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„5m\*s" m*i telftfocfett.
Pärast hukkunud allweelaewa ..Squa-

luse" osalist ülestõstmist allweelaow wa-
ius uuesti põhja. Pärast nädal aega
kostnud pingutusi suurem osa allweelae-
wast oli üles tõstetud 7 ohuga täidetud
pontooni abil. Kais wiivst ahtripon-
toonist ilmus weepinnale. osutades, et

yhtrit oli tõstetud L5 jalga, nagu soowiti.
ja ettewalmistused järgmiseks sammuks
olid tehtud. Ent järsku katkesid pontoo
nid ja „Sqnalus" libises tagasi ookeani
rüppe, kui päästjad olid nii lähedal edule.

Pildil moment päästetöödest, kus laew
uuesti hakanud wajuma.

»lzpssnls jSäb erapooletuks.
Franco kinnitas, et maa vajab rahu ning ei soovi enam

sõdida.
ETA. Lissabon, 17. juulil. „Diario de

NotciasV direktorile antud intervjuus kind
ral Franco seletas muuseas, et Hispaania
uus rezhiim ei ole ei Itaalia ega Saksa oma.
Kahtlemata on Saksamaa praeguses organi
satsioonis ja tema ideoloogias palju Hispaa
nia 16. sajandi institutsioone. Ent igal rah
val on oma vajadused ja oma traditsioonid.

Kindral Franco kinnitas, et ta ei usu
sõjasse: „Ma ei näe praegu maailmas ühtki
ikttsiniust, mida ei võidaks lahendada dip
lomaatlike ja rahuliste abinõudega. Kas
tasuks vaeva, et Euroopa võitleks Danzigi
pärast?"

Küsimusele, et kui puhkeks siiski sõda,
mida Hispaania ei soovi, kas Hispaania po
liitika on siis neutraliteedipoliitika, kindral
Franco vastas kõhklemata, et Hispaania teeb
rahvuslikku ülesehitustööd, milleks vajab
rahu.

Missugune rahvas võiks uskuda, et ta
võiks üldise iseloomuga konfliktis pääseda
sellest kui mitte sõjaliselt, siis vähemalt
majanduslikult. Selle võimaluse ees Hispaa
nia püüab olla neutraalne, niipalju kui see
on võimalik, ja on seda seni kui tema au
või elulisi huvisid ei ole riivatud.

Franco Rooma ja Berliini.
Seoses krahv Ciano poolt kindral Francole

esitatud kutsega — tulla septembrikuus
Itaaliasse — millise kutse kindral Franco
ka vastu võttis, — on võimalik, et kindral
Franco kasutab juhust, vastates Hitleri kut
sele — sõita Saksamaale enne Madridi ta
gasipöördumist. Lõpuks Itaalia ringkonnad
seletavad, et Mussolini on tähendanud, et
kui kindral Franco tuleb Itaaliasse, siis
ta teeks heameelega talle vastukülaskäigu
Hispaanias.

Itaalia-Hispaania koostöö
kasvab.

Härjavõitlus Ciano auks.
Itaalia wAisminister krahw Ciano

tambis reedel tema auks 'korraldatud här-
jawõitlusel San Sebastianis. Pealtwaa-
tajate hulgas wiibisid ka walitsuse sa dip-
lomaatliku korpuse liikmed. Laupäewa
warahommikul krahw Ciano sõitis autol
Bilbaosse. tust ta pärast lühikest peatust
jätkas lennukil sõitu Madridi.

Stefani agentuur awaldab läbirääki-
miste kohta kommunikee. milles tähen
datakse muuseas: Läbirääkimisi.! on wõi-
dud konstateerida täielist waadeteühtlust
ja on otsustatud arendada weelgi koo?-
tööd. nii et mõlema riigi sõprus, mis on
positiiwseks reaalsuseks Euroopas, wõiks
täielikult wastata Itaalia duce ja His-
paania caudillo * eesmärkidele, teenides
mõlema riigi ja kogu tsiwilisatsiooni ja

korra huwisid. i ' T,ETA. Madrid, 17. juulil. (DNB.) Itaalia
välisminister krahv Ciano saabus laupäeval
pärast lõunat Itaalia suursaadikuga lennu-
JdMBarajaeti lennusadamasse Madridi lähe

dal. Ciano sõitis autoga läbi pidulikult ehi
tud Madridi valitsuspresiidiumi. Tänavaid
palistasid kõrged sambad falangistide vap
pide ja märkidega. Kahvas tervitas krahv
Cianot tormiliselt.

Pühapäeval Ciano sõitis siseminister Ser-
rano Sunderi saatel edasi Sevillasse. Ta öö
bis Buena Vista maamajas ja vaatles Alca-
zari.

ETA. Pariis, 17. juulil. (Reuter.) Siiasaa-
bunud teate järele pääsis krahv Ciano len
nuõnnetusest Barajasi aerodroomil, mis asub
Madridi lähedal. Lennuk kaldus maandumi
sel küljeli ja pidi peagu ümber minema. Len
nuk kaotas ühe ratta, õnneks keegi lennu
kisolijaist ei saanud vigastada.

ETA. Madrid, 17. juulil. (Havas.) Ametli
kud ringkonnad vaikivad täielikult poliitilis
te, majanduslike ja sõjaväeliste läbirääki
miste üle, mis on toimunud krahv Ciano ja
kindral Franco vahel. Valitseb mulje, et
' rahv Ciano ülesandeks on teha teed teistele
võimalikele konverentsidele Koomas ja Mad
ridis,

Uued wiAud Ameerikas.
..Uniwersal Grafieo" teatel on Alwalo

Obreaonis sTabasco osariigis) sündinud
Wiisikud, kolm Poissi ja kaks tüdrukut.
Lapsed on hea terwise juures, kuna ema,
proua Potita Alwaro de Carbonelli sei-
sukord on murettekitav».

Saksa likvideerib
Tshehhi sõjaväe.

Praha, 17. juulil. (Havas.) Saksa võimud
on kindlaks määranud tähtpäeva, millal pea
vad olema likvideeritud Tshehho-Slovakkia
endise armee mitmesugused administratsioo
nid.

Tshehhi kaitseministeerium avaldab kom-
münikee, mille järele keelatakse karmilt ala
tes 1. augustist Tshehho-Slovakkia endise
sõjaväelise mundri kandmine.

Saksa siseministri korraldusel rekvireeti-
takse kohe Böömi- ja Määrimaa kinnisva
rad, mida Tshehho-Slovakkia valitsus kasu
tas sõjaväelistel eesmärkidel. Need antakse
Saksa sõjaväe administratsiooni alla.

Palavikulised ettevalmistused
Danzigis.

Danzigis on jätkumas palawikulised
ettewalmistused, nagu üteldakse Viimaseis
teateis, mis on saabunud Vabalinnast. Ka
õhkkond on endiselt närwiline. Wabakor-
pnse liikmed on liikumas tänawail täiesti
ühes kuulipildujatega, ja kõige moodsa
mate püssidega. Kinnitatakse, et wiimaseil
päewil olewat rekwireeritnd hulk mootor-
sõidukeid. Samuti olewat teatatud elani-
kele, kes elawad piiri ääres, olla walmis
sealt ewakueerimiseks.

Danzigis arreteeriti sakslast.
Warssawi saabunud teadete järele on

Danzigi politsei areteerinud ühe ebasea-
duspärase Saksa sottsialüstliku erakonna 70
liiget. Kinnitatakse, et areteerimised wõe-
ti ette pärast läbiotsimisi paljudes maja-
des. kust leiti relwi ja plahwatusaiu.eid.

Hitler ter^yitsh Danziqit.
Danzigi rahwussotsialistide juhil

Foersteril on olnud pikk läbirääkimine
Hitleriga Berghofis. Hitler on palunud
ringkonnajuhti Danzigi elanikele üle
anda tema südamlikud teerwitused.

Poolas 1000 elavat torpeedud
„Stokholms Tidningerfi" kirjasaatja kuu

leb, et 1000 isikut, mehi ja naisi, noori ja
vanu, olevat end marssal Smigly-Rydzile
üles annud lubadusega, et neid võib sõja
korral kasutada elavaiks torpeedodeks. Poo
las on moodustatud vastav ühing, mille liik
med on annud vande, et n ad võimaliku sõja
korral on nõus end paigutada laskma torpee
dodesse. Niisuguseid torpeedosid juhiksid
nad vaenlase laevade vastu, kusjuures nad
häviksid ise ühes vaenlase laevaga. Seni
on säärast ohvrimeelsust üles näidanud pea
miselt jaapanlased.

530.000 inimest ehitamas
kindlustust.

Saksa kindlustuste ja sapöörwäeosade
inspektor kindral Zagob kirjutab nädala-
lehes „Militärwocheublatt", kuidas toimuv
läänekindlnstuste ehitamine.

Kindlustuste liini ehitamiseks mobilisee-
riti üks kolmandik Saksamaal leiduwai^
betoonmasinailt.

Kindlustuspunktide ehitamiseks kulutati
6 miljonit tonni tsementi, s. o. üks tolman-
dik kogu Saksa tsemenditoodangust. Kiud-
lustuste küllaldaseks warustamiseks raud-
osadega tuli laiendada wabrikuid. Iga päew
saadeti kindlustuste ehitamiseks kohale
8000 wagunit ja 16.000 weoautot mitmesu
guste materjalidega. Läinud aasta oktoob-
ris töötas kindlustuste ehitamisel 530.0b
inimest.

Kunst kiitku meeste tegusid.
ETA. München, 16. juulil. (DNB.) Kuju

tavate kunstide pidulikul istungil propagan-
daminister dr. Göbbels esines laupäeval kõ
nega, milles ta ütles muuseas: Kunst on
rahvusliku elu funktsioon. Seda õigesse suh
tesse rahvaga seada on suureks poliitiliseks
ülesandeks. Göbbels lõpetas sõnadega: Kui
mehed teevad ajalugu, siis on kunstide üles
andeks nende tegusid kiita ja ülistada ja
neid kanda lauluga, sõnaga, heliga, värviga
või kiviga kaugeimatesse aastasadadesse.
Kunstist saame meie kõik jõudu — luua
igaviku tööd ja reega minna suurde ja hiil
gavasse ajalukku.

Mussolini kingib Hispaaniale
Kristuse kuju.

