased narmad pea
suvad dieedipäevade abil alal hoida sa
vad tõstma kostüümi või kleidi omapära.
ledat joont ja kadestavad teisi, kes seda
Eriti dekoratiivselt mõjuvad need nar
ei vaja — kuna kestev alatoitlus ei lase
mad musta villase kleidi alläärel. varrutekkida grammigi rasva.
j 3. Et paremini õppida hoidma tasa

Vaba ja sõltumatu...

Moe nipet-näpet

kail ja vöö küljes. Samalaadseid nar

kaalu, üks partnereist, käte rippudes
Kuivõrd palju mugavusi ja väikesi vabalt
kõrval, kasutab kogu oma jõudu
kergendusi on kodus elavate tütarlaste ja sitkust
selleks, et vastu panna teise
elus, millest jäävad ilma vaesed „vabad

kes teda kahe käega õlga
ning sõltumatud": kõik peab tegema ise, tõukamisele,
dest hoides püüab välja viia tasakaa
ei saa kunagi paluda: „Ema, palun pa lust.
randa ära mu kleidi kaelus, mul on nii 4. Sama harjutus, kuid partner tar
kiire!" või „kas sa ei võiks viia mu kin vitab
tõukamiseks vaid üht kätt.
gad kingsepa juure, kui lähed linna, ma
ei taha minna välja selle külmaga!" —
Ja kui kord jäädakse haigeks ja tuntak
end üksiku mahajäetud hundina ega
Ameerika majapidamistes hakatakse se
ole ainsatki hinge, kes hirmuga katsuks
järjest enam eelistama uutlaadi odava- kuumavat
pead ja kiirustaks tegema
hinnalisi nõusid, mis valmistatud pabe külmi mähiseid
või hoolitseks selle eest,
rist. Need päbernõud taluvad vedelikku. et öölaualt ei puuduks
karastav vaarikaOn pabernõusid, milledega võib isegi
keeta toitu. Spetsiaalseisse pärgamentpa-

berist kotikesrtesse pannakse juurvili

limonaad!

Ei, nendel vabadel ja sõltumatutel

kõigi vajalike lisandustega, nagu või jne., noortel tüdrukutel pole kerge. Aga ega
ning kotike asetatakse keeva vette. Ilma nad ei nurise, vaid kannavad vapralt
et juurviljast lahustuks vette väärtuslik oma väikest elu iseoma nõrkadel õlgadel,

ke soolasid, keeb juurvili maitsvalt peh
meks. Tald.ikud, kausid ja ..klaasid" on
ameerika majapidamises viimasel ajal
kõik meeldiva välimusega paberist, mis
toitudele ei anna ka mingit kõrvalmait
set. Pärgamentpaberist kotikesed sobivad
oivaliselt ka toitude säilitamiseks. Jää
tise jaoko on oma pabervormid ning val
mistatakse ka termospudeleid, milledes
säilitatakse jahet. 'd jooke kuumal ajal.
Bt laudlinad ja käterätid on paberist, see
on -ameeriklasele täiesti endastmõistetav.

i

maid näeme ka kübarate ilustusena, üks
Londoni moemaja üllatas hiljuti maitse
ka ja omapärase õhtutualetiga — see oli
rohelisest villasest krepist punaste vil
laste narmastega ning täiendusena dikteeriti siis samasuguseid punaseid nar
maid ka pärjakujuliselt soengule.

Kindalt ei nõua mood praegu ainult

seda, et ta oleks praktiline. Kinnas peab
pakkuma midagi huvitavat, ekstravagant

set ja uut. Kõigepealt on kindad nüüd

värvilised ning peavad võimaldama sobi

va kontrasti riietusega. Peab harjuma

6. Iks partnereist heidab käpukile,
toetudes põlvedele. Teine haarab tal
kahe käega vöö ja puusade kohalt ja
I püüab teda kogu jõust kiskuda enda
poole. Põlvitaja peab vastu panema,
hoides ennast tasakaalus kätel ja põl

ootavad rõsketel hommikutel lõdisedes
vedel. j
trammi, et rutata ärisse või kontorisse,
Kõigis neis harjutusis on teil kaldu
ja püüavad unustada kõiki muresid ain
vus töötada ainult kätega Kui harjute
sal lohutaval tunnil kinos, kohvikus või
juba kasutama nimmete jõudu, vaagna
ballil. Ja kui nad tulevad peale väsitava
luu tasakaalu, reite tõukejõudu, siis
töö lõppu oma väiksesse koju ja kanna
; kasvab teie vastupanujõud kahekordvad käekotis oma teenitud raha — siis
nad ei kadesta hetkekski elumurede eest
varjatud tütarlapsi nende toredais tuba teise käest ära kiskuda keppi, mida Võistlus, nii nagu see siin on kujutades: nad kõpuni on natuke uhked, et või hoiate mõlemad kahe käega. See har- tud, on kolme elemendi graatsiline ka-

sellega, et nüüdsest peale käed sageli on
punased, rohelised või skirunkollased —
värviline kinnas on trump! Et saavutada
meeldivat üldmuljet, peavad ka vöö kin
nitusini kübaral või kleidil olema sama
värvi, üle kae-seija lähevad kindal nüüd
sageli aukuderead nagu pilu. Õhtutualeti

juure valitakse helesinine kinnas kui
Heit ■» roosa, või ka ümbenÄ-du™
Varvihse*t nahast kinnast ilustab sageli
.™kaat VOT kleicii siid. Kindad omavad

ruuse, hinnalisi nööpe pandlaid.

5. Seistes vastastikku püüdke teine- i „Perekonnalehe$"

vad oma elu hoida iseoma vs'kestes jutus paneb tööle mitte ainult käelihn sufcunine: nõtkuse, jõu ja tasakaalu. j

kindlates ■&»

&ed| taid ka selja ja alakeha lihased* i t . 1

on köitvad r"" laanid

haaravad jutud. '

Kaitseliidu Üleriiklik ptrttj
fitr Arula Jtattbfenuiel, mis
ffp-» lõppes pühapäewal, 1S

Laagrist võttis osa üle
Tallinnast, Tartust, Wiljandif
Wõrust — seitsme lennukiga.^

rent purilendur oli !6-aastar
KS-aaStane. Kuigi maastik pu|
jutusteks oli raske ja suurem»

dureist tundmatu, möödusid!
suuremate õnnetusteta. Esim^
läks küll kaks lennukit puruks
mised pärnad möödusid wipe^

rtfatburite laagris käimas
jälgis laupäeval ja Mhapäe
rahmast ümbruskonnast ja kas
Purilennuks sobima koda
Eestis osutunud raskeks. Eestis
kõrged mäed, kus tekiksid tuqei

woolused, mis majalised on il

hoidmiseks. Aastate eest korral]
laager Laiuse kõrgendikul, kuid
seljandik osutus tugewate õhur
kimiseks madalaks. Wõrumaal
üksikuid sobiwaid kohti, kuid ss
seljandikud on jälle metsaga ko

lendurite laagrile koha otnm!

lõpuks walik Otepää kõraendikiu
sel serwal asuwale Arula mäge^

ba talwel käis Tallinna malet
durite salga esindaja maastiks
mas ja armas leidwat sobima
Kuudsemäel. mille kõrgus on ui

üle merepinna. Tallinna kaitses
wa purilendurite salk sooritas
wadel ühe lennukiga matka ja
tehtud lendudel weenduti lõplif|
teadaolewatest kohtadest

ait Kaudsemagi soodsaim tiim
rilendurite laagri asukal
Kuudsemägi asub. nagu tähen^
pää kõrgendiku läänepooliel sei
kõrgemaks punktiks umbes 6
küngastikkude ahelikul, mis tõil

200 m üle merepinna ja moo«
sest malli, mille jalal asub 8^
gendik ja Emajõe org. Selle
küngaste ahelikuga lõpeb ka
Otepää „mägismao".s
Kuudsemägi tõuseb kuplina ül

mille põhjas on heinamaad j.i
ala on umbes 50—60 tiimi,
kallas on kaetud noore meliagc
asub Kgaw kit-sas o-rg. P.-lääne
lõunakallas on aga lagedad. Mäs
me ja seega soodne purilennuks

seks. Et sügisel walitsewad ps
lääne- ja lõunaiäänetuulednir
km kaugusele ulatub madalma^
gendik, mis mõimaldab tuulele

pääsu mäele, siis purilennuks

ko>hta praegu Eestis on wael

Soodsa laagriasendi tõttu oligi]
eesti purilenduritel
sooritada siin ka tõelist purs
kuigi tuulekiirus ei olnud iuar
purilennuks mitte küllal: io&irod

wõimalus mäenõlmalt teff;n;:b|
liuqleda eda si-tagasi ja pii ii ao

minutit. Silmas pidades, e: las

taba olemate lennukite lanqemiii
kuni 1.2 m sekundis ja tuul? Ml
6—10 m wahel, oli see tagajdrg]

huldam. j

Purilendurite laagris käis kii
kogu miie päema kestel ttwr^
hilja õhtuni. Harjutusi ioorital
rühmas. Algajad olid all orus I
kus tehti ka A-liigi lendurite kai
fijõudnumad harjutasid mäemes
otsejoones. Mäetipult tõund

ja C-liigi lendurid ning ütftruj
mõnigi noor lendur näitas fõl
lennutehnikat. Pühapüewal ^lij
tud instruktoritele ja B-u'gi
stardid täpsuslennuks, kii? kl
määratud maandumise f.'h; sr
Lennukid minnati õhk» >>uuds<
asuma automootoriga umbes 1

olemalt künkalt. Eesti piiris

pioneer

lendur Rannaleet demonstreeri
päewal ka wigurlendu.I
Startimiseks tarmitati funtintfeujf
mootoreid.

Harjutused Kuudsemäe k-.lkiN
õnnetuse tähe all. Juba mõu»' üt

kaotas Wilsandi lennuk J
kukkus umbes 10 m fõrtiu'o;: afl

purunes täielikult, lendur P<j

seina põrutusega. Wähe I

upperpalli Walga lennuk jn ntitj
leks. Ka seekord pääses lendur
matusega. Mis põhjustas õnnnul
ke öelda. Nähtamasti noor.'d !^s

olid sent harjunud startima laul

suutnud kohaneda kohe nutt' oiul
ka sel Päemal hooti puhuw kowal
damise raskeks. Esimese päema r
mõjusid masendamalt laaqr?iu!its
olule ja juba kardeti, et ku: ebaZ

tempos jätkub, siis juba I

ger sulgeda. Et õnnetusi wa.iids
maldatud neil lendureil, ^kes rä^
ebakindlad, teha raskemaid barjil
mase nelja päema jooksul >'i iuh>
tõttu ka enam ühtki õnneluü.

tud üks juhtum,
kus lendur oli sunnitud luht»
lennuki heinakuhja,
et mitte söösta üle heinakiili^»
Purilendurite laagritegewi-st
del maatamas ka teedeminis:eer^

daja ning laupäemal ia.tb"Z

Eesti kultuurfilmi operatt:^r>

laagrielu ja lennuharjutusi. ^

wõte maastikust ja laagrist lcnr\

s
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Purllennulaaser Hrulas.

..MI" Ml«!l välismaale õppima?
Tööolud tekstiilkäitistes.

Seitsmest lennukist hukkus Kaks, üks sõitis heinakuhja. Noorimaks lenduriks 16-ne, wanimaks Hi^aastane.

Eile peeti Tekstiiltööliste ühingu Tallin- leb palgnfiijimue tnlfwal piihnpacraal üldna osakonna usaldusmeeste koosolek. I foosolcfitl arutujolc.

Ettekantud aruannetest selgub, et „Tose,j „Winterscldi" käitis algas tööd hiljuti
ri" käitises töötab 270 töölist ja ketrajaile ja Praegu töötab 29 töölist, tes teeniwad

Häid tagajärgi purilennus Kuudsemäel.

on tõstewd palka 5—10 pr ots, Kangrule > keskmiselt 2—2,5 kr. pärnas.
teenistus on wäga mitmesugune, ulatudes Läbirääkimistel äratas tähelepanu Balti

Kaitseliidu üleriiklik purilendurite laager Arula Kuudsemäel, mis algas juba 8.
fty* lõppe» pühapäewal, 12. septembril.

25—40 sendini tunnis. Ketrusosakonna Päe

Puuwillamabriku töölisuõukogu teada-

watõölistele makstakse 28 s. tunnis ja öö anne. mille järele käitise direktoritest Ohlow
>ja Kukk olewat lubanud saata kaks töölistöölistele 35 senti tunnis.
„Transiitos" töötab 63 töölist ja tunni nõukogu liiget Meemeli sa Riiga tutwiinia
palgad on keskmiselt 2,5—3 krooni päewas sealse tekstiiltööstuse töömeetodidega, sest
kangrute osakonnas; sukaosakonnas on pal- ^ praegu on töölised Eestio 4 teljega tööta

Laagrist wöttis osa üle 50 puril»nduri
Tallinnast, Tartust, Wiljandist, Walgast ja
Wõrust — seitsme lennukiga. Kõige noo»

ge d madalamad. ^ ^u.ije '.va-7:u.

„Tekstilanas" on praegu palgaliikumine.
Käitises töötab 45 töölist, les nõuawad se

rem purilendur oli 16-aastane ja manim
60*aa&<titc. Kuigi maastik purilennu har
jutusteks oli raske ja suuremale osale len->

niste palgakategooriate kaotamist, seisutun-

pagaritööline ^pere-

dide eest tasu maksmist, jookswate tööde
hinnakivja wäljapanemist, päewapalga kind- 13 11

dureift tundmatu, möödusid harjutused
suuremate annetusteta. Esimesel päewal

meheks."

e9

töölised osanikku

dcks.
was ja 15 prots. palgatõstmist. Seniste lä- Laupäewa õhtul peetj ülelinnaline pal usta mi st raskematel töödel 3 kroonile päe-!

lö?S küll kaks lennukit puruks, kuid järgmised päewad möödusid wiperusteta. Pu-

birääkimiste järele pole loota wabrikuwa- gari, ja leiwatööliste koosolek Täöliswõimlitsuselt wastutulekut ja töötüli läheb ar- las, kus olid arutusel peamiselt öötöökeeluwatawasti komisjoni, kuna käitise juhatus ja palgaküsimused. Palgaküsimuses kindlat
on lubanud kangrutele tõsta palka kõigest otsust ei tehtud.

rilendurite laagris käimaSolewat tööd J

jälgis laupäewal ja pühapäewal rohkesti j
rahwast ümbruskonnast ja ka kaugemalt. j
Purilennuks sobima koha leidmine on'
Eestis osutunud raskeks. Eestis puuduwad

5 prots. Tööliste praegune teenistus on Öötöökeelu-küsimuses selgus, et seaduse

2,3—2,4 krooni päewas. keelust hoolimata tehakse öösiti tööd ja ri-

„Balti Puuwillas" on wiimastel aegadel kutakse puhkepäewarahu. Sötöökeluseawallandatud 180 töölist. Käitises töötab duse muutmise tõttu on tööandjal lubatud
praegu 1300 töölise ümber. Töölisnõukogu pühapäewal töötada ja nüüd on hakatud

kõrged mäed, kus tekiksid tugewamad õhu-

woolused, mis majalised on lennuki õhus

poolt astutud sammude tulemusena on wab- wõtma töölisi nimeliselt käitise osanikku,
riku walitsus lubanud wõtta rewideerimi- dete wäikese osamaksuga, et neil oleks n>öisele majanduslikult raskemates oludes ole- malik ka pühapäewal töötada. Praegu olewate tööliste wallandamise küsimuse. Wab- wat koosolijate andmetel juba 15 sellist leirikus oli isegi 1-tunniline istuinisstreik watööstust, kus töölised on muutunud „p««
proiestiks neljanda telje sisseseadmise was- remccsteks" ja töötawad pühapäewiti.

hoidmiseks. Aastate eest korraldati esimene!
laager Laiuse kõrgendikul, kuid sealne mäeseljandik osutus tugewate õhuwooluste iib
kimiseks madalaks. Wõrumaal leiduks küll
üksikuid sobitvaid kohti, kuid sealsed mäeseljandikud on jälle metsaga kaetud. Puri-

tu. Tööliste palgad on praegu 2—2,5 kr. Koosoleku! waliti Kull, Eisberg ja Kolga

?es'Mt>elr
esindajateks sotsiaalministri juure selgitama
„Eesti Siidis" töötab üle 400 töölise ja pühapäewatöö ja öötöö küsimusi. Wastu-

lendurite laagrile koha otsimisel langes

lõpuks walik Otepää kõrgendiku läänepoolsel serwal asuwale Arula mägestikule. Ju-

keskmiseks tunnitasuks on 2!) senti. Kuna.wõetud resolutsioonis nõuti täielist pühapalku pole wiimasel ajal tõstetud, siis tu- päewatöö keeldu ka peremeeste kohta.

ba talwel käis Tallinna malewa purilendurite salga esindaja maastikuga tutwumas ja arwas leidwat sobima koha Arula

Talgud nöuöfij surma-

Kuudsemäel. mille kõrgus on umbes 220 m

Ae merepinna. Tallinna kaitseliidu malewa purilendurite salk sooritas si-ratagi ke-

ohwri.

wadel ühe lennukiga matka ja Kuudsemäelt
tehtud lendudel weenduti lõplikult, et seni
Pärnu, 13. sept.
ARU LA PURILENNULAAGRIS. Ülal: purilennuk liugleb Kuudsemäe kohal.
teadaolevatest kohtadest
Eile
hilisõhtul
kella 11 ajal leidis
All: purilennukid rivis koos juhtidega.
»» Kuudsemägi soodsaim üleriikliku pu»
aset Suigu wallas Tabria külas Jaan
rilendurite laagri asukohaks.
Kuudsemägi asub. nagu tähendatud. Ole» juures aparaat monteeriti lennuki külge lud nõuawad lendureilt täpsust lennuki Kiitsi Aru talus merine draama, mis

pää kõrgendiku läänepoolsel serwal ja on
kõrgemaks punktiks umbes 6 km pikkusel
küngastikkude ahelikul, mis tõuseb umbes
200 m üle merepinna ja moodustab ene-

sest malli, mille jalal asub Sangaste la-

gendik ja Emajõe org. Selle
küngaste ahelikuga lõpeb ka läänes
Otepää „mägismaa".
Kuudsemägi tõuseb kuplina üles ürgorust,
mille põhjas on heinamaad ja mäe pindala on umbes 50—60 tiinu. Põhjapoolne
kallas on kaetud noore metsaga ning idas
asub s-ügaw kitsaS org. P.-lääne-, lääne- ja
lõunakallas on aga lagedad. Mäetipp on lame ja seega soodne purilennukid startimiseks. Et sügisel avalitsewad põhja-ilääne--,
lääne- ja lõ unaläänetuuledn ineg 60—70

ja lendur lennates filmis ka ühtlasi. Kuna juhtimisel. Laagri juhid jäid Kuudsemäel
Kuudsemäe purilennulaager oli korralda- tehtud tööga wäga rahule ja tulewal aastud kaitseliidu peastaabi poolt, siis toitlus-^ tal kawatsetakse laager korraldada samas
tamise eest hoolitses Tartumaa ümbrus- kohas. Praegu on Tallinna kaitseliidu ma
konna naiskodukaitse. Oökorter asus Ala- lewa purilennusalgal walmimas kõrgeklassiline kaheistmeline purilennuk, mille lanKuudse talus, kus
gemise kiirus on ainult 0,6 meetrit sekun
küün oli sööklaks ja laudalakk öökort-eriks.
dis ja säärase lennukiga
Lennukite mäkkewedamiseks kasutati Mäe on wõimalus Arula mägismaal hakata
sa Ala-Kuudse hobuseid ning laagri ajaks püstitama ka Eesti purilennurekorde.
olid mõlemas talus põllutööd peagu laka- Purilennulaagris lõpetati töö pühapäenud ja perera-hwas oli lendureile üht- wõi wal kell 1 päewal. Lennukid wõeti lahti,

nõudis ohwriks inimelu.
Talus peeti kartuliwötmise talguid,
millele järgnes omawaheline simman.

Keset tantsupidu läksid kohalikud
noormehed, kes tublisti wiina wõtnud,

omawahel tülli. Äkki kõlas eeskojas
rewolwripauk ja surnuna langes maha üks talgulistest, Wee wallast pärit
Eduard Aija, 30 a. Laskjaks oli Krist-

laoti autodele ja algas sõit kodu poole. jan Kase, 27 a., pärit Tabria külast
Tallinna
purilendurid jõudsid tagasi ter Mhe talust. Öösel sõitsid ametiwõiNagu kaitseliidu purilendurite laagris
selgus, on meil purilennu-sport juba' kõr«' welt ja heas meeleolus täna Hommikul, mud kohale, tabasid mõrwari ja paigel tasemel. Seda hinnatawam on eesti Arula^mägismaa maastikust, mis on ük§; <^ntrtftb ta Stligu walla arestipurilendurite töö. et senised tulemused on huwitawamaid ja kaunimaid Eestis, puriteisttviisi abiks.

km kaugusele ulatub madalmaa ning la- saawutatud riikliku abita.

