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Pikne põletas ja wigastas

Paldiski Laokülas ja Saaremaal lõi wälk weel teistkordselt põlewatesse hoonetesse

Narwa taga süütas pikne Wene kolhoosi

ÕA wastu neljapäewa oli Jda-Wiru
maal jälle tugew äike. mis tekitas Narwa
linnas ja ümbruskonnas rohkesti ainelist
kahju. Piksemöll algas südaööl ning kestis
wahetpidamata kuni kella 4-ni hommikul.

Auwere-Joala wallas Mustjõe külas
wälk surmas kohaliku taluniku Semjon Na
rowini hobuse, kes oli jäetud ööseks karja
maale. Teisel hommikul hobust ära tooma
minnes leidis peremees eest looma söestu
nud korjuse. S. Narowin hindab kahju
250 kroonile. Sama küla lähedal pikne
süütas Jwan Karamzini heinakuhja, mis
langes täiesti tuleroaks. Ka Eesti-Jngeris
Wanaküla lähedal häwitas wälk 70—80-
puudase heinakuhja, mis kuulus kohalikule
talunikule Simo Waderile. Omapär. wem
bu mängis aga pikker Narwa wallas Raja
külas, kus ta lammutas taluniku Johannes
Worpää rehehoone, ilma et see oleks sütti
nud. Lammutustöö oli niiwõrd põhjalik,
et hoonest ei jäänud järele muud, kui laiali
paisatud palgid ja katusepilpad.

Wene-Jngeris Põles kolhoos
Eesti-Jngeri piiriäärsetest küladest oli

näha ööl wastu neljapäewa Rõuk. Wene
, maal suurt tulekuma. Järgmisel hommi
j kul selgus, et seal häwitas tuli suure kol
! hoosielamu, mis asus meiepoolse Arsia küla
I kohal. Tõenäoliselt oli tulikahju tekkinud

piksest, sest Wenemaa kandist kostis järjest
mitu tugewat kõuekärgatusi mille järel hak
kas peagi paistma tulekuma.

Kas piksest uimastatud lõhe?
Narwa linna Puusilla kohal said kalurid

kerge waewaga kinni 6-puudase lõhe, kelle
nähtawasti jõkkesattunud wälk oli uimasta
nud.

Skarjatinas pikne Põletas taluhooned
Kella 12 paiku öösel süütas Pikne Narwa

jõe ülemjooksul Skarjatina wallas piiriäär
ses Kondushi külas Jwan Partsi elamu,
mis põles maani maha kogu wallaswaraga.
Majalt kandus tuli loomalaudale ja aidale,
mis samuti hukkusid. Kari saadi küll päästa
wiimsel hetkel, kuid tulle jäi kaks siga, mit
mesuguseid põllutööriistu, loomatoitu j. m.
Pererahwas, kes tule puhkemis. magas, pää
ses waewu põlewast hoonest aluspesu wäel.
Tules häwinenud ehitused olid uued ja olid
kindlustatud 1000 kr. eest. Kogu kahju hin
natakse aga 4000 kroonile.

Samal ööl pikne Põletas Kondushi küla
lähedal taluniku Peeter Kolberi heinakuhja.

Narwas ja Narwa-Jõesuus rikkus pikne
elektriliini ning osa linna ja kuurort jäid
pimedusse. Südaööl, kui elekter kustus, oli
kuurhoones kabaree. Lõbutsemist jätkati
küünlawalgel.

Kuremaa postkontoriülem sai
pikselöögi

Neljapäewa öösel Alutaguselt üle läinud
tugewa äikesetormi juures sai kannatada ka
telefoniwõrk, sest pikne lõi mitmel Pool apa
raate Puruks ja tegi muud kahju. Kuremäe
postkontoris töötas tormi ajal kommutaatori
juures kohalik tontoriülem Georg Mutli, kes
andis telefoniabonentidele häirewäljakutseid,
kuna kloostris oli tuli puhkenud. Kuigi pik
sega töötamine on ohtlik, siiski ei jäänud
kontoriülemal teist teed üle, kui Pidi riskima
ja edasi töötama. Järsku tabas Pikne õige
lähedal telefoniwõrku, ning samal silmapil
gult sai G. Mutli pikselöögi. See Paiskas
ta uimasena kommutaatori juurest eemale,
kuid õnneks raskemaid wigastusi kaasa ei too
nud. G. Mutli kannatas ka weel järgmisel
päewal piksepõrutuse tagajärjel, kuid oli
siiski juba nii terwe, et wõis töö juurde
asuda.

Mälgu „wallatufi" metsawahi
i majas

Kuremäelt umbes 8 km eemal asub metsa

sees metsawaht Laanemetsa elumaja, kuhu
öine plksetorm kahju tõi. Pikne lõi mööda
telefonitraate majja, purustas telefoniapa
raadi ja kiskus seintelt telefonijuhtmed maha.

Selle järele weeres kerawälk mööda toapõ
randat edasi Laanemetsa diiwani juurde ja
purustas seal kaks diiwanijalga. Edasi kar
gas Pikne metsawahi öökappi, kust wälja tun
gides purustas kapil Põhja alt ära. Toast
lahkudes Purustas wälk põranda ja wäljas
lõi augu sissi hoone alusmüürile/ slltajcp
piksest ei süttinud.

Mälk paiskas mehe jalgrattalt

Taewane tuluke Purustas särgi ja kõrwetas
selja, kuid jättis ellu

Eile õhtupoolikul kui Navwa ümbruses
walitses nõrk äikesehoog, juhtus kella 7.43
ajal Siiwersi-Narwa maanteel, umbes 2 km
Narwa linnast, Wäikese silla juures
õnnetus, mis oleks nõudnud ohwriks inim
elu. Nimelt sõitis jalgrattal nimetatud
maanteel Narwa Poole kaitsewäe teenistuses

olew eraisik-sepp. Jõudes Wäikse silla
juurde, milline on ehitatud raudteeroobastest,

ning mille kaitsepuud kahel Pool on samuti
rööbastest, tabas teda silla keskel äiksepil
west tulnud esimene nõrk wälgulöök. Jalg
rattur paisati rattalt umbes 5 meetri kau
gusele. Selgus, et ta wasak õla rangluu on
Purunenud, selg on kõrbenud, särk katki, ning
riided wääwli suitsu täis. Kuna sel silma
pilgul ühtegi inimest lähedal polnud, siis
Peale 10—15 minutilist toibumist ajas löö
gist tabatu end püsti ning läks omal jalal
Narwa sõjawäe laatsarctti, kus ta wigastu
sed tunnistati raskeiks. Wälgu külgetõm
bejõuks said nähtawasti silla raudtalad ja
kaitsepuud. Kui wälgulöök oleks tugewam
olnud, siis oleks haawata saanu oma elu
kaotanud. Arwatawasti tootsid postid suu
rema löögijõu wastu.

Pikne süütas heinaküüni
100.000 kg heinu tuleroaks

Neljapäewal keskpäewal läks üle Pärnu
linna ja lähema ümbruse äike ühes tugewa
wihmawalinguga. Pikne ei tekitanud mujal
kahju, kui Pärnu linnale kuuluwas Räägu
mõisas, süüdates kella ajal põlema Pär

linnale kuuluwa suure heinaküüni, kuhu
oli alles neil päewil weetud 100.000 kg
põllu- ja aasaheinu. Otsekohe oli küün lausa
leekide meri, nii et kustutamine osutus wõi
matuks. Kohale sõitis ka Pärnu tuletõrje,
kuna oli karta mõisa hoonete süttimist, sest
põlew küün asus mõisa hoonetele wõrdle
nGi lähedal.

Heinte põlemine kestis hilisõhtuni ning
tekitas linnale 3—4000-kroonise kahju. Huk
kunud heintest oli 50.000 kg tule wastu
kindlustatud 2000 krooni eest, kuna ülejää
nud heinad olid kindlustamata. Hoone oli
kindlustatud. Kui suure summa eest, pole
teada.

Täna asuti linnawalitsuse poolt tehtud
otsuse kohaselt uue küüni ehitamisele. Nime

lotud kohal on Pikne ka waremalt samasse
küüni sisse löönud. Nähtawasti on sel ko
hal maapinnal eriline külgetõmbejõud.
Arwestades seda asjaolu, ehitatakse uus
küün endisest küünist eemale.

M tüütas elan in toioastos fntoitaiat

Laokülas lõi pikne teist Korda Põlewasse majja

Eile Pärast lõunat umbes kella 16 paiku
käis üle Paldiski tugew äikesehoog, mis tegi

pool kahju. Kõige suurem õnnetus
i juhtus Paldiski lähedal Laokülas Richard
Frybach'ile kuulumas Kase talus. Seal lõi
wälk kõigepealt lauta, mis süttis põlema nii
kiiresti, et waewalt suudeti päästa loomad.
Samal ajal kui loomad laudast päästeti, lõi
lpikselöök elumajja. Elumaja katus wõttis
kohe tuld ja kui inimesed tormasid tubadesse
kraami Päästma, lõi pikne teistkordselt majja.

Sealjuures tabas wälk taluomaniku sugulast

Robert Otmanni. Wälk põletab Otmgunil
näo, käed ja ühe jala. Ta saadeti otsekohe
Tallinna keskhaiglasse.

Tuli lewis kohutama kiirusega, kuna elu
majaga ühise katuse all olew rehi oli täis
kuiwi heinu. Tulest ei suudetud päästa pea
aegu midagi. Samuti jäi tulle ka siga,
keda Peeti kinni rehe all. Omaniku hinda
mise järele on kahju üle 2000 kr. Mälgust
tabanud R. Otmann wiibis talus suwita
mas. Ta alaline elukoht on Tartus, Töös
tuse tänamas.

Saacemaat põies talu

Pikne lõi weel teist korda põlewasse hoonesse

Ööl wastu tänast lõi pikne põlema Saa
remaal Salme wallas Lintsi külas Peeter
Wokile kuuluma Uue-Juhkami talu elu
maja ja loomalauda, millised olid üksteisest
eemal 13 5 meetrit. Mõlemad hooned põle
sid maani maha. Koos hoonetega hukkusid
2 lehma, 1 siga, 5 lammast, riided, toiduai
ned. suurem hulk rukist, 27 koormat heinu
ja majakraam.

* Pererahwas, kes magas reheall heintel,
sai põlemast hoonest wälja waid pesuwäel,
kui hoone katus oli juba sisse langenud.
Peremees Peeter Wokk, 80 a. Mana, ühes
naisega jäid puupaljaks ja Hindawad oma
kahju 2000 kroonile, settest 1100 kr. majade

ja 900 kr. wallaswara arwel. Hooned olid
kindlustamata.

Pikne jüiitas mõlemad hooned korraga.

Kuna need olid Manad, õlgkatusega puu ehi»

tised, siis lewis tuli kiiresti. Peremees nai
sega, 5-aastane tütretütar ja 12-aastane
karjane, kes kõik koos reheall magasid, ei
kuulnud üldse piksekärgatust ja ärkasid attes

siis, kui katus oli juba sisse wajunud. Waa
tarnata ähwardawale tulesurmale jooksid
nad pesuwäel tuppa, kus neil õnnestus tuua
wälja mõned pealisriided. Kui nad toast
wälja jõudsid, warises hoone juba kokku ja
pererahwas pääses seega weel wiimsel het
kel tulesurmast. 20 minutit peale süttimist
jõudis kohale tuletõrje, kuid tal ei olnud
enam midagi kustutada ega päästa.

Kustutustööde ajal kestis tugew äike ja
pikne lõi teistkordselte sisse taluhoonesse. see

kord purustades korstna. Kustuttustöödel
wiibinutega õnnetust ei juhtunud.

Miljoniline warandus tõstetakse merepõhjast

1 Hollandi tõstelaem „Karamita", kes töötas Tershellingi juures pbhja wajunud sSjalae
wa „Lutine" miljonilise waranduse ülesteõst mifel, on saawutanud oma esimesi' tulemusi,
öaowa wrakist leiti metallrahasid. Pildil tõstelaew „Karamita", mis oma 130 tõste
kannuga (igaüks mahutab 400 liitrit) on maailma suurim.

Briti aurik lasti põhja

6 inimohwrtt. Mittewaheleje gamise ohwttser sai surma. -
Oodata ametlikke seletusi alamkojas

113 pommi Baleneiale

ETA. M adr idist, 29. juulil. (Reu
ter). 12 francolaste lennukit Pommitas ncl
japäewal Valencia!. Lennukit pildusi alla
üldse 115 Pommi, üks pomm langes Briti
aurikule „Dellwyn'ile", kusjuures sai surma
mittewahelesegamise komitee esindaja Taani

ohwitser Albert Moyell. Peale selle sai sur
ma 1 madrus, kuna 4 meeskonnaliiget so
haawata. Valencia sadama piirkonnas sai
pommitamise tagajärjel surma 18 isikut.

Londonist teatatakse: Siin saadi kinni
tust sõnumile Briti kodanikkudele kuuluwa
auriku „Dellwhni" pommitamisele ja põhja
laskmisele Gandia sadamas umbes 40 miili
Valenciast lõuna pool. „Dellwyn" laadis
Gandias söelaadungit wälja. Kallaletung
teostati lennuki poolt, mis kuuldawasti len
das madalaltt sadama kohal, pildudes alla 4
rasket pommi, millistest üks tabas „Dell
wyn'i", ja 30 süütepommi, mis wigastasid
Briti seltsile kuuluwa kaubahoowi ja mõned
tööliste elamud. Rünnakut „Dcllwyn'ile"
nägi pealt Gandia sadama ees seisew Briti
miiniristleja „Hero".

Reedel antakse alamkojas selle rünnaku
kohta ametlikku seletust.

Bareetoua pealetung

kestad

Kindral Franco peakorteri neljapäewases
teadaandes öeldakse: Estremaduras jätkasid
meie wäed edukalt oma pealetungi. Wallu,
tati Aldenuela olew ja 3 kõrgustikku Gomezi
mäest'lus ning teisi tähtsaid waenlase po
sitsioone. Serena sektoris jätkati lvallutatud
maa-ala puhasamist.

Valencia rindel waenlase wasturünnakud
löödi tagasi.

Barcelona sõjaministeeriumi neljapäev
wases rindeteadaandes öeldakse, et

Barcelona wägede pealetung Ebro rindel
jätkub.

Barcelona wäed olewat 6 km edasi tun
ginud kuni Prati ristteeni. Francolased ole
wat rünnanud uute toetuswägedega. kuid
asjatult, ja nad olewat sunnitud tagasi tõm
buma kuni Gandesa asulateni. 600 franco
last olewat wõetud wangi.

Idarindel olewat Barcelona wäed wal
lutanud Pelado ja Cerrido positsioonid Bar
racasest lõuna pool.

Rahutusi Rangoonis

Munkade meeleawaldus. „Burma burmalastele!"

ETA. R a n g 0 0 n i st, 29. juulil. (Reu
ter). Muhameedlaste ja budhistide kokku
põrgetes on 3 päewa jooksul saanud surma
40 isikut, nende hulgas 5 hindu naist. Haa
wata on saanud iile 200 isiku, kellest 90 prots.

on hindulased. Siin ja seal puhkeb uusi
rahutusi. Wöimud on tugewdanud walwe
poste. Ühtlasi on awaldatud määrus, mil
lega keelatakse kogunemine suurematesse
kui wiieliikmelistesse gruppidesse.

Uulitsatel liignwad soomusautod, et säi
litada korda. Kolmapäewa õhtul budha usu

mungad korraldasid oma Poolehoidjatega
uulitsatel meeleawalduse, hüüdes: „Burma
burmalastele!" Samal ajal kasutasid uulit
sapoisid ja hulgused juhust ja rüüstasid tüh«
jaks mitu äri.

Hiljem teatab Reuter Rangoonist: Pä
rast keskööd seati linnas rahu jalale, kuid
eeslinnades jätkuwad sporaadilised wöitlused.
Äride, pankade ja wäärtasjade kaupluste eeS

seisawad tugewad söjawäe walwepostid. Wi
gastatute seas on ka naisi. On riisutud ka
burmaloste kauplusi.

11. Rahwuswaheline Arstitea
duse-ajaloo Kongress Jugoslaa

wias

Eestist wotab kongressist osa dr. mcd. H.
Normann

11. Rahwuswahcline Arstiteaduse-aja
loo Kongress toimub 1.—14. septembrini
1938. a. Jugoslaawias printsregcndi Pauli
kõrge protektoraadi all. Kongressi aupresi
dentideks on Jugoslaawia Teaduste ja
Kunstide Akadeemia president prof. Albert
Baz a l a Zagrebist ja Serbia Kuningliku
Teaduste Akadeemia president prof. Aleksan
der Bel i c Beogradist. kongressi presiden
diks aga Zagrebi ülikooli arstiteaduse aja
loo prof. Lujo T h a l l e r.

Kongress toimub 5 lugoslaawia linnas:
Zagrebis, Beogradis. Skopljcs, Saraiewos
ja Dubrownikus. Kongressi peateemaks on
rahwameditsiin. Ettekandeid on kawas üle
100, neist peetakse osa tarbe korral isegi ron
gis ja laewal, et ära kasutada ka sõidu aega
ühest kohast teise. Osawõtjaid tuleb kong
ressile enam kui 35 riigist, muuseas peale
Euroopa riikide ka Afganistanist, Ameerika
Ühendriigest, Austraaliast. Argcntiinast.
Brasiiliast, Costarikast, Egiptusest. Kana-

dast. Mehhikost, Marokost, Nikaraguast. Pe
ruust, Wenetsueelast ja mujalt.

Eestist töötab kongressist osa Tartu iili
kooli arstiteaduse-ajaloo dotsent dr. med. H.
Normann, kes esineb ka ettekandega
langetõwest eesti rahwa traditsioonis. Soo
mest sõidab kongressile dots. Gunnar S o i
ninen ja Lätist prof. J. A l k s n i s.

Kongressi linnades on ette nähtud täht
samate asutiste, muuseumide ja nägemis
wäärsete kohtade külastamine, muuseas ka
osawõtt suurest sõjamäe paraadist Beogra
dis Jugoslaawia kuninga Peetri sünnipäewa
puhul 6. sept. hommikul. Osa kongressi
liikmeile korraldatakse wõimaluse korral meel
tutwumisteekond Lõuna-Serbiasse ja Mon
tenegrosse ja sealt Tsetinje ja Kotori kaud,l
Dubrownikusse. kus toimub kongressi lõpp
koosolek. Nagu näha sellekohasest awaldu
sest, panemad kongressi korraldajad suurt
rõhku Balti riikide arstiteaduse-ajaloolaste
osawõtule kongressist.

Suurmoshee imaam tapeti

ETA. Pariisist, 29. juulil. Havas
teatab Bcirutist, et seal on kolmapäcwa õh
tul maha lastud sealse suurmoshee imaam
Hussi Abdurahim.

Iga Eesti poiss ja tüdruk loeb
,LASTELEHTE"

Ülirikkalikult palju pilte meie kaunitest suvituspaika- H
dest, missugused on täis päikest ja elurõõmu, meie

suvekauuitare, printsesse ]a printse, toto- I
montaaže nii sise- kui välismaa päevasündmustest,
sporti, lühijutte, romaani ja palju muud leiate meie H
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Rohkem soome keelt!

Liikudes Soomes, kohtame sageli isikuid,
kes kõnelewad eesti keelt ja mõüed neist
isegi wõrdlemisi hästi. Leidub ka neid, kelle
juures kahtled, ei kas ta ula tõesti on soom
lane, wõi on ta eestlane, kes ainult teeskleb
soomlast. Oled s'tlcga nagu harjunud, et
muulane kunagi ee-ii teelt hästi ei kõnele
ja et paljud eestlased ennemad muulastena.
L3»:maks siiski j'el,,ub, et ikkagi on tegemist
eesti keelt oskama stuiuojcga, kes tundes
hunn asja wastu, .'n ka utanud mitmesugu
st»d õppimiswõin-alust ja on eesti keele sel
gels õppinud. Ne>) eesli keele oskajaid lei- ,
dub isikute hulgas, kelle ametialad on wäga
mitmesugust. Meil oskawad soome keelt
peamiselt ainult- eesti teele õpetajad, kelle
dele soome keele kursus ülikoolis sunduslik.

Me eestlased loeme end küll palju keeli
eckawate tahmaste sekku oma „kolme koha
liku keele" tõttu ja arwestame sageli inimese

harioustki selle järele tuiwõrd ladusalt os
kal ta wene wõi satia keelt kõnelda. Kui
aga jätta need „to!m kehalikku" kõrwale,
sus selgub, et p.'a!e rende „kolme kohaliku"
meil enam kuigi palju wõõraid keeli ei
osata wõi osatali - wäga Puudulikult.

Ka soome kcur, m?s pole eestlasele kuigi

raske õppida, osamtje mul wäga Harwa.
Sageli on juhtumid, kus eestlased ja sooni
lased peawad mingil ül.iskongressi wõi sel
lele järgnewat kooswiibimist. Seal siis ku
juneb nii, et soomla.ed kõnelewad eesti kee
li s ja eestlased kö nlemao. terwitawad ning
kõnctaivad soonuasi ka eesti keeles wõi mõ
xus teises meie „kehankus" keeles pea
miselt saksa keeles. Soome keelt ei kuule
meie meestelt peaaegu kunagi. Seda ei osata

wõi selle oskus on tawaliselt nii Pisike, et ei
juleta wälja tulla lauakõnekski.

Vabandatakse ju küll, et meie oleme wa
nem wend (nagu seda õpetab wõrdlew keele
teadus) ja soomlaste kui noorema wenna
kohus on õppida meie keelt. See „wanema
wenna õigus" on ju iseenesest üsna kena ja
isegi kurioosselt armas, kuid siiski wäga
kahjulik meile endile. Soome keele mitte
oskamise tõttu jääwad meile suletuks kõik
meie „noorema wenna" rikkalikud waimn
wara salwed. Soome keelt osates saaksime
neid kasutada nagu omi warandusi ja „noo
xem wend" ei tee meile seks mingeid takis
tusi. Ta pigem aitab kaasa, et ole lahke ja
wõta nii Palju, nagu sul waja. Meie wa
jame soome keelt rohkem kui soomlane meie
keelt.

Kõigepealt see, et soome keeles on ole
mas wäga laialdaselt teaduslikku ja õpetlik-.,
rakenduslikku kirjandust wäga mitmelt'alalt.
Soome kirjandus pole meie omast suurem
snitte-ainult u lat u s l i k n lt (üvantitat.),
waid ka sisult ja wäärtusclt (kwalitatiiwselt).

Soome kirjandus on suurem ja tihedam,
sealt wõime ammutada wäga palju seda,
mida me omast kirjandusest ei leia.

Teiseks põhjuseks on see, et soome keele

õppimine on mitu korda kergem kui mingi
teise wõõrkeele õppimine. Kui saksa, inglise,
wene wõi prantsuse keele õppimisel kulutada
teatud hulk aega ja energiat, et õppida
lugema ja aru saama kergemaid tekste, siis

soome keele wõib omandada kaks-kolm korda

wähema energiakulutusega juba ses ula
tuses, et wõidakse lugeda igasugust kirjandust.

Need kes wähegi on õppinud soome keelt

ja wiibiwad kas wõi nädalapäewad Soomes,
saawad soome keelt juba kaunis wabalt kõ
nelda wähemalt saawad nad kõik wajali
knd asjatoimetused wabalt ära korraldada.

Kuidas korraldada soome keele õppi
mi st?

Ka see küsimus on meie oludes küllalda
selt lahendataw. Praegusele wanem. ja isegi..
keskmisele põlwele me enam soome keelt õpe

tada ei saa. Sest ei tuleks midagi wälja.
Mõni üksik neist wõib-olla õpib weel na
tuke, kui juhtub tulema paras juhus. Ja
juhuse asjaks see jääbki.

Otstarbekohateid soome keele õppimis
wõimalusi peame aga looma noortele kesk
koolides ja gümnaasiumides. See annaks
rohkem tulemusi ja see on ka täiesti teosta
taw, sest meie eesti keele õpetajad kõik oska
wad sel määral soome keelt, et wõiwad anda
soome keele algõpetust ses ulatuses, et õpi
lane wõib õppida lugema kergemat kirjan
dust.

Õpetus wõiks kesta kaks aastat, kaks tun

di nädalas. Seega kujuneks koolis kaks
soome keele kursust noorem ja wanem,
kokku nelja nädalatunniga, millest osawõtt
peaks olema wõimaldatud kõigile õpilasile

muidugi wabatahtlikult.
Õpilane wõib aga õppimisega- tegelda

ka rohkem aastaid. Kui keegi kord on õp
pima hakanud ja mõnesugustel põhjustel
jääb tal esimesel aastal õppimine katki (on
näiteks liiga raske ja koormaw), siis wõib
ta teisel aastal uuesti otsast peale hakata
ja, warustatuna juba wäikeste eelteadmis
tega, jõuab ta nüüd juba kursusega lõpule.

Palk õpetajale soome keele tundide eest
tuleks tasuda samal alusel teiste tundidega.
See ju natuke õpetajate palgaeelarwet suu
rendaks, kuid sellest peaks saadama üle.