Nagu Hispaania ageutuur „Effe" kuu-
leb. on Mussolini otsustanud kinkida His-
paania kirikule kunstipärase ristilöödud
Kristuse kuju, mille wäärtus on üle mil-
joui liiri. Eesti rabas on kuju wäärtus
umbes 200.000 krooni. Mainitud kink au-
takse kraüw Ciano poolt isiklikult üle His-
paania kirikupeale kardinal-peapiiskopile
Gomale ..»i Ciano külastab katedraali To-
ledos.

Teadaanne.
Õhukaitse suurtükiwäegrupp teostab las-

keharjutusi õhukaitse kuulipildujatest ja
õhukaitse suurtükkidest Ontika asunduse ja
Walaste küla wahelisel merekaldal, all-
järgnewail päewadel ja kellaaegadel:

1. 21, juulist kuni 1. augustini IMS. a.
teostatakse laskeharjntusi ainult õhukaitse
kuulipildujalt.

1. augustist kuni 18. augustini 1929. a.
teostatakse laskeharjutusi õhukaitse kuuli-
pildujaist ja õhukaitse suurtükkidest.

2. Laskeharjutusi õhukaitse kuulipildu-
jäist teostatakse Ontika as. rajoonist.

Õhukaitse knulipildujaist laskmistel muu-
tub ohtlikuks 4-ja kilomeetri laiune kalda-
äärne weeriba, missuguse läänepoolseks
piiriks on Saka-Ontikas asuw triangulat-
siooui tähis lkõrgustik 56) ja idapoolseks
— Walaste plinktuli.

Hoiatuseks on wälia pandud laskmise
ajal Ontika as. juurde skolmweerand kilo-
meetrit Ontika asundusest kirdesj klindi
serwale punane lipp.

3. Laskeharjutusi õhukaitse suurtükki-
dest teostatakse Walaste küla rajoonist.

Õhukaitse suurtükkidest laskmistel muu?
tub ohtlikuks 10-ue kilomeetri laiune kai-
daäärue weeriba, missuguse läänepoolseks
piiriks on piiriwalwe Aa kordon, idapool-
seks — piiriwalwe Toila kordon.

Hoiatuseks pannakse 2 tundi enne laske-
harjutuse algust wälja Walaste plinktule
juurde punane lipp.

4. Laskeharjutusi peetakse teisipäewiti,
kolmapäewiti. neUapäewiti ja reedeti kella
8 kuni kella 13.

5. Kõiki weesõidukite juhte ja kalureid
palutakse tähendatud rajoonidest laskmise
ajal eemale hoiduda, et wältida õnnetusi
ega segada laskmist.

6. Isikutele, kes ei ole täitnud käesole-
was teadaandes awaldatud nõudeid, ei ta-
suta kahjusid, mis wõiwad tekkida ühendu-
ses laskeharjutustega.

Alus: Laskeplatside seadus tRT 1938,
40. 389).

Tallinnas, 15. juulil 1939. a. nr. 468.
,-S, Lokk, major,

Õhukaitse suurtükiwäegrupi ülem.

Inglise-Jaapani läbirääkimised.
Jaapan nõuab, et Inglismaa töötaks temaga koos Hiina vastu.

Reuter teatab, et In^lise-Iaapani lä-
birääkimised alqastd Jaapani wälismi-
nisteeriumis laupäewa homlnikul. Läbi-
rääkimised kestsid 3 tundi 25 minutit.
Läbirääkimised katkestati esmaspäewani.
et anda aeqa edasisteks kaalutlusteks.

Jaapanlaste ringkonnist seletatakse, et
juba esimesel läbirääkimisel wälisminist.
Ärita sa Briti suursaadiku Craigie wahel
on tekkinud lahkhelisid edasiste läbirääki
miste Protseduuri asjus Tientsini küsi-
muse üle. Kuuldavasti Ärita on teinud
ettepaneku, et Silur-Britannia teataks
oma kawatsusest koos töötada Jaapaniga,
tunnustades seega muutunud seisukorda
Kaua-I-das. Seepeale Craigie olewat
kuuldawasti wastannd, et esniajoones
tuleks arutada Tieirtsini küsimust ja see-
järele alles põhiluõttelisi küsimusi. Kinni-
tatakse. et Ärita olewat seejärele seletanud.

-et kokkuleppe saawutamine põhimõtteliisis
küsimusis teeb wõimalikuks läbirääkimis-
te arengu. Lõpuks kuuldub, et Ärita ole-
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wat toonitanud, et läbirääkimisi tuleb
pidada jaapani waadete alusel.
atentaat Briti suursaatkonnale

Domei agentuur teatab Dsinataost. et
kaks hiinlast on wisanud Briti suursaat-
konnale kaks granaati, mis on rikkunud
hoone esikülge. Domei agentuur seletab,
et atentaadi algatajad taotlewad nähta-
wasti ebasoodsa õhkkonna loomist IiNg-
lise-Iaapani eelolewaits läbirääkimMs
Tokios.

Jaapan organiseerib Hiinat.
ETA. Tokio, 17. juulil (Havas.) Ametli

kult teatatakse, et keiser võtab vastu lae»
vastikuparaadi 21. juulil manöövritel Joko-
sira baasis Tokio lähedal.

ETA. Tshungking, 17. juulil. (Havas.).
Hiina poliitilised ringkonnad arvajad, >*t
Wangtshingweil ei õnnestu moodustada
keskvalitsust okupeeritud Hiina osas. Hiina
rahva kõik klassid ütlevad end kannatavat
liiga Jaapani surv% all, et uskuda jaapanlas
te lubadusi. Samad ringkonnad lisavad, et
Hiina rahvas, saades aru praeguse võitluse
tähendusest, on otsustanud ennem lõpuni
vastu panna kui jääda Jaapani orjaks.

ETA. London, 17. juulil. (DNB.), Laupäe
val saabus Tshingtaosse Briti ristleja „Corn-
wall" kontradniiral Murray'ga. Briti pea-
konsulaat ja kõik Briti kaubamajad seisa
vad Jaapani valju valve all.

Kas Saksa väed Tirooli
kaudu Aafrikasse.

Itaalias ettewõetud wälismaalaste iu-
terueerimiue L.»Tiroolist, ou muuseas
kuuldusi liikmele toonud, nende sammude
tagamõttest. Sakslastele tahetawat wõi-
maldada Breuneri kitsuse kaudu ja läbi
Ztaalia wõimaldada pääsu Aafrikasss.
Saksa looks Aafrikas oma kolouiaalwäe.
Ebasoowitawad wälismaalased aga mõik-
sid niisuguse kawa teostamise reeta.

Helweetfiaft itaallased wälja.
„News Chroniole'i" korrespondent tea-

tab Bolzanost, et Helweetsia walitsuse de-
legaat on saabunud Bolzanosse nõu pida-
ma prefektiga, et püüda saawutada otsuse
tühistamist, mille järgi Helweetsia
kodanikku kuuluwad BoUano piirkonllast
wäljasaatmisele. Kui itaallased keeldu-
wad selle korralduse tagasiwõtmisÄst. ssiis
helweetslased saadawad wastuabinõuna
Tessiiü kantonist wälja 250 Itaalia ko
danikku. ütleb lehe korrespondent.

Milfon inimest paraadi!
Võimsad Prantsuse-Inglisesõjajõud revolutsiooni 150.

aastapäeva pidustustel.
14. juuli pühitsemine oli käesoleval aastal

võrdlematu, seda üldiste asjaolude kui ka
Prantsuse revolutsiooni 150. aastapäeva pu
hul korraldatud pidustuste rohkuse pärast.
Kui arvata välja võidu pidustused, siis kuna
gi 1880. aastast saadik ei ole pühitsetud
mälestuspäeva nii ulatuslikult. Nagu 14. juu
lil 1919 võidu järelpäeval, kui sõdurid koos
liitlastega defileerisid Etoile'! väljakul, nii
ka nüüd sama üksmeel valitses Prantsuse-
Briti vägede paraadil.

Päev algas õjaväeparaadiga, mis kestis
kella^ 9—12-ni. Paraad toimus riigipresi-
dendi juuresolekul. Kõik majad ja suurte
hotellide terrassid olid tulvil inimesi.

Kell 9.10 kõlas marseljees. Vaevalt olid
lõppenud rahvusliku hümni viimased helid,
lilli kõlasid rahvahulga hõisked.

Pärast lühikest tseremooniat, kus viibis
umbes miljoniline rahvahulk, lendasid
Prantsuse ja Inglise eskadrillid — üldse 400
kiiret lennukit — madalalt üle Champs
Elysees. See järele toimus Prantsuse impee
riumi suur paraad, millest võttis osa 30.000
meest kõigist rassidest, 600 mootorsõidukit,
120 kahurit, 350 autot, kuulipildujat ja la-
hingautot.

Danzig Saksa rQppe.
Berliin, 17. juulil. «Frankfurter Zeitung"

annab mõista, et Danzig peab igal juhul ta
gasi pöörduma Saksamaa külge. Kui ei ole
tegemist muuga, kui vaid jätta Danzig oma
praegusse seisukorda ja säilitada tema la
husolek Saksamaast, kirjutab leht, ei ole
midagi, ^ mille üle võidakse läbirääkimisi pi
dada, ei Danzigi küsimuses ega ka Inglise
valitsusega. Danziglasile võiks olla vaid ka
suks, kui Saksa ja Poola suhted oleksid kor
raldatud. Tegelikult Poola tagamaa on väga
oluline Danzigi sadama arengule. Ent samu
ti on tähtis, et poolakad korraldaksid oma
suhteid Saksamaaga võimalikult sõbralikus
vaimus. Saatus on meie vahele seadnud
äärmiselt raske probleemi. See probleem on
korraldatav rahuliste abinõudega ainult siis,
kui Poola loobub millestki, mis talle anti
Versailles' eksitusega.



Miks meie varustume. ^XTÄnE-1" Dumaöeid uudiseid
Wabariigi walitsus on asunud ellu

wiima tarbeainete taaawaralks soetamise
seadust, mis kõigiti terwitataw nähe. Ku-
na a.qa seaduse elluwiimiseks antawatest
määrustöst ja korraldustest, mis näewad
ette tööstustes ja ärides toatawate puu-
tumatute tagawarade soetamist, samuti
ka soowitanust, et iqa kodanik, kelle ma-
janduslikud wõimalused seda lubawad.
soetaks endale minimaalse taqawara hä-
dawaialikest ja riknematutest toittarbe-
ainetest, on mõnede kodanike poolt saa-
dud walesti aru. Pidades niisuguste kor-
ralduste andmist peatselt puhkewa sõja
ennustamiseks wõi ette teadmiseks. siis
olqu siin kohal paari sõnaga selgitatud
warustamise mõtet.