Lendurid ise on ehitanud lennukid
gendik, mis wõimaldab tuulele waba juurepääsu mäele, siis purilennuks s-obiwamat ja harjutusteks kulutanud aastate jooksul
kohta praegu Eestis on waewalt leida. kogu oma waba aja. Praegu on kaitseliidu
Soodsa laagriasendi tõttu oligi wõimalus purilennu salgas juba üle 70 lenduri. Nende hulgas hulk, kes omandanud juba kõrge
eesti purilenduritel
lennutehnika. Kuudsemägi osutus eriti sosooritada siin ka tõelist purilendu,
kuigi tuulekiirus ei olnud suur ja lennuk'd biwaks lendurite wõimete kontrollimiseks,

purilennuks mitte küllalt sobiwad. Nii oli sest sealne maastik ja mitmekesised õhuwoowõimalus mäenõlwalt tekkinud õhuwallis
liugleva edasi-tagasi ja püsida õhus
minutit. Silmas pidades, et laagris kasutada olewate lennukite langemise kiirus on
kuni 1.2 m sekundis ja tuule kiirus kõikus
6—10 m wahel, oli see tagajärg täiesti ra-

tllekm.lamisel Kase s-,ews >«n„°
filmi kaudu, mis tuleb lähemal aistil näi- olewat rttlfis eeskojas kallale tungtjalgratturid olid päris
tamisele kinodes. See peaks aitama tõsta nud wennad Aleksander ja Eduard Ratsarügemendi
varietee-virtuoosid.
ka huwi purilennuspordi wastu, mis ei.ole Aijad. Kuna tal endakaitseks teised

.nTSw r«Ä*Si. W5im«l..!ed puudusw sus haaranud

lewaste lendurite ettewalmistuses suur!^^^^^^^ tulistanud, ^ask on taba»

tähtsus. H. W. I nud Eduard Aijat otse pähe.

Hu$&Aiid niilatid vm kun$H.

Üleriiklikul ratsawöistlustel Võitis 4. suurtükiVäe grupp Riigihoidja karika. Zahisöidus sai ülemjuhataja auhinna ltn. A. Gts.

huldaw.

Purilendurite laagris käis kibe tegewus
kogu wiie päewa kestel warahommikust
hilja õhtuni. Harjutusi sooritati kolmes
rühmas. Algajad olid all orus heinamaal,
Kuttumiseö. mis löppeflö õnnelikult.
tus tehti ka A-liigi lendurite katseid. Edaüleriiklike ratsamõistluste köitwamad alad peeti eile. Rikkalikku kama, milles wahelsijõudnumad harjutasid mäeweerul lendu
otsejoones. Mäetipult tõusid aga õhku B- dušid pinewad wöistlusalad koomiliste wahepaladega^ jälgis ligi MM-pealine publik.
ja C-liigi lendurid ning instruktorid. Nn Pika programmi tõttu wiimased alad peeti sügisõhtu hämaruses ja wihmas.
mõnigi noor lendur näitas kõrgeklassilist
Wõistlusi jälgis ka ülemjuhataja kindral Joh. Laidoner, kes oli kohal peaaegu
lennutehnikat. Pühapäewal oli korralda-

tud instruktoritele ja B-liigi lendureile lõpuni. Rasketel aladel juhtus kukkumisi ja mõned ohwitserid toimetati haiglasse. Siin
stardid täpsuslennuks, kus kindlaks oli selgus aga, et nende wigastused ja põrutused olid kergelaadilised. Wigasaanute seisukorda

määratud maandumise koht stardikohale.
Lennukid winnati õhku Kuudsemäe tipul käis eile kaitsewäehaiglas järele uurimas ka ülemjuhataja.
Riigihoidja karika wõitis takistussõidus t. suurtükiwäe grupp, ülemjuhataja auhinasuwa automootoriga umbes 1 km kaugel

olewalt künkalt. Eesti purilennuspordl na jahiwõidusõidus omandas ltn. A. Ots (7. jalamäe rügement).

pioneer ...

lendur Rannaleet demonftreens puha' | Wõistlused algasid hommikul kell 11 pä- tas oma „Opiga" kõik takistused haruldasi

päewal ka wigurlendu. ^ rast ülemjuhataja kindral L a i d o n e r i! puhtusega ja muutus kohe publiku lemmi-

Ratsapoifiid-ajatcenijad kihutasid nagu
„kasakad".

mootoreid. _ rrtrtKs1 Esimese alana on terarelwakäsitlemine! Eelwiimasel takistusel ratsu komistasin

rügemend?st. kes fõttis ^.Kukulinnuga", toi-

õnnetuse tähe all. Juba mone staroi Me sõrmejämedused raod ja ple- tus käis läbi publiku. Ltn. W, Aalperk jai
kaotas Wiljandi lennuk oma rtiruie Zgttad. Neid peawad wõistlejad tabama maha lamama.

viiakse aaa haialasse. Teatatakse, et tal on

Startimiseks tarwitati kummiköisi ja auto- saabumist. I kuks.

Harjutused Kuudsemäe laagris ^ratsa. Hipodroomi wäljale on 12 kohta inimene ja loom langesid uperpalli. Jahina-

kukkus umbes 10JjW" vläsis wäik- mõõgaga. Sealjuures tuleb sõita õige kõwe-! Õnnetus pole siiski wäga tõsine. Kes!

purunes taielikult, ' ^ ^ Tiiliem lõi ra* m P!^Uje* <-tätcn$J .. ! Platsi tõuseb kantaw leitnant oma jalgadele
sema põrutusega. Wahe aega %n neeb rat,ame^b sahwiftd nerb ette- %a fäi& Punase Risti autoga haiglas jc.
t » »! HÄ/ifpa fpnbiic ainult eh- kujutatawa waenlase peanuppe. Kerge see hiljem liigub mõne puuduma hambaga jn
leks. Ka seekord paases lendur mnu ^ w,st siiski pole, nagu wo,s weenvuda uhe plaastritega näol jälle hipodroomil. '

•inb õige pra. Leitnant Iaanhoid 1. saawaerugemendm, kr? sõitis „T5ruga",
aske põrutus.

Lugu pole ftt^Ti nu lialb. Ltn. H, Jaanzold on tund aega hiljem jälle hipodroomil
tigasi, nagu vlaasierdaiud.

Jahiwõiduiõidu wõitis !tu. A. Ots (7.

watu ega. J fkes ratsapol.tsem.ku zuures, kes selles wõttlus-l Mitu kukerpalli üle oma hobuse ..Salme^

lalawaerugementj hobusega „Romau"^ 2.

suutnud kohaneda
kohe/ uute
oluoega.
g wanem
allohwitser
fUUlllUV
^ UClllCHUl
(UUllCiU
uuuyivu |V4.
Vuti UlllU rfirnH. Sark oma

-ai ltn. N. B a r a t a > h w i I i (lahingool) hobusega „Ordcr" ja 3. oli ltn. B.
taar srayarugenient) hobusel Morgan".

kk! öelda. Nahtawasti noored Irnvu , hoos kaotas kaest mooga la pidr loobuma. |pea teeB ta ratsarüqemendi ltn. K a h u
olid sen, hardunud star ma lausma , Kmdlamla kaega mees ol, sim ratsaru- kuid wigastada nahtawasti siiski
ka sel päewal hooti puhuw kowa pul ' hobusega „Ekspert". Teisele kohale tuli ■ ®õift(n§ muutub pinewaks 4. suurtüki

raskeks. Esimese ^ ?' Raklas (lahingfool) hobusega wäegrupi ja ratsarügemendi wahel
mõjusid
ln^sendawalt ^ ebaõnn samas »K'a'm" Ia 3"rra' ka wöidawad siiski suurtükiwäelased
olule ja juba kardeti, et trn e^aDI"1 J1"/'"" rügement) juba nimetatud ^Eksperdiga", feitnž ltn. õ. Wari

Kari
koo.

Pärasi jahiwõidusõit» lahtus wõistlustelt
lilemiuhataja kindral J. Laidoner ja temaiga koos suur bulk publikut. Millegipärast
(Veltv. K. Pee-j 0li nüüd kolmweerand luuni pikkune wa-

..Sitwia" ja> Üks maaus suudlus
ba õhtuks
tempos jätkub, siis luba
õhtukstuleb
tuleblaa
la - Dressuurikunsti demonstreeris 5. srtw. Bop") ltn. A. Kari
ii ihobused
b ar („Kane")
;a ltn.I tov ja hobune ,,Jabur"). Kas tark loom
rtur
iiifnphrt.
Et
õnnetusi
roal
tiba,
ei
wõ
rtrirh;
S1
Ppptom
^<1M!,
^
~
j.
=
/
7 heaeg,
ger sulgeda. Et õnnetusi^,-upi weltweebel K. Peetow hobusega „Ja- o
Agamedes"). Te, k ,a sel
kombel oma peremehelt suhkrutüki
millele järgnesid tawalised hipodroomi
maldatud neil lendureU, kes na o õ„r". Mis see sõimummega loom kõik mõis- ratsarügement, kolmandaks lahirgkoot ^n
saab, kes seda teab.

ebakindlad, teha raskemaid harutust, «n- m jdiwiduaalselt oli parim ltn. tz. Palm oma'

traawiwõistluscd waheldumisi sõjawäelaste
galopiwõidusõitudcga.
Kell 2 päewal algas jahiwõidusõit sõjaw.
ning tegi muid wigureid! Kui kõik „jaburad" j Järgnesid „wahepalad" ratsarügemendi aja- ülemjuh. auhinnale. Wõistlejaid oli 6. Eõita
yiljem muutus ilm wihmaseks ja eyatgtud üks juhtum, . „ .
tuli 2500 meetrit, takistusi oli 9. kõrgusega sed Pikad wliheajad toiniib pnbib seega
kus l-endur oli sunnitud luhtlma oma nii targad oleksid! ^ teenijate poolt. Wõis näha, et
Huwitawaim ala oli takistussõit Riigi- hobu on ratsanikule igas olukorras kuulekas kuni 1.10 m ja kõige laiem takistus on katte, et wõi-stlus lõppes alles õhtul kell 7
lennuki heinakuhja,
iviymas ja pimeduses.
hoidja K. Pätsi auhinnale. Wäljakul on 12, sõjaseltsiline.
on 4 m otse tribüüni ees.
et mitte söösta üle heinakuhia maiasse
Purilendurile "laaaritegewüst käisid ree- mitmesugust takistust, mille kõrgus kuni j Lustilikud trikid olid ka jalgratturite See inglaste "derby" oli põnew ja tõi ene- ^ Täna. e?inaspäewa!, kujnnewad wõistlu»
>>«>1 waatamas ka teedeministeeriumi esin- 1.35 m ja laius kuni 3,5 m. Wõistlejad esi- j omad. Lahti käsi sõideti jalgrattal ja män- sega kaasa pealtnäha raskema õnnetuse.
'd omast koha st huwitawaks, kuna wõi^tl?»
daia nina laupäewal saabus laagrisse newad üksikult, auhinna saab aga wäeosa giti pilli.
wad takistussõidus hobused, kes seniste
Wiimase
tükke
juures
lendawad
ülepeakaela
Vesti kultuursilmi operaator, kes filmis esindusmeeskond. ^ Punapüksilised sõidawad ratastel, mängides
wõistlu-te kestel tulid kohale. Niisiis ..eliit",
kaks ratsanikku ja hobust.
io lennubariutust. Ka tehti üles- Samal wõistlusel juhtus esimene õnne- ise wiiulit, klarnetti ja saksofoni — see oli
samas wõistlewad ka lohuluslakistusiõiduZ
wö?e maastiluk? ja laagrist l-nnulill, IuS. Leitnant W. clchingl°« Ae- -I-i nali! ^
üks tulkujaist, kqpten F. Kurg ratjC». kohata jäänud hobused.

tõttu üi enam^ühtkl önnetust. wälja arwa- Naeris ja suudles. .Istus ja lamas j..Parunessiga" ratsarügemendist.

I

Esmasp., 13. sept. 1937. Nr.

Tellige kohe ..Vada Maa" >5. teptemdrift.

Esmasp., 13. sept. 1937. Nr

RHgihoidia
SAKSI.A'

fcotme kuu peale makfab „N?ada Maa" kv. 3*50# ühes „pevekonnatehega" sodi

„WtS-tsa" Kr- 4 ZS- Hõik poslfajulujed itiõfaniad felllmiji roasfu# .

Veldemani u

Koolitöö kuiVDd väljavaated Viljandimaal.
Tingimused, millistes töötab Viljandimaa õpetaja, jätawad tublisti
HARJUMAALT.

PETSERIMAALT

Uuteks õppejõududeks kinnitati haridusmi

Linn korrastab tiinawaid ja

*: sooVida.

snsvettor Mtu kSre arwusms õpetajaskonna üle.

nisteeriumi poolt Klooga alqkoolile Karl e l e k t r i w õ r k u. 15. sept. algawad PetLaichäewal peeti Wiljandimaa õpe- Majanduslikud organisatsi- ha arusaamise puudumisel midagi teha
Koge r ni n n, Ääsmäe algkoolile Olem keri linnas suuremad tööd: linnawalitsus
oonid jäägu wiimasele kohale,koolimajade heaks. Näitena toob J. Karu
K r o o it, Kehra algloolile Laine Kase- laiendab elektriliini Turba, Nurme ja Oru tajate päewa üle 250 ofawõtjaga.
Riidaja walla, kus maksumaksjaid waid
tööjõu ohwerdamisel.
oru, Wiimsi algkoolile Oswald Kall, tänawatele ühes loomaturuga. Kui selle Koolideinspektor M. Roots andis pike- Et õpetaja
pooletuhande ümber, aga wallamaja, koouwõiks
pakkuda
oma
kaswaRandwere algkoolile Hilda P a l t s o tt, Pal- linnaosaga malmis jõutakse, siis on elektri- ma ülowaate Wiljandimaa koolidest, käsimaja eeskuiulikumaid. Kõrwal naaberwaltustsös
maksimumi,
selleks
peamad
olema
wne algkoolile Eliise Maapalu, Lehmja ga warustatud linna kõik tänawad. Samal tades põhjalikult õppetöö praegust olukor- loodud «ajalikud töötamistingimused. Wil- lad, nende suurus ja jõukus ületab wäikese
algkoolile Armanda Tutt, Kädwa algkooli- ajal algab tänawate kruusatamine, tcgemi- da ja neid tingimusi, millistes tuleb tööoma, kuid nende
le O. H o l nt, Kane algkoolile H. ^ ü r i- sele tulewad loomaturg, Turba ja Küla tä- taba. Õppeainete õpetamises ja tulemustes jandimaal on selles suhtes üpris kurwad Riidaja
koolimajad
on wiletsamad kur
wäljawaated.
Suurem
osa
koolimaju
olenawad
ja
Kloostri
tänama
Wana-Butõrka
m a, Prangli saare algkoolile J. Praks ja
wõiwat jääda üldiselt rahule. Kuid
keskmise
jõukusega
taluoma»
wat
otse
armetud,
hallid,
wärwimatud,
Kernu algkoolile H. L ä ä n e.
ofa. ühes sellega kawatsetakse korda teha
õppewahendite puudulikkus
nikusealaudad.
Harjumaa rahwaülikoolil uued juhatajad. turuplats, mis paiguti auklikuks muutu- ja mõnes kohas täielikult puudumine jät- kokkuwarisemisc ohus. Kas on selles süüdi
Waldade resorm on hariduselu seisuko»
Kuna senine Harjumaa rahawülikooli juha- nud. Kuna ühes sillutustööga wöetakse ette wat õppetöö edukais tagajärgedes soowida. rahwa madal arusaamine? Wõi majan-st terwitataw ja wajalik.
taja K. W a r r i t on siirdunud teenistusse ka kraawitamine, kestawad tööd umbes kuu Õppewahendite puudumise! on maateadus duslik olukord? Wõi koolitegelased ise? haEdasi
waatleb J. Karu Wiljandi linna
Wastu-se neile küsimusile annab J. Karu,
•mujale, siis waliti wiimasel Rahwaülikooli aega.
seltsi jxifjotufe koosolekul uueks juhatajaks Guljunjekaklused ringkonnakohtus. N. sep ja ajaloo õpetamine muutunud liiga raa- et süüdi on kõik eelnimetatud asiolud ühes- koolimaju. Kiita ei leia ta nendes midagi.
senine Rawila aianduskooli juhataja Elmar tembril mõistet: Tartu ringkonnakohtu is- matulikuks, käsitöötundideks pole paljudes koos, ainult ühes kohas üks, teises teine Koolimajad enesest on rahuldawad, kuid
Laido ning tema abiks senine Kuiwajõe tungil Petseris üheks aastaks wangimajja koolides üldse ruumi ja öppewahendeid, asiolu terawamal kujul. Tõsi on, et rahali koolimajas olewa inwentari parandamiWassili Wahtramägi Meremäe wallast, kes samuti ka laulmise õppeaines. Loodusõpe- sed ressurssid on meil piiratud. Kuid tõsi j seks ei ole linnapea Maramaa midagi teialgkooli juhataja Ants Raidmets.
nud. Samuti pole huwituseta märkida, et
9. mail Tailowas nigulapäcwa guljanjel tuses on oluline tähtsus kooliaedadel, kuid olewat ka, et
TARTIST.
Stopan Aidale lõi Pussiga selga kaks kop- wähe on neid koolimaju, kus kooliaedade
linna algkoolides raamatuks»
Ehitustööline kukkus lõpuwile ajal. suni ulatumat haawa. — Samal Päewal eest peetud hoolt ja need oleksid eeskujult- meie õpetajaskond istub nagu gud on üpris wäiksemad kui
t igu karbis.
Lanpäe>wal 60-aastane ehitustööline Jakob mõisteti üheks aastaks ja neljaks kuuks kud.
mõnes kohas maal.
Martinson kukkus Suurel turul asuwä wangimajja Pawel Jwanow Wilo wallast, Edasi wõttis M. Roots . waatluse alla Leidub kooliõpetajaid, kes pelgawat Järgmisena leiab hukkamõistmist kooliPõllumajanduse Panga hoone ümberehitus- kes 1. märtsil s. a. Petseri lähedal lõi Feo- meie koolimajad ja nende ümbruse Wil- wallarahwast, poewat aknakardinate ma- des alkoholi tarwitamine. On saanud komhele ja piiluwat, kui tullakse koolimaja d^is, et kul waLaikad tulewad koolimajatöödel teiselt korralt pea peale alla. Õnne dor Lwowiile aisaotsaga pähe, nii et wiima- jandimaal. Siin
waatama wõi õppetööd jälgima. Walla- desse, siis kostitatakse neid söökide-jookitus juhtus tööpäewa lõpetamiseks. Martin- sel tekkis peapõrutusest wasema jala ajutieeskujulikke koolimaju leidub wähe,
ison on perekonnainimene. Elab Nurme tn. ue halwatus.
rahwa eest hoidutakse eemale ja kui juh- dega.
suurem
osa
jätab
palju
soowida.
Kooluna»
nr. 8.
mõni wastu tulema, siis otse nagu
jades ei walitse puhtus. Samuti suur hulk tub
VIL.l A N DTM A ALT.
põgenetakse kõrwalteedele. Selline nähe ja Kooli hoolekogud ei wõta oma
TARTUMAALT.
kooliaedu
pole
näinud
õpetaja
hoolitsewat
esandeid tõsiselt.
Tsirkusekassa benstiniautomaadi otsas.
!argtus peab kaduma. Wallarahwaga ja Nadülkoostagu
oma eelar»öd ja kui «alTuli Pikkuses. Pühapäcwa öösel põles Lanpäewal leidis Wiljandi põllumeeste kätt. Wäljakäigukohad samuti ei wasta ^wallaisadega tuleb olla tihedamalt seotud.
lanmlitsused ei wõta eelarwe koostamisel
maani maha Pilkus« wallas Härjanurme seltsi bensiinijaama pidaja Elmar Lohk ben enamikus terwishoidlikele nõuetele.
iKool tuled muuta elutaheda- hoolekogude nõudmisi arwesse, siis tuleb
talu wihusaun. Sisse jäi ka mitmesugust siinipaagilt käsikohwri, milles oli 180 krooni Koolideinspektor J. Karu
sellest teatada maakooliwalitsuse juhtidele.
wallaswara. Omaniku Gustaw Saare kah- metallraha. Leidja toimetas raha politsei- arwustas teramalt meie kooliju 500 kr.; hoone oli kinnitatud 400 kroo- jaoskonda. Hiljem selgus, et leid oli Heino õpetajaid ja nende töötamis- ! Kool pole mitte üksi noorte kaswataja,
Maakooliwalilsuse juht M. Hansen oma
!waid kogu ümbruskonna hing.
ni eest. Tuli alga» liigkütmisest.
ettekandes audis sel^iUist uue põhiseaduse
Salumaale kunluwa rändtsirkuse kassa, miltingimusi.
Õpetajaid pensionile. Wastse-OtePääl lä- le omanik oli unustanud bensiinijaama.
Õpetajatel tuleb tõsta oma töös esikoha- I Kui õpetaja muutub wallarahwale elu- küsinnisis seoses kvoliac^jandiisega. Õhtupooüemad käesolewal sügisel pensionile kooliPunataudi juhtumeid on olnud Waste- le rahwuslik kaswatus. Karu pole sugugi wõõraks, siis puudub ka tahe ja arusaa- likul kooliwalitsuse dir. diisel esines üldfijuhataja Ernst Luksepp ja õpetaja Prl. Emi- mõisa wallas. Terwe seakari on hädaohus
rahul nende õpetajatega, kes rakendunud ; mine hariduselust wallarahwas. Koolide siilide reserciiidiga õpetajale kaÄvatuslikust
Zie Simm. Uut juhatajat pole weel mää- Palanõmme ja Küüni taludes.
töötamistingimused wajawad parandamist, tööst ja teisena noorte ka^walnsest üldsisuratud, õpetajaks on walitud Maimu Kütt. Põltsamaa tööstuskooli instruktoriks kiu- koolitöö kõrwal ka majanduslikes organi- sest meie
liselt kandib elle noortenõunik MaiSma.
satsioonides tegewusse. Esimene kooliõpetanitati Ewald-Georg Traus, Põltsamaa lin- ja kohustus on kooliõppetöö, sellele järgnePärast ettekandeid järgnesid läbirääkimiVALGAMAALT
koolimajad
isegi
jõukates
uueks õpetajaks Ants Kiilaspää gu töötamine kultuurilistes organisatsioo- maldad es on otse karjuwalt sed, kuid
Puka wanim selts hingusele. Pühapäe- na algkooli
Wlllem Reimani nimeline nidcs, millest oga püütakse mööda hiilida
ükski õpetaja ei teinud oma suud lahti.
w i le t s a d.
wasel Puka Kindlustusseltsi koosolekul otrahmamaja
malmis. Aastaid ta- majanduslike organisatsioonide kasuks.
Koosolek lõppes hümniga.
Siin
on
süüdi
wallawalitsused,
kes
ei
ta
sustati selts likwideerida liikmete ja taga- gafl ühinesid lwlaa-Iaani
seltsid ja asutiwarakapitali puudusel.
et ehitada alewikkn korralikku rahwa,
Piimaühingute wöiwöistlnstel hinna ii sed,
maja senise karskusseltsi ^Eesmärgi" seltsiwöistlusest osawõtnud wiie piimaühingu maja asemele. Rüüd on seltside liit jõudwõi järgmiste tulemustega: Karula 12,0, nud oma tööga nii kaugele, et waawalitsuKaagjärwe ' 12,0-T' Laatre 12,0, Kuigatsi selt palutakse ruumide ülewaatuft ja luba
11,9 ja Restu il/ff pailt.
kasutada Võtmiseks. Rahwama11. skp. toimus järjekorraline Har- Weel peatus kõneleja uute tunni- ja õppe- Nagu ülewaatest selgub, on 7<? Harjumaal
Esimene turg osteti tühjaks. rahwamaja
ja ümberehitamine en5. karskusselts» „EesPikasillal peen Iv. sept. esimest korda tur- märgi" seltsimajast läks maksma iimmargu- jumaa õpetajate liidu aasta-peakoos- kamade juures, mis juba lähemal ajal kooli- juba ladumas selline loomuwastane nähe,
dele kätte saadetakse, ja kus uudsusena on kus üks õpetaja peab korraga- töötama kolflu, kuhu oli toodud igatseltsi toiduaineid, selt 15.000 krooni. Seltsimajale ehi<ati peaolek ja maakondlik õpetajatepäew, mil- sisse wõetud ka
me ja rohkema klasside armuga. Edasi selkuid tunni aja jooksul oli kõik müüdud.
le teine kord ja tehti saal ning kõrwalruu- lest osa wõttis ligi 200 õpetajat.
giib, et möödunud kooliaastal oli HarjuVIRI MAALT.
mid awaramaks. Surnud Willem Reima,
nn. „klassijuhataja tund",
maa algkoolides üle S<X)0 õpilase, kelledest
Liidu aasta-peakoosolekul esines mida mujal maailmas ei tunta. Selles tun- umbes
Toilasse uus sadam ja raud- ni mälestuseks pandi ehitatama rahwamaõpilast kannatas alatoitluse all,
tee. Eelolewal talwel asutakse Toilas uue ja nimeks „Willem Reimani rahwamaja". aruandega liidu esimees W. Uus- nis wõidaks käsitada kõiki aineid, milledega kuna 12.itlv
Prots. õpilastest olid puuduliku näreisijate- ja kaubaweo-sadama ehitamisele. Rahwamaja awamine ja õnnistamine leiab talu. Kassaaruanne 1936/37. õppegemisega ja 56 prots. wigaste hammastega.
õpilasel elus kokku puutuda tuleb.
Kamas on meel uuest sadamast laiaroopa- aset 26. sept. wastawa pidulikkusega.
aasta kohta näitas tulusid 266,67 kr ja Lõpuks rõhutas kooliwalitsuse direktor, Koolimajadest oli häid ainult 26 prots., ralifc raudtee ehitamine Jõhwi jaama.

