Tänast lehte 8 lehekülge

Päewaleht
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Tarvitamata jäänud käsikirju alal ei hoita. Need saadetakse tagasi, kai
vastav postmark on lisandatud.
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1 (aia postita 1 kroon 55 seatL
1 kao postiga 1 kroon 80 seoti.
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2 kuud . 3 „ 60 »
3 kand „ 4 M 25 „
I kuud . 5 „

XXXIV aastakäik

Esmaspäeval, 17. juulil 1939

KAWE vastus

Et meie biskviidi turule ilmumine elevust tekitab, selles olime määrab teatav peenus, mis ühe juures puudub. Kui meie meister
ette teadlikud. Kõige teadlikumad on aga selles, millise pöördelise lähetati Inglismaale (kuhu ta saabus Doveri passikontrolli templi
tõusu Kawe biskviidi ilmumine teostab eesti biskviiditööstuse tase- järgi 20. veebr. 1939. a. E.V. välispassiga nr. 4556, väljaantud Poiit
mes, meie konkurentsfirmad, kes sel puhul avaldasid oma reklaam- seitalituse poolt 15. veebr. 1939. a.), siis oli meie sihiks anda
kuulutustena mõeldud „õiendused", andes nendega meile tänuväärse inglise biskviiditehastes tema endistele kogemustele nimelt seda
võimaluse täiendavalt esitada tarvitajaskonnale tõendusi kõige selle täiendavat lihvi, mis temast teeks kvaliteet-biskviidi meistri,
kohta, mida meie biskviiditehase avamise puhul seni üldsusele 4) Kawe uues biskviiditehases ülesseatud biskviidiahi on uus,
avaldatud. tehniliselt moodsaim ja ainulaadne Eestis ega leidu sarnast üheski
Meje tõendame järgmist.1 senises (kümnekonna aasta eest asutatud) kodumaa biskviidi
il) meil ei ole kunagi mõttessegi tulnud rajada kodumaist biskviidi- tööstuses.
tööstust, mis töötaks ümber välismaisi jahusid! Inglise ja Ungari 5) Sihilikuks halvustamiseks on A/S. Ginovker & Ko. kuulutanud
jahud on aga mõeldud vaid erisortideks, milliseid seni Eesti turul ka valeteate, milles kinnitatakse, et välismaa nisujahu sisseveo
ei olnud ja millised kindlustavad Kawe biskviidile läbilöövuse ka lubasid ei ole kellelegi antud, millega otseselt öeldakse, nagu
maailmamarkide seas eksportturul. Hoopis vastupidi, juba meie avaldaksime meie avalikkusele mingisuguseid väljamõeldusi Ing
senised kogemused on avastanud, et õigete ja kõrgeväärtuslike lise ja Ungari jahude tarvitamise kohta.
abitoorainete tarvitamisel eesti nisujahust saab teha väga head Teatame siinkohal, et erisortide valmistamiseks oleme meie
kvaliteet-biskviiti. Meie esinduskaupluses, mis välisturistidele on vastavate sisseveolubade alusel importinud välisjahu (nisupüüli)
kujunenud külastamisväärsuseks, nõutakse aga neile juba tuntud järgmiste tollikviitungite järgi:
kvaliteetsorte, milliseid peame suutma pakkuda. 1) Tollirevideerimisakt nr. 15687 —5/V1939
2) Meie oleme valinud oma esimesteks biskviidisortideks need, 2) „ „ 16278 9/V1939
mis on rahvusvahelised ja esinevad samade nimede all ka teistes 3) „ „ 21451—14/V11939 jne.
maades. Sellest ka paratamatu nimesarnasus konkurentsi sorti- Vateteadete kohta, mis meie poolt ülal õiendatud, kuuluvad
dega, millisel asjaolul on aga see paremus, et tarvitajale on või- kohaldamisele Kõlvatu Võistluse vastu võitlemise seaduse §§l,2,
maldatud võrdlev hindamine. 7, 21 j. t., millises asjas oleme laimajate kohta alustanud seadus
-3) Võhikulegi on arusaadav, et kahe ühelaadse retsepti erinevuse Uku asjakäigu.
AsKAWE

Vabadus, vendlus Uheõiguslus
hüüti esmakordselt 150 a. eest.

Laskurid saabuvad teisipäeva hommikul
~Tänapäev"
Pidulikud vastuvõtud Valgas, Tartus, Tapal ja Tallinnas. Jaamad ja hooned lipuehtes
Eile saabus meie võiduka laskurmees
konna juhilt kindral-major O. Stern
beck i 11 telegramm, milles ta teeb teata
vaks, et laskurmeeskond jõuab Tallinna
teisipäeva hommikuse rongiga kell 9.10.
Sõiduplaani kohaselt rong jõuab Eesti
Valka varahommikul kell 4.32, Tartu kell
5.54 ja Tapale kell 7.55. Igas neist linna
dest korraldatakse laskuritele vastuvõtt.
Valgas toimub kohaliku kaitseliidu
maleva pealiku juhtimisel pidulik vastuvõtt
kaitseliidu ja seltskondlike organisatsioo
nide osavõtul orkestri, lillede, tervituste
jne. Niisamasugused vastuvõtud on ka
Tartus ja Tapal.
Kõik raudteejaamad ja raudteeäärsed
majad on lipuehtes. Tapale sõidab vastu
laskuritele E. Laskurliidu juhatuse liige
major Saluoja, kes tutvustab saabuvaid
laskesportlasi vastpvõtukavaga Tallinnas.
Balti jaama laskureid vastu võtma ilmu
vad sõjaväe, kaitseliidu, politsei ja piiri
valve esindajad ühes korraldava toimkon
na liikmetega. Vastuvõtu tseremooniat ju
hib kapt. A. Truuvere. Balti jaam deko
reeritakse lippude, vanikute ja tervitus
plakatitega. Kogu sündmus- filmitakse.

Rongi saabumisel Balti jaama mängib
sõjaväe orkester. Rongi seismajäämisel
laskurid rivistuvad vaguni ette, kus neile
peetakse kõnesid ning dekoreeritakse lille
dega.
Vastuvõtule järgneb rongkäigu rivistu
mine. Meeste relvad antakse sõdurite
kanda. Orkestrile ja riigilipule järgneb
lahtine auto Argentiina sambaga, laskurid,
vastuvõtjad, relvade kandjad ja publik,
kõik kolmekaupa reas.
Rongkäik siirdub Balti jaamast Toom
puiestee ja Kaarli puiestee kaudu Vabadus
väljakule, sealt Pärnu maantee kaudu Ve
ne turule, siis Viru tänava ja Vanaturu
kaela kaudu Raekoja platsile. Rongkäik
peatub ohvitseride kasiino trepi ees. Ar
gentiina sammas võetakse autolt ja viiak
se ohvitseride kasiino trepile. Järgnevalt
öeldakse laskureile tervitusi, millele vastab
Laskurliidu esimees kindral-major O.
Sternbeck. Tervitustseremoonia lõppenult
aguvad laskurid rivitult ohvitseride kasiino
ruumidesse, kus nad hiljem pärast korral
damist rivistatakse esitamiseks sõjavägede
ülemjuhatajale kindral Laidonerile.

Esitamisele järgneb eine kasiino pidu
saalis.

on ikka valvel selle kaotatud ja jällcleftud demokraatliku mõtlemise tervendamise
eest.

Äsja ilmunud juulikuunumbris kirjutavad: A. H. Tammsaare, E. Laaman, J. Vain, J. Roos,
E. Keskküla, A. Piip, Franco Golius, R. Eliaser, A. Alle, H. Vaher, A. Linturi, H, Viires, Nemo,
R, Parve, Gori, E. Nukk, A. Mäerist, I. Paulson, R. Tiitus, U. Masing, R. Kangro-Pool, V.
Poska-Grünthal, Naatanael, E. Päss, Fr. V. Ederberg, K. A. Hindrey, B. Linde j. t.
40 kirjutust, palju pilte ja karikatuure.
..Tänapäev" on eesti kõige parema k aastööliskonnaga ajakiri. Lühidus, aktuaalsus, mitme
kesisus on ..Tänapäeva" põhimõtted.

Itõudke |a leoitage „Tänapäeoa". Uuendage oma tellimine
Tellimishind a. Kr. 3.G0, a. Kr. 1.80. ./Tänapäeva" talitus Tartus, pk. 76, tel. 22-66.
JJJ Q Neli kuulsust: Ronald Colman, Claudette Colbert, Vicktor Mac Laglen i-

iuulinumber |
Selles numbris jätkub huvitav ro- ==maani ..VENNAKE JA -ÕEKE". Te- =§
hakse ettevalmistusi heategevaks g
peoks, kus peavad- esinema ka Mimi
. ja Kiti.
Johanna Konts'alt on põnev lugu
..SILVIST JA TA KARUST" pä- M

lANApõnevasisulises
..KAHE LIPU ALL"
D' M_ Rosalind Russell
suurfilmis
Selle filmi tegevus sünnib Põhja-Aafrikas igavese saladuse maal tund
« »«_ o matu kõrve Gidi ääres,
tvopil lan. o IL huviküllane lisaeskava.
„Gazeta Polska" toimetaja Tallinnas
Toimetaja ja pr. R. Kiersnovski asusid elama ajakirjanike puhkekodusse Kosel

ris elavast karupojast muidugi.

Peeter-Jaan .Puuslik jutustab sel- ÜH
lest, kuidas ta oli „VIIS TUNDI
SÕJAVANGIS" vaenlasil oli tal lg
kümneid tuhandeid.

ILMUS
NÄDAL PILDIS nr. 13
HIND 25 SENTI. MUUGIL KÕIKJAL

Kolmele maakonnale ja linnale
ehitusinspektorid
Teedem>hisiri' ka«kkirjapu kinnitati . Harju maakonna

ehitusinspektori kohustetäitjaks arhitekt Rein Raid n a,
Viru maakonna ehitusinspektori kohuste täitjaks arhi
tekt Joann K ude v i t a, Võru maakonna ehitusinspek
tori ujutisek- kohusteläitjaks ehitusinsener Oskcr-Alek
sander Jõu I u. Rakvere linna ehitusinspektori kohuste

täitjaks ehitusinsener Robert Rii p s, Narva linna ehi
tusinspektori kohuste täitjaks ehitusinsener Erich Ot
ti n g ja Keila linn:» ehitusinspektori kohuste täitjaks
ehitusinsenei Nikolai Raag

Rahe rikkus 10 talu viljad
Ole Ecsti-lngeri lämmi tugev rahchoog rikkus
Karstala külas 10 talupidaja suurema osa viljasaa
gist. Rukis on täiesti puruks pekstud kuid ka suve
vili on tugevasti saanud kannatada. Ka kartuli
pealsed peksis rahe puruks

Lõppesid omavaiitsusteenijate
suvipäevad
Pühapäeval lõppesid Narvas omavaiitsusteenijate
suvipäevad. mis ilusate ilmade tõttu õnnestusid kõi

giti hästi Eriti häid muljeid ütlesid Narvast kaasa
viivat soomlased ja norralased, kellest enamus es

makordselt viibis Eestis. Soome omavaiitsusteenijate

grupi juht ins. Jukka Savolainen viibis viimati
Vabadussõja ajal Eestis, millal ta võitles Ingeri pa
taljonis.

Sangaste rahekahju 80.000 kr.
Sangaste kouvri-iii» tthtni] kokkuvõtte jäiele on rahe
torm. mis hiljuti liik w iile I agu la kiila, teinud veel «uu

re,,,ai kaliji, km r«ialgii võis arvata. Nii oi, rahe lähi
kaunata»»,l iile 30 talu põllud. Rukis mi hävinud rahr

torini piirkonda jäälind talude põldudel iile 60%.

Täiesti aga hävisid hernes, tatar ja vikk.
Üldsummas tõuseb rahe läbi Tagula küla peremees
tele tekitatud kahjusumma 80.000 kr-le.

Valter Rõudelt on kena jutt „ESI- f§§§
MESIST SAAPA IST", mis sai väi- M
ke karjapoiss. ===
Toivo Juharilt on ilus muinasjutt
„PISARHALDJAS" ühest haigest =
lapsest ja mis sellega juhtus..
Pealeselle lasterõõmlaste endi W
kaastööd, nende ja teisi pilte, üks ===
sellest, kuidas „LINNUKE LEN- ==
DAB LINNU SELJAS", mõistatusi, =
lahendusi, kirjakast, vahetalituskon
tor, luuletusi jne.

..LASTE RÕÕM" on meie loeta- Ü
vaim iaste-ajakiri. |m
„LASTE RÕÕM" ilmub kord kuus.
LASTE RÕÕMU" tellimisi võta- W
vad vastu kõik vabariigi postiasutu
sed, ..Päevalehe" esindajad ja pea- jm
gu kõigi algkoolide juhatajad. sü
..LASTE RÕÕMU" tellimishind on: W
aastas 3 kr., poolaastas 1 kr. 50 s.,
veerandaastas 75 senti. Üksiknum- ==

„Gazeta Polska" toimetaja vastuvõtmine Balti jaamas. I,arc^pläo!S
esimees A. Truuverc, pr. Kiersnovski, toimetaja R. Kiersnovski ja liesti-Poola sõprnskomitce sekretär A.
Joonson.

ber 25 senti.

TELLIGE ..LASTE RÕÕM" AASTA Jj
LÕPUNI 1 KR. 50 S. §j

Eileõhtuse Riia kiirrongiga saablis Varssavist
Tallinna Poola poolametliku ja juhtiva ajalehe
..Gazeta Polska" toimetaja Ryszard Kicrs
no\ s k i koos abikaasaga. Külalised jäävad Ees

jaamas vastu Eesti-Poola pressiliidu esimees ..Kaitse

puhkekodusse. Kosele. Sealt võtavad nad ette lii

sutavad mõlema riigi vahel sõlmitud ajakirjandusli
kus sõpruslepingus ettenähtud eestipoolset stipen

tisse kaheks nädalaks ja asuvad elama ajakirjanike

hemaajalisi väljasõite mfcnda kuurorti ja võimalikult

ka põlevkivi tööstusrajooni. Külalisi võtsid Balti

Kodu!" toimetaja kapt. A. Tr uu vere ja rida

komitee liikmeid ja kolleege.
Toimetaja ja pr. Kicrsnovskid on Eestis viibimise

ajal Eesti-Poola pressiliidu komitee külalised ja ka
diumi.
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Päevaleht

Millest awalikult ei räägita

Puhtusolud on teemaks, millest
„heas seltskonnas" avalikult ei räägita.
Sellesse küsimusse suhtutakse kas vaiki
valt või üleolekutundega.
See „hea toon" on nähtavasti kandunud
ka meie ametiasutustesse, kes ei
pea vajaliseks koguda selle küsimuse kohta
ka kõige üldisemaidki andmeid. Seevastu
tuntakse aga suurt huvi teiste vähemtäht
sate pisiasjade vastu. Võtame näiteks kas
või Tallinna linna. Selle statistilisest aasta
raamatust võite küll leida täpseid andmeid
selle kohta, missuguses koolis õpilane jäi
ajaloos teiseks aastaks samasse klassi, mi
tu grammi ja kalooriat silku ja kapsaid sai
vanadekodu elanik märtsis, ning mis elu
kutse oli suguhaiged. Kuid asjatult otsite
sellest andmeid Tallinna avalike saunade
arvu, mahutavuse, puhtusoludc jne. kohta.
Arvatavasti on siin talitatud põhimõttel:
milleks halva asjaga head tuju rikkuda.
Kaaskodanike huvides oleks aga siiski
vajaline puudutada seda ebameeldivat tee
mat selles lootuses, et võib olla hakatakse
neid olusid siiski parandama. Selleks oleks
ka viimane aeg. Kuna varemalt vaatlesime
puhtuse- ja saunaolusid maal, siis seda
puhku käsitlema linnades valitse
vat olukorda.
Algame jälle saunadest, kui täht
samatest teguritest ihupuhtuse alal. Üle
kogu riigi on meil 72 avalikku sauna, mis
asetsevad 20 linnas ja 3 alevikus. Kuna
meil on üldse 33 linna, siis saame juba
neistki esiälgseist andmeist selle kurvas
tava tulemuse, et enam kui kolman
dik linnadest on meil üldse sau
nadeta. 13 linna elanikud peavad oma
ihu harima vähemkultuursel viisil.
Süvenedes veel enam olukorra sisusse
ja võrreldes saunade üldist mahuta
vust elanike arvuga saama selle tulemuse,
et meie saunasid saab tarvitada ainult
murdarv elanikkonnast.
Kui suurel protsendil linnaelanikest on
võimalik külastada sauna, ja kui palju seda
tegelikult kasutab, selle saame kahesugu
sest arvutusviisist.
Vajtlcmc alul.saunade mahutavust riietekappide arvu
järele. 143.838 elanikuga Tallinna avalikes, saunades on
1773 riietekappi, 60.721 elanikuga Tartus 1243 ja" teiste
ülejäänud linnade 167.061 elaniku jaoks 1779 riietekappi.
Seega ainult 0,7 protsenti linnaelanike koguarvust võiks

korraga kasutada sauna. Ku! niitid arvestada sellega,
et sauna riictckapid oti saunapiteva jooksul maksimaal
se tüiskoormatisega ainult 4 vahetuse jooksul, saame
tulemuse, et kahu saunapüeva jooksul võiks külastada

sauna maksimaalselt 5,6% elanikkonnast.
Tegelikult on aga sauna külastajate protsent

veelgi v ä ikse 111. mis nähtul» järgmisest arvutusest:
Saunade brutosissetulek iile riigi oli 473,5 tuhat krooni.
35.sendisc keskmise piletihinna ja 104 Rannapäeva kohta
saame tulemuse, et igal saiinapüevat tegelikult külastas
sauna keskmiselt 13.008 inimest, seega ain u i t 4,05%

kõigist linnaelanikest.
Neist andmeist nähtub, kuivõrd vilets
olukord on linnades saunade alal. Ainult
4—6%' linnaelanikest saab pesta end sau
nas. Rõhuv enamus peab leppima puudu
liku pesemisega korteris või pesu
köögis. Ainult väikesel murdarvul on
kasutada vann, mis aga täiel määral siiski
ei asenda sauna. ; •
Rahvaloenduse andmeil oli vannide ar
vu poolest esirinnas Tallinn, kus 10% kor
tercist oli vann. Tartus oli see protsent
kõigest 3 ja teistes linnades võib vannide
arvu loetclla sõrmedel. Tallinna vannide
arvustikus tuleb tähele panna ka seda, et
vannid olid peamiselt hõredalt asusta
tud luksuskorterites, kuna tihe
d a elanikega ühe- ja kahetoalistes korteri
tes oli neid alla 1%-di.
Peatudes linnade „v anni k u 11 u trr i"
juures, peab tähendama, et see on niisama
areneval algastmel, nagu teisedki puh-

Lilian Seiklusromaan
eksirännakuil
26

Mabel istus Kirby kõrwale komandosillal
ja oli õnnelik, et tohtis olla iseoma walitud
türanni marjus.
See oli kella wiie paigu õhtupoolikul. Kella
weerand kuue paigu põhjustas üks üleskerkiw
suitsnlipp Kirby ja tema kaunitari juures suurt
ärewust. Mortimer läks kohe auriku kursist
kõrwale ja tüüris ida poole. Aga ka aurik kal
dus oma teelt kõrwale ja wöttis pooleldi ida
kursi.

Nüüd muutus Kirby uinbusklikuks, pole ka
ime lõppude-löpuks. Ta telefoneeris masinaruu
mi, mõlemad mootorid hakkasid seepeale kohe
ülima kiirusega töötama. Aurik jäi kohe maha,
ta ei ivõinud ligikaudugi nii kiiret tempot aren
dada. Niipalju kui Kirby pikksilma läbi rabis
tunda, oli tegemist weolaeraaga.
Pimeda saabumisega tõusis tuul ja ilm läks
tormiseks. Wesi näis nagu ülesküntud maa ja
mustas, raalged raahuharjad läikisid raoogudel.
Kirby waatas baromeetrit ja nentis ebameeldiraa
tniidinnsega. et oli oodata maru. Kirby oli läbi
elanud nii mõndagi tormi, aga mitte kaptenina
komandosillal. Ikka raskemad murdlained tulid
idast, ookeani poolt. Puhkides ujus Äsabella,
ikka rohkem kaotas ta tasakaalu. Kirby oli
nõutu, kuni Mortimer. kes ei tahtnud lasta
end tüüril wahetada, andis talle nõu ümber
pöörata ja ujuda raskete, pikkade lainete raas
tu. Mortimerii, kes oli raist kiili kogenenuim
mees laeival, hakkas äkki hirm, et Isabella
läheb äkki ümber ega tõuse enam.
Kirudes andis Kirby oma nõusoleku. Ta
kirus sel põhjusel, sest et tal. kui Isabella kogu
öö maadleb tormiga, polnud enam mingit loo
tust, ka ligikaudugi, aimata endi asendit. Kirby
polnud mingi asjatundja, seepärast näisid ta
möMzWMgu nii: jõidab ta nüüd raõi jääb
ta, M.AoMÄUAga wastu torini-söidame, sa-

tusalad. On loomulik, et vanni kasutatakse
enda pesemiseks igapäev, mille sekka va
hete-vahel külastatakse ka sauna, et tub
listi vihelda ja higistada. Kahjuks pole aga
väike nende perekondade arv, kus vann on
oluline ainult „hea tooni" ja prestiiži mõt
tes, nagu naisele hõberebane või auto. Nii
sageli on vannituba esmajoones panipai
gaks vanadele koludele ja mustale pesSle,
ning vanni kasutatakse harvemini kui see
on kombeks näiteks töölisperekondades.
Kui tihti peseb end linnaelanik?
Rõhuv enamus kehvematest pere
kondadest peseb pesuköögis või korteris
kogu oma keha üle kahe nädala, osaliselt
aga tihedamini. Saunas käiakse ainult suur
te pühade eel, suvel pestakse end meres
või teistes veekogudes. Keskklassi
elanik peseb end saunas keskmiselt kahe
nädala tagant. Kaugelt vähem on neid, kes
käivad saunas igal nädalal. Rikkam rah
vas aga ..leotab" end peamiselt vannides
ja külastab sauna harva.
Nagu eeltoodust näeme, külastab linna
elanik sauna isegi harvemini kui maaelanik.
Üheks põhjuseks on muidugi vähene aru
saamine sauna tähtsusest. Kuid suurimaks
põhjuseks on muidugi saunade vähe
ne arv ning äärmiselt väikemahuta
t a v u s. Kuidas võikski näiteks kõigilt rak
verelastelt nõuda, et nad käiksid saunas,
kui üks saun mahutab korraga 80 ja teine
ainult 50 inimest. Ning 13 linnas pole sau
nasid üldse!
Kuid ka seal, kus saunad on olemas,
pole nende külastamine kuigi suur nau
ding. Nii näiteks on ühes Põhja-Eesti väi
kelinnas saun, kus kanalisatsiooni
tagajärjel tõuseb äratarvitatud vee hulk
õhtuti sauna põrandal poole sääreni!
Sugugi kiiduväärsed pole saunaolud ka
Tallinnas, kus olemasoleva 21 sauna hul
gast on ainult üksikud head. Pooled sau
nad on tervishoidlikult rahuldavad, kuid
mugavuselt ei rahulda külastajaid. Nii on
mõnel saunal 100 inimese kohta ainult uks
du š š ning leil i r u u m on nii tibatillu
ke, et mahutab paar-kolm inimest. Paha
tihti puudub ka isteplats pesemiseks ning
isegi pesuabinõud. Osas saunades on aga
olud veelgi viletsamad ning need vääriksid
sulgemist. ' Kuid seda pole tehtud, kuna
vastasel korral oleks kadunud ka seegi vi
lets pesemisevõimalus, ning kord-korralt
on pikendatud nende tegutsemisaega.
Mis on meie viletsate saunaolude põh
juseks? Esiteks muidugi see, et enamus
meie saunadest on ehitatud vanal ajal, mil
järelevalve ja nõuded olid nõrgad. Meie
linnaisad on sellele küsimusele tavaliselt
pöörnud väga vähe huvi, olgugi, et ees
kujulike linnasaunade ehita
mine õleks linnale niisamasuguseks p ü ha k s kohustuse ks, hagu on haig
late, koolide ja teiste üldkasulike
ettevõtete ehitamine. Saun on aga tava
liselt kahe silma vahele jäänud. Linnad
on äritsenud toistlaadi ettevõtetega, ol
gugi et hea saun; annab korralikku tulu,
nagu seda võib konstateerida uute ja kor
ralike saunade ärikogemusist.
Meie puudulikke saunaolusid põhjusta
vad ka vähenõudlikud seadused
ja määrused, mis- mõnes vähemtähtsas
küsimuses on üpris detailsed, kuna saunas
käija seisukohalt tähtsamad nõuded on
hoopis fikseerimata.
Nii näiteks leiame küll täpseid eeskirju
akna .valguspinna ja põrandapinna vahe
korra suhtes. Kuid hoopis olulisem olnuks
märkida kindlat suhet riietekappi de
arvu, p e sem ispin k i d e pikkuse ja
masse asendisse wõi triiwitakse ieda pikka
misi tagasi Isabellat nimelt. Wõi on tarwis
täisjüudu, et jääda manale kursile? Seda ei
teadnud ka Mortimer mitte. Mortimer oli ku
ni südaööni poole-, siis aga täisjüu poolt.
Nieder seisis laewaninas ja tundis seda ko
ledat tundmust, mis hiilib iga inimese hinge
kui ta tormiga seisab säärasel kohal isegi
tuhandewtonnise sõiduki puhul. Laewanina tõu
sts kõrgele õhku nüüd tuleb see kole tund
mus ta wuhiseb alla, ta laksatab alla. ma
jub sügawaisse lainetesse nüüd läheb jälle
kõrgele, nagu ühükiigel hing tikub kinni
jääma kes seda pole läbi elanud, see ei
oska seda endale kujutella. Riederi käsi käis nii
nagu kõigil teistel, kes esmakordselt wiibi
sid laewal tormi aegu. Kui kaua. mõtles ta.
klammerdudes täiesti läbimärjana reelingi kül
ge, kui kaua jõuab laewakere neid koledaid
hoope wälja kannatada? Millal ragiseb kõik.
puruneb, murdub, millal woolab mesi kolinal
laewakõhtu? Kui kaua wöib see meel wäldata?
Kui Nieder küllalt kaua oli maitsenud seda
õudset tundmust, murdis ta famm-sammult en
dale teed piki reelingit, see polnud kerge töö,
alles laewa keskel läks asi paremaks. Kui Rie
der wiimaks oli laewa siseruumides, hingas ta
kergendatult. Oli see aga öö! See oleks öö
et saada laewa oma wõimusesse! Aga
tormi polnud ette nähtud! Säärasel öö! wüiks
laewa kolme tubli mehega saada oma wöimu
sesse aga —ja nüüd tuleb see suur wiga
mitte juhtida! Iga kätt oli waja, ükski
mees polnud ülearune. Rieder ei aimanud iu.
et Kirby samuti ei olnud suuteline laewa juh
tima. Nieder ei teadnud, et suurem osa mees
konnast waewalt rohkem oskas meresõitu, kui
tema wõi Lilian. Ta arwas. et tõesti kogenud
inimesed wiiwad Isabella tormist läbi. seepä
rast ei tahtnud ta wõtta endale wastutust, mis
laewa wallntamisel temale oleks langenud. Talle
meenus. H täna pidid toimuma läbirääkimised,
seepärast tõttas ta alla, et eksitamatult oma
plaani teistele ette maalida, ka soodustas seda
tänane öö
Kui ta astus kabiini, kus elasid Henry
Peel ja Fred Stone, pii Noger Brien juba
seal. Ja Rogeri kõrraal istus Lilian, kes järe
likult -siis söna oli pidanud.