Warustamisala korraldamisele asu-
mine pole mingi äsjane uudisüritus eaa
selleks antud korraldused mingid sõja-
olyLorra ..hädadskreedid". Seda on wal-
mistatud tasapisi ette juba aastaid meil
ja mujal, isegi niisugustes rahulikes rii-
kides. kes ka maailmasõja ajal olid kõr-
walseisjad ja praegugi ei tunne end ole-
wat kuidagi ohustatud. Warustusal-a,
korraldamise tälhtsusest on meil ammugi
saadud aru. ent selle teostamiseks ula-
tuslbkumalt tsiwiilelanike osas pole meil
muude Pakilisemaks osutunute korvab-
duStööde kõvwal seni jätkunud wõima-
lüsi. Ent nüüd on järjekord siiski jõud-
nud nendeni. Et meil warustusala! on
ettewalmistusi waremaltki tchtud, selle
tõenduseks on waja waid meenutada hil
jutisi Tfhchho-Mowakkia sündmusi, mil-
liste saatuslikel päowil meil tekkis n. n.
..suhkrupalawik". kus kodanikud sõda
kartes hakkasid üksteise wõidu ostma suhk-
rut. Tänu walitsuswõimu ettenägelikku-
sele olw meil olemas küllaldased tagawa-
rad ja nii suutsime nõudmised rahuldada
ning „suihkrupalawikust" üle saada ilma
tõsisemate komplikatsioonideta.

Meil polnud ju siis küll sõjaohtu, ent
ometi tekkis kodanikes selline enneolema
tult suur nõudmine. Miks ei wõi tekkida
'amasuquseid nõudmisi ka siis. tui jälle
peaks tekkima mõnede riikide wahel Eu-
roopas sõjaline konflikt? Õhus ju praegu
sõjaelektrist puudu pole.

Tekib aga konflikt, siis wõiib paratama-
tult tekkida raskusi ka meilgi nende tar-
beainete saamisega, mida meie ise ei too-
da ja mille järgi olewa wajaduse oleme
paratamatult Pidanud rahuldama sisse-
weoga, olgugi et meie ei sõdi ja sõda pole
meie läheduseski. Konflikti korral paljud-
ki meid warustawad maad suunawad
oma kaubasaadetised neisse piirkondades-
se wõi hoiawad kauba omale, keeldudes
tellimusi täitmast, nagu näiteks oli eel-
pool mainitud Tshehho-Slowakkia sünd-
muste puhul, kus Inglise äriringkonnad
kas hinnatõusu lootuses wõi muudel põh-
justel keeldusid suhkrut müümast.

Ent wajalisel määral importkaupade
saamist wõib takistada ka tarwitatawate

weoteede blokeerimine konflikti korral,
mis on mõe-ldaw, iseai ainuüksi see olu-
kord, et liiklus- ja weowahendid on üle-
koormatud sõjamaterjali weoaa wõi sõja-
piirkonna elanikele warustuse muretse-
misega. Peaksime siis paratamatult oota-
ma kuu wõi paar. halwemal juhul iseqi
kolm, kuni saabub tellitud kaup.

Kui meil on aga puudus mõnest ai-
nest, siis teame wäga hästi maailmasõja
päewi meenutades, kuidas on siis meele-
olu. Mäletame, kuidas siis suhkrutüki,
heeringa wõi tubakaraasukese järgi tormi
jooksti, kuidas spekulatiivselt kruwiti
hinnad üles jne.

Et meist aga keegi sellist olukorda enam
ei soowi. siis wõtame omaks, et w a l i t-
s u s on oma korraldusi andes e t t e n ä-
g e l i k u l t ja õieti t a l i ta n u d. kui
hoolitseb, et meil ei tekiks sellised nälja-
kartuse päewi ja meile on tagatud eeldu-
sed rahulikuks ning ülesehitawaks tööks
ka siis. kui teised rahwad peaksid heitlema
waenuwäljal relwaqa. Seepärast pole
meil tagawarade soetamises kuidagiwiisi
waja näha peatselt puhkewa sõja ettewal-
mistusi.

Kui äsja kinnitasime, et meil pole
praegu otsest sõjaohtu ja warustusala
korraldused on suunatud waid kodanike
heaoluks ja rahulike töötamiswõimaluste
kindlustamiseks, siis ei tahtnud meie sel-
(ega weel põrmugi alahinnata ka majan-
dusliku warustamise osatähtsust riigi-
kaitse süsteemis. Hispaania sõj>ci kogemus-
te najal on asjatundjad jõudnud olukor-
da sümboolselt iseloomustawale otsusele:
wõil on sõjas sama suur tähtsus kui ka-
huritel!

Ka meiegi riigijuhid on teadlikud tsi-
wiilelanike warustamise tähtsuses wõi-
maliku sõja korral. Sõda jn meie ei soowi.
ent meie oleme walmis oma iseseiswuse
ja erapooletuse kaitseks. Seda on kinni-
tanud meie riigi- ja sõjawäejnhid. seda
arwamist jagab Eesti rahwas terwikuna,
teades, et meie Pole enam Paljajalu ja
-käsi. nagu Pidid meie sangarid Waba-
dussõjas wõitlema. wahel isegi tühja
kõhtu kannatades. Meie enesekindlust ja
kaitsetahet tõstab warustusala korral-
damisest tulenew teadmine, et juhul, kui
peaksime relwaga oma riiki kaitsma, siis
meie naistel-lastel ei tarwitse kannatada
tühja kõhtu.

Ettenägelikkus igal alal
sarusaadawalt ka warustamisalal) kind-
luStab meile, et teiste rahwaste wahel
nende piiritülide lahendamisel tekkida
wõiwad relwastatud kokkupõrked ei häiri
meie rahwa kindlat meeleolu. Ette-
w a a t l i kk u s e s t oleme aga uheaeg-
selt walmis ja warustatud end kaitsma,
sest praegune aeg näitab kujukalt wana-
de roomlaste tarkusesõna taaskehtiwust:
tahad rahu — walmistu s õ-
j a l e.

E. L—l.

„Lumeristleja" ja soomus
autodega lõunanabale.

Admiral B^rd. kes korraldab lähemal
ajal uue ekspeditsiooni lõunanabale,, mil-
leks kongress on kinnitanud 350.000 dol
larit, seletas, et ta wõtab ekspeditsioonile
kaasa kuus soomusautot. mitu lennukit
ja eriti ekspeditsiooni jaoks ehitatud „lu-
meristleja". mis kaalub 45.000 naela ja
mille tegewusraadiuseks on 5.000 miili.
Ekspeditsiooni kuulub 160 meest. Ms-
pedrtsioon lahkub Bostonist oktoobrikuus.

Kuld Hispaaniasse tagasi.
Välisminister Bonnet võttis neljapäeval

pärast lõunat vastu Hispaania suursaadiku
Pariisis, kellega tal oli läbirääkimine Be*
•ard-Jordana kokkuleppe teostamise ja Uis
jaania panga kulla Hispaaniasse toimetami
se üle.

Hodza süüpinki.
Tshehhimaalt kuuldub, et korruptsiooni

võetakse vastutusele 300 isikut, kes etenda
sid poliitiliselt juhtivat osa endise Tshehho-
Slovakkia valitsuse ajal. Süüpingile läheb
nende hulgas ka endine peaminister Hodza.

Prantsuse sõjaväeline
missioon Türgis.

ETA. Istanbul, 17. juulil. (Havas.) Prant
suse sõjaväeline missioon kindral Hutzing?-
riga eesotsas saabus Istanbuli.

Kreekale 15 laewa
Inglismaalt.

Enne Londonist lahkumist Kreeka mere-
ministeeriumi alamriigisekretär seletas
„Financtal Newsi" esindajale, et Kreeka
laewaomanikud kawatsewad tellida Ingli-
se laevatehastelt 15 laewa 2 miljoni nael»
sterlingi Väärtuses. Ühtlasi Kreeka mere.
minister on tellinud Inglismaalt laewa.
katla,d ja -masinaid 419.000 naelsterlingi
inpdrtttjeS, mis on määratud kahele miini,
ristlejale.

Zngttse föjawSgi baswab.
Laüpäewal astusid wäeteenistusse esi-

mesed 34.000 isikut. Wimesel aastal ka-
watsetakse wäeteenistusse kutsuda üldse
S00.000 noormeest. Väljaõpe kestab kuus
kuud.

Itaalia laevastik lahkus.
ETA. Bareelona, 17. juulil (DNB.) Itaalia

sõjalaevad, mis viibisid siin külaskäigul, lalt-
flnisid eile. _ ,

Kindral Gamelin Briti-
Prantsuses õjajõudude ühiseks

jnniks.
London, 17. juulil. „Sunday Chroniile"

teatab, et Inglise ja Prantsuse sõjaministee
riumide vahelise] kokkuleppel seisavad Briti
ja Prantsuse armeed sõja korral Prantsus
maal kindral Gamelini Ühise juhatuse all.
Seoses sellega teatab „Sunday Express", et
Inglise ttlemerejõudude praegune inspe!.tor
kindral Ironside sõidab Varssavi, et alusta
da Poola kindralsaabiga läbirääkimisi ula
tusliku koostöö sisseseadmiseks Prantsuse,
Briti, ja Poola õhuväe vahel. Arvatavasti
saadetakse varsti ka Uks Briti lennukite
emalaev Gdyniasse.

„Sunday Times" teatab, et edaspidi teos
tab Inglise õhuvägi lende ka Tuneesiasse ja
Alzheeriasse. Teisipäeval või kolmapäeva!
külastavad Prantsuse lennukid arvatavasti
Inglismaad.

Kolhoosnikud kanaleid
ehitama.

ETA. Moskva, 17. juulil. (Havas). 1. au
gustil algab 270 kilomeetri pikkuse kanali
ehitamine, mis saab nimeks „Ferghana
suur kanal". Kanali ehitustööd peavad lõp
pema 30 päevaga. 16.000 kolhoosnikku, nen
de hulgas 10.000 naist ja 2000 inseneri ja
tehnikut võtavad osa neist töödest, millede
eesmärgiks on niisutada 500.000 hektaari
puuvillaistanduste maa-ala Ferghana orgu
des tlzbekistanis. 15 miljonit kuupmeetrit
mulda tuleb välja kaevata.