1 semaks.

Koolivalitsuse direktor hariduspoliitika päevaküsimustest.
GsawSturohke Harjumaa õpetajate päcw.

on waja 1) ühiskonda lähemale tuua koo- huldawaid 18 prots. ja puudulikke 2<> prois.
V0RIMAALT.
kulusid 251,91 kr., kuna waranduse et
I^ARVAKT.
lile,
2) hoolitseda, et seltskond rohkem koo- Lppejõude olj Harjuiuaal ametis 288, nenSurm piljardilaua taga. Narwas rest?- Wallasekretär kandideerib abi kohale. seis oli 31. juulil tasakaalus 2573,83 li üritustest osa wõtaks ja 3) ct õpilastele dest l5f> meest ja 133 naist.
Hiljuti wabanennd Rõuge wallasekretäri

ran „Enroopa" piljarditoas laskis eile õhinl kella 6 paiku endale rewolwrist kuuli
pähe Tallinna elanik Wassili Jemeljanow,
27 a. wana. Meelemärkuseta olekus ta toimetati Narwa linnahaiglasse, kus selgus,

kohale kandideerib teiste hulgas ka ühe, krooniga.
Opetajatepäewale saabus ka hariduswäljaspool Wõrumaad olewa, suurema
walla sekretär, kes praegu saab palka 110 ministeeriumi kooliwalitsuse direktor
krooni ja lisaks korter, küte, walgustus, O. J. Kiisel, kes esines ligi kolmet tema ellujäämiseks on wäga wähe lootusi, maa jne., luna Rõuges on rahapall ainult weerandtunnilise referaadiga
50 krooni.
lima kuul on läbistanud asu.

Loomlsste etteheited Lätile.
Liiwlaste halastamatu häwitamine. — Soome
õpetajalt wSeti peatusluba.

Kooli hariduspoliitika
päewaküstmustest^

käsitades oma ettekandes pikemalt prae-

tuleks näidata rohkem positiiwseid nähteid Iärguewaiia kõneles Eesti õpetajate liidu
meie elust, millega wõiks ära hoida nn. pop- peasekretär W. H o r m rahwuswaheliseit
siwaimu tekkimist õppimas noorsoos, üldse algõpetuse kongressis: ja kooliuäituiest mööpalub kooliwalitsuse direktor õppejõude wäl- duuud suwel Paliisis, kuua koolijuhataja J.
ja panna koolitöös oma parima.
M ö ! d e r Tallinnast andis Harjumaa õveKui kõneleja on w^eel wastanud mõnele tajaile põhjaliku ülewaade kirjatehuikast kui
esitatud küsimusele, lahkudes selle järele ko- õppeainest Harjumaal.

Kui weel E. haridusliidu pease-kretär (ü\
he koosolekult, saab sõna $arumaa fonlibe
inspektor H. Summer, kes omas ettekan- Wender oli esiueuud lüliiülewaatega rahwaülilooli küsimuiest, algasid läbirääkiluised,

des käsitab

kooli kaswatawa mõju tõstmise wõimalusi. mille kestel Nehatu koolijuhataja E. Oja tõi
ette wääruähteua, et
ühtlasi tegi kooliwalitsuse direktor teata- Wäites, et Harjumaa koolid pole enam wiiwaks, et käesolewa aasta lisaeelarwesse on ma sel kohal riigis, soowitab kõneleja õpeta- paljud õpetajad õiendawad omawahelisi

gust ükeminekuajajarku meie koolides.

tüliküsimusi weel kroonukohtus.
wõetud GOÖ.Oflü kr. krediiti laenude andmi- jaile selgitustööd teha kaswatawa mõsil
sellewastu
aga liidu juures ellukutsutud autõstuusels
peaasjalikult
loengutega
sagedasseks
uute
koolimajade
ehitamiseks.
Ku,
siia
Soome tuntud hõimutegelane ja teadlane > «Lätlased häwitawad oma keele elawa
tel lastewauemate koosolekutel.
ja wabekohus ei leidinat õpe!ajaten>ihelisel
juure
arwata
ka
korralisse
eelarwesse
seks
prof. Lauri Kcttunen on tagasi pöördu- muuseumi," jatkab prof. Lauri Kettunen. otstarbeks wõetud summa, siis selgub, et
Iärgnewaila esineb koolide inspektor Z. tüliküsimuste lahendamisel kasutamist.
des Ungari reisilt Peatnnud ka Liiwimaal. > „Läti ja lihvi keeles on Palju ühiseid sõnu. tänawn toetab riik koolimajade J u h a n d !
Läbirääkimiste! ettekantud küsimuste üle
ollakse sõnawõttndes loid ja Peale K-tunnilist
ülewaa-tega Harjumaa koolide tööst
Arwestades lätlaste talituswiisi Eesti Kui liiwlastel oleks lubatud wabalt arene- ehitamist umbes miljonkrooni1VK/l9.!7. kooliaastal.
tööd lõpeb koosolek hümniga.
l i s e summaga.
teadlase dr. O. Looritsa suhtes, on kahtle- da, oleksid nad kujunenud balti ja soome-

mata huwitaw kuulda soome tunnnstatud ugri
teadlase arwamisi liiwi rahwa olukorrast.

„Olin Liiwimaal kilu aega," jutustab

rahwaid üheudawaks sillaks.

Kui kaugele lätlaste uus suund läheb,

prof. L. Kettunen, „-et wiimistleda oma lii- scllest tõendusena dr. Kiparsky loengu keewi sõnastikku, milline peatselt ilmub trü- lamme, kuna mainitud doktor tõendas sel-

1000 külastajat erawaatetornis.

Klwlõll rlih b Unnaks.
Ehitamisel kahekordne kiwist koolimaja.

Möödunud aastal ehitas Rõuge külje all
elutsew
noor Jürihani taluperemees E. Lales,
et
lätlaste
muistne
rahwuskangelane
lift. Konstateerisin, ct liiwlaste saatus
nenbek oma talu niinimetatud Nudimäe
on olnud — liiwlane!"
on lihtsalt põrutaw.
otsa umbes 6—7 mtr. kõrgnse waatetorui
Me!>e hõimurahwas on häwimas, kuna
ja paigutas torni la külastajate raamatu,
ametlik Läti lükkab teda surmasuhu. Liimmillest nüüd nähtub, et kahe suwe jooksul
lastel ei ole isegi lubatud korraldada liiwion torni külastanud ümmarguselt 1(100 kü
keelseid juinalateenistusi. Ltiriluõpetaja
Dr. O. Looriks, kes hiljuti Lä- lastajat. Sissekannete järele on olnnd küErwiölt on wõctud peatusluba, kuigi tema tist wälja saadeti, jõudis pühapäewa lastajaid igast koduuiaa linnast ja kihelei ole eitb milgi kujul poliitikasse seganud. lõuna ajal Tartu tagasi. Tartu jaa- konnast, kõige enam Tallinnast ja Tartust.
Liiwlastel on keeldud oma koosolekuilgi kõmas korraldati temale pidulik wastu- Külastajaid on olnud ka Riiast, Helsingist
ja üks Liverpoolist.
nelda liiwi keelt, kuna «politsei ei saa sel- wõtt.
lest aru," nagu ametlikus põhjenduses öel-

®. Looritsa piüultk wastuwõtt Tartus.

Dr. Looritsa saabumisest saad: teada

dakft.

Keeldud on la liiwikeelsete rahwalaulude waewalt tunda aega enne rongi saa

laulmine, milline keeld on summutanudBunttst.^ ©ellele waatamata lewts see
laulukooride tegewuse. Kõik laulud tulewad I teade linnas kulutulena ja rahwast ko-

enne ettekannet tõlkida läti keele ja anda-gunes jaanm murruna. Rongi jaama

politseile kontrollimiseks. j saabudes kaitseliidu oikester niängis

tfiii «Shq.1 liimi IUu !R Kulli ..Kodumaa morafl".
hõngu, kõrwaldatakse need kamast.

Dr. Looritsale annetati lilli, was-

RoduKaswatatud metssokk hukkus wabaduses.
Paar päewa tagasi läks Elwas adw.

Peale suure õliwabriku ehitustööde lõppu! Tuule suwila aiast kaduma kodukaswatatud
lõinmalakse Kiwiõlis ehituste alal meidi!
hinge tagasi. Tänawu ehitati ainult wäikse- ! 4-aastane metssokk. Üevgi oli saanud hakmaid maju. Nii walniis neil päetvil 3 amet- \ kama ulakliku teoga ja looma aiast märama
uikemaja 8 korteriga ja üks kooliõpetajate > kaudu wüija lasknud. Põgeuew ja koertest
elamu 4 korteriga. Wareni walmisid 4 töö- ^ hirmutatud solk ilmus samal päewal Kilisbarakki 48 korteriga, tuba ja fööf. Uusi; r<>pi walda, kus kartmatult lähenes põllnl
elumaju ei holata euam enne tillemat kewa- j tulmajale, toiii ntvb teda ohjadega püüdma
det ehitama. Pooleli on praegu koolimaja-'
hoone seinte püstitamine. Seni töötas Üdi- , hakkasid, jooksis ta Euno talu metsa. Järgwiõli suur kool kahes wäikeses ja wiletsas ^ misel päewal sai adw. Tuul soku raskelt
majas, millest uks oli harilik töölisbarakk.! wigastatult Enno talu metsast kätte. Loom
Uus koolimaja tuleb kahekordne telliskiwi- ^ tuli kohapeal hnkata.
ehitus ja wõib mahutada 400 õpilast. SuuMeie rahwa kiituseks Peab ütlema, et kü- rema ehitusena algas weel jaamahoone ehilalisteraamatuga on seni kaunis korrektselt tamine.
ümber käidud, kui wälja arwata üks kooliJaama ehitab raudteewalitsus ja hoone
poiste grupp, kes läinud aastal raamatusse peab walmima kewadeks.
on ropendust kirjutanud.
Aseri uus telli-limiwabrik on telkiini^tega üie koormaind. Pi ae.,u on tellimisi wõe.

pull müüdi 750 kr. eest.

Karjaostul N. Wene jaoks makseti Pär-

Aseri telliskiwiwabrik
tellimistega üle koormatud.

111-aastane kalender
nurgakiwis.

tuwõtjad tõstsid ta kätele ja paiskasid numaal keskmiselt loomast 180—220 krooni.
Liiwi keel ongi jõudmas furemisstaadiuWalgaS, Uue ja Puiestee tänawate nurmi. Wanad inimesed warisewad hauda ja mitmel korral õhku. Saabunut terwi- Kõige kallimaks loomaks osutus Th. Pooli
gal
wana majc» lammutamisel leiti maja
tas
südamlike
sõnadega
ERK'ide
liidu
Piistaoja
pull,
kelle
eest
wenelased
maksid
waid mõningais üksikuis taludes kõnel
müürist l826. aastast pärit kalender Täht-

tud wastu 2^'W.M, ümile, kuid pnljude

i"nwib on ,aetud rahuldamata. Ainult

«-oome oleks saadud iaata 5.000.000 kiwi
Wabrik tra'i,ustaI> väemas lO.rKX) iõOfX)

klwi rnug j ii ah tõrtnina la tnlwcf4 mis
meie teütžfummabrifute ajaloos esimeseks

sellesarnaseks juhtumiks. Suuremaid tellijaid
dakse lastega liiwi keelt. Liiwlased ise on esimees, Tartu ülikooli õppejõud mag. 750 krooni. Kallimaks lehmaks oli Tori raamat on trükitnd Riias ja ou sakiokeelne "n Äillomäe, Kohtla-Brwe ja uiwiõli õliTöölisi ou wabrilus praeau um.
masendunud ja lootusetus meeleolus riigi- (5. Po»m. Rahwahnlga poolt kõlasid Kaasiku talu peremehe J. Kaasikoja oma, Ärwatawasli ou kalender müüritud omal
kelle cest makseti 350 lrooni
bes 100 a
tajal maja tturgakiwisie.
wöimude uweuuiUu suhtumise tõttu" jlestwad elaguhüüdcd.

i

VOTOMONTAAZ 5. 8UURS0IDI L'
olid omaette
Eesti 5. snursõUln favorliiliUs ihm*1

sakslane kurt M a n s t> 1 d t niiit^s ej
tõelist suursõilu ja tuli kindlalt esikotaT
1<* senioride *rni|»ls. Oniii DKW->r«, mtj

hinnaks pidavat olema 1,5 miljonit K
senti, saavutas ta

nne rajarekord!, kihutati
107,75 km tannis.

Oma kiireimal rin jr il näitas ta tamiihi

rust ko«niiii 111 km. Man^i>liiti(
ühest klassist oli ka rootslane
S u n n q v i s t, kes senioriue grupis k

sõidu kestel püsis teisel kohal. Olnul
ka rootslase 1>KW nii kõnreväärtu 1
kai sakslase oma, siis meie niootorsp«j
dlpublik näinuks duelli, mida mei«*
jnootorsportlased küll niipea pakkuda {
suuda.

Kesti kiireimaks in o o t» r r a ]

t u r i k s o s u t u s V i 11 i a iii Hmiu

esimese suursõidu võitja, ja ontam

niiüd teiskordselt Rüjrihoidja K. 1* a 11
rändauhlnna. Hennok sõitis äõO.ocm .

celsioril" ja saavutas keskmiseks kiil

«eks km tunnis. See on H klal
uueks rekordiks. Y. Hennoki ja Kiil
hoidja rändauhinna kaitsja J. Tom
vahel arenes ä|?e duell, kord oli iiks
kord teine, kuid lõpu eel Tomson kukl
ja Hennok oli kardetavast rivaalist lal

Kiitustväärivat sõitu teiõd jnnioi
kes purustasid re« rekorde. A klas
tuli võitjaks 0. L u 11 e r ja B klassis
S u i d t, külffvankritejta masnnat4'l«'

Tammõu. Senioridest tull külir^anl
teiga masinate sõidus esikohale K. K
kelle kannul vapralt püsis S. Kletsk

Xii tähtsamatel aladel (SOO-eoin. s<
masinad ja seniorid kül>fvankrit«*»fa)

sid võidud võõrastele. TT võistleja
juhtus küll rida niasinarikkeid ja
äpardusi, eriti soomlasil eesotsas

Lampisega, kes oli snnnitnd kat

taina, kuid õnnekombel raskemad õi
tused selles ^kilomeetrite neelamine
kis" jäid juhtumata.
Taevataat oli mootorsportlaste
helde: hoidis taevaluuifid kinni niik

kuni TT rahvas oli jõudnud võil

austamiseni. Publikust jäi aga suur
lausa vihma kätte.

Pirital tekkis ümmarguse

tuhandepealine saba

oiuni büste seisukohal, kus viimased
mesed pidid kuni tund aejfa ootama

ne kui kõva vihmavalingu alt ptiä
omnibuse sisse varju.

Publiku poolest oli tänavune TT 1
dain eelmistest. Rahvast võis olla
tee ääres 10—12 tuhat (!!>!!>'». aa>U
25.000 inimest).

Esimesena startisid juniorid

torratastega. Esimesel ringil juh;i

Suidt, kuid siis sai ette L.

Kolmandal ringil aga kadus la ja

selg^is. et mees oli
Pätsi kurvil lennanud uperkuuti
Mees sai vasakust õlast põrutada ja
sakust käest vigastada. Surmeliaav
kohapeal.
Enne seda oli atra aset leidnud nni
rane õnnetus. Metsast välja eks;nu<

nes oli jäänud L. Johansoni nudina
stardipaika ligidal ja
pikakõrvalise looma surm oli mIi
pilkne.
..Arvasin kohe, et esa see hmd ei 18
da," lausus L. Johanson hiljem.
Neljandast ringist alates assis ed?
juhtima O. H a r p e. Ki kaheldud
võidus. Kaheksjmdal ringi! j äi ta aj
mumata: oli Kummi kurvil sõitnud

sina rikki, sununutaja toru lahii
Suidtil oli seega võit kiud»-l. konkurentsis oli väga tubli A k!a
fcm) junior O. L u t t e r, jäädes

Iie maha B klass? Suidiisi. Kii

startimist sõitis lõpuni viis. ^

Harpe. K. Johansoni ja Sootsi kat
inise tõftu polnudki auhinna saajamene võistlus a.ndis kohe kaks uu
rekordi.

Külgkorvidega masinate sõidu?

sakslane R. Knoes kindel esik«.lu<
Scnioride sõidus siHilo-masina i
starti 18 võist lv ja t.

Mau*feldt sõitis mõnisada mee
Summ vistiga kõrvu

ja läks kindlalt ette. Veldem
kolmandaks.

Neljaudal rln?il on aga L:unp.i.f

masi jõudnud ette, kuni

ringil l.ainpist nähtavale ei tu.r

Hilleni ilmub ta nukra ntixfcM
vaatajate hulka — madina! ik
Esimehel ringil langes välja tf*m:t n

vend Olavi ja lätlane Silin*. K. l.i
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Rfigihoidja auhinna võflft Villi Hennok.
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SAKSLANE K. MAN8FELDT SENIORI DE GRUPIS ESIKOHAL. KALLIS

vekonnskekegs" kvõl

DKW KIHUTAS 107,75 KM KESKMISELT TUNNIS.

pasfu*

Veläemani uperpall kurvil. Lampinen masinarikke ohvriks
Eesti kiireim ju

nior O. LUTTER

*j<t, jätawad tublisti

(vasakul) ja Ä(igihoidja auhinna

võitja — senior

oima üle.