leiliruumi lamamisplatsi suuruse koh
ta. Sellekohane määrus määrab ainult riie
tus- ja pesemisruumide põrandapinna suh
telise suuruse, sidumata neid riietekappide
arvu ja pesemispinkide suurusega, kuna
leiliruumi kohta puuduvad arvestused üld
se. Seetõttu tuleb ette, et tihti saab küll
riidest lahti, kuid ei pääse pesema, sest
istepinke on vähe, või on olukord vastu
pidine. Leiliruumi suurus oleneb sauna
ehitaja heast tahtest.
Veekraanide läbimõõdu kohta po
le mingeid nõudeid ja seetõttu mõnes sau
nas saavad pesijad ainult nirisedes vett,
mis on küll kasuks veega kokkuhoidvale
peremehele, mitte aga saunalisele. Samuti
puuduvad täpsustatud nõuded bassei
nide vee vahetatavuse sageduse kohta.
On ainult öeldud üldistes sõnades, et vesi
peab olema puhas ja läbivoolav. Ning tege
likkuses leiame, et mõnes basseinis on läbi
voolavus üpris väike, ning seetõttu on vesi
nii solgine, et sinna ei taha minna enda
tervisest lugupidav saunaline.
Määrus näeb küll ette, et asutuse ruu
mid ja kõik sisseseaded tuleb pesta
keeva soodaveega või rohelise seebiga iga
saunapäeva alul või lõpul. Kuid kes
seda kontrollib saunapäeva
del?
Lõpetuseks mõni sõna meie sauna
-list e s t. Ka nende suhtes ei saa alati
öelda kiitvat, sest sageli ollakse hoolimatu
saunakaaslaste ning sauna enese puhtuse
vastu. Eriti on säärane hoolimatus silma
torkav seal, kus sauna enese puhtus jätab
väga palju soovida.
Nii võime meeste riietusruumis näha
suitsuotste ja puuviljajätiste loopimist põ
randale, riidest katete määrimist saabas
tega jne., naiste pesemisruumides aga
munakollase, sidrunikoorte j. m. pesemis
vahendite jätmist kappadesse ja mujale,
nii et selle koristamine on jälk teistele.
Meeste saunades valitseva korralage
duse üks põhjusi on ka see, et peagu
iga sauna riietusruumis on korrapida
ja iks tavaliselt vanad naised, kelle
vastu esiteks ei tunta respekti, ja teiseks,
kes pole võimelised valvama korra järele
saunades ega ka selle järele, et sauna ei
pääseks nahahaiged. Naisteenijate
olemasolu meeste saunades on kurbkoo
miline fakt samal ajal, kui meil mõnes
supelrannas liialdavalt kontrollitakse senti
meetriga supeltrikoode pikkust ja koosta
takse protokolle enese alasti näitamise
eest. Kas ei saaks säärast määrust, et
meeste saunades oleks meesteenijaid, kes
valvavad sauna- korra üle?
Kui nüüd kõnelda klosettidest
linnades, siis pole olukord ses suhtes pa
rem maaoludest. Omaette klosetid on ai
nult üksikutel korteritel. Näiteks Tartus
puudub omaette klosett 69,3% kortereist,
Pärnus 77,6%, mujal veel vähem. Soodsa
mas olukorras on Tallinn, kus omaette klo
sette on 31,9% kortereist, puudub aga
68,1% kortereist, peamisel! 1- ja 2-toalistcs.
Veeklosette on 86,9% üldarvust, kuivi 12,9%
ja teadmata 0,2% klosette üldarvust.
Ühisklosettide tarvitamine ei võimalda
küllaldaselt puhtusepidamist ning soodus
tab nakkushaiguste levimist See
pärast oleks vajaline soodustada omaette
klosettide ehitamist vastavate ehitusmää
rustega.
Viimaks peatume parasiitide küsi
muse juures. Neid on meil kahjuks üpris
rohkesti. Nagu juba varemalt > tähenda
sime, on Tallinna linnaarsti dr. N. Sarve
tagasihoidliku arvestuse järele vähe
malt 70% kortereid lutikate või
mõningate muude parasiitidega.
Mujal linnades pole neid vähem. Pole
siis ka ime, et Tallinnas leiti kooliõpilaste
tervisliku seisu järelevaatusel, et õpi„Scrc ühtust," ütles Rleder poolwaljusti,
~nagu näen. oleme kõik täisarwuliselt siin koos,
peale härra Hardingi ja toaneitsi. Preili, Lilian.
kas wöiksite teha muile seda meelehead ja ära
minna?"
„Ei. ma jään." ütles Lilian.
..Preili Lilian." ütles Nieder jälle. ..kui
mehed niisuguseist asjast räägiwad, siis pole
tütarlastel seal midagi otsimist."
Lilian tõusis püsti.
„Hea siis küll." ütles ta ohates, ..kui asi
seisab nii tähtsais riiklikes saladusis, siis pean
küll wist minema."
..Niiklikud saladused?" küsis Nieder weni
tades. ..Te teate ju wäga hästi, milles asi sei
sab?"
Kui Lilicm oli kabiinist lahkunud, pöördus
Nieder kolme mehe poole.
..Kuulge siis niiüd köikl Täna ööse! ei ta
haks ma löömingut alustada, sest et ma ei usu.
et oskaksime laewa tormiga juhtida. Aga hom
me, kui mehed tormisest ööst on wäsinud, siis
peame tegutsema."

Stone maatas kohmetult maha.. Hcnry Peel
aga noogutas pead ja ütles, nagu oleks teda
kästud katta teelauda:
„Wäga hea, fir! Kui tohin endale lubada,
sedasama mõtlesin mina ka!"
..Kuidas te seda asja siis mõtlesite teha?"
küsis Roger Bricn pahaselt. ..Me ei tule ju
nende inimestega iialgi toimel"
..Aga. aga. kuidas müib ameti nii julgusetu
olla." urmas Nieder. ..Niisiis, härra Brien. asi
ei ole nii raske, kui esimesel silmapilgul näib.
Wõtan Kirby ja meel ühe teise endale. Mee
litan need mõlemad teineteise järele oma ka
biini teen nad mõitluskõlbmatuiks ja mü
tan neilt relwad ära. Oletan, et Kirbyi on
kaks rewolmrit, ta näeb selle järele wälja. Mees.
kes tuleb Kirby järele, kannab kindlasti relwa.
Järelikult kolm wüi wähimasti kaks rewolmrit.
Lks on mul enesel. Palun, mõtelge järele! Kaks
meest masinaruumis, kaks minu kabiinis
ja nüüd ei peaks me ülejäänud kuue mehega
malmis saama, kus nad midagi ei aima? Nae
ruwäärt!"
..Kõik muidu teooria." ütles Roger Brien.
..Te ei müi ju meid uskuma panna, et saate
Kirbyga malmis."

Nõmme areneb hiiglasliku kiirusega
120.000 kr. laenu roiskvee kanalisatsiooni ehitustööde Jätkamiseks
Linnavalitsus korraldas volikogule Ja kutsutud külalistele ringsõidu
Nõmmel
Laupäeval, 15. skp., toimus Nõmme linnavoli
kogu erakorraline koosolek, kus päevakorras oli
ainsa punktina linnavalitsuse ettepanek Pikalaenu
pangast

120.000 kr. suuruse laenu tegemiseks

roiskvee kanalisatsiooni ehitustööde .jatikamise ots

tarbel. Koosolek algas linnapea L. Ojaveski tea
daandega, millega sisemimsterium oli kinnitamata
jätnud eelmisel linnavolikogu koosolekul tehtud ot
suse Nõmme puuvlijakauplustele pühapäevase kaup

lemisloa andmise asjus. Samuti oli siseminister
seisma pannud linnavolikogu otsuse linna maa
mõõtjalt nõutava tagatise linna kanda võtmise
asjus.

Kuna laenutegemise asjas oli linnavolikogu juba
varemalt otsustanud pöörata majandusministeeriumi

kaudu vabariigi valitsuse poole palvega garantii
saamiseks laenusumma peale ja et vabariigi valit
sus oli ka vahepeal otsustanud Nõmme linnale
laenu tegemiseks garantii anda, siis ei tekitanud
Knmavalitsuse ettepanek niiüd enam mõttevahetusi,

volikogu võttis ühel häälel vastu linnavalitsuse
ettepaneku laenutegemiseka.
Sellega lõppes erakorralise koosoleku ametlik

ning linnapea L. Ojaveski tegi teatavaks linnavalit
suse kavatsuse

korraldada autobussi ringsõitu Nõmmel,

et näidata linnavolikogu liikmeile ja kutsutud küla
listele ehitusi,1 asutusi ja heakorra tõstmise tule
musi. ;
Sissejuhatusena tutvustas linnanõunik ins. X.
Jomm lühidalt Nõmme linna arenguga viimase
5 a. kestes. Kõneleja tõi muu seas ette, et võrrel
des 1934. aastaga on

Nõmme elanike arv kasvanud 1939. a. iile 6000
elanikku võrra,
tõustes 1. juuliks k. a. juba 22.072 elanikule. Samuti

on kasvanud ka elamute arv Üle 20%, kuna uusi
elukortereid on ehitatud 1934. a. 113, möödunud
1938 .a. aga 355. Kõneleja jõuab tulemusele, et
kuna Nõmmel tuleb praegu iga korteri kohta 4,7
elanikku, siis

pole korterite juurekasv olnud Nõmmel nii suur kui

aasta kestes on kinnitatud 250 uue ehituse projekti.

See näitab, et ehitustegevus kasvab Nõmmel järje
kindlalt. , • • XT
. Järgnevana annab elektrivõrgu juhataja ins. IV.
Semjonov koosolijaile ülevaate elektrivõrgu are
nemisest .Nõmmel, märkides, et eelseisval sugsiel
möödub 20 a. ajast, mil Nõmme sai esmakordselt
elektri. Nagu ülevaatest selgub, on majandusvoolu
tarvitajate arv viimase 5 a. kestes Nõmmel kasva
nud neljakordseks, kuna elektrivoolu tarvidus ela
niku kohta kuus on sama aja kestes kasvanud 3,-<
k-vatilt 4,36 k-vatile. Ka märgib kõneleja, et linna
vesivarustusvõrgu tegevuse tagajärjel on

nüüd juba kolmandik Nõmmet puhta veega varus
tatud.

Ettekannete lõppedes asusid koosolijad linnapej

juhtimisel tut umiskäigule. Vaadati esmajoones
linnavalitsuse ametruume.

Rohket huvi pakkus küllakäik pritsimajja, mis
valmis alles mõne aasta eest ja kus Nõmme tule
tõrje divisjoni pealik K. Sirotkin tutvustas kü

lalisi põhjalikult tuletõrje abinõudega, häireseadeg?
j. t. tuletõrjevahenditega.
Edasi vaadati linna hariduse, ia sotsiaalosakonne

ruume ning tööbörsi, linna avalikku raamatukogu
kus tegevus parajasti oli käimas ja tutvuti linne
muuseumiga, mis asutamisajajärgust juba hakk*
välja jõudma.
Siis tutvuti
Nõmme suurema tööstusega,

osaühisuse „Kvartsi4' poolt hiljuti ellukutsutud uu*
silikaatikivitehasega Männiku teel.

. Linna lastekodus esines ln. A. Jomm külalii

tele ülevaatega Nõmme Vabaduse puiestee saamist

ajaloost. Leigus, et see tähtsaim 7 km pikkune
Nõmme prospekt on nõudnud oma valmisehitami
seks aega B.aastat ning on maksma läinud üle
350.000 kr. Kuid selle eest on see uus ühendustee
Nõmmele uhkuseks ja

teist tema sarnast meie linnades ei leidu.
Peale tutvumist lastekoduni urnidega oli. kuulda
arvamist, et see asutus vajab tungivalt juba lähe
mal ajal laiendamist, kuha talvekuudel tõuseb kas
vandike arv lastekodus juba 40-le ja ruumid selle
pere jaoks ähvardavad kitsaks jääda.

Ringreisi teine osa algas peatusega uue güm
naasfiumi- ja progümnaasiumihoone ehitustööde
juures Hiiu jaama lähedal. Uus Nõmme haridus
tempel on juba katuse alla viidud ja algavast kooli
aastast tahetakse hoone juba osaliselt kasutamisele

võtta. Uus Nõmme haridustempel tuleb mahukas
ehitus ja seni on selle püstitamine linnale maksma
läinud ümmarguselt 100.000 kr.

Edasi peatuti linna vanadekodus ja

elanike juurekasv;

olgugi, et möödunud 1938. a. kestes on Nõmmel
kinnitatud 388 ehitusprojekti ja tänavu poole

roeurot
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uues tiisikushaigete eraldusmajas,

milline Nõmmele hädavajaline asutus tahetakse ka
sutamisele võtta hiljemalt 1. jaanuariks 1940. a.
Kui siis veel oldi tutvunud Kivimäe algkooli
uute juureehitustega, vaadatud uuelt kordaseatud
Lääne ja Särje tänavaid, hiljuti avatud sõjaväe sa
natooriumi ja käidud ka Rahu koguduse kalmistul,
kus peatuti kevadel avatud mälestussamba ees kir
janik Peeter Grünfeidti haual, siirdut! mööda
Suurtüki, Mustamäe ja Allika tänavaid Mustamäe
supelasutusse,- kus ringsõit lõppes ühise õhtu
söögiga.

Kokkuvõttes võib märkida, et noorlinn Nõmme

on viimase 5 a. kestes tõesti hiiglaslike sammudega
arenenud, ja seda kõigis oma eluavaldustes.

lastest on 3% täitanud. Ning õpi
laste hammaste järelevaatusel selgus,
et .43,4% on I—3 vigast hammast, .14,3%
4—6 ja 4,6% üle 6 vigase hamba. Kas see
kõik ei näita, kuivõrd puudulik ön meil
tervishoiuõpetus?
Parasiitide kaotamine peaks
olema samuti linnaomavalitsuste mure, nä
gu Skandinaavia riikides, kus linnadel on
olemas erilised gaasitamiskambrid.
Vastava sundmääruse alusel võib maja
peremees uuelt üüriliselt nõuda, et see
enne sissekolimist viiks oma mööblikoorma
gaasikambrisse. Ning samuti võib üüriline
nõuda majaperemehelt ruumide gaasita
mist. See abinõu kõrvaldaks peatselt para
siitidega korterite olemasolu. Riik peaks
aga soodustama n.-n. „T-gaasi" (etileen
oksüüd + 10% süsihappegaasi), mida vai-

mistatakse ainult Saksamaal, ja mis on oda
varn ja parem kui tsükloongaas (süsihappc
preparaat). Praegu meil ohtralt tarvitatav
väävligaas ei hävita parasiitide mune, plee
gib riiet ja roostetab metalli, milliseid pa
hesid pole i,T-gaasil".
Kokkuvõttes näeme, kuivõrd viletsad
on meil puhtus- ja tervishoiuolud linnades
ning et olnuks ammu aeg neist avalikult
rääkida. Abinõusid nende parandamiseks
on, ning see peaks olema meie linna
omavalitsuste esmajärguliseks üles
andeks.
Meie valitsusaparaadi keskasutustelt tu
leks nõuda eriti saunade suhtes nõud
likumaid ja täpsemaid määrusi ning ka
seda, et uute saunaplaanide kinnitamisest
võtaksid tingimata osa asjatundlikud
arstid. K. Teder.

Rieder sai pahaseks.
..Miks siis mitte, kui tohin küsida? -Ma
ei saada talle ju mingit eelteadet, kargan talle
täiesti ootamatult kallale! See pole küll mitte
mõni wägitegu. aga mulle ei jää teist teed.
Mis teie arwate. Henry?"
..Olen teiega täiesti ühel arwamisel. sir,"
ütles kammerteener wiisakalt. ..See peaks meil
õnnestuma!"
..Noh. näete." Nieder waatas läbitungiwält
Noger Brienile otsa. „Wsi kardate? Wõits se
da julgesti ütelda, te olete weel wäga noor.
Siis otsin teile ameti, kus teil wägiwallategusid
ei tarwitse teha."
„Ma ei karda sugugi," ütles Noger Brien
ärritatult ja wäga kahwatu näoga. ..Päh. miks
siis ka? See kõik on lollus, te ei mõtle isegi
tõsiselt, et seda saab läbi wiia!"
..Kuulge aga seda beebit!" Niederi süda oli
täis. „Me pole siia kokku tulnud, et teinetei
sele teatrit ette mängida, waid tõsiselt plaani
sepitsema siin tuleb see beebi ja ütleb, et
teeme muidu nalja! Niisiis, härra Brien
kas teete kaasa? Jah wüi ei?"
..Ei, asjal on wäga wähe lootust edule."
ütles Noger ägedasti.
..Argpüks!" See sõna külas saabuwas wai

..Mu, Jumal, te peate ometi aru saama,
et meil ei seisa, midagi head ees! Mida need
gangsterid pcawad siis meiega peale hakkama?
Nad peaivad ju mõne sigaduse toime panema,
kuna neil muidu pole mingit lootust pääseda.'
Kas teil pole siis mingit elu-alalhoiutungi.
pagan niütaks! Mõtelge ometi, et nad meid kül
mawereliselt.maha nottivad!"
Roger Brien tuli parajasti jälle meelemärku
sele. Ta-tõusis Peeli abiga püsti.
Mis siin juhtus?" Küsis ta wähe-maimu
rikkal näol. ..Mis minuga on juhtunud?"
..Te põrkasite millegi ivastu." ütles Rieder
asjalikult. ..Nüüd edasi. Tahaksin teile selgeks
teha. mis meid ootab, kui kõhkleme..."
..Põrkasin millegi wastu?" küsis Roger se°
gaseil silmil, kobades oma nägu.
..Jah. põrkasite." jatkas Rieder. ..Panqe
takele. Roger Brlen: mis me teeksime, kui me
tühjendatud taskutega, aga terme nahaga püü
seksime maale? Mis härra Harding teeks?"
..Miks ma põrkasin wastu?" Küsis Roaer
Brien ikka meel segaselt. ..Mille wastu siis..."
..Mke see ometi ükskord." ütles Rieder
kannatlikul häälel. ..Unustage see. Mis saab
siis, kui härra on maal ja kindlas kohas? Hiia
lasuur skandaal tuleb siis. eks ole? Härra Har
ding tahab siis nuhelda neid olusid, mis teaid
wüimalikuks. et mõis juhtuda see. mis juh
-s)arra Harding puistab siis awalikkuses
politsei ule raskeimate etteheidetega. Politsei
kellele see maga piinlik on. selt härra Hardina
ei ole mingisugune tawaline yärra Smith ivüi
- pingutab siis -ennekuulmatult Köi
.l. . .ei kurjategijaid kätte saada. Selleni'
ei lase Kirby asja mitte minna, sest Kirbn ia
e"LQ on u" targad küllalt, et seda
teada. Riisus peamad Kirby ja tema inimesed
leidma tee, mis hoiab neil selle pahanduse kas
'tr-w, iuhtub 3
nmjub 3[obcl(n mõne plahwatnse läbi pbbia
sus muutub asi Kirbyle oluliselt lihtsamaks'
politsei tunneb kiili ka siis huwi, aaa mitte
»eou'tub ""vamme kaela
peai istuv, mõistate seda?"
..Teie lõite mind." ütles Roaer linnkn
näbftul"Cfi^aHiÖCS "Te loite mind

kuses.

Noger naeris nürmilisclt.
..Tahate amaldada preili Hardingilc mul
jet. Tahate kasutada juhust, et püüda endale
rikast pärijannat."
Rieder läks näost kahmatuks. Siis tõstis
ta käe ja mirutas Rogerile keset nägu. Seda
polnud Roger Brienile, harjatööstur Brieni
pojale ümmarguselt kaheksakümmend/ poodi
meel mitte juhtunud. Ta maandus pöran
dale ja saatis oma maimu puhkusele. Henry
Peel hakkas kohe toünetama minestanu juures,
tõi mett ja puhastas ta nägu.
Rieder seifis sünge näoga juures.
..Tähendab, siis sellest peame loobuma." ttt
les ta kähisema! häälel. ..See ei tee kaasa.
Kuidas on lugu teiega, härra Stone? Teie
olete ometi nõus?"
Koka nägu wäljendas rõhutust. Ta paks
alumine huul ripnes lüdmalt alla.
..Jah, muidugi." ütles ta.
Riederit haaras meeleheide.
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Avati A. Jürgensteini mälestus

Danzig igal juhul Saksamaale

sammas
Poote loobugu sellest, mis talle antud „Versailles'i eksitusega"

Vändra kihelkonna rahvas austas oma suurimat poega
Berliin, 16. 7. Näiliselt inspireeritud
Pühapäev kujunes Vändrale suurpae maavalitsuse ning Pärnumaa elanikkonna nimel. ..Posti
Rooma ütleb üles lepingu Britiga
artiklis, mida võib pidada vastuseks „Ga
nimel, kelle juures A. J. töötas pikki aasta
vaks: Avati A. Jürgensteini mälestussam mehe"
kümneid, tõid pärja toim. M. Nurk ja A. Tiitsmaa, ter
zeta Polska" # hiljutistele kaalutlustele
mas. Rahvast oli kogunenud üle kihel vitades ühtlasi E. Laenu-HoiuUhisusc nimel. Samuti
Saksa-Poola läbirääkimiste kasulikkuse
Itaalia tahab käia oma teed
konna, arvult umbes 3000. Ka väljaspoolt asetas pärja E. Kirjanduse Seltsi esindaja J. Roos. Eesti
kohta Danzigi küsimuses, „Frankfurter
Liidu ja ajakirjanduse sihtkapitali valitsuse
Rooma, 16. 7. Teatavais Rooma ring gul vajalisi järeldusi niisugusest seisukoha oli rohkesti inimesi tulnud. Kohal oli ka Ajakirjanike
tervitused ja tänusõnad korraldavale toimkonnale ütles
Zeitung" annab mõista, et Danzig
A.
Jürgensteini
perekond:
lesk
koos
5
tüt
konnis
ennustatakse
Itaalia-Inglise
16.
ap
muutumisest. Itaalia on otsustanud kaitsta
toim. O. Mänd. Ta märkis, et A. Jürgenstein on meie
peab igal juhul tagasi pöördu
rilli 1938. a. kokkulepete ülesütlemist. Gayda oma õigust ja käia oma teed kindlate sõp rega, pojaga ja väimeestega, puudusid üks kutselistcst ajakirjanikest esimene, kellele on püstitatud
ma Saksamaa külge. Kui ei ole tege
tütar ja kaks väimeest. Ka lapselapsi oli mälestussammas, ja rõhutas ühtlasi A. J. suurt kasva
mist muuga, kui vaid jätta Danzig oma artikkel „Giornale dTtalias" näib andvat rade-seltsis, juhtugu mis tahes.
tulnud.
tuslikku mõju ning eeskuju praeguse põlve ajakirjani
sellele
kuuldusele
kinnitust.
Gayda,
võttes
praegusse seisukorda ja säilitada tema la
Mälestussamba pühitsemise toiming algas hommikuse
kele, kellest paljud A. J. koolist on läbi Ühtlasi
Juba Grandi ärakutsumine suursaadiku piduliku jumalateenistusega, millele lõuna ajal järgnes andis toim. Mänd edasi ka „Päeva!ehc" toimetuse õn
husolek Saksamaast, kirjutab leht, ei ole ettekäändeks välismaa ajakirjanduses ilmu
nud
kommentaare
ühenduses
Londoni
suur
kohalt Londonis ja nimetamine kohtumi samba avamine. Vändra organisatsioonid, eesotsas kaitse nitlused korraldajaile, sest A. J. kuulus ka ..Päevalehe"
midagi, mille üle võidakse läbirääkimisi
kaastööliste peresse.
ju tuletõrjega ning nende orkestritega, kogunesid
pidada, ei Danzigi küsimuses ega ka saadiku Grandi nimetamisega kohtuminist nistriks, laskis aimata, et Rooma senises liiduga
aleviku südamesse, kust suures rongkäigus mindi güm
Kõigi Vändra organisatsioonide ühise tervituse ütles
riks,
vihjab
Itaalia-Inglise
suhete
jahene
poliitikas Inglismaa suhtes on valmimas pä naasiumi juure, mälestussamba ette. Haridusminister edasi
Inglise valitsusega. Tuletades meele pea
koolijuhataja Nõmtak. Riigivolikogu hariduskomis
minister Chamberlaini viimast seletust misele ja seletab, et Rooma mõistab teha ris põhjalik pööre. Grandi oli Itaalia-Briti koi. Jaaksoni saabudes algaski avauiistoiming. Korral joni ja haridusliidu poolt võttis veel sõna E. Särgava.
toimkonna esimebe lir Virkuse avasõna järele
Telegraafi teel olid tervitanud teedeminister N. Viitak.
alamkojas ühenduses Saksa-Poola suhe sellest järeldusi. On kõneldud Itaalia sei lähenemise pooldaja, millist joont ta püü dava
haridusminister koi. Jaaksoo mõnede soojade sõnadega
J. Tõnisson, M. Härma, ~Vanemuine", Tori Muuseumi
sukoha
muutumisest
Inglismaa
suhte,
kir
dis
jatkata
viimase
ajani.
Roomas
aga
pu
tega, leht tähendab, et Inglise peaministril
kadunud kultutirtcgelase hindamiseks avas samba kat
j. t.
on õigus. Danziglüsilc võiks olla vaid ka jutatakse edasi, ent see on ebatäpne. See husid teised tuuled ja nagu eeltoodust on test. Siis pidasid vaimulikud õpetaja Lubcrg Lihulast ühing
Lõppsõna ja tänuavalduse järele komitee liikme Tets
oli
Inglismaa,
kes
1935.
a.
muutis
põhjali
näha, viivad need tuuled Rooma ja Londoni ja õpetaja Raudsepp Vändrast ning preester Tamm manni poolt lõppes ilus talitus ühislauluga. Omaksed
suks, kui Saksa ja Poola suhted oleksid
siirdusid Jürgensteinidc kodusse ~Piista" tallu lõuna
korraldatud. Tegelikult Poola tagamaa on kult* oma poliitikat Itaalia suhtes, asendades vahel 1938. a. sõlmitud lepingu ülesütlemi Vändrast vaimuliku talituse.
Järgnes rvlk. E. Särgava kõne A. Jiirgcnstcinist kui
söögile. Siin elustati kauneid mälestusi heast mehest
väga oluline Danzigi sadama arengule. Ent vaenu ja mittearusaamisega sõpruse ja sele. See leping käib kogu Vahemere bas kultuurja Isast ning käidi A. J. kalapüügikohtadcl Vändra jõel.
ja poliitikategelasest ning ajakirjanikust.
samuti 011 tähtis, et poolakad korraldaksid arusaamise. Itaalia teeb sobival silmapil seini kohta, haarates ka Aafrika ranniku.
Vändra aleviku» oli õhtul pidu.
Tervituste ja õnnitluste sarjas sai esimesena sõna
oma suhteid Saksamaaga võimalikult sõb
Pärnu maavanem Marksoo, kes tervitas ja tänas Pärnu
ralikus vaimus. Saatus on meie vahele dcgä ainult siis, kui Poola loobub millestki, leemi vahele segavad, seda parem, ütleb
seadnud äärmiselt raske probleemi. See mis talle anti Versailles' eksitusega. Mida leht.
probleem on korraldatav rahuliste abinõu vähem inglased või teised sellesse probPalamuse laulupidu
Tuhandeid inimesi võttis osa peost

Gamelin sõja korral Briti-Prantsuse
vägede ülemjuhatajaks
Runciman loodava mereministeeriumi juhiks
London, 16. 7. „Sunday Ghronicle"
teatab, et Inglise ja Prantsuse sõjaminis
teeriumide vahelisel kokkuleppel seisavad
Briti ja Prantsuse armeed sõja korral
Prantsusmaal kindral Gamelini ühise juha
tuse all. Selle ülemjuhatuse raames säilitab
Briti kindral Ironside juhatuse Inglise
ekspeditsioonikorpuse üle. Seoses sellega
teatab „Sunday Express", et Inglise üle
merejõudude praegune inspektor kindral
Ironside sõidab pühapäeval Varssavi, et

alustada Poola kindralstaabiga läbirääki
misi ulatusliku koostöö sisseseadmiseks
Prantsuse, Briti ja Poola õhuväe vahel. Ar
vatavasti saadetakse varsti ka üks Briti
lennukite emalaev Gdyniasse.
London, 16. 7. „Sunday Chronicle"
teatab valitsuse kavatsusest luua sõja kor
ral mereministeeriumi lord Runcimani juh
timisel. Mainitud ministeerium võtab en
dale kontrolli reisi- ja kaubalaevade, laeva
ehituse ja muude küsimuste üle.