Tulikahiu Inglise reisiaurlkuf.
ETA. London, 17. juulil. (DNB.) Inglise

aurikul „Narcundal", mille pardal oli 150
reisijat, puhkes laupäeval varahommikul
sõidul Colombosse tuli. Kolm meeskonnalii
get sai surma ja 23 vigastada.

19 surnud plahvatusõnnetusel.
ETA. Providenc, (Kentucky osariigis) 17.

juulil. (DNB.) Söetolmuplahvatuse kohta
teatab päästemeeskond, et 27 kaevandusse
maetud töölisest on 19 leitud surnutena. Ar
vatakse, et ülejäänud on leidnud varjupaika
mõnes teises kaevanduskäigus,

3 elukardetavalt haavatut, ühel
läbistas kuul mütsi.

Laupäeva õhtul leidis aset Pärnumaal, Al
linga vallas raske tulistamine, kus talupere
mees Tõnis Teppand haavas revolvrikuuliga
raskesti 30-a. Madis Moosi, 28 a. August
Kaabust ja 1.9-a. Madis Pitsali. Imekombel
pääses vigastuseta Jaan Moos, kellel kuu)
läbistas ainult mütsi. Peale tulistamist sam
mus Tõnis Teppand rahulikult koju, kust ta
politsei arreteeris.

Kuritöö põhjuste kohta selgus, et mõni aeg
tagasi oli kohtupuistavi poolt müüdud Tõnis
Teppandi vallasvara, -nillisele nüüd järgi tu
lid eelpoolnimetatud neli meest. Meeste ko
hale jõudis tuli nende juurde Tõnis Teppand
haaras taskust revolvri ning avas meestele
tule. Vigasaanud toimetati Pärnu haiglasse,
kus nende vigastused tunnistati eliikardeta-
vaiks. Nii on M. Moosil kuul läbistanud ots
miku, A. Kääbusel on kehas 4 kuulihaava,
neist kaks rinnus, kuna M. Pitsalil on kõ
hus kaks kuulihaava.

Poeg tappis isa ja taluteenija.
Läänemaal Asuküla walla Eündewa

asunduses selgitati kriminaalpolitsei poolt
kahekordne mõrw, mille obwriteks olid
61-aastane Jändriku taln peremees Jaan
Oll ja 52-aastane Liisa Tarto, pärit Tal-
linnast. Olli ta Tarto tappis Jaan Olli
poeg, 86-aastane Zuban Oll, oma 18-aas-
tase wenna Wvldemari ia ema Anna Olli
kaasteadmisel ja mattis tapetute laibad
talu loomalaitta sõnniku alla.

Mõrw oli toime pandud juba kuu aega
tagasi, kuid et sellel polnud pealtnägijaid,
püsis mõrw seni selgitamata. Et aga ka-
dumine liig kaua kestis, siis tekkisid kuu-
kujutud mörwast, mille peale Haapsalu
kriminaalpolitsei alustas juurdlust.

Mõrwar seletas ülekuulamisel, et tema,
wenna ja ema wabekord isaga olnud ma-
ga halb. Enne mõrwa tulnud wend Wol-
demar Juhan Olli juurde Kullamaa wal-
da, kus tal Patsu soos on wäike asundus-
talu. Kuna wend kurtnud olukorra üle
isatalus, sõitnud ta isatallu, kus tal isa ja
Liisa Tartoga tekkis sõnawabetus. Kui isa
pole talle iärele annud, haaranud ta re-
wolwri ja tulistanud ühe paugu aknast
wälja hoiatuseks. Et see pole aga isa ko-
hutanud, tulistanud ta isa ja Tarto peale
köit ülejäänud kuus kuuli. Kuulid haawa-
nud ainult ohwreid ja Tarto waarunud
uksest wälja. Isa aga hüpanud lauale ja
wisauud teda supitirinaga, hüpates ise
peale seda läbi aknaklaaside õue.

Siis haaranud ta pliidi äärest kirwe ja
löönud Tartole seni pähe, kuni see maha
langes. Edasi jooksnud ta iimber maja
ka isale järele. Saauud isa kätte ja löö-
nud kirwega pähe, kuni ka see surnult
maha kukkus. Siis lohistanud ta mõle-
mad laibad loomalauta ja matuud sõnniku
alla.

Juhan Olli wend Woldemar on samuti
üles tunnistanud, et ta aitas wennal lai-,
pu matta ja werejälgi puhastada. Ainult
ema Anna Oll eitas ülekuulamisel oma
süüd. Näib aga wõimatuna, et ta mõrwast
teadlik polnud, kuna aken oli purustatud
ja põrand werd täis.

17»a. noormehe salapärane
surm.

Tallinna ühishaigekassa haiglasse toime-
tati meelemärkuseta olekus 17-aastane
Benjamin Ogus. Umbes kolm tundi hil-
jem heitis noormees hinge ilma meele-
märkusele tulemata. Laüpäewal toimetatud
lahkamisel selgus, eit surma pöhjuesks oli
pealuu murd ja werejooks pähe.

Benjamin Oguse toimetas haiglasse
ema, kes seletas, et leidnud poja meele-
märkuseta olekus. Kuna ema pole saadud
weel üle kuulata politsei poolt, siis on ka
weel lähemalt selgumata, mis kombel noor--
mees wigastaöa wõis saada.

Turistidekodu Toilasfe.
Wabariiqi president K. Päts annetas

Eesti turismi keskkorraldtn'ele 2000 kroo-
ni. missuquse summ-aaa wiimane ostis
1 ha suuruse maatüki, mis asetseb Oru
lossi lähedllses ja loobuölrfult ilusas ko
has. Omandatud maatükile kawatseü tn-
rismi keskkorraldus püstitada tirristide-
kodu. 26. skp. sõidawad keskkorralduse ju-
hatuse liikmed Toilasse, et kohapeal tut-
wuda krundiqa ja teha eelkawatsusi krun-
di planeerimise ja püstitamisele tulewa

Uks sai surma, teine vigastada.
Huvireisijate autolt paiskusid Lohusuus teele 2 inimest.

Tellige „Virumaa Teatajat'

Lohusuu, 17. juulil. Pühapäeva õhtul juh
tus raske liiklusõnnetus Rannapungerja-Lo-
husuu teel, 1 km. Lohusuu alevikust, mis
ohvriks nõudis ühe inimelu. Teekurvil kiire
sõidu tõttu kukkusid välja veomasinalt, mil
lel oli umbes 30 huvireisijat, Kasepea v.
elutsev 39-a. Vladimir Sadronov ja Lohusuu-
Venekülas elutsev Anna Gusev, 23 a. vana.
Vigastatuile andis abi Lohusuu jaoskonna-
arst, kes toimetas mõlemad edasi Tartu
haiglasse. Teel aga heitis V. Sadronov hinge
suurte verevalangute tagajärjel pähe. A.
Gusevil on rasked seesmised vigastused.

Raske liiklusõnnetuse põhjuseks sai kiire
sõit. Veomasin kuulus Mustvee elanikule Ru-
sovile ning masinat juhtis üks tema poega
dest. Auto oli teel koju Rannapungerja! käi
nud Mustveest ja Lohusuust päritolevate pü-
hapäevasuvitajatega. Nagu selgus, puudus
autoomnikul luba ka juhuveoks.

Õnnetuse läbiteinud autole sõitis järgi tei
ne veomasin samuti huvireisijatega, milline
suutis õnneks pidurdada ning vältida veel
viimasel minutil autost mahakukkunuile pea-
lesõitmise. Ka sellel autol polnud j uhu veo»
luba.

Tuletõrje õppepüew
Rannapungerja!.

Tudulinna walla wabat. tuletõrje ufj.
korraldusel Peeti PÄhaPäewal. IH. juulil
Rannapunqerjal Iisaku tuletõrje diwts-
joni õppepäewa, kuhu koaunesid tuletõr-
jujad Tudulinna ja Iisaku kompaniidest,
arwult 70—80 meest. Narwa briq. plk.
abi H. Lill Iõhwist pidas tuletõrju-
jaile loenqu tuletõrje praktika ja dist-
sipliiniküsimuste üle. Hiljem korraldati
jamas suur rahwapidu.

Rahwast oli koqunenud pühapäewal
Nannapungerjale erakordselt palju.
Peipsi rand kihas suplejaist nina õhtul
peolt lahkltdes olid kõik Rannapunaer-
jalt wäljuwad teed täidetud tojurutta-
waist inimesist.

Piisfis öitfeb õunapuu.
Püssi alewikus on Aleksander Tam-

järwe aias ilmnenud huwitaw loodus-
nähe. Uhel. noorel õunapuul (Ditowta)
ilmusid kahele tänawuaastasele kaswule
külqe õiepungad, mis nüüd puhienlld
lahti.

Waras wiis oina.
Oöl wastu laupäewa tungisid margad

Wihula w. Kawastu kiilas Kati Tiitseni
lukustamata lauta ning wiisid ära suure
oina, kelle wäärtust omanik hindab kr.
„Wahur" jooksis madalikule.

Pühapäewa, 16. juuli õhtul jooksis
Rannapungerja jõesuu lähedal madali-
kule Mu-stwee kaitseliidu mootorpaat
„Wahur". nulle! wiibis 50 inimese rin-
qis. Mootorpaat oli koduteel Ranna-
punqerjast, kuid inadala weeseisu tõttu
jäi ranna lähedal kinni. Tunniajalise
töö iärele õnuestils „Wahuril" omal
jõul madalikult lahti tõmmata.

Tartlased tutwusid
Rakwerega.

Laupäewa õhtupoolikul külastasid
Rakweret Tartu kaks linnanõunikku, ni-
melt ehituse- ja haridusosakondade juha-
tajad nina linnainsenerid. et Rakweres
tutwuda wiimasel ajal püstitatud uue-
mate hoonete.qa. Eriti olid külalised hu-
witatud uuest aümnaasiumihoonest ja

Laul riigikaitseks.
ETA. Katowice, 17. juulil. (PAT.) Tenor

Jan Kiepura andis laupäeval kontserdi, mil
le sissetuleku ta ohverdas riigikaitsefondile.

Valitsusekriis Hollandis
lahenemas.

ETA. Haag, 17. juulil. (Reuter.) On loota,
et Colijnil õnnestub moodustada uut kabi
netti. Kuigi raskused pole veel kõik ületa
tud, ühenduses ebaõnnestumisega saavutada
katoliku erakonna juhtide koostööd, näib, et
uus valitsus moodustatakse laiemat alusel
kui seda oli eelmine valitsus.