Kuna Praegu on niisugune ajajärk, kus
kõik asjad märgitakse paberile, siis õpila
sile wõiks ka selle, et nad on õppinud soome
keelt, märkida ka tunnistustele. Selleks
wõiks ju olla kas wõi cksamgi, kui soowi
takse.

Algkoolideski wõiks ka Paaris wanemas
klassis soome keelt õpetada, kuid ainult sel
juhul, kui leidub wastaw õpetaja. Selle
teostamisel on küll ees mõningaid raskusi.
Kuigi seminaris oleks ka soome keel waba
tahtliku õppeainena samas ulatuses nagu
keskkoolis ja gümnaasiumiski, siiski sealt saa

.dnd soome keele oskusest ja teadmistest ei pii--
saks selleks, et õpetada soome 'keelt, Küll
aga tvõiksid asjasthuwitatud ulgkooli. õpia
jad soome keelt sel määral õppida erikursus
tel ja Soomes elades, et nad omandawad os
kuse ja saaksid õiguse õpetada soome keelt
algkoolis/ Igatahes tekiks sel wiisil meie
algkooliõpetajate sekka teatud arw soome
olude tundjaid, mis poleks sugugi kahjuks
meie rahwuslikule haridusele.

Selline soome keele õpetamine gümnaa
siumides, keskkoolides, seminarides ja üksik
juhtudel isegi algkoolis tooks meile hulga

inimesi, kel on alused soome keele õppimiseks

ja kes edasi õppides wõi mõnd aega Soo
mes wiibides wõiwad soome keele korralikult
ära õppida.

Soomes olemine ja elamine ning seal rei
simine lühikest aega on aga wZimalik pea
aegu igaühel neist, kes praegu weedawad oma
suwepuhkusi meie suwituskohtades. Soomes
suwitamine ja reisimine ei lähe sugugi kalli
maks. Ta tuleb pigem odawam weel, kuid
õppida on sealt Palju, eriti weel neil, kes
oskawad keelt. Mida rutem see asi käsile
wõetakse, seda kasulikum meile, muidu jää
( me oma wennast, kes on meist
rikkam waimsete ja maiste warade Poolest,
weclgi rohkem maha. Aheskoos, teineteise
keelt osates wõime saawutada aga ühiseid
hüwesid, midä Me üksikult saawutada ei
suuda. Seepärast on soome keele oskuse suu

rendamine meil hädawajalik. Soome keele
oskus ärgu olgu ainult eesti keele õpetajate
monopoliks, kes seda on pidanud õppima üli
koolis sundõppeainena.

Mida rutem meil need soome keele õppi
mise wõimalused luuakse, seda parem meile

enestele. A. T-aa.

Tugewam

surmast...

Sigrid Uudset! romaan

Kord aga tabas teda wäga raske haigus ja ta jäi
nii põduraks, et ta pidi lebama nagu oleks ta surnu.
Kui ta nüüd niiwiisi lebas, näis talle endalegi, nagu
oleks ta surnud, ja ta riietati ja ehiti ja maeti hauda,
aga ta kuulis, kuidas tema wäikesed lapsed kodu tema
järele nutsid, ja ta soowis südamest, et ta teaks mingit
nõu, kuidas sinna tagasi saada ja neid lohutada. Siis
näis talle, nagu tuleks keegi mees küngast mööda alla.

Mees oli mähitud üleni tumedasse rüüsse, ja ta
wõttis naise käekõrmale ja ütles: „Tõuse üles, ja
järgne mulle!"

Nüüd ei paistnud talle enam, et ta on surnud, ja
ta palus, et ta wõiks minna sinna, kus ta lapsed tema
pärast nutsid. Mees tumedas rüüs noogutas ja tõm
bas ta kaasa.

„Ent see pole siiski õige tee," ütles Tora.
„Siiski, see on see tee," wastas rnces.^
Kui nad olid tükk maad käinud, jõudsid nad süga

waSse, pimedasse orgu. All orus oli must jõgi, ja teis-
Poolt tõusis mäe nõlw jällegi sama järsku üleS. Ä!äe
harjal aga oli kants, mis oli ehitatud puhtast kullast, ja
ta läikis ja hiilgas nagu päike. Ja selle kantsi ees sit
sid rüütlid kuldrelivastuses, ja kantsis endas nad laulsid
ja mängisid keelpille. Tora poleks iialgi «mõelnud, et
«maailmas wõib olla midagi nii ilusat. Ta küsis, kellele
knuluwat see kuldkantS.

„Sec kuulub mulle," wastas mees. „Kas sa tahad
minuga kaasa tulla, Tora, ja minu kantsi waadata?" 
Jah, seda ta tahtwat meelsasti, kuid sellejärcl ta lahtwat
koju oma laste juurde.

Nüüd nad hakkasid mäest alla mincina. Siis nais
Torale, nagu oleks org täis pisikesi malgeid lambaid, nad
seisid nii tihedasti nagu suures karjas, nad ronisid ja
liikusid ja tahtsid mäctülge mööda üles minna. Kui ta
aga lähemale jõudis, nägi ta, et need olid wäikesed lap
scd. Ja neid oli mitu tuhat. Nad olid üsna alasti ja
wastsündiuud, kuid manade nägudega, ja mõned neist
olid weriicd ia balmasti koheldud, ja mõned üsna mär-

jad. Lapsed tahtsid mõlemalt poolt orgu üles ronida,
oga nad weeresid ikka jälle maha, sest nad olid wäikesed

ja nõrgad. ' Toral oli neid nii hirmus waadata, et ta
pidi nutma hakkama, ja ta küsis mehelt tumedas rüüs,
kes.need olemat ja kuidas need waesed lapsed olemat siia
sattunud.

„Nende wancmad jätsid nad siia," ütles mees, „nad
tahtsid seda nii."

„Seda ei suuda ma siiski uskuda," wastas Tora.
Lapsed oskasid kõnelda, ja nad ütlesid:

„Sce on tõsi, ja nüüd me peame lebama siin, aga
me tahaksime meelsasti sinna üles jõuda ja «maailma
näha, ja me wõiksimegi wäga hästi teise maailma teis-
Poole orgu näha, ent oleme nii wäikesed ja jõuetud, et
Peame siia jääma; ja siin on nii inetu ja «mahajäetud, ja
me külmetame nii wäga."

Siis wõttis Tora oma rüü seljast ja kiskus ta tük
kideks. Ta mähkis need, kes olid talle kõige lähemal,
neisse tükkidesse. Nüüd nad kippusid kõik tema ümber,
ja nüüd wõttis Tora endal rõiwad seljast ja jaotas
need lastele, ja nii ta toimis edasi, kuni ta ise oli üsna
alasti. Ja ikka wccl oli lõpmata palju neid, kes Pol
nud midagi saanud. Oli tuhandeid lapsi orus. Wahc
ajal nad olid läinud edasi, ja lapsed wirisesid tema üm
ber ja palusid teda neid jälle sülle wõtta ja kaasa wiia, et
nad näeksid, milline on maailm- „AH, ta pole nii ilus,
et oleks heameel teda näha," ütles Tora. „Sellcgipä
rast ei taha need meelsasti elu kaotada, kes siia tnlcwad,"

ütlesid lapsed. „Kõik nad tahawad jälle sinna tagasi 
ja seda tahad ka sina." 

„Tahan ainult koju oma laste juurde minna," üt
les Tora.

Nüüd nad kahlasid wees, mees ja Tora. Ja ka see
.oli .lapsi täis. Nad seisid kaelani wects, tihkjasti teine
teise kõrwal nagu heeringad Parwes, ja nad külmetasid ja
Mürisesid ja sirutasid käe Tora poole. Naisel oli neist
nii kahju, et ta Pidi nutma, ja ta kogus neid oma käsi
warrele, niipalju kui ta waid suutis kanda, ja ta küsis
siis mehelt, kas ta tohtiwat nad kaasa wõtta kuldsesse
lossi. Seda ta wõiwat wäga häSti teha, ütles mees.

Warsti ei suutnud ta enam ühtki last sülle wõtta.
Siis Palus ta mecsi, et see laenaks talle oina rüü, et neid

sellesse mähkida. Mees wõttis rüü seljast. Ja siis
nägi naine, et tal oli rüü all tore kuldne warustis, kiwi
dcst rist rinnal ja peas ta kandis hiilgawat krooni. Te
«na nägu aga hiilgas weelgi heledamalt, ja Torale näis,

et ta Poleks mõinud iialgi kujutleda, et mõni mees mTb
olla nii ilus ja kuninglik. «

Nüüd ütles mõõras:
„Siis muutub nõlw nii järsuks, et sa ci saa muidu

üles minna,' kui unna sind ei kanna- Kas pean nüüd
esmalt üle kandma lapsed mõi sinu?"

„Wõta kõigepealt lapsed," ütles Tora. „Kui sa ei
peaks jaksama neid kõiki korraga kanda, siis wõiu ju seni
siin istuda ja oodata."

„See kestab kaua," ütles rüütel. „Sa näed, kui
palju on neid siin ja alatasa tuleb uusi juurde. Sa
tahad ometi meelsasti minu kuldset kantsi näha ja selle
järel koju oma laste juurde minna. Ent nüüd wõib
juhtuda, et sa pead siia istuma jääma maailma lõpuni,
kuni olen kõik need lapsed enda juurde koju wiinud."

„Jah, ma pean ootama, kui kaua see ka ei kestaks,"
ütles Tora. „Ma ei suudaks taluda, kui peaksin siit nende

waestc laste juurest ära minema. Minu omadel on
hea kodus ja need siin wajawad meie abi palju enam."

Siis ütles too kuldwarustises:
„See on finn man im poeg, Tora, kes on nüüd sinu

südamele kõige lähemal kõik need lapsed on niisugu
sed, kellelt wõeti elu meel enne, kui nad said maailmas
elada mõi teed minu kotta tundma õppisid."

Tora langes Põlmili ja küsis ehmunult:
„Kos sa oled, würst? Mis on sinu nimi?"
„Kristus on minu nimi," ütles kuningas.
Ja nüüd ta hakkas läikima ja kiirgama, et näis,

nagu tõuseks orus päike ja soojendaks kõiki neid lapsi.
Tora aga Pidi oma silmad selle sära ees sulgema. Ja
kui ta need taas awas, oli ta kodus ja lebas oma woodis-

Ta laskis otsekohe oma sugulased enda ümber kut
snda ja jutustas neile oma nägemusest; ja ta ei marja
nud enam seda häbi, mis ta oli läbi teinud, ka mitte, et
ta oli oma lapse mõrwanud. Ta mees mihastas siis
sellepärast nii, et ta käskis ta kohe üles tõusta ja tema
talust lahkuda, kuigi see sünniks keset ööd.

Nüüd ta matkas läbi linna, ja kõik koerad haukusid
talle järele. Ta mõtles, et ta on õnnetu ja et ta on pa
tustannd nii rängalt, et ta ci suuda enam elada. Selle
pärast läks ta alla randa.

Siis kuulis ta kusagilt nutmist, ja nimelt kohalt,
kus oli kaks suurt ja rasket kaljurahnu. Ta läks häält
müüda edasi ja leidis sealt mererohust wastsündiuud
poisikese. Laps elas meel.

Tora mähkis ta oma rüüsse, pani ta oma rinnale

ja laskis teda juua. Ja ta otsustas selle lapse üles kas
watada. Sellejäre! läks ta kaugele metsa, kuni ta jõu
dis kohta, kus teda enam ei tuntud. Sinna ta ehitas en
dale onni ja elas seal oma lapsega. Hiljem tõi ta cn
dale kulda ja hõbedat, mis ta oli kodunt kaaia saanud.
Ja siis ta laskis kõikjal teatada, et ta wõtab enda juurde
kõik lapsed, keda inimesed tahawad wälia panna. Ta
müüs ära kogu oma warandusc ja oma kulla ja ostus
selle eest toitu oma kasuLstele, tema ise aga sõi Kris
tuse päras; ainult rohtu, uus kaswab maa peal, ja jõi
selle kõrwalc ojast puhast wett. Kui mungad sellele
maale tulid ja usku kuulutasid, olid nad wäga imeStu
nnd, leides naise, kes tundis Kuninga nime ja teda oma
clliga austas. Tema ja ta lapsed ristiti nüüd, ja kui
ta suri, nimetati ta tema patukahetsuse pärast pühaks
naiseks"

Vigdis tänas preestrit saaga eest. Ja siis istus ta
kogu õhtu, mõtlikult ja matkides enda ette wahtides.
Kui aga saabus aeg magama minna, hüüdis ta Ülvari
cuda juurde. Poiss oli nüüd üheksaaastane ja armas*
tas oma ema wäga. Ta istus tema sülle ja wõttis tema
ümbert kinni.

„Kas sina oleksid istunud selles orus maailma lõ«
pirni ja mind oodanud, ema?" küsis ta. „Nsun kindlasti,
't sa oleksid seda teinud."

Vigdis surus ta oma kaenlasse ja ütles: *
Õppisin seda ühel päcwal nagu too Toragi. Ka mina

läheksin maailma otsani, et siud päästa, silmapilgul mil
sa oma ema tõepoolest wajaksid."

Poiss suudles ja paitas teda
Wiiwn pärast ütles ta:

ila " mulle öelda, kes on miim

~Sa ci tohi mulle teda meenutada, kui ma rõõmus
olen, wastas ema. „Ka ci tohi sa teda nnnult pärida."

„Kui olen kord täiskaswanud," ütleb poiss, „siis
lähen walja ja otsin teda, ja siis ma tahan teda sundida,
ct ta sinu naiks, wõi ta peab seda kahetsema."

Vigdis naeratas weidi ja ütles:
„Kestab wce! tükk aega enne, kui sa suureks kas

ivad, mu poeg, ja möödub weel palju aega, enne kui sa
wõid minu juurcü ära minna. Ärgem temast enam kn
nagi kõnelgem, ja iialgi ta ci tohi sind näha ega sulle
halba teha, minult aga pead sa saama kõige varuvat, sit
mci tahan unustada selle, mida meelde tuletada mc
ei talu-"

Holsti Stokholmi
Hels i n g i st, 29. juulil. Wälisminis

ter Holsti sõitis neljapäewal Turu kaudu
Stokholmi, et seal Pidada nõu küsimuste üle,
mille käsitlemiseks ei olnud wõimalust Ko
penhaageni konwerentsi ajal. Reisil saa
dab minister Holstit wälisministeeriumi
osakonna juhataja Pahaslahti.

Poola protest Tshehhi
kommunistide wastu

ETA. Wars s a w i st, 29. juulil.
(PAT). Poola walitsus on esinenud Pra
has uue protestiga Tshchhoslowakkia kom
chunistide tegewuse lvastu, mis on sihitud
Poola riigi wastu. Poola kirjas konstatee
ritakse, et kuigi Tshchhoslowakkia wälismi
nisteerium ei ole eitanud tõsiasju, mis on
esile toodud Poola esimeses kirjas 22. märt
sist, paistab siiski, et Tshchhoslowakkia julge
olekuwõimud kalduwad kommunistliku era
konna tegewust tühiseks pidama. Lõpuks
awaldab Poola walitsus oma walmisust toe
tada Tshchhoslowakkia julgeolckuwõime, et
kommunistliku õõnestustöö wastu tarwitu
sele wõetawad abinõud annaksid konkreetseid
tulemusi.

Mussolini 55. sünnipäew
ETA. Berliinist, 29. juulil. Mus

sokini pühitseb 29. juulil oma 55. sünnipäe
wa. Saksa telegraafiagentuur DNB kirju
tab sel Puhul: Koos Itaalia rahwaga Pü
hitseb suure riigimehe ja fashistliku impee
riumi looja sünnipäewa ka rahwussotsialist
lik Saksamaa.

Praha pakub provintsi maapäevi

Äa« sudeetlased on sellega nõus? Kõik oleneb nüüd Nnncimanist

Pra h a st, 29. juulil. (Reuter). Näh
tawasti sellepärast, et ajakirjanduses awal
datud wäljawõtted Tshchhoslowakkia ette
panekutest wähemusrahwustcle leidsid eba
soodsat wastuwõttu wälismaal. wäidctakse
siin ametlikult, et pülMpäcwal awaldatud
Tshchhoslowakkia rahwuse statuudi tekst ei
ole täielik ega ka täpne. Redigeerimine ei
ole weel lõpule wiidud, sest läbirääkimised
rahwuste esindajatega kestawad.

Neljapäewal esitati omaivälitsüste ette
panekute kawand Sudeedi sakslaste esindaja
tele. Kuuldawasti on selles kawandis näh
tud ette prowintsi maapäeivad Böömimaalc,
Määrimaale ning Sileesiale, Slowakkiale
ja Ruteeniale. Igas maakoon. taidesaatew
komitee koosneb 12-nest liikmest proportsi'-»-

naalselt rahwustele.

Otsesel hääletusel walitud täidesaatwa
komitee liifitteb kontrollimab promintsi ai)-
ministratsiooni üksikasjaliselt, kusjuures.neil
on õigus waiclda wastu seadustele, mis
puubutawab wastawat prowintsi. 
kaitse, rahanduse ja wälispoliitika jääwad
kcskwalitsuse hoolde. _ t

Ettepanekute teksti redigeerimine wiiakje
lõpule esmaspäewaks, mil kawand tuleb kaa
lumisele parlamendi juhtide üldkoosolekul.
Sudeedi sakslased arwatalvasti ci ole kawan
diga rahul, sest sudcetlased on Böönumaal,
Määrimaal ja Sileesias wähemuses, arwa
takse aga, et läbirääkimised on nüüd kaota
nub palju oma tähtsusest, sest kogu küsimu?

sõltub Nuncimani aruandest

Jalakäija

saatuslik samm

Tolmukarws oli suurem surmakartusest
Liikudes linna tiinawail wöi maanteedel sil

mame sageli, et jalakäijad käituwad teel wiiga
imelikult. Nii näeme, et keegi astub mõtlema
tul kõnniteelt sõiduteele, teeb mõned sammud ja
siis äkki jääb seisma, sest temal tuli midani
meelde. Siis kahtleb, kas edasi minita wöi üm
bcr pöiirda, ja lõpuks on ta wäga imestunud, kui

mõni sõiduk temale tugewa müksu annab. Wõi
mõni teine jookseb pimesilmi kiiresti üte tänawa.
arwates, et kiir? jooksuga saab wältida õnnetust
tänawa ületamisel. Wõi edasi: on rida jalakäi
jäid, kes ükskõikselt ja laisalt kõnniwad mööda
sõiduteed, teades, et jalgrattur, mootorrattur wõi
auto omawad häid pidureid ja ei tohi temale, lu
gupectud jalakäijale, peale sõita. Kas siis sel
korral on sõiduteed kuiwad wõi märjad, kas sõi
dukid on suutelised kiiresti pidurdama, on temale,
meie lugupeetud jalakäijale, täiesti ükskõik.

Äsja lugesime lehest, et Tällinna-Riia maau
teel Mõigu asunduse teeosa kohal jäi liinjauto
buse alla ja sai surmawalt wigastada N. N. Kes
on selles õnnetuses süüdi? Paljude arwates pole
jalakäija kunagi süüdi liiklemisõnnetustcs. Kuigi
see arwamus on üldine, on see siiski ekslik jn cba
õiglane. Kas wõib siinkohal antobuscjuhti was
tukawaks teha, kni inimene järsku tee peale ette
jookseb?

Surmasaanud N. N. sõitis bussiga Mõigu
asundusesse. Seal maha tulles nägi tema Tal
linast lähenemas teist autobust. Et mitte jääda
tolmu sisse, jooksis tema seiswa bussi tagant
maanteele liikuwalc bussile ette. Lühikese wahc
maa tõttu ci suutnud antobnseiuht sõidukit pidur
dada, kuna sõiduki ja jalakäija wahemaa oli ai-

nult 3 meetrit. MceL sai oma ettevaatamatuse
pärast surmawalt wi^astada.

Seepärast, jalakäijad:
. . 1. Sattudes sõiduteele ärge takistage liik
lemist!

2. Ärge astuge sõiduteele wäljawaadct ta
kistawa eseme tagant (trammiwagun, seisew auto
wõi autobns) wõite astuda otse möö»
dasöitlva auto, bussi ** i trammi

ette.

Z. lähenemisel on maal 
üle tee minna.

Jalakäijad, liiklusrohketel teedel, hoidke
silmad lahti! Tee haiglasse on wäga lü
hike terwise paranemiseks sageli, wäga
Pikk ja nii mõnigi kord lõpeb see kalmistul.

Maanteede TalituS.

Chamberlain sõidab kalastama
Londonist, 29. juulil. Tähtsamad

küsimused, mis wajawad tähelepanu enne
. parlamendi minekut suwepuhkusele, _ mis
sünnib reedel, lahendati kabineti neljapäeva
sel koosolekul.

Kui alamkoda on puhkusele läinud, sõidab

peaminister Chamberlain nädala lõpuks
Chequerssi. Hiljem sõidab ta sealt edasi
Shotimaale, et seal kalu püüda.

Weoauto kuristikku
Milanost, 29. juulil. (DNB)<

Simploni kitsasteel (Jtaalia-Helwectsia pii
ril) kukkus 1 wcoauto käänakult enam kui
5 meetri sügawusse kaljulõhesse. 3 seesis
tujat paisati kalju lõhe põhjas woolawasse
jõkke, kus nad uppusid. Ülejäänud 4 sees
istujat said haawata.
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Jalgsi üle Alpide aheliku

Võimlemisõpetaja K. Hintzer jutustab oma reisimuljetest. Albaanias ei tohi naisi pildistada.
Sealne kuningaloss sarnaneb meie keskmise snwilaga

Maa, kas palju mustast ning juur elukallidus

H. Treffneri gümnaasiumi wõimlemis
õpeiaja K. Hin t z e»r, kes wiibis pikemal
wälismatlal, jõudis neljapäewal kodumaale
tagasi. Saadud reisimuljetest jutustab kõne
tataw järgmist:

Reisnle asumisel oli minul eesmärgiks osa
wõtta Praha lv. üleUmlistest Sotoli pidustustest
ning lisaks weel külastada ka BreSlauS Saksa
wöimlejaskonna pidustusi. Wahepealset aega nen
de kahe suurpiduStuse wahcl tahtsin kasutada
Wahemere piirkonnas asuwate maadega tutwu
misekS.

Warematel aastatel olen ma .üba korduwalt
ületanud Alpe küll autol ja mootorrattal, kuid see
kord oli kawaS nende ületamine jalgsi. Tuled
tõepoolest kahetseda neid, kes ületawad Alpe ron
giga, kuna siis on raske mingisuguse üldpildi saa
mine. Kuid enne Alpidesse minekut oli mul wõi
maluS proowida mägedesse tõusu Tatra mägedes.
Seal kasutasin tawalist jalgrada, mis märgitud
turistidele, kord punase, teinekord jällegi rohelise
ttärwiga, mis maalitud kiwidele. Tatra mägedes
tõusin jalgsi 210 V meetri kõrgusele. Kui olin
selle reisu sooritanud, siis tundsin ma sõna tõsises
mõttes tüdimust magestikus ronimisest, ning ka
duS isegi tahe minna sama kordama Alpidesse.

Teekonnal Tatra mägedes kul«S Paar
saapaid

nwg lisaks sellele olid ka kõik sõrmeküüned kas
murtud wõi lihtsalt katki alatisest kaljudest kinni
hoidmisest. Aga et Alpides teoStada jalgsi mat
ta, otsustasin kasutada selleks Alpidest üle ehitatud
autoteid.

Kawatsuse ma ka teostasin. Raudteel sõitsin
Zell am SeeSse, kust siis ilma igasuguse liigse pa
gaashita, kaasas ainult wäikene seljakotile waja
liku pesu ja wöileibad. ning sotoapar. siirdusin tee
le. üks öhtnp. ja terme päew kuluS, et katta 35 km
pikkust teekonda ning jõuda 2409 meetri kõrgu
fele. Sel kõrgusel oli wöimalik näha juba 37,
nmbeS 3VVV meetri kõrgust mäetippu ning 19 jää
liuStikkn. Kolmandal Päewal jõudsin juba kuni
Franz Joseph Höheni, kuS oleks pidanud awanema
iluS maade nüüdsele Suursaksa kõrgemale mäele
GrosSglockenile, kuid kahjuks see jäi nägemata.
Terme Päew walitses pööraselt halb ilm, sadas
lund ja wihma ning nähtawuS oli wäga halb.
.. Auimõrd rasked on Alpides moodsad autoteed
isegi tugewatele autodele, tõendab seegi, et

kõikjal oli mul võimalus «aha puhkavaid
autosid.

Autodel olid pidevast tõusust mäkke mootorid kuu»
maks lähtud ning nende kasutajatel ei jäänud
muud üle, kui nüüd jahut. masinaid. Oli ka see
suguseid vaatepilte, kus perekonnaisa sõidab ük»
sinda autoS, kuna terve pere on pidanud sellest
lahkuma, kuna auto ei taha enam muidu sõna
kuulata. Vaatamata suurtele raskustele on aga
autoliiklus nendel teedel väga suur.