Läbirääkimiste tähtaeg

Mongoollaste pommiretk

lahtine

H s i n k i n g, 16. 7. (ETA) (Havas) Do
mei agentuur teatab, et Nõukogude-VälisMongoolia lennukid on pommitanud Fular
ki linna, mis asetseb Harbiinist loode pool.
Seejuures on 9 isikut saanud raskesti vigas
tada. Mandžükuo välisminister on tõstnud
energilist protesti Välis-Mongoolia valit
suse juures.

London, 16. 7. (ETA) (Reuter) Aru
anne eelläbirääkimistest Briti suursaadiku
Craigie ja Jaapani välisministri Ärita vahel
on saabunud Londoni, kus see on praegu
kaalumisel. Reuteri diplomaatliku korres
pondendi teatel ei ole veel kindlaks määra
tud tähtaega uueks läbirääkimiseks.
Suri Briti end. merejõudude
juhataja
London, 16. 7.
(ETA) End. esi
mene merilord, ad
miral sir Roger
Backhouse, kes al
les kuu aega ta
gasi lahkus ame
tist tervislikel põh
jusil, on laupäeval
surnud Londonis
60 a. vanuses.

tennuõnnetus Cianoga
Pariis, 16. 7. (ETA) (Reuter) Siia
saabunud teate järele pääsis krahv Ciano
lennuõnnetusest Barajasi aerodroomil, mis
asetseb Madridi lähedal. Lennuk kaldus
maandumisel küljeli ja pidi peagu ümber
minema. Lennuk kaotas ühe ratta. Keegi
lennukisolijaist ei saanud vigastada.

Tar t u, 16. 7. Pühapäeval toimus Pa
lamuse 5. kihelkondlik laulupidu, millele
oli kogunenud tuhandeid inimesi.
Laulupäev algas kell 3 p. 1. kontsert
jumalateenistusega Palamuse kirikus, kus
teenisid Tartu praost A. Kuusik, Laiuse
õpetaja J. Järve ja Äksi õpetaja J. Konsin.
Pärast jumalateenistust toimus pidulik
rongkäik seltsimaja juurest laulupäeva
platsile. Laulupeo platsiks oli kiriku Õu
Peo avas korraldava toimkonna nimel õpetaja A. Kerem, kes tervitas eriti vana
rahvasangarit Jaan Tõnissoni ja maestro
J. Simmi, kellel Palamuse laulupäevaga jäi
selja taha 150 laulupeo juhtimine. Mõle
mad said suurte kiiduavalduste osaliseks.
Peokõne pidas prof. Jaan Tõnisson, kelle
kõnetooli ilmumisel aplodeeriti kauakest
valt.

Oma kõnes peatus Jaan Tõnisson meie
laulupidude ajaloo juures ja eriti Jakob
Hurda peokõne juures meie esimesel üld
laulupeol 70 a. tagasi, märkides, et Hur
da poolt üles tõstetud põhimõtted ja rah
vuslikud nõuded on elulähedased ka täna
päeval. Edasi puudutas kõneleja meie rah
va koolihariduse küsimust. Ka märkis kõ
neleja, et aeg nõuab meilt kõigilt seisu
koha võttu rahvusliku tuleviku piires.

EÜS suvipäevad Helmes

H. Sumberg, kes kuulutas ka EÜS suvipäevad
ametlikult lõppenuks, õhtupoolses mitteametlikus
kavas ette nähtud mitmesugused huvisõidud li

Laupäeval algasid Eesti Üliõpilaste Seltsi suve
päevad Helmes, mis lõppesid eile. Laupäeva lõu
nal algas vilistlaste ja ks<v. ksv. saabumine Helme

Briti sõjaminister liore-Belisha (keskci) Prantsus
maale saabumisel. Teda võtavad vastu Prantsuse

kodumajandus- ja põllutöökeskkooli. Laupäeva õh
tul saabus ka Tartust kolm bussitäit suvepäeva

mercminister Cesar Campinchi (vasakul) ja kindral

Esimese päeva kavas oli perekonnaõhtu, mil
lest võttis osa üle 300 inimese. Järgnes lõkketuli,
millel viibisid ka kohalikud elanikud. Lõkketule
juures pidas kõne vii. A. Käsp r a, kes, tuletades
meele vanade eestlaste õitsitulesid ja sidus nüüd
peetud lõkketule ka tehtud tööle. Laulu ja kes
kusteluga veedeti aega lõkketule juures kuni hilis

Mouchard (paremal).

N.-7õesuu tervismuda uurimisele
Eesti tervishoiu mstituudi juh. prof. K. S c h I o s s

mann viibis N.-Jõesuus, et selgitada Kudruküla ter
vi&niuda. Koos linnapea J. Lu s t i ja ajakirjanikega
käidi Kudruküla soos, kus teostati kaevamisi. Prof.

Schlossmanni arvates Kudruküla muda sarnlevat suu
resti Odessa tervismudale, kuid olevat lahkuminev
Kuressaare kui ka Haapsalu tervismudast. iMilliscd

raviomadused on Kudruküla tervismudal. selgitab
analüüs

dest osavõtjaid.

ööni.

Pühapäeva hommikul pärast einet toimus juma
lateenistus Helme ordulossi varemeis. Jumalatee
nistusel pidas liturgia vii. õp. llustal ja jutlus
tas vii. piiskop H. P. Paha mägi.
Jumalateenistusele järgnes samas kohas rahva
koosolek. Koosoleku avas ksv! Toivo Tuviste, kes
palus sõna võtta vii. prof. H. Kruusi. Koosoleku
lõppsõna lausus EÜS vilistlaskogu esimees vii!

Järgnes ühendatud segakoori kontsert
J. Simmi juhatusel ja ühendatud pasuna
kooride kontsert F. Söödi ja O. Tamme
juhtimisel.
Laupäev lõppes „Libahundi" ettekande
ga Kurema Tuletõrje Seltsi saalis. Siin pi
das peokõne A. Teppan.

gemasse ümbrusse.

Üldiselt suvipäevad õnnestusid hästi, kuna päe

vadest osavõtjate arv tõusis pühapäeval üle 400.

8000 inimest NarvaOõesuu
iennupäeval
Narva, 16. 7. Lennupäeva tõttu oli eile suur
rahvasterändamine Narvast Jõesuhu. LennupSeval,

mis toimus rannas, oli ligi 8000 pealtvaatajat, mis
on ühtlasi Narva-Jõesuu rannaelu tänavuseks rekor
diks. Lennudemonstratsioonidega esinesid 4 mootor

ja 1 purilennuk. Erilist publiku poolehoidu võitis
leitn. A. K u i s k oma vigurlendudega.

Suure soojuse tõttu juhtus N.-Jõesuus ka õnne
tus— Tursamäel elutsev Ludmilla Smolkov sai
päikesepiste ja toimetati Narva linna haiglasse.

Admiral Backhouse

Admiral sir Rogcr

sündis 1878. a. Saa
nud merekooli »,Bri
tannial", ta astus

Inglise laevastiku tee

Rekvireeritakse Böömi- ja

nistusse. Olles juba
leitnandi auastmes,
sai ta suurtükiväeohvitseri erihariduse. Ta võttis
osa maailmasõjast paljudel Inglise sõjalaevadel.
Nii tegutses ta ka sõja ajal kapteniks ülendatuna
lipulaeval „Lionil" ristlejate suurtükitule juhina.
Backhome

Karmilt keelatakse Tšehho
slovakkia endise sõjaväelise
mundri kandmine

Vähe aega enne maailmasõja lõppu viidi Backhouse

üle eriülesapnete täitmiseks admiraliteedi kindral

staapi, kus ta 1920. a. nimetati osakonna ülemaks.

Kaks aastat hiljem nimetati ta lahinglaeva „Ma
laya" komandöriks. Pöördudes 1928. a. jälle ad
miraliteedi juure tagasi, ta nimetati Briti Vahe
mere-laevastiku teiseks admiraliks. 1035. a. sai
temast Inglise ködulaevastiku juhataja. Läinud
aasta septembris sai ta esimese merilordina võtta
vastu lord Chatfieldi järele laevastiku ülemju
hatuse.

gfff.ÜfffiröÜfcK
...
on moJuvalm vahcnd karbes-

Kfl i* TJ tc* 'ut'kate, koide jne. vastu.
. Proovitud ja soovitatud Uli

kooli Entomoloogia Katse
jaama poolt.

Berliin, 16. 7. (ETA) (Havas) Sak
sa siseministri korraldusel rekvireeritakse
kohe Böömi- ja Määrimaa kinnisvarad, mi
da Tšehho-Slovakkia valitsus kasutas sõja
väelistel eesmärkidel. Need antakse Saksa
sõjaväe administratsiooni alla.
Praha, 16. 7. (ETA) (Havas) Tšehhi
kaitseministeerium avaldab kõmmuni kee,
mille järele keelatakse karmilt alates 1.
augustist Tšehho-Slovakkia endise sõjaväe
lise mundri kandmine.
Tšehho-Slovakksa armee
likvideerimine

Keemiatööstus
4 „AKS"
Tartus, Aleksandri 46.

<5 miljonit Rootsi riigikaitseks
Stokholm, 16. 7. (ETA) (Pat) Ku
ningas Gustaf V kiitis heaks uued kredii
did 63 miljoni krooni ulatuses, mis on mää
ratud riigikaitse otstarbeks, peamiselt kee
milise õhurelvastuse ja kahurväe laske
moona täiendamiseks.
270 km pikkune kanal 30 päevaga
Moskva, 16. 7. (ETA) (Havas) 1. augustil
algab 270 kilomeetri pikkuse kanali ehitamine,
mis saab nimeks „Ferghanahi suur kanal". Kanali
ehitustööd peavad lõppema 30 päevaga. 16.000
kolhoosnikku, nende hulgas 10.000 naist ja 2000
inseneri ja tehnikut võtavad osa neist töödest, mil
lede eesmärgiks on niisutada 500.000 hektaari puu

villaistandustc maa-ala Kcrghana orgudes Usbeki
stanis. 15 miljonit kuupmeetrit mulda tuleb välja
kaevats

"Admiral Hipper" lahkub

Määrimaa kinnisvarad

Praha, 16. 7. (ETA) (Havas) Saksa
võimud on kindlaks määranud tähtpäeva,
millal peavad olema likvideeritud TšehhoSlovakia endise armee mitmesugused admi
nistratsioonid. Nii on motoriseeritud ük
suste juhatuse likvideerimiseks ette nähtud
1939. a. juuli lõpp; armeekorpuste juhatu
sele septembri lõpp ja kaitseministeeriumile
detsembri lõpp.
Prantsuse sõjaväeline missioon
Istanbulis
Istanbul, 16. 7. (ETA) (Havas) Prantsuse

sõjaväeline missioon kindral Hutzingeriga eesotsas
saabus täna hommikul Istanbuli, kus ta võeti vastu

Paremal: ~Admiral Hipperi" komandör Heye pärja asetamisel Vabadussõjas langenute mausoleumis; vasakul: Tallinna komandant kolonel Junkur ja Saksa saa
dik 11. Frohwein sõjaväe kalmistul piir ja asetamise momendil

sõjaväeliste atašeede poolt. Missfoon sõidab õhtu!
Ankarasse. Külaskäigu kestvus ei ole veel teada.

Tiina õhtul lahkub Tallinnast Saksa rist
leja „A d m i r a 1 H i p p e r".
Külastuse puhul korraldas Saksa saadik
laupäeval kell 5 teeõhtu, millest võttis osa
valitsuse liikmeid, diplomaate, ohvitser
konna esindajaid ja avaliku elu tegelasi.
Eile korraldas kohalike riigisakslaste
ühing saksa mereväelastele väljasõidu
Haapsallu, millest võttis osa 60 mereväe-

kindral Halis bey lktay ja paljude teiste Türgi kõr
gemate ohvitseride ja Prantsuse suursaatkonna

USA—Prantsuse lennuliin
London, 16. 7. (ETA) (Reuter) Vesilennuk
..Lieutcnant de Vaisseau Paris" saabus kümne rei
sijaga pardal Biscarosse'i pärast tunnilist pea
tumatut lendu Port Washingtonist. See on esimene
otsene teenistuslend ühendriikide ja Prantsusmaa
vahel.

last 3 ohvitseri juhtimisel. Pühapäeval kell
Viili toimus Oleviste kirikus jumalateenis
tus, millest võttis osa ristleja meeskonna
liikmeid eesotsas ohvitseridega. Kell 1 päe
val asetas Admiral Hipperi" komandör
pärja Vabadussõjas langenute mälestus
sambale sõjaväekalmistul. Kell Vas p. 1.
toimus ristleja pardal pardapidu, mil
lest osa võtma oli kutsutud meie kõrgemaid

sõjaväelasi, diplomaatkonna ja avaliku elu
esindajaid.
Täna kell 1 päeval annab ristleja ko
mandör laeva pardal iahkumiseine kitsa
male ringkonnale.
Laupäeval ja eile külastasid laeva mees
konnaliikmeel linna.

4

Nr. 190

l7. juulil 1959

PMovaleht

Loomakaitse Liidu

„Siin ei saa ma millestki aru!"

kongress Viljandis
Mustlastele keelatagu hobuse
kauplemine
Pühapäeval peeti Viljandil „Koidu" taalii Eeiti Loo*
makaitte Liidu 11. asemikekogu koololek, millelt v&ttii
oia loomakaitie eeltiide tegelasi üle maa. Kongress algas
kell Hl2 päeva] liidu esimehe dir. P. Pätti avakõnega,

mille järel kongressi juhatusse valiti dir. P. Päts Tal
linnast, prof. E. Vau Tartust ja dr. V. Saar Viljandist,
kuna sekretariaat moodustati koosseisus H. Tekkel

ja F. Islandi Nõmmelt ning A. Linnamägi Viljandist.

Politsei on pa
lunud Mlkit, et
ta oleks talle
abiks ühe roima
ri paljastamisel,
kelle nimeks on

Must Tont ja
kes varastab

ainult päeva
pildisparaate!

Liidu tegevusest andis ülevaate dir. P. Päts, märki
des, et liidul on tulnud võidelda majanduslike raskus
tega.

Edasi kõneleja puudutas zooloogiaaia ellukutsumise
küsimust ja liidu kaasalöömist sellele üritusele.
Ludu tegevuse aruande esitas liidu sekretär H. Tek
kel, kes rääkis tuleviku kavatsustest. Liit on töötanud
selles suunas, et loomade tapmise eel sünniks loomade
uimastamine. On püütud seda kavatsust reaalsele pin-'
nale viia ka maal. Selleks pöörduti põllutöökoja poole.

Liidul oli möödunud aastal tulusid 920 krooni ja
kulusid 838 krooni. Aruanne kinnitati, samuti võeti

Suvituselu

vastu eelarve 1235 kr.
Kongressi päevakorras refereerisid Viljandi linnaarst
V. Saar rituaaltapmiseit ja eeluimastamisest, prof. E. Vau

Pariisi salaluure-afäär paisub suuremaks
6000 nädalalõpu veetjat Pärnus. pühapäev kujuEsimeseks tõsiseks suvjtuspaevaks. Vee
tõusis ootamata 2o kraadile, õdutemp

loomakaitse seadusest Saksamaal ja loohiäkaitse tegelane

Aleksander Tamm loomakaitsest üldiselt. Võeti vastu

Sadu läbiotsimisi kodudes ja ülekuulamist. Aubin ja Polrier võtnud sakslastelt vastu kokku 4%
miljonit. Arreteeritud ajakirjanikud kahjustasid riigi julgeolekut

rida resolutsioone, milles soovitakse loomakaitse seaduse

kiiremat maksmapanemist. Pöördutakse ka haridus
ntini6teeriumi poole, et koolides ja lasteaedades seataks
sisse loomakaitse õpetus. Kohustatakse loomakaitse liitu
astuma samme, et loomapiinamiie eest saaks kõrgema

karistuse, nimelt 3 kuu asemel kuni 6 kuud, ja raha
trahviks 500 kr. Veel otsustati pöörduda raudteetali*
tuse poole palvega, ei toomadevedu raudteel sünniks
humaansemalt. Samuti avaldati soovi, et koerte ketis
hoidmisele tehakse lopp. Lõpeks võeti vastu resolut
sioon, et keelataks muitlistel ümberhulkumine ja loo
madega äritsemine

Eesti Loomakaitse Liidu juhatusse valiti dir. P. Pats

Tallinnast, J. Paulsen Nõmmelt, V. Saare Viljandist.

H.Tekkel Nõmmelt, J Välbe Narvast, prof. E.Vau Tartust.

J. Konso Rakverest, T. Sallert Nõmmelt ja E. Katte
maa Tallinnast.

Põltsamaa UENU suvipäevad
Viljandi, 16. 7. Laupäeval ja pühapäeval

peeti Põltsamaa ÜENÜ Viljandimäa suvipäevad, mil

lest võttis osa 6—700 ÜENÜ liidet Viljandimaalt.
Suvipäevad algasid laupäeval kergejõustiku
võistlusega staadionil, õhtul oli Põltsamaa linna
pirgis korraldatud lõkkeõhtu, kus kõneles ÜENÜ
üidinštruktor Uudeküü.

Pühapäeval algasid pidustused kell 3 p. 1. ühise

rongkäiguga läbi linna Vabadusväljakule, kus ase

tati pärg Vabadussõjas langenute mälestussambale.

Kõneles maavanem Kolb, kuna vaimuliku tali
tuse pidas õpetaja Frei, kes õnnistas ka Põltsa
maa osakonna lipu. Aktusekõne pidas majandus
ministri abi A. Ke 11 er, kes on ÜENÜ Keskjuha

tuse esimees. Tervitusi oli saabunud rohkesti, teiste

hulgas prof. J. Tõnissonilt, Viljandi maavanemalt j.
t. Haridusministeeriumi nimel ütled tervituse ko
halviibiv kirjanik J. Jäik.
Pidustused lõppesid pühapäeva õhtul.

Metsloomade rohkus Virumaa
metsades
HeinaÜßed hädas karudega

Haruldase vaatenildi tunnistajaks olid laupäe
val Kuremäe naised, kes Kuremäe lähedal metsas
viibisid marjul. Koduteel sattusid naised metsava
helisel tee! kahele suurele karule, kelle lähedal olid

ka kaks karupoega. Karuisa laskis kuuldavale viha
se urina, millest naised ehmusid ja metsa laiali
jooksid. Hiljem, kui naised jälle teele tagasi julge

Lähemad päevad toovad selgust
Pariisist teatatakse: Salaiuure-äfäär ja kahe

prantsuse ajakirjaniku arreteerimine erutavad endi

Fransäiseu klnnitAb, et Aubin ja Poirier said välis
maa Agentidelt raba pankröttijäanud filmiühingu

selt laialdasi ringkondi Prantsuse avalikus elus.
Ajalehed pühendavad loole erakordselt palju tähe
lepanu, nõudes karmi juurdlust kogu juhtumi koh

„PäthA Natban'l" aktsiate ülesoštnliseks, kuna olnud
kavatsus sAda filmiühingut propagandaäparaadiks

ajakirjandus, avaldades terve reä isikute üime
tähed, kes üht või teist viisi pidavat olemä ühen

si lehed ka üht noort austria krahvinnal, kelle

ta. Eriti energilist kihutustööd arendab pahempoolne
duses avastatud salaorganisatsiooniga.

„Ce Soir" kirjutab, et
PRAEGU ON ARRETEERITUD JUBA 6 INI
MEST, JA NIMELT 4 PRANTSLAST JA KAKS
SAKSLAST.
Liht arvab, et juba lähemail päevil võib oodata
ametlikku teadet, mis toob asjasse selgust.

Eritise huviga oodati Pariisi ajalehe „Le

TempsM" seletust. Nagu teatatud, Uks arreteeritud

ajakirjanikest Aubin oli lehe informatsiooni
osakonna toimetaja. Kuna „Le Temps" laupäeva
hommikul ei ilmunud, levis kuuldus, nagu poleks
leht ilmunud ühenduses Aubini arreteerimisega.
Neil kuuldustel ei olnud siiski alust, sest „Le
Temps", nagu teisedki lehed, ei ilmunud eelmise
päeva riigipüha tõttu. Sama päeva õhtuses välja
andes „Le Temps" kinnitab kategooriliselt, et Aubi
ni töö ei puutunud ei lehe toimetamisse, ei admi
nistratiivsesse ossa, ei ka välismaa-osakonda. Aubi

nil olevat olnud tegemist vaid sisemise informat
Ühtlasi „Le Temps" avaldab mõned üksikasjad
Aubini arreteerimise kohta. Ajakirjanik oli kutsu

siooniga.

tud kohtusse, et ta annaks tunnistusi süüasjas, kus

figureeris kaks välismaalast. Aubini tunnistused
olid sellised, et

muuta.

Tihedalt seose», salaluure-looga nimetavad Parii

nime ci avgldätä ja kes oli mõne aja eest saabunud

Berliinist Päriisi. Krahvinnal olnud Pariisis poliiti
line £along; kus käinud koos niräekaid seltskonna
tegelasi ja polütlkamõhi. Seal õn ka ajakirjanikel
olnud võimalus kohata juhtivate isikutega, sol&ida
nendega sidemeid ja saada vajalikku informatsioo
ni. Salongis olevat ka

PÜÜTUD LUUA POLIITILIST ÕHKKONDA,
MIS OLEKS SOODUS SALALUURE AFÄÄRI
ORGANISAATORITELE.
Milgi põhjusel aga hakkäl prantsuse vastuluure
kränvinnät kahtlustama ja siis hakati täpsemalt
silmas pidama nii daami ennast kui ka neid isikuid,
kellega ta Prantsusmaal kokku puutus. Kui krahvin

nal taheti arreteerida, õnnestus tal põgeneda üle
piiri. Ta oli Pariisis pidanud ühendust kahe saks
lasega, kes kohe vangistati, ühtlasi leiti ka loetelu
rahasummade kohta, mis oli maksetud Prantsuse
kodanikele ja nüüd asuti uurimist jatkama.
Mõnede teadete järele on vangistatud ajakir
janikud Aubin ja Poirier juba tunnistanud rahasum
made saamist.

AUBIN TUNNISTAS, ET TA ON VÕTNUD
VASTU SAKSLASTELT 1 MILJON FRANKI,
KUNA POIRIER TEATAS, ET TA ON SAA
NUD 3 MILJONIT 500.000 FRANKI.
Nad olevat aga olnud arvamisel, et mehed, kes

TA ISE KOHE SEALSAMAS KOHTUSAALIS loovutasid neile nii suured summad, olid Prantsuse

ARRETEERITI
ja anti kohtu-uurija korraldusse. Mõjuvõimsa prant
suse lehe toimetus. teatab omapoolt, et tal ei olnud
vähimatki aimu oma kaastöölise reetlikust tege
vusest.

Ka parempoolne ajakirjandus pühendab ajakir
janike arreteerimisele palju tähelepanu. „Action

sõbrad ja et kogu tegevus taotleb parimat Prant

juures. Kõik juurdluse niidid, nagu juba teatatud,
viivad siiani kurikuulsa saks? agendi Abezi juure,
kes oma ajal püüdis avaldada mõju präntšuse
ajakirjandusele ja poliitilistele tegelastele, ning
nüüd selgub, organiseeris ühtlasi salaluurekeskust.

Abez elas pikemat aega Pariisis ja olevat saanud

iga kuu ..esinduskuludeks" 2000 naelsterlingit.
Ühenduses salaluure afääriga on Prantsuse polit

sei võtnud salajase valve alla umbes 150 kahtlast
Isikut. Juurdlust jätkatakse kõige energilisemalt.
Vaatamata sellele, ät enamus lehti soovitab oma

lugejaid säilitada rahu. liiguvad Pariisis ühenduses

arreteerimistega kõige uskumatumad kuuldused. Ra
hulikumaks jäädi alles pärast seda, kui peaminister

Daladier andis käsu avaldada teade viimaste sünd
muste kohta

Selles teates märgitakse, et enamuses linnas
ringi liikuvaist kuuldusist on mitte ainult ebaõige
vaid otse fantastiline. Daladier teeb üldsusele tea
tavaks, Ct seekord on tegemist vaid isikute arre
teerimisega, kes

OLID ASTUNUD ÜHENDUSSE VÄLISMAA
AGENTIDEGA JA OLID SAANUD NEILT
SUURI RAHASUMMASID.
Need isikud on rikkunud spionäaži vastu võitlemise

seadust ja on oma käitumisega kahjustanud riigi
sisemist julgeolekut. Teates märgitakse, et Prant
suse valitsus peab vajaliseks arreteeritud isikute
tegevuse põhjalikku selgitamist. Daladier hoiatab
aga, et juurdluse materjale ei kasutataks poliitilise
esmärgiga või poleemikaks, mis praeguses olukor
ras on lubamatu.
Peaministri teadaanne lõpeb sõnadega: „Kogu
Prantsuse rahvas mõistab üksmeelselt hukka arre
teeritute käitumise ja valitsus otsustas sellele teha

susmaale.

lõpu."

Hommikused inglise lehed teatavad, et juurd
lus selles salaluuteloos on usaldatud tuntud kohtu

Pariisis pöörati tähelepanu sellele, et peami
nister Daladier pidas laupäeval pikemat aega nõu
kohtuminister Marchandeauga. Viimane, nagu tea
tatakse, tegi peaministrile üksikasjalise ettekande

uurijale Bonny'le, kes etendas tähtsat osa Stavisski
loo selgitamisel. Bonny töötab nüüd vastuluure alal

niinimtatud teises büroos Prantsuse kindralstaabi

juurdluse tulemusist salaluure loos.

sid tulla, olid karud juba kadunud metsapadrikusse

Päev varem olid kohalikud elanikud sattunud

metsas ilvese perekonnale, kus vanad kiskjad saaki

varitsedes õpetasid ka oma nelja Tavaliselt
on ilvesed kahe ja kolme pojaga ning nelja pojaga
ilvese perekonda peetakse juba harulduseks. Alu
tagused põlismetsad Kuremäe ümbruses on viima
sel ajal kuulsaks saanud oma haruldaste metsloo
made rohkusega Kui mõned aastad tagasi meie met

sades karud, ilvesed ja põdrad olid muutunud juba
haruldasteks, siis on neid eriti viimastel aastatel
Eõlismetsadesse
rohkesti
ja
ohalikud elanikudväga
on neid
sagelielama
näinudasunud
üsna ela
mute lähedal. Nagu Kuremäe elanikelt kuuldub, on

sealsed heinalised hädas karudega. Kuna karu tea
tavasti väga maias on piimale, siis on ette tulnud
rida juhtumeid, kus mesikäpad joovad tühjaks hei
naliste piimapudelid ja söövad ära ka toidupoolise.