Kütte-3õus algas töö.
Esmaspäelval alaas Kütte-Iõu kae-

wanduses peale ajutist tööseisakut uuesti
töö. Tagasi wõeti käitisse kõik endised
kaewurid. Palaaolud jääwad endisteks,
sest kollektiiwlepina kestab Kütte-Iõus
kuni täesolewa aasta lõpuni. Ainult töö-
lisühing ja käitiswanentad kuuluwad
uuesti walimisele.

Wäike-Maarja põllumeeste seltsi saalile
ttuä põrand.

Piihapäewal, 16. imUU f. a. anti seltsi
majas wäbempakkumise teel wälja saali ja
jalutusruumi põrandate parandamise töö.

Käesolewal suwel on seltsimajas ette
nähtud suurem sisemine remont, wärwi-
mine ia krobwimine.

Kuna aga selgus, et põranda talad on
osalt mädanenud ja wajawad asendamist
uutega wõi jätkamist ning põrandalauad
samuti on osaliselt mädanenud, paranda-
takse nüüd enne põrandad ja siis tehakse
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Politseikroonikat

Asja kobta koostati protokoll.
Warastati jalgratas.

Politseile awalda^ Küti wallaS Kuu-
nal elutsew Jaan Lugus, et ööl wastu

tema lu*
kustamata kuurist jalgratas, mille wäär-
tus i(/ti krooni.
Ujumiswõistlused Neerutis.
Pühapäewal korraldas ttENtt Neeruti

osakond Neeruti järwel 8. ringkonna uju-
miswõistlused. Wöistlnstest wõttis osa 2V
weesportlast Reernti ringkonnast. Wõift-
lnstel saawutati keskpäraseid tagajärgi.
Rahwast oli wõistlnsi jälgima kogunenud
rohkeSti.

Tagajärjed kujunesid järgmisiks:
Al m. meestele rinnuli: 1) L. Rätsep

(Rakwerej — 0.42,0, 2] E. Olla (Neeruti)
— OM,0, 3) A. Neudors Meerutij. S0 m.
selili meeltele: 1) E. Olla — 0.53,0.
50 m. poistele wabali: 1) Ü. Pill — 0.47,8#
2) L. Saarem — 0.49^ 3) Wasemägi —
0.55,0. 50 m. rinnuli poistele: 1) L. Saa^
rem —- 0.53,o, 2) W. Lubi0.38,9, 3) StMt*
mägi — 1.06,0. 50 m. selili poistele: 1) L.
Saarem — 0.39,8, 2) K. Mõõk — 1.42,0,
3) E. Martsen. 100 m. poistele wabalt:
1) K. Mõõk — 1.42,8, 2) Ü. Pill — 1.52,2,
Z) Wasemägi — 2.09,0. 100 m. wabalt
meestele: 1) F. Heinmann —1.40, 2) E.
Olla — 1.51,0, 3) H. Kleesmet — 2.05,0.
400 m. wabalt meestele: 1) L. Rätsep —
7.46,6, 2) E. Olla — 9.30,0, Z) H. Kleesmet,

Xoäutlltrell Kütjal laagris.
Kodutütarde Viru ringkonna õppelaagei

Kütjal algas laupäeval kella poole 10 paiku
hommikul, millal toimus laagri ametlik av*
mine. Kodutütreid on kaunisse Rutja randa
kogunenud paarisaja ümber, kus veedetakse
päevad töös ja päikeses. Laagrit külas ta tak
se nii kohalike elanike kui suvitajate poolt
rohkesti. Eriti rohkesti oli uudishimulikke
kogunenud kodutütarde suurlõkkele püha»
päeva õhtul, kus kodutütred oma huvitavate
ettekannetega paelusid pealtvaatajate tähe»
lepanu. Laager lõpeb teisipäeval, mille järe
le sõidetakse oma kodukohtadesse tagasi.

Dellingshauseni põrm Haljalasse.
Esmaspäeval pidi Haljalasse saabuma en

dise Aaspere mõisaomaniku E. Dellingshau
seni põrm, kes teatavasti suri Saksamaal
ning tema soovi kohaselt maetakse perekon
na matmispaigale Haljala surnuaial. Põrm
saabus laevaga Tarituna, kust ta edasi pidi
toimetatama autol. Matmine toimub kolma
päeval.

Pikse vembud Roelas.
Laupäeval läks üle Roela piksehoog, mis

tegi hävitustööd Roela vallas Roela külas
elutseva Villein Ööpiku talus. Pikne lõi sisse
maja katuseharjalt, purustades osaliselt ka
tust ning lõhestas ühe sarika kuni sarika-
pennini. Mööda veetoru läks piksenool maas
se, rikkudes sama talu piksekaitse ja telefo
nijuhtmed ning kõrvetas pruuniks seina vär
vi. Samuti purunes maja aken. Sama pikse
hoog tabas ka Roela telefonikeskjaama, mil
le tagajärjel muutusid tummaks kõik abo
nendid, väljaarvatud kaks.

Kärus süttis heinaküün.
Käru vallas Jõe külas süttis pühapäeva

õhtul Jaan Huntile kuuluv heinaküün, mis
põles maani maha tthes seesolevate 450 puu
da heintega. Hoone oli tule vastu kindlusta
tud 250 krooni eest kohalikus kindlustuse
seltsis, mis on ka hoone tegelik väärtus.
Heinte väärtust hindab omanik 350 kroonile.

Poola tuvid Tallinnast lendu.
Pühapäeva hommikul saabus Poolast Tal

linna kaubajaama 18 kasti kirja tuvidega, ar
vult 2000 tuvi, millised lennuvõime ja orien
teerumisoskuse selgitamiseks kaubajaamas
lendu lasti. Tuvid asusid lennuteekonnale
tagasi Varssavi.

Imelik warguslugu Kiwiõlis.
Ööl wastu esmaspäewa pandi Kiwiõlis

toime mnrdwargns Põik t. awwa NwanSernowi saapakaupluses ja töökojas. ± iWargad olid purustanud ukseklaasi ja v llTrIQ-SeiCL telegramme.
sealt kandu kätte saadud wötmega awanud , ,Printsregent Paul Inglismaale, ukse. Ära,viimiseks loopisid nad #0 p. saa- * London, 17. juulil. „Times" teatab

KTA Heltrrad 17 juulil (Havas) Jubo- paid ja kingi aknast wLlia, sidusid siin pak- Mõrvast, et täna peale lõunat olevat Ingli-slaavla pÄ%it'Paül ja printsess Olga l* ** ^^»se suursaadikuil ettenähtud lä-
alustasid teekonda Inglismaale, kus nad on j- ^hi ei iäMan^ waid Nõukogude Liidu väliskomissars^s^elMnt Mf?-iga. Briti suursaadikule on selleks
Printsregendipaar läheb vaatama oma kaht' ?W"!v"araad kan^Äa in t L . don,st saadetu«i täiendavaidpoega, kes õpivad Inglise ülikooli.. Ent pee- Mmata. ° instruktsioone.pee
takse siiski tõenäoliseks, et printsregent
Paulil, keda saadab üks välisministeeriumi
kõrgem ametnik, on Londonis tähtsaid po
liitilisi läbirääkimisi.

Karini käega streikijatevastu.
USA kohtuminister saatis streiki vatele

hädakorratöölistele hoiatuse, milles seleta
takse, et liiduvalitsus on streikijate suhtes
järeleandmatu. Kes viie päeva kestel ei alus
ta uuesti tööd, vallandatakse eranditult.
100.000 streikivast hädakorratöölisest on se
ni juba 20.000 vallandatud. Kuna ka kong
ress ei mõtle tagasi võtta seadust hädakor-
ratööiiste palkade alandamise ja tööaja pi
kendamise kohta, siis on palju streikijaid
uuesti alustanud tööd.

Tuli kaewnpunrija ia peremehe wahel.
Awanduse wallas, Awauduse külas elu-

uew Jüri Juhkam teatas politseile, et
temalt on iabipüssiga ähwardades wõt-
nud tema tööriistad Awanduse wallas
Sootaguse külas elunew talunik Aleks.
Rohtpalu. ^süri 5sUbkam on olnud A. R.-i
juures kaewu puurimas. 4. skp. saatnud
aga A. R. kaewumeistri ära, öeldes, et
tema nüüd oskab isegi edrtsi teha. Kui aga
J. J. läks mõni päew hiljem oma töö-
riistu ära tooma ia need juba oli wank-
rile asetanud, tuli A. R. ja sundis püssiga
J. I.-d ähwardades tööriistad jälle maha
laduma, seletades, et tema tahab kaewu
eöM pu wriöa.

ETA. Pariis, 17. juulil. Constantine lähe
dal puhkes pühapäeval viljapõldudel uus
hiigeltulikahju. Ent tuli möllas ainult 3 tun-
dil, mil suudeti tulelevikule panna piir. Üle
20 isiku sai suitsumürgituse.

Zogu lahkub Riiast.
ETA. Riia, 17. juulil. Endine Albaania ku

ningas Zogu, kes oma Lätis viibimise ajal
on tutvunenud Kemeri, Zigulda ja teiste
vaatamisväärsusega, lahkub oma perekonna
ja saatjaskonnaga täna Riiast, et sõita auri
kul Stokholmi.



Kaks kirikut ühel künkal.
Tudulinna meeste ennastohverdav tegevus kiriku ehitamisel. — Leppimatuse kibe vili.
Kange rahwas ott eesti rcchwas Ma

Wll! Gsiteks: mitte ei wõi näha. kui teisel
läheb hästi. Teiseks: mis üheil on. peab
ka teisel olema. Mäletame aeau. kus
igasse külla tehti meiereisid ia kooreiaa-
mu. Ikka üks ühele ia teine teisele poole
teeäärde. Nüüd on neiist paliud pan-kw-
tis ja te^ewuse lõpetanud. Praegu maal
ringi liikudes hakkab aga silma, et kusa
gil ei ole jäetud mõnd kaupluist üksinda
teeweerele VMitama. Ma on samas lähe-
dal teine .Faubamaia" lahti löödud. Heas
usus. et tui üks kaupmees saab ära elada,
kM iftis teiselgi seal on häid rohumaid.
Tulemuseks on. et mõlemate poodide
omanikud ootawad äriuksel pikisilmi ost-
jäid wõi otsiwcrd elatusallikat kas põllust
wõi kälsitööst.