V. HENNOK või
detud auhindade

ga. O. Lutteri ta
ga tema „manager" G. Kuura.

rujnamije puudumist! midagi teha
majade heaks. Näitena toob J» Öaiu
tjn walla, kus maksumaksjaid waw

tuhande ümber, aga wallamaja, kooli> ceskuiulikumaid. Kõrwal naabenoalnende suurus ja jõukus ületab wäikese

»ja oma, kuid nende .

li majad on wiletsamad k u»

kmise jõukusega taluomanikusealaudad.

aldade reform on hariduselu seisuko»
terwitataw ja wajalik.

TOTOMONTAAZ 5. SUURSÕIDULT. Vasakul — sakslane K. MANSFELDT ja rootslane R. SUNNQVIST, kes

maju. Kiita ei leia ta nendes midagi,
imajad enesest on rahuldawad, kuid
majas olcwa inwentari parandamiei ole linnapea Maramaa midagi teisamuti pole huwituseta märkida, et

sakslane Kurt Mansfeldt näikii eile alat mööda ka saksi. Knees.

uji waatleb J. Karu Wiljandi linna

na algkoolides raamatukson üpris «Litsemad kui
mõnes kohas maal.

irgmisena leiab hukkamõistmist kooli»
alkoholi tarwitamine. On saanud komet lm wallaikad tulewad koolimaja»
, siis kostitataks? neid söökide-jooki»

11 hoolekogud ei wõta oma

ülesandeid tõsiselt.

id koostagu oma eelat»d> ja kui wallitsuscd ei wõta eelarwe koostamisel
kogude nõudmisi arwesse, siis tuleb
teatada maakooliwalitsuse juhtidele,
.uifpoliuxilitsiise juht M. Hansen oma
tube-? andis selgitust uue põhiseaduse
mii-? irofpe kovliasjandusega. OhtupovfiHiiiiPfllitfufc dir. Kiisel esines üldsitTtVrciabign õpeta jn t e kaswatuslilust

jn ipisnta ttoprfe lahvatusest Üldsistt-

fnnMs rtlc Hoprtfiiõitnif Maisina.
s> incfnüdrib järgnesid läbirääkimi'uid

i õpetaja ei teinud oma suud lahti,
solek lõppes hümniga.

päcw.
MI üleivaatest selgub, on ka Harjumaal
induinas selline looniuwaslatie nähe,
ii!* tUTtcijo peab korraga' töötama kolja iohtcina klasside arwuqo. Edasi sel»

et nwöduuud looliaastal oli Harju-

nliiftnilibe* üle 8600 õpilase, kelledest

>es õpilast kannatas alatoitluse all,
12 proti. õpilastest olid puuduliku na-

ii^ia ja prots. wigaste hammastega,

limnjaboft oli häid ainult 26 prots., ra»
'awaid 18 prots. ja puudulikke 2f> prois.
'kjõiide olj ^«llumaal ametis 288, neu1.V> meest ja 133 naist,

rtvancmaiia kõneles Eesti õpetajate liidu

'roMv W. o r tn rahwusnm heli sest
jpetuio kongressist ja kooliuäituiest mööud iilwcl Pciriiiis, kuua koolijuhataja J.
i d >' r Tallinnast audis Harjumaa õpeiie võhjalikn iilewaade kirjatehnikast kui
eoiuoit £mrjumaal.

ui moel 5. haridusliidu peasekretär E.
nder oli esiucuud lühiiilewaateqa rahliso^li küsimuiest, algasid läbirääkisnised,

e !e-.-!r! Neholu koolijuhataja E. Oja tõi
niiiiiniiihliMia, et

iljnd õpetajad õiendawad omawahelisi
tüliküsimusi meel kroonukohtns.

w.^in aga liibu juures ellukutsutud an»
■nf.Vkohns vi Ieitmmt õpetajntenxthelisel
".ntu-Mo fafjonbnntifcf kasntainist.

•y^i'iiitish'1 cttelmitiid kiinmuste nl?
fii iõiKitnõltudes loid ja peale k-tunnilist
lõin'!' foosttlcf hümniga.

ioöukaswatatud metskk hukkus wabaduses.
-aar päewa tagasi läks Elwas adw.
>!e suivila aiast kaduma kodukasivatatud

as:ane metssokk. jteegi oli saanud hakm uliiflitii teoga ja looma aiast wärawa
dii tniiIsa lasknud. Põgeuew ja koertest
nuiatud sokk ilmus samal päewal Ki«
loalda. kus kartmatult lähenes põllul
vajaie. >tui nerd teda ohjadega Püüdma
kan.d. jooksis ta Enno talu metsa. Järg--

järgnenud halvemat. Pärast kukkumist,
Siia ikuuldus äkki ki'ljatusi stardiplatsi mis läka väga õnnelikult, arvas Ove ise Rong koosnes 36 kus oli 196 kari
le senioride ffrnpis. Omn I>KW-£H, liiillf. lähedal oleval järsul n. n.. Pätsil kurvil ja lähedailolijad, et masin on sõidukõlb- looma. Neist oli ostetud Pärnu ümbrusest
mMu. Siis ag^a masinat lähemalt proo põllupidajailt 13 wcig. 75 looma, Wändra
hinnaks pidavat oleinn 1,5 miljonit Eesti a-suvaJe peatlt.vaatajat© suust:
vides võttis see „ihääl«d sisse".
ümbruskonnast 8 wag. 41 looma, Antsla
senti, saavutas ta
Teldeman kukkus!
Veldeman istus taas sadulasse ja asus ümbrusest 12 wag. 66 looma ja Jõgewa
uue rajarekordl, kihutades

tõelist suurvõitu ja tuli kindlalt esikoha

Olles 1 liiga «(igavalt võtnud kurvi, ma siin kihu tarna. Vahepeal oli ta aga teistest
107,75 km tunnis»
riivas küljega maad ja VeLdeman tegi neli ringi maha jäänud, nii lõpetaski ta üinbrnsest 3 wag. 11 looma.
Oma kiireimal ringil näitas ta tunnikii õhu» mitu saltot. Enne seda. oli ta riiva- eelviimasena.
Esmaspäewal läheb järgmine rong.
rust koguni 111,N.'» km. Mansfeldtiga

ühest klassist oli ka rootslane K.
Sunnqvist, kes senioride grupis kogu
sõidu kestel püsis teisel kohal. Olnuks
ka rootslase DKW nii kõrgeväärtuslik ; Tulemused:

VHidft kuuiutab /ttopper.

esimese suursõidu võitja, ja omandas
km/t.
nüüd teiskordselt Riigihoidja K. Pätsi rus3.84,92
R. Alliksoo, Rudge — aeg 52.01, kii
rändauhinna. Hennok sõitis 350-ccm „Excelsioril" ja saavutas keskmiseks kiiru- rus 77,99 km/t.
A. Ilves, Triumph — aeg 56.05, kiir
«eks 88,64 km tunnis. See on B klassi rus4.72,33.
uueks rekordiks. Y. Hennoki ja Riigi B klass t
hoidja rändauhinna kaitsja J* Torn soni 1. J. S u 1 d t, Norton, aeg 44.06, kii
vahel arenes äge duell, kord oli üks ees,

me oleks saadud saata 5.000.000 kiwi
n" w. 'mi»ial' väewns 10.000—45000

""iil toad toi-taina ka toimete mi*

e rclluftmnuuhrjfutt a,aloos esimeseks
ic nim ete luhtumiks. Suuremaid tellijaid

-!>Iamae. »ohtla-^ärwe jo ^iwiõli õli-

im/1 011 ^õrikus praegu uin»

sel ajal tundiub see ooper eriti liiga

pikaks venitatud esimeses vaatuses, ju»
ba vähem huviäratav oma sentimentaal
suse ja brutaalsusega vahelduva siguga,
mis viimases vaatuses on eriti rõhutatud.

Siin on ka ooperi parim muusikaline
number, tuntud viisirikas tenoriaaria,

mis leidis head vastuvõttu, kuna üldine
ooperimuusika sisu on. küll harmoonili
selt. õige isesugune, kuid ei avalda suurt
meloodilist leidlikkust.

Lavalised tüübid pole meile siin kuigi
mille tõttu nende elamused ja
Laupäewal peeti Pärnus kalanduskoja lähedased,
tegevusviisid ei jäta tugevamat muljet.
Pärnu osakonna täiskogu koosolekut, millest Dramaatiline pinge on lõpuks kunstlikult

tekitatud ja ei mõju küllalt usutavalt.
Näitejuhil oli selle ooperi lavastusega
täita kaunis raske ülesanne. Noor la

vastaja E. Uuli oli püüdnud pakkuda või
malikult palju mängu, nii et tegelased!

guseid kalandnslikke kusimusi ning tehti jn- selle tõttu ei saanud kohati küllalt loo

kuni TT rahvas oli jõudnud võitjate

austamiseni. Publikust jäi aga suur hulk
lausa vihma kätte.

Pirital tekkis ümmarguselt
tuhandepealine saba

omnihuste seisukohal, kus viimased ini
mesed pidid kuni tund aega ootama, en
ne kui kõva vihmavalingu alt pääsesid
omnihuse sisse varju.
Publiku poolest oli tänavune TT hõre
dam eelmistest. Rahvast võis olla ring
tee ääres 10—12 tuhat (1936. aastal oli
25.000 inimest).
Esimesena startisid juniorid soolomoo-

torratastega. Esimesel ringil juhtis I.
Suidt, kuid siis sai ette L. Johanson.

Kolmandal ringil aga kadus ta ja peagi

selgus, et mees oli
Pätsi kurvil lennanud uperkuuti.

weetiS enam Tui ühe unetu öö. jõi Johnsom seltskonnas enam
kui ühe pudeli miskit, ja tegi lõpuks otsuseks „lö?waldc!da" Barrington:

— just seda sõna kasutas ta mõeldes Vurtoui ülesandele» sest sõna
„tapma" täitis teda hirmu,värinaqa.
Jah, ta teeb seda. Ta lõrwaldab Barrinfttoni. Lõppude lõpuks siin
neis hukatuslikes paigus 'gaüyt waritscwad tuhanded hädaohud. Barringoni wõib kiskuda lõhki metsloom, metslased wõiwad ta tappa, ta
wõib hukkuda mõnes metsatul'kah'us, mis siin nii sagedased, wõib lõpuks
surra soopolawikku.

Jah, tema, West, lä«fenb Burtoni ülesande ja saab tasuks 200H nacla.
Muidugi, tal on kahju, kõigest südamest kahju sellest noorest inimesest.

Mees sai vasakust õlast põrutada, ja va
sakust käest vigastada. Sõrmehaav seoti

Tõtt öelda, Barrington on tore poiss. Ta isegi päästis tema, Mesti, elu,

kohapeal.

West püüdis need mõtted eemale peletada ja uinutas miski abil
südamepiina, mis puhuti ei annud talle rahu. Õieti waadates, ütles ta

Enne seda oli aga aset leidnud omapä
rane õnnetus. Metsast välja eksinud jä
nes oli jäänud Li. Johansoni masina ette
stardipaika ligidai ja
piliakõrvalise looma surin oli silma
pilkne.

„Arvasin kohe, et ega see head ei tähen
da," lausus L. Johanson hiljem.
Neljandast ringist alates asus edukalt
juhtima 0. H a r p e. Ei kaheldud tema
võidus. Kaheksandad ringil jäi ta aga il
mumata : o*H Rummi kurvil sõitnud ma

sina rikki, summutaja toru lahti jne.
Suidtil oli swta võit kindel. Samas

startimist, sõitis lõpuni viis. klassis

-1u laetud rahuldamata. Ainult

„Estonia" teatri pidulikuks hooaja
avanguks tuli esietendusele Puccini

3. J. Tomson, Eesti, Norton — aeg
1.49.09, kiirus 92,91 km/t. (kiireim ring hatusele ülesandeks koostada kalanduse mulikult ennast ilmutada oma otsekohe
plaanimajanduse kama, mis haaraks kõiki ses kujutamisvõimes. Oli mõnikord asja
3.57 — 102,70 km/t.).
tut forsseertmist ja liialdamist.
4. V. Suni, Soome — Rudge, aeg 1.50,17, kaluri tegewusalasid.
Häid edusamme on hääleliselt teinud
kiirus 91.96 km/t.
noor
tenor P. Hallap, kes esines menutüle 20.000 kr. eest
5. G. Lönnfors, Soome — Royal En
kalt röövjõugu juhi Ramerrezi osas, laul
field, aeg 1.50,35, kiirus 91.75 km/t.
wõltsweksleid.
des oma kuulsa ra-ria viimases vaatuses
kord teine, kuid lõpu eel Tonison kukku# rus 91,99 km/t., senine H. Ferseni rekord Külgvankriga (10 ringi) t
Weksliwõltfija mõisteti 17x3 a. mangi- õige tugeva väljendusega. Minni peaosa
ja Hennok oli kardetavast rivaalist lahti. km/t.
majja.
kujutas väga temperamentselt oma. suu
1. R. Knees, Saksa, NSU — aeg Laupäewane Tallinna
Kiitu st väärivat sõitu tegid juniorid, Kttlgvaukrigai
ringkonnakohtu is- repäraste vokaalsete annetega I. Loo, kes
44.28,5,
kiirus
91.21
(serine
rekord
—
A.
klassis
1.
J.
Tammõu,
Rudge
—
aeg
53,25,
kes purustasid rea rekorde. A
tung terweni kulus weks'iwõltsija Julius oma soolo- kui ka duetinumbrites ühes
tui! võitjaks 0. 1 u 11 e r ja B klassis J* kiirus 75,94 km/t., senine H. Perteni re Vilbert 82.93 km/t.)
P. Hallapiga hiilgas dramaatilise laulu
Piperali
jüntegude arutamisele.
kord
69,42
km/t.
2. 8. Kletsky, Eesti, BMW — aeg 45.32,
Š u i d t, külgvankritega masinatele I.
Iu-lius Piperalil, 29 a. ivana, oli korraga viisiga ning kõrgete toonidega.
Ta mm õu. Senioridest tull külgvankri 2. V. Tomasov, NSU, — aeg 54,01,5, kii kiirus 88.09 km/t.
Iseloomustava sherifi kuju kehastas
arutusel 17 weksliwõltsimist, millised toimi3. H. Perten, Eesti, Gillet — aeg 49,58, tud 1936. aastal ja käesolewa aa?ta alul. tabavalt K. Viitol, pakkudes oma ette
tega masinate sõidus esikohale R. Knees, rus 75.09 km/t.
kiirus 81.19 km/t.
kelle kannul vapralt püsis S. Kletsky.
Seniorid (25 ringi — 169 km.)»
Kogusummas on Piperal wõitsinud weksleid kandes rohkem kõnet kui laulu. Diktsi
Nii tähtsamatel aladel (500-ecm. soolo- C klass (kuni 500 eem)»
4. J. Melderis, Läti, Hari. Davidson — 2280 krooni wäärtiijes, kusjuures üksikute oon oli selle tõttu väga selge, kuid hää
masinad ja seniorid külgvankritega) läk- 1. K. Mansfeld, Saksa, DKW — aeg aeg 52.49, kiirus 76.80 km/t.
mofs-fite summad kõiguwad 3f> kroonist tinti lest jäi puudus. A. Rinne esines edukalt
sid võidud võõrastele. TT võistlejatega 1.34.07, kiirus 107,75 (kiireim ring 3 min
250 kroonini. Wõltsweksleid Piperal dis- kahes osas, mängides elavusega.
Riigihoidja
K.
Pätsi
auhinna
kiirema
juhtus küll rida niassinarikkeid ja muid 38 sek., 111,65 km/l.). Senine R. Lam- Eesti sõitjana sai V, Hennok, EMSK konteeris ja andis endiste wekslite pikett- Väga tüüpiline oli kelneri osas K. Ots,
äpardusi, eriti sooni lasil eesotsas R. pise
kui ka K. Savi rändlaulikuna.
rekord oli 99,78 km/t.
auhinna päris K. Mansfeld ja Tal dusels mi'Imes Tallinna pangas ja ka Tartu samuti
Lainpisega, kes oli sunnitud katkes 2. R. Sunnqvist, Rootsi, DKW — aeg linna
üldine ansamhl oli tublisti ette valmis
pankades.
linnapea
auhinna
kiireima
juniotama, kuid õnnekombel raskemad õnne
rina sai J. Suid t. Lisaks neile oli veel Kohtus Piperal tunnistas end kõigi? ette- tatud, eriti koori ja orkestri osas, mida
tused selles ..kilomeetrite neelamise ves 1.35.13, kiirus 106,51 km/t
rohkesti auhindu, need jagati välja õhtul pandnd wõltsimisis süüdi. Ringkonnakohus juhatas kindla käega ning hoogsalt R.
O.
Veldemanil
oli
kiireim
ring
3.53
kis" jäid juhtumata.
mõistis ta igas wõltsnnijes eraldi 3 aastaks Kull. Teater oli rahvast täis. Tegelastel
EMSK
ruumes korraldatud banketil.
min.,
s.
o.
104,46
km/t.
Sakslasel
Kneesil
Taevataat oli mootorsportlaste vastu
oli suur edu. A. Lemba.
wangimajja.
helde: hoidis taevaluugid kinni niikaua kiireim ring 3.50 — 105,82 km/t.

astatult Euuo talu metsast kätte. Loom
-'haveal hukata.

'.".--n. .'iwile. kuid paljude

Kalanduse plaanimajandus.

B klass (kuni 350 eem):
kui sakslase oina, siis meie mootorspor1. V. Hennok, Excelsior — aeg
dipublik näinuks duelli, niida meie oma Juniorid (10 ringi — 67,6 km,)»
1.42,49, kiirus 98,64 (kiireim ring 3.59 — osa wõttis 17 isikut, teiste hulgas ka lalanmootorsportlased küll niipea pakkuda ei A klass (kuni 250 eem)
km/t.). Senine rootsi. E. Bogen- duskoja eriteadlane sekretär A. Määr.
1. O. Lutter, Rudge, aeg 44.26,5, 101,84
suuda.
holmi rekord oli 96,79 km/t.
keskmine
kiirus
91.28
km/t.
Senire
re
Kuigi koosolek kwoorUini puudusel otsuEesti kiireimaks mootorrat
oli J. Tomsoni nimel — 79,46 km/t. 2. S. Somerkorpi, Soome, Norton — scid ei saanud teha, siiski arutati mitmesu
turiks osutusYilliam Hennok, kord
2. R. Triik, Velocette — aeg 47.46, kii aeg 1.46,45, kiirus 95.00 km/t.

konkurentsis oli väga tubli A klassi (250
eeni) junior 0. L1111 e r, jäädes väga vä

uu' telliskiwiwabrik on tellimi»11 !r ntntuh. Piaegu on tellimisi wõp.

„l&(avlapi

LauPäewal läks esimene roni} Icmawu sü võrdlemisi vähem tuntud ooper «Tütar
gisel meie põllupidajailt oštetub karilooma laps Läänest", mida omal ajal (1911)]
Eesti 5. suursõidn favoriidiks peetud väljalangemise järele pääseb Veldema- nud Rumimi ikurvii puud, millest aga ei dega üle Walga Irboska laudu N. Wenesse. etendati hea eduga New Yorgis. Praegu

olid omaette klassist, junioride sõitu jälgimas. Paremal — stardilipp lehvis!

el vaewal sai adw. Tuul soku raskelt

lseri telliskiwiwabrik
«Ulmistega üle koormatuö.

1% Karilooma R.
Venesse.

he maha B klassi Suid<tist. Kümnest

Harpe, L. Johansoni ja Sootsi katkesta
mise tõttu polnudki auhinna saajat. Esi
mene võistlus aoidis kohe kaks uut TT
rekordi.

Külgkorvidega masinate sõidus oli

sakslane R. Knoes kindel esikoha mees.
Senioride sõidus soolu-masinuilc tuli
starti 18 võistlejat.
.Mansfeldt sõitis mõnisada meetrit
Sunnqvistiga kõrvu

ja läks siis kindlalt ette. Veldeman jäi
kolmandaks.

Neljandal ringil on aga Laanpinen "te

mast jõudnud ette, kuni seitsmendal

ringil T.ampist nähtavale ei tule.
Hiljem Uinub ta nukra näoga pealt
'vaatajate hulka — masinarike.
Esimesel ringil langes välja tema noorem
•vend Olavi ja lätlane SllinS. R, LampiseJ

nüüd aga...
endale, ta polegi nii palju tänu mõlgu Barringtonile. Metsatihnikust wäljatunginud elewant tähendas lõpuks hädaohtu ühewõrra neile mõlemale
— ja nad mõlemad tapsid ta kaitstes oma elu. Kui Barrington ei oleks
surmanud elewanti, see oleks tunginud kallale ka temale. Ja siis: Bar»
ringtonile oli waja jahitrofeed: elewanti ei õnnestu igaühel tappa!
Ei, Barrington mõtles kõige wähem tema, Westi, päästmisele. Liht»
salt kujunes nõnda wälja. Mingit erilist teenet selles tema poolt ei ole:
teda ei juhtinud armastus ligimese wnstu, waid jahimehekirg.
Suurt poolehoidu West Tonyle ei tunnnd.
— Uhkustaja! — ütles ta endale mõttes. — Peab ennast teistest pa-

remaks ja hoiab ilmsesti meist eemale. Johnsoni kui ka minu peale
«aatab ülalt alla, isegi põlgusega. Arwatawsti kirjutab Londoni, et
need siin joomad ja laisklewnd, on asjad laokile jätnud.
West tundis end äkki sügawasti haawunnna. Ei, sellist suhtumist ta
ei talu. Ta näitab sellele tõusikule, sellele Londoni srandile, vt temal,
Westil, on enesearmastust, ja et ta oskab oma waenlastega armeid õiendada. Ta ei ole nende hulgast, kes lasewad end põlglikult alandada. Oh, ei!
Lühidalt West, saanud teatama maewaga summutada endas sisetunde
hääle, tegi kindla otsuse. Ta „tör»»aldab" Barringtoni. Muidugi! Enam
ta ei wiiwita. Barrington saab kõrwaldatud, teelt eest ära lükatud. Maja

ainult mõelda wälja mingi usaldataw abinõu. Peaasi on enda masttl
mitte kahtlust äratada. Lawastada mingi õnnetus, korraldada nii, et
Barrington hukkuks etsinud kuuli läbi, uputs jõkke wõi põleks ära. Kõige
parem oleks lasta ta maha mõne marjendi tagant jahil: siin on wõi ma-

lihid igasugused juhused. Kuid Barrington hoidub wiimasel ajal ühistest jahiretkedest kangekaelselt tõrwale. Ta nagu aimaks midagi halba.
Iga kord wabandab end töörohtusega. Kui õnnestukski weenda teda ühes90

— Mitmesugust, — wastas Tony ebakindlalt. — Kutsusid ükshaa»
wal ette üksikuid neegreid, osutasid paberile, käskisid käe üles tõsta nõus»

oleku märgiks, — ja pärast osutus, et nad on lepingu teinud lubades
mitmeks aastaks walgetcle töötada. Kui nad aga keeldusid töödele minemast, saabusid Abnmist politseinikud ja sõdurid, tungisid kaugele dzhunglisse, üksteise järele otsisid läbi hurtsikud — ja püüdsid õnnetuid lepingusõlmijaid.