Ilusat pilti pakuvad mäed siiS, kui ilm on
iI»S. Harva aga on mägedes ilusat ilma. ..

Oõkorter pole MpideS kallis.
Juba 1 krooni eest on wõimalik saada ühiStoaS
woodit, kuid ilma pesuta. Et pesuga woodit saa
da, selleks tuleb minimaalselt kulutada 2 krooni.
Kallis on mägedes aga söök, sest toit tuleb kohale
toimetada orgudest. Väärtuslik on samuti ka
joogivesi, kuna see samuti tuuakse kaugelt kohale.

Saksamaal oli võimalik tutvuneda
töölaagritega,

külastades üht meeste ja naiste töölaagrit DreS
deni lähedal. NaiStöölaagrid pole Praegu Meel
sunduslikud, kuid kõik need, kes tahavad hiljem
astuda riigiteenistusse wõi ülikoolidesse, peawad
wiibima töölaagrites vähemalt 6 kuud. Naiste
töölaagriteSse wöetakse vastu tütarlapsi 10—25
eluaastani. Meeste töölaagrid on praegu sun
duslikud, need wiiltawad 1 aasta ning toiumwad
enne noorte kaitsewäkke minekut.

Naiste töölaagr. on suvel ainult linna tütar
lapsed, keS töölaagris wiibimisel abistawad maal
talupidajaid ja asunikke, kes on asunud uudis
maadele töötama. Talvisel ajal on töölaagris
maa tütarlapsed, kes siis omakorda abistawad
linnas elawaid tööliste ja ametnikkude perekondi,
hoides lapsi, kui wanemad tööl wiibiwad. Tcge
likukS tööks on ette nähtud 7 tundi, kuid ülejäänud
aeg oldakse ühiselt koos laagris. Tasuks töö eest
maksetakse aiikasutajate poolt päewas nende Pealt
laagrile 10 penni, kuid tütarlapsed saavad laag
rist prii ülalpidamise ning lisaks sellele veel 20
penni taskuraha päewa kohta.

Kõik töölaagrite barakid on kokkupandawad
ehitised. Nii saadakse neid kiiresti ühest kohast
teise tranSporteerida ning rajada laager sinna,
kuS selleks wajaduS. -•»

Peale Itaalia külastamist läks teekond Al-

iaaniaSse. See oleks nagu Mike Aafrikat E«.
roopa mandril. Maksawad wanad kombed ning
elu on seal wõrdlemisi primitiiwne.

Albaania naised ei lase end Pildistada
Kommetest peetakse kinni. Kui tekkis tahtmine

teha paari üleswõtet Albaania naistest, siis ei
tulnud sellest midagi wälja. « 

Esmalt jooksid naised minema,
kuna lisaks muule segasid wahele ka mehed, kes
ägedasti kätega wehkides Püüdsid selgeks teha, et
niisugune asi pole lubataw.

Ainukeseks tunnustatud liiklemiswahendiks on
seal enamikule eesel. Kuna need loomad on aga
wõrdlemisi wäiksed, siis suurematel meestel jook
sewad jalad mõõda maad, kui nad eesli seljaS
teewad oma igapäewast sõitu.

Puhtusest ei peeta seal suuremat lugu.
Kui wäfib turulkäinu oma kandami all, fiiS iStub
ta lihtsalt tänawale maha, niitg samuti asetab ta
kandami oma körwale. Ega see wiga tee, kui
toiduained on körwuti tänawale pudenenud eesli
mustusega. Albaanlaste riietus on ka omapä
rane. Waatamata kuumusele kannawad nad
wõrdlemisi kinniseid riideid, mis Paljudelgi juh
tudel on rohkesti kaunistatud lambanahkadega...

Wõib olla on mustuse üheks põhjuseks ka see,
et pealinn näiteks Peab omale wee muretsema 90
km kauguselt. Albaania pealinnaks on Tirana
ning seal asub ka kuninga residents.

Elu Albaanias on äärmiselt kallis
ning seepärast Pole ta ka turistide maa. On üks
suur wastuoksuste maa. Tirana—'Albaania ku
ningriigi pealinna körwal asub kohe Jtaali lennu
jaam.

Wasakul: otsitakse karastust lumes, et peletada eemale kuumust. Paremal: päikesewan
uide võtmine 2100 meetri kõrgusel Tatra mägedes. Taga istub võimlemisõpetaja K.

Hintzer.

Laadaauto 24 sõitjaga kraawi

3 inimest wiidi kliinikusse

Neljapäewa õhtul kella 23.30 paiku juh
tus Tartu—Tallinna maanteel Kaarepere
jaama lähedal raudteeülesõidu kohal liikle
misõnnetus, kus laadaomnibus koos sõitja
tega lendas kraawi. Rakwere laadalt sõitsid
koju 24 laadakaupmeest, kes selleks tarwita
fib omnibust 33-344, mida juhtis Tartus,
Tööstuse tän. 11 elutsew autojuht Friedrich
Tarus, kellel on 1-a liigi juhtimisluba ja
kes õnnetuse momendil oli täiesti kaine.

Jõudes Kaarepere raudtecülesõidu ko
hale, tegi tee äkilise Pöörangu. Sõidukiirus
oli küllaldaselt suur, mistõttu raske koor
maga kurwe wõtmine osutus autojuhile
raskeks ja kraawi lendamine oli paratamatu.
Siiski suutis autojuht niiwõrd pidurdada,
et auto ei teinud mitte uperpalli, waid wa
jus ainult küljeli. Autos wiibis 24 inimest
ning peale selle oli weel igaühe laadakaup,
mis oli laotud peamiselt omnibuse katusele.
Õnnetusel said wigastada raskemalt 3 ini
mest, kes tuli toimetada Tartu kliinikusse
rawimisele. Wigastatud tõi Tartu juhuski
kult möödasõitew auto.

Raskemaid wigastusi pähe sai Anna

Miina, Tartust, kel haawad ulatusid luuni
ning ta pidi jääma mõneks ajaks kliinikusse,
kuid kaks teist Hugo Soeson ja Mihkel
Press pääsesid kergemate wigastustega ja
nad lasti kliinikust pärast haawade kinni
sidumist koju. Teised autos wiibiwad isi
kud said kergemaid kriimustusi ja põrutusi,
kelledele anti arstiabi autos kaasasolewast
esimese abi kastist.

Õnnetuse põhjustajaks arwatakse auto
juhile wõõrast teed, kuna Kaarepere ülesõidu
kohal on tee äkilise kurwega, millisel kohal
raske koormaga on kardetaw liikuda suure
ma kiirusega. Autojuhi enese seletuse järgi
on õnnetus tingitud olnud laadakaupmeeste
kaubast, mis oli laotud omnibuse katusele.
Kurwe wõtmisel tundnud ta. et kaup waju
tab omnibuse teisele küljele. Et suuremat
õnnetust ära hoida, sest täieliku pöörangu
wõtmisel oleks wõinud omnibus teha koguni
uperpalli, mispärast inimestega wõinuks
juhtuda raskeid õnnetusi, otsustanud ta
sõita kiirust wähendades kraawi. Õnnetuse
põhjusi uuritakse.

Weoautode kaubaweod registreerimisele

1. augustil hakkab maksma weoautode kaubaweo saatekirjade
määrus

Esimesel augustil hakkab maksma teede
ministri poolt antud „Weoautode kaubaweo
saatekirjade määrus". Selle määruse koha
selt nõutakse edaspidi weoautodel weetawate
kaupade registreerimist. Wastawad saate
kirjade formulaarid on saadawal jõuwank
rite registreerimise asutistes.

Ühenduses weoautode kaubaweo saate
kirjade määruse maksmahakkamisega andis
täna hommikul teedeministeeriumi Maan
teede Talituse direktor insener M. G r a s -
berg ajakirjanikele jutuajamise.

Ta märkis, et weoautodel weetawate kau
pade wedude kohta saatekirjade sisseseadmise
põhjuseks ei ole mitte ainult Puhtstatistiline
huwi andmete hankimiseks weoautode tege
wuse kohta, waid palju suuremal määral
see asjaolu, et nende andmete abil täien
dada seda tühja kohta, mis seni on takista
nud meie liiklemisasjandust terwes ulatuses
jälgida ja süstemaatiliselt uurida.

Meie rahwamajanduse seisukohalt ei ole
kaugeltki mitte ükskõik, märkis direktor Gras
berg, kuidas areneb meie liiklusasjandus,
missugusel määral on meie liikluswahen
deid kasutatud ja kuidas nad teeniwad meie
majandust. Kuna meie liikluswahenditesse
on mahutatud ümmarguselt 144 miljonit
krooni, mis meie rahwawarandusest teeb
wälja 7,5 prots., ei ole see sugugi nii täht
susetu osa, et temale ei pöördaks tähelepanu,
mida ta wäärib. Wastasel korral wõib sel
gusetus ja otsustamise juhuslikkus paljudes
liiklemisküsimustes põhjustada rahwama
janduslikke kahjusid.

Wiimastel aastatel toimunud liiklemise
motoriseerumine maanteedel on toonud pal
jude kaupade transportkäigus palju suuri
muudatusi. Ühes sellega on ka raudtee ia
jõuwankri wõistluse probleem wiimasel ajal
saanud liiklemismajanduslikult akuutseks
küsimuseks. Wastawate ametiasutiste kasu
tada olew statistiline materjal ei ole praegu
selleks küllaldane, et wõiks saada täit selgust
kõigisse neise küsimusisse. Seepärast ongi
teedeministeerium sunnitud olnud weoauto
del weetawate kaupade kohta maksma pa
nema kaubaweo saatekirjade nõude. Selle
abil loodetakse kogu meie sise-kaubaliikluse
ulatuses saada täiendaawid andmeid üksi
kute kaubaliikide transpordi-allikate, liikluse
suundade, tegewuse jne. kohta.

Kõnesolewa määruse kohaselt weoauto
del weetawate kaupade kohta tuleb saatekir
jad täita niihästi tasulise kui ka oma kauba
weo kohta, wäljaarwatud ainult weod sama
linna piirides ja Tallinna ning Nõmme lin
na wahelisel liiklemisel.

Kaubaweo saatekiri täidetakse kauba
saatja andmeil weo wõtja wõi autojuhi
poolt enne weo algust järgmiselt:

1) Sissekanded tehakse saatekirjale iga
kauba saate ja sihtkoha wahelise weo kohta.
Kui teekonna wältel täiendatakse auto koor
mat, tuleb see eraldi sisse kanda. Saatekir
jale kantakse niipalju wedusid, kui saatekir
jale mahub, kuid iga kuu wiimasel tuupäe
wal tuleb saatekiri lõpetada:

2) Enne weo teekonna alustamist mär
gitakse saatekirjale weo tegeliku alguse kuu
päew ja kellaaeg.

3) Kauba ja esemete saatekohtadena
märgitakse iga koht, kust kaup weots peale
wõetud ning sihtkohtadena iga koht, kuhu
kaup maha pannakse.

Linnades asuwate saate- ja sihtkohtadena

märgitakse ainult linna nimetus. Kohani
metuseel wäljaspool linna piire (äri. talu,
meierei jne.) tuleb juurde lisada walla ni
metus.

Weo kauguse lahtrisse märgitakse weetud
kauba wõi esemete saate ja sihtkoha wahelise
teekonna pikkus kilomeetrites.

õ) Kauba nimetuse lahtrisse märgitakse:
a) kui üksiku kauba wõi esemete liigi kaal on
100 kg wõi rohkem kauba nimetus nagu
seda tarwitatakse kaubanduses wõi igapäe
wases elus, b) kui üksiku kauba wõi esemete
liigi kaal on alla 100 kg märgitakse kauba
nimetuseks segakaup.

6) Kauba kaal märgitakse kilogrammides
eraldi iga kauba kohta, mis on sisse kantud
kauba nimetuse lahtrisse ning eraldi tasulise

ja oma kaubaweo kohta.
7) Igale saatekirjale kirjutab alla weo

waldaja wõi autojuht.
8) Ainult poekauba laialiweol autodel

juhtumil, kui kauba sihtkoht ei ole alguses
teada, on lubatud sihtkohta märkida kauba
mahapanemisel.

Kaubaweo saatekiri peab olema weoau
toga kaasas ning tuleb nõude korral wasta
wale kontrollametnikule ette näidata. Weo
autode maldajad saadawad täidetud saate
kirjad Maanteede Talitusele iga kuu kohta
järgmise kuu 5-daks päewaks. Saatekirja
kirjutamisega ja saatmisega ühenduses ole
wad kulud kannab weoauto maldaja.

Maanteede Talitus nõuab saatekirjade
täpset ja korralikku pidamist. Ühtlasi maan
teede Talitus loodab weoauto maldajate hea
tahtlikule ja wastastikusele koostööle, et wõi
malikult kiirelt saawutataks selgus paljudes
seni wähetuntud küsimusis.

Wiimaseid uudiseid

Mäss Kreeta saarel

Saare Pealinn langes
Ate e n a st, 29. juulil. (DNB). Kreeta

saarel on Puhkenud mäss, mida juhib sur
nud Kreeka riigimehe Venizelose õepoeg
Mitfotahis. Mässajad on vallutanud saare
pealinna Kalea. Mitfotahis on vangista
nud saare kuberneri ja eta käsutuses olevat
500 meest.

Valitsus on saatnud Kreetasse 2 rüge
menti mässu maha suruma.

Kogu öö rahutu

Rangoonist, 29. juulil. (Reuter).
Rahutused ja kokkupõrked linnas kestsid öö
läbi. Rahutuste algusest saadik on saanud
surma juba 43 isikut ja umbes 399 haa
wata. Ohvrite hulgas on Burma naisi.
Neljapäevastel rahutuste! on kuni keskpäe
vani surma saanud 2 ja haavata 32.

Sõjawõlad lahenewad?

New Yorgist, 29. juulil. (DNB).
„Jnternational News Service" teatab Lon
donist, et lähemal ajal olewat oodata sõja
võlgade küsimuste lõplikku lahendamist
Ühendriikide ja Inglismaa ning Prantsus
maa vahel. ühendriikide rahaminister, kes
neil Päevil viibis Pariisis, viivat Amee
rikasse kaasa üksikasjaliku kawa sõjawõlga
de probleemi lahendamiseks.

KLndral-leitnant N. NeeK
haiglas

Nädala alul haigestus sõjawägede staa
biülem kindral-leitnant N. Reek. Kolma
päewal tea paigutati sõjawäehaiglasse. Ta
põeb roosihaigust jalas, mis aga ei ole nii
raskekujuline, et see takistaks teda oma üles
annete täitmise jätkamisel nii Palju, kui see

on wõimalik haiglas olles.

London ja Berliin ei tea midagi

Londonist, 29. juulil. Ühenduses
ajalehised teadetega, nagu kawatseks härra
Hitleri adjutant kapten Wiedemann, kellel
hiljuti oli Londonis kõnelus 
sekretär lord Halifaxiga reedel tulla tagasi
Londoni selleks et anda peaministrile üle
Hitleri kiri, kuuldub siin, et Briti ametli
kud ringid ei tea midagi Wiedemanni kawat
susest teha niisugust wisiiti Londoni.

Berliinist teatab DNB: Berliini poliiti
sed ringid jälgimad tähelepanuga Londoni
kombinatsioone juhi adjutandi kapten Wiede
manni eelolewast sõidust Inglismaa pea
linna, kuid, nagu esimesegi külaskäigu ajal,
ei lasku Saksa ajakirjandus selle sõnumi lä
hemasse käsitlusse silmanähtawalt üldisest
Püüdest mitte lasta Saksa awalikkust wõtta
osa sellistest kombinatsioonidest. Seepärast
wõtsid Berliini informeeritud ringid nelja-
Päewal pärast lõunat rahuldusega wastu
Inglise poolametliku teadaande, milles Lon
doni asjaomased asutised seletawad, et White

hall kaptenWiedemanni eelolewast külas
käigust ei tea midagi. Ühtlasi teatati nelja
päewal pärast lõunat Berliini hästi infor
meeritud ringidest, et ka Berliinis, wastu
pidiselt wälismaa ajalehtede sõnumitele, ei
teata midagi Wiedemanni kawatsusest külas
tada Londonit.

Stanislaw Augusti põrm
kodumaal

Warssawist. 29. juulil. (Pat). Nel
japäewal 'aabus Leningradist siia Poola
wiimasc ktlninga Stanislaw Augusti põrm.
Kadunu põrm maetakse Welczyni kirikusse.

Vabaduse Risti kawaleride pe
rekondade liikmetel Pole õigust

arstiabi saamiseks
Sotsiaalministeeriumi poolt on kõikidele

Zmawalitsusesutistele ringkirjaliselt tea
tatud, et Wabaduse Risti kawaleride pere
kondade liikm. pole õigust tasuta arstiabi saa

miseks. Saadetud ringkirjas märgitakse, et
mõned omawalitsused on Wabaduse Risti
kawaleride haiguskindlustuse seaduse alusel
tasunud ka Wabaduse Risti kawaleride pere
kandade liikmete rawikulud.

See talituswiis pole aga seadusepärane,
kuna Wabaduse Risti kawaleride haiguskind
lustuse seaduse järgi on haiguskindlustus
õiguslikud ainult Wabaduse Risti kawalerid,
kuna nende Perekondade liikm. ei ole haigus
kindlustusõigust selle seaduse alusel. Selle
pärast jääwad nimetatud perekonnaliikme
tele wõimaldatttd rawi kulude arwed Terwis
hoiu ja Hoolekande Talituse Poolt kinnita
mata ja omawalitsustele tasumata.

Pole leitud wähikatku
Neil päewil wiibis riikliku kolakas

wanduse eriteadlane dr. Reinwald Rakwe
res et seal selgitada möödunud aastal wähi
katku esinemise juhte. Kohapealsel andmete

kogumisel selgus, et möödunud aastal on
seal tõesti wähke massiliselt surmch ning
wõib arwata, et sel korral seal tõenäolikult

wõis wähikatk esineda. Nagu igal pool, nii
ka seekord hakkasid Rakwere ümbruskonnas
wähid surema jõgedes, kus teostati süwen
dustöid. See on ka arusaadaw, kuna jõe
süwendustel neis kohtate!!, kus wesi seisma
jääb, wõiwad selle soojenemisel wähid surra
ning hiljem põhjustawad need surnud wä
hid katku tekkimise.

Tänawu Pole weel kuskilt tulnud teateid,
et mõnes weekogus wähid wõiksid kannatada

wähikatku all. Juhul, kui kuskil tuleb ette
massilisi wähkide suremist, siis Palutakse
sellest kohe teatada aadressil Tartu, Tallinna
tän. 6. Riiklikud Kalak»swandused.

Vaba koht N. Liidu Oopiumi
komitees

Alatine oopiumi Keskkomitee Rahwasteliidu
juures on teatanud wälisministeeriumile, et Ko
mitee sekretäri koht on kuulutatud wakantseks.
Kohale wõiwad kandideerida mõlemast soost isikud
Manusega 30—50 aastani. Palk on 28.000 Hel
weetsia fr. aastas, iga-aast. juurdekasw 1000 fr.
ning maksimaalpalk 33.000 franti.

Tingimused on järgmised:
1) Prantsuse ja inglise keele täielik walitse

mine kõnes ja kirjas;
2) oskus juhtida administratiiwseid töid;
3) kandidaat peab omama diskreetsust ja takti

ning olema aktiiwne;
4) peab olema suuteline mõistma ja käsitanu

statistilisi andmeid.
ülalloetletud tingimused on hädawajaliknd.

kuid arwestatakse ka erinukraade teaduslikul, jn
riidilisel ja kaubanduslikul alal. eriti aga uimas-

tuswahendite probleemi tundmist mõnes maail.
maosas. Staahzi aeg on üks aasta; kui kandidaai
on walitud seitsmeks aastaks, saab ta ka Rahwas
teliidu pensionikassa liikmeks. Kandidaat peal
esitama arstliku terwise tunnistuse enne teenistusse
astumist.

Soowiawaldüsed, kirjutatud käsitsi kas ing
list wõi prantsuse keeles, millele on lisatud üksik
asjalik curriculum vitae, ning soowitused ja tun
nistused. tuletvad lähetada hiljemalt IZ. nowemb
riks 1938. a. Oopiumi Keskkomitee Presidendile.
(President du Comitc Central permanent di
l'Opium, Geneve).

Lähemaid teateid saab Välisministeerium
Informatsiooni büroost.

Weue piiriwatwepaat
t«U Eesti wette

Teisipäeva hommikul kl. 9 paiku sõitis
täie kiirusega Narwa-Jõesuus ranna sihis
üks Nõukogude Wene piiriwalwepaat. Lä
henedes rannale kuni 1,5 km kauguseni on
mainitud paat rikkunud piiriõigust ligi 4 km
võrra, kuna territoriaalvete laius meie ran
nas on 3 meremiili, mis on umbes 6 km.
Narwa-Jõesuus meie piirivalvurid avasid
paadile tule, milline kauge maa tagant min
git tagajärge avaldada ei suutnud, küll aga
sundis piiriwalwepaati ümber pöörduma.
Laev kadus varsti ulgumerele.

Vahejuhtumist teatati otsekohe piiriwal
wewalitsusele, ühtlasi esitati piirivalve
Narva jaoskonna ülema poolt Nõukogude
Wene piirivalve jaoskonnale vastav
protest.

Mööbliga tuba aadlitäbi juures
„Kui scwwite hommikueines puhuge kolm

lorda seda sõjapasuuat."
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ILMUS MÜÜGILE
KVALITEET-PIIBUTUBAKAS
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50 gr 30 senti

TUBAKAVABRIK H. ANTON JA KO
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on kõrge
tasemega noorsooaiakiri

igasugused vigastused või
vad põhjustada põletikke, kui
haava satub mustust Selle eest
kaitseb Hansaplast Ta mõjub

l verejooksu vaigistavalt ja para-
Rh <if|M ] nemist soodustavalt Hansa*

plast-side on valmis 2 sekundi
jooksul. Hansaplast on odav.
Pakendid alates 20-nest sendist.



Ringi ümber kodumaa

Tartumaalt
Rohkesti jahimehi Pikasilla! pardijnhil. Par

dijahl algaS Pikasillal wäga clawalt. Jahimehi
oli tulnud Tartust. Elwost. Waigast jn mujalt
Ning esinieSrel pärwadrl oli ta saal hea, sest tä
navu ou litide palin.

Palupera noorte lipupidnstuscd. Pühapäc
wal. 31. skp. toimuwad Paluperas UENU Palu
dera osakonna lipnpidnstused. Lipu önnistawad
Aõngit õpcaja E. Lootsnraa ja Tilga preester
Vlkiwe. Ute annab lipu KERU Keskjuhatuse
esindaja.

Lanpmees lewitgs laimu. Walguta kaup
mees Hugo Lamp mõisteti Elwa jaoskonnakoh

tuniku poolt üheks kuuks aresti. Teda süüdistas
Walgnilank Emilic Wõlli laimama jutil lcwna
mises. Kaaskgebcaluuc Elnmr J mõisteti õi
geks.

Kaerapea kannab 122 seemet. Nõo raudtee
jaama juures kaswab ühel janniaamctiiikul ha
ruldasest ilus kaer. ,%cicunnainf leidis kaera
pea, mis ainiab 122 seemet.

Auhinnatud noored Kambjas. Kambjas kor
kaldatud maanoorte tööwöistlusrt miid esikohta
dele: kraawikaewamises?l. Tens 
hohuserakendamises E. Laine lKambja), söögi
nõude pesemises S. Luubak (Kambja), köieiegc
miscs Äodijärwe meeskond, kõnes A. Padar
(Kambja). Kõik esikohale tulnud said auhindu,
kuna rändauhinna wöitis Wana-Kunstc maa
noortering. kes osutus sxrremaks ringiks.

Ratsawõiktlused Rõngus. Rõugus korralda
takse eelolewal pühapäcwnl. 31. sky, ratsawöistln
sed. Neist wõtawad osa rida Lõnna-Tartumaa
ratsaüksusi.

Elwa
Selgitatakse PlaneerimiKkawa muutmiswõi

««kusi. Elwa linnamglitsus on asunud selgiia
ma uue plaueerimiskawa muutmisc tvõimalusi.
Wastawalt liunawolikogu otsusele tuleb linna
wolikogu kokku kutsuda hiljemalt li), augustiks,
mis ajaks linuawalitsuscl on muretsetud esialgne
selgus kawas tehtawatc muudatuste kohta. Koos
Linnavolikogu poolt walitawa komisjoniga ha
katakse seejärel kohal täies sõeluma ja kaaluma
kawa muutmise ulatust. Lõpliku otsuse muuda
rustc kohta teeb linuawolitogu.

Heinaaeg annab turul tunda. Kibe heinaaeg
takiStab maarahwa turgutulekut. seetõttu on la
ikäesolcwa nädala Elwa turud olnud währpoolsed.
Nelsapäewascl turul olid hinnad järgmised: wõt
60—65 i. 400 g, Mtniapaar 9—lo s., mesi 1.25
1.40 kr. kilo, wärsked kartulid 15—18 f. matt.
kurgid 3—12 f. tükk, kapsapead kuni 12 s.. musrad
lõftrab 15—18 s.. punased sõstrad 8 i., uicisawa
harnad 25 murelid 35—40 s., tikerberid 13—20
s., kirsid 40 s. l.