Sellisele ZaMukultwsele pansb täpi
peale Tudulinna rahwas. Meiereid ia
poed on neile liig wäikeseiks ja kulunud
wäaiikaikawedamiseks. nemad rassiwad
— kirikutega. Tudu linnal on suba enam
kui sada aastat kirik, küll mitte mingi
tore ega uhke. waid tagasihoidliik. lihtne
palwekoda. nagu neid näeb ette luteri-
usk. Wana kirik asulb mäeweerul sa pais-
taib Rakwere poolt tulijale juba kaugele
silma. Mäeweeru mööda weidi maad Tu-
dulinna poole, kohal, kus Düngas saawu-
tab oma kõrgema tipu, kerkib aga praegu
teine pühakoda, mis oma torni upitab
hoopis kõrgemale pilwede Poole ja hakkab
uhkelt walitsema ümbruskonda nii Rak-
were kui ka Peipjsi poole. Mõlemi kiriku
wahet on wähem kui sada sammu ning
iga möödasõitja, iga wõõras peatub ning
tvaataib Tudulinna meeste kirikutechita-
mift. Tudulinna Rahu koguduse liikmed
Mtawad päris uue kiriku. Iisaku kogu-
duse Tudulinna aibikogudus remonteerib
oma wana puukirikut ja annab sellele
Irohwimisega kiwikiriku ilme. Puukiri
ku meeste poolt on see wäikeseks ninanip
suks kiwikiriku omanikele, sest puukirik
^aab märksa warem kiwikiriku ilme. kui
Rahu koguduse pühakoda walmib.

Mõlemad leerid on endas kindlad ja
oma togewuseist waimustatud. Nii on
Togu Tudulinna lõhestatud kahte leeri,
naabrid käiwad üksteise teest..ristamisi
üle oma kirikute juurde, on peresid, kus
mees ühe ja naine teise kiriku pooldaja.
Sama juhtub wanemate ja laste wahel.
Kogu ümbruskond on nagu käristatud
kaheks leeriks, millede wahel kestab awa-
Iil ja ka saZajane sR>a. Peab aga tudu-

Waade Tudulinna walmiwale kirikule, taqaplaanrl näha endine kirik.

linlaste auks ütlema, et eraelus saawad
nad waatamata lahkarwamistele usuküsi
mustes siiski üldiselt hästi läbi ja naab
rid ei kipu kirikute pärast üksteisele weel
ei habemesse ega juustesse.

Iga wõõras. kes peatub ja olukorraga
tutwub. leiab, et Tudulinna meeste töö
ei ole meeste töö. Uks küla, üks ümbrus-
kond ja äkki kaks kirikut. Justkui mõni
wene küla, mis ei mahu ühte pühakotta.
Kuid samal ajal igaüks on walmis wõt-
ma maha mütsi tudulinlaste ennaitoh-
werdamise eest. Kiriku ehitamine ei ole
sauna püstiupitamine. see nõuab palju
raha ja materjali. Uue kiwikiriku jaoks
annetasid ja wedasid kohale peagu kogu
materjali koguduse liikmed — ümbrus
konna talupidajad. Seda polnud wähe.
sest ruumikas kiwikirik nõuab wäga palju
ainult kiwegi. Praegugi on mehed kogu
aeg kiriku juures ametis, weawad liiwa.
lupja ja muud materjali kohale, kusjuu-
res ametis ollakse wabatahtlikult. Ainult
wett käiakse wedamas kordamööda. On
olnud päewi, kus kohal on kuni 18 hobu-
semeest ning siis on kiriku juures otse
wäike laat. Seda kõik kiirel töö-ajal.
Ning eks pea mütsi maha wõtma ka
Keskküla taluperemehe Tamme ees. kes
on töötanud kiriku juures ligi 100 Päewa
ning töötab usinasti edasi ja annetas
hea summa raha weel pealekauba? Kui
waid...

.^Kuiga" ei ole nähtawasti usuküsi-
muste juures midagi peale hakata. Kat-
sutagu inimesis sellise eMaftohwerdawu-

Klassiieterii teadaanne.
Riigi 9. klassi loterii I klassi

Piletite mlüf alani) 3. augustil.
1. augustini võetakse müügikohtades sooviavaldusi vastu

neilt, kes soovivad algaval 9. klassiloteriil sama
piletinumbriga edasi mängida, millega nad 8-
klassiloteriil viimasena mängisid.

3. augustil lastakse kõik piletid müügile; need piletid, mille
alalhoidmiseks ei ole soovi avaldatud, lastake
vabalt müügile.

9. septembrini hoitakse müügikohtades ainult nende jaoks
alal, kes hiljemalt 1. augustiks selleks soovi on
avaldanud.

Riigi rahaliste loteriide direktor.

sega tööle rakendada mõne üldkasuliku
Hoone nagu näiteks koolimaja, seltsimaja
wõi muu juures. Alatakse suure Hooga
ia lõpetatakse sossiga. Kuid Tudulinna
kiriku juures Waimustus aina kaswab,
kirikumüürid on walminud katuseni ja
torni tiwiosaist on walmis ehitada weel
waid wäike osa. Kirik walmib sügiseks,
selles ei ole kahtlust.

Siis on Tudulinna! kaks kirikut, üks
puust, teine kiwist. Puust kirikus on juba
ligi kaks aastat jumalateenistuste pida-
mine keelatud, kiriku utsediki on suletud.
See on wõimalik, sest kirik asub teise ko
guduse maaalal. Kui walmib uus kiwi-
kirik, kas siis tuleb Tudulinna leplikumat
waimu ja lubatakse awada uksed ka teisel
pühakojal? Kas lahendab uus kirik was-
tuoksused ja hõõrumised Tudulinna rah-
wa kogudustetülis? Waewalt.

Et wovdlemisi kalli kiwikiriku ehitami-
ne saab teoks, on mõistetaw osalt ka siis,
kui teame, et Tudulinna talupidajad on
üldiselt jõukad mehed, kellel palju metsa
ja sageli rohkesti waba rahagi. Otse
Tudulinna külje all on ühel talul 6 milj.
sendi eest terwet. tugewat metsa. 2—3
miljoniste metsadega talusid on siin pal-
ju. Sealjuures on need enamasti wanao
Päcistalud. mis otj. saanud paljude aas
takümnete jooksul rahulikult oma elu ja
majandust korraldada. Mis on sellises
olukorras ohwerdada mõnisada krooni?
Et paljud andsidki ilma pikema jututa
200—400 ja isegi rohkem krooni, näitab,
et selline oihwer ei tähendada si-irchetele

Taanis uus rawim
lSratõwe wastu.

Taanis peeti neil Päewil weterinaar-
arstide kongress, millest wõttis osa 800
weterinaararsti. nende hulgas mitmed
wälismaalased. Kongressil tehti teata-
waks uue rawimi leiutamine Taanis,
millega on tehtud katseid 5000 looma
juures, mis on annud soodsaid tulemusi.
Rawimit olewat Taanis walmistatud
juba nii suurel määral, et sellest iatkuwat
5 miljoni looma süstimiseks aastas. Iil-
diselt on aga suu- ja sõratõwe alal wii-
masel ajal märgata paranemist.

Rahekahjud Sangastes.
Walgamaal Sangaste Tagulas on hilju-

tine tugew rahehoog teinud suuremat kah-
ju kui esialgu arwati. Tugewasti on kan-
natanud üle 30 talu põllud. Toimunud
hindamise järele on rukkipõldudel rukist
häwiueuud kuni 60 protf. Tatar, hernes
ja wikk on kannatanud aga weel enam.
Kartuli- ja juurmiljapõldudel on kahjud
Väiksemad.

peremeestele midagi. Neil jätkub waran-
dust kaswõi kolmanda kiriku ehitamiseks
samale künkale, kui waid läheks jonniks.

Oma tegewust ja seisukohta õigusta-
wad mõlemad pooled. Mõlemil on poh-
jendusi Palju ja wägagi weenwaid. Neid
on awalikkuselegi mitmel korral esitatud,
neid wõib kuulda nii ühe kui teise kiriku
juures wiibiwate kohalike elanike suust.
Neid weelkord kordama hakata Pole toes-
ti mõtet. Kuid waatamata mõlemi wäi-
detele, meenetele ja põhjendustele, jääb
ometi püsima küsimus:

Kas oleme nii rikkad, et wõime ehita-
da ühte külla, ühele ja samale künkake-
sele kaks kirikut?

V. Palitseri varandus
ootab pärijaid.

Ametiasutustel ott praegu käsil autoõnne
tusel surma saanud a./s. „Aiwazi" birek-
tori dr. M. Palitseri Varandusliku seisu-
korra ja pärijate selgitamine. Et waran-
dus enne ametliku hooldaja ametisse mää-
ramist ei saaks kaotsi minna, alustas koh-
tupristaw eile dr. W. Palitseri Varanduse
registreerimist.

Dr. W. Palitseril kui lasteta lesel puu-
duwad lähedased pärijad. Seni pärismis-
õiguslikud isikud eneätekt elumärki poleannud.

Sularahas kapitalide kohta, mida dr. 38.
Palitser järele on jätnud, puudub weel
selgus. Ta maia Nõmmel pole eriti surtc
mõõtudega ja on ehitatud üheperekonua
elamuks, kuid seewastu sisustatud Mihäs-
ti, nii et maja, wallaswara, krundi ia sel-
lele asutatud eeskujuliku kiwitaimla wäär-
tust hinnatakse Vähemalt 100.000 kroonile.

Hoidke oma hambaid!
Puhastage neid järjekindlalt
Nivea-hambapastago, sm
säilitab nad terved ia hiilga*
vait valged.
Hinnad: 50 ja 75 $«nti
Werner Mehlcs, Tallinn

NI VE

Sirtfi algkoolihoonele
pandi nurgakiwi.

Pühapäewal, IL. juulil toimus Sirtfi
uuele koolihoonele nurgakiwi panek. Uus
koolihoone tuleb 2 klassiruumiga ja elu-
korteritega koolijuhatajale ja õpetajale.
Hoone läheb maksma 25.000 kr. Walmis
loodetakse saada algamaks õppeaastaks.
Inimesi ilusa ilma tõttu oli Võrdlemisi
palju. Waimuliku talituse pidas fpforfffn
kihelkonna pastor.
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Gimtmaft
PSrlumeeste«p8e« 18. aua.Simuna põllumeeste konwendi korral-

duscl peetakse 13. aug. Simunas, Awan-
dusc pöllunduskooli juures konwendipiir-
kondlik põllumecste-päew kops noorkarja
uüttufega, kus on eriosakond ka hobus-
tele.