— Mis tööd need siis olid? — küsis Tony.

— Raiuti ja juuriti puid, puhastati nad okstest ja koortest, seoti
parwedets ja saadeti jõge mööda alla Abumisse — just niisama nagu
praegu. Peale selle walged külwasid siin, mustade käte läbi, hiigelsuured
maatükid täis riisi, lohwi, kakaopuid.

Ilmusid ülewaatajad — esiteks ainult walged, hiljem omad mustade hulgast, kes raha eest müüsid endid oma kaasmaalaste wihaseimatele waenlastele. Nad olid palju hullemad eurooplastest, ja iga wäikese
eksituse eest peksid neegrid kas wõi surnuks. Kui aga neegrid ei tahtnud
täita nende käske, tulid Adumist sõdurid ja karistasid julmalt mässajaid.
.Kord sõitsid jälle siia tähtsad prillidega isandad nahkkottidega kaenla
all, kutsusid endi juure suure Naku, da-rau suguharu pealiku, panid ta
ette hunniku raha ja tõlgi kaudu palusid, et ta müüks neile poole sugu»
harule kuulumast maast, juure arwatud ka jõeäärne kallas. Pealik keeldus

uhkelt. Mõne aja pärast tulid walged jälle. Jälle istusid Dzhamsi jõe
kaldale laua taha ja asetasid lauale kotid uute hõberahadega. Tõlgi kandu
hakkasid nad ükshaawal hüüdma wälja kokkukogunenud neegreid, andsid
igaühele peotäie uusi rahasid ja käskisid tõsta üleS käe.
Alles pärast neegrid said teada, et sellega nad olid annud nõusoleku
oma maa müümiseks.
Kõik see oli üles kirjutatud ja protokollitud, kinnitatud tähtsate pit-

saritcga, ja osa dzhunglist ühes kaldaäärse ribaga läks wastu pealiku
tahtmist üle walgetele. Suur pealik katkus endal wiha pärast juukseid
peast, kiskus tükkideks oma niudewöö, häbistas tuliselt neegreid, keS olid
end mõne rahatüli eest müünud eurooplastele, sajatas ja needis walgeid
— kuid kõik see ei aidanud. Maa läks meretagant saabunud tähtsate
isandate kätte — ja Tzhamsi kallastele ilmus niinimetatud metsakontsessioon.

Sest saadik suur pealik Naki, wihkab eurooplasi kõigest hingest ja ei
taha nendega tegemist teha. Kui nad saadumad dzhunglitesse, ta ci tule
,Kiik juure wälja.
— Arwntawa-Zti ka teiste suguharude pealikud ei ole walgete wastu
kuigi sõbralikud? — küsis Tony.

— ei! — wastas Abu. — Peaaegu lõik nad wihkawod neid.
Võitlus naise pärast. — „Vaba Maa" romaar
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!ba warem 2 korda, >Fine'i iihwardnjt ühekäigulise kao naoz.
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1111 wuiiuyut?
luuucu
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>nangina kui
riiaivea-läi miili.
Eiletnu
mängitiigosin
sai samasuguse saatuse osaliseks,

m. Kuninaa tähil atnah uiirnh.h V sTemmerlng.s 4. wooru. See moor nätas, Flohr mustadega näitas jõulist män-

na
..

- .^. 5^ awao piiTatuo^Jce-- .wead hattawad sagenema sealjgu 3eite
ja wöitis
austerlase
Eliska
sese.
wõiduga
maailmameistri
kandidaat

wark shotlastele oma wärawad. Koos! wõistlewate suurmeistrite jumes.'

surus end esikohale Reshewski kõrwal.

lvaega läheb majesteet sealt Newcast- \ Partiis Prow - keres käls Eesti Partii Reshewski-Capablanca
le'i. Kuningas
seisu- > saawutas wmduselsu. ttuld tteres läks tasawägiselt ja lõppes wiiki.
v, 's: --awõiks
•• ■ weel
r - *oma
• * !meister
on turniiri eesotsas ^lohr ja
korda Paa^ta, ^est ntt Mglt^e km fci t on waremaltki tihti ummikust wälja rabel-i Praegu
.

jhoti presbnteriaanlased oleksid nõus > nud. Seekord awitas teda selles Petrow, kes Reshewski 3 punktiga. Keres püsrb end,temaga kokkulepet sõlmima. Nad nõua- õ2. käigul läks oma plaanidega segi, tegi selt 3. kohal, kuid seekord mitte koos Rogo-

innh ahtuft et tr, mõrase kaigu ;a loodetud wõidu asemel! liNlga, wmd Fine lga. Neil mõlemal on
ainult, et ta heaks kndaks )hon alistuma. Seega faawutas Keres 2^ punkti. Turniiri saworltt ja eksmaa-

covenandl, sisse seaks presbüteriaan- oma esimese wõidu. Petrowile wõis see! ilmameister Capablanca on üeresest kogulikn kirikukorra Inglismaal, annaks kaotus tunduda eriti mõru — andis see ju^ni tagapool oma 2 punktiga,

sõjamäe nina 90 naztaU temale järjekorras juba 3. nulli. Järgnewad mehed on: Rogo,ln V* p^

i Ctfstat» Dramaatiline oli lõpp partiis Roao- Eliskascs 1 p. ja Petrow punkti,

IulelSpjealarm Nõmmel.

imenud. j

Harju brigaadi pealik kontrollis Nõmme tuletõrje

wõimeiö. — Esimene prits minuti jooksul tu

Kuningas antakse parlamendile wälja.
li kahju kohal.
Nüüd lepiwad shotlased ja inglased
kuninga saatuse üle kokku. Shollased j Pühapäewa hommikul kella 6 ajal ära-.majas. Varsti tuurasid Nõmme tänawciid

koihustilwad Inglise piiridest lahkllma ! tas Nõmme elanikke unest tulekahju sireen, mööda kuleiõrjeabinõnd — auto- ja känning ktlninga Inglise parlamendile ' ^uli Pidi olema lahti puhkenud Vabadus» j pritsid pooluniste näqudega kiiwrimeeste.ia,
püüdsid
üksteisewõidu
wõidukiiremalt
kiiremalt õnneõnnewälja andma. Selle eest saawad nad ^ puiestee ja Hiiu tänama nurgal aselsewas t kes kes
vüüdstd
ükc-teiie

misest wäsinud, Oliveri rabsawäel on nib oma kindraleid alistuma. Kui inglastelt 400.000 naela, millest esi-'
ikerge asi neid laiali ajada. Nagu Karl tahab põgeneda krahw Mont- mene pool maksetakse otsekohe pärast j sa st wäsinud rahwale rahu.Parlamenraudflambrid nmbritsewad waenla- rose'i juure Thotimaale, tuleb teade, shoti wägede sahktimist Inglise pin- ^ di mägede juhataja sir Thomas Fairsed kuninga wäge, üks rügement teise et krahw ?lrgyle'i poolehoidjate wägi italt, teine pool kahe aasta Pärast.' puidleb wana kombe järgi wninga
järele on sunnitud alistuma. Nähes David Leslie juhtimisel Moutrose'i Enne lepingu lõplikku kinnitamist fätt, Harborough'jt Peale sõidawad saoma mägede häivinemist tahab ka ku- wäe on häwitanud. Montrose wangis- paluwad shotlased weel kord kunin- aadlikud himitarae ridastikku wasningas lahingusse tormata, et seal lau- tatakse ning hiljem huka-takse. Kunin- gat, et ta Shoti parlamendi ja waba- w, et teda terwitada, rahwahiilgad
geda, kuid keegi aadlik kisub ta hobuse ganna Henriette'i katsed Prantsus kiriku õigused covenandi näol kinni- !h"iskamad tee ääres kunmgale. Karl
tagasi ning sunnib teda kihutades ^'ei- maalt uut wäge koguda ei anna tule taks. Siis kohustaksid nad kuningat °n rõõmits: kui rahwa meeleolu sääcesteri põgenema. Laialipõgenewat musi: ta saab kokku waewalt 4.000 parlamendile mitte wälja andma ning rane on' Nis on weel wõimalns midaratsawäge ajanxid parlmnendimehed meest, kuid need ei saa kuskil maan Shotimaalt walitse'ks kuningas kõigi! M teha. Wõitjana sõidab kuningas

tuskohale jõuda.

Lsa iäsiprits-ö kihutasid tulikahju koha
suunas Veoautodel, osa aga meeslesl järelweetuna^ Äoos priisimeeslega tõttasid õuuetuskoha suunas ka politsfinikud küll ialtili,
küll jalgratastel. Ka paisud erarsiklld naisid
asjast hnwilalud ol<wat ja jooksid hiugelda»
tulikahju kohale.

3nur oli aga eraisikute pettumus ja iu>
lelõrjujate rõõm, kui nad
jõudes tulilahjn kohale ei leidnud seal ees
ei tuld ega suitsu.
kõikjal taga, 14 km. kangusele lahingn- duda, sest kõik Inglise sadamad on kolme riigi üle. ' -Usse Holmby lossi wärawaist, see loss
Küll
aga
möksid
neid s?al wasku tlil«'lõrje
Kuid seegi katse nurjub ning kunin- 'p^b nüüd saama tema wanglaks. Kuwäkjast' kestab jälitamine, fi.000 fit- protestantidesõbraliln laewastiku käes.
Harju
brigaadi
pealik
Sori, Nõmme tule»
ga wäljaandmine on otsustatud. HnLk ^ uinga wabariiklikud wastased jälgininglikust ratsanikust pääselvad waid

lorde saadetakse parlamendi poolt imestanult rahwahulkade

korje peamees Tirolkin adjutandiga ja

Newcastk''isse, et kuningat wäärikaZt uteeleawaldusi: kas see ongi siis see kohalik politseikomissar Jaansoo, kk? sal^iwastu wõtta. Lord Pembroke saadab küpsenud rahwas. kes kuningat nähes sid iga ülsiku pritsi sa mehe kohaletulekut
kuningat Holmby lossi Northamtonis , sohe unustab kõik, mis ta on teinud asanäitajaga näpu wahel.

Tema sõit kujuneb ootamatult nagu wis ta Homme jälle uuesti teeb,
pidulikuks wõidusöiduks. Iga! pool kui tal ainult wabad käed on. Peab

Selgus, et brigaadi pealik Sori ja polit-

ieitomiesar Jaansoo olid tahtnud rtalK., kui
Viiveli tegutseb Nõmme tuletõrje õnnetuse
wõetakse kuningat wastu waium^tuse- hoolitseiita, et ta teiskordielt enam puhul, ning olid selleks korraldanud pühaga, sest tema tagasitulek tähendab sõ- rahioast orjaõ:aba ei saaks.
päewa hommikul ootamatult tulikahju ü!dhäire.

Tagajärjega oldi täiesti rahnc,
ü>l esimene autoprits nelja mehega jõndi?

kohale juba IV? minutit pärast häire al

wastu mõnes ncegrikiilas. Aohnfon ja West põiklesid millefiipämst wastuscst

kõrnmle, kui ta neilt selle waenulittuse põhjust küsis. Riiud ou talle kõik
arusaadaw.
— Nii et suur pealik Naku minu suhtes tegi erandi? - küsis Tony.
— Jah. Massa päüctis omaenda elu kaalule pannes ühe tema kaasmaalasist, ja meie neegrid ei unusta iialgi head, mis meile tehtud.

— Täpselt samuti nagu ka kurja! muigas Tony.

— Lh jaa! — hüüdis Abu. - Kurja me ka ei unusta iialgi ja
warem wõi hiljem tasume selle eest kätte.

— Aga suur Raku ei tasu siiski «valgetele kätte selle eest, et nad
pettusega wötsid temalt ta maad?
— Weel pole kättemalsu aeg tulnud. Aga see tuleb. Massa wõib
selles kindel olla. Tuur pealik ei jää enne rahule, kui temale tehtud ülekohus on heaks tehtud.

— Aga kui walged ei arweöta tema nõuetega ja köit jääb wanawiisi?

^ Siis... *

Abti tõstis silmad taewa poole ja ohkas sügamast!.
— Siis wõib juhtuda suur õnnetus'
— Milles see awaldub?
Abu lahutas lüsi.

-r Massa ei tunne weel neegreid. Nad wõiwad hirmsasti kätte
maksta. Kui neid mi hale ajada, wõiwad uad kõik põletada, ega hooli
omaenda hurtsikutestki. Ühest suure pealiku söuast on küllalt, jätkub, et
metsakoutsessioou siittils leekides. Aga teie ei tea, mis tähendab tulikahju neis paigus. Ta haarab ruttu hiiglasuured maaalad.
Tony lastis pilgu iile kauge dzhungli käia, iile kaldaäärsete palmide,
üle banaanide, baobabide, hiiglasuurte katkuste, mis seinana kaswasid
piki kallast — ja mõtles, et süütematerjali oleks siin enam kui küllalt.

Kuid seda ta muidugi ei tee: ta sai jn metsakontsessiooni pärandnseks oma isalt! Ta «nuidngi teab wäga hästi, millise ülekohtuga koutsessioon on saadnd, knid asi on jnba seadn-likult kinnitatud ja muid
pole midagi parata.
Touyl oli ätli kauge soow aidata simrt pealikut Nakn't ja tema kaasmaalasi, et nad saaksid tagasi maa, mis neilt südametult rüüminkise teel
ära «võetud. Aga kuidas seda teha?
Touq silmad põlesid wihaselt ja ta käed pigistusid rusikaisse. Mida
rohkem ta mõtles, seda tngewamini tõusis temas soow wõtta midagi
ette, aga mis?
Abnmisse saabudes läks ta ühe inglasest juristi juure: wõib-olla see
annab nõu, mis on wõimalik ette wõtta.
— Ma tean wäga hästi, mil wiisil metsakontsessioon Dzhamsi jõe
kaldail läks Burtoni ja Ko. kätesse, — ütles jurist, kui ta oli Tony jutu
ära kuulanud. — Omal ajal see asi andis Abumis palju kõneainet, ja
««eegrid olid nii erutatnd, et walitsltswõimud pidid erilised abinõud tarwitnsele wõtma eurooplaste kaitseks.

— Jah. Kadunud Burton kuulus sedaliiki tegelaste hulka, kes eesmärgi saawutamiseks oli walmis astuma üle laipade.
— Kas tõesti nüüd ei saa enam midagi teha?
— Ei. Tehing muudeti omal ajal seadusepäraseks, kontsessiooni
omandamise leping on kinnitatud pitseritega ja allkirjadega — ühe sõnagu, juriidiliselt pole midagi teha.
— Rii et tilleb leppida selle ülekohtuga.
Jurist kehitas õlgu.
— Samasugusele ülekohtule on rajatud õieti kogu asumaade poliitika. Kõik, inida walged walitseivad asumail igasuguste «võimalike laiuste
all, «võeti pärismaalastelt jõuga «või kawalusega.

Tony wäljus juristi juurest uukras meeleolus. Uas siis tõesti midagi ei ole parata? Selle inõttega tn ci tahtnud ega suutnud leppida.

kõik see mrtsakontsessioon rööivsaak. Kakvalus, pettus, «võõra wara oman-

damine on inister Burtoni hiiglasuure rikkuse aluseks. Kui Burton oleks
aus inimene, ta annaks riiölvitud «uara ueile, kellele see kuulub õiguse
järele.

ZM mehest oli poole tunni jooksul kohal 148,

nende seas ka mõned naistuletõrsujad.

^äire korraldajad brigaadi vealik Sork
ning politseikomissar awaldasid mee>kon»
nale tänu kihv tegutsemise eest ja atiMlda-tid Inotv.it, et tuletõrjujad seda warahominikust aratai
pah
üem.Nii
nililahju lõppe-- taluõue abinõude prooini-ga vabaduse puievtce ja Hiiu tänama naigal platsil.

Hiline pikne Taeweres.
Laupäewal läks üle Taewere walla hiline
äikeseilm. mii puhul p^kue lõi iisie Haaku
algkooli maiia: Vi-'äik purustas kout na ja
kurssi ahju. 2a:mis Naciis wiibis pikie ajal

ka Läti lipud. Kella II paiku aietas
llamaa malewa pealik masor Tarmak
genute mälestussambale p<rrja kaitii
naiskodukaitse ja teiste kaitseliidu

organisatsioonide niinel. >

Malewa paraadil oli ligi kolin tühi!
gelaft. Kohal olid kõik malew!onnad
saeskadron, jalg- ja mootorratturile
konnad, patareimehed ja muu fa: 1 f^

tehniline koosseis. Paraadi toetti-:

Ralaöngitsejad Ka^i
oru tiigil.

Kändauhinnad wöitis major Wingi«
Laupäewal korraldati Tallinnas
kordne kalaõngitsemine Kadrioru t
Osawõtjaid oli Tallinna jahimeeste
kalastuSspordi sektsioonist 13, Tallinna

tastusspordi seltsist (Keila-)oa) iva
tuswalitsnse ohwitseridekogu kalas:usip
sektsioonist 7 isikut. Peale nende oli
küminekond õngesportlast mäljaspoolts
ganisatsioone. Ämetikohuste läüiutse

puudus Tallinna jahimeeste ieltii kas
sektsiooni esindaja ning eelmisel
rändauhinna wöitja dr. i\. Lind.
Ongitsemine alga? kell 2 färma!
kestis kella L-ni õhtul. Kalasaak oli

mäitlem tui eelmiue kord. Kaks rant
hinda wõitiS major W i n g i s i a a >.
õngitses war.«wal. kal.-sp. srktstooni
me na.

Tiigi ümber wõiS näha päris tus
õngesportlasi. nagu adw. M 0 I d e

dir. K. Graudinit, Krakt!

H i n t i, E. Kimbergi, M. ?
s e l t i, suurkanptnees J. T u s t i t
abikaasaga, J. Plasma nit sa

teisi. Kokku oli wälja tulnud üle õ

seja. Bäledamaks õngitsesaks oli k::fl
Tusti, kes aina tõmbas kalu tiigilt w
kuid need olid wäikesed särjed. Ajia k
jaoks head küllalt. Paar ilusat kokre l p
tal tagasi wette. Lngitsesad ihaldaüd 1
suuri kilolisi ja raskemaid kokri mai kc
kuid seekord need õnge ei wõtnud.
Tänawu enam Kadriorus õngitlennl
korraldata. Lngitsemist jälgis pal-.u ut^
himulikke.

Tallinna Linna

[
Teateid kursuste kohta anta'<se
vastu iga päev kella IU— 1 c. 1.
pärast lõunat kella 17 — 19. Öpl
esmaspäeval, 20. septenj

Avaldised tuleb esitada kuni
Õpetatakse: raamatupidamist, ki
Kiriavahetust, eesti ja inyl> e
ma andus- ja kaubandusteadust,!
kaubanduslikke eriaineid. Võim/
ka äri- ja koritoriõpilj

Aadress: Sakala 51, tel. 455-i

ka laol-iiihataja A. Äilli-te poeg Cndel.
Poii" ja- aga purunema ahju kimuvit pau-

t innata, i^r.fla iabjti pimi-iaind ahju
tujul ou 200 kvnoui.

H. Pezold

Saksa-Eesti

ninc^ saksnkec!so gammat I Sv> osa-

üksiku sut^a i' oneetilise ja t-osli-

Tallinna Kodunduskej
Tallinna Kodumajandusk(
Linna Naiskutsekooli maj

I kl. ja Tallinna Kodutöö
duse haru (end. Tallinna
Täienduskool) I kl.

, a. -äep-irane ^nnrns. Eriti sobiv
ko ilirie!c, isfõppipi^ ja i^ajjaevaseks kasutam seks.

Hind kcidf»lult kr. 3.—

K. - ü. .Rahvaülikool"
Taitinn, Harju 48, Pärnu mnt 10

Ui

Pühapäewal oti linn lipuehtes. 5

ja omawalitsuseasutised olid pannud

pandud lennult, ifa in ees konna iildarmuga
oldi täiesti rahul, sest

Duncan West ei leidnud endale rahu. Kui ta täidaks Burtoni ülesande, s. t. kustutaks elawate kirjast Touy Varringtoni, saal" ta 200ü
naela ja lisaks weel anietikõrgenduse. Wõimalik, et ta asuks ise selle

mõista.

likul panid langenute mälestusiaii

pärja, kuna õhtul Wõnnu meeskoor
kontserdi .Koidus".