Otepääst
Otepää turg. Reedel, 29. juulil oli turu!

rqhwaü keskmiselt. Suur nõudmine piima jä
rele, millest turul alaliselt Puudus. Liha ja
lihasaaduscd: tapetud sead 7.5—80 s. kg. lambad
48—53 j. kg. ja wasikad 6—12 kr., liiff. Wäike-
Müügil sealiha 60—110 j. kg, lambaliha 56—65
s. kg. wasikaliha 30—40 s. kg., weiieliha 50—60 s.
kg ja seitsusiuk 140—150 s. kg. Piin: ja piiuiasaa
duied: piim 18- 20 (. kilunõu täi», turul jn poes
10 j. l. wõi 55—60 s. 400 g ja meierciwõi 1,80 i.
kg., hapukoor 15—16 s. klaas ja meiereis 80 s. l.
kohupiim 15—17 s. I, juust 1,10 j. kg, munad 7
8 f. paar ja mesi 1.25 j. kg.

Acdwili-: kurgid 4—io f. tükk. peakapsad 8
kuni 10 s. pea. lillkapsad 3—5 f. rk., porgandid 4
kuni 5 s. kimp, kaalid 4—5 s. tükl ja kartulid 5
kuni 7 s. liiter. Marjad: mustad sõstrad 15 s.
l. punased sõstrad 4—5 s. l. wabaruad 20—25 j.
l ja murelid 25—30 s, I.

Piikumajanduslik näitus Otepääs. Otepää
Põllumeeste Selts korraldab 20.—21. aug. s. a.
Orepää tuletõrje aias ja ruumes põllumajandus
liku näituse. Näitusel on põll li majanduse- põl
lumajandusliku tööstuse sa käsitöö osakonnad,
ülesandmist wäljapauckutc kohta wõetakse waStu
kurii 15. aug. kohaliku konsulcudi R. Klaus'i suu-

res. Näitusel peab kõne põllntöõministcr hr. A
Tupits.

Walgamaalt
Puka turg. Rukkijahu 3—3,11) kr. 16 kg. ni

supüül 30—38 f. kg, odratangud 23 s. l, töitaran
gud 20 s. l, famaiahu 23 s. 1, rõõskpiim 8 f. 1,
hapukoor 03 s. 1, taluwõi 30—33 j. 400 g, munad
7—B s. paar, wärske mesi 30 j. 400 g. Wärskc
kapsapea 10—13 s., lillkapsad 3—3 j., kurgid 3 s.
paar, wärskcd kartulid 3—7 sl, porgandid 3s.
kimp. Punased sõstrad 7 s. l, karusmarjad 10—
12 1. I, wabarnad 23 j. 1, kirsid 30 s. 1, mustikad
13 f. l.

Ahwenad ja järjed 20—30 j. kg, wasikaliha
wäikemüügi! 30—40 s. kg, elnsivasikad B—l 28—12 kr.
tk., eine kanad-kutcd 40—80 s. il

Kuigatsi rewisjonikomisjoni kaks otsust Pu
ka koolimaja asjus. Kuigatsi lv. rclviej.-kom. saa
ris Walga maaivaliituscle ärakirja Puka kooli
maja rcwidecrimise protokolliii, kus oli loodud,
el uue koolimaja alusmüür olla ehitatud nõrgalt,
maapinnale jne. Maawalitsus saatis selle peale
omaltpoolt komisjoni kohale asja selgitama. Ko
misjon leidis, cl töö on tehtud kõigiti korralikult,
mispärast puudub alus ivalla rewisjonikomisjoni
orsnscl. Walla rewisjonikomisjon tuli uuesti
kokku, lõhkus taas lahti hoone alusmüüri ja pidi
ka ise tunnistama, et töö on siiski korralikult teh-
Ind. Endine otsus olla rajatud rohkem rahwa
seas liikuwaile kuulujuttudele.

Puka-Tõrwa liinil teine buss neli kordu nä
dalas. Liiinpidaja pooli on Puka-Tõrwa wahel
ühendust pidaw teine buss. mis wäljus iga tcisip.,
neijap. ja laupäewa tvarahommikul Tõrwast j»
tagasi sõitis õhtupoole Pukast, käiku laskud ka
esmaspäewal samal ajal. Märkida tuleb, et
selle bussiga on sõit 60 s. odawam kui igapaew
ühendust pidama bussiga.

Puka raudteejaamas walmis moodne auto
ga razh. Puka-Tõrwa wahel kaupa wcdawale
raudtecwalitsuse kaubawco autole ehitati Pilka
raudteejaama garazh, mille juures on nüüd tööd
lõpetatud. Ehitus on wäga moodne ja meenutab
pigemini suwilat kui amogaraazhi. Hoone on
ehitatud tulekindel, sisaldab peale auto ruumi ka
wecl tööriistade ja õlide uiug määrete jaoks eri»
ruumid.

Tutwuneti Puka ja Tõrwa koolimajade ehi
tustöödega. Eile, neljap. käis teedeministeeriu
mi ehitusinspektor ins. Piktow tutwumas Tör
wa ja Puka koolimajade ehitustöödega. Ehituste
juures suuremaid puudusi ci esinenud.

puumaalt
Jöhwi-Kuremiie wahele omnibnseühendus.

Praegu peetakse katscwiisUiselt omnibilieüheu
dusl Iõhwi ja Kuremäe wahel, mille juures om
nibus on käigus kolm korda nädalas. See OH
juba teistkordne karie bussiliini ellukutsumiseks
selles piirkouims. Ka lülitud aasral katsetati lii
ui tasuwuicga. Wahcpeal oli ühenduse pidamine
aga täielikult katkestatud. Kuremäe kui ka sealse
ümbruskonna elanikkudele on määratu suur kailt
vmuibuscliinist, sest selleta puudub igasugune
wöimalus ühcitduse pidamiseks Jõhwiga.

Wiljandist
Näituse ajaks awatakse ärid. Wiljandi kan

banduStööStuskoia kohalikus esinduses peeti koos
olek. kus leiti wajalikuks, cr Wiljandi uäituic pü
hapäcwal, 21. augustil ärid peaksid ole
ma awatud 3 tundi, kas kella 10—1 wõi 12—3-ni.
Selle küsimuse peab otsustama wccl linuawalit
sus, kus kuuloawasti ei otdawar ka selle wasru.

Viljandimaalt
Täiendati puhtuse määrusi. Siseminister cm

ftiuiitnmtö Wiljaudi maatvaliisuse poolt esitatud
määruse, mis sisaldab nõude, et lõik kacwud Wil
saudimaal pcawad olema pealt kaetud ja kaits
tud mustuse ja kõrwalise wee siSscsattumise eest.
Wcst kaewudcs oma koostiselt peab wastama tcr
wishoiu nõudeile. Elamute, tööstuste ja awalik
kude paikade ümbritse Puhtuse ja korra määrus
sisaldab muuseas nõude, ct iflti elamu juures peab

olema finiitne ia fovrctlif terwishoiu nõudeile
waslaw fäimftt, mille isiefoht olgu kaetud kiud
la kaanega.

Pärnust
Pärnu ei salli punast wiirwi. KodukauniS»

taniisc hoogtöö Peakomitee saatis kewadel Pärnu
Uima komiteele suuremal arwul rootsi wärwi»
mulda. Pärnu liunawalitsus tegi ettepaneku
Tallinna maantee majaomanikele selle wärwiga
oma majad ja plangid ära wärwida. Ettepane
kuid tehti 63 majaomanikule, kuid ainult 13 ma
jaomanikku on ilmunud tasuta wärwi järgi, üle»
jäänuist on mitmed linnawalitsuscle seletanud, et
neile ei meeldi punane wärw ja nad ei taha sel
liseks oma hooneid ja planke wärwida.

Pärnumaalt
Politsei nõuab töölaagriSse saatmist. Pärnus

clutjcwnlc kindla elukohata Jaan Lutsule koos
tas politsei protokolli, teda rööpölgurite töölaag
rissc paigutamiseks. Jaan Lurs tarwitab roh
kesti alkoholi, põlgab tööd ja logeleb ringi, olleS
sellejuures äärmiselt wiletsas majanduslikus sei
fukorras.

Järwamaalt
Järwa maanoorte pidupäewad JLrwa-

Jaanis. Üheaegselt maakondliku karja erinäitu
sega loimuwad J.-Jaanis Järwa ntaanooric
ühenduse korraldusel ka ntaofoiitolifrib naa noor rc
päewad. kuhu oodatakse umbes õOO maanoore saa

bumist. Laupäcwal. 30. juulil toimuwad kiir
kursused Järwa noorsoojuhtidekooli õpilasccle ja
õhtul nn. „õitsetuledc-õhtn" mitmesuguste mc
kannete ja wana rahwalikkude wöiitlustega (köie
wedu, jalamaadlus, wägikaigas jne.). Pühapäe
wal ou kawas jälle terwe rida wõistluji, nagu
lüpsmises, weislehir.danlisrs, kartulikoorimises.
kudumises, kraawikacwamiscs ja hobnscrakeuda
mises. Igast wõistlnsest wötah osa 10 maanoori

konwentide parimad, kellele wäärtuslikkc au
hindu pandud wälja 200 kr. ulatuses. Wabariigi
walitsnse esindajana wõtab suwipäewadest osa
põllutööminister A. Tupits, kes on ühtlasi näi
tusc aupatroouikS.

Waimuhaige elas 2 kund metsas. Nõdra
meelsuse tundemärke awaldas Käru alcwikus
clutsew 2»-aastanc noormees Karl Kaumann.
Wiimanc põdes jälgimismaaniat, kartes, et teda
tahetakse tappa. Selleit kartusest põgenes ta um
bes paari kuu eest metsa, kus ta elas erakuna.
Nüüd läks korda meest kätte saada ja Käru walla
walitsnse korraldusel toimetati ta waimuhaig
lasse.

Julge „torniwallutaja" ftafc*
weres

Ncljapäewal paelus Rakwere tänawatcl
jalutajate tähelepanu mees. kes mööda wä
lisredelit ronis kirikutorni otsa ja seal um
bcs weerand tunni jooksul tegi mitmesugu
leib wõimlemisliigutusi. Julge noormees
ronis esiteks kirikutorni tippn jõudes mööda
suurt tornimuna ringi, hoides ennast kätega
ülewal. Inimene paistis alla wäikese pu
tukana, kes päikese käes kiirgawale kullatud
tornimuualc roninud. Alt waatas mõnigi
mees hirmuwärinaga, kiti ülewal torni otsas
mees täielikult munale ronis ja seal siis
risti najal püsti tõusis. Julge ..torniwal
lutaja" oli endaga ülewal näiliselt rahul,
sest ta julges seal wabalt seista, toetudes
risti najale. Mees ulatus suurele ristile
waid poolde pikkusse. Umbes 11) minutit
askeldas mees ülewal risti juures, ning
hakkas siis jälle laskuma. Selle juures oli
hirmuäratawamaks silmapilk, kui ta tagur
pidi munal rippudes jalaga kobades redeli-
Pulka otsis.

Sport

Tartu ja Tallinna trükitöSlised
jalgpalliwiiljal

Tallinna ja Tartu trükiröölistc jalavalliwöisl
lusrekS on trükitöösturtle pooli walia pandud ka
rikas. mille möödnmid aastal wöitis Tallinna

meeskond. Tänawunc karikaivõinl. peetakse celolc
wal vühapäwal Tamme staadionil kell 7 õhtul.
Tallinlaste meeskonnas mäuaiwad muuseas kaaia
meie paremaid liidtiklassi mehi, n<mu rahivtis
meeskonna kapten llukkiwi, Äippar, Karm. lUtctcnx,
ZLeinberq inc.

ühtlasi on puhapäcwaue kohtumine katiewõiü
luieks mecskouua koostamisel Soome trükitööliste
meeskonnaga csiitemijcks, mis länawit peetakse Soo-
M«s 14. augustil.

PetserL Põhjalaagri ujumis
tagajärgi

Port,-asp. Nöwandi kõigi alade wöitja
Pctseri Pühjalaagris korraldati laagris iviibi

õnnele sSjairäelastelc »in»nS!vöinlused, millelt osa
wLtns üldie 58 iõiawäelast. Nende hulgas oli r»n
tumaijt ujujatest tartlane Nõivandi. kes saawmac
ka iöigil aladel esikohad.

Tulemused kujunesid järgmisteks: 50 m wabalt:

Z. port.-asv- Nõivandi 3l,0; 2. noor Nännil—
s2,3; 3. asp. Viidas—34,2. ,">n m selili: 1 port.-
ölp. Nõwaiidi 35,0; 2. noor Männil—42,2;
8. n. a. o. Kandi 53,6. 50 m rinnuli: 1. port.
atp. Nõmandi—-42.8; 2. asp. Haldma 45,0;
Z. oori. asp. Tamre 47,1. 4X50 m teateujumise
jßÕitts 2. sidekompanii meeskyiid koosseisus: rms.
Latik. rms. Nnt, kpr. Lcppivalts. port. asp. Nõ
tvandi 2.33,1 teiseks jäi kniilivildnr. cskadr.
—. 2.86.! ja kolmandaks - sunskratturite cskadr.

£42,0.

Koome ujujad wormis

Hietanen 100 m wabalt 1.02,4
Helüngis algasid eile soome tänawnjcd uju

miseiiwõiülnsed, millcü ivõeiakic osa suurel ar
wvil. Öiintttof päeival ioon hiti peamiselt eelivojst
lüli. kuid üksikute! aladel jõuti ka lõoule. Eriti

aja näitas 100 m Mibanjumiics meestele
Hietanen, saanmadcs tammmic parima aja 200-

mes 1.0-2,4. Ka naiste 100 m wabaujumine
möödus eriti rasaiväaiselt ja 6 esimese koha mahe
oti ainult 2 sektiudir.

Eilseid tulemusi: 100 m waball meestele:
1. Hiclaucu 1.02,4. 2. Kahma 1.04,8 3.
Üuiuiucii 1.00,1; 4. Siime 105, b.

100 m wabalr naistele: 1. Mäki 1.19,3
2. £nncls 1.19,4; 3. Siliucitotucu 1.20,4;
4. Airatsiucu 1.20,6.

SOO m rinnuli naistele eelwõistluses oli parim
— 3.26.6 ja JOO m selili meestele eel

wõiitluse wüilis liittncii 1.21,2. võistlused
jätktiwad täna.

Eesti esiwõistlused weepallis
Tallinna ..Kalewi" korraldusel toininwad cel

ole ival vii ha vae ival Pirital Eesri ejiivõistlused wce
pallis. 2amnl ajal peetakse samas ka Harjumaa
esiivöisilusi ujumises.

Äehakaswatusc instituudi üliõpilased wöist
lewad Elwas

Ülikooli Kehalise kaslvauise instituudi üliõoi
lased, kes tuba ligemale kuu aega on iviibinud
Elwaõ snivekneiustel, korraldaivad eclolewal püha--
pacwal Eliva spordiplatsil kergejõustiku ja lvõek
pallimõistlused. Naisrühm esineb ka wöimlcmis
ettekannetega. Kuna kchalisckaslvatusc instiluudis
õpilvad mitmed meie parimad sportlased, siis ivõib
looia wõistlusrel häid tagajärgi.

Võistlused algaivad Elwa ipordiiräliaknl püha
päeival kell 4.30 õhtnppoliknl.

Tartus asutati Eesti sõude
spordi keskorganisatsioon

Mle peeti 2. 2. „Tnarn" ruumes Eesti spordi
Keskliidu Zöudcscktsiooni asutamiskoosolek, mille
awas Tartumaa spordiliidu esimees hr. K. Pahk,
keS Keskliidu juhatuse liikmena informeeris koos
olijaid liidu seisukohtadest sektsiooni asutamisel ja
teatas, et Liit on otsustanud astuda ka Rahwus
wahelise Sõudeliidu IAIEA) liikmeks.

seklstooni asntamisest ivõtsid osa süudc- ja
spordiselts ..Taara", Tõrvater Ruder.-Clnb ja
Tartumaa spordiliit oina esindajatega ning juha-,
uis moodustati järgmiselt: esimees— J. Kanni
bal i 2. 2. ..Taara"), abiesiinecs Te Nedlich
(TNC). sekretär il. Tainre (2. 2. ..Taara").

laekur H. Botc (T3NS) ja ametita liige ü.
2ilb (Tartumaa Spordiliit). Hiücm tui liikmete
arw tõuseb, mida ou o oda la Talituna ja Pärnu
söudescltsidc juurelulckuga. suureneb ka juhatliS
iga uuc liikme kahe esindaja wõrra. Juhmuse
asukohaks jääb Tarin.

Esmajärjes otsustati wälja töötada kodukord
ja sektsiooni sõudeivõistluslc korraldanmel ajutiselt
tarwituselc wõtta Takja üldised trõiülusmäärused.

Muuseas arutati ka Eesli spordimängnde küü
nin st ja asult seisukohtilc, et u-nde korraldamisel
tuleks ette näha ka süudcspordiala, kuSjuur. wöist
luSkohana peeti kõige kohasemaks ülemiste järwe.

Järgmine juhatuse koosolek otsustati pidada
seoses 5. 2. ..Taara" ralnvnswaheliüe tõrde
wõiillustega, mis loiinuwad TartuS 14. aug ja
selleks ajaks on oodata la juba wayepcal juure
tulnud uute liikmete osawõt::!.

Saksa meistriwõistluste tulemusi
Dresdenist, 29. juulil. (DNB). 

Saksa wöimlcmis- ja spordipidustnste pu
hul toinmsid siin teracjõustiku meistriwõist
lused. Neljapäewal saawutati järgmist
wäljapaistwaid tulemusi: Teiwashüppcs
Haun-Zwickcl 4.04, 100 nt Horubergcr
10,5 ja kuuenda mehe aca oli 10,7 sek. Kau
auslmpe Lona 7.40, oda Stöck 09,50.

Mõne reaga ipordimaattmaft
Leedu rahmuslikul olümpiaadil püstitas Gal

widis jahipüssist laskmises uue Leedu rekordi,
tabades 100 märktuist dd. Teisele kahale tuli 
mauies 83 tabamusega. Jalgratta wõistlustel titlt
1 km distantsil tuõitjaf* ÄXaknicnas ajaga 1.23, J
ja teisele kohale Ludzus (CStlült£iixaa leedulane)

1.23,1.
ja Poeg wöistlemas. Helwcctiia kergejõus-

Ukuesilvõistluslel startisid'lv fnj käimises Arthur
Schwab ja tema poeg Fritz. Poeg osutus isast
kangemaks ja wõitis aiaga 47.11, U. Isa aeg oti
47.äi,4, millega ta jäi teiseks.

Ungarlane (idmuud Grof, kes Uugari-laksa
maawõistluscl kaotas Enroopamcister Plathile
4>>o »i mälurit ujumises 10 sekundiga, saamutades
ajaks 3.02,4, mõitis hiljem Ungaris sama distani.-
fi hiilgama tulemusega 4.48,6.

Purileniinkil 280 km kaugusele jn 4600 m
kõrgusele. Saksamaal Rböuis korraldatud purilen-.
uukiie loöiilluiel on Elcch tõusnud purilennukil
4000 m kõrgusele ja Haass on lcnnannd 280 km
kaugusele algpunktist.

loussoni jn Zznbo duett. Rootslane Jonsion
m ungarlane S'alu? wõistlcnd Rootsis kahe miili
/aoksus, kus tasaioägises duellis tuli wõitjaks
Imision ajaga 8.38,6. tuis mi maailmarekordi'!
halmem ainult 0,6 sek. wõrra. Szabo ajaks tuli
b.3)0,u.

"Walge elewandi maalt"

Taga-India moderniseerub. < Siiam säilitab erapooletuse

Kuni hilisema ajani oli Siiami kunin
gakoda wiimascks Taga-India düieastiaks,
mis malitses piiramata möimuga, arelldades
'ima kuningakojas nii suurt idamaist hiil
gust ja rikkust, nagu seda enam mujal 
nähtud. Kolm toitmast kuuingat olid edu
meelsed wõinlukandjad, kes püüdsid malitseda

„walge elewandi maad" nioodsalt, Lääne
euroopa mõistete kohaselt, püüdsid säilitada
korduwalt hädaohus olnud iseseiswust kuid
seejuures loobumata manadest traditsiooni
dcst.

Warematel aastatel kõneldi Siiamis
„reMolutsioonisi ülaltpoolt",

mille all mõisteti kuningliku koja haritud
printside poolt sissetoodud põhjapanewaid
uuendusi.

Tänu hoolitsemale aadlile on Siiam alati
olnud hästiwalitsctud maa. Kuid aadel
alahindas noore põlwc kaswawat rahivus
lust, mis nähes absoluutses monarhias
möödunud aastasadade jäänust, ise healmeel.

oleks wõtnud osa walitsemisest. 3teed noo
red rahwuslased aga teadsid, et kuningas ai
nult koja surwel oma eesõigustest kergesti
ei loobu ja seepärast kasutasid nad tema ära

olekut, et 24. juunil 1934. a. wiia läbi muu
datust riikliku walitsemise korras. See
muutis ühegi werewalamiseta senise ainu
õigusliku kuningriigi põhiseaduslikuks ku
ningriigiks.

Enamik juhtiwaid printse lahkus maalt.
Kuningas loobus warsti troonist ja tema
järeltulijaks sai tol ajal wcel alles 8-aastaue
prints Ananda Mahidol, kes wiibiü Hel
wcetsias ühes erakoolis. Uks kuningakoja
liikmeid ja kaks aadlikku said regentideks,
kuna mässujuhi kolonel Phya Bahol Bala
bayha Sena juhtimisel moodustati uus wa
litsus, mis rahwahääletuse teel kutsus kokku
parlamendi. Parlament seadis sisse üldise
walimisõiguse ja euroopalikud seadused.

Kui seda 1932. a. riigipööret waadelda
tänapäewa perspektiilvist, jõuame weendu
musele, et Siiani sellega on ainult wõitnud.
Uues walitsuses istrrwad edumeelsed mehed,
kelle kindel tahe on elustada seni uinunud
rahwustuunct, huwi Niaa ajaloo ja hariduse
wastu kui ka kindlustada iseseiswust.

Ka siin relwastutakse
Wiimastel aastatel on Siiam, käiesinuu

maailma eeskujul, tarwitanud suure
ma osa oma eelarwest rclwastusele. Lopbu
ris, 133 km pealinnast Bangkokist loodi uus
sõjawäeline keskus, kus walmistatakse hul
galiselt strateegiliste teede plaane, mis pea
wad leidma läbiwiimist lähemate aastate
kestel jne.

Siiam ei soowi enam, et tema olemasolu
ka edaspidi oleks sõltuw ainult Inglismaa
ja Prantsusmaa heast tahtest. Nimelt on
need suurriigid, kelle asumaad piirawad
Siiamit, juba aastate eest leppinud onta
wahel kokku mõjuwõimu kohta Siiamilc.

Simm tahab eub ise kaitsta iga wälise
kallaletungi wastu, eriti kus wiimastel aas
tatel on Idas tekkinud woim, kelle huwi ou
suunatud wiimase iseseiswa kuningriigi
wastu Taga-Illdiaö. Alul näis, et mõle
mad riigid, Jaapan ja Siiam, tihedalt lii
tuwad. Kõneldi Palju Kra kanalist, mis
oleks läbistanud Malai poolsaare Siiami
osa, millega meretee Kaug-Jtta oleks lühe
nenud tuhande kilomeetri wõrra. Sellega
oleks Singapore kui Briti suurepärane lae
wastikubaas kaotanud oma tähtsuse.

Arwati, et settest kanalist on eriti huwi
talud Jaapan ja et ka wajalikud kapitalid
tulewad sealt. Igatahes tuleks selle kanali
ehitamisse mahutada hiiglakapitale, kuna
sette teel astuvad mäestikud ja kõrgustikud
ning muud tehnilised raskused ületawad
omaaegsed Panama kanali takistused. Kitib
uähtawasti Hiina-laapani konflikti tekkides
jäi kanali ehitamise kawa esialgu kalewi
alla.

Kuna Simmis, peamiselt pealinnas
Bangkokis, elab üle poole miljoni hiinlase,

siis asus walitsus kindlale erapooletuse jct
sukohalc, et hoida maal alal rahu. .puna
kaupmehed, kelle käes on suurem oja mm e
kaubandusest, juba kuulutasidki walja boikott

Jaapani kaupadele. Jaapan omal: poo t
aga püüdis delegatsioonide saatunje ja mü'
jamate malitsustegelaste külla knlsunnjcga
Tokiosse hoida alal huwi ning edendada
poolehoidu enda mastu.

Aasialik kawalu.