Leedu naiskodukaitse juhid
Viljandimaal
Leedu naiskodukaitse esinaine ja peasekretär kü
lastasid neiii päe<vil Olustveres naiskodukaitse esi

nftibt pr. E. Männikut, kelle poolt külalistele oli
korraldatud vastuvõtt. Leedu naiskodukaitse juhti

vad tegelased saabusid Soomest, kus nad võtsid osa
sealse naiskodukaitse pidustusist.
Oluistrveme oli sefles puhuks palutud ka naiskodu

Tartu töölised pole rahul töölis
kojaga
Valiti tööliskoja kandidaate.

kaitse juhtivaid tegelasi Viljandist. Koosviibimisel
andsid pr. Männikule, pr. Möksile ja pr. Koikile üle

töö jätab soovida ja kauemat aega valitsevad nOnde
kahe esinduse vahel lahkhelid. Nüüd püüti leida vöi-

avaldati heameelt selle üle,- et Balti riikide naiskodu
kaitse töö aasta-aasta.lt on süvenenud. Leedu daamid

Leedu naiskodukaitse märgid. Pr. Männik'omakorda

I HH Mihkel Aitsama ajaloolise jutustuse 111 jagu illlHßlfflOWHllilllll
Aastate möödudes
On möödunud aastaid.
Laanekotkas on Veskioru pärispere
mees. Ta ehitas veski ümber, täiendas
sisseseadet püülisõelaga haruldusega
maaveskite kohta. Ta ostab talupidajatelt
ja mõisadest vilja, töötab ümber ja saadab
jahud ja tangud linna müügile.
Peale Tõnu lahkumist kippus Laanekot
kas jääma nukraks, tundma end üksildase
na. Kogu oma kurvastuse Tiiu pärast upu
tas ta püsivasse töösse. Täie innu ja hoo
lega on ta töötanud aastaid ja kõikjal on
käinud kaasas taevaõnnistus. Ta võib en
nast pidada jõukaks meheks.
Laanekotkas on jäänud vallaliseks.
Ootama pruutide juurekasvu, nagu ta kord
naljatoonil Tõnule tähendanud. Tõnu ase
mel on uus veskipoiss; mitte küll Uuemõisa
mehi, aga kõigiti hakkaja noormees. Vana
Madli jalg on jäänud töntsiks ja ta on an
nud aset noorele tüdrukule, kes talitab
karjaaias ja köögis. Külas räägitakse, et
temast saavat tulevane möldriemand.
Laanekotkas ise teab sellest kõige vähem.
Jõukus pole Laanekotkast rahvale võõ
raks teinud. Ta ei taha end võõraste sul
gedega ehtida, on jäänud tõsiseks maa
meheks. Oskab käituda sakstega, linna
kaupmeestega ja talumeestega. Seda on ta
õppinud mõisas preili teenistuses, seda on
õpetanud talle elu ise.
Nõmme karjamõisa rendikontraht on
läbi ja Mats läks peamõisa seda uuenda
ma. Küsis koguni, kas parunihärra ei
müüks karjamõisat päriseks. Parun tegi
suured silmad: mis see Mats õige mõtleb!
Saks ei mõtlegi karjamõisat müüa; ta
lõpetab rendi vahekorra hoopis ära. Võtab
jüripäevast mõisa tagasi.
Mats ehmus sellise jutu üle. Kõik ta
kauplemised ja palved ei mõjunud. „Jür>

Rõhutati, et Leedu ja Eesti naiskodukaitse koos
töö peaks veelgi süvenema.

Tartu Töõlisühingute Keskliidu nõukogu, ameti
ühinguta juhatused ja töölisvanomad pidasid ühist
koosolekut, kus arvustati vahekorda tööliskojaga.
L6iti, et ametiühingute ja tööliskoja vaheline koos

LAANEKOTKAS
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andis leedulastele kaasa mälestusesemena naiskodu
kaitse embleemiga tassid.

päevaks olgu karjamõis tühi," oli saksa vii
marte sõna.
Koju jõudes rääkis Mats naisele kurba sõ
numit, tütrelegi saadeti linna sõna. Vana
mPeš sõitis ringi mitmes kihelkonnas, käis
teises maakonnaski. Raha tal oli, jõuaks
rentida isegi rüütlimõisa, kuid kõikjal saa
deti tühjalt tagasi. Igal pool üteldi kin
del ei.
Keiser Aleksander I oli annud loa mõis
nike maakrediitseltsi asutamiseks ja laskis
riigikassast maksa miljonid rublad uue
panga talituskapitaliks. Mõisnikud pää
sesid võlakoormast ja võisid laiendada
suurmaapidamist. Ähvardav pankroti
tont oli möödas. Misjaoks talumehele
karjamõisaid rentida, kui muidu läbi saab.
Pealegi on karta, et talumehed tikuvad vii
maks aadliridadesse, saavad hääleõiguse
maapäevadel.
Nii hoiti kõikjal kokku ja Mats jäi ko
hata. Hakaku kas või talu pidama ja mõi
sat orjama. Linna võiks ju asuda, aga seal
sureb vanamees igavuse kätte.
Aga tütar Tiiu?
On läinud isa vastu sõnakuulmatuks.
Seisab kui rauda vastu, ei lähe hantvärgile
mehele, nagu isa tahab. Mõisnikust-väime
hest ei saa enam juttugi olla! Tiiu on pika
peale aru saanud oma eksisammust: Laane
kotkas on jäänud vallaliseks: Margarethe
preili aga pärast isa surma sõitnud
välismaale ja jätnud mõisapidamise valit
seja hooleks. Kuulda saades isa murest,
lahkus Tiiu linnast ja ei mõtlegi sinna ta
gasi minna teiste naeruks: oli ju isa
plaani välja lobisenud.
Oksjon Nõmme karjamõisas
Jüripaeva eel oli Nõmme karjamõisas
oksjon. Matsil ei jäänud muud üle, kui
müüa oksjonil maha põllutööriistad ja 100-

Mil cl. asuda kuhugi „aplaagrisse" pare
maid a6gu ootama.
Oksjonile ilmus ka mõisavalitsejaid,
sest Nõmmel oli hea tõukari. Ka sõidu
lt ohused olid paremad ümbruskonnas.
Algas oksjon. Tööriistad läksid küla
meestele, need mõisavalitsejaid ei huvita
nud. Tuli aga järg loomade kätte, algas
pakkumine. Valitsejad kirusid, sest keegi
tundmata mees pakkus alati üle ja sai pa
remad loomad enesele. Ostja polnud talu
mees ega valitseja. Lõpuks saadi teada
Veskioru mölder.
Vanamees vaatas pealt verise südame
ga. Nagu saatuse pilkeks läksid tema pa
remad loomad ja vallasvara Laanekotka
kätte. Sellesama mehe kätte, kelle ta
kõrd. nii ütelda, uksest välja oli visanud.
Laanekotkas oli teda küll eemalt tervita
nud, sealjuures aga hoidunud eemale.
Kui oksjon läbi oli ja kraamikoormad
ühes loomadega teele asunud, jäi nende uus
omanik veel Nõmmele. Ta oli läbi akna
silmanud Tiiut nutetud silmadega ja astu
nud tuppa. Mis seal räägiti ia tehti, seda
kõrvalised inimesed ei näinud.
Mats ei tahtnud oma kurvastuses ke
dagi näha ega kuulda. Ta auahnus ja
kadakasaksaks püüdmine oli saanud sur
mahoobi. Ta ei tohi oma nägu teistele
näidatagi. Vähemalt täna ja lähematel nä
dalatel mitte. Naine otsis ta kuskilt tüh
jast ruumist üles ja tõi tuppa sooja. Vana
mees polnud päeva jooksul ivagi hamba
alla saanud. Polnud lihtsalt isu.
Nagu tema kiuste väljus tagatoast
Laanekotkas. Ta nägu oli lai ja rõõmus,
vist oli teinud täna head äri.
Mats ei julgenud tulija silmi vaadata,
hakkas häbi enese pärast.
Laanekotkas laskis pilgu libiseda üle
vanakeste. Mõlemad seisid sõnatult ja
murtult.
~Noh, isa ja ema! Pange nüüd kasu
kad selga ia hakkame koju minema."
Mats vaatas Laanekotkale silmi. Ei us
kunud oma kõrvu. Ta suu vajus valla ja
lõug vabises erutusest.
„Oh, poeg! Mul pole enam kodu ega
midagi!"

maiusi selle ebaterve olukorra lahendam. Kesklii
du asjaajaja 0. Hirsch analüüsis neid ebasoovitavaid
iahlkihelisid põhjustanud tegureid. Ta märkis, et töö

liskoda poaks tunnustama tööliste organiseeritud
vormi, kuna ametiühingud on ainsad töölisorganisat

sioonid. Kui seda ei tehta, siis ei kao lahkhelid. Ka
teiste rohkete sõnavõtjate poolt toonitati, et töölis
liikumises võtavad maad lahkhelid, mida tuleks pa

tuur 33 kraadile. Seni puhunud põhja- ja l
kaarte tuuled pöördusid lõunasse. Mereäär ot

vast täis. Supelinspektori andmeil oh punap vaks Tallinnast, Tartust ja mujalt sõitnud jP
nädalalõppu veetma umbes 5000 immest P
on praegu registreeritud 1978 välismaalast ja 19
suvitajat kodumaalt. Välismaalaste arv tõuseb iga
päevaga.

Kuressaares' 1300 suvitajat. Laupäeva õhtuni oli

Kuressaares registreeritud 1300 suvitajat. see arv
täpselt võrdne kahe varema aasta sama aja su
vitajate arvuga.

Kihelkonna uus Saaremaa suvituskoht. Ku
ressaare kõrval on kujunenud teiseks tantsarnaKs
suvituskohaks Kihelkonna. Seal on suvitaiaid Root
sist, Soomest ja Saksamaalt. Kihelkonnal töötab tea

eramudaraviia 8 vannitoaga.

N.-Jõesuus 5000 suvitajat. Narva-Jõösuus õli 15.

juulil registreeritud 4938 suvitajat, kuna möödunud
aastal samal kuupäeval oli ainult 4069 suvitajat.
Välismaalasi oli 15. juulil 500 ümber, kokku 26 rii
gist. Võrreldes möödunud aastaga pole märgata ta
nävu nende vähenemist.

Harjumaal 1. klassi teid
540,578 km
ühenduses hiljuti toimunud valdade reformiga
muutusid ka maakondade piirid ning selle tõttu tek

kisid ka mõnesugused muutused maakondade piires
asetsevate 1. kl. teede pikkuse suhtes.

Nende muudatustega ühenduses on nüüd Harju

maavalitsuse ehitusteede osakonnas koostatud uus
maakonna piires asetsevate 1. kl. teede võrgukava,

mis hakkab kehtima 1. aprillist 1940. a. ja mille ko

haselt oleks Harjumaa piires 1. kl. teid 340,587 km.
Uus 1. kl. teede võrgukava on maavalitsuse poolt

esitatud teedeministeeriumile teadmiseks ja tarbe
korral kinnitamisele esitamiseks, nagu seda ette
näeb ka kehtiv maanteede seadus.

Valga tänavad tolmuvabaks.
Valga linnavalitsun otsustas asuda võitlusse tolmu
vähendamiseks ja kaotamiseks Valgas.
Soodsa vahendi leidmiseks tahab linnavalitsus katse

tada maantceõli Selleks telliti riigi põlevkivitööstuselt
maanteeõli ja a.-s. „Tärpentiinilt" kloorkaltsiumi. Esi
algu püütakse tolmust vabastada turuplatsi ääres asetse
vate lihakarnide ümbrust.

Kui tolmu sidumine maanteeõliga peaks osutuma ots
tarbekaks ega kujune kulukaks, siis tahab linn edaspidi
laiendada tolmutõrjet.

50 Rootsi ametiühinglast Tartu
Eeloleval kolmapäeval saabuvad Tartu Rootsi

ametiühingu tegelased, arvult 50 isikut. Rootsi ame

randada.

Edasi valiti Tartu kandidaate tööliskoja valimi
sOlfe. Kandidaatideks said 0. Hirsch, H. Lomp, A.
Helde ja 0. Koplus. KöosOlekust võttis osa ligi 100
"esindajat

tiühinglasi saadab Eesti tutvumisreisil riigivolik.
liige N. Ruus. Rootsi ainetiühinglased tutvuvad Tar
tu töölisliikumisega ja linna vaatamisväärsustega.
Sea on tänavu juba teine kord, mil Rootsi ameti
ühinglaeed külastavad Tartut. Juuli lõpul teevad
Tartu töölisesindajad vastukülaskäigu Rootsi.

Mees, kes eluaeg orjanud raha ja ainult
raha; k6116l š6da rrtammõnat veel praegugi
küllalt oli nüüd abitus seisukorras. Ra
hal polnud enam seda väärtust ta silmis,
mis varemalt. Ühe sõnaga löödud mees!
Perenaine pühkis põllenurgaga silmi.
Laanekotkas astus vanade ette ja kut
sus:

„Vcskiorg ootab oma endist peremeest
ja perenaist. Seal jätkub ruumi vanadele
ia noortele."
Tiiu oli astunud Laanekotka kõrvale.
Laanekotkas võttis ta käe pihku ia jätkas:
..Tema on tulevane Veskioru perenaine,
tegime praegu lepingu eluajaks."
Värisevate kätega silitas Mats Laane
kotka pead. vaatas hea näoga Tiiu peale.
..Lapsed! Tulen teie juure. Elada os
kate paremini kui mina olen seda teinud.
Jah. ema. pane kasukas selga ia istume ree
peale. Nõmmel pole meil enam midagi
teha."
..Isa. sul on nüüd tuline õigus," oli kõik,
mis ema oskas ütelda.
Viimne kohtamine
Saatus tahtis, et Laanekotkas ja Marga
rethe-preili veel kord elus kohtasid. Aas
tate pärast oli preili välismaalt tagasi tul
nud ia mõisa elama jäänud. Ta oli jäänud
vallaliseks, kuid koju tulnud priske poi
siga. Võtnud ühe vaese sugulase lapse
kasupojaks, seletas preili mõisarahvale.
Laanekotka teades pidi preili viibima
välismaal, kui ta pööras suurelt teelt mõi
sa valitsejaga vilja kauplema. Valitsejat
polnud kodus ia preilile viidi tuppa sõna:
viliakaupmees on tulnud,
Poisike? jooksis kasvataja seltsis kasu
emale järele.
See oli esimene kord Laanekotka elus,
kus ta tõsiselt jahmatas preilit, veel roh
kem aga poisikest nähes. Ka preili seisis
nõutult.
Poisike ' oli näinud võõrast meest ja
jooksis juure. Kasvataja järgnes talle ru
tuga.
„Sa oled vaba, laps jääb minu hooleks."

Kasvataja pööras kanna pealt ümber ja
lahkus õuest.
Nüüd taipas Laanekotkas tervitada.
«Löö külaonklile üks keeruline pats,"
ütles preili oma pojale.
Väikemees astus julgesti võõra ette.
Laanekotkas laskus kandadele ja sai kee
rulise patsi. Ta silitas poisi pead ja kü
sis:
„Mis su nimi on?"
*. Mamma hüüab mind
Juriks.
läks näost üleni punaVäikemees mõtles veidi ja küsis oma
korda:
..Onkel, mis sinu nimi on?"
..Jüri nagu sinulgi."
„Oi, kui tore see on!" hõiskas poisike.
, ...Laanekotkas ei suutnud oma südame
haalele vastu panna. Ta võttis poisikese
sulle ja kiigutas teda kätel. See oli ohvri
kehastus mis ta toonud oma paljukannata
nud soiakaaslase heaks.
oli lnnelikaataS kiigutamist p°a't- Ka tema
..Onkel, tule mängi minuga." kutsus
väikemees, kui Laanekotkas oli ta õrnalt
murule libistanud.
tarni?""' P°le täna aeSa' Pean koju rutPoisike, jooksis eemale,
preüilefltotkaS nüüd küsimusega
..Kelleks sa Jürikese kasvatad?"
.. 'p* korraks silmad maha, vastas
sus kindlal häälel: vastas
..Kasvatan temast aadlimehe, kes veab
mu sugukonna päästma väljasuremisel la
looma parema vahekorra aadlike ia talu
iätkub ruumi sõb1n . . kooselamiseks m^ioTr«atele "
kSe j!maj',Bajätmiseks.
enam"Ä suudÄidT
Siit nP,IP r i"-i Td kombetäitmine,
aut peale laksid nende teed lahku.
Lõpp.
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Viimaseid telegramme täna hommikul

Hiina keskvalitsuse loomine nurjus
Asi uuesti päevakorrale augustis
Shanghai, 17. 7. (ETA) (Havas) In
formeeritud ringkondade teatel on uue
keskvalitsuse moodustamine Hiinas
Wangtšingwei juhatusel, mis oli ette
nähtud juulikuu jooksul, edasi lükatud
raskuste pärast, mis tekkisid Wangtšing
wei läbirääkimistel nii jaapanlastega kui ka
Jaapani kontrolli all seisvate Pekingi ja
Nankingi valitsuse juhtidega. Tõsised
märgid lubavad arvata, et hiljutine nõu
pidamine, kus Tsingtaos tulid kokku kahe

valitsuse juhid, et arutada uue valitsuse
moodustamist, ei lõppenud ja et vaidlusi
jatkatakse samas linnas augustikuu kestes.
Kuigi valitsus võib arvestada miljoni hiin
lase passiivsust, kes tahavad iga hinna eest
rahu ja Jaapani majanduslikku toetust,
tema innukad partisanid ei varja tõsiseid
raskusi, millede vastu põrkab uus režiim.
Nad ei looda, et uus valitsus tähendaks
Hiina vastupanu lõppu ja Tšiangkaišeki
reziimi kadumist.

Dramaatiline lennuõnnetus

Briti kolonel Jaapani sõjakohtu
alla

Kolm meest sai surma.

Ne w Yo r k, 17. 7. (ETA) (Havas) Kolm meest
silennuk oli nimelt lahkunud Floyd Bennefist, et
tuua New Yorgi haiglasse laeva „Atlantise" üht

hukkus meres dramaatilisel lennuõnnetusel, tiks ve

meeskonnaliiget, kes oli jäänud kopsupõletikku. Ve

silennuk tõusis õhku, kuid kukkus veidi aja pärast
merre. Haige, lennuki komandant ja piloot hukku
sid. Teised viis lennukimeeskonnaliiget päästeti „At
lantise" poolt.

Peking, 17. 7. (ETA) (Havas) Jaa
pani sõjaväe esindaja Pekingis seletas
Briti sõjaväeatašee kolonel Spearsi sõja
kohtu katte andmise asjus, et Jaapan ei
anna okupeeritud tsoonis mingeid erilisi
eesõigusi kolmandate riikide diplomaati
dele.

Danzigis 15000—17000 Saksa
heimvehrlast
Varssavi, 17. 7. (ETA) (Havas) Poo
la võimud Danzigis hindavad Saksaamalt
tulnud Saksa kontingente 15.000—17.000-le,
kes moodustavad vabalinnas Heimwehri.
Ida-Preisimaalt on saabunud 400 SS-meest.
Teatatakse, et praegu on Danzigis mõned
mootorrattad, mida juhivad vormis Reichs
wehri sõdurid.
Tientsini blokaad kõveneb
P e k i n g, 17. 7. (ETA) (Havas) Jaapani
sõjaväevõimud Pekingis on otsustanud
kõvendada blokaadi Inglise kontsessioon
alal Tientsinis, keelates juurepääsu Hai
jõe kaudu, kui Inglismaa ei loobu sõbrali
kust käitumisest Tsiangkaišeki suhtes.
Nõukogude diplomaadid said

suursaatkonna liiget, signaaltulpa ja jooksis vastu
puud. Kõik kolm autosolijat said raskesti vigastada.

kult ehitud Madridi valitsuspresiidiumi, kus toimus

tema auks eine. Krahv Ciano pidi veel laupäeva
õhtul sõitma autos edasi Toledosse, kus ta püha
päeva! koos kindral Moscardoga vaatleb Alcazari.

Vaigitakse läbirääkimistest
Madrid, 16. 7. (ETA) (Havas) Ametlikud
ringkonnad vaikivad täielikult poliitiliste, majan
duslike ja sõjaväeliste läbirääkimiste üle, mis on
toimunud krahv Ciano, kindral Franco, ministrite
Jordana ja Serrano Suneri vahel. Valitseb mulje,
et krahv Ciano ülesandeks on teha teed teistele
võimalikele konverentsidele Roomas ja Madridis.

Jugoslaavia valitsejapaar
Londoni
Oodata tähtsaid läbirääkimisi
Belgrad, 16. 7. (ETA) (Havas) Jugoslaavia

printsregent Paul ja printsess Olga alustasid eile õh
tul teekonda Inglismaale, kus nad on Inglise kuninga-

ftaari
külalisteks.Printsregendipaar
See külaskäik onläheb
täiestivaatama
eravlisi
ise iseloomuga.
oma kaht poega, kes õpivad Inglise ülikoolis ja kel
ledest üks, nimelt prints Nicolas, läheb lähemal ajal

kergemale operatsioonile. Ent peetakse siiski tõe
näoliseks, et printsregent Paulil, keda saadab üks
välisministeeriumi kõrgem ametnik, on Londonis
tähtsaid poliitilisi läbirääkimisi, millede suhtes ol
lakse Belgradis väga tagasihoidlikud.

Hiina ei taha jääda orjaks

Briti ristleja Tsingtaos
London, 16. 7. (ETA) (DNB) Lau
päeval saabus Tsingtaosse Briti ristleja
„Cornwall" kontradmiral Murray'ga.
Briti peakonsulaat ja kõik Briti kaubama
jad seisavad Jaapani valju valve all.
Tsingtao, 16. 7. (ETA) (Reuter)
Kontradmiral Murray ja Jaapani siinsete
merejõudude ülemjuhataja vahel oli täna
läbirääkimine seisukorra kohta, mis on tek
kinud hiljutiste britivaenuliste aktide ta
gajärjel. Kuuldub, et Murrayle on antud
kinnitus, et Briti kodanike elusid ja oman
deid kaitstakse täielikult.
Jaapani laevastiku paraad
Tokio, 16. 7. (ETA) (Havas) Ametlikult tea
tatakse, et keiser võtab vastu laevastikuparaadi
21. juulil manöövritel Jokosira baasis Tokio lähedal.
Hästiinformeeritud ringkonnis rõhutatakse selle
ühtelangemist Inglise-Jaapani konverentsi algu

Tshungking, 16. 7. (ETA) (Havas)
Hiina poliitilised ringkonnad arvavad, et
(Vangtshingveil.ei õnnestu moodustada kesk sega.
valitsust okupeeritud Hiina osas. Hiina
Itaalia sõjalaevad lahkusid
rahva kõik klassid ütlevad end kannatavat
liig Jaapani surve all, et uskuda jaapan
Barcelona, 16. 7. (ETA) (DNB) Itaalia
laste lubadusi. Samad ringkonnad lisavad, sõjalaevad, mis viibisid siin külaskäigu], lahkusid
et Hiina rahvas, saades aru praeguse võit täna. Itaalia külaskäigu] viibiv laevastik koosneb
„Eugenio Savoyast", mis tõi krahv Ciano
luse tähendusest, on otsustanud ennem lõ ristlejast
Hispaaniasse, peale selle veel kolmest ristlejast,
puni vastu panna kui jääda Jaapani orjaks. neljast
miiniristlejast ja neljast allveepaadist.

Elvast ja ta kroonist männiparkidest
Parkidesse õieks vaja enam puhtust. Tänavad, kus puuduvad kõnniteed. Fassaadikad suvilad ja
kõssivajunud majad kõrvuti. Daamide pikad püksid ei tõmba. Valjuhääldaja pedagoogi osas.
Suvitus- ja matkaklrjad on nliüd' ajalehtedes tänavaid korralikult ja tolmu ei ole Elvas Õnneks
mitte väga palju.
moeuudiseks. Võivadki olla õigusega. Heinakuu
Muidugi ei ole parkide ja avarate männikute
keskpaik on käes ja kunas sa võid veel loota
iulsamaid ilmu ja paremat suvemeeleolu. Tõsi küll korrashoid mitte kerge, seda enam, et Elvat kü
ega ilmad praegu suvitamiseks ja heinateoks lastab Tartust ka väga patju ühepäevasuvitajaid,
päris kohased polegi, sest vihmasagaraid kipub iga
eriti pühapäeviti, kes „Kungla rahvana" viibivad
natukese aja tagant kaela sadama, kuid eks maa metsa all ja siis ..ehivad" seda ka paberitükkide
janune ka niiskuse järele ja seda ei ole ta saanud ja igasuguste muude jäänustega, kuid linnavalitsus
kaugeltki veel küllaldaselt. Seepärast tuleb taluda peaks sellele küll rohkem täheletpanu pühendama,
nii suvitajal kui ka hcinategijal ka üksikuid vihma sest see tuleks Elvale aina kasuks. Eeskätt oleks
hooge.
tarvis parkidesse prügikaste. Seda võib järeldada
Kuid nüüd asja juure. Käesolevate suvitusridade
juba sellest, et kus neid on, seal on ka metsa
ülesanne oli mõni sõna tuua ühest meie kuulsamast

sisemaa kuurordist Elvast. Temale on lausunud

kiidusõnu paljud meie avaliku elu tegelased Tartust

ja Tallinnast, kes talle aastate kestes on jäänud
truuks. Kirjanikudki on talle pühendanud oode. On

need kiidusõnad tulnud kõik südamest? Paistab küll.
Seda kõike on põhjustanud tegema Elva jumalikud
männikud oma suure avaruse ja haaravusega, kus

alune palju puhtam.
Elvas viibides saavad mõistetavaks ka volikogus
löödud ..lahingud" > linna ümberplanecrimiskavade
juures. Linna välisilme ja heakorra tõstmiseks oleks

seda kül! tarvis iäbi viia, sest mõnel tänaval ei
ole osaliselt üldse rajatud kõnniteed, ka majad on
Püstitatud nii, nagu seda keegi heaks on arvanud.

on ihõnus viibida looduse rüpes nii hetepäikese
paistelisel kui ka vilutuulisel ilmal: ühesugune mõ
nus olemine on sulle garanteeritud neis ikka. Võib
ütelda liialdamata: Elva avarad männimetsad

Linn aga kasvab järjest, ka tänavu ehitatakse
juure mitu uut suvilat ja seepärast oleks siin
kindel planeerlmis- ja ehituskava linna tuleviku sei
sukohalt vägagi tarviline. Oleks hea, kui need la

Elva suvltuskoha edu ja kroon. See, mida on meie
teistes suuremates suvituskohtades tervlsmuda ja
meri, on Elvale ta männimetsad.
Sageli ei osata aga aaretest lugu pidada. Nii
ka Elvaski. Need ilusad männlpargid, eriti üle

Vaatamata sellele, et uusi suvilaid sigineb jär
jest juure, ei ole neid näha tühjadena. Valged pa
beriribad ilustavad veel ainult üksikuid korteriak
naid. See näitab, et Elva tõmbab suvitajaid ja et

jalutuspargid on ületamatud ja neis seisabki ka kogu

raudtee Vaikse tänava ja Otepää maantee rajoonis,

on üsna prügihunnikud, kus on maha loobitud iga

suguseid paberitükke, suitsuotsi ja muud prahti, ja

keegi ei näi mõtlevatki nende koristamisele. Ka
prügikaste ei ole üles pandud, neid võib leida
üksikuid ainult ujula läheduses mäenõlvakuli. Nii
et osa mahavisatud prahti tuleb siin kirjutada
prügikastide puudumise arvele. Üldse peab nen
tima, et ka tänavate ja kõnniteede puhtus jätab

Elvas tublisti soovida. Seevastu kastetakse aga pea-

hingud lõpeksid õnnelikult.

suvilaomanikud saavad anda üürile kõik oma vabad

toad. Seejuures ei saa ütelda, et Elva enda rek
laamimiseks just palju oleks teinud, välja arvatud
mõned brošüürid.