ülesande kõrgusel sa täidab tema txa!e

17.

net, ta kaotab teeuistustoha. Burtou audis talle seda taunib selgesti

fed filmiti.
Pidustused alltasid õieti juba lanp>
millal saabusid Läti kiilali,ed. kes õini

autoprits ^ mehega ning lfi minuti pärast
saabus juba eumene käsiprils, mis näitas,
et Nõmme tuletõrjemeeskond seisab oma

taskusõnastik
366 Ihk. tihcrlnt ktria. iiie 12.0^0

Johusoni asemele, kes lollist peast andub ,i!ja rohkem joo,visete ja ajab
kontsessiooni asju ivaga hooletult. U11 i aga tcnm, West, ci täida iiUsnn»

<*

saks weel üle 300 naiskodukaitsete
ja paariau" noevtettoft jo foM.iiuan
tift saabus üle poolesaja külaliie. Z
hoidja ja walitsuse esindajana wiibis
dnslus:-'! haridusminister kolonel
son. 5tohal ott ka „Ee-2ti Multuurf
operaator, kelle poolt kaitseliidu pik

gust. Poolteist min. hiljem oli kohal ka l<ine

— Oli see weel praeguse kontsessiooniomanikn isa ajal? — küsis
Tony.

— Jah, eurooplased mängiwad siin tulega. Kasuiha paneb nad
unustama igasuguse ettewaatuse — ütles ta endale.
Eespool paistsid juba parwed ja «viimased paadid, mis neid saatsid.
Siin suundub Abuiuisse osa saagist, nulle eurooplased ahuitsewad maalt,
mille nad jõ»lga jn kaivalus^ga rööivinud päriselanikelt. Tõelikult on

Sakalamaa malewa,
tapäawals Viljandis
kogtttli.- malewtast ÄXX) ümber, neil

Capablancal oli häid wöidumõimalusi, j

witab wastuseadmisega, kuni see on hi- \
'kaitseks nende poole, kui juba ründa- ma. —Otsustatakse paberid saata par-j
wad seljatagant uned jõud, dragnnid lamendi käsutllsse.

On, töfi küll, ka selliseid, kes peawad eurooplastega ülal kaubanduslikku
wahekorda, aga nendele waadatakse kui äraandjatele.
Tony jäi mõttesse. Ta meenutas, kui ebasõbralikult teda hiljuti mõeti

PLHapSewal pühitsesid oma 20. ai
maa ja Wõrumaa. Sel puhul olid s^j
masse linna tuli suurel hulgal kottu ]
bu Wõnnu polgu esindus ühes Wõnr

Laupäewal lõpetati Semmeringi maa- söandas teha juba wiigipakkumise, mille
!ilmameistri kandidaatide turniiril katkesta-! Rogosin loomulikult tagasi tiikkas. n»no
tud partiid. Selleks oli waid partii Kapa- juba .13. käigul, j. o. läik hiljem
v l a n e a - $ i»e, mi* oli katkestatud ju- ^ wiigi asemel alistus? Ta ei pannud tayele

siin palwe Iiri ajutisele walitsusele parlamendi kasutusse mng oma poot- = Rogosin tuli awangust wälja! Täna mängu ei ole, sest teoneb maleturhingumvll.
kõrgemaist rttgtameteist tagan- paremusega ja hea mänguga suutis peagi miri ümberkolimine Semmeringist BadeKilkenny's,
et kutsuda iirlaste abi- uazad
Kuid juba on paremal tiiwal ratdaks. Kuid kuningas loodab oma was- luua endale üleolewa seisu. Nagu eelmis-1 nisse, mis on umbes 3tt km Miinist lääne
sawägi ooberst Whalley juhtimisel tiM' wäge parlamendi protestantlikkude taseid kamaluieaa üsp tes woorudeski, nn ka seekord hakkas wõit pool. ^
fnrS . «S> \ <. paistma Rogosinile. kuid wöitja poole tööHomme wmstlewad: Keres-Ewkases,
ginnd wa st aste peale ning enda ees sõprade häwitamiseks. Wäejuhid, kes firi-rtnh
ju ao lord Tigbtzle. tahan wastutusrikas — ta ei tohi wääratada. > >5^ohr-Reshewski, Capablanki-Rogostn ja
seisivad wäeosad sundinud üle soo põ neid kirju loewad, on keeletud: see on new Presbüteriaanlasi sa wabakirikla- Rogosin tegi 2 halba käiku ja wõit ähwar- ^ Fine-Petrow.
genema. Waenlaste keskkoht wasakult jn isamaa reetmine, mille eest omal si (puritaanlasi) nii kangele wiia, et das hakata käest libisema. 37. käigul Finej
on pa>ljastaltnd surmamaks löögiks. ajal krahw Ztrassord surma mõisteti,
minuga kokku lepiwab ning üks-!
Juba tormawad Cromwell ja Fair- jnndlasti pöördub Oliver sõjanõukogu! nad
teise
kallale tungilvad, alles siis ta-Z
poole:
kõik
sõnad
on
ülearused,
kunin-!
fax peajõududega temale kallale. Waehan
ma
olla jälle kuningaks." Ta wii- walt on saanud wastased end pöörda gas on reetja, üks meist peab lange- j

Kuninga öine põgenemine.
umbes 200, kõik teised on jäänud la27.
aprillil 1610. a. põgeneb Karl
hinginväljale. 5.000 mangi saadakse.
Kõik suurtükid ja moonarnankrid on ' öösel Oxfordist. Teda saadawad teenmaha jäetud, sajad lipud on langenud ri riietuses tema ustawam kammerwõidnmärgiks. Wooris leiawad raud- härra Ashburnham ning üks waimuküljed umbes sada iiri lõbutüdrukut. likest. Pikkade eksirännakute särele ilEnamik neist tapetakse maha, teistele mub ta wiimaks parlamendisõbralikkude shvtlaste laagrisse Newarki junpõletatakse häbimärk näkku.

Sakalamai

Aeljas woor SemmerinAis. — Turniir kolib
Badentsse.

Inglise suure riigimehe Oliver Cromwelli

Parlamendi wõit logu rindel.
Okey juhtimisel. Skipponi jalawägi
peatub ning asub pealetungile. KõitInglismaa puhastamine kuningajalt niidawad mõõgad lõksusattunud sõbralikkudest mägedest areneb nüüd
kuningawäelasi. Rupert jõuab küll kiiresti. Tugewad kindlustused alistnweel tagasi Iretoni ratsanikkude jäl wad kogu kaitsewäega. Prints Rupert
gimiselt, knid tema mehed on tagaaja- lahkub Inglismaalt, tema wägi sun-

Kahe

Keret piiiib kolmandal kohal.

abaduse ja diktatuuri
pärast.
23 wõitlns kuningawõimnga.
Prints Rupert, kes oma ratsawüe- Kuninga salakirjad parlamendi käes.
ga pärale jõudnud, aig^b lahiugut.Ta
Uskumatut sõjasaaki leitakse kuuintormab Jretoni PeaK>,' kes ainult ühe ga laagrist Xuft-pillis. Tenve kunin
liigse minuti wastuhciobiga miilimai). ga kantselei ühes tähtsale riigipaberiSee saab talle saatuölikuts, sest metsi- tega langeb wõitjale tätte. Tiin on
kult ründab Rupert, wiib waslasel esi- ! ärakiri kuninga kirjadest, mis saadetud
mesed read segadusse, ^reton on haa- I kuningannale Prantsusmaale, kokkuwatnd, langeb wac.taöte kätte, tema leppeid iirlastega ning tehinguid Ox
waeosa põgeneb Ruperti ratsanikest sordi parlaniediga. Henriette'ile saaI detud kirjades leidub kuninglikke lubatagaaetnna.
Wasakut tiiba tabanud õnnetus ma- 'duši, et katoliiklik usk Inglismaal ja
sendab ka kesklohta. 7.W0 jalameest Iirimaal on kaitstud ja et protestankindral Skippvni juhatusel löowad ta jtide tapjad lllsteris jääwad karistuseganema. Kindral Skippon langeb haa- la. Siin on kiri Prantsuse walitsusele,
watll>im, tema innber keeb metsik la- et saada abiwäge parlamendi waslu,

iKMIIHBj, Ao. scpl. .MI
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Kahe
maleva
pidupäevad.
Sakalamaa ja Võrumaa malewaö 20 aastat wanaö.

Sitfiküla pimeduse

Agaras koolinoores
korjansustõõl.

wöimuses.

Inwaliidide heaks saadi 28VV krooni.
Pühapöewal pShttsestd oma 20. aaStapSewa kats kaitseliidu malewat — Sakala, 98 edupunktiga. Malew saawutaS kokku Kindral Laidoneri nimelise inwaliidide
maa ja Wörumaa. Sel puhul olid suuremad pidustused Wiljandis ja WõruA. Mõle, 2730 punkti, lätlased 2632 punkti.
kapitali komitee korraldusel laupäewal ja
pühapäewal Tallinnas korraldatud karbikormasse linna tuli suurel hulgal kokku kaitseliitlasi. WiljaudiO oli külas Läti kaitselli.
jandus, mille sissetulek määratud puudustdu Wõunu polgu esindus ühes Wönnu meeSkoriga.
pühitses oma 20. aaStapäewa Wõrus, kuhu kannatawatele iuwaliididele ja wabaduskogunes kogu kaitseliidu, naiskodukaitse,
langenute perekondadele, andis sissetuharidusminister koi. Jaakson. Järgnenud noorkotkaste ja kodututarde pere. Pidus- sõjas
lekut (esialgse kokkuwõtte järele) 2761 kr.
paraadmarfs wältas ligi pool tundi.
tustcst wõttis osa rida kõrgemaid külalisi, 94 senti, seega ümmarguselt 700 krooni
bgõhuaktusel 2. Kirsimäel haridusminister, eesotsas kaitseliidu ülema kind. J. Oraskoguul-S majewlüfl 2000 ümber, neile. li- Jaakson tõi terwitusi malewale Riigihoid- . maaga, 2. diwiisi ülema kindr. J. Kruusi, wörra rohkem kui eelmise! aastal.
fafi weel üle 300 naiskodukaitjetegelaje ja esindajana, ülewaate malewa asutami- Rahwuskogu esimehe prof. J. Uluodsa j. t. Kogu ftlle summa korjasid kokku koolija Paur'ad" NiZortotkast ja ko>utüwri. Lä- sest ja arengust 20 aasta kestel andis ma-, Kell 1 p. l. peeti Wõru turuplatsil paraad, õpilased. Koolidewahelises wõistluses tuli
wöitjaks linna 1. tütarlaste güm
tist saabus üle poolesaja külalise. Riigi- lewa propagandapealik Kiwirähk. Terwi-! kus anti üle lipud Linnaümbruskonna ma- seekord kelle
õpilased korjasid kokku 780,80
hoidja ja walitsuse esindajana wiibis pi tuste sarjas andis Läti Wönnu 10. polgu 1 lewkonnale, noorkotkaste Wörumaa male- naasium,
ja jätsid teisele kohale linna wene
dustus:-': haridusminister kolonel Jaak- ülem Strekawins üle Sakalamaa male- wa ja kodutütarde Wörumaa ringkonnale, krooni
(678,65 kr), kes korjas
^on. Kohal oli ka „Eesti Kultuurfilmi" nnle 20. aastapäewa mälestustähisena suu- ^ Kogu päew seisis Wõru linn ja Wörumaa ühisgümnaasiumi
suurema summa kokku eelmisel aastal.
operaator, kelle z>volt kaitseliidu pidustu re hõbekarila. Aktust kaunistasid naisko lipuehtes.
Poeglaste gümnaasium (reaalkool) korjas
sed filmiti.
dukaitse ja helikunsti seltsi laulukoorid Paraad kujunes suuremaks, millist Wõ- kokku suuruselt kolmanda sumina — 536,36
Pidustused algasid õieti juba laupäewal, ning orkester oma ettekannetega. Lõpuks' rus kunagi peetud. Riwistus üle 3000- krooni. 1 tütarl. gümn. wõitis seega üheks
millal saabusid Läti külalised, kes õhtupoo laulis ka Läti külaliskoor ühe laulu. Aktus « päine kodukaitse pere. Paraadi wõtjis was- aastaks komitee poolt wäljapandud rändlikul panid langenute mälestussambale öppcs ühislauluga ^Eestimaa,
lifÜSlrtllltl/lA
mnkaitseliidu
ifrt. ! 4.4. t aülem
2 . . kindr. J. Oras maa. auhinna, mida tuleb jäädawaks omandamu isa- tu
pärja, kuna õhtul Wönnu meeskoor andis maa".
Paraadi alul toimus kolme annetatawa mifeks wöita 3 korda järjest wõi 5 korda
kontserdi „Koidus".
Ratsapidu peeti ära tugowate wihmasa- lipu õnnistamine. Lipunaelu löödi wäga waheldumisi.
Pühapäewal oli linn lipuehtes. Riigi- dude saatel, kergejöustikuwõistlused ei an- rohkesti, üksi noorkotkaste lipuwardasse 80 Jndiwiduaalselt korjasid suurema summa linna wene gümnaasiumi õpilased
ja omawalitsuseasutised olid pannud wälja nud häid tagajärgi.
ka Läti lipud. Kella 11 paiku asetas Saka- Õhtul olid rahwapeod „Koidus" ja ümber. Paraadil pööras kodukaitse pere preilid S. Baranina ja Golubewa —
poole
kõnega
kaitseliidu
ülem
kindr.
J.
lamaa malewa pealik major Tarmak lan- „Ugalas". Teedeministeeriumilt nõutatud Orasmaa, milles ta käskis olla walwel 65 kr. 31 senti. Teiseks jäid 1. tütarl.
gümn. õpilased prl. Unt ja prl. Martingenute mälestussambale pärja kaitseliidu, eriloaga wöimaldus seekord „Ugalasse"
enam kui kunagi warem ja püssi son 48,57 kr.
naiskodukaitse ja teiste kaitseliidu haru- lasta 000 inimest tingimusel, et tuletõrje nüüd
kindlamalt käes hoida.
Kõige suurem raha, mis karbikorjandu-organisatsioonide nimel.
walwe oleks mitmekordistatud.
Pnraai»imarss kestis üle poole tunni. sel oli annetatud, oli üks 5-kroonine. 1-krooMalewa paraadil oli ligi kolm tuhat teUhel ajal pidustustega peeti ära ka trasiirdus kodukaitsjate rida Woru niseid oli annetatud 40 tükki, 50-sendiseid —
gelast. Kohal olid kõik malewkonnad, rat- ditsiooniline laskewöistlus Läti Wönnu 10. Paraadilt
spordiwäljakule juubeliaktusele, millest wöt- 120, 20-sendiseid — 2400, 10-sendiseid —
sacskadvon, jalg- ja mootorratturite meesalzsaigu polgu laskuritega. Ku.nbki
osa hulk rahwast, kokku 6000 inimese 5900, 5-sendiseid — 16.400, 2->endiseid —
konnad, patareimehed ja muu kaitseliidu pool pani wälja kümneliikmelise meeskon- tis
ümber.
pidas prof. J. Uluots. 26.750 ja 1-sendiseid — 12.500. Korjandus
tehniline koosseis. Paraadi wõttis wastu na. üldwõitjalL tuli Sa'c.lamaa mal^v Õhtul oliAktusekõne
karpidesse oli lastud ka wöldlemisi palju
kontsert-ball „Kandles".
wäliswaluutat — joome, läti ja leedu peen-

WSrumaa malew

Pühapäewa õhtul umbes kella 10 paika
katkes SUsikiilas elektriwalgus ja 70—80
elamut ning rida tänawaid jäid pimedaks.
Hommikul ilma walgeks minemisel selgus,
et õnnetuse põhjustas kahe elektriliini hwsti kokkuvarisemine Sitsi tänawal. Postu»
olid läbi mädanenud.

Sakalamaa malewa aastapäawale Viljandisse

RalaSngitsejad Radrioru tiigil.

RLndauhinnad wõitis major Wiugissaar. Tammekann, August, — sünd. '14. sep
tembril 1894. a. Tallinnas. Tartu ülikooli
Laupäewal korraldati Tallinnas järje- maateaduse professor.
kordne kalaõngitsemine Kadrioru tiigil. Elmar, Lehtmets, — sünd. 14. sept.
Osawõtjaid oli Tallinna jahimeeste seltsi 1001. a. Wirumaal Wenewere wallas. Adkalastusspordi sektsioonist 13, Tallinna ka- moka it Rakweres.
lastusspordi seltsist (Keila-Joa) 8, warus- Polier, Kaarel, — sünd. 14. sept. 1885.
sektsioonist 7 isikut. Peale nende oli weel
kümmekond õngesportlast wäljaspoolt organisatsioone. Ametikohuste täitmise tõttu
puudus Tallinna jahimeeste seltsi kal.-sp.

rändauhinna wöitja dr. K. L i n d. f
Ongitsemine algas kell 2 päewal ning

kestis kella 0-ni õhtul. Kalasaak oli seekord

wäikkem kui eelmine kord. Kaks rändanhinda wöitis major W i n g i s s a a r, kes
õngitses war.-wal. kal.-sp. sektsiooni liikmena.

Tiigi ümber wöis näha päris tuntud

õngesportlasi, nagu adw. M ö l d e r i t,

dir. K. G r a u d i n i t, K r a k t i. D.

H i n t i, E. K i m b e r g i, M. D r e s-

sekti, suurkaupmees J. Tustit koos

abikaasaga, J. P l a s m a n i t ja rida

teisi. Kokku oli wälja tulnud üle 35 õngitseja. Wäledamaks öngitsejaks oli küll pr.
Tusti, kes aina tõmbas kalu tiigist wälja,
kuid need olid wäikesed särjed. Ago kaalu
jaoks head küllalt. Paar ilusat kokre lipsasid
tal tagasi wette. Ongitsejad ihaldasid waid
suuri kilolisi ja raskemaid kokri wöi karpe,
kuid seekord need õnge ei wötnud.
Tänawu enam Kadriorus õngitsemist ei
korraldata. Õngitsemist jälgis palju uudishimulikke.

Öösel «astu piihapäewa warastati Pee-

krooni raha. Kahtlus «arguses langes sa-

(astehoidiate koolis
algab oppetVö

na, kes oli warastanud paari Võõraid
kingi.

Wargusi Tallinnas ja Nõmmel.
Albrecht Kabritsal warastati Kiwimurru
täirawal nr. 20 majas jalgratas 60 krooni
wäärtuses.

Raimond Paabol warastati „AStoria"

restoranis porifell 25 krooni wäärtuses.
Einilie Toeksil warastati Ke-sk-Kalamaia!

tänawal nr. l0 majas korterist riideid 40
krooni wäärtuses.

j^eodor Ossipowil warastati Wasc tän.

nr. 15 majas karterist 100 krooni raha.

Cntilie Piiril warastati Pronksi tän. nr.
1 majas lukustatud korterist raadioaparaat
ja riideid 450 krooni wäärtuses.
Otto Radikul warastati N.-Kalamaja t.
nr. 21 majas 21 krooni raha.

Woldemar Walkil warastati Nõmmel,
Mäe tän. nr. 1 majas ülikond 45 krooni,

wäärtuses.

Marie Nikmannil warastati Nõmmel,
Pärnu maanteel nr. 106 majas laudlina

9—15, Iuulie Kuulile, elukoht Jakobi tän.
nr. 6—7, Eduard Rus-salile, eluk. Tartus,
Mäe tän. nr. 5—1, Marie Kotkale, elukoht

Slmar Sjaweskl põrm
sängitati maamulda.

ter Schlenduhowil Kesk-Ualamaja tanawal
asumas „Riia" wõörastemajas taskust 300

^vallasekretär Zaan
Vets 5v-a.

Wõõrad kingad wiisid wangimajja.

Kriminaalpolitsei wangistas korduwalt
karis-tatud Felix Ermanni, 22 aastat iva

10 krooni wäärtuses.
Kauplesid enne lubatud aega.
raha, ja isegr Palestiina ja Islandi rahaEnne lubatud kellaaega kaupleunse pärast
üksusi. Leidus ka neid, kes oma aiiwölga sõ- wanakraamiturul koostati protokoll Luise
jaweteraanidele tasusid püksinööpide ja teis- Kuurale, elukoht Wilmsi tän. nr. 37—8,
te sääraste esemetega.
Woldemar Rauale, elukoht Hallika tän. nr.

mas wõörastemajas wiibinud Friedrich Parindile. kes oli mõni hetk enne warguse awaNädalalõpul sängitati WiHasoo! maamul
Ukuks tulekut sealt lahkunud. Tagaajamisel da Nõmme linnapea poja Ilmar Ojaaastal Läänemaal Mässu willas. Põllu- tabati
waras kaitseliitlaste poolt, kes juhusmees ja seltskonnategelane koduwallas.
likult sattusid warga tagaajamise keerisesse. w e s k i põrm. Matustel oli rohkesti leinajaid.

tuswalitsuse ohwitseridelogu kalastusspordi-

sektsiooni esindaja ning eelmisel korral

«aitseliitlased tabasid
taskuwarga.

$üimipie«ri.

pitipaNe, önnelitti.

Toom-Kuninga tänawal, Minna Arule,
eluk. Tartu m. nr. 22—6. ja Jakob Halske-

witsike.