Jaapani mõju on eriti suur Siiami
meremäes, kes oma. tellimised annab pea
eranditult Osakasse ja oma järeltulcmat
põlme koolitab Jaapani eeskujul. Praegusel
aremal ajal Kaug-Jdas püüamad siiami
malitsusliiklned ja sõjawägi hoiduda liiga
suurest jaapanisõbralikkusest, et mältida kons
litti suurriikide ja Hiinaga. See suund
ilmnes selgesti hiljuti, kui kaks Jaapani õp
pelaema miibisid külaskäigul Bangkokis.
Valitsusringkondades oldi etteteatatud kü
laskäigust alul piinlikult üllatatud, kuna aga
asja ei saadud enam suunata teisiti, leiti
pääsetee selles, et kutsuti mcrekadetid sõja
ministri poolt korraldatud elemaudijahile
Lopburisse. See oli osam, puht aasialik
lahendus.

Varahommikul wiis rong mcrekadetid
Bangkokist maa sisemusse, millega mälditi
mõimalikud wahejuhtumid hiinlastega
Bangkokis. Peale keskööd, kui uulitsad olid
tühjenenud rahwast, tulid mõõrad jahilt
täiesti rahuldatult tagasi Bangkokki, et järg
mijcl hommikul jätkata meresõitu. Rahwa
üldine meeleolu ilmnes jahil selgesti.

Kui esimese! päewal clcwandijahti ümb
ritesewad tribüünid olid tulmil täis, siis
järgmisel päewal olid kohal peamiselt ainult
ameti isikud kuid ei ühtegi hiinlast.

Kuninglik elewandijaht
Endistel aastatel oli elewandijaht üle

paari aasta korraldatawals kuninglikuks
peoks. Nädalate, tihti kuude wiisi ajasid
mahutid, elevandiajajad, talitate elewa.uide
abil ürgmetsadest wälja terweid karju mct
sikuid elewante. Kuningliku jahi paigaks
oli peamiselt Aythia, endine pealinn. Küna
aastasadasid tagasi elewante Siiamis peeti
pühadeks loomadeks, siis ci tapeta neid püs
sist, waid nad aetakse „kraali", aiaga ümb
ritsetud platsile, kus siis toimub elewanti.de
walik kojatscremooniateks ja tööloomadeks.

Wiimane kuninglik elewandijaht leidis
aset 1893. a. Wenc troonipärija ja paras
tise tsaari Nikolai 2. külaskäigu puhul. Hi
lisematel aastatel hnwi selle kuluka spordi
wastu haihtus, nõudmine tööloomade peale
wähenes ja selle dzhunglilooma Pika ca
tõttu oli kuningakoja wajadus kaetud kauaks
ajaks. Kg muutus juba raskeks leida wanu
kogenud ajajaid, kes oleksid wõinud õpetada
noori. Suurema osa elewandiajajaid ande
kui suur asjatundja, Ticngmai kuningas
Põhja-Siiamist. Ka tõi ta kaasa oma or
kestri ja tantsijad. Samal ajal kui 128 talt
sat looma nüüd oina ajajatega läbistasid
Põhja- ja Jda-Siiamit, uurisid ametlikud
isikud jahiga ühenduses olcwaid wanu kom
beid ja tseremooniaid.

Usuline pidustus õhtul enne loomade te
gelikkn kokkuajamist oli kaunimaid ja kul
tuuriliselt omapärasemaid sündmusi. Kor
dutvatcs lauldes küünalde walgllsel paluti
andestust dzhuuglirahu rikkumise eest ne
neshi clcwaudijumala ja kõigi dstpmg
lijumalatc ees. Järgnes pidulik töie õnnis
tamine, millega hiljem loomad kinni seoti,
kuni lõpuks preestrid palusid kinnipüütud
clewanti (wiimast kujutas maas lamaw köie
ja mõõgaga warnstatud pärismaalane) anda
patt andeks nende wabadnsc rööwimisc eest.

Nii elustus uuesti waua ja kannis tsere
moonia. Vastandiks endistele aegadele jäeti
nüüd ainult wähewd elewandid taltsutami
seks, kuna nende ülalpidamine on kuluka? ia
töötamine masinatega tuleb odawani. Küll
oga kawatsctaksc clcwaitt'de püüdmise eten
dust korrata iga aasta, et luna ainulaadset
waatamiswäärsust turistidele.

Raadio ringhäälingu kawa

Pühapäewal, 31. juulil
. Tallinn 219.6 1306/1. Türi 410,4/731/30.

Tartu 586/512/0,3.

8 ärarusmäng. Wõimleminc. 8.20 ins. L.
Kangro: Turba kniwatamiiest. 8.40 põlluma
sanduslikud teated. 8.43 hommikukonlscrt. Tup
pd: awam. ..Luuletaja ja talukocg". Popurii
..Surematu Strauss". Moszkowski: Sercuaad.
Esslingcr: Metsaidüll. Ketclbey: Kellahelinad
kauguselt orkester. Liszt: Armuunelmad 
sümfooniaorkester. Kctclbch: Fantoom-meloo
dia. Tworak: Scherm capricciojo orkester.
NosfilU: Figaro kgtvatiiu oop. „Sevilla habe
meajaja" L. Tibbctt (bariton). Gtajnnow:
Koulsertwalss. Pnceini: sant. oop. „Turandot"

sümfooniaorkester. 0.33 Tallinn ja Türi: Ju
majateeilistus Jaani kirikust. Õp. B. Hasiel
blatt. 10 Tarm: Jumalateenistus Peetri kiri
kust. Op. J. Trcumaun. 12 Philadelphia süm
fooniaorkcstri kontsert. Juhatab L. Slokowski.
Händel: Wecmnusika. nlbcuiz: Pidu Scvillas.
Tshaikowski: Araabia ja hiina tants balletist
..Pähklipureja". Liszt: Ungari rapsoodia nr. 2.
12.43 Rännnnd laia maailma. 13.10—14 Launa
munsika. Finck: Fantaasia Brahmsi helitöist-
Londoni filharmoonia orkester. Rossini: Tants.
Dcnza: Fnnicnli-fuiiicula —M. Korjus (sop«
ran) Lehar: pop. op. ..Ginditra orkester Ab
batr: Kewad. De Cnritis: Hiiwasti, kannis
unelm! E. Karrisoo lienor). Hoschna: Armu
tants. Linckc: Reinlender puhkpilliorkester

Wcue fantaasia ork. Straussi polka
üd sümfooniaorkester. Henriou: Reusurue

marss jõjawäeortcstcr. 18.õõ :ea:ed jü rcr.
laam. 19 õhtu manade opcretimeiiirite juuu--
Cpcrctipopuriiiib. Tffcnbach: Ciftciis allu
mas. Suppe: Koccaccio Diavcf ihkda- m
kester. Mülöcker: Dubarry. Suams: Ca
Wenecislas. Zellcr: Lumukaupleja. nt w f >uu{.
Ultui Äiciffüla: Hispaania nauic fimsin* fuia:;-
öuioš ja cluS. 20 Tants ja laul. Pkna
muunfa ja lõbinnib laule. 20.30 „Atemadnnn-lm
ntbUõigc G. PalSjoui nowcllljt. 2ocb lnrk.
21 õige aeg. Teated. 21.0,") äljtitfontun, li uimi
mo. Verdn katkendeid oop. „Trawiata". B-u-
Ichel: Azzurrino 'crenaad. Waidlenfern maas
„Paifatüolde Äticheli: 

Hispaania tamfiid nr. nr. 2 ia 3.
Romanis. Drigo: iiiu balletiu ~lrsm

eralda": a) Andante: kg UluitUumutS: c)
Aeglane walis: b) Galopp. -j.K) irtmiitmmruf.A

inweaiast J. Pari orkee-ier. 22.2 i.
õige aeg. Päewauudiscd ja spardueaied.

Ujudes Taanist Sak

samaale

ETA. Ko p c nhaa gen ist. 29. juu
lil. Taanlanna Icnny Kammersgaard al
gas kolmapäcwal kell 18.58 Gjcdscrist uju
mist, et ujuda üle maina Varncmündesje.
Ta loodab selle mahe ära ujuda 25—15 tun
uiga. sedamööda kuidas ujunnle ajal kuzu
nemad Moolnse tingimused mäinas.

Ncljapäcma hommikul kell 3 julge nais
ujuja oli juba 18 kilomeetrit ära ujunud
ja jätkas ujumist Saksa ranna suunas.

4 Reedel, 29. juulil 1958. o. „P O S T I M B B s" Nr. 202
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Rahwas waimulikke kaitsmas

Kogutakse allkirju areteeritud vaimulikkude vabastamiseks

Täidesaatev Komitee aga
jätkab sõjakäiku komandandi
vastu täie hooga edasi. Oma
6. jaanuari koosolekul otsus
tab ta:

~Travinski staabi esinda
jale ette panna, komandant
Kissiljev ära kutsuda ja teda
sundida oma käsku nr. 4 ta-
gasi võtma, sest et see rahva
komissaride nõukogu dekree
dile vastu käib."*)

Nähes, et Eesti kommu
nistid kuidagi ei taha järele
anda usuliste toimingute ja
vaimulikkude kohta käivate
dekreetide muutmiseks mõ
nede koguduste juhtivates
ringkondadel elustatakse uuesti preester Laari poolt alga
tatud allkirjade kogumise mõtet. Sellest on juttu ka nõu
pidamisel tolleaegse Jüri koguduse preestri Beshanitski
juures. Nõupidamisest võtavad osa köster ja veel kolm
koguduse juhtivamat tegelast. Arutatakse ning otsusta
takse siiski teha katset palvekirja esitamisega enamlistele
võimumeestele. Selleks koostatakse juba samal nõupida
misel palvekirja visandki.

Niipea kui nõupidamine on lõppenud, üks sellest osa
võtnuid külastab „Edasi" ning ,Molot'i' toimetuse korrekto
rit, kes on tema hea sõber ning veendunud kommunist.
Kirikutegelane jutustab sellele, milline otsus tehtud Jüri
koguduse juhtkonna poolt ja kuidas vastav tekst allkirjade
korjamiseks juba koostatud. Seltsimees korrektor muidugi
kui täisverd kommunist kohe teatab kuuldust kui enamlise
korra vastu sihitud aktsioonist kontrrevolutsiooniga võit
lemise komisjonile, kes siis järgmisel hommikul preester
Beshanitski pool paneb toime läbiotsimise ja areteerib ela
tanud preestri aktiivse kontrrevolutsioonilise tegevuse
pärast**).

Kuid mõnes teises koguduses õnnestub palvekirjade
koostamine ja allkirjade kogumine paremini. Kui palju sel
ajal usu ja vaimulikkude kohta käivate dekreetide vastu
võitlemiseks Tartus palvekirju koostati, pole täpselt selge.
Teada on kolme palvekirja esitamine.

Ühe on esitanud Tartu Peetri koguduse liikmed, kes
olevat kogunud üle 1000 allkirja. Kommunistlikud võimu
mehed on sellest kirjast olnud irriteeritud ning kohe pan
dud toime juurdlus, et selgitada, kes palvekirja esitamist
õhutanud. Kahtlustatud köster Lampsonit ja käidud teda
usutlemas ning läbi otsimas, kuid juurdlus jäänud siiski tu
lemusteta. Läbiotsimisel on kaasa võetud mõned kiriku
raamatud, kuid et neist on olnud olemas dubletid, mis jäid
alles, siis ei tähendanud nende äraviimine suurt midagi***).

Kaks palvekirja on esitatud Aleksandri koguduse liik
mete poolt. Üks neist preester A. Laari kaitseks, teine piis
kop Paltoni vabastamiseks vangist. Kummalgi on ligi 150
allkirja. Mõlemad palvekirjad on ka säilinud. Nad on
üsna kirjaoskamatult koostatud ja primitiivsete motiivi
dega põhjendatud, mis näitab, et nende autoreid tuleb ot
sida lihtrahva hulgast.

Need on huvitavad dokumendid sellest, kuidas rahvas
asub võitlusesse usu ja vaimulikkude eest, mispärast esita?
siin mõlemad palvekirjad tervikuna:

TARTU LINNA TÄIDESAATVA KOMMITEELE
PALVE

Eestimaa sotsialistlise föderatiivse Vaba riigi dek
reetidest kujunep välja või kästakse kõigil Eestimaal
asuvatel vaimuligudel õpetajadel ja preestridel üleval
tähendatud maalt välja minna, ei ole aga tähendatud,
kas süita või süüdlased.

Meie allakirjutajad, Tartu Aleksander-Nevski ko
guduse liikmed, palume Eesti maa vabariigi komunis
tide valitsust selle peale tähelepanemist pöörata, et

*) „Edasi", 13. jaanuaril 1919.

**) Preester K. Koklalt isiklikult saadud andmed.
***) ~Maaliit" nr. 17, 1919. a.

mitte kõik usuõpetajad või vaimuligud ei käi mitte
ühte teed või rada, ei õpeta ja ei juhata ka mitte ühte
moodi, on ju ka nendest, kes juhib rahvast edule, õi
gusele ja kes rahva poole hoidja on. Nõnda on siis
ka see mees, kelle eest meie kõik kokudude liikm. välja
astume, see on Tartu Aleksander-Nevski kiriku
preestri Antooni Laafi eest, kes on tõesti kõiki rahva
kasude kaitsmiseks töötanud ja rahva lugupidamist
oma poole tõmmanud, iseeralde on tema palju vaesid
aidanud ja nende eest hoolt kandnud, nende jaoks
hoolekandmise seltsi asutanud, lastele kooli havanud,
vaesematele lastele raamatuid muretsenud, sõja jook
sul üle 3 tuhande soldati naisele palve kirjasid ja
nende perekondadele igas asjas abiks ja nõus ollu, ko
gudusele kiriku ehitanud ja palju muid hea tegusid
korda saatnud. Meie tunnistame, et kõik meie kogu
dus, kus ligi 2 tuhat hinge on, on just kõige kehvem
tööliste klas, kelle kasuks meie preester A. Laar S
aastad siin on töötanud ja et tervest Tartu linnast ja
maakonnast usu peale vaatamata need kõikidest ära
põlatud ja ära lukatud inimesed, iseäranis sõjameiste
perekonnad, kui neile keegi appi ei tulnud, et nende
Õigust kaitsta ehk nende eest seista, ainult preester
Laari poolt alati vastuvõtmist ja abi leidsivad.

Selleperast palume meie allakirjutatud koguduse
liikmed, koguduse nimel südamligult Tartu linna Täi
desaatvat Kommiteed, meie õpetajad või preester Laa
ri väljasaatmise käsust lahti päästa ja vabalt lasta
elada Tartus kui ka kogu Eesti maa piirides. Seda
mis oleme kirjutanud, oleme valmis ka igal pool avali
gult tõentama.

Tartus,
5. jaanuaril 1919 aastal

Palujad (allkirjad):

TARTU LINNA TÄIDESAATVA KOMMITEELE
PALVE

Kuulu järele olla Eestirahva piiskop Platon Eesti
vabariigi komunisti võimude poolt kinni pantud van
gimajasse.

Meie allakirjutajad, Tartu Aleksander Nevski ko
guduse liikmed, palume Eestimaa vabariigi komunis
tide valitsust, meie palve peale tähele panemist pöö
rata, mida me piiskop Platoni eest ette kanname.
Platon on Eesti rahva mees ja saksa yoimude (poolt)
ajal mitmed kümned inimesed surma nuhtlusest oma
eestkostmistega päästnud, viimaks hakkas saksa võim
piiskopi taga kiusama, otsis teda taga nii hästi Tali
nas kui ka Tartus, isegi soldatid püssitega olid otsi
mas, kus juures välja tuli, et piiskopi vangi võta.
Nüüd on aga see kallis rahva eest seisja kinni võetud
ja vangi pantud. Kuulsime, et ta olla Eesti valitsuse
toetamises süüdi. Et a.ga sakste ära mineku aeal Ees
tis teist valitsust näha ei olnud, siis oli loomulik, et
piiskop, kui hingekarjane, käsgis maal korda pidada,
mida saksad väga olid rikunud. Oleks piiskop ko
danlaste järele olnud, siis oleks ta ka ära põgeneneud.
Ta on kõige rahva eest, ta on haiglane ja vangis olek
oleks talle hädaohtlik. Kodanlastele on kinni olek
väga meelt mööda, sest et piiskop on õigeusu Eesti
rahva esitaja, kes kõige vaesem ja alam kiht Eesti rah
vast on, keda usu perast palju on kiusatud ja omal
ajal parunite poolt ilma maata ja tööta jäetud, mis pä
rast öigeusulised pea kõik maata mehed on.

Sellepärast on meile piiskopi, kes meid ühendap
hadasti vaja, sellepärast palume Eesti komunistlist
valitsust südamligult piiskop Platoni kohe lahti.

7. Jaanuaril 1919 aastal
Tartus

Tartu linna õigeusulise töörahva liikmed
(allkirjad).*

Neil palvekirjadel ei olnud aga mingit tagajärge. Piis
kop Platon jäi endiselt vangi, samuti teised areteeritud
vaimulikud. Mõnedel pastoritel ja preestritel, nende hul
gas ka preester A. Laaril, õnnestus end siin-seal tuttavate
pool varjata ja nõnda vangistamisest pääseda.

(Järgneb.)

PIISKOP PLATON

Suwitusest

ja suwitajatest

Lahkus 100 rootslast.

Ncljapäewa õhtul lahkus Pärnust reisi
iatclaew ..Kalewipojaga" Rootsi tagasi 100
Pärnus snwitamas wiibinud rootslast.

Norra teadlased Rarwa.JSe.
suus

Neliapäewal saabusid Narwa-Iõesuhu
suwitama Norra professor Aagot Thilesen-
Lund ja ülikooli õppejõud Gudrun Evens
nto. Mõlemad on Oslost. Eile õhtuks oli
Narma üesuus sumitajate läbikäik 5380.

Madal wesi meres

Narma lahes N.-Iõcsuu rajoonis on
wiinmslc päemade jooksul wcepind jäänud
madalaks. Ühenduses sellega on ka meres
madalikule jäänud hnppetorn. kuhu nüüd
snmitajad pääsemad kõndides jmlrdc. kuna
aga teised palgid ja parwed. mis on suple
-ale jaoks merre asetatud, on niind jäänud
hoopis madalale, kus mett waewalt üle
põime.

Wenemaalt tuli prantslasi

Nõuk. Wenemaalt saabus Narma kaudu
Eestisse 12-liikmeline prantslaste ekskur
sioon. Eile ekskursandid tutwuncsid Narma
linnaga nina sõitsid hiljem Narwa-Iõcsuhu.
Sealt nad sõidawad edasi sisemaale rinarei
sile. Prantslased on eriti liuwitatud Pet
seri kloostrist.

Elwa juulikuus SOO suwitajat
saabunud

Elwa aadresslauas oli neljapäewal re
gistreeritud 1732 suwitajat. Juulikuus on
saabunud 600 uut suwitajat. Mitmel eel
misel aastal juulis saabunute arm nii
suur olnud, kõikudes tawaliselt 400 ja 500
Mahel.

Waiblas pühapäewal suwe
muusika

Wõrtsjärwe põhjakaldal Waibla ranni
kul mängib eclolcmal pühapäewal, 31. skp.
kella I—s Kolga-Jaani Kaitscliidll Ma
lcwkonna orkester. Wäljasõitjaid Waibla
rannikule on olnud seni igal pühapäewal
wäga Palju. Alalisi suwitajaid on mähe,
sest kohal puuduwad korterid.

Arest

„Härra komissar! See härra ei taht
uud trahwi maksa ja keeldus autost wälja
tulemast".

Inglise skaudijuhiga ringi

mööda kodumaad

5 päewa kestel KAastati Ae 10 laagri ja suwekodu. Z. S. Wil. '
soni otsuS: „S«u«d õige, kogemustega juhte wähe!"

Waja rohkem terwishoidlikko ettewaatokt

Esimene päew

Hommikune kiirrong toob Eestisse esma
kordselt haruldase külalise, kõrgema skaudl
tarkuse kooli peajuhi, n. n. Giluvcll Parki
alalise õppelaagri juhi shotlase J. Z. Vi 1-
!0 lt'i. See on mees, kelle kooli kaudu
suunatakse skautlikku liikumist lord Badcn-
Powelli põhimõtetel kogu niaailmas, kuna
Gilwelli kursused ou rajatud praegu 20 rii
gis ja uciibe tegewus teostub J'. Z. Wil
sonsi ülemjuhtiunsel.

Lord Baden-Pomell on leidnud J. Z.
WilsonÜs iififu, kes on täismõimelinc skaut
liku. süsteemi ja põhimõtete edasiandjana.
Ja seda tänu J. Z. Wilson'i minewiknle, kes
esimese poole ouia elutööst on püheiidanud
oma isamaale kaitsemäclasena, töötades 15
aastat Indias salaluureteenistuses, ühtlasi
politseiülemana. Hilisemad 15 aastat on
aga kogu tema tööjõud pühendunud skaut-
MeUh olles kogu aja Gilmcll kursuste pea
juhiks. Ja liikumine, mis praegusel mo
mendil ulatub ainuüksi tegema skautide koos

seisu poolest armuliselt üle kolme miljoni,
nõuab peajuhtidelt crrakordseid pingutusi, et
hoida selles ideelises liikumises wõltsimatult
õigeks suunda kõikjal. Küllap oli ka põhjusi
J. S. Wilson'il mci kodumaa noorsoo töö
ga lähemaks tutwunemiseks seda enam, et
meil skautlikkudeks noorteks loetakse ligi
50.000 organiseeritud noort, mis protsen
tuaalselt rahwaarmuga mõrreldes tõstaks
meid organisatsiooni armulise koosseisu poo
lest esikohale maailmas.

* Astunud Tartu jaamas rongile, selgub,
et külaline magab alles rahulist und. Aeg
wiidu kohal amaneb Mõimalus külalist
tema kupees kohata. „Olen wäga rõõmus

nähes", kõlab temalt esimene termitus
ja masaku käe sirutus tcrwituseks. Pärast
lühidat mõttewahctust olemegi peatselt Tal
linna jaamas.

Järgnewad wisiidid. Eeskätt peatutakse
skautide sõbra minister T. Kase kabinetis.

Järgnem peatuskohi on k a i t s e l i i d'u
hea sta a b i s , kus pärast informatsiooni
kaitseliidu ja noorkotkaste tegemusest areneb

iseenesest küllaltki pinew diskussioon. Küla
line inglase omase rahulikkusega kuu
lab põhjalikult ära antud seletused, sahma
taões mahele omalt Poolt mõne humoorika
wäite, ja asub peagi küsimuste esitamisele,
lahates mõnekümne minuti kestel peaaegu
täielikult " meie noorsoo-organiseerimiscga
ühenduses olemad probleemid.

Pärast lõunat mäljutakse autodega Tal
linnast Paldiski suunas. Peale alaliste
saatjate kolonel Wellcrinna. Joh. Tedersoo
ja H. Michelsonsi sõidawad kaasa prof. A.
Piip, skautide wanem N. Kann, skautide
peastaabi liige W. Andreesen, Tallinna
noorkotkaste pealik Laagus ning ning. K.
Lipping.

Ärasõidu eel tutmunetakse Tallinna skau
tide „Terassammurite" koduga, mis asub
Wene tänawal manas tornis ja on oma si
sustuselt haruldasemaid, kuna kogu sisse
seade on Malmistanud ja remontcerinud tor
ttt noored ise.

-E srmenc peatus on Rannamõisas Tal
linna kodutütarde suwckodnS. Tütarlapsed on ri
mis tarud spaleeridcna ja külalisele annawad tütre
kesed lillekimbu.

Järgmine peatus on Wäänas Tal.
linna laste koloonias. Siin poolmetsikus männi»
metias on kahe aasta kestel üles ehitatud tõeline
noorte kodu, kõige laialdasem, tegeivuswõimalus»

tega mängu, spordi ja muudel harrastusaladel.

Tuhinaga tornrawad elurõõmsad poisid mere»
supluselt tulles ja riwistuwad meile tuntud mana

kergejõustiklase W. ä e käskluse järgi nöör»
sirgelt. Kõlab mehine „termist!". Samas lähedu
ses tütarlapsed mängiwnd hoogsalt käsipalli. Pa.

kutakse ka siingi einet, kuid sellest tuleb lihtsalt
loobuda aja puudusel ja inglise külalise imesrawal

küsimusele söömine ja näib, et meie süm
paatne külaline tunneb tõsist muret liigse söömise

pärast, hoiatades humoorika Mäljeudusega meid

sagedasti „self-control!"
Pikem peatus teostub Keila Joal Noor

te Kotkaste Löuna-malewkonna laagris. Külasta

jatega seltsib siin minister €. Kask ja ühiselt
sammutakse laagrisse, kus laagripcalik riwi ees
esineb raportiga.

Inglise külaline on ära õppinud wabepeal mõ
ned eestikeelsed sõnad ja tema terwitabki noorkot

kaid sõnadega „Tere, poisid!", millele kostab
wöimas rerwitus wastusena.

Pärast õhtusööki minister C. Kase
suwilas jõutakse pimeduses Nõmme skautide laagri

lõkketulele Leetsel. kuS külalisi woetakie mastu kau

gele kostma saarlaste lauluga. Eeskama on wahel

duw ja meeleoluküllane, mis lüoul põhjustab kü
lalist pöörduma skautide poole kõnega, mis algas

sõnadega „tvennad skaudid" ja lõppes lerwituste
üleandmisega Baden-Powcllilt,

Pärast keskööd jõutakse Tallinna.