Kuid nüüd veel suvilaist, õieti nende välisest
fassaadist. Paljud suvilaist on eeskujulikud nii vä
liselt kui ka seesmiselt ja varustatud isegi kõlavate

nimedega nagu ..Osoon" j. t. Osa jätab aga väli
selt palju soovida: nad on luitunud, kohendamata
ja kõssivajunud. Eriti Tartu poolt sõites võib näha
vasakul pool teed esimest majadegruppl, niis ei

Pärg Läti vabaduse altarile

hedal riivas auto, kus viibis kolm Nõukogude Vene

New York, 16. 7. (ETA) (Reuter)
Hispaania pank kaotas protsessi New Yor
gi liidukohtus, et saada Ühendriikidelt ta
gasi Hispaania vabariikliku režiimi ajal
Ühendriikidesse müüdud hõbedat 6.450.000
dollari väärtuses või selle väärtuses raha.
Itaalia välisminister Madridis
Madrid, 16. 7. (ETA) (DNB) Itaalia valis
minister krahv Ciano saabus laupäeval pärast lõu
nat Itaalia suursaadikuga lennukil Varajasi lennu
sadamasse Madridi lähedal. Veidi enne seda olid
saabunud juba siseminister Serrano Suner ja välis
minister Jordana. Ciano sõitis autoga läbi piduli

sooritamas fašistlikku tervitamist.

Albaania ekskuningas Rootsi

vigastada
Pon töise, 17, 7. (ETA) (Havas) Domonti lä

Hispaania hõbe jääb USA-sse

LEPLIKE ABESSHNLASTE JUHTE ROOMAS. Itaallaste poolt sõidutati Rooma hulk selliste
Abessiinia elanike pealikuid, kes on alistunud itaallastele. Pildil —Abessiinia pealikud Rooma vaksalis

Briti väeosa saabub Prantsuse revolutsiooni aastapäeva pidustustele,

5000 itaalia töölist Saksamaale
Rooma, 16. 7. (ETA) (Havas) 3000 Itaalia
töölist lahkus eile Itaaliast, et minna mitmesugus
tesse Saksa linnadesse, kus nad võetakse vastu
rahvussotsialistlike töörühmituste poolt.

Auto seitsme sõitjaga Seine's
Evreux, 16. 7. (ETA) (Havas) Aubevoye lä

hedal kukkus Seine jõkke auto. Seitse autosviibijat
uppusid.

Auto kukkus kuristikku
Üks laps sai surma.
Grenoble, .16. 7. (ETA) (Havas) Saint Pierre
Chartreuse'i lähedal kukkus auto lastega Col de
Forte'i kuristikku. Üks laps sai surma ja 25 vigas

tada, neist üheksa raskesti.

Jutte Varna vabasadamast
Berliin, 16. 7. (ETA)' (Havas) Hästiinfor
meeritud ringkonnad peavad fantastilisteks välis
maal levitatud kuuldusi, millede järele Saksamaa

nõudvat Bulgaarialt Varnat vabasadamana.

Riia, 16. 7. Täna tutvus Albaania
ekskuningas ja kuninganna Riia linnaga.
Ekskuningas külastas kalmistut, kus asetas
Läti vabadusaltarile suure liiliatest pärja
Albaania värvidest lintidega ja pealkirjaga
„Zogu 1-ne Läti kangelastele".
Ekskuninganna käis sellal katoliku kiri
kus, kus andus palvele. Ta tunti ära ja
viidi diplomaatidele määratud kohale. Eks
kuninganna tegi kiriku heaks annetuse ja
ostis mõned mälestusesemed.
Hiljem ekskuningas koos eskuninganna
ja printsessidega külastas Riia linna aja
loolist muuseumi ja sooritas sõidu mööda
linna.
Täna õhtul oli Zogu I ruumides hotell
„Peterburis" õhtusöök, kuhu osalised olid
ilmunud õhturiietuses. Sellest tehakse jä
reldus, et külalised lahkuvad Riiast. Nad
sõitvat homme kell 12 Rootsi, kuid piletid
laevale ei olnud õhtul kell 11 veel tellitud.
«Albaania palavik" Riias
Ekskuningas Ahmed Zogu jutustas ajakirjanikele
oma tulevikukavadest

Riia lehed kirjutavad, et Albaania kuninga Zogu

külaskäijal tõttu on kogu Riia vallutatud „Albaa
nia palavikust". Kuningas ja tema saatjaskond
olid kõikjal suurima tähelepanu objektiks. Riia
ajakirjanikud seadsid hotell «Peterburis" sisse
alatise valve, mis lõpuks andis tulemusi, sest aja
kirjanikel õnnestus ekskuningat usutleda. Täpselt
kindlaksmääratud ajaks kutsuti ajakirjanikud ku

ninga kabinetti, kus Ahmed Zogu neile astus vastu.
Zogu näib ülesvõtetel tumedajuukselisena, tõeliselt

on ta aga „šatään", üsna heleda, peagu punaka
varjundiga, mis eriti on märgatav väikeste vur
rude juures. Tal on tugev, siiras käepigistus, ta
gasihoidlik ja pehme käitumine ja üsna tasane
hääl. Ajakirjanikud ootasid, et nad saavad ku
ningaga vestelda prantsuse keeles, kuid see ootus
ei läinud täide. Ahmed Zogu kõneles albaania kee
les ja tema sekretär tõlkis kõne prantsuse keele.
Kuningas teatas, et ta tahab jatkata tööd selleks,

et tema maa saaks iseseisvuse tagasi. Küsimusele,

kas ta kirjutab oma memuaare, Ahmed Zogu vas
tas, et ta ei pea oma poliitilist karjääri lõpetatuks
ega kavatse seetõttu veel hakata kirjutama mä
lestusi.Ajakirjanikud said veel teada, et kuningas ei
taha pikemat aega viibida reisil. Ta tahab jääda
asuma ühte Euroopa riiki, aga mitte linna, vaid
maale, maamõisa oludesse. See maa on kuningal
juba välja valitud, aga mõnesugustel põhjustel
hoitakse esialgu saladuses.

Albaania ekskuningas Zogu ekskuninganna ja
printsessidega Riias.

Oma isiklike harrastuste kohta Ahmed Zogu
jutustab, et ta armastab ratsasõitu, jahti ja aeru
tamist. Noores eas on ta harrastanud tennise
mängu ja jalgpalli. Nüüd aga pühendab ta palju
aega lugemisele, lugedes peaasjalikult ajaloolisi
teoseid ja memuaarkirjandust.

Kuningas ühes oma saatjaskonnaga külastas
mitmeid paiku Riia ümbruses ja tegi pikema välja
sõidu Siguldasse, Läti ajakirjanike kodusse. Nagu
kõik oma sõidud, nii otsustas kuningas ka selle
sõidu alles viimsel hetkel. Kolm autot Albaania
külalistega sõitis Siguldasse, kuna sellest retkest
võtsid osa ka kuninga neli õde. Ajakirjanikud ülis
tavad kuninganna Geraldine elegantsi, kuninganna
kandis sel väljasõidul talle eriti hästi sobivat
sirelilillat kostüümi helekollase pluusiga ja suurt
kübarat, mida kaunistas suur samavärvi õis. Print
sessid kandsid sini-valgeid ja tsüklaamenvärvi
kleite. Külalised olid vaimustatud Sigulda kaunist
maastikust, mis olevat meenutanud neile nende ko

dumaad Albaaniat, kuna ka seal 011 metsaga kae
tud orge. Kuninglik seltskond tutvus Sigulda los
siga, kus asub Läti ajakirjanike kodu, ja kirjutas
oma nimed külalisraamatusse. Selle järele lõunatati
lossis.

Sofia, 16. 7. (ETA) (Havas) Ka Sofia kompc*

tentsed ringkonnad lükkavad kategooriliselt ümber
kuuldused, nagu oleks Saksa valitsus nõudnud Varna
sadamat vabatsoonina.

Avati Saksa suur kunstinäitus
München, 16. 7. (ETA) (DNB) Hitler avas
pühapäeval enne lõunat Saksa kunstimajas suure
kunstinäituse. Sel puhul ta esines kõnega, milles
ta andis ülevaate kunsti arenemisest möödunud
aastasajal. Ta tegi etteheiteid 1870. a. imperia
listlikule režiimile, et see ei olnud esteetiliselt oma
poliitilise võimsuse kõrgusel. Kunst lakkab ole
mast kitsarinnaliste esteetide elatis. Ma tunnen
rõõmu, et Saksa kunst on saavutanud oma prae
guse positsiooni ja loodan, et kunstnikud saavad
veel rohkem inspiratsiooni tulevikust ja Kolmanda
riigi suurtest poliitilistest aktsioonidest, ütles Hit
ler. Lõpuks ta teatas, et Münchenis ehitatakse
teine Saksa kunstimaja.

Briti-Poola majanduskokkulepe
London, 16. 7. „Sunday Times" ootab Chamberlaini
teadaannet Inglise-Poola majanduskokkuleppe sõlmimise
kohta käesoleva nädala algul. Läbirääkimised olevat lõp
penud. Kokkuleppele kirjutatavat alla hiljemalt teisipäe
val. „Sunday Express" seevastu kirjutab, et ei või mingit
juttu olla kokkuleppest, kuna Poola tahab Briti krediiti
tarvitada ka ostudeks ühendriikides, mida Inglismaa ei
saa aga heaks kiita.

Uus maailmarekord tõkke
jooksus
Roma, 16. 7. (ETA) (Havas) Itaalia-Saksa

öeldult ..mitteaarialasi", kelledest nii mõnelgi on
ostetud õrna suvilad. Nende poolt on vallutatud
eeskätt Vaikse tänava rajoon. Supelrandades huvi
taval kombel on neid vähe näha.
Kõige enam kihab suvituselu Suure järve kal
dal ujula plaažil. See on igapäevaseks kohta

mispaigaks. supelkostüümide paraadiks ja kõigeks

muuks mida aga soovite. Siin lõbustab rannal
viibijaid vanu kui noori häälekõvendaja raa
diomuusikaga, ja vahest kutsutakse selle kaudu
isegi vallatuid lapsi korrale ...
Ka Elvas on daame vallutanud tänavune suur
suvimood pikkade pükste kandmine, eriti jahe

damate ilmadega. Sääraseid pükstes poisilikke daa
me võib silmata igal sammul, isegi rongidel Tartust

Elva ja tagasi ei puudu neid. Atehi eriti niisu

gused pükstes suvitusdaarnid ei näi tõmbavat. Daa

meeskonnaliiget sai surma ja 23 vigastada.

toni püstitas uue maailmarekordi 80 meetri tõkke

„Ei ole. Kui ci taha, ärge uskuge, aga sedasi
see oli." Ä

KOOGIMUGIJÄ

„Ei ole võimalik I"
Ja näitsik uurib oma soo esindaja korpulentsust

Nad seisavad vürtspoes ja vestlevad: poodnik,
priske punasenäoline sportlastüüp, väheldane, saleda

kasvuline, linasiniste silmadega näitsik ja mooni
punaste põskedega müüjatar, kes puhtas valges kit

lis näib blondi inglina mõnelt reklaametiketilt, ja
lakitud välimusega noorhärra.
Minu sisse astudes vurab jutt parajasti Albaania

ekskuninga Zogu õest, kes Riias söönud nii
palju kooke, et haigestunud.

..Tea. kui paelu ta ka kinni pistis?" viskab
küsimuse kaupmehehärra ise,

„Eks ta tükki kümme ikka viskas ära," arvab

noorhärra.

„Seen'd ka midagi peaksn'd tegema," on müü
jatari asjatundlik otsus.

..Kuidas, kümme kondiitrikooki," peagu kiljub
näitsik, kelle sipelgatalje vaevalt võiks mahutada
poolgi osa sellest.
„Kas usute või mitte, aga ma, kui ma koolis
käisin, sõin ära tervelt 20 kooki ja äda põlnd mul
kedagi," muutub näitsik kategooriliseks.

Ujula kohviku rõdul naiste elava vestluse kõr
vat nokitsevad mehed male kallal ja vahest klõ
bistavad isegi dominot, sest siin on see lubatud.
Too suvituskiri ei oleks täielik, kui jätaks
nimetamata, et Elvas on hoolitsetud ka väikeste
patisakste eest. Neile on ehitatud järve kõrge

põsed lasid tõepoolest järeldada, et ta on võimeline
hävitama kakskümmend kondiitrikooki, ilma et ta sel

vetteliuglemistee, piiratud väikese taraga oma uju

mis-,.bassein", asetatud rannale laud- ja pöörd
kiiged jne. Nende lõbustuste tõttu on ka mudilasi
alati palju rannal ja võib kuulda nende rõõmsaid
kilkeid.

Suvitajate nõudeid ja suvimõnusid teenivad vas
tutulelikult ka mitu kohvik-söögisaali, pansioni jne.

Rohkesti on alati saadaval ka maasikaid, kuigi
nende hind tänavu cl taha ega taha Elvaski lan
geda, ega' lange vististi üldse, sest tänavu ei ole
ju maašika-aasta. Arp.

laupäeva varahommikul sõidul Colombosso tuli. Kolm

Taskukino

mide ülekaal suvitajate seas näib Elvaski silma
paistev olevat.

Kiepura andis laupäeval kontserdi, mille sissetuleku
ta ohverdas riigikaitsefondile.

jooksus ajaga 11,5 sek.

mini hea tahte puudumisega. Linna jõukus näikse
aasta-aastalt tõusvat. Sinna on tekkinud juba mit
meid suuremaid metalli- ja puutööstusi jne. See

juures ei puudu rohkesti ka juute, sakslaste keeles

näoliselt neli päeva ja sõidab siis edasi Pariisi.
Zogulc ja tema saatjaskonnale on reserveeritud
„Grand Hotel'is" 15 tuba.
Rooma, 16. 7. (ETA) (DNB) Prantsuse suur
saadik Francois Poncet läks laupäeval suvepuhku
sele ja lahkus Roomast.
Katowice, 16. 7. (ETA) (PAT) Tenor Jan

London, 16. 7. (ETA) (DNB) Inglise auriku!
..Narcundal", mille pardal oli 150 reisijat, puhkes

pole tegemist nende omanike vaesusega, vaid pige

Suvituselu Elvas on praegu haripunktil. Suvi
tussaksu on 2000 ümber kohal ja mõned on pi
danud juba lahkumagi. Nagu tavalisesti, nii ka
tänavu, on muidugi tartlased siin suures ülekaalus.
Nad on suvituskoha vallutanud täiel rindel, see

dist kuningat Zogut oodatakse siia eelolevaks teisi
päevaks. Ekskuningas Zogu veedab Stokholmis tõe

kergej õu st ikuvõis-tlusel Milanos itaallane Meile Tes

paku silmale kugi meeldivat pilti. Ega siin alati

aitab kindlustada linnarahvale ka majanduslikult pa
remat tulevikku.

Liihitelegramme välismaalt
Stokholm, 16. 7. (ETA) (PAT) Albaania en

Tõsi jah, ta õitsvaid moonivälju meenutavad
le juures saaks vähimatki seederiket. Härrad kon
diitrid, mis titelnnksite küll teie selle kohta,
kui kuulnuksite, kuivõrd lahjakesed kalorite poo

Tõsi, selles on isegi liig palju kõike seda, mida
nimetatakse naiselikkuseks: rasva, pehmust, joonte
kumerusi 1...

Ka härrad asuvad näitsiku poolele ja arvavat;

kahekesi:

„See oleks nagu ikka raasike liiga palju ühe
tütarlapse kohta!... 20 k00ki!..."
Nüüd saab müüjatar pisut ägedakski.

„Ma ei tea, mis paelu see's na on." Ja oma

sõnade kinnituseks või teiste sissevedamiseks ütleb:

..Tahate näha, söön või praegu ära ühe kilu
neid sokulaadikompvckkel"

„Neid!" kiljub näitsik. ~Terve kilo!?"
„Ja~ah!"

Ja juba lähenebki priske punane käsi šoko
laadikompvekkidele, et neid haarata ja hävitaim
hakata. No see näiks talle tõepoolest alles oleva
meelepäraseks lõbustuseks. ..Kui ei usu, veame kih
la!" lisandab.

Aga ei leidu kihlveo soovijaid, sest näitsik
taandub häiritult ja lohistab varrukatpidi kaasa ka

oma kaaslase.

Nii jääbki nägemata, kuidas ja mida võib üks
tõeline õrnema soo esindaja, mitte aga mõni moe
lehest väljalõigatud kondibukett, kelle ees kõnnib
koketsus, aga kannul kole krohvi hais.
Nuki

lest on teie saadused.

Kõigile kavaleridele aga ütlen: hoiaks Issand
ise säärase näitsiku seltsis sattumast kohvipoodi.
Lihtsalt vaeseks sööbl

Müüjatari juttu aga ei usuta. Seda tõendab vall
naerumürin, mis tungib kahe meesolendi suust Väi
ke näitsik aga sõnab:

..Võimatul See on absoluutselt võimatul" Äga

talle vastatakse:

Laste parim sõber on
„Laste Rõõm".
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Kergejõustik siseriigis
Pinew ujumiswõistlus rootslastega

Lgon Poolaid saavutas 100 rn vabaujumises võrdse aja 1.01,4 rootsi ujumiskuulsuse P. Olssoniga.
Siseriigist tõusmas rida võrdvõimelist ujujaid

Petseris Tunglalt 1000 m hooaja rekord 2.55,8. A. Kreek ketast
46,07, kuuli 15.05
-« r * 1 *7A o Tirkmann l«00t odaviskes
Pctscri, 16. 7. Täna peeti ÜENÜ Petseri
Kus —l. Luuri 1,70» J. laiKiuann Kiini
osakonna korraldusel rahvuslikke kergejõustiku - 1. Nirgi 52,29; leivas - 1. Luuri .2. Kurn
võistlusi, millest võtsid osa ka Tallinna ja Tartu nik 3,00, 3. Päev 2,90; kolmik - 1. TaAman
paremaid sportlasi. Võistluse paremaks tulemu 13,07, 2. Pentjärv 12,57, 3. Pruunsild 12,a0, kuu
seks "li 1000 m jooks, milles, F. Tungal saavu -1. Voitk 12,46, 2. Lillo 12,43; kotasil. Tark
tas tänavuse parema aja 2.35,8. A. Kreek saa mann 10,55, 2. Voitk 40,—>, J. Le Kiltsi
vutas kuulitõukes ainult 15,05, kuid ketast heitis Teatejooksu 4XIOO m võitis hivioh 48.^.,
ÜENÜ 19,7; 100 + 200 + 400 + 800 m teatejooksu
ta 16,07.
3.42.4. 2. Kiltsi ÜENÜ 3.19,9.
Võistlustel püstitati rida uusi Petserimaa ro 1. Kiviõli
Organisatsioonidest tuli csikoliale lv moll * >
korde. Rattus saavutas kaugushüppes 6,46, Burov punkti
ja 6 meistritiitliga, 2. Kiltsi ÜENÜ 64 P-.
3000 m jooksus 9.33,1, Laats 100 m 53,1.
Võistluste tulemusi: 100 m 1. Hallik 11,2, 3. Simuna ÜENÜ 55 p.
Sibul 11,4, Laats 11,7; kaugushüppes 1. Rat
Mahlstein 14.54 ja 35.88
tus 6,46, 2. Koppel 6,36; 3000 m jooksus 1.
Lulla 9.33,4, 2. Burov 9.33,4; 1000 m jooksus
JÄRVAMAA KERGEJÕUSTIKU ESI1. Tungal 2.35,8, 2. Piisang 2.38,4, 3. Sams 2.43,4;
VÕISTLUSTEL
kuulitõukes 1. Kreek 15,05, Lääne 12,21; 400 m
Paide,
16.
7.
Eile ja täna toimusid Paide
jooksus 1. Sibul 53,1, 2. Laats 53,1; kõrgushüp
pes 1. Kaldre 1,80, 2. Sulg 1,75, 3. Raid 1,70; staadionil s.-s. Järvapoegadc korraldusel Järvamaa
kettaheites 1. Kreek 16,07, 2. Lääne 35,0, 3. kergejõustikuvõistlused, millest võttis osa ligi
Petrov 33,55. Naisvõistlejaist Uus saavutas esi sportlast, mille tagajärgedeks saavutati:
100 m J. Talve, Ambla spordiring, 11,8.
kohad 60 m jooksus ja kaugushüppes vastavalt 200
m J. Talve 24,5; 400 m Juhvelt, Jarva
tulemustega 8,5 ja 4,79. 4XIOO m jooksus võitis
pojad, 56,4; 800 m E, Loide, Jarvapojad, 2.10,1,
ÜENÜTO ajaga 56,03.
1500 m Juhvelt 4.57,2; 5000 m J. Antje,
Lõõla s.-ring, 17,0:4,9. .. , n
Tarkmann Virumaa parim
4XIOO m teatejooksu võitis .Tarvapoegade mees
Koh 11 a-,Tä r v e, 16. 7. Täna peeti Kohtla- kond ajaga 47,6, teine Ambla spordiring. 4XIUO m
Järvel Võimula korraldusel Virumaa eslvõistlusi teatejooksus püstitati Järvapoegadc meeskonnalt
60 osavõtjaga. Maakonna uue rekordi saavutas uus maakonna rekord ajaga 3.53,8. Jarvapoegade
Kiviõli sportlane E. Lipp 400 m jooksus ajaga koosseisus olid: Luigna, Tomker, Riitma, Ju ve
54,8, kuna Kink 200 m jooksus kordas senist Endine rekord oli Ambla spordiringi nimel ajaga
rekordi.
3.53,8. . , ~ ,
Kuul Mahlstein, Jarvapojad. 14,04; ketas -Võistluste paremaid tagajärgi: 100 m 1.
Mahlstein
35,88;
oda Veis, Jarvapojad, oi,oO;
Eisler 11,8, 2. Soovik 12,0; 200 m 1. Kink 23,3,
2. Tarkmann 24,1; 400 m 1. Lipp 54,8, 2. Ti kaugus V. Rähni 6.31,5; kõrgus K. fcaarva,
gane 55,5; 1500 m 1. Veermaa 4,26,0, 2. Luha Jarvapojad, 1,70; kolmik —R. Saarva 12, oO; tei
vas Valdma 3,00 . .. ~.
maa 4.26,1; 3000 m 1. Vall 9.56,1, 2. Vares
Parimaks Järvamaa seltsiks osutus spordiselts
10.01,1.
Kaugus: 1. Kink 6,81, 2. Tarkmann 6,74; kõr- Jarvapojad 212 punktiga.
Lasn võitis mõlemad vastased
Soome-Eesti tennismaavõistlusel kahe esimese päeva järele juhib
Soome 9:7
Soomes peetud 12. tennlsmaavõistlusc kahe esi

mese päeva järele juhib -Soome punktide seisuga

9:7. Täna on maavõistluse viimne päev, millal pee
takse 6 mangu.

D.ak\iiACA/ahalittA i iii imlcv/rtictli ic Dirrtal Vasakul ülal 100" 111 vabaujumisc võitjad: H. Kumm, G. Söderberg ja N. Neumann, vasakul all
Karwö&vaneiine UJUITiISVOISIiUS rlNlal. 200 m rinnuliujumise võitjad: H. Liiberg, G. Erikson ja J. Kangur. Paremal iilal 100 m stardi
hüpe, all E. Roolaid ja P. Olsson.
Eile õhtul toimusid Pirital suured rahvusvaheli
sed ujumisvõistlused, mis olid ühtlasi valäkvõistlu
seks eelolevateks maavõistlusteks Soome ja Läti
vastu. Koos meie parimatega kogu riigist startis
ka neli rootslast, kelle tagajärjed kuuluvad maa
ilmaklassi, ning kellega konkureerides loodeti meie
ujujailt seniste rekordite purustamist. Uusi rekorde

aga ei püstitatud, kuna tagajärgi pidurdas külm
vesi.

Egon Roolaid saavutas 100 rn vabaujumises
Per-Olaf 01 sson i g a võrdse aja 1.01,4, mis . on
ainult 0,1 sekundi võrra nõrgem tema nimel seis
vast Eesti rekordist, Olssonist jäi ta maha üsna
napilt. Sama Olsson saavutas aga B. Roolaidiga
konkureerides 100 m seliliujumises kümme

kond meetrit. Niisama suure edumaaga teine roots

lane, G. Eriksson, saavutas 200 m rinnuliujumises
võidu meie kuldujuja H, Liibergi üle. Liiberg, kes

eelmisel pühapäeval ujus uue rekordi 2.56,9, saavu
tas sedapuhku 3.04,2. Erikssoni aeg oli 2.54,8, kus

juures tema vaheaeg 100 m oli 1.22,0. Märkimis
väärne on, et V. Tikenbcrg poiste klassis 200 m
vabaujumises saavutas aja 3.03,3.

Naiste ujumisaladel olid rootslased klassi võrra
ees. 200 m rinnuli Ingrid Vallin saavutas 100 in

vahemaas aja 1.36, ning 200 m aja 3.21;8. R. Käsna-

Euu
teise rootsi
ujujaga
Söde
erglsuutis
kõrvalend
võisteldes
suruda
teiseleGunnel
köhale ajaga
3.33,4, jättes Söderbergi koguni kolmandaks ajaga
3.40,6.

Turniiri tehnilisi tulemusi:
200 m vabaujumine poistele: 1. V. Tikcnberg
(NMKÜ) 3.03,3, 2. E. Hnllik (Rakvere UENÜ)
3.22,4, 3. H. Vilu 3.24,2.
100 m vabaujumine meestele: 1. P. Olsson
(Rootsi) 1.01,4, 2. E. Roolaid (Kalev) 1.01,4, 3. 11.
Lagus (Kalev) 1.09,0, 4. G. Ots (NMKÜ) 1.10,0,
5. J. Miil (Kalju) 1.10,0.
100 m vabaujumine naistele: 1. A. Söderberg
(Rootsi) 1.14,8, 2. L. Kumm (Kalju) 1.22,1, 3. N.
Neumann (TVK) 1.27,0, 4. K. Joonson (Sakala)
1.29,9, 5. E. Trei (Sakala) 1.34,2.
100 m rinnuliujumine poistele: 1. H. Jürgens
((NMKÜ) 1.28,6, 2. E. Võrk (TVK) 1.29,0, 3. A.
Bergmann (NMKÜ) 1.34,8.
200 m rinnuliujumine meestele: 1. G. Eriksson

(Rootsi) 2.54,8, 2. H. Liiberg (NMKU) 3.04,2,

3. J. Kangur (Raju) 3.06,8, 4. V. Mäeküngas 3.15,7.

100 m seliliujuminc naistele: 1. N. Neumann
(TVK) 1.38,6, 2. H Kumm (Kalev) 1.42,9, 3. L.
Pikkal (Kalev) 1.55,8.