Müütas salakaupa.
Ernst-Eduard Kraufeld>tile tehti protokoll

salakaubana maale toodud sigarettidega

kauplemise pärast Harju tänawal laupäewa

Ilmar Ojaweski jaäned saabilsid kodu- õhtul.

maale jtiba nädal aega waremalt. Kuni
matusteni paigutati ueed Nõmme Rahu-

Lärmakas mees Harju tänawal.
Harju
tänawal lärmitsemise ja laaskoda15. septembril.
koguduse kalmistu kabelisse, kust nad ree- nikknde ähu>ardainise pamst tcbii protokoll
päewa Tähtwere walla sekretär Jaan Kets,
Kodumajanduseiustituudi juures ellukut- bei linnapea L. Ojaweski kodutallu Wiha- Rudolf Soomele. Juhium leidis aset öösel
kes on süudinud 1887. fl. Koorküla wallas sutud lastehoidjate ja -kaswatajate kutse- soole toimetati. Matused toimusid sama
Walgamaal, kus sai ka alghariduse. 1905. a. koolis Tõnismägi nr. 9 algab õppetöö 15. talu maa peal L. Ojaweski perekonna ma- kella 2.25 ajal.
Wähid olid wäikesed.
peale ta on wallasekretäri õpilaseks Konguta septembril kell 10 hommikul. Õpilasi selles- tusepaigas Äalmuneemel. Wiimane asub
kalakontrolör laswallas.
ttmuas.Siirdub
^nrvuv hiljem
YUie.nTartu
^rtu maakonna
maakonnapo
po-l s. kooli wõetakse weel wastu ja kooli astu- ^rgel jõekaldal ,ärsu jõekääru ääres mil- kisPõllutöömiuisleerimni
politseil koostada protokolli Kuusema
lilseiteruistusse,
kust
läheb
wallaklrintaiaks'
01t
ftatThit«
lest
on
saanud
ka
oma
nime.
Waremalt
on
Luiinjasse^ Maailmasõjast tagasi tulles wa
sinna maetud Ojawesktte-Muhlbachlde pe- wallas elutsewnle Ewald Möldrile ja Villu
Poldile alamõõduliste wähkide linna müüli takse wallakirjutajaks Tähkwere walda, kus vorupl töölised nõuama^ j «konnast kaks liiget.
on püsimld tänini.
Teatawasti Ilmar Ojaweski laip põle- gile toomise pärast.
Teisipäewal, 14. skp. pühitseb 50 a. sünni,

misel on nöutaw keskkooli haridus. . v 0. ... ...

Vapra mereskauöi

25% palgakõrgendust.

Neli sõimasid, üks lõi.
Kaaskodaniku sõimamise pärast- tänawal
tatud miniatüürsesse tammekirstu. See kooÄati protokoll weunad Eduard sa Hugo
maeti üsna madalale, umbes meetri süga- Põltsile ning Johannes ja Freida Wiltmanwusele. Waimuliku talituse pidas Rahuko- niie. Sõimamine leidis aset tänaival.
Olga Reiteli kaebusel koos-tati protokoll
guduse õpetaja A. Eilart.

tati Prantsusmaal krematooriumis. Põrm
Eile peeti Lorupi klaasiwabriku tööliste saabus kodumaale metallkestas, mis paigu-

matus.
üldkogu koosolek, kus otsustati esitada wabEile pärast lõunat toimus Tallinnas teise rikuwalitsusele nõudmine pplgatöstmiseks
noore mereohwri Arwid E e s p a k i matus. 26% ulatuses ajatöölistele. Tükitöõlisi see
Kohusetruu mereskaut, kes leidis märja haua nõudmine ei puuduta. Ajatööliste madalaim
taju on 17 senti tunnis. Töötüli läheb ar- Rohkete lillede ja pärgade hulgas, mis Johannes Pontuse wastmusele wötnliseks
ametikohuseid täites, sängitati skautlikkude watawasti
kuhjusid wärskele kaimule, oli saabunud suur O. Reiteli lööinise pärast.
komisjoni.
auawalduste saatel Metsakalmistule. Peale
Tööliskojo sekretär J. Rebane kõneles pärg ka aurik „Liina" kaptenilt ja meesTagurpidi wastu posti.
omaste ja sõprave olid kadunut saatmas töölisnõukogu ülesannetest ja töötülide la- konnalt. Mäletatawasti kuulus Ilmar Oja- Pärnu maantee
ja Koidu täiiawa nurgal
mere. ja maaskaudid, merekaitseliidu üksuS, hendamisest. Lorupi wubrikus töötab praegu weski „Liina" meeskonna koosseisu, et jooksis
pühapäewal wastu gaasilaternaposning kaitseliidu orkester. Leinarong liikus umbes 400 töölist. Koos oli 208 töölist. Töö- omandada praktikat merekoolis edasiõppimi- ti ja murdis selle kõweraks auto A-821, milleinamajcst Koplist kalmistule läbi kesklin- lised kurtsid koosolekul, et wabriku töö- se?s. „Liina" Prantsusmaal wiibi^des juh- line kuulub n.-s. ..Eesti .^iwiõüle". Politsei,
na. A. Eespaki hauale asetati rohkesti lilli ja ruumid ei wasta terwjshoiu nõudeile ja ka- tuski õnnetus, mis noore elu ohwriks nõu- süüdistab autojuhti ettewaat.-.mata sõidus.
pärgi.
dis.
tus jookseb läbi.
Õnnetus juhtus tagurpidisõidu juures.

Käsikohvreid

Tallinna Linna

igas suuruses Ufiiismaolt tagasi
ja värvis

rs

Seljakotte

kolmes suuru Haavahaigused.
ses

soovitab
Teateid kursuste kohta antakse ja võetakse avaldisi
vastu iga päev kella 10—1 e.l. ia 14.—17 sept ka
pärast lõunat kella 17—19. Õpetus kursustel algab
esmaspäeval, 20. septembril kell 18.

K.-ii. „Rahvaülikool"
Tallinn,

Kõnetunnid kella 12 — 1 'a
5—6, Ülikooli II haavakliini-

niruiartftga

Jara Beneshi operett 3 vaatu

Harju 48, Pärnu mnt. 10.

(M

Kiriavahetust, eesti ja ingli e Keelt, koubateariust,
maandus- ja kaubandusteadust, maMmkirja ja teisi

Ki
Esmaspäeval, 13 septembril

teil H8 Gbtn!
78. korda

Uldhindadega

„KRAAVI HALLID"

I kl. Ja Tallinna Kodutööstuskooli kodun
duse haru (end. Tallinna Linna Tütarlaste
Täienduskool) I kl.

Koolijuhataja*

Neljapäeval, 16. sept
kell % 8 õhtul
46. korda
iildhindadega

ÕITSEV MERI"

E. Vaiguri rahvatükk 3 vaat. Andres Särevi dramatiseering
Pääsmed 25 ja 50 senti.
Teisipäeval, 14. septembril A. Mälgu romaani järele 3 v.

kell m õhtul
12. korda

fltd hindadega

„M a ts mees"

Metsalise rada
Andres Särevi dramatiseering

August Jakobsoni romaani
järgi 3 vaatuses 6 pildis.
J?aa«nea 20—125 «endini,

MEESKOORI
„A'CAPELLA"

OSLOST

8 pildis.

Pääsmed 25 ja 50 s.
Reedel, 17. sept.
kell Va 8 õhtul 5. korda
harilike hindadega

„HEA ELU"
Andres Särevi dramatiseering
Richard Janno romaani järele Sergo Amaglobeli komöödia
3 vaat. 5 piid s proloogiga.
3 vaatuses.
Pääsmed 25 ja 50 senti.
Pääsmed 20 — 125 senti.
Kolmap., 15. sept.
Kassa avatud iga päev kella
kell H8 õhtul
12—4 päeval ja 6—8 õhtul.
8. korda,
harilike hindadega

kell 9 homm. uues majas, Tõnismägi 12/14.

rwLI rfiAATH

SCaatfe

KONTSERT
..Estonia" kontsertsaalis
keskn., 15 sept.

kell 8 õhtul.
*

Juhatab:
/oh. Berg-Hansen
Solist:
Thor Waitz,
(bariton).

tähistamiseks

mDAAM

| G. Pucc.ini ooper 3 vaatuses,
I MaSsetähRd Kr 2.50—30 t
Kolmapäeval, 15. septembril
ke^l V28 õhtul
2. korda
harilike tiinudega

Rakveres esmasp.T 13. sept.
Kundas teisipäeval, 14. sept.

August Kitzlergi draama

Väike-Maarjav teisip , cBl sept.

„Tuulte pöörises*'

Narvas kolmapäeval, 15. sept.

jõhvis neljapäeval, 16. sept.
Vaivaras reedel, 17. sept.
Kohtla-Jarvel laup., 18. sept.

Kiv õ is iihap.. sept.

j Kell õhtul

Põlisamaal kolmap., 22. sept.
Jõgeval neijapieval, ?.J. sept.
Tartus reede,, 24. sept
P.Wvas laupäeval. 25 seot.
Räpinas pühapäeval. 26. sept

alandatud hindadega

Narvas ja Tartus kell 8 Õht,

5 pi dis.
Pääsetähed Kr. 1.50—20 s.
Neljapäeval. 16 sept.

1 18. korda

j „ HALKA"
1 St. Moniuszko ooper 4 vaat.
I 7 pildis.
Pääsetähed Kr. 1.75—20 snt
Reedel, 17. septembril
kell %8 Õhtul
esietenduseks

Suveöö unenägu

W. Shakespeare'i komöödia
3 vaat.
Pääsmed: Kr.2.-»kuni 50s,
Mendelssohni muusika.
õpil. ä 35 s. eelmüügil j! F.
Pääsetähed Kr. 2.50—30 «.
Estonias, alates esmaspäe
«

valt.

EESTI DRAAMATEATRI
RINGREIS
Näitekunstn k LI LASNER'1
15. a. kutseiise lavategevuse

KAMEELIATEGA"
ses, 16 pildis.
A. Dumas' näidend 5-es
Pääsetähed Kr 1.75—2f> snt.
vaatuses.
Teisipäeval, 14. sept.
Kell õ b t u 1
Lavastaja — Aug. Sunne
2. korda
Lavapildid — Parn Raudvee
hartllke hindadega
Riietus — Karin Luts.

j Tütarlaps Läänest

kaubanduslikke eriaineid. Võimaluse korral avatakse
ka äri- ja kontoriõpilaste klass.

Tallinna Kodunduskeskkooli I ja II kl.,
Tallinna Kodumajanduskooli (end. Tallinna
Linna Naiskutsekooli majapidamise osak.)

kell % 8 õht.

„Haljai aasal"

Õpetatakse: raamatupidamist, kaubandusaritmeetikat,

Juhataja.

Esmaspäeval, 1 i. sept.

1S. korda

kus, Maarjamõisa v.

Avaldised tuleb esitada kuni 17. sept. Kursustel

Aadress: Sakala 51, tel. 455-81.

ESTONIA

Teatri kassad avatud kella

Etenduste algus Rakvctes,
mu;al kell Vzy õhtul.

Ise raamimiseks,
piltide kantimiseks

saate meilt kleeprulle vastupidavast
paberist 11 värvis.
Tagaseljaks võtke
pappi või kartongi.

K-fi. Rahvaülikool

112—4 p. 1. ja õhtul kl. 6 - '/a9. Tallinn Harju 48, Pärnu m. 10

i v'
4?

Telefänto.

Peatoimetaja telefon op. 44!

Toimetuse üldine „ 445

Kaugekõned " 441
Päevauudiste osakond „ 44i

Sfl

Btajandusteated „ 449I

i

ih
te-

Peatoimetajal nr. 303
Päevauud. osak. juh. „ 455
Ärijuhi] „ 441-1

E. Miim 395 ja sprinterid 4 * 100 m 43,1.

Kuulutuste vastuvõtmine kl.
Ärljubatuj (teL 449-83) ja arv]
nr. 64-66, teisel korral. Arlju

Tellimised — telefon 449-86,

EESTI VÕITIS KERGEJÕUSTIKU-MAAVÕISTLUSE PUNKTIDEGA 114:56. LAUPÄEVAL
EESTIL KÕIK KAKSIKVÕIDUD. PÜHAPÄEVAL J. TALMRE LÄBI PORI JA VIHMA 110 M

Tölmetus: Pikk tän. 58,

TÕKKEID 15,7.

M. JÄRVINEN 74.58.

Eesti-Leedu kergejõustiku-maavõistluse kaks päeva olid erinevad naga päev

Josef Maiiger maailmameistriks.
Maailmameistrivõistlustel tõstmises
eestlane Luhaäär tuli raskekaalus nel
jandaks tagajärjega 39*2,5 kilogrammi.
Luhaääre üksiktagajärjed olid: surumine

Matti Järvinen tegi laupäeval Helsingis

ja öö. Laupäeval pärast päikese loojumist andis küll tunda sügise rõske hin
gus, kuid siiski oli võistlusõhtu täis päikesepaistet nii ilmas kui tagajärgedes.
Pühapäeval võisteldi aga lausa jääkülma vihma all ja kogu staadion oli nagu
suur poritiik. Pealtvaatajaid tuli tikutulega otsida poolelioleva staadionitribüüni labürintidest. Mõlema meeskonna sportliku sitkuse tunnuseks oli see, et
niisuguses olustikus saavutati pühapäeval siiski päris hinnatavaid tulemusi

katset püstitada uut odaheite maailma
rekordi. Jaheda ilma pärast, mis mõjus
halvavalt tagajärgedele, saavutas Järvi

nen vaid 74.58 meetrit. Teiseks tuli NikUanen 72.78 meetriga.

EESTI-VALGA VÕITIS LÄTIVALGA.
V. Uibo oda 59.57.

122,5 kgM rebimine 115 kg. ja tõukamine
155 kg. Raskekaalus tuli esimeseks saks- (näit. J. Talmre 110 m tõkkejooksus kordas Eesti rekordi 15,7).

lane Mauger 42V kg (135 + 125 + 160),

võit oli täiesti põhjendatult oodatud. Eesti saavutas 114 punkti Leedu
S) Psenicka (Tšehhoslovakkia) — 56 Eesti
punkti vastu. Leedu ei saavutanud ühtki esikohta ja esimesel võistluspäe
405 kg, 3) Schattner (Saksa) — 395

lg, viiendaks Walker (Inglise) 390 kg.
Sulgkaalus tuli esimeseks Liebsch
'(Saksa) — 297,5 kg, 2) Richter (Aust
ria).
Kergekaal: 1) Antonio T e r 1 a z z o

Pühapäeval peeti Valga garnisoni spor-

divaljal Läti- ja Eesti-Valga vaheline

val eestlased ei annud ära ka ühtki teist kohta (välja arvatud muidugi teate
jooks, kus mõlemalt poolt startis üks meeskond). Seega esimesel võistluspäe

linnavõistlus kergejõustikus. Võitis EestiValga 68 punktiga Läti-Valga 64 punkti

val Leedu pidi noppima vaid need punktid, mis Eestist üle jäid. Laupäeval peale

üksikud tagajärjed olid: 100 m jooks:
Bromka (Läti) 12,0 sek.; 1500 m jooks:
!'astlane (Eesti) 4.24,6; kõrgushüpe: Koo-

lazzol tõukamises siiski 142,5 kg. Ter

lazzo tuli olümpiavõitjaks sulgkaalus.

Keskkaal: 1) Terpak (USA) 352.5

kg (102,5+110 + 140), 2) Wagner (Saksa)
340 kg.

Poolraskekaal: 1) Hala (Austria)

375 kg (105 + 120 + 150), 2) Hostin (Prant

suse) 3*72,5 kg. Egiptlane Touny ei võis
telnud.
JALGPALLI UUED UPERPALLID.

Esta sai Pärnus lüiia 1:3.
Tervis „nuhtleb" külalisi.
Pärnus Tervise ja Esta vahel püha

muude tüsedate tulemuste eestlased saavutasid kaks uut Eesti rekordi. E.

it (E) 1.65; kuul: Zinatis (L) 13.37;

!()0 m jooks: Antin (E) 56,9; 4X100 m
oatejooksus oli mõlemal meeskonnal
kui kuulutati välja, et 4X100 m jooksu* Eesti meeskond oli saavutanud une
võrdne aeg 48.6 seik.; oda: Uibo (Eesti)
rekordi 43,1 (senine oli 43,5). Need kaks ilusat puskti olid esimese võistluspäeva
o!).57; teivashüpe: Tiisler (L) 3.10; kau
järele nagu kooloniks ning teotuseks, et midagi järgneb, kuid see „midagi" oli Tartu noor jooksutaht E. JAKOBSON, gushüpe: Till (E) 5.91; 5000 m jooks:
I kes 800 m iõ% vanameister A. Jurlaud. Zivmieks (L) 17.16,3; kettaheide: Behpühapäevane vilets võistlusilm.

! nnš (Lj 42.80; 800 + 400 + 200+100 m tea-

Laupäeval algas maavõistlus avatee- sid. 350 läksid mõlemad eestlased esi- Eesti rekord'), 2) R, Kiipsaar (E) 385, 3) tejooksu võitis Eesti meeskond ajaga
remooniaga. Mõlemad meeskonnad sam- mesel katsel üle, samuti 370 385 sai Vaablns (L) 340. 4) Fominas (L) 320. 3.47,1. lätlaste aeg 3.50,5.
musid väljale rahvuslippudega. Eesti Kiipsaar jagu kolmandal katsel ja 395 j 400 m: 1) G. Bekman (E) 51,5, 2) A. SAKALA MALEVA KERGE
Allik (E) 52,8, 3) Bakunas (L) 53,0, 4)
poolt ütles tervitussõnu kergejõustiku ajas ta üsna napilt maha.
JÕUSTIK.
Jermolajevas
liidu esimees J. Kukk. Leedu esindaja lärma püstitas uue rekordi esimesel
kat ,(L) 54,6.
sel laitmatu puhtusega j Kaugushüpe: 1) A. Ras-ka (E) 710,5, Sakala maleva aastapäeva puhul kor
Budrevicius oma kõnes tähendas, et
(teat vasti hiljuti Tartus hüppas ta 3-93, j 2) V, Tarkmaa (E) 693, 3) Fominas (L) raldatud kergejõustikuvõistlustel saavu
Leedu
tati järgmised tagajärjed, mida tublisti
on südamest rõõmus võistlema Eestiga, kuid nüüd see rekord varises), 402 jäi j 671, 1) Karosas (L) 651.
sajune ilm: 100 m jooks Pik
kes pole põlanud tänuväärset õpetust, aga tuleviku hooleks. j õ<H)ö m: 1) E. Prööm (E) 15.32,2, 2) A. mõjutas
andma endast nõrgemale ja nooremale' 4X100 m mehed Ivanov, Talmre, Ras- j Ani-er (E) 15.37,6, 3) Vietrinas (L) ker 11,8; 400 m jooks Arvo 57,8; 110 m
tõkkeid Gorstov 21,2; 800-j-400 + 200 +
kergejõustikumaale. \ ka ja Toomsalu olid haruldases hoos. 15.48,0, 4) Kalpoikas (L) 16.43,0.
m teatejooksu võitis Viljandi linna
Vahetati lillekimpe, mängiti hümne ja Toomsalu spurtis anluumchena täiesti { Odavise: 1) F. Issak (E) 69.74, 2) G. 100
siis sammusid meeskonnad marsihelide konkurentsitult, olles 30 m leedulasest Sule (E) 68.75, 3) Tamulyna® (L) 54.04, meeskond ajaga 4.23,7 min. (koosseisus
Erg, Pikker, Arvo, Västrik); kaugus
saatel väljalt ära sõbralikult kõrvuti, ees... ja vana rekord oligi varisenud, j i) Puskundgis (L) 53.26.
5.77; kõrgus Bökker 1.55; kuul
Leedu lipp Eesti sini-must-valge kõrval j Laupäevaste väljapaistvamate tule-1 800 m: 1) E. Jakobson (E) 2.03,4, 2) Arvo
ja samuti mehed, imiste hulka kuulub veel A. Raska kau- ( A. Jürlau (E) 2.04,3, 3) Barkauskas (L) Kaarelson 12.44; oda Räitsak 49.00 m.

päeval peetud liiduklassi esivõisthiste Ligi tuhandepealine publik, kus silma guaMippe tagajärg 710,5, mis mehe isik-j2.O8.fi, 4) Keturakis <+) 2.11,3.
sarjas Tervis jatkas oma viimaseaja tra puutusid rida meie kõrgemaid spordijuh- lik rekord. Esimese päeva järele Eestil 4x100 !»i 1} Eesli (Ivanov, Talmre.
ditsiooni — lüüa väljaspoolt sõitnud te, jälgis pinevuses võistlusi, kus meie asus juhtima 63:27. . | Raska, Toomsalu) 43,1 (uus Eesti remeeskondi tugevasti. Võistlus lõppes nimekad kergeatleedid omavahel duellisid,, pühapäeva jaoks oli varuks pandud kord), 2) Leedu 45,6.
Tervise võiduga 8:1, poolaeg 8:0. Auvä Kuulitõukes A. Viiding tänavu esraa- ^ rekord, niis aga ilmataadi halva j Töisel võistluspäeval,
rava Esta sai teisel poolajal 16 meetri
võistlusel saavutas üle 15 mj tuju tõtt* jäi sündimata. 110 m tõkkeid: 1) J. Talmre (E) 15,7
vahalöögist. Esta lased harrastasid veidi kordselt
„tugevatf' mängu, mis aga oli tulutu. piiri ja ainult üks tema tõuge oli alla y Talnw?'sa{ 11fl ^ tõkkejooksus esiko-! fE. rekordi kordamine), 2) Komaras (L)

1 ... ... , , ha Eesti rekordi kordamisega 15,7 (juba 15.S, 3) Bekman (E), 4) šackus (L).