Teine paew
Wäljume kell 10 honmnkul Tallinnast.

£itnt e n e peatus on Punase Risti
Wabaöhukooli juures Kosel, vabaõhukool oma
sisustusel: teostub ka euamivähem skaulliku mee
todi ja töökawade alustel salgaiüsteemi põhimõr
te:l. Kõik kaswandikud on jaotatud salkadesse, igal

salgal oma ruba tarwiliku armu «vooditega on
eeskujulikult sisustatud ja korrastatud. Noored on

agaralt tegewuses mängudes, ei puudu liuglad ja

kiiged ning palju muid eeskujulikke seadeldisi.

Selle päciva peapunktiks on NMKü laagri
külast. Koirjärwel. kus ühel aial awanes
wöimalus lulmuncda ka Tapa skautide
laagriga.

NMKü laager on eeskujulikumaid Eestis. Ela
takse taredes, samuti salgamstcemi põhimõtteil.

Eeskujulik laagrikorrastus ütleb, et icc on paik.
kuhu iga poissi woib julgesti soowitada lastena,
itematel saata.

Päraü kehakinnitust ja karastawat suplust wäl
jutakse Tava kaudu Raklverest mööda Kiwiöli
lc, kus turwustarakse meie suurimat põlewkiwi
tööstust.

Teel külastatakse Kadrina ja Wõipere noor
kotkaste rühmi. Wõipere kodutütred ja noored kot
kad esitawad kauneid laule ja üllatawad külalisi
lillede ja maasikatega.

üllatuse toob külaskäik kodutut, kod usss
W ö s u l e. kuhu jõutakse tugcwa äikesetormi tõttn

alles hilisõhtul. Noored on aga kannatlikult ooda
nud ja spaleeride wahelr juhitakse külalised kodu
ruumidesse, kus lutwustatakse inglise külalist
meie kodukäsitöö õpetuswiisidega ja abinõudega.

Pärast õhtusööki pakuwad noored külalistele maim?

set toitu nii laulude kui rahwataursude näol.

KolmaS Paew
Kuna kaks esimest ringsöidupäewa wäsitawalt

mõjunud, on kolmas külastuspäew mõeldud Ta!-

linna päelvana.

Neljanda päewa
hommikul wäljume wiickesi Pärnu suunas, kuhu
jõuame paaritunnise sõidu järel.

Pärnu skaudi- sa noorkotkaste tegelased koos

E. skautide peastaabi ülema ins. Geeringiga ja
noortesõbraliku linnapea Soo'ga eesotsas on kor
raldanud wasluwõtu. .Pärast luntihi külastatakse

esimesena ülcriigil. kodutütarde õppelaagrit Wal
geraitnas. Kohal on ligemale 100 wanemai mh:i
eesotsas peawanem Salme Pruuden'iga. - Eriü
kõrgeklassiliselt on laagri maapind telkide mnb
ruscs ja ka keskpaik kaunistatud ornamentaaliÄke

kujutistega, nii et Eesti kodutütred on tvist dsitttd
scd, kes suudaivad sel alal wälja pidada wüistluu

Leedu skaurliktude noortega.

Hea mulje jätab noorkotkaste Pärn u
laager Neius. Siin on kindle salgasüsieem
juba loodud, isegi köögis keetsid ainuüksi postid. -

Kauneimaid laagreid wist kogu teekonnal oli

järgnew ..Pärnu skautide 10 a. j uu
beli laager" Uulus. Siin oli ühcpäetvasc ehi
tusega pakutud kõik, mis mugawaks laagriks tar

wis. Inglise külalisele jooksewad sada elurõõm
sar skauti suure rõömukisaga juurde ja kanna
wad kätel laagrisse. Hoolega silmitseb külaline
laagrit, mainides waid cemalasuwa hundipoegade

laagri lerwislioidlikku puudust, sest tvoodikotid
olid asetatud maapinnale. Seda polnud aga lühi
da ajaga suudetud meel korraldada. Wõiks mär
kida, et siin skatitide hulgas oli küll oma paarküm
meitd fotograast. sest aparaatide vlöksutusrel voll

nud ivahcr. Pärast laagris pakutud teed tõttame
edasi.

Tartu suunas, /
kus sama oäeira õhtul NMKÜ mänguplaisil Wallis

kraami tänawal teostub laagr jre j S
muude demonstratsioonide löpv
akord.

Külalised sammumad paarisajast gaidist jä
skaudist ja koosnewate spaleeride wahelt NMKü
aeda. kus oit «valmistatud lõktcpaik. Kiiresti ri
wistuwad noored rähirilvtks. Kogunenud on um

bes pooltuhat pcaltivaarajat. Pärast lühidat ter

witust kostab riigihümn, mille järele J. T. Wit
son'ir palutakse süürada lõke. Lõkke süütamine

teostub eriliste hüüete saatel.

WiieS päew pühapäew
on Tartu liuna ja Löuna-EeStiga tutwumiseks.
Hommikul nirdumkse värast ringkäiku Toomil
Ülikooli peahoonesse. Edasi külastatakse muus»
umi Naadil.

õhtupoolel sõidetakse läbi WSrust, tutwune
lakse noorkotkaste suwekooli kohaga Kubjal ja
leiiakst eest Petserimaa Tedersoo'de talus eriti sü
damlik wasluwõtt.

Kui on külalisega sammutud ka Peticri kloostri

maa-aluseid käike pidi ja waranduie hoiukohas,
jõutakse kella 10 vaiku õhtul Tartusse.

Külaline lahkus Tartust esmaspäewa hommi
kuie rongiga, ct jõuda õhtupooleks Läti skautide
suurlaagrisse.

Külalise muljeid
Ärasõidu hommikul lulgesin külalisele esitada

tagasihoidliku kuumuse tema muljetest noorsootöö

alal Eeslis. Pärast lühidat mõtlemist oli «vas
tus: ..Raskc wee «vastata. Ma näen. teie ikauilik
liikumine on õigel teel, kahjuks on scaljuurs val
jud skautluse töös kogenematud uihidl"

Eks ole iee wastus fiilinltfi" otsekohene ja ntot.

lcmapanew, et suure ma sü organiseerimine nõuab

seda tõsisemalt kaalutleda juhtkonna iüstccmi
finlat cttcwalmistust.

. . iä.
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Põllumajandus

Konfrolliae naeripõlde

Mõnepäewane hllinemwe wõib tuua naeripõldude täieliku HSWWemise

Naeriwaablase ebarööwikuke häwitustöö Lõana-Eestis

Neil päewil on mitme! pool märgatud
naeriwaablase ebarööwiku esinemist
söödanaeri lehtedel. Paljudes kohtades on
naerilehed juba häwinenudki. Nii saabus
Entomoloogia katsejaamale eile teateid Tar
wastu asundusest, et seal on häwinenud juba
95 prots. naerilehti, seal lähedal Kuressaare
külas 69 prots. ja Ammuste külas 39 prots.
naerilehtedest.

Antslas naeriwaablase rööwikute häwi
tuStöö söödanaeristel ja kaalikatel on muu
tunud wäga jõudsaks peale 25. juulit. Püha
järwe asunduses on leitud ühelt naerilehelt
159 ja terwelt taimelt 699—799 naeriwaab
lase ebarööwikut. Wahil naerilehed on söö
dud paa ripäewa jooksul auklikuks jne. Wecl
on teateid naeriwaablase esinemisest mitmelt

poolt Pärnumaalt, Wõrumaalt ja Tartu
maalt.

Sellest paistab, et kahjur on lewinud üle
kogu Lõuna-Eesti, ähtvardades häwitada
söödanaeripõllud. Peale söödanaeri wõib ta
kahjustada ka teisi ristõielist, nagu kaalikaid
sa kapsaid.

Naeriwaablase areng
MullaZ talwitunud ebarööwikud nukkuwad

kewadel ja neist ilmunud walmikud swaablased)
munewad maikuus ja juunikuu algul metsikult
kaswawaile, kuid ka söödanaerile j. t. kultuurrist
õielisile. Munade asetamiseks teeb emane waab
lane muneti abil leheserwa wäikese pauna, kuhu
hiljem tõugatakse lame, läbipaistew muna. Uhte
lehte munetakse hulk mune, mis paigutatakse lehe
sammaskoesse. jättes lehepinnale waewalt mär
gatawa muhu. Uks emane muneb umbes 250
300 muna. Munadest koorub teine pölwkond, kel
le tumerohekashallid ebarööwikud juulikuu teisel
poolel sööwad ristõieliste lehti, jättes järele waid
leherootsud.

Suurem osa ebarööwikuist nukkub augustikuu
keskel ja augustikuu lõpul ilmuwad walmikud,
kes rajawad kolmanda pölwkonna. Wäiksem osa

ebarööwikuist jääb talwituma ja nukkub järg
misel kewadel. Kolmanda põlwkonna ebarööwi
kuist sureb suurem osa talwe jooksul, kuna järel
tulijaid annawad peamiselt teise Põlwkonna tal
witunud ebarööwikud.

Tõrje
Naeri-lehewaablase ebarööwikute tõrjes

parimaid tulemusi on andnud tolmutamine
„G ra l i t'iga" (kaltsiumarsenaadi prepa
raat), mis tappis tõrjekatsetes 9—loo prots.
kahjureist. Kuna „Gralit" meil praegu
müügilt puudub, siis tuleb tolmutamist toi"
metada Entomoloogia aKtsejaamas proowi
tud pürotool t o l m u ga wõi püro
toolpreparaadi „Dusturan'iga", millised on
osutanud küllaldast tappetoimet. Tolmuta"
>mist tuleb toimetada sellekohase tolmutamis

aparaadiga, nagu näit. „Peko". Tolmuta
misaparaadi puudumisel wõib selle aset
täita markisetist, wuaalist wõi mõnest teisest

hõredast riidest walmistatud kotike wõi
naiste tarwitatud kunstsiidist sukk, milliseid
wõib mürktolmuga täidetult riputada 6—7
tükki ridwa külge, nii et kotikesed oleksid nae

riwagude kohal. Kotikesi raputatakse ritwa
kahest otsast hoides. Kotikese Põhja tuleb
panna kiwi, et ta oleks raskem. Tolmutamist
on soowitaw teostada õhtul.

Katsed kaltsinmarsenaadiga tolmutami
sel ei ole andnud kuigi rahuldawaid tulemusi.
Ka on kaltsinmarsenaadiga tolmutamisel wa"

jalik korralik metalltolmuti.
Ühe hektaari naeripõllu tolmutamiseks

p ü r o t o o l' i wõi dusturaaniga ku
lub 10 kg tolmutamisainet, milline maksab
2 kr. 50 s. kg.

Põhjalikum ülewaade naeri-lehewaablase esi
nemist Eestis, bioloogiast ja tõrjest on ilmunud
K. Zolk'i sulest «Agronoomias" nr. 9. 1931. a.

Tolmutamiskoti walmistamise kohta üksikas-

jalikumad andmed leidute. E. Lepiku ja K. Zolk'i
broshüüris „Taimekaitsewahendid ja nende tar
teitamine". 2. trükk, 41 lk.

Naeriwaablasc hädaohu suurus
Naeriwaablase esinemine suuremal mää

ral on wäga hädaohtlik ja seda enam, et eba

rööwik elab esialgu lehe all ja sööb sinna ai
nult wäikesed augud sisse. Hiljem alles sööb
ta augud lehest läbi ja wiimaks päris rootsu.
Kui aga naeril kord lehed on häwinenud, siis
ta enam uusi ei kaswata ja seetõttu naeri
saak wõib häwida täielikult. Seepärast nae
rilaswatajail tuleb praegu kontrollida oma
naeripõlde ja kui ebarööwikuid esineb, siis
asuda nende häwitamisele. Mõnepäewane
hilinemine wõib tuua siin naeripõllu täie
liku häwingu.

Dusturaani ja pitrotooltolmu saab osta
taimekaitsewaheiwite müügikohtadest.

Meie Cmmhaswatusest

LinnuKaswatus ja munade wäljawedu mitu korda suuremaks

Tartu näitusel sulgloomade osakond eriti täielik

Sulgloomadekaswatus põllumajandus
liku tuluallikana on meil wõrdlemisi uus.
Ta on tekkinud meil õieti alles iftseiswus
aastail. Waremal ajal oli ja suuremalt
jaolt ka praegugi weel on kana* ja teiste
sulgloomade kaswatus meil ainult kaunis
tählsusetuils kõrwalharuks. Kanamuna
müügist saab perenaine enamasti ainult
oma lisasissetulekuid, „taskuraha", milliseid
üldse ei arwestata talu üldkulude hulka.
Linnukaswatust meil aga on wõimalust tun
duwalt suurendada.

Millist osa etendab linnukaswatus Taa
nis, seda iseloomustagu siis wäike jutlemine

Eesti Munaekspordi juhatuseliikme A. Joa
saluga:

Seisin hiljuti ühel õhtupoolikul Taanis
Esbjergi sadamakail. Kaks laewa olid laa
dimas kõrwuti. Mõlema juurde weeresid
weoautod ja kahehobuse wankrid suurte koor

matega, et mõnekümne minuti pärast jälle
linna Poole tühjalt tagasi pöörduda- Wõi
tünnid, munakastid ja peekonipallid aina ka
dušid raudsetesse laewakeredesse sadamatöö
liste käte wahelt.

Kaup oli määratud Inglismaale. Ms
laewadest pidi täna wäljuma. Aga miks nad
laadiwad korraga kaht laewa?

Tciie laewa kapten, piibuga hambais,
waatab pealt laadimistöid. Teed temaga
juttu millal Teie wälja sõidate?

Homme!

Kas siis iga päew läheb laewatäis
peekonit, wõid ja mune Inglismaale?

—lga päew wähemalt üks laew, kuid
suwekuudel läheb teisipäewiti ja reedeti kaks

laewa seletab kapten rahulikult.
See pani mõtlema. Kuigi me kõik ole

me lugenud arwusid Taani suure wäljaweo
kohta, ei saa ainult arwude najal siiski sel
get ettekujutust wäljaweo ulatusest. Aga seal

Taani sadamas oma silmaga waadates, km
das laewamürakad täidetakse wõi, peekoni
ja munadega ning iga päew läkitatakse üks
selline raudne hiiglane Inglismaa Poole tee
le see on midagi suursugust. Ning su
wekuudel weel üheksa laewa nädalas!

Ja pealegi pole ju Esbjerg ainus sadam
Taanis. Peale Esbjergi läheb weel Ko
penhaagenist ja teistest sadamatest laewu
Inglismaale. Nende laewade sõiduplaani
waadates selgub, et suwel nädalas läheb koi

gist Taani sadamaist kokku 14 laewa Inglis
maale ja üks Belgiasse ning Prantsusmaa
le. See on terwe laewastik, mis on raken
datud peamiselt Taani põllumajandussaa
duste wcole.

Kuid laewade kõrwal läheb õige suur osa

wäljawedu raudtee kaudu Saksamaale,
Tshehhoslowakkiasse ja Shweitsi.

Kui wõrrelda sadamapilti Eesti olude
ga, siis on wahe otse kohutaw, seal läheb
üheksa laewa nädalas Inglismaale ainult
peekoni, wõi ja munadega, kuid meie ei saa
Eestis nädala kohta ühtegi laewa täis. Waa-

dake Tallinnas Baikowi silla ääres igal kesk
nädalal Inglise laewa laadimist. Sinna
tuuakse wineeri, tselluloosi, kastilaudu, tihti
isegi ümmargusi palke, klaasi, konserwe ja
muud mitmesugust kaupa ning siis alles tu
lewad wõi, munad ja peekon- Sageli ei saa
selgi kombel laewale Päris täit koormat.
Kuid Esbjcrgi laewad on suuremad Tal
linnas laaditawaist, ja neile jätkub ainult
kolmest tähtsamast põllumajanduskaubast!

Mõeldes tagantjärele Taani muljetele,
tikub paratamatult üks mõiste esile, mis
haarab nagu kogu pildi ja annab kokkuwõtte

kõigist wõrdlusist toodangust. Tõepoo
lest toodang Taani taludes on see,mis paneb

liikuma laewad ja raudteerongid. Ei aita
eksportööride osawus ja püüdlikkus, ci aita
ühedki kauplemised parema hinna pärast ja
kulude wähendamise pärast, kui kaupa anda

ei ole. Meie jääme wäikescks teguriks rah-
Waste wahel, kui meie toodang on wäike,
kui meil kaupa on wähe. Toodang tõstab
talumehe läbikäiku, tõstab ta elujärge maal.
Ega ei saa Taani eeskujul masinaid muret
seda, maju kohendada, elektrit ja telefoni ta
lusse tuua, waipu põrandale ja pilte sein
tele ,kui ainult nõutäis piima wiia meie
reisse igal hommikul, mõnikümmend muna
nädal, wastuwõtupunkti ning I—21—2 peekonit

aastas tapamajasse. See wäike toodang an
nab ainult wäikese läbikäigu, mis waewalt
hoiab majapidamisel hinge sees. Tarwis on
rohkem toota, rohkem müügile wiia, siis saab

elujärje parandamiseks maal ka rnhkem
kulutada.

Kõigist üksiktodanguist kokku kujuneb
Eesti wäljawcdu, mis annab järjest parema
tulemuse, mida suuremaks ta Paisub. Sest
kuigi wõib paista esimesel pilgul imelikuna,
on ometi tõsi: mida suuremaks tõstame wäl-

jawedu, seda paremaid hindu wõime saawu
tada. Taani on maailma suurim karjasaa
duste eksportija, Taani on ka nende hinna
taseme määraja. Taani hindadeni ei ole
weel keegi Inglismaale jõudnud. Aga me
jõuame nende ligidale, kui suudame sinna
rohkem ja järjekindlamalt müüa. Selle ees
märgi saawutamisks peaks iga talu kaasa ai
tama.

Wõib muidugi wastu wäita toodangul
on oma eeldused; siin on Piirid ees, meie ei
saa kaugemale laiendada.

On tõsi, toodangu tõstmiseks on eeldused.

Toodang peab olema tasuw. Taanis on tõe
poolest wiljahinnad odawamad kui meil,
neil on wõimalik loomi paremini sööta. An
name järele, et Taani karjasaaduste toodang

peabki suurem olema meie omast. Aga mis-
Pärast peab ta mitukümmend korda suurem
olema? Taani wedas möödunud aastal
wõid ligi 12 korda, kanamune 39 korda roh
kem ja peekonit 84 korda rohkem wälja kui
Eesti! Ja ometi on Taani wäiksem Eestist
ühe maakonna wõrra. Kas ainult sellepä
rast on Taani eksport suurem, et wiljahin
nad on Taanis meie omadest odawamad?
Kuid selle juures tööpaigad ja muud kulud
on kallimad kui Eestis. Wõib-olla kõikide
kulude kokkuwottes ci olegi suurt wahet.
Toodangu ja wäljawco wahc tuleb aga kind
lasti sellest, et Taanis on Loetmisewõimaln
sed wiimaseni rakendatud, meil aga Pooledki

weel mitte.

Wõtame ühe wäikese näite. Eestis tuleb
riigi kestmiselt ainult 10 kana talu kohta,
Taanis aga 150 munejat kana. Kas wõib
keegi ütelda, et kui Eestis peetaks kaks korda

rohkem kanu, s. o. 20 kana keskmiselt talu
kohta, et siis oleks neid juba ülearu, siis ei
suuda neid enam toita jne- Waewalt seda
keegi söandaks wäita. Kui meie tõstaksime
kahekordseks oma senise kanade arwu, ka siis

oleks Taani meist weel 7—B korda ees. Nii
et arenemiseks on maad tohutu palju. Meie
ei ole seetõttu maha jäänud, et tootmise olu
korrad meid oleksid takistanud, waid toodan
gu korraldamises on puudusi. Näiteks, ka
nakaswatuse laiendamist on meie taludes
wäga mähe kaalutud. Kas on 10 lindu ta*
lus wõi peaks neid 100 olema, seda pole pe
remehed ega Perenaised weel tõsiselt aruta
nud. Kuid ometi oleneb sellest talude too
dangu hulk ja Eesti wäljaweo kogusumma.

Saagu igas talus eesmärgiks toodangu
tõstmine, siis tõuseb talude endi jõukus, kõ
weneb kogu meie majandus.

Meie linnukaswatusega tutwumiseks ja
tulewikuplaanide korraldamiseks pakub head

wõimalust tänawusügisene Tartu näitus
27.—80. aug., kus kodulindude osakond tuleb

eriti täielik. Seal antakse ka mitmesuguseid
seletusi meie linnnkaswatuse korraldamisest,
ja arendamisest.

mida peab fcemiiekartuii kaswataja

käesolcwal lumi lilmas pidama

1. Seemnekartuli põllud peawad olema
puhtad wõõrastest sortidest. Majesteedi,
Warajase kollase, Erdgoldi, Bintje ja J orgi
hertsogi seas ei wõi olla ühtegi wärwilise
õiega pesa. Niipea kui algab kartuli õitse
mine, tuleb wiiwitamata seemnekartulipõld
läbi käia ja kõik wõõrad eraldada. Läbi käia
tuleb põld wagu-waolt ja seda on tarwilik
teha wähemalt 2—3 korda. Wäljakitkumisel
tuleb eraldada ka mullast kõik wõõra pesa
mugulad. Ainult pääliste eraldamine wõib
seemnekartulipõllu tunnustamisel wiia ma
dalamasse klassi. On olnud juhuseid, kus
eraldatakse ainult teist wärwi õied. Selle
tulemusel jäetakse aga põllud tunnustamata.

2. Tingimata on wajalik põllud hool
sasti puhastada neil, kellel eelmisel aastal
kartul oli 2. wõi 3. klassis. Põllud on soo
witaw läbi käia ka neil, kellel kartul oli tun
nustatud 1. wõi 1-a klassi. Juba aastaga
wõib 1. klass muutuda 3-ks, wõi isegi tun
nustamata jääda.

3. Kes esitasid soowiawalduse põldude
puhastamisel asjatundja kaasabi saamiseks,
ei wõi sellele siiski kindlasti lootma jääda,

kuna soowiawaldusi on liiga Palju ja kõiki ei
suudeta arwatawasti rahuldada. Seepärast
igaüks asugu juba ise põldu puhastama.

4. Wiirushaiged taimed tuleb seemnekar
tuli põllult eraldada. Käesolewal aastal
esineb Aorgi hertsog'il, Warajasel kollasel ja
Erdgold'il mõnel pool rohkesti wiirushaigusi.
(Kirjeldus Jul. Aamisepa Seemnekartuli
käsiraamatus lk. 13). Nüüd on soodne aeg
nende eraldamiseks. Kus see wähegi wõima
lik, tuleb põld otsekohe wiirushaigetest tai
medest puhastada.

5. Wilunumatel seemnekarwli kaswata
jatel on tänawu wäga soowitaw asuda kar
tuli selektsiooni teostamisele (kirjeldus Jul.
Aamisepa käsiraamatus lk. -9), kuna hai
ged taimed on hästi nähtawad. Kes ei suu
da selektsiooni alata s—loo täiesti terme
taimega, wõiks seda teha ka 10-ga. Soowi
taw on paremad taimed juba kohe wälja ma
lida ja neid aeg-ajalt jälgida. Selektsiooni
tegijatel on soowitaw nõu pidada E- K.
ühingu kontrolöridega, kui wiimased põlde
tulewad tunnustama.

Eesk«j»-karjala«k esi

mesel tarja erinäitusel

Näitusel esitatakse 263 weist

Tanawu suwiseks suursündmuseks karjamajan
dvses kujuneb kahtlemata Põllutöökoja esimene
karja erinäitus, miS peetakse laupäewal, 30. ja
pühapäewal, 31. juulil Järwa-Jaanis.
.. Erilise waatamiswäärsusena on mainitaw ees
kujulik puhas karjalaut. Nimelt on ehitatud näi
tuseplatsile 4 lehmale Puhtalauda asemed. Puu
duwad waid seinad, siis oleks puhas karjalaut
malmis.

Karjalautade ehitamise wastu tuntakse karja
pidajate seas praegu suurt huwi. Raskemaks
küsimuseks, mis puhaste karjalautade juures tuleb
lahendada, on ascmetüübi küsimus, kuna siin on
walida mitme tüübi wahel. Karja näitusele on
ehitatud n. n. lühikeste asemetega lawatüüp. (5H>-
tus püstitati Põllutöökoja ehitustalituse plaanide
järgi. Wciste kinnitamist wõib läbi wiia mit

mel wiisil. „ "»
Näitusele ülesantud 263 weist esitatakse waa

tajaile. Näitusele sõitjad saamad raudteel 20 prots.
hinnaalandust.

Lambaliha hind
Rootsi eksporditawa wärske lambaliha hiti»

dade noteerimise komisjoni koosolekul 27. juulil
noteeriti:

1. eksporditawa wärske lambaliha hinnaks
Tallinna tapamajades headuse järele 90—95 s.
kilo.