KvremSett
H. Hiis Illuka algkooli

S p e t aj a k s.
Illuka wallawalitsuse poolt wolikogu

ülesannetes waliti Illuka algkooli õpe-
tajaks Leeni Hiis, kes tegutses öp. k. t.
samas koolis juba möödunud õppeaastal.
Otsus esitati kinnitamiseks haridusminis
teeriumile.

Taimekattseteateid.
Uävitaxem tõIkja «.

Tõlkja tõrje määruste kohaselt tulevad
tõlkjad hävitada kartuli- ja juurviljapõldu-
del kitkumise või torkimise teel tõlkja mas
silise esinemise rajoonis, kuhu hulka kuu
lub ka Virumaa.

Tõlkja hävitamiseks kartulis on praegu
viimane aeg, sest hiljem osutub see raskeks
kartuli pealsete suureks kasvamise tõt
tu. Põllumajanduslikult mittekasutatavatel
maadel nagu: teepeenardel, kraavikallastel
ja põllupeenardel tulevad tõlkjad kohe ma
ha niita, et mitte lasta variseda valminud
seemet.

Nimede eestistamise rindelt
UM perekonnanimesid määrati:

Alutaguse w.: Gustaw KärAstn'ile
Nersten) ii. p. — Künnis; Rudolf Am-
Voni'li Maman) ü. p. — Aare.

Erra w.: Oskar Seemann'ile ü. p. —
Uik; Ernst Woldemar Weberile — Wain-
salu; Arnold-Michail Berendsen'ile ü. p.
Süemmih Miina-iJosephina Rottmannile
— Roode^ Johannes-Woldemar Rein-
mann'ile n. a. — Piusa? Sergei Lnzin'ile
ü. v. — Lnisma.

Illuka n>.: Ednard-Richard Nimwits-
kile — Riisjärw; Marta-Iuliette Kilk'i
— alaealisele tütrele Helda-Äatarinele —
Neliste; Eduard Selliow'ile — Selimaa.

Küti w.: Salme-iMiralda Liebert'ile —
Läänemets. —Kohtla Marie--Eliisabet Jismanile
— Hiiemäe; Eduard Jaaksonile ü. p. —
Loibe; Woldemar Wiitow'ile ü. a. —
Kraaminnrk; Andres Pertman'ile —
Pärnmaa; Marie Witow'ile — Waniste.

Lüganuse w.: Arnold Loll'ile ü. a. —
Toomel.

Maidla Johannes Penekile ü. p. —
Rölmak.

Mahu w.: Selma-Augusta Jrmannile
ü. l. — Randloo: Ewald-Rudolf Som-
merile — Lillemaa; Lena lLeena) Harz-
mann'ile — Tammearu.

Paaswere w.: Leno Bärensobnile —
Pärnsalu; Lisa Ehlwest'ile — Eelmäe?
Katta-Marie Krutobile — Kruusoja;
Otto Pusenile — Purre; Elga-Miralda
Rausbergile — RauSmäe: Malle Roos-
mann'ile — Roosaar; August Windberg ile
ü. p. — Wahemaa; Rudolf-Aruold Roos-
mann'ile — Roosaar; Mai Peareu-
shon'ile — Päruastu; Oswald-Harald
SenkeNle — Helmes; Woldemar Sie-

mann'ile — Sillamaa.
Palmse w.: Aleksander Jürman'ile —

Jürma; Emilie Mnder'ile (Meeder) ü.
p. — Wahar; Arwu Rihk'ile (Rihwk) —
Erala; August Snksdorrv'ile ü. p. — Su-
lawee^ Jüri-Johannes Suksdorw'ile —
Sulamee? Anton Toomanile ü. p. —
Toomla; Platon Treimanile (Dreimann)
ü. a. — Truumaa.Rägawere w.' Paul-^Iohan Braun'ile
ü. a. — Liiwik; Karl-Rudolf Alemanile
— Maalmets; Ewald-Johannes Teet-
lakile — Aalntamm.Sõmern w.: Riualdo Glasmann'ile ü.
p. — Kallend; Joosep Lallberg'ile ü. a. —
Liiwamäe.

Täriwere w.: Hugo-Leopold Woorman-
sikule ii. p. — Weer.Kunda m>: Maria Wintser'ile —
Waldna.Kunda l.: August Walter'ile ü. p. —
Wainu; Jda-Rosalie ja Alfred-Ednarö Js-
sakile ü. a. — Kaar; Jda-Marie Spiegelile
— Tndre.

kasrlio.
Teisipäewal, 18. juulil.

7.00 Äratusmäng. Wõimlemine. 7.20
Õige aeg. Ilmateade. Päewauudised. 7.30
Hommikukontsert. 8.15 Hommikupalwus —
öp. B. Hasselblatt. lJaani kirikust). 8.3S
Perenaistele. 8.4V Turuteated. 18.45 Tea-
ted ja reklaam. 19.(10 Glasunow: Balleti-
stseenid. 19.20 Leopold Johanson: Töö-
lisperekonna majapidamine ametlike uuri-
muste alusel. 19.40 Corso-trio mängib.
20.30 Umbrohutõrjest teede äärtel — Maan
teede Talituse propaganda-sekretär H.
Tann. 20.40 Päewauudised ja sporditea-
ted. 21.00 Õige aeg. Teated. 21.10 Kuu-
lake Alsredo orkestrit. 21.40 Peatu ja kuu-
la! Woldemar Mettuse westlus. 22.00 Süm-
soonilist poeeme. 22.50 Õige aeg. Päewa
uudised ja sporditeated. 23.00—23.10 Espe-

kesknädalal. 19. juulil.
7,00 Äratusmiing. Võimlemine. 7.20 Õige

aeg. Ilmateade. Päevauudised. 7.30 Hommi
kukontsert. 8.15 Hommiknpalvns — õp. G.
Klaus (Jaanitkiriikust). 8.35 Tallinn ja Türi:
Turuteated. 18.45 Teated .la reklaam. 19.00
Raie da Costa mängib ja Merrymakerid lau
lavad. 19.40 Välispoliitiline vestlus — toime
taja Henno Rahamägi. 20.00 Soovikontsert.
20.30 Hakkame pildistama! 20.40 Päevauu
dised ja sporditeated. 21.00 Õige aeg. Tea
ted. 21.10 Telke ja Fucik: marsivad. 21.25
Türi: Valter Roots: Hoolitsemistöid seemne-
kartuli-põldudel. 21.40 Türi: Põllumajandus
likud teated. 21.25 Tallinn ja Tartu: Laule
ooperist. 21.50 Corso-trio õhtukontsert. 22.50
Õige aeg. Päevauudised ja sporditeated.

Neljapäeval, 20. juulil.
7.00 Äratusmäng. Võimlemine. 7.20 Õige

aeg. Ilmateade. Päevauudised. 7.30 Hommi
kukontsert. 8.15 Hommikupalvus — praost
H. Põld. (Jaani kirikust). 8.35 Perenaistele.
8.40 Turuteated. 18.45 Teated ja reklaam.
19.00 Opereti helisid. 19.40 Kuldmüntide
leiud, Rooma kaubandus ja germaanlaste
rännud Bal-timere piirkonda rahvaste rända
mise ajal — dr. Werner Knapke. 20.00 Nor
ra ja Soome helindeid^ 20.40 Päevauudised
ja sporditeated. 21.00 Oige aeg. Teated. 21.10
Viis minutit tervisele — dr. med. M. Kask.
21.15 Lugusid ksülo-marimbal. 21.35 Meri,
liivv, mets . . . Suvepilte Narva-Jõesuust —
Karl Kesa. 22.20 Reportaaž Eesti-Läti ker-
irejõustikii-maavõistlustest Riias — A. Kask.
22.50 Õige aeg.

Rakvere tvrg.
Liha suurmüügil. Sealiha 74—78 s. kg,

loomaliha 38—45 s. kg, lambaliha 50—55
s. kg, wasikaliha 40—50 s. kg. Wäikemüü-
gil. Sealiha 70—100 s. kg, loomaliha 30—
75 s. kg, lambaliha 60—63 s. kg, wasikaliha
45—^5 l. kg.

Piimasaadnsed. Rõõskpiim 9—15 s. ltr,
rõõsttoor 100—110 s. ltr, hapukoor 90—
100 s. kg, lauawõi 200—210 s. kg, taluwõi
60 s. 400 grammi, juust 115—155 s. kg.

Kanamunad 45—50 s. kumme.
Kalaturg. Wärsked räimed 40 s. kg, soo-

laiud räimed 20—23 s. kg, soolased kilud
45—65 s. kg, heeringad 55—65 s. kg, suitsu
räimed 7 senti kümme

Juur- ja aiawiljaturg. Tomatid 150 s.
kg, kurgid 10—25 s. tk, wärsked kapsad 40
kg, lillekapsad 5—30 s. pea, hernekaunad
25—30 s. ltr, porgandid 8—10 s. kimp,
wärsked kartulid 20 s. ltr, tikerberid 10—
12 s. ltr, murelid 60 s. ltr, aiamaasikad 70
—75 s. ltr, metsamaasikad 50 s. ltr, melonid
150 s. kg, peedid 10 s. kimp, redised 5—10
s. kimp.

Wiljaturg. Nisuterad 20 s. kg, rukkiterad
15—16 s. kg, odraterad 13—14 s. kg. kaera-
terad 9 s. kg, rukkijahud 18—18,5 s. kg, od-
rataugud 22 s. kg, kruubid 26 s. kg.

Nisu hind madalseisus.
Möödunud nädalal jõudis Liwerpooli

börsil nisu hind oma madalseisu. 1931. a.
saadik ei ole Inglismaal nisu olnud nii
odaw kui praegu. Laupäewal noteeriti
nisu 3 shilliugit 9V8 penssi 100 lb. Ümber-
arwestatult Eesti kaaluühikutes on prae-
gune Liwerpooli nisuhiud 1 kg kohta um-
bes 7,6 senti.

Nisu hinna madaluse põhjuseks suure-
mal määral on nisu hiigeltagawarad maa-
ilmas.

Maailma nisutagawa.ra hinnatakse prae-
gu umbes 3>2 milj. tonnile.