Kogu võistluse kestvusel sadas vihma.

Liiduklassi edetabel.
1. Sport
2. Tervis
Z. Lstonia
4. Kalev
5. Esta

4

3

—

5

3

—

4

2

1

4
5

2
2

1

e. Puhkekodu 4
7. ÜENÜTO 4
4
8. NTHK

2
1
—

1
—

—

1

1
2
1

1
2
2
3

3

21:8
16:16
14:6
12:11

«

7:10
6:5
9:18
6:17

5

6

5
5

4

2
1

Täna ÜENÜTO Puhkekodu

A. hreek pole aga tanavu vahemaga kni kolmandat korda!) ja võitis leedulast' Kettaheide: 1) O. Erikson (E) 43.97.
esimese kohaga leppinud ja suutis oina Komarast ja šackust, kes mõlemad on P. ^Maarits (E) 42.17, 3) Tamulynas
parimat pakkuda ka nüüd.
jooksnud 15,4 (Koimarase nimel Sell-i re-> -x.36, 4) Paskunigis ( j) 37.01.
Tema 15.76 on kõigest 2 sm vähem mehe kord). Paremal rajal tulnuks kindlasti 2W) m: 1) R. Toomsalu (E) 2-,9, 2) J.
isiklikust rekordist. A. Viidingu parim UUS Eesti rekord. ; Talmre (E) 24,7. 3) Karosas (L) 24,8, 4)
oli 15.60.
Andriunas (L) 29.2.
Kõrgushüpe: 1) O. Kaldre (E) 180, 2)
Odaduelli võitis Issak, kes stabiilselt Kettas Erikson ja Määrits tegid taj

Vorkpallivõistlused võitis Suure-Jaani
malevkonna meeskond koosseisus: Par

di, Liivak, Jõgi, Emderf, Simk, Grünberg.

Rattasõiduvõistlused 25 klm rakmetes

võitis Küüs (Kohtla-Järvelt) ajaga
53.30 min.

KUS OLTT) KOHTUNIKUD?
Kaitseliidu Tartumaa maleva võistlu
sed toimusid Tartus. Võrkpallis võitis
Tartu linnaümbruse õppepiirkonua msk.
ja Ahja naiskond, 40 km. ratturrännaku
võitis R. Tamm ajaga 1.17,47, teiseks tuli
Ruuhel 1.17.58, kes finiši saabudes pidi
otsima kohtunikke. Kergejõustikus: 100

lennutas oda 66 m ja 59.74 vahele. Vii- ^.^lkult aga Komaras (L. 175, 3) Vabalas (L) 170.'m. Miehelsnn ja Vee 11,4, 1500 m. Võlli
mane
tagajärg tõi talle esikoha.
' f i ro, J 4) N. Kalm (E) 165. ! 4.27,4, 1000 m. Võlli 2.45, kõrgus Kink
G. Sule pakkus küll oma odalennuga
"J1 jal1® J5;^1 » 10 000 tn jooks: 1) A. An-er (E) 33.11,6, 175, kaugus 6.29. oda Kink 50.72, kuul
Kuuse jõudis võistlusväljale alles siifc,

kohtavad eshõistlusM sarjas staadionil oli enneaegne, üleastumine oli üsna tun- üks kord ja sai 165.
Puhkekodu ja tEXÜTO jalgpallimees duv ja tulemus ei lugenud Sule seeria Maavõistluse tulemused,
oli; 70 üleastumisega, 68.75, 73, 5 üle,' 100 nt: 1) R. Toomsalu (E) 11,2, 2) E.
konnad.
67, 67,5, 66 ja väljaspool võistlust mõne- ; Susi (E) 4 m järgi, 3) Karosas (L) 11,7,
Võitleja—TJK 2:0.
A klassi esivõistluste sarjas kohtasid sammulise hooga (ja üleastumisega) > 4) Andriunas (L) 1,5 m eelmisest järgi.
eile Narvas ida ringkonna meister Võit Teivashüpperekord tuli õhtuhämaru- j Viiding (E) 15.60, 3) Puskunigis (L)
leja ja põhja ringkonna meister Tallinna ses. Äärma ja Kiipsaar - algasid sealt, j 13.11, 4) Ivomara® (L) 12.83.
jalgpalliklubi. Vastu ootusi võitis Võitle
ja 2:0 (liv). Mäng oli kaunis hoogne ja kus leedulased (õieti üks neist) lõpeta-1 Teivas: 1) E. Äärma (E) 395 (uus
jõuline, kusjuures Tõitleja üldiselt oli
ülekaalus. Esimese värava tegi poolaja
lõpul Võitleja kt. Teiman. Teine värav
tuli teise poolaja S. minutil sama mehe

70 m. j Kuul: 1) A. Kreek (E) 15.76, 2) A.

Eesti vilt Mikkeiis latiinsioskmises

4) Karosas (L) 11.63. LUSKJ) PAKNUS.

IõOO m: 1) J. Pii iste (E) 4.12,6, 2) R. j Pärnus peetud noorte kotkaste kergeSams (E) 4.14,6, 3) Tcndys (L) 4.25,4. jõustikuvõistlustel saavutati järgmisi
4) Kalpnkas (L) 4.36.6.

l(H> f '2lM) • 300 f 400 m teatejooks: 1)

tagajärgi:

üldk lassis (üle 19 a): 100 m H.

Eesti (Aumere, Toomsalu, Raska, Bek Saar, Viking, 12,9, 200 m H. Saar, sama,
man") 2.07.4, 2) Leedu 2.08,1.
27,:>, 400 m H. Saar, sama, 59,2, 800 m
Maavõistluse punktid: Eestil 114, Lee H. Saar, sama, 2.18,0, 1000 m J. Voore,
dul 56.
Viking, 3.15, 1500 m O. Siirde, Neeme,
5.27,4, 4X60 m 1. Lembitu r. 32,8, 2. Nee

ÜENÜ NOORED VÕISTLEVAD meA35,9kl. (17—19-a.): 100 m H. Pikkand,
Lembitu, 12.8. 200 m A. Vaarik, Lembitu,
RAKVERES.
26.1. kõrgus E. Lond, 5. r-. 1.53, oda H.

aga olla teatud tõkestajaks. Teisteks pre
tendentideks on> veel Võitleja, Türi SR
ja Olümpia, kes sooritavad koos TJK-ga
omavahelise turniiri.

Pühapäeval peeti Rakvere staadionil Pikkand 43.70.
ÜENÜ spordi päeva. Osavõtjaid oli ühek B kl. (15—16 a.): 100 m A. Kanarik,
Laupäeval peeti Mikkelis Soome- lemused'järgmised: 1) Jürgens (E) 703 sast osakonnast. Tagajärjed kujunesid Lembitu, 12,7, 400 m H. Pikkand, Lem
Le sti-Läti kiiRscliitudö väticlisi l3s~ s, (503 200), 2) Kübär (E.) 696 s. (496 ^ "jär^niistpks* kõrgus noortG-16 — Aun (Si- bitu, 62,5, 1000 m O. Siirde, Neeme,
kevõistlusi. Iga maa laskurmeeskond 200), 3) Elomaa (S.) 691 s. (511—180). muna osak.) 1.4 100 m jooks: Räimels 3.25,2, kaugus L. Kriiger, Viking, 5.95,
koosnes viiest mehest. Laupäeval toimus i Meeskondade üldtulemused olid järg- (Simuna) 12,0; 60 m jooks noortele: kõrgus J. Oltre. Tasuja, 1.50, kuul J.
võistlus Soome sõjaväepüssist,
kusjuures mised: 1) Eesti 3375 s. (2495—880), 2) , 'p5kke (Aluvere) 8,0; 3000 m jooks: Lib-< tre' Iasu)a 1L96, oda H. Pikkand,
i.. -u n ^ y oa i —oaa wiaa4.SU TT Ä-ilr trAic.4 c, o on fn r A-i T Jiti i ... . . _ . 1 ' . ... . I.omViitn 4Q

. Pühapäeval Tartus peetud jalgpa.1;sõprusvõistlus Tartu Kalevi ja Viljandi
Tuleviku vahel lõppes viigiliselt 0:0.
Võistlus oli tasavägine. Esimesel poolajal luhtus Kalevil mitu väravavõiina-

(Kohtla) 6.01; 1500 m jooks: Raid (Si
lõpuks põlvelt. Võistlus kujunes eriti pd-1 Pärast lõunat leidis Mikkeli raekojas muna) 4.29,7; 400 m jooks: Raid 56,0;
nevaks Eesti ja Soome meeskondade aset pidulik auhindade jagamine, kus* kettaheide: Lillo (Mädapea) 38.99; kuulivahel. Võitjaks tuli Soome meeskond Soome kaitseliidu ülem kindral Malm- ^ tõuge: Lillo 13.24; kõrgushüpe: Lillo
2541 silmaga, 2) Eesti 2495 si-lmaga, berg esines kõnega. Auhindu said ig^ 1.65; kaugushüpe noortele: Tõkke (Alu3) Läti 2180 silmaga. Soorae meeskonnas meeskonna parimad laskurid, nimelt^ ^ere) 4.95; odaheide: Veeborn (Mädapea)

TJK, kes möödunud aastal langes liiduklassist, tahab tänavu kindlasti liidu

klassi saada tagasi. Eilne kaotus võib

KAOTUS SÕJAVÄEPÜSSIST.

sti 3X20 lasku 300 meetrilt. Kõik võist- Soome 3.351 s. (2.541—810),
Tartu Kalev-Viljandi Tulevik 0:0. ia
lejai lasksid alul lamades, siis i»üsti ja 2.850 s. (2.180—670).

lust.
Mäng läks suure vihmasaju r 11.

3)

Läti1 jj,^ (Rakvere) 10.17,9; kaugushüpe: Nurk Lembitu, 43.70.

saavutasid: Kaarto 525 s., Elomaa eestlane Jürgens, lätlane Andrejevs ja • 40.87 m.
5W s., Liuhala 510 s., Ekman 503 s. ja soomlane
Elomaa.
Pealereore
selle
sai; mäo., o. j» suuuiiaut!
üiiuiuaa.
>""lv
...,

C kl. (13—14 a.): 60 m K. Jaakson,

5. r., 8,3, pesapall O- Liiv, Viiking, 63.88,

kaugus I\. Jaakson, 5 r., 4.63, kõrgus O.
Soovik, Tasuja, 1.30, 120 m kartulijooks
K Zieonelis, Lembitu, 26,6.

D kl. (10—12 a.): 60 m E. Jaakson,
Kullisilm, 9,3, 120 m kartulijooks E.
Nellis, o. r., 28,2, pesapall E. Jaakson

492 s. Eesti meeskonnas saa- lestusmärgi iga laskevõistlusest osavõt- [ Parimaks osakonnaks oli Simuna, kes 50.15,
Türi Spordiring-Tartu Olümpia Forsblom
vutasid: R i k a n d 507 s., Jürgens 503 s., ja. Pärast* auhindade jagamist Eesti I saavutas 91 punkti ja sai maavalitsuse Punkte omandasid: Lembitu rühm 126
0:0.

Siiber 498 s., Kübar 496 s. ja Rull 491 s. meeskonna juht major Virit andis Mik- auhinna. Järgnesid Madapea 55 punkti ja p.; 2 Viiking 104,5; 3. Neeme 68.5: 4.
A-klassi üleriiklike ül dm ei s tri võistl us
Individuaalselt tuli esimeseks Kaarto kaitseliidu osakonnale üle Eesti > Auvere -6 p. .Indivrduaalselt parimaks Tasuja 59,5: 5. \. r., 59,5,* 6. Tungal 47
te sarjas -kohtasid pühapäeval Türi spor (Soome) 525 s., 2) Elomaa (Soome) 511 kaitseliidu lipukese. Täna sõidavad Ees- sportlaseks oli Lillo 21 punktiga,
1. DIVIISI REKORDID

diväljakul Türi Spordiringi ja Tartu s., 3) Liuhala (S) 510 s., 4) Rikand (E) ti ja Läti kaitseliitlased Savonlinna ja
Olümpia jalgpallimeeskonnad. Mäng, mis 507 s., 5) Ekman (S) 503., 6) Jürgens (E) punkaharjule, kust nad sõidavad tagasi

TARTUS MEHED JUBA

NARVAS.

toimus kogu aeg lakkama*» vihmasaju
Narvas sõjaväe staadionil peeti Narva
503 s. | Helsingisse.
MAADLUSMATIL.
saatel, lõppes viigilise .tagajärjega ,0:0, Pühapäeval
sõjäringkonna väeosade võistlusi Kerge
toimus
lahinglaskmine,
Mantius o'. Türi ülekaalus, /.uid ei suut kusjuures lasti 20 lasku. Neist 10 lasku
jõustikus ületati mõned 1. diviisi rekorTURBA VÕITIS NIEMAN1.
nud ".oime tulla võiduvärava löömisega. tuli lasta 200-lt meetrilt rinnakujule ja
Tartus peeti Tallinna tän. spordiväljal did, nagu kuul — n. a. o A. Tiis 12.57,
Tartus alanud kinnistel Eesti esivõist- maadlusvõistlused Tartu Kalevi ja Vii- , ketas v. a. o. H. Kuusmaa 39.48 ja gra10 lasku 300-lt meetrilt hüppavale ku
CARACCIOLA UUS VÕIT.
jule.
Laskeaeg
oli
kokku
60
sekundit,
lustel
tennises eiile vihm takistas finaali- j jandi Tuleviku vahel. Kärbeskaalus .M. j naadn ise v. a. o H. Viljapuu 79.49.
Auto-võidusõidu Itaalia suurele au Pühapäev kujunes eestlastele võidupäe- de läbiviimist.
Meeste üksikmängus Tar-j Maiste võitis Tederi, sulgkaalus Maiste 2.'Muud tulemused: 100 m. v. a. o. V. Pohinnale, mis peeti pühapäeval Palermos, vaks. Nad saavutasid 880 silma, tulles tu linna karikale on Meier jõudnud fi- võitis Viitumgi, kergekaalus Too ts selja- hui 12,2, 1000 m. rms. Tsikin 2.49,0.
võitis sakslane Rudolf Caracciola (Mer esimesele kohale. Soomlased jäid teiseks naali. Samas sarjas Turba võitis Nie-Uas Kesteri 2. min., kergekeskkaalus Nii-1 5000 m. rms. E. Sepp 17.32,8, kõrgus
cedes-Benz). Teiseks jäi sakslane Her
silmaga ja lätlased kolmandaks 670 manl 3:6, 6:3, 9:7, seejuures viimases se-j berg-Kolu 1.10, keskkaalus Villa v<õi- j rms. E. Lamson 165, kaugus !\ Ruus 600,
mann Lang (Mercedes-Öens) ja kolman 810
silmaga. Individuaalselt tuli esimeseks tis Nieman oli kord 5:1 juhtimas. Pool-jtis Rechlini, poolraskekaalus Orumets' teivas v. a. o. Juss 290, oda H. Viljapuu
daks sakslane Berndt Rosemeyer (Auto- Jürgens
(Eesti) 200 s. (100—100), 2) finaalis kohtub Turba Kuusiga. Meistri- seljatas Keeduse 9.10. Kotkale ei olnud; 52.86 m„ 5x500 m. 1. jalav.-rüg. 7.32,2.
Union). Neile järgnes. 1 ring järel ing Kübar (E.)
200 s. (100—100), 3) Elo- võistluste sarjas Meier võitis Niemani vastast tulnud. Poksis tartlane Samler, 20 km. rattur rännak L. Rajula 41.13 5.
lane Seaman (Mercedes-Benz), sakslane
võitis viljandlase Osolingi 3. roundil; Jalgpallis 1. jalav.-rüg. võitis 44.üksiküksikmaa
(S.)
180 s. j 6:2, 6:4, kuna teises poolfinaalis on jäi- tehn.
Müller (Auto-Union) ning itaallane Kombineeritud
Ijalav. pataljoni 4:1 (0:0).
k.-o-ga.
laskmises
olid
üksiktulegi
Tuirba-Kuus.
Varzi (Auto-Union).
J astutav toimetaja 0. Sooti.
EflmafliL* 13L Bsot. 1937. Nr.

jlK| jgm»" Mrüufau il trükk.

Tapa

Nelja eksporttapai

jonit kr., paj
99

Nagu endiste eksporttai
ramisel ja üleandebilansside
eksport" saanud endistelt ühil
kema kohustuste koormise, kuis

seda oli arwata. Warade seisis
et end. eksporttapamajade bill
Ebaterwe wõistluse tagajärjel l
mõtteid, mis tegutsemise resul!
õige suurtesse summadesse uu
Kõigi nelja eksporttapaml
andebilanss seisuga 28. weebrs
V» 4,9 milj. krooni suuruse pa«

Kuigi uuesti kujundatud bilans
mift, jääb järele osakapitali j«

965 tuhat krooni, ulatumad t|
kreeditoride ja tasumata matsi
Kui lisandada miimasele

Hunt 60^1
Ministrite erikomisjon on

tanud tarwilikuks, et
ekspordile" kui ppffiimajnnbnfj
de ja sealihasaaduste kaulmnd]
tarwilikule keskkorralduscle mc
taks arendamiseks järgmtfcö kc
sed rahanduslikul alal:

1) Igalt tapamajas tapcti|

wõetud

ühekroonine maks,

mis seni kanti osamaksude
arwele, arwata, alates 12. irrei

(L) 33.19,2,
R. Lulla (E) Mirhelson 13.46, ketas Aving 39.91. 18.
efektsemat pilti, • — - — - - ■ : .. . . .... . . ,, ..... l)iwVietrinas
00.1»,.•>>
xv.3)1^
kuid as>tus mitu korda üle. Kolmanda hei- kui tema ala oli juba labi ja se e o , Z3.49.8, 4) Pet.ruitis (L) 35.17,6.

,km. rännaku võitis Kurg ajaga 1.18,14.
vastu.
tega saatis ta oda 73.5 m kaugusele, üle kaksikvõit läks kaduma. N. Kalm varu- Kolmikhüpe: 1) A. Raska (E) 13.57, 2) j viwiiirp^ OTI*" A CTV "VATQT
Täna, esmaspäeva, õhtul kell pool fi rekordlipu, kuid publiku hõiskav rõõm mehena ja haige jala tõttu hüppas vai Komaras (L) 13.27, 3) N. Kalm (E) 12.64, KIIIKAMh. VOlÄl-

lööduna.

Nr. 210 (57:

vastu.

'(USA) — 357,5 kg (105 + 110 + 142,5), Äärma kergitas jälle teivashüppelati rekordkõrgust, saavutades tulemuseks 395,
2) Pein (Austria) — 355 kg. (107,5+107,5 üritused 402 ületada aga sedapuhku ei õnnestunud. Päris ootamatu seks oli,
,+ 140). Terlazzo saavutus tõukamises on

senisest maailmarekordist parem. Kaalu
misel osutus, et ameeriklane olä tõuga
nud koguni 143 kg. Seega on kergekaa
lus tõukamises uueks ma ailma rekordiks
143 kg. Võistlustagaj&rjena märgiti Ter-

Trükikoda "

Telefonid erakorterites:

aks uut rekordi.

Loluiflfir Pariisis neljas.

Kohalikud H 44t
Sporditeated
2 ««
Reklaami iTffH Tr 441

TANA KINO
.,BI-BA-BO": «Nelja silma all".
romantilisemaid ja sisukamaid
tusi- Peaos. Robert Taylor,

Stanwyck, Viktor Macl.aul^

IL Huvirohke lisaeeska\a.
side algus ärip. 5, 7, !».
„MODEBX": „Lahutusjiõh,iu^**. I
Lamac'i teravmeelsel lavastus

ny Ondra juubelifilm. PeaosJ
Ondra, Paul Hörbiger, Ja<k

j. t. II Huvirohke lisaeeskava.

alg. ärip. 5,7,9; piihap. 2, 4|

„GLORIA-PALACE": «Armastusi
Sügishooaja avamisel suu:: ili
hoid Schünzel'i lavastusel.

Albert Matterstock, Gusti
Valerie v. Martens, Oskar si|
II Huviküllane lisaeeska.\a.
Algus ärip. ^26, ^8. VjK'.

„HELIOS". Hooaja avamisr\s
armastus — naise kannatu?

osis Magda Schneideriga ia Ivj

rovitš'iga. 5, 7, 9, piihap.
8, 10. Teos, mis paelub ja|

elama kaasa kõiki.
mARS" (end. Gr.-Marino ruum> sl

«Kapten Granfi lapsed". Nj
kunstilisi suurlavastusi,
maailmak. Jules Verne'i

teose järgi. II Huviküllane

mekesine lisaeeskava.

V.AMÖR": «Mayerling*4. Hooaja
seks kauaoodatud suurfilm.

Charles Boyer, Danieüe Darri^
II Huviküllane lisaeeskava
..SKANDIA": «Tütarlaps Irene'*.!
parimaid kunstilisi suurfilme.[

Lil Dagover, Sabine Pet(-rs,|
Schönbõck ja maailmakuulus
daja George Boulanger.

II Huvirohke lisaeeskava.

„MARS": «Ainult 8 tundi elust'
ning haarav suurfilm täna paes
tide elust. Peaos. Chesti

Robert Taylor, Billie Hurl

II. «Meie sugulased". Di<-k js
juubeli suurfilm.
„ORION": „S»0 minutit peatii^f.j
Piel'i sensatsiooniline kr :• ii
longdraama. Kaasteg. Gen 1

jeva, Else v. Möllerdorf i Il

sugulased". Peaos. Dick ja Dd