2. eluskaalu hinnaks franko saatejaam 
3o—38 s. kg,

3. eksportida juulikuu jooksul 1938. a.
21.000 kg 1.. 2.. 3. ja 1. liiki.

Foto K. Leius

Naeriwaablase ebarööwikud söödanaeri
lehel

(2 korda suurendatud).

Foto K. Leius,

Naeriwaablascst häwitatud naeripöld

Foto K. Leius.

Naertwaablane

(4 korda suurendatud).

Kartulikaswatajatepäew Kärawetcl

Kartulieksportöör J. Rumberg (keskel) ja Jõgewa sordikaswanduse kartulikaswatuse
osak. juhat. Jul. Aamisepp (paremal) anna wad seletusi kartulihaiguste ja sordipuhtuse alal.
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Iga isa (a ema tellib oma pojale
ja tütrele meie parema noor*

sooajakirja „LASTELEHE"

Tartu ülikooli Bakterioloogia Laboratooriumis
on 1938. a.

veinipärmid

müügile ilmunud. Müügil apteekides ja rohu
kauplustes. Pärmikultuuri hind on 60 senti.
Tarwitamisõpetus kaasas.

TÄi elik valik igasafosaid

AUNIME

Eriti kingitusteks.

Tartu. San» turg ns. ML



Tartu teated

Vabadussõja wwalttdidele ta
suta sõidukaardi saamise asjus

Teatawasti saawad tõik WabaduSsõja Ju*
waliidide Koonduste liikmed,' WabaduSsõja
inwaliidid, kes oma tööjõust kaotanud wähe
mast 40 protsenti, hiljuti kehtima pandud sea

dusega tasuta sõidu kõigil riigi üldkasutata
wail liitlemiswahendeil. Kuna paljud inwa
liidid on pöördunud asjaomaste ringkondade
poole selgituse saamiseks säärase sõidutunnis

tuse asjus, siis märgime alljärgnewalt kui
das tasuta sõiduiunnistust saada.

Tasuta fõidukaartide saamiseks tuleb esi
tada teedeministeeriumi üldosakonnale kir
jalik tempelmaksustatud awaldis ühes aval
dise esitaja ametlikult kinnitatud päewapil
diga, mille suurus 4X5 sm. Awaldises mär
gitakse esitaja sõjawäeline auaste, nimi, pe
rekonnanimi, sünniaeg, elukutse, haridus ja
elukoht. Juhul, kui awaldise esitaja saab pen
sioni Vabadussõjas saadud terwisrikete
tõttu, tähendatakse awaldises ka pensioniraa
matus märgitud pensionitunnistuse wõi
pensionitoimiku number.

Kõigile WabaduSsõja Jnwaliidide Koon
duste liikmeile antakse tasuta sõidupileti
saamise ja teiste küsimuste asjus tarwilikku
nõu Liidu asukohas, Tartus Ülikooli 32, wõi
Pärnus, Januseni 38 ja Narwas, Suur 24.
ülikool asub püstitama 90*ttttt*

sondist ehitist

Krundil asuwate wanade ehitiste lammuta
' mine algab lähemail päewil
! Ülikoolide instituutide-hoone projektid. M
nüüd niikaugele jõutud, et lähemail MMI
wõidakse asuda ehituskrundil asuwate endiste

'hoon. 'lammutamisele. Moodne inistituutide
. hoone püstitatakse Ülikooli ja Gustaw-AdÄfi
tän. nurgale, ülikooli peahoone kõrwale,- kiis
seni asusid matemaatika-instituM, Poliklii
niku, PtatttsUse Instituudi, Akad- Anglo-
Eesti Ühingu ja kellegi eraisiku hooned.
Uus inStituutide-hoone tuleb kõigiti ajakoh.
ja läheb esialgsete kalkulatsioonide järgi
maksma 9V miljonit senti. - '

Ragu nüüd asjaomastest ringkondadest
kuuleme, wõidakse lammutamisiõodega alata

juba eelolewal nädalal. Lammutamisele kuu
lub esialgu kolm hoonet, mis jüM ligemale
kaks k»ud õn seisnud tühjalt, ckma-senised
üürnikud kolisid nimetatud ruumidest wälja

juba^^mmkuu
tele 

esialgu wõimalik leida > wastatvat ruumi.
Uue hoone püstitamine teostatakse järkjär
yult, mispärast saadakse ka instituute mahu
tada järgemööda uude asukohta,
i Ehitustööde algus on seni weninud kaue
maks seetõttu, et projektis tuli ette wõtta mõ
ningaid wiimistlusi, mis aga neil päewil
on lõpule jõudnud.

Tartus oli liiklemiskontroll v

Täna hommikul teostati Tartu administ
ratiiwpiires järjekorralist liikluskontrolli,
kus järelewaatusele wõeti mootorsõidukid ja
jalgrattad. Autode ja teiste mootorsõidu
tite juures kontrolliti nende sõidukõlblikkust,
kuna jalgratturitelt nõuti kontrollil wasta
waid tunnistusi. Autode kontrollil tuli ette
ainult wäiksemaid wiperusi, kuna paaril au
tojuhil wõeti aga registreerimistunnistused,
sest nende autode pidurid ei olnud korras.
Samui esines rohkesti juhte jalgratturitega,
kelledel ei olnud kaasas wastawaid tunnis

tusi. * '
. Lühidalt

«vabaduse Risti kavaleridelt
Kawaleridele, kes esimestena Tartu osak. kaudu

ankeetlehed esitasid, on tasuta sõidupiletid kohale
jõudnud. Piletid annab wälja osakonna laekur
J. Raudsepp, Riia tän. 1. kawaleri allkirja wastu,
mispärast isiklik ilmumine on tarwilik., Palutakse
tulla wöimalikult kella 9—lo.

! Töösturite wäljasõit toimub 2 bussiga
. Tartu Töösturite Keskühingu poolt korralda
iawale wäljasõidule PühaMwele. mis toimub
pühapäewal. on nii Palju ülesandmist, et wälja
sõidetakse 2 omnibusiga. Teises bussis on weel
mõned tvabad kohad. Eõitasoowijail tuleb regist
reerida T. Nömmitsa äris.

Majaomanike õnnestunud hu
wisõtt Klrde-Eestis

Tartu Majaomanikkude Ühing korraldas
-oma liikmetele 3-päewase pikema huwisõidu
kodumaa tundmaõppimiseks ja suwe nauti
miseks Kirde-Eestisse. Tartust sõideti wäl
ja 26. juuli hommikul, tagasi jõuti eile õh
tul kella 11-ks. Esimesed peatused tehti
Aksis ja Wäike-Maarjas.

Rakweres ekskursioon leidis lahket was
tuwõtmist linnapea hr. Aawiksoo ja tema
abi hr. Raba poolt, kes näitasid Ratwere
waatamiswäärsusi ja andsid seletusi.

Läbiti põhjarannik Wõsult kuni Nar
wani ja.kasutati ohtralt häid supluSwõima
lusi ilusal põhjarannikul. Kunda tsemendi
wabrikus tutwuti tsemendi walmistamisega.
Käidi Oru lossi aias ia Oru rannikul.
Narwas käidi kindluses, muuseumis ja
kosel.

.. MiMbiUjsed olid korraldatud Rakwe-
kü

lastatk Kuremäe kwöstrü WkMi pikem pea
tus Rannapungerjas ilusal Peipsi kaldal.

Ekskursante oli 47 inimest. Ekskursi
ooni juhtis ühingu sekretär A. Kullam.

„Wane«mise" muusikaosakon
na segakoori kontserdid Mfis

g ja Woldis
Pühapäewal. 7. aug.'korraldab WMO segakoor

kell 11 h. Äksi kirikus kontsert-jumalateenistuse
Teeuiwad kohalik õpetaja J. Kon s i n ja
õpetaja Heino Wiks Tartust. Segakoor esineb mit-
Me lauluga, sopran-soolod prl. Helmi Kannilt.
Sissepääs laululehtedega.

Lhtul kell 8.30 on Moldi Tuletõrje ühingu
saalis kontsert eesti heliloojate teoseist, WMO
segakoorilt ja solist prl. Helmi Kannilt.

Kontserte juhatab heilooja-koorijuht Rich.
Ritsing.
i Kontserdile järgneb tants.

Homseid sünnipäewi
Georg Lndeman, põllumajanduse ja masina

tartvitajate ühingute tegelane, sünd. 30. juulil
1899. aastal Taali wallas Pärnumaal.

Jüri Riksmav, orkestrijuht ja muusikaõpetaja,
sünd. 30. juulil 1895. aastal Narwas.

Kaitsemalewa teateid
> Snurtükiwiie diwisjoni ja naiskodukaitse 8.
jaoskonna liikmed, kes soowiwad õppesõidust
Pärnu osa wõtta, registreerigu end täna õhtul
staabis wõi pr. Kalle juures. Aleksandri tn. 7
Wäljasõit Tartust laupäewal, ÜO. juulil. Püha
päew ollakse Pärnus. _

'M Diwisjoni pealik
?art« kiuod
• Laine. 1) „Fanny Elssler", 2) „Tundra".

i Apollo. ..Häwitatvad kiired." 2). „Äpardus
Md wastuwõtt."

Central. „Mees, tempoga." 2)' „ Mustlas
romansside keerises." , ,

„Metropol". Remondi tõttu suletud.

$ Uartu turg »>-"
Kaerad, kartulid, kurgid ja heinad odawomad

AlateS neljapäewaga muutuS turul ainete
pakkumine, mis nädala alul oli wäiksem, elawa
maks ja ühtlasi läksid mõned ainete hinnad tun
duwalt odawamaks. Nii näitas nende Päewade
sees kartulite, Petseri kurkide, heinte ja kaerte
hind langust.

Täna oli turg paisunud eriti suureks, kus»
juureS silmapaistwalt rohkesti müügil leidus
kaeru. Wiimaste hind alanes täna elawa pakku
mise ja tagasihoidliku nõudmise mõjul 40—50 s.
wakalt. Kui hommikul wara mõned ilusamatest
kaerdest said kuni 5,40 kr. wakk, ei saadud samaS
headuses kaertest hiljem enam üle 5,20 kr., kuna
peamine ostuhind kõikuS 5 kr. ümber. Kehwe
maid kaeru müüdi koguni 4,80— kr. wakk. Õlgu
tähendatud, et kaertelt weel läinud nädalal .üksi»
kutel juhtumitel makseti wabal turul kuni 5.00 kr.
wakk ja nõuti kuni 5,70 kr. Ka rukkijahu oli tä»
na rohkem müügil, mille tõttu sellest palju üle 8
kr. 50 kg eest ei tahetud maksta, üldine ostu
hind rukkijahul kõikus 8,50—9 kr. ümber 50 kg.
Kuna uudsejahu müügile tulek on lähedal, siis
püütakse wana tagawara enne ära müüa, mille
tõttu pakkumine senisest weidi elawam.

Lihaturul maksid tapetud sead 72—85 s. kg,
tapetud lambad 45—63 s. ja tapetud wasikad 30
kuni 45 s. Wäikemüügil maksis sealiha 75—120 f.
kg, ühes arwatud pekk ja rasw, wastkaliha 30—60
f., lambaliha 45—70 f. ja weiseliha 45—75 s. kg.

Kalaturul maksid hawid 30—40 s., ahwenad
15—25 s., latikad 30—50 s. ja sudakad 60—100
s. kg. Suitsukalad: ahwenad 60—70 j. kg, anger
jad kuni 3 kr. kg. latikad 70—80 s. kg. lestad 75 s.
lg ja silgud 7—lo s. kümme.

Piimasaaduste turul oli tuluwõid endiselt
wähe. Paremast taluwõist nõuti ja saadi sama
kõrget hinda kui meiereide wõist. üldse kõikus ta
luwõi kilohind 1,25—1,70 kr. ümber, wastawalt
headusele. Meiereide wöi maksis 1,63—1,75 kr.
kg ja pütiwöi 1,80 kr. kg. Hapukoor 85—100 s.
liiter sa kohupiim kuni 25 s. kg.

Mesi maksis 1,5 kr. kg ja kanamunad mak«
sid B—lo8—10 s. paar, nõuti kuni 11 s.

Aedwtljaturul näitas tomatite hind wäikest
tõusu, mis tingitud soojades kaswuhoonetes wal
mlnud tomatite lõpule jõudmist, kuna külmhoone
tes kaswawad tomatid pole weel hästi küpsed. To
matid maksid täna 85—150 s. kg. melonid 1 kr. kg
ja arbuusid kuni 2 kr. kg.

Petserlased kuhjasid wiimaste päewade sees
rohkesti kurke siinsele turule, mille mõjul hind
alanes järjest. Täna maksid Petseri kurgid 80—
180 s. sada ja kohapealsed kurgid 3—lo s. tükk.

Hernekaunad maksid 7—lo s. liiter, herne
terad 35—40 s. 1., oakaunad 10—15 s. matt, kaa
lid 4—B s. tükk, toidupeedid 4—6 s. kimp, Porgan
did 3—5 )'. kimp, peakapsad 3—lo s. pea, lillkap
sad 3—15 s. pea, wärsked hapukapsad 15 s. liiter,
laitvad s—lo s. kimp ja wärsked kartulid B—lo
s. matt.

Marjaturul on tänawu eriti kõrge must
sõstarde hind, sest wnmaseid ostetakse rohkesti
kokku pealinna saatmiseks. Mustad sõstrad mak
sid täna 25—32 s. 1., punased sõstrad 7—B s. 1.,
karusmarjad 10—20 s. 1., aiawabarand 18—25 j.,
murelid 28—45 f. 1., kirsid 25—50 s. 1., aiamaa»
fitab 20 f. 1., metsamaasikad 40—45 f. I ja musti
kad 14—17 s I. Müügil leidus ka tooreid supi»
õunu —lO l. liiter. Kukeseened maksid 13—15
s. liiter.

Heinaturg oli paisunud harukordselt suureks
ja heinte hind senisest märksa madalam. Hom
mikul üsna wara on mõned weel ilusatest ristik
heintest saanud kuni 75 s. 16 kg, kuid kella 7 ajal
enam üle 65 sendi ei makstud, üldse kõikus ris
tik- ja timutheina 16 kg hind 50—05 s. ümber,
üks koorem oli müügil ka wanu rukkiõlgi ja saa
di nendest 60 s. 16 kg eest.

Sõwalwe apteekides
Ööl wastu laupZewa on awatud järg

mised apteegid: A. Imelik, Tähe t. 64. L. Ginr,
ziski, Wõidu t. õ, A. Metsapa, Raekoja 69.

M linnal Biü tunni fileiüi

MejSSgi põhjustas tulude enatttlaekumine. Aruanne praegu
läbiwaatamisel re wisjonikomisjonis

Neil päewil walmis Tartu linnawalitsu
sel linna 1937./38. a. eelarwe täitmise xoh
ta koostatud aruanne. Koostatud aruanne,
kus ülej. 84.000 kr., on praegu linna rewis
jonikomisjoni käes läbiwaatamisel, kus selle
rewideerimine praegu käsil. Linnawalitsuse
Poolt aruandele juurdelisatud kaaskirjas tä
hendatakse, et eelarwega wõrreldeS on aru
ande järgi saadud tulusid enam 68.421 kroo
ni ning kulusid on tehtud wähem 15.579
krooni, millest tingituna ongi tekkinud üle
jääk 84.000 kr.

Korraliste tulude osas
on maksudest rohkem laekunud kui eelarweS

ettenähtud 35.849 kr., mille juures ainuüksi
tulu- ja puhaskasumaksust on enamlaekumise

teel olnud linnakassal sissetulekuid rohkem
27.761 kr. ulatuses. Linna ettewõtetelt
on saadud rohkem Puhaskasu 34.442 kr.
Sellest summast langeb ainult linna elektri
jaama arwele 27.900 kr. Waranduste kasu
tamise osas on saadud rohkem tulusid 5760
krooni. Kokku on seega mitmesuguseid tu
lusid olnud rohkem, kui eelarwes ette nähtud,
76.152 krooni.

Kulude osas on wiihem kulutatud,
kui eelarwes ette nähtud, 7848 kr. Kulusid
on wähem olnud üksikute asutiste järgi wõt
te» ieskadministratsiooni alal 2081 kr., hea
korra alal 2151 kr., hariduse alal 1428 kr.
ning kapitalide asutamise ja protsentide ar
wel 1446 kr., teistel asutistel on olnud üle
jääke kokku weel 738 krooni.

Kaaskirjas märgitakse weel, et

eelarwe on täidewd terwes ulatuses

ning üleminekuid eelarwes kulude osas ei
ole. Elektrijaam on saanud 88.900 kr. pu
haskasu enam, kui see eelarwes ette nähtud.
Sellest on linnawalitsus otsustanud määra
ta 61.000 kr. elektrijaama tegewuskapitaliks
ja linna üldtuludeks 27.000 kr. Ka laenu
kassast on saadud puhaskasu enam eelarwest

23.561 ?r. Enamik sellest summast on mää
ratud asutise tegewuskapitaliks.

Peale revisjonikomisjoni läbiwaatamist
antakse linna 1937./38. a. aruanne trükki
ning see tuleb kinnitamisele linnawolikogu
poolt,

Kiriklikke teateid
Katoliku kirik. 30. õhtul k. 7,30 palwus. 31.

üksainus jumalateenistus homm. k. 8.30; õhtul k.
7 palwus. 2, aug. homm. !. 7,30 pidulik missa.
4. aug. õhtul k. B—98—9 püha tund. 5. aug. Kristuse
südame reede.

Päästearmee, Wabaduse puiestik 12. Laupae
ival kl. 19.30 laulu-öhtu, pühap. kl. 10.20 pühit
sus koosolek, kl. 19 päästmiskoosolek, csmaspäewal
kl. 19 wabaõhukoosolck Maarja turul, teisip. kl. 19
tvabaõhukoosolek Peetri turul, neljap. kl. 19.30

päästmiskoosolek. .
Peetri kirik. Pühapäewal, 31. luulll kell 10

homm. armulaua jumalateenistus ühes piiskop
Jakob Kutte õ. surmaaastapäewa mälestamisega.
Kaululched kadunud piiskopi hauamärgi pildiga ja
«lühikese üldvaatega tema elust ning tööst.

7. augustil surnuaiapüha Peetri ivanal surnu

(ÖmI* " ' Lp. J. Taul.
Maarja kirik. Pühapäewal, 31. juulil kell 10

bomm. jumalateenistus armulauaga.
Lp. O. Kodres.

Pauluse 1. kogudus. Pühapäewal. 31. juulil
koguduse noorte korraldusel wäljasõit Luunjasse ja
Kaagwerre. Sõitjail koguneda kella 7. homm. Ema
jõe paremale kaldale Riia tän. otsa ujuksilla juurde.
Eõiduhind edasitagasi 60 s. isikult.

Kl. 9. homm. on Luunjas hommikupalwus.
kl. 11 wabaöhu-jumalatcenist. Luunja mõisa par
gis. Liturgia op. õp. H. Haamer ja M. Ots, jut
lustab itnd. cheol. A. Rebane, noored laulawad.
Laululched.

Pärast lõunat noorte referaadid ja läbarääki?
iniseb. Waba aeg suplemiseks ja tutwumiseks
ümbrusega. Tagasisõit kell 21. Palutud noored ja
wanad,

, Lp. Martin Ots.
Kastolatsi ap.-öigensu kirik. Pühapäewal, 31.

juulil 11 homm. armulaua jumalateenistus. Tee
nib Jlmjärwe preester Joh. Wärk ja laulab Ilm
järwe kiriku koor h-ra A. Must'i juhatusel.

I Juhatus.
Elwa Ap.-õigeusu kirik. Laupäewal 30. juulil

kell 13.30 õhtune jumalateenistus (wene keeles).
.Pühapäewal, 31. juulil kell 9 homm. armulaua
jumalateenistus ja kell 11 homm. Elwa surnuaial
ieina-jumalateenistus. Kõik jumalateenistused on
preester Th. Bleiwe poolt.

Juhatus.
Wara kirik. Pühap., 31. juulil kell 11 jumala

teenistus uuel surnuaial. Muusikakoor, laulule
hed. Pärast jumalateenistust surnuaial waikne
armulaud kirikus.

Juhatus.
Torma kirik. Pühapäewal. 31. juulil kell 11

jumalateenistus ilma armulauata õ aasta eest
surnud piisk. J. Kuke mälestamisega sellekohaste
laululehtcdcga.

Lp. A. Kuusik.
Wõnnu kirik. Pühap., 31. juulil harilik peaju

malat. homm. k. 10.30 leerimajas. Märkus: kiriku
aioamise jumalateenistus ja pühitsemine on 7. aug.
1938, mil jumalateenistus armulauaga kirikus.
Praegu on weel kirik kinni remondi tõttn.

Wõnnu õp. A. Ein.

Tartu Linnamisjon, Raekoja 23. Laupäe
wal, 30. skp. kell 7 õ. kuulutustund teemal: „Ülim

tarkus". Op. H. Wiks.
..Pauluse kirik. Pühapäewal, 31. juulil kell

10 homm. jumalateenistus ühes armulauaga.
Op. A. Wõõbus.

Jüri kirik. Laupäewal, 30 juulil õhtu
teemstus ülempr. K. Kokla poolt; algus kell 6.
Järgnewal pühapäewal Issanda mälestuste?,
uistus preester, mag. A. Ossipowi poolt, algus

kell 10. Kog. Juhatus.
Kaarepere kirik. Pühapäewal. 31. juulil 

Lunastaja mälestustecnistus ja üldpalwus kal
mistul. Laululched. Algus kell 10 hommikul.

Ülempreester K. Kokla.

Õnnetusi ja kuritöid

Wtljavdis fai 7S-a. wanake auto
all surma

Wiljandis sai neljapäewal Zestpäewa
ajal õnnetult auto all surma Leena Kauber,
76 a. wana, Pärnu mnt. 4 asuwa jalgrat
ta- ja vaadioäri omaniku Martin Kauberi
ema. Talle sõitis tagurpidi peale sama äri
kaubaweocmto Johannes Martsoni juhti
misel. Leena Kauberil purunes pealuu ja
ta sai muljuda mõlemast põlwest. Pea
wigastus osutus nii raskeks, et L. Kauber
heitis haiglasse toimetamisel hinge. Laip
saadeti lahkamisele.

Laps kukkus teise majakorra
aknast alla

Raske õnnetus juhtus Rakweres, Tartu
tänawas nr. 14 elutsewa Saani perekonnas.
Saanide 4-aastane poeg Artur kukkus teise
majakorra aknast alla tänawakiwidele ja sai
raskesti põrutada.

Poiss mängis oma kodus, istudes akna
laual, kuhu tema jaoks padi oli pandud.
Cma talitas lapse läheduses, lahtudes mõ
neks silmapilguks toast. Ema lahkumise jä
rel oli poiss padja wõtnud ja selle aknast
walja tänawale wisanud. Poiss tahtis nüüd
näha, kuhu padi kukkus ja kummardus akna
laualt wälja, püüdes alla kõnniteele pilku
beita. Selle juures ei suutnud ta enam
tasakaalu hoida ja langes padjale järele tä
nawasillutisele. Ema märkas õnnetust alles
siis, kui tänawalt hakkas kostma wali lapse
kisa. Linnawalitsuse kulul toimetati ta lin>
nahaiglasse rawimisele, kus selgus, et poi
sil on raskekujuline sisemine põrutus.
» Pärnumaal plahwata» auto

|jt põlema

Eile, neljapäewal kell 11 enne lõunat
plahwatas Pärnu—Tõstamaa teel Kihlepa
küla kohal põlema weoauto, mis kuul. Pärnu
linnas elutsewale E. Ehalale. Sõites pin
nukoormaga Pärnu poole, tekkis mingil seni
selgitamata põhjusel auto mootoris rike.
Omaniku korraldusel hakkas tööline Sang
auto karburaatorist wiga otsima. Walades
karburaatorisse bensiini, andis omanik au
tole starteriga käigu sisse. Selle juures sat
tus aga bensiini mootorile, mis plahwatas.
Otsekohe õli auto koormaga üleni leekides.
Auto põles maanteel täiesti ära. tekitades
omanikule 4000 krooni kahju. Auto oli
kindlustatud 3500 kr. eest.

Warastas raha, et maksa kogu-
KonttamaKsu

' Kesknädalal warastati Wastse,-Otepää walla
maja juures Kanepist päritolewal remonttööliscl
Eduard Sada'l tema enese juuresolekul wäljast
kuurialt kuuetaskust 100 krooni raha ja tasku
kell. WargakS oli kohalik elanik Karl Oraiv, kes
wahistati ja toodi Otepäässe ülekuulamisele.
Kätte saadi K. Orawalt 32 krooni raha ja tasku
kell, kuna puuduwa 18 krooniga oli Oraw kohe
wallamajas enese ja abikaasa kogukonnamaksu
tasunud. K. Oraw oli tublisti „wiinaauru" all.

Wärnits muutus weeks
Särewere wallas elutsew Jaan Pahk teatas po

litseile, et temal on Türi piimaühingu ruumist
ära warastatud 10 kg wärnitsat. Tühi nõu on
täidetud warga poolt iveega.