100 m seliliujuminc meestele; 1. P. Olsson

(Rootsi) 1.15,2, 2. B. Roolaid (Lääncla) 1,23,3, 3. O.

Avik (Kalev) 1.25,0, 4. Nõvandi (TVK).
200 m rinnuliujumine naistele: 1. J. Vallin
(Rootsi) 3.21,8, 2. R, Käsnapuu (Kalev) 3.33,4,
3. Söderberg (Rootsi) 3.40,6, 4. Krecbs (Läänela)
3.41,8, 5. H. Kruusiauk (Kalev) 3.47,7.
400 m vabaujumises meestele; 1. J. Miil (Kalju)
6.07, 2. R. Helisto (NMKÜ) 6.14,5, 3. O. Avik
(Kalev) 6.37,8

Vcttehüpetcs tuli ülekaalukalt võitjaks E. Sii
ling (TVK) 71,30 p., 2. G. Holostov (TVK) 56,16,
3. M. Fcofanov (TVK) 44,26.
Lõpuks oli vcepallimäng kombineeritud mees
kondade vahel.

Vccspordiliidu abiesimees Richard Mast sõ
nas: „Meic vcesporditasc on üldiselt tõusul. Egon
Roolaid ujus võrdselt rootslase P. Olssoniga. Eest
lane jäädes käelöögi võrra hiljemaks kaotas pea
miselt stardi ja pöörde tõttu. Oleks E. Roolaid
näinud viimasel. 50-meetril rootslast, siis võinuks
isegi võita! Tagajärgedel mõjus üldiselt külm vesi.
mille üle kurtsid ujujad. Meie tippmehed olid
üldiselt head. Võistlusel esines enamus ujujaid
siseriigis!. Tuleb märkida suurt tasemetõusu kogu
riigis.. Siseriigi ujujate tvceningtingimuste kohta peab
märkima, et siseriigis mjema veetemperatuuri tõttu

on olnud seni paremad võimalused harjutami
seks. Tallinnas on vesi ikkagi veel jahe.

Eesti rahvusmccskonna kandidaadid koondatakse
alates esmaspäevast iihistreeningule Tallinna enne

maavõistlust Soomega. Ühisharjutusi juhatab uju
misula treener 11. Kullmann."

Egon Roolaid: „01cn ajaga rahul, kuigi jäi
puudu Eesti rekordist ainult kümnendik sekundit.
Rohkemal võistlemisel tugevamate konkurentsidega
võib oodata veel tänavu minult uue Eesti rekordi
sündi 10Ö-meetris."

Rootsi naisujujad Gunnel Söderberg ja Ing
rid Wallin sõnasid: ..Eesti naised ujuvad hea
stiiliga. Eestlaste ujuinistase üldiselt on kõrge ar-

vestades sellega, et puuduvad täielikult siseujulad
talviseks treeninguks. Paarikuise suvise treeninguga

rimatuse tõttu. Rekord on Björn korgi nimel 58.6
sek. 100 m scliliujumisc aeg minult 1.11,1 on
tän<ivu parim Rootsis."
Göte Eriksson: ..Eestis võisteldes esmakord
selt olen rahul kõigega. Minu nimel on Rootsi
rekordid 400 ip ja 500 m rinnuliujumises vastavalt

täpselt 6 minutit ja 7.37,1. 200 m rinnuli olen
ujunud 2.49,0 seekord konkurentsi puududes ei
küündinud parema ajani."

Narvas algas ujumishooaeg
rekordidega
Laupäeva õhtul korraldas Kalevi-Linavabriku
NMKÜ Joaoru basseinis ujumisvõistlused, mis osu

tusid ühtlasi hooaja avavõistlusteks. Kuigi basseinis
vesi oli haruldaselt madal, saavutati hooaja alguse
kohta siiski häid tulemusi ja kahel alal ületati isegi

Viru'rekorde. Eriti vormis näib juba nüüd olevat
P. Saar, kes 100 m vabalt kattis 1.11,3.

Tehnilised tulemused kujunesid järgmisiks: 100

m vabalt P; Saar 1.11,3 (uus Viru rekord, senine
oli ka Saare nimel ajaga 1.11,4), F. Romot 1.15,0;
100 m noortele vabalt võitis Li pand 1.29,0; 100 m

meestele rinnuli võitis M. Mooses 1.38,1 ja sama
ala võitjaks noortele tuli E. Siira samuti 1.38,1;
50 m . rinnuli tütarlastele võitis V. Fcršel 50,8; 100
111 selili "meestele F. Romot 1.37,1; 50 m vabalt noor

tele Reiman 42,1 ja sama ajaga tuli teiseks T.
Suravljov; 200 m vabalt meestele võitis jälle P.
Saar 2.58,1; 50 m vabalt tütarlastele võitis V.
Feršel 49,4 ja teateujumise 4xloo võitis kalevi
linavabriku NMKÜ ajaga 2.17,9, mis on uueks Viru
rekordiks.

Hiilgetulemusi Soomes

kaks viiki

800 m 1.46,6

Narva Võitleja ÜENÜTO 3:3, Pärnii
Kalev Tartu Raudla 0:0.
Narva, 16. 7. Täna peeti Narvas A klassi
Põhja- ja Ida-Eesti ringkondade meistrite
ÜENÜTO ja Narva Võitleja vaheline jalgpalli

Saksa-Itaalia maavõistluse tulemusi

LAIVORANTA 10.000 M TÄNAVU MAAILMA
PARIM. UUS SOOME REKORD KOLMIK
HÜPPES RAJASAARELT 15.52. - KALIMA KÕR

matš, mis lõppes viigiga 3:3. Esimesel poolajal juh

tis Võitleja 2:0.

Võitleja eduks lõi 3 väravat vs. Makko, .ÜENÜTO

kasuks tk. Truks 2, kuna üks värav tuli Võitleja
kaitsja Otsa omaväravast.

1.46,6, mis on parem senisest Mlt-ist isegi 1,8 sekun

di võrra. Endine tippmark kuulus inglase Wooder
sonile ajaga 1.48,4, kusjuures ametlik maailmare
kord oli E. Robinsoni (Ameerika) nimel 1.49,6.
li. Ilarbig võitis rekordjooksul Itaalia keskmaade

Publikut oli 400 ümber. Kohtunikuks oli Silla.

kuulsuse Lanzi, kelle ajaks märgiti 1.49,0 uus
Itaalia rekord; kolmas oli sakslane Brandšeit tuhli

Pärnu, 16. 7. Pühapäeval algasid ringkondade

ajaga 1.00,3; neljas Bellini (Itaalia) 1.02,6.
800 m maailmarekordi on 1900. aastast paranda
tud 13. korda ja seda 40 (!) sekundi võrra. 1900. a.

vahelised meistervõistlused jalgpallis A klassi nelja
ringkonna meistermeeskonna osavõtul. Pärnus võist

lesid Kesk-Eesti ringkonna meister Pärnu Kalev ja
Lõuna-Ecsti ringkonna võitja Tartu Raudla. Matši
juhtis kohtunikuna IL Saame. Võistlus lõppes vä
ravateta viigiga 0:0. Pärnu Kalev oli siiski kerges

ülekaalus vaatamata sellele, et võistles 80 minutit

ainult kümne mängijaga. Pärnu Kalevi pä. Puis
tama väänas jala juba .esimese poolaja 10. minutil ja
lahkus mängust.

Helsingi Toverit Kalev 4:1
Pühapäeval Tallinna Kalevi jalgpallimeeskond pidas
teise võistluse Helsingi Toveritega. Matsi võitsid soom
lased 4:1 (2:0).

Tervis Esta 8:2
Pärnu, 16. 7. Pühapäeval võistlesid Pärnus
Esta ja Tervis jalgpallis. Matši võitis Tervis suure
skooriliselt 8:2, poolaeg 2:0. Tervis oli ülekaalus
kogu matši kestes. Esta meeskonnas puudus paar
paremat mängijat

Täna TJK II Kalev II
Täna algusega kell 19.00 võistlevad Tallinnas Ka

fcvi väljal TJK-i ja Kalevi liiduklassi rcservmces
konnad Põhja-Eesti ringkonna A klassi sarjas.

Hõimla Jägala Omakodu 4:4
Pühapäeval peeti Jägalal ÜENE1 Hõimla ja Jägala

Omakodu vaheline jalgpallimatš Põhja-Eesti ring
konna meistervõistluste B klassi sarjas. Matš lõp
pes viigiga 4:4. Poolajal juhtis Omakodu 2:1.

Eesti 3 p. vastu.

Kree 0:6, 6:4, 6:4 ja 6:3; Peterzens Keerdi 6:8, 1:6,

rekordina ci tule kinnitamisele võistluste registree-.

R. Harbiyilt maailmarekord

uue võimsa maailmarekordi 800 m jooksus ajaga

pr. Feldhuhni 6:1, 6:1; pr. Hellström prl. Tikenbergi

6:3, 6:4. Esimese päeva järele Soome juhtis 4 p.

Püha p ä e vai peetud võistlustel Salo võitis
6:4, 6:4, 6:4; Lasn Forsmani 6:4, 6:3, 6:4, prl.
Lahtinen prl. Kreekmanni 6:2, 6:1; Pukk Lager
blomi 6:0, 6:1, 8:6; Kuus Ziilacuse 6:1, 6:4, 6:2;
Hellström ja pr. Peterzens võitsid pr. Feldhuhni
võib olla ka võistluse korraldamisega ja starteriga. ja prl. Kree 6:4, 6:4, prl. Löfgren ja prl. Salo
Ujula on hea, aga rajad ..rasked" liigselt tume prl. Tikenbergi ja prl. Simonseni 6:2, 6:2; pr. Nõm
raja jälgimine ujumisel. Olen ujunud tänavu 100 mik ja pr. Lasn prl. Ngmani ja pr. Forsmani 6:1,
meetris Rootsi parima aja 58,3 sek., kuigi see 3:6, 6:1.

on saavutused veelgi ülihead. Võistluste korraldus
oli ladus ja ujula rahuldav."
Per-Olof Olsson: „Eesti ujumistasc on võrdle
misi hea. Egon Roolaid on parim ujuja. Tema
võib tugevas konkurentsis veelgi üllatada. Rahul

Liiduklassi aspirantide

Saksa ja Itaalia vahelisel kergejõustikumaavõist
lusel laupäeval Milanos püstitas sakslane H a r b i g

Esimesel võistluspäeva], laupäeval, Lasn
võitis Lagerblomi 6:3, 6:3, 6:3; Salo võitis Torn
bergi 6:3, 6:3, 7:5, Kree Buchti 6:1, 3:6, 6:3,
6:0; Kuus Peterzensi 6:2, 6:3, 3:6, 7:9, 8:6;
Forsman Niemanni 6:3, 6:3, 6:3; prl. Löfgren

GUST 1.97,5

. Laupäeval ja pühapäeval peeti Soomes kuues

crik-ohas ringkondadevahelisi meistervõistlusi kerge

jõustikus. Võistlustel püstitati rida hiilgavaid tule

musi, mis on hooaja parimaid Euroopas ja ka kogu
maailmas.

Pühapäeval Laivoranta 10.000 m jooksus
püstitas tänavu maailma parima aja 31.03,4 ja
teisal sama distantsi maailmarekordimees J. Sal
mi nen veel 31.19,0. Rajasaar! hüppas kol
mikut 15,52 m, mis on uus Soome rekord. Endine
rekord püsis 16 aastat V. Tuulose nimel tagajär
jega 15,48 m Lähe m ä k i saavutas teivashüppes
4,07 m, kusjuures vähe jäi puudu 4,15 m ületamisest.

ESS Valga Tennisklubi 10:3
Laupäeval ja pühapäeval peeti Eesti B klassi
klubidevaheliste meistervõistluste sarjas Tallinnas
Eestimaa Spordiseltsi ja Valga Tennisklubi vaheline
tennisvõistlus. Matši võitis suureskooriliselt ESS tu
lemusega 10:3. Naiste üksikmängus prl. Altsepp
(ESS) sai loobumisvõidu pr. Povitsalt; pr. Chris
tiansen (ESS) võitis prl. Zeesmaa 6:1, 6:1. Meeste
üksikmängus Kõiv (Valga) sai loobumisvõidu Wey
marni üle; Heldt (ESS) Kallilt 6:3, 6:8, 8:6;
Stafenau (Valga) Stengel 6:1, 6:2; Pisarev(ESS)
Juhever 5:7, 6:2, 6:2; A. Christiansen (ESS)
Very 6:2, 6:1; Skribanovits (ESS) Aid 6:0, 5:7,
6:4. Segapaarismängus pr. Christiansen-Heldt (ESS)
said loobumisvõidu pr. Povits-Kalliti üle; prl. Alt
sepp-Weymarn (ESS) prl. Zeesmaa-Stafenau 6:2,
6:3. Meeste paarismängus Kõrv-Stafenau (Valga)
Skribanovits-Heldt 6:4. 6:1; Pisarcv-Christiansen
(ESS) Very-Aid 6:1, 6:1. Naiste paarismängus prl.
Altsepp-pr. Christiansen (ESS) said loobumisvõidu
pr. Povitsa-prl. Zeesmaa üle.
Veretöö Pärnumaal

Suur valik:

Talunik haavas surmavalt nelja
meest
Pärnu, 16. 7. Laupäeva õhtul kell 8,30 lei
Sordirauda
dis Pärnumaal Halinga vallas Moosi talu maa
Nurkrauda
peal aset veretöö. Kohalik talunik Tõnis Te p
Vitsrauda
pand, 53 a. vana, tulistas revolvrist nelja meest,
U-rauda
kellest üliraskest! said vigastada kolm, nimlt 30-a.
T-rauda
Madis Moos, kellele kuul tungis otsaeest pähe.
Raudtalasid
28-a. Aug. Kaabus, kes sai neli kuuli kaks
Armatuur raudu
rinda, ühe õlavarde ja ühe selga, 19-a. Madis
Katuseplekki, musta ja
Pitsal sai kaks kuuli kõhtu, üks kohalolevaist
tsingitud
meestest, Jaan Moos, pääsis vigastuseta. Te
Raudplekkl
male tungis kuul mütsi, viies selle peast.
Riffelplekki
Haavatud toimetati Punase Risti autol Pärnu
Vedrutprast
haiglasse, kus nende seisukord tunnistati üliras
Võlllterast
keks, peagu lootusetuks. Roimar ise läks rahuli
Reeterast
kult koju ja heitis voodisse pikali, kus ta võimude
JA Klvlpuuriterast
poolt vahistati ja Pärnu vanglasse toimetati.
Kogu pühapäev toimetati juurdlust, mille tule
musena on selgunud järgmist:
KAUBANDUSE A.-S.
Tõnis Teppandile kuuluva end. tuuleveski sisse
Laod Tallinnas:
seade tuli hiljuti kohtupristavi poolt sundmüügile.
Selle ostis sama valla elanik H. Liivet. Oksjonilt
Sakala t. 22, tel. 475-71
ostetud veskikivid asetsesid Moosi talu põllul, ku
Kontori Põhja pst. 17. tel. 424-78
hu neile aed oli ümber ehitatud. Uus omanik kõr
valdas aia ja asus laupäeval kive teisele kohale
Tallinn, Tatari .tän. 28,
vedama. Selleks ilmusid . neli' eelmainitud meest
telefon 479-76, 480-22.
hobuse ja vankriga veskivaremete juure.
T. Teppand oli sellest kuulda saanud ja ilmus
ootamatult koos Madis Koliniga, kes juhuslikult
viibis tema pool, meeste juure. Sõnalausumata
Koduõlu langes kelmide saagiks
haaras ta taskust revolvri ja avas meestele tule.
kuuli sai Aug. Kaabus ja selle järele ka
Undla vallas Arukülas elutsevad Mai Sork ja Esimese
Sündmus arenes nii kiiresti, et keegi ei
tema poeg Johannes Orgmets avaldasid politseile, teised.
saanud vastu hakata ja roimarit takistada. Mõne
et nendelt on petetud välja kümmekond liitrit kodu
minuti jooksul haavanud surmavalt kolme meest
õlut. Laupäeva õhtul läks poeg peole. Varsti ilmus pööris Teppand rahulikult koju.
ema juure kaks tundmata meest, kes teatasid, et
peale kokku joosnud inimesed leid
poeg käskinud saata valmistatud koduõlle peo sidPaugutamise
roimapaigalt kolm verist ja meelemärkuseta
majja.
anti esmaabi ja kutsuti välja Pu
Leigus, et kelmideks olid Päri küla elanik Au meest Kiiresti
nase Risti auto. .
gust Päri ja Lehtse v. elanik Arved H i n t.
Roimar vahistati. Ta ei avaldanud vastupanu,
tunnistas ennnast põiklemata tulistajaks
T. Teppand on 8 lapse isa, omade? kolmehobuse
PURJEJAHTIDE VÕISTLUS HELSINGIS
•ai"' %SjeEa p,gemini jõukamate talupida
H e 1 s i n g i, 16. 7. (ETA) (STT) Purjejahtide võist
jate hulka Teda tunti kohapeal seni hoolsa ini
lusel kuldpokaalile tuli täna Helsingis esikohale „Goose"
mesena. Veretöö pani ta toime arvatavasti see
(USA), 2. ~Gustel 8" (Sksa), 3. ~Vire" (Soome), parast et talle ei meeldinud asjaolu, et veski sisse
4. Jselin" (Norra), 5. „Twins 5" (Itaalia), 6. ..Sinka seade laks H. Luvetile.

dus" (Rootsi), 7. „Eva 2" (Daani), 8. „Cabri 4" (Prant

Mõrvar J. Oli paigutati vangla

suse). Vahe „Goose'i" ja „Gustel 8" vahel oli 55 se

kundit. Ilm oli võistlustel ilus.

Laupäeval saavutati eriti hiilgavaid tulemusi kõr
Töölissport
Tysse (Inglise) 2.01,6; 1904. a. J. Lightbody gushüppes. Lauri Kal i m a hüppas Kokkolui
(Ameerika) 1.56,0; 1908. a. M. Seppjiard (Amee 1.97.5 m mis on tänavu parim tulemus Euroopas. Tallinna Töölisspordi ühingu võistlusreis Soome
Edasi saavutas N. Nick 1 i n veel 1,96 m ja
rika) 1.52,8; 1912, a. J. E. Meredith
Tüll. Töölisspordi Ühingu jalgpalli-, poksi- ja
K. af Ursin 1,92 m. 5000 m jooksis T. Kurki maadlusmeeskonnad
(Ameerika) 1.51,9; 1926. a. O. Polt-zer (Saksa) ajaga
sõidavad ülehomme, 19. juulil,
15.04,8 ja Iso-Hollo 14.48,7. U. Veir i 1 ä Soome pikemale võistlusreisile.
20. juulil võistel
1.51,6; 1928. a. L. Hahn (Ameerika) 1.51,4 ja S. heitis vasarat 54,05 m. Poris hüppas kaugust P. Si
dakse Viiburis klubivöistiuses sealse Toveritega pok
Mai lin (Prantsuse) 1.50,6; 1932. a. B,' Eastman mola 7,23 m ja B. Lindberg 7,10 m.
sis, maadluses ja jalgpallis. 21. juulil toimub jalg
(Ameerika) 1.50,0 ja T. Hampson (Inglise) 1.49,8;
Esimese võistluspäeva parimaid tulemusi La h pallivõistlus TTÜ ja Lappcnranna töölisspordi ühin
1936. a. G. Cunningham (Ameerika) 1.49,7; 1938. tis: 5000 m 1. Iso-I 10110 14.48,7; 2. Matti Jär gu vahel. 22. juulil toimub Kotkas Tiutise saarel
vinen 14.54,6; 3. Lauri Lehtinen 14.58,4. 800 m
a. S. Wooderson (Inglise) 1.45,6.
klubi võistlus sealse Pgrintoga meie raadiote' ARE
Saksa-Itaalia maavõistluse paremaid tulemusi 1. T. Sarkama 1.56,8; 2. Tuominen 1.57,0. 400 m poolt väljapandud rändauhinnale, mille i - unud
esimesel võistluspäeval: 200 m 1. Mariani (Itaa tõkkejooks I. Virta 55,6 sek. Kuulitõukes F. aastal võitis TTÜ. Edasi on kavatsus võistelua veel
lia) 21,2 sek.; 2. Scheuring (Saksa) 21,2 sek.; 1500 Grandel 14,55 m. Vasaraheide 1. U. Veirilä
Tamperes. Viiburi Toverit teevad vastukülasnäigu
m 1. Mehlhose (Saksa) 3.53,2; 2. Jokob (Saksa) 54,05 m; 2, S. Heino 50,55 m; 3. J. Anttalainen TTü-le Tallinna 18. ja 19. augustil k. a.
3.54,8; 10.000 m 1. Syring (Saksa) 31.23,4; 50,15 m. Kokkolas Veikko Peräsalo hüppas kõr
Töölissportlasil puuduvad kodumaal võistlus*
2. Beviaqua (Itaalia) 31.25,4; kõrgushüpe 1. Lang gust 1,85 m. kuna esikohale tuli L. Kalima 1,97,5
võimalused
hof (S) 1.90; 2.—3. Gehmert (S) ja Campagneri m. 200 m Määttänen 22,8 sek. Poris: kuuli
(I) 1.90 m. Kolmikhüpe 1. Koch (S) 14.53 m; tõuge S, Bärlund 15,19 in; vasaraheide .1.
Praegu toimuval! Eesti Töölisspordi Liidu ring
2. Bini (J) 14.45 m; 3. Turco (I) 14.45 m; Odavise Rönnciko 49,61 m; 5000 m 1. V. Strömhaek kpuiiavõisthisil 00 mängud jõudmas lõpule, kuid
—l. Berg (S) 63.81 m; vasaraheide Blask (S) 14.56,0; 2. F. Nieminen 14.56,6. 400 m tõkkejooks
toöhssportlased nurisevad selle üle, et kodumaal ei
Aki Järvinen 57,5. K a r h u 1 as: 5000 m 1. Kurki võimaldata tugevamaid võistlusi, kuna jalgpalliliit on
56.32 m; 2. Storch (S) 53.19 m. Esimesel päeval juh
tis Saksa punktidega 56,5:33,5.
14.45,6; 2. Heino 15.04,8. 800 m J. Vallikari keelanud töülissportlastega mängimast meie suurima!!
1.56,4; 2. T. Peussa 1.57,1. Kõrgushüpe U. Iluuh jalgpalhscltsidcl.
tanen 1,85 m. 200 m 1. V. Micttincn 22,5 sek.,
Eesti võimlejad sõidavad
2. E, Pullinen 23,0 sek. Joensuus: 200 m 1. E. Eesti ja Soome trükitööliste järjekordne jalgpalli—
lingiaadile
Muinonen 22,9 sek., 2. T Häkkinen 23.0 sek.
sõprusvõistlus
Täna kell 4 p. 1. sõidab Kalevi võimlejate nais
Teise
võistluspäeva
parimaid
tagajärgi:
kolmik
toimub
seekord
Tallinnas.
5. augustil. Kadrioru
kond aurik Yironiga 20-liikmclises koosseisus Rootsi
hüpe Pakkuri 14,70 m; 1500 m V. Tuominen staadionil. Seni on peclud kaks võistlust, millistest
lingiaadile.
4.01,4; O. Tuominen 4.05.4: teivashüpe Rcinikka kumbki maa on võitnud ühe. Trükitööliselt tahavad
Naiskonnaga sõidavad kaasa Eesti võimlejate lii ~<1.94 m; 110 m tõkkejooks Suvio 15.3. Fabricius
selleks võistluseks välja saata oma täit garnituuri,
du esimees R. Saue ning võimlemisõpetajad E. 15,4; 10.000 m Tamila 31.06,0; 400 m A. milles kaasa lööks rida liiduklassi mängijaid naau
Idla, A. Yesterblom ja A. Rooseste.
Järvinen 51,5 sek.
Kass, Uukkivi, Kippar, Karm j. t.

Läänemaal Asuküla vallas toime pandud mõrva

asjus lõpetas Haapsalu kriminaalpolitsei juu?d°us?
j.i paigutas mõrvari -Juhan Olli ja tema venna Vol
demari vanglasse. Anna Oli. kelle vastu "üüdklus
polnud nn suur ja kelle süüd ci saadud kindlaks
teha. lasti laupäeval vabaks. KinaiaKs
Laibad maeti pärast lahkamist Asuküla valla
valitsuse korraldusel Ridala surnuaiale. Naqu lah

kamisel selgus, on mõlemaile ohvreilc toonut?

pahe löödud kirvehoobid, kuna revolvrikuulid sur
ma pole toonud. Ka täiendavail ülekuulamisil oti
mõrvar Juhan Oli end samuti üla
pidanud. Nagu ta seletas, on tema Idha siu vi?m«
punni .tõusnud, kui kuulnud, et isa tahab venda vT

s?

oma jätnud mälestuseks. 1 Tarto
Tartus tabati Hiiu vargapoiss
Tartu kriminaalpolitsei tabas Aimust Padu nl
vahepeal miime' tahlflüh'L, 1" ""
Kan"pu™"! k'""1'I!,' ncab,s%r?Aakre vi
avanssi ia rnlnnnrl ta Peremehelt 4 kr.
hedalolevasse poodiPoNüüil el^liiitutd3'ta* P
sasi, vaid sõitis hoopis Tartu, kus ta tabati. *

Esmaspäeval. 17. Juulil 1939

Päevaleht

Mr. 190

Noored, keda kasvatatakse töövaimus
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Klassiloterii teadaanne

Laupäeva-õhtune külaskäik 180 mudilasele
Riigi 9. klassiloterii I klassi

Kus vee! hiljaaegu laiutas korrastamata mhuuipadrik,
ku- kanarbikus ja okste rl*us vingerdasid mürgised ussid

piletite müük algab 5. augustil.

ja kuhu harva sattus juhusliku möödakäija jalg, seal

keeb nüüd rõõmu» elu, helendavad saledate männitüvede

vahelt punasckatusclised majad ja sinna ei näi nüüd
llusail siivcpäevil lõppevat huviliste ja imetlejate vool.

1 auail«l!ni Võetakse müügikohtades sooviavaldusi vastu neilt, kes
* ** soovivad algaval 9. klassiloteriil sama piletinumbriga
edasi mängida, millega nad 8. klassiloteriil viimasena

Noorlcsõbra A Lcllepiga eesotsas tegime meiegi õhtul
lUhikcse väljasõidu tohnusesi ja närvilisest linnast ning
veetsime huvitava laupäevaõhtu Kose-Liikatil K. Pätsi
nimelises Eesti Punase Risti vabaõhukoolis-preventooriu

mängisid.

mis..

Soojus, rõõmus meel ja puhtus võtab meid vastu,
kui auto pöörab kahe lipuvarda vahelt, kus ühel lehvib

5 auäustil lastakse kõik piletid müügile; need piletid, mille alal' hoidmiseks ei ole soovi avaldatud, lastakse vabalt

riigi lipp ja teisel Punase Risti lipp. preventooriumi
peahoone ette. Kõikjal jookseb pisikesi tüdrukuid ja

müügile.

poisse, näod lõk> ndamas tervisest ja päikesest, peas vär
vilised, lihtsast riidest' mütdd.

9 sentemhririt hoitakse müügikohtades ainult nende jaoks piletid alal.

Plikakesed ründavad hia Lellcpit:
kino?

augustiks selleks soovi on avaldanud.

Onn Lellep. kas täna pilte näitate? Kas teete
Ei tea veel Kas olite ka head lapsed?