75.-a. wanake sui peksa
Politsei poole pööras abi saamiseks Rakwere

tvallas Järtu külas elutsew Marie Saukas, kes
kurtis, et temale on kallale tunginud temaga ühi
ses korteris elutsew Erika Uut. Kallaletungija
tootnud teiba ja löönud sellega Marie Saukasele
pähe. mille tagajärjel tekkis kergekujuline keha
wigastus. M. Saukas palus E. linti peale pro
tokolli koostada, mtda ka tehti.

Tartlane wärwis wesiwärwiga
karastusjooki

> Rakwere laadal müütas mitmesuguseid ka
rastusjooke Tartus elutsew Johannes Algus. Kui
politsei tema juures müüaolewaid karastusjooke
rewideeris, siis selgus, et ta pn need ise walmis
tanud, kuigi selleks puudus wastaw luba. üht
lasi selgitati , et J. Algus on karastusjookide wär
wimiseks tarwitanud mitmesuguseid wesiwärwe.
Politsei koostas protokolli.

Awinnrme mõrwariks salakütt?

Salapärasus mörwa ümber püsib
Awinurme mõrwas, kus teata masti möödunud

öösel tapeti metsas 25-aastane naisterahwas
Katta Paju ja peideti hiljem sambla alla, pole
seni weel täit selgust saadud. Tartu kriminaal
politsei agendid kasid kohapeal asja uurimas ning
usutlcsid hulka ümbduskonn. inimesi, kuid mörwari
jälile ei saadud. ..

Kriminalistide seletuste järele on tõenäoline,
et naisterahwas tapeti mõne salaküti poolt, keda
selles ümbruses leiduwat õige rohkesti. Pealegi
on tapetu awaldanud uõrgamõistuslise tunde
märke ning käinud tihti metsas hulkumas, käies
poolküürakil.

Ka seekord läinud ta wastu õe keeldu metsa,
öeldes et ta läheb sigadele heinu tooma. Seljas
olnud tal pruuni-walget kirja seelik ja kaasas
kandnud ta pruuni superfoswaadikotti. Sellega
küürakile käies ja mööda wõsa lüüsides wõis ta
tõepoolest pruuni tooni tõttu wälja näha sokuna.
Koht, kus ta leiti, oli kõigiti kohane soku warit
semiseks. sest maapind on soine ja tiheda wõsas
tikuga kaetud.

Mörwa salapärasust wõib weel suurel määral
lahendada asjaolu, et tütarlaps oli tapetud jahi
püssist, kuna laeng haawleid oli tunginud ta pa
rema külje Usse. Seega wõis olla tegemist õnne
tu juhuga, kus salakütt soku asemel tühjendas
laengu inimese pihta. Kriminaalpolitsei jätkab
mõrwa uurimist ja loodab mörwari olewatel and
metel tabada.

Wanglas istuw weksliwõltsija
Pihtis

Wiljandi wanglas istub Praegu weksliwõlp
sija August Soo, kellel on palju weksleid läinud
Protesti. Nüüd mees awaldas kriminaalpolitsei,
le. et Wiljandi 2. jsk. kohinpristawi käes olcw,-:
üks weksel, suur 750 krooni millel tema, ?. •• •.
wõltsinud oma ajal zhiirod. Uks allkirjadest ole
wat kellegi Olustwerc talupidaja, teine kellegi
Grööni nimelise isikn oma.

Wiitinas uppus noormees

Neljapäewal wiis Wõru kaupmehe A.
Sitta weoauw mitmesugust poekaupa maa
kaupluste saoks Wiitinasse. Weoautol sõi
tis kaasa sama äriteenija Harri Raag. 20 a.
wana. Nendega seltsis Rõuges kaupmees
Arro. Kella paiku jõudsid nad Wiiti
nasse ja läksid WLitina mõisa järwe suple
ma. Esiti hüppas wette H. Raag. Kui ta
oli paar meetrit kaldast eemal, hüppas wette
kaupmees Arro ning ujus Raagi alt wee all
teisele poole kallast.

Kui Arro weepinnale jõudis, märkas ta
et Raagi pole kusagilt näha. Kuna Raag ka
weepinnale ei kerkinud, siis hakkas Arro
kes oli ühe käega ning seetõttu uppunuid
päästa ei saa. appi hüüdma. Kohale ruttas,
kohalik meier. Nende korduwate sukeldumis
tele waatamata ei leitud uppujat kätte. Hil
jem hakati järwes traalima kalapüügi wõr
kudega. Õnnetuse koha! on järw 2% m sü
gaw ja mäda Põhjaga. 6-» tunnilise töö järgi
saadi uppunu supelpüksid kätte ja järgnema
wõrgu tõmbamise järele uppunu ise.

Arwatakse. et uppumise wõis põhjustada
Arro weeall ujumine, mis lõi Raagil supel
püksid alla jalgu. Kuna järwes on palja
rohtu, siis wõis Raag kinni jääda ja põhja
wajuda. Uppunu on pärit Weriora wal
last, kus La wanemad elawad. ;

Mõrwar J. WUjati südamel ie;-
figi Patte

Teotses õige suurejooneliselt
tutwuskuulutustega

Nagu nüüd ikka enam teatamaks saab, lasvH
Tallinna» jubeda rööwmörwa kordasaatnud J.
WUjati hingel wee! rida teisigi patte. Gev»
tõttu pole ta tundmatu ka meie kriminaalpolit
seile ega ka kohtule, toi teda on mitmesuguste
petmiste ja warguste eest korduwalt karistatud,
ning pidanud wangimajas kinni istuma oma süü
tegude eest. Kurjategija karjääri on J. Wiljat
alustanud juba aastate eest, mil tema ohwrikD
langes mitmeid mehelctahtjaid leski ja jõukaid
wanapiigasid. ÄkS niisugune suurem „ettewötte"

juhtus 3—4 aasta eest. ... !
Nimelt elutses Roosi tänawas elatanud maja

peremees oma keskealise naisega. Wiimaue atval
das mitmel korral oma lähematele tuttawatele ar«
wamist, et kui ta mees, kes oli Manaduse MM
haiglane, peaks surema, siis pärib ta mehelt
maja ning abiellub noore mehega. Mees surigi
pea, ning naine asus oma eesmäM taotlema
ajalehe kuulutuse kaudu ja saawustaski niipalju,
et tuimus mõrtvariks saanud J. Wiljatiga, tolle
aegse Lundbergiga. Wiimane tegi talle ettepaneku
maja Tartus maha müüa ja asuda Pärnu elama.
Naine abieluihast aetuna müüski maja ja paar
asus Pärnu elama, kus nad pidid abielluma ja äri
awama. Kuid peagi selgus, et on tegemist õlg
peigmehega, kes priiskab wõõroste naistega nende
ühises korteris, ning ei taha abiellumisest ja oma
„tulcwasest" midagi teada ega lase teda tuppagi.

, ä!ugu ISppeS sellega, et petetu kaebas H. Wiljat!
kohtusse. • fas see oma karistuse sai. Kuid rahast
jäi keMtWk pair« ikkagi ilma.

Peale selle kuuldub teistestki tväiksematest ana»
loogilistest petmise kordasaatmistest, kuid need on
jäänud asjaosaliste eneste teada, kuna kannatajad
pooled häbi pärast ei ole tahtnud asja awalikkuse

ette kanda. ;
Peale petmiSte on ta ka Margustega tegelenud

Nii warastas ta mõnede aastate eest TartuS ühe
politseikomissari elukorteri tühjaks, miS toimus
wiimase ametisolekul päise Päewa ajal ekspresside
kaasabil. Kui Wiljat enda tekitatud wtgaStuseft
paraneb, siis loodetumast: selgub tema tegetvusest
weel mõndagi üllatawat.

..vr Ska«a««!
Kõiki skaute, kes soowüvad külastada Tarku

Skautide Maleiva suwirühma laagrit Kiidjärtvel,
palutakse registreerida stj. Eino Heinastele lau.
päetvaks kella 13-ni, tuöi tulla i?!klik?ili Tartu
raudteejaama samal päewal kell 18.4v-ks.

Tagasisõit toimub pühapäcival, 31. .juulil.
Malewa juhatus.

Kohus

Poenaine 1 kuuks wangi
_ Tartu 3. jaoskonna kohtuniku juures oli aru

iusel poenaise Liisi õunapuu süüasi, milles koh
tunik mõistis L. Õunapuu, kes kaupleb söögiturul
nr. 1, üheks kuuks wangi.

Liisi Õunapuu oli möödunud kuus tvargapoisi
Aderi käest tvastu wötnud mitmesuguseid asju,
mida see oli tuarastanud ..Pariisi" sissesõiduhoo
tvist Narwa iänawalt. Kuigi L. Õunapuu juurest
politsei leidis läbiotsimisel taarastatud esemeid
ja ta neid püüdis marjata, ei tunnistanud ta end
warast. asj. wastuivöt. ja warjam. süüdi. Warga
poiss Ader sai asjade tvarguse eest juba warem
karistuseks 7 kuud wangistust.

Esimene Kullakang käes! 
Amsterdamist. 29. jüulil (DNB)
Hollandi bagqer ..Karimata". mis püüab

kätte saada 1799. a. hukkunud Inglise fre
gati ~Lutina'ga" põhjaläinud warandusi. sai
ööl wastu reedet kätte merepõhjast esimese
kullakangi, mis on 20 cm Pikk ja 0.5 cm lai.

Katastroof sõjalennukiga
Pariisist, 29. juulil. (DNB). St.

RamPet-d'Aldonis põrkas 1 kahemootoriline
sõjalennuk harjutuslennul mäetipu wastu
ja süttis. 5 seesolijat põlesid ära. -

Soe

Laupäewal kuni keskmise kiirusega muutliku

sihiga tuuli. Wahelduw pilwitus, kohati äikese
tvihma. Soe.

Eestis oli eile 23—33 kraadi; öösi 13—20 kr.,
täna hommikul 19—25 kraadi sooja ja sadas ei«
le ning täna öösi kohati äikese tvihma.

Sutvituskohtades oli kõrgemaks tempera
tuuriks Saaremaal 23 kraadi. Pärnus 31 kraadi.
Narwa.Jõesuus 32 kraadi. Kõige kõrgem soojus!
33 kraadi oli Wõrus.

Ujulas
oli täna hommikul weesoojus 24,4 kraadi ja õbu-

24,6 kraadi. Eile külastas ujulat
1090 isikut.
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WaStutaw peatoimetaja Zkitsbeca.
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I Surma läbi lahkunud kallist kaasvõitlejat I

I August Hoitum it I

  mälestab leinas H

I Tartu llnua ¥ab. T. 111 div. korrapidajate kompanii I

I August Jxuuuuit I

H mälestab I

I Tartu Liuna Elektrijaama teenijaskond I

T. L. V. T. 111 div. kor
rapidajate komp. Teh

nilise rühma liikme

IM IM

iilii

laupäeval, 20. juulil.
Kogunemine pritsimajja

punkt keli 18.

Rakendusp e allk

Igasugused veost
võtab vastu

auto - veoäri

H. PETERSON
Veski 45, telefon 5-07.

VEOKRI
joa. OSTIL

Veoautod 2—5 tonnil,
igas. vedudeks, koli
misteks saadaval. Liiva
t 1, löeääies. 1 ei. 18-48

mimm

SiiniiiinMi

õnged, nöörid, sp. rul
lid, ridvad jne. ostate
kõige odavamalt

K.-IN. ftiQ. 9mos

«lil

Palume jälgida meie
äri akna reklaami.

JN* lill'

[iilil

92X116 sm ühes klaasi
dega odavasti müüa.'
Narva t. 71—1.

Müüa raua

treipink

Tööatuse tän. 28—2,
tel. 12-93.

Müüa vähe pruugi
tud

wiljanttdu

mafin
Raadi vall., Annuka t.

Mtiiratis

müüa, NSU, sõitnud 1
suvi; hästi hoitud ja
korras. Marta I—2,
kella 10—12.

Häid

littMo

aiast, Tähe tn. 28, igal
arvul odavasti müüa.

WM

müüa. Näituse 27»

Müüa

mootor

ratas

firma „Wanderer", 98
ccm. Veski t. 57—-1.
Näha iga päev kl. 18
kuni 21.

«iii

suur sule-aluskott, 8
ja 2 uksega kappe, kir
jutuselaudu, voodeid,
puhveti- ja köögikap
pe, laudu, diivaneid ja
toole. V.-Tähe tn. 18,
hoovimajas#

Odava hinnaga kohe
müüa, väga heas kor
ras

weoauto
4,5 tonn., ja tugev

päratäru
kõik uute kummidega.
Tolstoi 11—1.

Stiilil

Ford, 8-s, 1935. s.,
müüa. Tallinna t. 3.

Kdreverre
sõitva paadiga kell V 2 > p. ]. sõitke ka

Rannale
Sõiduhind Rannale ja tagasi 45 senti. Tagasi
Rannalt kell l/slO õhtul.

Huvisõit

põhjarannikule

laupäeval, 30. juulil kell 4p. 1. Sõidul tä
histatakse Rannapungerja, Kuremaa klooster,
Ontika, Toila, Oru loss. Narva, Narva-Jõesuu,
Vene piir, Kohtla. Sõiduhind kr. 4. Palun
teatada Roimi I—2, 111 k.. õhtu kella 10-ni.

Põhja rannikule

sõita soovijail pühap., 31. juulil kl. 5 homm.. pa
lun aegsasti teatada Liiva tän. I—s, tel. 18-48.
Sõidul läbistatakse Kuremäe klooster, Ontika,
Toila, Oru loss, Narva-Kreenholmi, Vene piir ja
Narva-Jõesuu. Sõiduhind sinna-tagasi kr. 4.30.

Huvisõit Pärnu

Pühapäeval, 31. juulil kell 4 hommikul Vaba
tänavalt autoga. Tagasisõit sellesama päeva
õhtul. Peatused vaatiusväärseimais kohtades.
Kaasasõitjad teatada Vaba tän. 4—5. A. Kõo.

ILMUS:

Utttti

häituseAMm

Hulk huvitavaid kirju
tusi ja palju pilte.
Hind ainult 30 senti.

«POSTIMEHE"

RAAMATUKAUPLUS

SUURTURG 16, TARTU. TELEFON 2-50.

Auto sõidab pühapäeval, 31. skp.
Laeva surnuaiapühale

ja peatub tagasi sõites Kärevere uue silla ehituse
juures. Sõitjaid palun registreerida Turu t 55—2
või Vene tän. 4, pagariäris. Sõiduhind edasi
tagasi 1 kr.

Tarto Majaomaolkbode Übing
Pühapäeval, 31. juulil

Viimane registreerimine laupäeval kuni kella
2 p. 1. ühingu büroos, Rüütli tän. nr. 8.

JUHATUS

ilian«i«ds||s|ißii»llSli»nk^BßHßHan«if3

Uülast elektrivoolu saamise tõttu on
Jõgeva Linhavalits. müüa elektrijaama

kahetaktiline pooldiesel

mootor

«DEUTZ» (50 HP, kahesilindriline) ja
alallsvoolu dünamo

«VOLTA», (23 KW, 470 Volti (2X235 V).
mis müüakse koos või eraldi. Peale
selle müüakse muu elektrijaama kuuluv
inventar. Jõgeva Linnavalitsus.

EESTI NOORSOO KARSKUSLIIT
vajab alates !. sept s. a. täiskarsket ja

pedagoogilise ettevalmistusega

peasekcetäci

Palk 100 120 kr. kuus. Sooviavaldu
sed ühes lühikese ülevaatega senisest
tegevusest ja hariduskäigust esitada
Liidu juhatusele (Tartu, Postk. 86) hilje

malt 20. aug. s. a.
Liidu Juhatus*

JMket&ed

marju müüa aiast väiksel ja suurel ar
vul. Era tänav 2.

Riigi Pimedata asutused.

/ Kõige uuemal, moodsal aparaadil
\ valmistan äri reklaamiks

elektri-aurnlokke
R& \s ainult 150 eut. kogu pea ühes

' r~\ vesilainetega. Narva tän. nr. 109,
V J Jaama tänava nurgal.

Tuntud headuses suurte rullidega
valmistatud

j etefUcuiucutokke

soovitab junksetööstus Kati Eber
Kivi tiin. S, telefon 8-18.

Auto sõidab Pärnu

81. luulll. Mõned kohad on veel vabad- Kcui
sa sõita sooviiaid palun teatada Võru tän. 57,1
kauplusse. Sõiduhind 3 kr. 25 senti. i

JCodec

4 tuba, eestuba, köök,
vannituba, veevärk,
Narva t. 77, tel. 13-42.

JCodec

2 tuba, köök. Narva
tn. 75.

Uuesti remont., päi
kesepaistel.

möbi. tuba
erasissek., korralikult
sisustatud, ära anda.
Salme 2—2.

Välja üürida 6-toal.

korter

vesivarustusega. Lä
hemaid teat. saab
Tähtvere 9.

Välja üürida 3-toal.
korter

veevarustusega ja kor
ralikkude kõrvalruu
midega. Küsida Hur
da tän. 6, majahoidja
E. Ojalt.

2 koosseisvat, era
sissekäiguga

tnöbl. tuba
välja üürida. Kastani
tn. 12—3.

2 ilusat, päikesep.

korterit

2 toaga, uues majas,
aia sees, välja anda.
Uus tn. 36.

Asutis vajab kesk
linna ümbrusse 4—5-
toalist

korterit
nüüd või 1. sept. Tea
tada „Post." rmtkpl.
»,Asutis".

Masinisti
valimine Luua Ma
sinatarvitajate Ühingu

mootorgarnituurile
toimub pühap. 31. VII
38. a>, kl. 10 h. Luua
as.» hr. Kuke ruumes.

Isiklik ilmumine tar
vilik. Sõidu- ega päe
varaha ei makseta.

Juhatus.

Vajatakse vilunud

kanga
kuduiaid

Pärna tän. 28, K. To
massoni villatööstus.

Vajatakse

DUtOjlllltl

veoautole, kautsj. tar
vilik. Uus passaaž 9.

Vajatakse maale
väikesesse perekonda

teenifat
perenaist. Teat. „Pos
timehe" rmtk. „Nr.
480" all.

AWtllKl

kohe tarvis. Tulla kl.
s—B õht., „Grand-Ho
telli", Vallikraavi 10.

lEI TUUL EGA VIHM SUUDATAKISTADA VIIBIMIST VA
BAS LOODUSES, KUI ON
KAASAS

VIHMA- JA TUULEKINDEL

MATKATEUC

PRAKTILINE JA KERGE KAA
SAS KANDA, MILLEKS MA
HUTATUD KOOS POSTITUS
TARVETEGA NÄGUSASSE
KANDEKOTTI. LADU:

«POSTIMEHE"
RAAMATUKAUPLUS

SUURTURG 16, TARIU.

Suurem

wesiweski
ühes taluga müüa. Lä
hemalt Maa-metsabü
roo „Planta" Tartus,
Ülikooli 16, tel. 214.

igasugust

mono (toomi |
toamööblit, pruugitud
riideid ja kuurikola  
müüa. Kuu k. 

Sieiobiu |

müüa. Oa 1. »

Korralik, iseseisvalt
töötada oskav

Mtl

leiab koha maale
veskisse. Läbi rääki

ma tulla esmasp., 1.
aug. kl. I—3, H.

Treffneri I—Z.

Karastusjookide
tööstus vajab

limonaadl
viliiiat

kes sel alal vilunud ja
iseseisvalt töötada os
kab. Teat. kirjal. .Pos
timehe" rmtk. „Villi
ja 975".

Rätsep vajab vilu
nud

WOI

laagritöö peale. Loo
la 21—2. 

Tarvis
mootort«

masinisti
Valimine pühap., 31.
juulil, kl. 2, Vara val
las, Matjama teema ja
juures. Päeva-šõidu
raha ei makseta. J.
Virkmaa, Vara vald.

Korralik

mecstööline

leiab kestva teenistuse
loogatööstuses, Mäe t.
11, Tartus.

Vajan energilist,
iseseisvat

möldrit
lihtjahu veskisse.
Kaubelda Marta tän.

I—2 kl. 10—12 laup.,
pühap. ja esmasp. või
hiljem. Kastre, Moo
tor-jahuveski, tel.

Kastre 10.

Restoran „Eeden"
vajab kohe

Miniiiui

Lähem, koha peal Tar
tus, Aia tn. 10.

Vajan

nais

keetjat
kutsega. Võru tn. 2,
restorani.

Keskealine abielupaar,
heade tunnistustega,
soovib

majahoidja
kohta. Mees oskab
kõiksugu remonttöid,
mis majas ette tuleb.
Teatada ..Postimehe"
rmtkpl. „Tubli maja
hoidja 952".

Vajatakse

teenijat
heade soovitust., kes
oskab keeta. Järele kü
sida kl. B—lo ja 3—4
Poe t. 9—7.

Meltsi sauna oste
takse

vihtu

Meltsiveski 10, tel.
4-90.

Soovin osta pruugi
tud, kattega

Mmirll

Pakk. „Post." rmtk.
„Kattega vanker".

(üäbki

ostan ja müün. Lõhutud
kive müüa. Lao 25—3.
T ultsev.

Suurem veoauto sõi
dab

pärnu
ning võtab kaubad
ühes. Veski t. 45, tele
fon 5-07.

Jäin hiljaks. Palun
esmaspäeval samas
kohas, kaks tundi hil
jem, või Suurturg-
Rüütli kioskisse kiri.

llH!

Oleme mattumas pet
tumuse voogesse. Ai
dake, kirjutades kahele
poisule. Vastame iga
le. Kirj. „Post." raa
matukpl. „Blond" ja
..Brünett".

Keskealine, hästi are
nenud maa-naino soo
vib

abielluda

Kirj. „Post." rmtkpl.
„Töökas naine 969".

Petseris
välja üürida

1. oktoobrist s. a. suu
remad

laoruumid,
milliseid ruume firma
Malkolm & Ko tarvi
tas järjekindlalt 16
aast. linalao all. Jä
rele küsida Petseris,
Riia tän. 6, omanik A.
Kostin.

- Kellel on edasi anda
tdefon

pai. teat. tingimised
„Post." rmtk. märgus.
„R. P. 38". all.

Elumuutuse tõttu ära
anda provintsis sisse
töötatud

Mitiijin!

täieliku inventariga Lä
hemaid teateid kiri.
NARVA, „PRESSA",
Vorstitööstus.

Vanemad kooliõpila
sed leiavad

ItNIM

kergemate tööde peale
aias. Tulla Saekoja t
küsida poest.

Vilunud, remondi
võimeline I-b liigi

autojuht
soovib kohta takso
või veomasinale.

Oman tunnistused
ja hea praktika tak
so- ja veomasina peal.
Olen kautš j .-võimel.
Teat. „Post." rmtk.
„Kv. 3728".

2 vanemat

majateenijat
vajavad kohta, kas
üksiku hr. j. või väik
semasse perekonda.
Tunnevad, täieati ma

japidamist ja võivad
iseseisvalt keeta. Kirj.
„Postim." rmtk. „Ei
põlga tööd 955".

Pika raske kannatuse Järel ninas igavesele unele 88* VII kell 16.80 minu armas abikaasa

sfind. RUMP
Sfind. 5. X 1866. Surn. 28. VII 1988.

Kirstupanek laupäeval, 80. VII kell 19 Toome surnukambris* Ärasaatmine sealtsamast pühapäeval, 81. VII kell 18 Pauluse kalmistule.
Palun sugulasi la tuttavaid ära saatma tulla.

Lelnala abikaasa la omaksed

Hambaarst

L. Kroos

Kõnet 9—12 ja 4—5
Kuasthambad.

Tartus, Ülikooli 30
(Raekoja taga).

Hoiatus!

Hoiatan raadioapa
raati nr. 39956 oman
dada, milline on va
rastatud. Ausaid ko
danikke palun teat.
Prüüsi ärisse.

imitei

fa ümbruskonnas
mflflvad 1

Üksiknumbreid, võtavad
tellimisi ja kuulutusi

vastu *

J. WEREV.
A OJA, Laafres.
P. MÜÜRSEPP fa H,

ZiMtiKOT, Laukülas,

IM

ajakirjanduse, maius
tuste ja karastavate

jookide kiosk

PÕLVAS
Värske

«Postimees»
Ilmumise pfieval

müügil.

„Postimehe" kuulu
tuste peale eelmisest
tööpäevast kl. s£ll
kuni täna kella yz\\
saabunud

kiriad

Märgusõna Ary
Aastaüiirnik 910 7

ETK. 1
Hüljatud armas

tus 13
Kautsjonivõime

line 1
Korralik maksja 2

Maale 901 3
Merkuur 9

Mootor treipink 1
Traktorijuht 6
Töökas 30 1
Vaikne 925 1
Väike maja 1

41 3
5659 3
756 1
895 3
935 1

Kirjad hoitakse alal
üks kuu, arvates saa
bumise päevast. Kir
jad antakse välja kuu
lutuste kviitunei ette
näitamisel

Kadunud lihamajast
kuni kivisillani he
leda raamiga

prillid
toosi sees Ausat

leidjat palji?kse vae
vatasu eest ära tuua
Puiestee tän. 61—4,
Löwe.