Olime kiili Näidake, onu Lellep, kino Terve

Riigi rahaliste loteriide direktor.

nädal aega ei oie enam näinud. Kus te niikaua olite?
Noortesõber ei suuda mudilastele vastu panna ja kaob
nendega parki, vist peitust mängima.
Oleme nüüd vabaõhukooli juhataja (oh. Kulli ja tema

ahi Vold Jtmrmaa hoolealused Kooli ruume ja seal

valitsevat eeskujulikku korda on varemalt juba korduajaleheveergudel kirjeldatud, seepärast otsime
uudist, mida seal vaiemalt pole nähtud ega kuuldud
Lapsed on väljas mängimas, nende eluruumid on

Siseriigist

parajasti tühjad Talvel oli igas toa* 8 voodit, nüüd

Harjumaalt

aga 10 voodit
Paistab, et on juba ruumipuudus?

Vallavalitsused moodustavad valimisringkondi.
Kuna eelseisvad vallavolikogude valimised hakkavad
juba lähenema, siis on helinduses sellega ka Harju
maa, vallavalitsused asunud juba valmimlsringkon
dade kindlaksmääramisele. Seni maavalitsusele saa
bunud andmeil on S a u e vallavalitsus jaganud oma
valla 3 valimisringkonnaks, kusjuures 1. ringkonnas

Praegu on ruumist tõesti puudus. seletab J.
Kull Kooli hooned püstitati 100 kasvandiku jaoks.

Aga nüüd on tung «iia nii suur, et paratamatult tuli
suveks ainult suveks, kuna talvel langeb kasvandike
arv normaal tasemele võtta vastu 183 last. Seejuures
oli aga soovijaid üle 500."
Enamasti kõik linnalapsed, kes siin suvitavad?"
Jah, peamiselt vabakutseliste ja riigiametnike lap

on 536, 2. ringkonnas 498 ja 3. ringkonnas

464 hääleõiguslikku kodanikku. Kokku on Saue val
las 1498 hääleõiguslikku kodanikku.

sed. Kuid on kasvandikke ka maalt ja provintsilinna
dest."

Ka Hageri vallavalitsus on jaganud oma val
la 3 valimisringkonnaks, kusjuures 1. ringkonnas
on 347, 2. ringkonnas 671 ja 3. ringkonnas
522 hääleõiguslikku kodanikku.
Koolijuhataja vabastati ametist. Haridusminis

..Kõik' muidugi maksavad ülespidamise raha?"
Suurem osa maksab 30 krooni kuus, kupa 16%
saavad siin kosutust E. Punase Risti osalisel soodustusel
või hoopis tasuta. Need on muidugi vaesemate inimeste
lapsed."

teeriumi kooliosakonna otsusega vabastati Jaagup
P a e m a a Kautjala algkooli juhataja kohalt ja tee
nistusest 1. augustist k. a. arvates. Vabastamise põh

Toidate muidugi hästi?"
Lihtsalt, aga toitvalt . Neli korda anname lastele

päevas süüa Varemalt toitsime isegi viis korda; kuid

juseks parandamata haigus, mis takistab temal

siis ei jäänud lastele enam mänguaega."

teenistuse jätkamist.

Ja pesu, riided?"
Iga laps. kes siii tuleb, peab kaasa võtma vähe
malt kolm vahetust korralikku ihupesu, supeltrikoo ja
spordiriided. korralikud üliriided saapad väljaskaimi
seks ja tuhvlid toasolemiseks Siis veel peakate, kolm

i,Berliner Hiustrierte Zeitungl" fotoreporter Nar

ja hambapasta Voodipesu, käterätikud ja kõik muu
on preventooriumi poolt
Edasi jutustab juhataja, missugune on preventooriumi
päevakord suveti

Kella 7—B hommikul peavad kasvatajad, keda on
arvult 12. üldkoosoleku, kus koostatakse päeva tegevus
kava ja arutatakse kasvatusküsimusi, hinnates ühtlasi
kasvandike teeneid, mille eest antakse plusse, kuna aga
halvasti käitumise eest miinuseid. Iga piu*» annab õiguse

kasvandikul lasta koolitiirtil viis lasku spordipüssist.
kuna aga miini,» võtab ära kojupääsmise. vanemate kü
lastamise õiguse.

„Aga tüdrukud kas nemad ka tahavad püssi

lasta?"
„Seni pole RO kasvandikust-tütarlapsest veel keegi

fiüisilaskmisest ära ütelnud. Sootu vastupidi plikad
ausa kipuvad lasketiirule ja nad ei lase sugugi halve
mini kui poisid "
Kuidas lapsed. kel'el •on -õnnetus omada mii
nust, sellest pahandusest vabanevad?"

Tulelt püüda ja olla eeskujulik, et ära teenida
plusse, mis kustutavad miinused."

Vahepeal oleme jalutanud piki kooli peahoonet ja
klassiruume ühendavat varjukäiku, kus poisid on ametis
omalaadse võistlusega: seisavad seinale riputatud värvi
liste zooloogiat, botaanikat, geograafiat jne. käsitlevate

tabelite juures ning üks küsib: ~Linavästrik?" Teine
vastab, „Siin," ja kohe loril, tabeli ülal äärel põlema

väike elektrilamp. Tabelid on nimelt elektrilised ja

korraldatud nii. et õige pildiga sellekohast traati ühen
dusse viies süttib lambike. Sedaviisi õpivad lapsed nagu
mängides tundma toodust ja linnu ning maaknhti.
Kooliklassides on nüüd voodid, kuna tavalist õppe
tööd suveti ei ole. üks tütarlaps lamab vaiba all
tal on kerge palavik ja peab selleks päevaks mängudest
loobuma.

Meie päevakava on koostatud nõnda, jatkab Joh

Kull, et töö ja mäng on alati vaheldumisi, õigemini,
mõlemad käivad alati käsikäes. Kell 8 hommikul on
ühine võimlemiskäik, siis järgneb lipuheiskamine. Pärast

Ülal: õppetund vabaõhu-klassis. AU poisid võimlemas.
hommikusööki oti magamistubade korrastamine, kusjuu
res vastastikuse võistluse alusel iga rühm püüab oma
tuba võimalikult paremini ehtida ja puhas hoida. Nädala
kestes kõige eeskujulikumalt hoitud toa elanikud saavad
rinda rahvusvärvitised lindid, mille peale ollakse väga
uhked: Pärast kasvatajate poolt laste korrastatud tubade
hindamist äigab päevatöö ja -lõbud.
Kas tubade korrastamine on lastele sunduslik?'
Muidugi. KB teised tööd, mis on ühenduses kooli

bassein, kui aga kuiva aja tõttu vett väho ja lapsed kai

heakorra ja majapidamisega, on sunduslikud. Nii on

vabaõhu kooli vahel patsutatakse Pirita jõgi ja püstita
takse jõujaam, mis hakkas pumpama vett miniatiiürsete
Eesti jõgede jaoks Kõikjal siin tehakse tööd ja luuakse
uuendusi ning selle töö keskel kasvavad ja. kosuvad lap

eritoimkonnad köögitöödeks, kartulikoorimiseks, põran
date puhastamiseks, aias rohimiseks jne. Raskemad
tööd on aga vabatahtlikud ja tasulised, ning nendest või
vadvosa võtta ainult need õpilased/kes on üle.1(1 aasta
vanad.

Missugused need tööd oleksid?
Põrandapooniminc, puudelõhkuminc, peenarde
kastmine ine.

Palju pafk* maksate?
10 senti tunnis, mõnikord ka tükitöö alusel. Suure
saali põranda punnimine maksab näiteks 2 krooni. See
on poiste töö, nad koostavad omavahel selleks töörühma
ja jagavad teenistuse 'omavahel?'

t,Kui suur Siis on see töüpoistr iiädalatccnistus?"
Mõnikord tõuseb 2 kroonini"

vad Pirita jões suplemas. Teiselt nõlvalt niriseb alla
mustlik ojake, kus tillukestel mõnus iiadistada. Pirita
jõe pool all, paistavad krnala ja sigala hooned, kus 200

sulg- ja 7 liarjaslooma; üle hoonete katuste tiäih jõe
äärset heinamaad, kus parajasti võetakse loogu. Sinna
ehitatakse varsti Eesti haruldus 60 tn pikunc ja 40 m
laiune rcljecfkaart, kus tähistatakse kõik linnad, kõrgus

tikud, jõed ning järved Vabariigi presidendi talu ja

sed..— tõusev põlv.

Saahub õhtu. Trummide põrinal marsivad poisid
tüdrukud rivikorras peahoone esisele platsile. Loetakse
ette päevakäsk, kus avaldatakse kiitust, mõnikord sekka
ka laitust. Kõlalt hümn lipud langetatakse, laste olles
valvesci&akus.

Pisim poiss süütab tõrvikuga lõkke ja tillukese tüd
rukukese suust kõlavad selge' häälel tõotussõnad:

„011 es koos siin looduse riippes tõrviku valgel enne
uinumist, tuletagem igaüks meist meele meie ilusamaid

Ringkäik jõuab parki.' Kõikjal mängib ja kilkab

püüdeid. Nii nagu tuli annab soojust ja valgust, olgu
ka meie tahe anda oma rahvale soojust ja valgust. Nii
nagu leegid püüavad ülespoole, olgu ka meie püüd

kõik mängud kaasa. Tüdrukud nn parajasti lasketiirul
ja paugutavad vaprästi püssi, üsna pisikesed põnnid ja

paremusele ja tervenemisele lõpmata. Valitsegu üksmeel
ja vennalik armastus meie >a meie rahva keskel, ja saa
gem iga päev paremaks!"

lapsi. Kasvatajad on segunenud kasvandikega ja teevad

plikatirtsud ci karda põrmugi kõikuvat ja hõljuvat

Veel heliseb lani „öö nüüd jõuab jälle oma rahu

„põrgutced", mille lühistamine nõuab täiskasvanuiltki
julgust ja paneb pea pööritama Kõikjal mändide vahel
palju õitsvaid lilli ja alles kevade) istutatud lehtpuid.
Preventoöriumi 5 ha suurune park tahetakse kasvatada

ga..." ja lõ aastased poisid-tüdriikud ees,
mudilane kõige järel, marsivad lapsed vaikselt oma

võimalikult mitmekülgseks. Nõlvaku all nn vabaõhu lava,
kus lapsed õhtuti improviseerivad etendusi. Samas tupel-

töövaimus ja ilusad olid hra Lellepi värvilised filmid

tubadesse

Oli ilus Õhtu, ilus oli näha noori, keda kasvatatakse
vabaõhukooli elust ja tegevusest#

Majaomanike suvepäev
Rannamõisas
Eesti Majaomanike Seltsj korraldusel toimus

eile Rannamõisaa esimene majaomanike suvepäev.

Hommikul kell 10 ajal sõideti Vene turult omni
bustel Rannamõisa, kus sealsed seltsi liikmed olid
korraldanud linlastele väärika vastuvõtu. Tutvuti

Rannamõisa ja ta ümbruse vaatamisväärsustega ja

hiljem asuti suvepäeva kandvama osa juure aru

tama majaomanike huvisid puutuvaid küsimusi, kus
võtsid sõna ja andsid seletusi seltsi juhatuse liikmed

H. Preis m a n, A. Ilves ja magändustomkomna
esimehed J. Proast ja K. Kompus. Järgnes ühi

ne eine ja sellega lõppes suvipäev, süvendades maja
omanike vahelist head läbisaamist ja ühistunnet.

Arstide koja nõukogu oli koos
Esimeheks vallt: dr. H. Lübek tagasi.
Arstide koja nõukogu 2. koosseisu avaistung
toimus Tallinnas, kus teostus koja uute organite
valimine eelseisvaks volitusteperioodiks.

Koja esimeheks valiti tagasi koja senine esi
mees dr. Adeibcrl Lübek Tallinnast. Koja ablesi
meheks valiti dr. Herman Rossmann Tallinnast.
Koja juhatuse liikmeiks valiti: dr. dr. Tehodor
Asu Tallinnast, Erich Girgensohn Tallinnast, Vol
demar Juss Tallinnast, prof. Artur Linkberg Tar
tust, Mihkel Ellcri Tartust, Gerda Bürger Nõmmelt
ja Artur Meer!ts Tallinnast. Koja revisjonikomis
jon valiti koosseisus: dr. laan Haho Rakverest,
dr. Abram Glückmann Tallinnast ja dr. Hans Alver
Haapsalust Koja distsiplinaarkohtu liikmeiks vali
ti: dr. dr. Paul Armsen Tallinnast, Ernst Hubel
Tallinnast. Peeter Hansen Tartust, Gustav Kornet
Tartust, Mait Püümets Tallinnast, Hans Sõber Tar
tust, Elmar Tare Tallinnast, Paul Teas Tallinnast
ja Eduard ' Teder Jõgevalt.
Tallinna linna ettevõtete haigekassa
peakoosolek tühistati

Mudaravi ja terviseparanduse puhkus
haigekassa kulul levib
Suvekuudel on üha suurenemas Tallinna ühise

käib sageli koos; 2—3 korda nädalas, ja neil juh
tudel tuleb läbi vaadata 30—35 palvet. Üldiselt
võib 'märkida, et käesoleval aastal on nõue muda

sõitnud Vaiblasse nädalalõppu veetma. Uppunut
asuti kohe otsima ja Viljandi äriteenijal Ki kasel

haigekassa liikmeskonnas nõue mudaravi ja tervise
paranduse pithkuse järele Vastav arstide komisjon

ravi ja tervisepäranduse puhkuse järele suurenenud,
võrreldes möödunud aastaga. Ka on abitarvitamist
soodustanud haigekassa juhatuse poolt laiendatud
ning soodustatud tingimused mudaravi aial.

Ruumipuudus elektrirongis
ühenduses Nõmme linna aegajalise elanike suu

renemisega, eriti suvekuudel, on tõusnud ka reisi
jate arv elektrirongidel. Suvise] ajal töötavad mit
med käitised ja ettevõtted varasemal ajal, mille
tõttu tööleruttajate arv on eriti suurenenud varajas

tele rongidele. Hommikul vara tuleb aga ainult
üks rong. jõudes Tallinna juba enne kella %6-t
hommikul. Järgmine rong aga tuleb alles Vs7-ks.
Selle tagajärjel on hommikune rong alatiselt koor
matud. kuna käigus on ainult kaks vagunit.

Varajaste tööleruttajate huvides oleks, et raud

teevalitsus suurendaks vagunite arvu varahommiku
sel rongil, või paneks käiku veel ühe rongi, mis Tal

linna jõuaks kümmekond minutit enne kella 6-t

ümbruse talupidajad on hakanud viima linnast koju
esmajärgulist tarbeaineid.

Saaremaalt
Kodutütred laagris. Kuressaare läheda! Mändjalas
algas kodutütarde Saaremaa ringkonna korraldusel suu
rem laager, mis kestab kuni 19. juulini. Laagri vane
maks on kodutütarde Saaremaa ringk. vanem S. Kaal.
Valmis kaks uut silda. Saaremaal valmisid uued

raudhetoonsillad Võlupes ja Karjas. Võlupe sild on

erilise konstruktsiooniga, püstitatud raudbetoonvaiadele.

Silliseid sildu on Eestis varemalt ehitatud ainult Viru
maal.

Valgast
Valga kõrvaltänavad korda. Seni on Valgas suure
mat tähelepanu pööratud ainult kesklinna ja linnast
välja viivate tänavate korrastamisele. Nüüd asus linna
valitsus Nurme, Märdi. Valli, Lembitu, Koidu ja end.
S.-Telliskivi tän. korrastamisele.

7000-kr. juurcchitus gümnaasiumi võimlale. Linna
valitsus asus Kuperjanovi tän asetseva gümnaasiumi
võimlale duši- ja riietusruumi juureehitamisele. Juure
ehitus, mida majanduslikult toetab ka haridusministee
rium, läheb maksma 7000 kr. ja see tahetakse lõpule
viia augustikuu kestes

Viljandist
Lennupäev. Eesti Aeroklubi Viljandi osakond
otsustas Viljandis korraldada lennupäeva 23. juulil.
Päeva üksikasjaline kava koostatakse hiljem. 21.,
22. ja 23. juulil toimub Viljandis purilennu laager,
Sünnipäevalapsi
Adv. Rud. Paabo 50-aastane
Homme pühitseb

hommikul.

Tallinna Garnisoni orkester

Esmaspäeval, 17. juulil, kavas: Rathke

marss ..Võiduhüüd", Offenbadi avam. „Orpheus all

maailmas", Strauss valss ..Kevadhääied", Hruby
katk. ..Kohtang Lcliariga", Wagner marss „Taun

häuser", Glitikä avam. ..Ruslan ja Ludmilla", Glinka

krakovjak oop. „Ivan Susanin", Tšaikovski valss
ballet. ..Okasröoslke", Tšaikovski fantaasia oop.
..Padaemand". Sousa marss ...Ristirüütlid", juhatab

R. Väljak. Algus kell 7 õhtul, Harjumäel.
Apteekide öövalve

1. jaõsk kinnitusameti koosolekul tühistati mõrti
•eg tagasi toimunud Tallinna linna ettevõtete haige

kassa üldkoosolek protesti tagajärjel. Kindlustus

amet leidis, et koosoleku kutseid ci oldud õigel ajal

laiali saadetud.

Tallinna Uhishaigekassa koosolek
kinnitati
1. jaosk. kinnitusameti koosolekul kinnitati vii
mati toimunud Tallinna ühise haigekassa peakoos
oleku protokoll, mille tulemusena uus haigekassa ju
hatus asub tegevusse alates teisip., 18. juulist.

esmaspäeval vastu teisipäeva:

G. Gnadebergi ja E. Leydeni apteek, S. Karja

4, tel. 445-88; Mikheina pärijate apteek, Tartu mnt,

45, tel. 808-42; A. Puksovi apteek, Koidu 43.
tel. 454-07; E. Thubergj apteek. Pärnu mnt. 31,
tel. 459-54; R Vallneri apteek. Narva mnt. 24,
tel 304-27; J .Pilli apteek, Vana Kalamaja 7-a,
tel. 440-74.

Arstide QB- ja pühapäevavaive tel. 04.

Nõmmel Trossini apteek, Apteegi tän. 4,

oma 50. sünnipäeva

vande-advckaat ja
ühistegelane Rudolf
Juubilar sündis 18.
juulil 1889 Tartu
maal Kavastu v. Pöö
randel talupidajate
pojana, õppis Varnja
algkoolis ja Tartu
realkoolis, mille jä
rele lõpetas Tartu
ülikooli õigusteadus
Paabo.

Vaiblasse olid sõitnud ka Viljandi linna malev

konna gaasikaitsc kompanii mehed, kelle hulgas oli

mitu sanitari. Viimased asusid tegema kunstlikku

hingamist ja umbes poole tunni pärast tuli uppunu

konna 1914. a. Samal

meelemärkusele.

märkida spiraalsõrmust, ehtena kaelaskantavat
pronksketti, mitmesuguseid luust tarbeesemeid, var

daid, võrgukudumise nõelu jne. Suur osa lossis
tarvitatud keraamikat kuulub n. n. Rlieini keraami
kasse 16. sajandist. Mulla sõelumisel tuli nähtavale

ka kaunis kahvelkivi tükk naisefiguuriga. See kuu
lub orduaja lõppjärku. Kaevamistööd jätkuvad veel
paar nädalat.

Mag. A. Tuulse tutvus neil' päevil Viljandi
maa kirikute kunstiajaloolise küljega. Nii viibis ta
Pilistveres, Põltsamaal. Kolga-Jaanis, SuureJaanis, Karksis jne. Mag. Tunise märgib, et Viljan
dimaal üheks huvitavamaks kirikuks on Pilistvere
kirik, tnu paelub tähelepanu arhitektuurilise külje
poolest. Kolga-Jaani kiriku juures asuvas kabelis
hoitakse alal vanu altariosi, mis pärinevad 17. sa
jandist. See altar on haruldaste puunikerdustega.
Suure-Jaani kirik on püstitatud 14. sajandil. Siin
väärivad tähelepanu 13. sajandi lõpust pärinevad
kaunid portaalid kapiteelidega. Need on ainulaad
semaid Eestis.

Kiviõlil katoliku kirik
Kiviõli kaevanduspiirkonnas on käsil uue kiriku
ehitamiseks eeltööd. Kirik piistitakse katolikuusu

listele ja selle ürituse algatajaks on rooma-katoliku
asu piiskop Baltimail. Seni kasutati katoliku-usuliste
jumalateenistuste pidamiseks kitsaid üüriruume.

aastal surmajuhtumeid 75. mullu aga 102. Ka abi
ellumiste arv aasta esimesel poolel on suurem kui
mullu.

Linnavalitsus umbrohutõrje hoogtööle. Viljandi

linnavalitsus tahab lähematel päevadel alustada võit

lust umbrohuga. Viljandi lossimägedes ja parkides
vGib igal pool näha lopsakat umbrohtu. Nüüd

linnavalitsus tahab astuda samme, et nii mägedest
kui ka teistest paikadest umbrohi kõrvaldataks. Ka

majaomanikele saadetakse meeletuletus, et nad umb
rohu oma kruntidelt kõrvaldaksid.

Jõukas hoolealune Viljandis
Viljandis paigutati linna hoolealune 78-aastane
Juuli Koll linnahaiglasse.

ilmsiks, et Kollil oli ühes kohalikus pangas hoiuraa

mat 250-kroonise hoiusummaga, peale selle veel tuli

Viljandimaal!
Kontrollitakse veoautode koormatist. Viljandi
maavalitsuse teedeosakond sai neil päevil koorma
kontrolikaalu, millega võimalik kindlaks määrata
veoautodele laaditud koorma raskust. Uue kaalu

õnnestus teda leida pärast seda, kui mees oli olnud
10 minutit vee all.

võib arvata 18. sajandisse. Tel test leidudest võiks

ajal on vähenenud surevus: tänavu oli esimesel pool

poolt. Kahel viimasel päeval on ostetud poodidest
rohkesti soola, suhkrut ja petrooleumi. Ka Narva

Kodanikud varustuvad tarbeiainetega. Narvas on
kodanikud hakanud endid varustama esmajärguliste
tarbeainetega, nagu seda on soovitatud ametlikult

juspäi suplema. Kuna ta ci osanud hästi ujuda, vajus
ta mõnikümmend meetrit kaldast vee alla.
Sündmust näpid pealt mitusada inimest, kes olid

Leide Viljandi iossivaremeist
Mag. A. Tuu 1 s e tutvus Viljandimaa
kirikute kunstiajaloolise küljega,
Väijakaevamiste! Viljandi lossivaremeis leiti hõ
beraha, mis kannab « Raha ühel
küljel on kull ja teisel ratsaniku kuju. Raha oli
kolm*'eerand meetri sügavuses ning arvatavasti
pärineb see poola ajast. Hilisema aju leiuks tuleb
pidada luust valmistatud vilepilli, mille päritolu

sündivus Mulgimaa pealinnas näitab tõusu. Samal

uut pesu, riideid ja muud vallasvara umbes 200
krooni väärtuses. Linnavalitsuses toetust saamas

Viinastanud mees uppumisohus

Viljandi, 16. 7. Täna õhtupoolel uppus Vaihla
suvituskohas Võrtsjärve Võisiku asundusest pärit
°'ev .PõHutööline Aleksander Neh o. Nelio oli ilmu
nud järve kaldale viinastanud olekus ja läinud pur

Sündivuse tõus Viljandis. Viljandi perekonna

seisuameti andmeil on käesoleva aasta esimese poole
jooksul Viljandis registreeritud 100 sünnijuhtu, kuna
läinud1 aastal samas ajavahemikus oli neid 88. Seega

vas. Siin viibis Saksa suurima pildiajakirja „Ber
liner Hiustrierte Zeitungi" fotoreporter Loose, kes
tegi rohkesti ülesvõtteid vanast Narvast.

Uppunu äratati ellu

Kohalikke teateid

ja Lätist.

Ühenduses sellega hakkas linna hoolekandeosa
kond selgitama Kolli varanduslikku seisukorda. Tuli

Narvast

paari sokke-sukki, 6 taskurätti, saapamääre, hambahari

kuhu saabub osavõtjaid ka välisriikidest Soomest

aastal algas tegutse
mist advokatuur! alal,

olles praegu vande
advokaat Tallinnas.

1919. a. asus juu

käies oli Koll tõendanud, et tal mingit varandust ei
ole, mispärast temale toetust määrati 4 krooni kuus.

abil koostati protokollid Türi paberivabriku veoauto

J—2o4 juhile ja Jaan Mihkelsoni veoauto V—49B ju
hile, kuna kaalumisel selgus, et masinatele oli laa

ditud hoopis raskem koorem kui seda ette nägi auto
kandejõud .
11.000 kilo värvimulda kodukaunistamiseks. Maa

valitsusele esitatud andmete põhjal soovivad Vil
jandimaa vallavalitsused Soomest toodud tollita

värvimulda kodukaunistamise otstarbel kokku 11.000

kilo. Värvimulda on tellinud peagu kõik vallad,
välja arvatud Lustivere, Pajusi ja Tarvastu.
Tartust
Tartule 7000-kr. tänavakastmisauto. Tartu linna
valitsus tellis firma J. Ratnikult moodsa tänavakast

misauto, mis Läks maksma 7000 kr. Auto valmis
neil päevil. Autol on peal 2.500-1 tr. veepaak, mil
lega on võimalik kasta 1 km pikkune tänava osa.
Korraga on võimalik kasta kuni 10 m laiune tänava
riba.

Kultuurisidemctessc Kaug-Idaga. Tartu ülikooli
juures töötava Akad. Orientaalseltsi juhatus oma
koosolekul otsustas välja andma hakata toimetuste

sarja ..Akad. Orientaalseltsi kirjutised". Esialgu an
takse välja 2 annet, mis on juba trükitud ja ilmu
vad sel sügisel. Need on määratud vahetamiseks
Ida-Aasia .peamiselt Jaapani, Hiina ja Türgi teadus
like asutustega. Akad. Orientaalselts on tegutsenud

juba 5 aastat ja tema ülesandeks on kontaktipida
mine idamaa teaduslike asutustega.

Tartu lapsi Leetu ja Lätti. Tartu Lastekaitse

Ühing saadab täna Tartust Leetu 15 last, kes veeda

vad Leedus ühe kuu suvekoloonias. Laupäeval sõi
tis 15 Tartu last Lätti, kuid samal ajal tuli ka Lee
dust 15 Leedu noort Kukulinna suvekolooniasse.
Läti lapsed jõuavad Kukulinna neil päevil.
Dir. B. Josephson 60-aastane
Homme pühitseb
oma 60. sünnipäeva
Balti puuvillavabriku
abidirektor Bernhard
Josephson. Juubilar
sündis 18. juulil 1879

Narvas ning asus
noormehena Narva
Kreenholmi vabrikusse praktikale.

Tekstiilalalisi õpin
guid jatkas Inglis
maal, mille järele siir
dus Balti puuvillavab
riku teenistusse. Eri
ala kõrval on harras
tanud juubilar ka fi
latelistikat.

bilar majandusminis-

teeriumi juriskonsuldi kohale, olles varem sama
asutuse sekretäriks-asjadevalitsejaks. Oli 1919/

1920. a. Eesti-Vene rahukonverentsi ekspert ja ma

jand.-tehnilise ja reevakueerimise komisjoni liige
1920. a. Üliõpilasena töötas kaasa „Noor-Eesti" lii
kumises ja ajakirja „Vaba-Eesti" toimetuses.
Kutsetegevuse kõrval on juubilar innukalt osa
võtnud seltskondlikust elust ja ühistegevusest, olles

Eesti ühistegelise liidu juhatuse liige. On tarv.üh. „Oma" nõukogu abiesimees. Vabariigi algpäe
vist saadik Eesti Tarvitajate Keskühisuse nõukogu
abiesimees. Samuti ka Eesti Rahvapanga juhatuse

ja ühistegevuskoja liige nende algusest. On olnud
Tallinna linnavolikogu liige ja selle juhataja 19.
a. kuni 1930. a.

Haan Küünari kahekordne juubel
Narva linna laekahoidja Jaan Küünal pü
hitseb täna oma 60. sünnipäeva ja 20-a. ametijuu
belit.

J. Küünal sündis 17. juuli! 1879. a. Urvastes.
Sooritas Tartu õpetajate seminari juures kooliõpe
taja kutseeksami ja töötas aastaid kooliõpetajana
Peskovo Eesti asunduse algkoolis. Narva linna
teenistusse astus 2. aug. 1919. a. Ameti kõrval on
K. tegelnud paljudes seltsides ja organisatsioo
nides.

Jultus Lill, rohuteadlane ja majandustegelane,

sünd. 18. juulil 1878. a. Tartus.

Johan bei man. õpetaja, sünd. 18. juulil 1881. a,
Tõstamaa v. Pärnumaal.

August TinV õpetaja, sünd. 18, juuli 1896. a

Võrus.

Raadio
Esmaspäewal. 17. Mlll

7.Ü0 äratusmäng. Wõimlemine. 7.20 õige aeg.

Ilmateade. Päewauudised. 7.30 hommikukontsert(hel«»

plaadid). 8.15 hommikupalwus ülempreester N.
Päts. (Toompea Aleksandrr katedraalist). 8.35 Tal»
linn ja Türi: turuteatcd.

1845 teated ja reklaam. 19.00 muusika pärastlõu

naks (kelipl.). 19-40 raadiowcstlus RR direktor
ins. F. Oldrei. 20.00 süite ,võõrailt mailt (helipi.).
20.-10 päewauudised ja sporditeated. 21.00 õlge aeg.
Teated. 21.10 iviis minutit terwilele dr. mcd. Al.
Kask. (Tartust). 21.15 maike whulikontsert (helipl.,.
21.40 koduseid maklamalmistamise wõimalust Laine

Pant. 22.00 helifilmimuusika-õhtu (helipl.). 22.50
õige aeg. Päewauudised ja sporditeated.

Telsipäerval. 18. juulil
7.00 äratusmäng. Wõimlemine. 7.20 õige accj.
Ilmateade Päewaundijed. 7.30 hommikukontiert (hell»

plaadid). 8.15 hommikupalwus õp. B. hasselblatt.

(Jaani kirikust). 8.35 perenaistele. 8.40 turuteated.
18.45 teated ja reklaam. 19.00 Glajunow: Balleti

stseenid (helipl.). 19.20 Leopold Johanson: TööUs

perekonna majapidamine ametlike uurimuste alusel.
(Tööliskoja loeng). 19.40 Corso-trio mängid. 20.30

umbrohutõrjest teede äärtel maantecde-talitusc

propagandasekretär H. Tann. 20.40 päewauudised
ja sporditeated. 21.00 õige aeg. Teated. 21.10 kuulake

Alfredo orkestrit (helipl.). '21.40 Peatu ja kuula!

Woldcmar Ilicttuse westlus. 22.00 sümfoonilisi poeeme

(helipl.). 22.20 õige aeg. PLewauudlsed ja spordi

teated. 23.00—23.10 esperantokeelne nädalakroomka.
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Päevaleht
Politseipeegel

Oli ilus suvepäev

Avalikus kohas joodi viina. Luteri 19 elut
sevad August Detlov ja Alfred Peller võetakse vas
tutusele Girgensoni ja Valgevase tän. nurgal viina
joomise pärast.
Peksis võõrast inimest. Graniidi ja Girgensoni

Rahvas põgenes linnast

tän. nurgal asetseva taksiautode seisukohal tungis

Girgensoni 22—4 elutsevale Heinrich Müllerile kal
lale ja peksis teda Graniidi 10 elutsev Sillaste
nimeline noormees. Sillastet süüdistatakse rahurik
kumises avalikus kohas.
Kaklesid tänaval. Narva mnt. maja nr. 146 ees
tänaval kaklemise ja üksteisele kergete kehavigas
tuste tekitamise pärast võetakse vastutusele Narva

Karjalaps jäi kadunuks
: Politseivõimudele teatas' Tarvastu valla Laam
talu peremees August Tai vits, et jäljetu t on
läinud kaduma tema karjane Helgi Pari, Il a.
Tütarlaps, kelle alatine elukoht Viljandi v.
Metsa talus, oli kevadel antud karjaseks Tarvas
tusse talunik Talvitsa juure. 26. juunil oli pere
mees tütarlapsega sõitnud linna ja tüdinud põllu
meeste seltsimaja hoovil, kus H. jäi korraga
kadunuks. Kõik' otsimised on senini jäänud taga
järjeta, ning tütarlapse saatuse suhtes valitseb sel
gusetus; ..

mnt. 146—1 elutsev Oskar Kriit ja; Valge 13-c
elutsev Johannes Pähklamäe. Kaklusest võttis osa
veel Valge 16 elutsev Elmar Prinken.
Ettevaatamatu jalgrattur. Kristiine 14—8 elut
sev Mai Neeme teatas politseile, et Pärnu mnt. ja
S. Ameerika tän. nurgal sõitis temale peale tund

Tundemärkide järgi Helgi Pari on 155 sm pik.-v
ja tugeva kehaehitusega. Tal on helekollased
juuksed -ja hällid silmad, seljas helesinine valgete
sõõrikestega kleit ning hallist riidest vateeritud pa
litu. Peas kandis tütarlaps- musta baretti ning

kupõrke tagajärjel paisati Neeme tänavakividele,
ühtlasi väidab Neeme, et ta on kaotanud selle

jalas musti kummikingi.

matu jalgrattur, kelle numbrit avaldaja ei tea. Kok

Bensiini tasuks rusikahoop

tagajärjel teadvuse ning tema vasak jalg on saanud

vigastada. .
Ettevaatamatu autojuht. Nunne ja Laia tän.
nurgal jalakäijaile kollaste joontega märgitud tee
osal sõitis sõiduauto A-2446 peale Heina 21—14
elutseva Ado Abolilo. Kokkupõrkel sai Abeli käsi

põrutada. Autojuhti süüdistatakse kiires ja ettevaa
tamata sõidus.
Viinastunud rattur põhjustas õnnetuse. Olga 4
12 elutsev Aksel Paas teatas politseile, et laupäeva

õhtul sõitis Telliskivi tän. valel teeäärel jalgrattur
911, kelleks osutus Karl Märtsaar, viinastanud ole

I Ilusa päeva mõnusid Pirita rannal.

Pärnu mnt. 131 asetseva bensiinijaama ametnik. Koi

du tän. 116—1 elutsev Evald Siim poeg teatas polit
seile, et ööl vastu 15. juulit umbes kell 1 sõitnud ben

siinijaama ette auto, mille numbrit ta ei maleta. |a
nõudnud bensiini. S. kallas autosse 10 1 bensiini .
kr. kuid nõudes tasumist, löönuu autos vii »nud tundmatu isik talle rusikaga vastu nägu, mt c taea

järjel S. kaotas teadvuse. Auto kihutas teopaiga mi
nema.

kus tema rattale otsa. Kokkupõrke tagajärjel kukkus
Paas rattalt maha ning kriimustus tänavasillutusel
oma käed, ühtlasi muutus tema jalgratta tagumine
ratas ..kaheksaks".
Pflssitääk lõögirlistana. Laupäeva õhtul kaklesid

Heinaline suri südamerabandusse
supelusvõimalusi ja looduse rohelust. Ei
Lõppkokkuvõttes oli ilus suvepäev,
tohtinud reisijate puuduse üle nuriseda ka missuguseid igaüks ihaldaks tänavu veel
Laupäeva hommikul umbes kella 7 ajal suri Saue v.
kaugemad maa-omnibuseliinid kõikjal palju.
Vauamõisa k. Miku talus heinatöödel äkitselt töohnc
oli tunglemist, liikumist, kõikjale jätkus
Vismari tän. nr. 26 maja hoovis ja rikkusid seeZa Theodor Allmann. Arsti arvamisel järgnes surm
rahvast.
avalikku rahu ja korda Vismari 10 elutsev Oskar südamerabanduse tagajärjel.
flbi ja Koidu 20—8 elutsev Aleksander Saks. Abi
Üle mõne aja andis'taevataat eile jälle
Pirital ja Pelgurannas oli eile suurpäev
Aktuselt tulekahjule
tarvitas kaklemisvahendina jaapani sõjapiissi. tääki..
sööja ja päikest. Ehkki vahete-vahel äh rahvarohkuse poolest. Rannaliival polnud
Pirital jäi mees auto alla
Arestimajja paigutati väljamagamiselc 16. "joobnud
vardasid kõuepilved, ei saanud neist, aga õieti kohta, kuhu heita pikali või' kuhu as
Lääne maanoorte päev Kullamaal
isikut.
vihmategijat ja mõned üksikud piisad ei tuda. Nii mitmelegi aga kippus kuumus
PÜhap. õht. kl. VJS - ajal jäi Pirita silla otsa juures
Teise korra aknast tänavale
Iru v. piires sõiduauto A-2508 alla Tallinnas Süda t
Haapsalu, 16, 7. Täna peeti Kullamaa vanal
suutnud rikkuda tolmuste linnamüüride va ja päike liiga tegema. Ei aidanud jahedas
—8 elutsev Rudolf Aasma, kes vigastatult toime
Laupäeva õhtul umbes kella 9 paigu kuKkus .tati
helt" looduse rüppe põgenenud rahva meele vees sulistamisest, ja õhtul tuli koju tulla linnusel üleläänemaaiist maanoorte päeva, millest
.ravimisele Tallinna keskhaiglasse.
Olga
tän.
nr.
3
maja
teise
korra
aknast
tänavale
võttis-OSa
2700-inimest.
olu. • '•
Aüto A-2508 kuulub Tallinnas, Pärnu mnt. 6—2 V
ebamugava peavalu ja roidumusega
samas
majas
krt,
4
elutsev
Aleksander
Almit,
elutsevale Nikolai Jaani p. Vilmanisele ja seda
Päev algas aktusega, kuk kõnelesid Lääne maa
Veneturul, omnibusejaanias hoovas kogu kerge soojusepiste.
saades raskesti vigastada.
Tallinnas Uus 6—4 elutsev Leie Jakobi tr.
'.pühapäeva kestes rahvamurd kõik taht
Selgus, et Almit oli koos oma sõpradega napsu juhtis
Vilgas elu kees hilja õhtuni Mustamäe vanem A. K ast e r palu, A. Jüri ma ja J. Tõr
M ets an d, kellel oli Tallinna linnavalitsuse ehitus
sid Piritale, Meriväljale, Rannamõisa, Nõm supelasutuses Nõmmel. Basseinides oli sup maküla. Maanoorte Lähtru ringile annetati aktusel tanud ja hoobelnud: „Kas tahate, ma hüppan ak osakonna
poolt välja antud harjutus sõidu luba. Õn
alla?" Lahtisel aknal rinnuli lamades kaotas netuse tagajärjel
mele ja mujale linnalähedale, kus on või lejaid lausa ktilg-külje kõrval ja spordi- ja auhind, kui parimale Läänemaa maanoorte ringile. nast
Aasma paiskus sõiduteele ning sai
Almit korraga tasakaalu ja kukkus tänavale, jää kriimustusi
näole, kätele ja jalgadele. Haiglas selgus
malik'nautida vett ja päikest. Vaevu suut võimlemisriistad olid harva vabad. Imelik Õhtul toimus samas kõnevõistlus ja pidu.
des sinna lamama. Vigastatu toimetati ravimisele
et Aasmai on üldine sisemine põrutus, mis ei
sid .omhibuseliinid .kõiki sõitjaid rahuldada. ainult, et nõmmelased ise ei mõista veel
Aktuse ajal teatati, et Kullamaa lähedal Kastja Tallinna Ühise Haigekassa haiglasse, kus selgus, et veel,
kuulu raskete vigastuste liiki.
külas põlevad 3 talu heinamaad. Hulk rahvast tõttas
vigastus on raske.
Rohkesti reisijaid oli ka raudteel —, ühe oma supelusasutusest lugu pidada ja selle aktuselt
ja juba hooneid ähvardama
Laupäeva öösel ja eile oli Almit veel segases
päeva. suvitajad tõttasid Haapsallu, Aeg külastajaskonna enamiku moodustavad pea hakanudõnnetusekohale
Väljaandja Tallinna Eesti Kirlastus-Übisus.
olekus,
ega olnud võimeline sündmuse kohta lähe
tulele
pandi
kiiresti
piir.
Tuli
hävitas
um
viitu, Vasalemma ja * mujale, kus vähegi linlased.
bes 5 ha heinamaad.
Vastutav toimetaja H TAMMER
mat jutustama.
Stlurmh
Müüa obmralti sõidu
korras
pleklsepp
ORU KODUNDUSKOOL
soowib kindlat teenistust,
mootorratas.
timndi ka autoplekiiööd.
vajab-"1; aug s. -a. järgmisi
Kirj. flt. ~15/2395".
Energiline 16-a.
noormees

Reisijatele - matkajatele

õppejõude:

soowib mingit kohta. (Mitte
jooksupoisiks.) Teat. kirj. slt.
„24/2324:".

Sakala 17—3.

Müüa odawasti wänemat
tüüpi

mootorratas.
Pärnu mnt. 77—S.

"IrEesti ja inglise keele õpetajat
reisikohvreid igas suuruses, kirjablokke

2. Toitlustamise õpetajat
5, Rõivastuse õpetajat

ja ümbrikke, taskuraamatuid ja tasku- ~

4. Loodusloo ja agronoomiliste
ainete õpetajat

Diivan

blokke, täitesulepäid ja keeratavaid pliiat
seid, taskunuge, taskutindipotte, Tallinna

Sooviavaldused ühes elulookirjeldusega ja

vaatekaarte, Eesti teede kaarte, reisijuhte,

tõendavate dokumentidega esitada koolijuhataja
nimele hiljemalt 23., juuliks s. a.

Majaperemehed!

talu
teile vööninguliiwa,
* hobusekoorem. Kirj. slr. mõi hooneteta nraarüki. 10—
„1<)/2Z90" wõi könetr. 30 ha. ?cõmaw weekogr

linnade plaane, sõiduplaane - jne. - jne. jne.

Postiaadress: Toila, Oru Kodunduskeskkool.
KOOLIJUHATAJA.

445-85.

ääres ja Tallinnast mirte iile
40 fcn. Väljamaks kobe 300(
Köhe.' iüQviZlikul põhjusel kr., umbes 2000 kr. kindlus
müüa odawasti töökorras

Kõike rikkalikus valikus saadaval.. '

PAItJE TÖÖSTUSKOOL
vajab järgmisi

jahuveski

PÄEVALEHE RAAMATUKAUPLUSED

õppejõude:

sisseseade: mooior, 2 v kiwe

S. Karja t. 23, kõnetr. 446-11. Pikk t. 2, kõnetr. 428-83.

1/. eriainete ,n.-k. masinaõpetus, elektrotehnika, teh

, .noloogia, kalkulatsioon- ja arvepidamine, ühis
konna- ja käitiseopetus ning joonestamise alal
- ;35 • nädalatundi; .
Z. matemaatika, füüsika-keemia alal —lB nädala
" tundi; , .

Tagasi

: tuse ! kirjeldusega ning Õppejõudude. Teenistuse
'seaduse 8 37 ettenähtud dokumentidega-läkitada

Vanem, sissetöötatud, mehaaniline

Dr. med.

+

Peale selle heinalist ja kar
jasl. Teateid Wabriku tän,

K. Kook.
malmist

HAUA
RISTID
on nägusad, põlised,
odavad. Soovikqrral

valatud pealkirjad

AIVAZ
Tallinn, Soo 27

PEAVALU
' NÄRVI- JA NEURALGILISTE VALUDE

Matmist
hauaplaadid
ja pingijalad.

- esimeste.nähtude puhul tarvitatakse laialt tuntud

. (võimalus >ka osanikuks tulla)

ja: KETRAJAT (käsivokil). Kirjalikud avaldused

: ühes; eluloo ja senise tegevuse kirjeldusega saata
Kuressaare pk. 70.

tän. 28—5, tel. .442-93, kella B—lo ja 14—18.

Kella 4—6.
Dr. c. Veltmann
kang

naistehaignsed ja sünniws

Piritale
soowitakse- ühekS kuuks .tuba
mööbli ja - keeduwõimalusega.

Kirj. slt. ..12/2392".

vandeadvokaadi
abi
hra

Bernh. Ingel
Vastuvõtt kl. 9—lo h.

ja I—2 p. I. V. Posti

kolledshi, ülik., leki. k. ja
Pikk 3—3. 3. kord. kl. 4—7

Kutseline meesõpct. iral
mist. edukalt eksameile

matemaatikas

(algebra, geeni.) ja eesli l.

Vandeadvokaat
Jaan Poska.

alg- ja kcskk. kama ularuscs.

Vana Kalamaja 4—l-a. .

Matemaatika
ja füüsika tunnid güinn.,

mehe juure

DDMD
I A l UNNA S
Ära anda uues.majas

2 iüba

teenijat,

päeval kella 43—18 ja es

Waja täiesti - ausat ja
teenijat,

Inglise, prantsuse, saksa,
tõene, hispaania, 'itaalia keelt

vastuvõtu
fnni 15. miiju-Miiii.

Dr. K. Lutz.
3ife* ;a laötehaigused.

, Toom-Kuninza 7.

õpet. wilun. kõrgema har(
mecsõp. (ka koju käieSj

Berlitzi ja Mertnert

meel kiiresn ia põhjal, cää.

lima. Välismaale sõitjate
le eri-kiirkursus CIO ja 20
tundi). Tõlked. Tatar, t.
24—'6.-.

Oicõtoran Liitu maja

unhnmd

pikolot.
Kella 12—2.

Kohe tarwis töödiundjar

kes on ka luõimcline müüjaks kindlale tööle. Liiwalaia 7,
olema toiduainetekaupluses. Tallinn

wõib ka õppimata olla nõu

Wajatakse

. Majahqidjaks

soomib keskealine. : korralik

ab'el"paar nüüd wõ- edas

.tuba- ja _ köök.— wälja

üürida. 'Nõmme t. '23—; l:

Soliidne härra ivõib saa
da räiesti omaette

toa

pagaripoissi.

Waja
I ASTF.

KODUHOIDJAT
salus, teles. 10. . mikul Willardi õ

W. Leemeti pagariäri TamPuutöösius
mai

töömeest

maale. Kaub. 17. skp. hom
Tarwis karsket

töökat meest

Karja 9—Z (mirte 2-aT
teles. 446-80. '

Pakk, firj. slt. ~8/2888". i tän. 10, ..Talus". I

Teßlttas E«*tl K!rja*tn»-üld«iM trükk

TROKT

Juhuslikul: odalvasri müüa
tvahetarwiiawd heas seisu

tappimismasin ja
šlefimismasin

Mõlemad. sisse monteeritud
elektrimootoritega. Näha ja

lahemaid andmeid saab Ilu
tan. 28. Tallinn.

Müüakse
woodi. raanl.-kapp, vceali
kummui, . niarnmrveüiland
pildiraam., saksa k. raani. ?a
noodid, ine. Oa 3—5, kella

i Puutööst,ise materjalid,
poolmalmis saadused ja töö-

KODfl
köitekoda;
TSINKO. v
t-ITOGRAAI \
valmistavad kõige kii•

[cmah, h maitscrik
kamalt igasuguseid
oksidents-, raamatu

ofhct- ja rotat
fioonürtihitöid, klišeid

la raamatuköilcioid

Tallinna Eesti
Kirjast-ühisus
Tallinn, Pikk tän. 2,
iclcfon 428-83.

17. ja 13. juulil 1939. a.
kella 4—S pärast lõunat
23 horw-majas

. Wähesõitnud. omaniku

sõiduauto

sci *T* ;*pr"
r jalgratas.

eluuiuutuse tõttu soodsasti «atrc wvib nnjba a ära ii kl 4
Laagri !>—õ.
müüa. sirnia ..Austin Ten"

Härrad luknsepad lvõi 1937. a. mudel. Näha ai

elekirimehaanikud! Wõimal null esmaspäelvak. 17 iuu- !
dage 17-a. noormehele

õpilasekoht,
on juba 0 kuud õppinud.

Kirj. sl:. ..21/2361".

Saaremaa

Ist/ kella 10—5 p.'l. Raua

tan. 61.

Müüa detsimaal- ja lana

kaalud

puusepad
esikuga ja inagamisnischiga (soomitam maapoiss). kes Ilimonaadi wedajaks ja müü msimad iaaingu ehitustöid, inilmcsugliie- iuuru ses. kõi
Kesklinnas - uues majas. Kirj. weidi akna-uksetööd mnneb. i jaks. Valk 4- %%. Allika j remonti irõi ttufi ehitusi! gil 1939 remvel. Lii
slt.' - >'

le, portselanja pronks*
IKuld-,
hõbe*, antiikasjn
asju ostab kõrge hinnaga
ED. MUUGA.

Paldiski mnt. hr. 24 müüa.
Sahcnialr kella • 2—3 ~

pidi., wähemasse wõi suure

Woolu iän. 5.

Wajatakse kohe ivilunnd.

v'anu rahasid, jumala
kujusid (ikona) õlimaa

müüa

masse, ka keskküttega, majja.
mUUntöölisi
Teeb fõi?' ettetuletvad' tööd
belda esmaspäeival, 17. skp.. ,
ehituse juure. Kiwimäe.. Kirjad slt. ..28/2368".
kl. 19—21 Herne t. 12—13 <

ausat, karsket

Ehituskrunt

vanu
I Ostan
postmarke.

odavahinnaliseit

pagarit

18—22 Kopli B—6.

Korter

IS Kühle kontorist.' Wana
turg 6. kl. 11—i.

I riistad

korralikku

' KaasliUrilise

Vajatakse keskealist

14—S.

Ta rivis

taluda
löCsiifc, ärid ' sa' koostused
igas suuruses ja kõigis koh
rades headel maksutingimus
tel odazvasti müüa. Teated

- mccitcTDÖ alale kohe tarwis korras vuutööstuse
kindlale kohale. Hariduse 13

Turu nnn. 40. mööbliäri.

ühes iraiitti ja köögi tarwi

hiiega. Näha kl. S—ll ja

- Juuksurpreilit

Vajan kaht
tütarlapsi.
Tulla Tartu mnt. 60. töös ' mööblitislerit.
tusse.

kes oskad iseseiswalt maja
teenijat
pidamist juhtida. Kaubelda
Liitvalaia põik - 4—2, püha Tondi tän. 24—1.

masp. igal ajal.

5

Katkestan

2

majateenijat
tarivis Hollandi tiin. 5, somvinieiega. Karu . tän.
hoowis.
Tallu tarwis.üksiku pere

ülikooli eksameile.

Harju 35-1.

IU Raua 60—17.

Vaja
meesheinalisi
maale tallu. Kaub. 17. skp.
homm. Villardi 3—14.

Meestöölisi

ruum
tawwäh emalt 6 kl. alg
üürida. meesterahivale. Kü-. tooli. haridus, soowiiaw tun
sida. Tatari 2—l. kell pare nistus endiselt kohalt. Kau
kolledshi. tehnikumi sa tehn.- mai' kätt.

_A. MARKUS & H. SEEZEN
Tartu, Võidu 1. • Tallinn, Harju 45.

naishcinallst

tuba

-kas ilf)cy' fožtifla wõi iväikese

ginini. eks. Dipl. õpetajanna

t. 8, telel. 437-31.

suguste hindadega suurel - ja väikesel arvul

„Laste Rõõmu"

mödl tuda

Korralik noormees soowib wälja üürida ametisk. bär
ilusat möbleeritud
vale. Pärm: mnt. 62—8.

2381".

I. tõlgin hästi. Walin. rutht

tUdrukut ja

Tööstusse w ajatakse ker
Remont, ilus eraldi sissek. gele puhtale tööle

sissekäik. Kirsad slt. ..1/
Ladina, inglise, saksa,
prantsuse, vene, eesti

Grand hotelli. Kopli t.' 2-a.

480-42.

konda. Soowitaw omaette

TAPEEDID
valikus, igale maitsele sobivaid ning iga

Iga laps loeb

kowiuse täu. 18—7. Teles.

ga. CTK. Nenuaui t. lähi
augusti alguseni, minu
aset täidab

Tallu waja

Kaubelda pärast kl. 17.06

laste- ja sisehaigused.

pesijat

18—16 wõi piimapoest.

Päikesepoolne crtmr nwöb Endla 28—Z.
lita
Pkaale talusse tarwis
tuba
sulast ja
erasissek.. clefrri, telefoni,
tUdrakal.
klaweri. esiku ja köögi tarw.
ära anda inteü. isikule. Rul Kaubelda kl. 6—lo ja

köögiga - wõi selle iarwitusc

Olen ära sõitnud kuni

juhatajat-kiidujat

täielise sisseseadega välja üürida või müüa.
Põrandapind 235 ruutmtr, kõrgus üle 3 m. Uus

Vilan jälle
i haigeid vastu,
j Dr. August Veltmann

abi.

CITROVANILLE OTTO.

tehnilist

Kella 4—5 p. I.
Gonsiori 1. Tel. 307-03.

Kella %5—%6.
Tehnika 14. Tel. 448-95.

Eelistatud. kui - kahjutult mõjuv vahend. Saadaval
, apteekides: 1 pulber 15 senti, 5 pulbrit"7o s.
vsAinuvalm. Eestis:. V.. Kuik'i-apteegi lab. Tallinnas

Saaremaa -villaketrus- ja kudumistööstus vajab

Naistearst.

Korralikku tallu tarwis ? Vajataiic .; ... .
püllutööllst,
. nõude

õppi mid

; teenijat kuu wõi aasta Peale,

puutööstus

vesiveski

õigusega heas jahmatuse Väljamaks kuni 3000 kroo
Piirkonnas. Aa dr. Z Kae uini. Teatada Pärnu mnt

Uaffinna £iesti 3f£iwiastus~Wtfkisus.

: Sooviavaldused ühes. eluloo-, ja endise, teenis

tatud järelmaksuwõimalus
Teatada hinna ja kirjelduse
ga slt. ..31/2371".
Soowin

kruubimasin. Ettewõttc ees osta. >või Slõmmele maja

3.; " Riigikaitse õpetuse alal — 10:näd.-tundi.

koolijuhatajale Paide, Tallinna tän. 58, hiljemalt
31. juuliks- k. a. Koolijuhataja.

Ostan

reformwoodi. saali,nööbcl. pööningukolu. kõiksugu löo
puhlvcttapp. kuschett. söögi riistu. köögiiarbeid-. iluasju
kaud ja muid asju sõidu pu jnc. Olen Tallinnas kuni
hul odawasti müüa. Lutri 20. skv. Kirs, fli. ..21/2241"
tän. 23—4.
Ostan kiiresti wäikese

Kirj. slt. „ 17/2397".

iaftT io£,?m'b 14"

lambakoer
malaia 33. Tanarauakauv- '&'!?I'' - mm<£c ..Ner".
.°^le Tatu ceit tcoraba
lus. ' .
woi ara ruua Warhlai- e.