Tähelepanuks raadio-
abonentidele.

Juhime lugupeetud raadiokuulajate tähele
panu sellele, et eeloleva poolaasta raadio-
maks tuleb tasuda juulikuu jooksul. Kuni
määratud tähtajani võtavad raadiomaksu
vastu kõik postkontorid, postiagentuurid ja
Tallinnas, Tartus ning Narvas kohalikud
telefonivõrgud, kusjuures tingimuseks on et
oleks kaasa võetud raamatukujuline raadio-
luba, millesse maksutasumine kviteeritakse.

Peale määratud maksutasumise tähtaja
möödumist saab maksu tasuda ainult selles
postiasutises, kus raadioabonent on regist
reeritud.

Palume raadioabonente maks tasuda aeg
sasti ja mitte jätta viimaseks tähtpäevaks,
sest siis tekivad paratamata ummikud. Üht
lasi tuleb silmaspidada seda, et maksu tasu
misel peale määratud tähtaega kõrgenda
takse maks 50 sendi võrra.

Inglise kirikupea esindajatuleb Eestisse.
Eestisse saabub 20. juulil Inglismaalt

üanterbury peapiiskopi esindajana Chiches-
teri toampraost Dunran Tones, et Eesti piis
kopile dr. H. B. Rahamägile iile anda €an-
terbury peapiiskopi kirja kokkuleppe asjas
Eesti, Läti ja Anglikaani kirikute vahel.

pugejate kirju toimetusele*

Suur talu sõ5tis.
S. , vallas Tallinna—Narva maantee ääres

hakkab igale läbisõitjale silma maa ala, mis
kollendab tõlkjatest ja haljendab ohakatest.
Ligemalt silmitsedes selgub, et siin on jäe
tud harimata talu põllumaa ja nagu keegi
kohalik põllumees jutustas, on sööti jäetud
kogu asundustalu põld. Talu omanik B. T.
on hoopis teises maakonnas teenistuses.

Kui valus on tõsistel põllumeestel läbi
käia tollest talust, kus väärtuslik põllumaa
kasvatab ainult võidutsevat umbrohtu ja
vaid ühe tükikese peal on vilets rukis. Ma

hajäetud krundi naabruses elavad uudis
maa elanikud, kes mõne aastaga on teinud
uudismaast, kus varem polnud jalatäit hari
tud maad, väärtusliku põllumaa. Kas ei
võta neilt tegurikastelt töömeestelt tööisu
naabruses söödisolev väärtuslik põllumaa,
kuna nemad peavad raske tööga tegema juu«
rikate vahel põldu, millest elada?

Sarnase põllu hülgamise vastu peaks võit
lema üsna karmide abinõudega.

Rändur põllumees.

Rannamaad muutuvad kuivaks
Lisaks vareni samas ümbruses tegutseva

tele veeühingutele kutsutakse käesoleval su
vel uued veeühingud ellu Pedasaares ja
Paaskülas, milliste asutamiskoosolekud pee
takse augustikuu alguses. Lahe-Pedasaare
veeühing haarab 25 talumajapidamist 115-
ha. maa alaga, kuna Paasküla veeühingule
jääb 18 liiget ning kuivendatav maa ala on
siin 205 ha. Kolmas veeühing kutsutakse sa
mal ajal ellu Rasivere-Tanimikul, kus vee-
ühingusse koondunud 11 liiget, kuna veeühin-
gu piirkonda kuulub 112 ha. maad.

Soovitakse põllutöölisekohti.
Vastavalt Viru maa ameti ankeedile põl-

lutöölise kohtade vajaduse kohta asus Rak
vere põllumeeste konvendi juhatus seisuko
hale, et konventi oleks võimalik ja vajalik
rajada 1940. a. 15 põllutöölise kohta, neist
10 Rakvere ja 5 Sõmeru valda. Konvendi
juhatusel polnud aga võimalik talupidajate
ga läbirääkimisi pidada vajaliku maa ala
müümiseks põllutööliskoha jaoks.

.Muistse Eesti linnused"
raamatukogudele.

Haridusministeeriumi noorsoo- ja wa-
baharidustöö osakonna poolt saadetakse
kõikidele Wirumaa awalikkudele raama-
tukogudele tasuta Õpetatud Eesti seltsi
wäljaandel ilmunud „Mubstse Eesti liu-
nused", igale kogule 1 eksemplar.

Loendus õnnestus hästi.
Põllumajandusloenduse materjal Virumaal

on loendajate poolt üle antud juba instruk
toritele, kes peale kontrollimist materjalid
edasi saadavad ringkonna juhatajale ja sta
tistika keskbüroo esindajale hra Pentile, kes
teostavad lõpliku kontrollimise. Hra Pentile
saadeti E. statistika keskbüroo poolt abili
seks pr. Tikand. Materjalidega kontrol
limisega jõutakse valmis juulikuu lõpuks.

Nagu selgub seni kokkutulnud materjali

dest, on loendajad oma töö Virumaal tei
nud hästi, mille tõttu pole tulnud ette suure
maid v iperusi ja arusaamatusi. On ilmne
nud ainult üksikuid ebatäpsusi kokkuvõtetes,
millised vead on aga kõrvaldatavad.

Cesti tauditõrje wälismaale
eeskujuks.

Põllutööministeeriumi meteriuaartalitu-
so abidirektor dr. med. wet. A. Herodes
jõudis tagasi Kopenhaagenis peetud kuue
riigi weterinaararstide kongressilt.

Saabumisel jutustas dr. A. Herodes, et
taanlased tundsid eriti suurt huwi meil
tarwitatud tauditõrje Vahendite wastu.
Meie törjewahendid tunnistati kongressil
eeskujulikeks. Taani ja Rootsi weterinaar-
tegelased esitasid kongressi lõpul dr. A. He-
rodesele palwe, et Eesti meterinaartalitus
saadaks nendele edaspidi täielikumaid ma-
terjale meie tauditõrje abinõude kohta.

Päästis tulest ema ]a lapse.
Eesti tuletõrje liidu poolt annetati tule-

tõrje Narwa brigaadipealikn R. Lepiku
ettepanekul Narwa jõe ülemjooksul, Piiri
walla, Uusna k. talupidajale Feodor Dub-
rowskile kuldmedal. Dubrowski oli
päästnud oma elu kaalule pannes põlemast
majast naabertaluomaniku 2-aastase lapse
ja wiimase ema.

Kiviõlil katoliku kirik.
Rooma-katoliku piiskopi algatusel kavat

setakse Kiviõli kaevandusse püstitada uus
kirik katoliiklastele. Seni kasutati Kiviõlis
katoliku kirikuna üüriruume, millised aga
kitsad ega võimalda jumalateenistuste pida
mist suuremale inimhulgale. Kuna aga Ki
viõli kaevanduses ja ümbruskonna talutöö
del töötab praegu suuremal hulgal poola
kaid, kes katolikuusulised, siis osutus uue
kiriku soetamine vajaliseks.

Uueks kirikuks ehitatakse ümber Narva-
Jõesuus asuv väike kirik, milline lammuta
takse ning veetakse Kiviõli!. Uue kiriku
projekteerimistööd on praegu käsil.

,,Wiruma^ Teataja" 17. 7. 39. Lhk. 4.
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SPORT.

Ujumine ms»
spordiks.

Eesti veespordi liidu üldkorraldusel toi
muv üleriiklik ujumise propaganda nädal,
mille eeltööd õppegruppide organiseerimise
ja vastavate instruktorite eelinstrueerimi-
sega algasid juba 10. skp., võib nüüd täie
hooga üle riigi alata. Ujumisnädal organi
seeritakse peaminister K. Eenpalu aupatro-

, ™aa!!W all, kes oma nõusoleku selleks on an-
nud. t)le kogu maa rakenduvad töhe ligi 100
ujuniisinstruktorit ja ujujat, et tasuta õpe
tada kõigile soovijaile ujumisoskust ning
enese ja kaaslaste päästmist uppumisohus!.

Kuna igal suvel masendavad meid teated
hulgalistest uppumistest puuduliku ujumis
oskuse pärast, siis tuleb kõik jõud rakenda
da, et anda igale võimalust asjatundliku
Instruktori juhatusel vajaliku ujumisoskuse
omamiseks. Ujumine peab kujunema mass-
sprdiks, sest ujumine on spordiala, mille bio
loogiline väärtus on kõrgeim. .Rahvas tuleb
õpetada ja ette valmistada juba koolipõlves
teadlikule ujumisele ja uppumisohuga võit
lemisele. Iga keskpärane ujuja on alati
võimeline eiid uppumisest päästma ka tuge
tama krambi korral; meelekindluse kaota
mine ja paanilisse hirmu sattumine on up
pumise kindlamaid käsilasi. Neile lisandub
Teel ujuja suurim vaenlane — alkohol.

Oleme õnnelikus olukorras, et meie riik
on rikas veekogudest, mis võrratult soodus
tab ujumise muutmist mass-spordiks. Igale-
poole jõgede ja järvede äärde on võimalik
väga väikese tööjõu ja materjalikuluga soe
tada korraldatud ujumiskohta, tarvis ainult
julget pealehakkamist kohalike veespordi-
huviliste poolt.

Järgnevaiks aastaiks on Eesti veespordi
liit seadnud üleriiklike ujumiskursuste tõhu
sa läbiviimise aluseiks põhimõtted: ujumis-
õpetus tuleks viia algkoolidesse õppeainena;
luua üle riigi pidev ja võimalikult tihe uju-
misinstruktorite võrk, õpetades ujumisinst-
ruktoreiks kooliõpetajaid ja noorsoo-organi-
satsioonide tegelasi; korraldada üle riigi
veekogude äärde ujumiskohti ja omavalit
suste kaasabil ehitada ujulaid, organiseeri
des nende juurde vastavaid vetelpäästjaid ja
vetelpäästevahendeid; propagandaga selgita
da laiematele rahvahulkadele ujumisoskuse
kasulikkust ja vajadust, seega kaasa tõm
mates suuremaid masse ujumist õppima.

Wiru efiwõiftws kerge-
jõustikus toimus K.-ISrwel.

Wirumaa esiwõistluste korraldamine oli
usaldatud täuawu K.-Äärwe,L8õimulale".
Wõistlns toimus pühapäewal, Iti. juulil
60 sportlase osawõtul. Võistlustel purus-
tati ka senine £00 m. jooksu rekord, mis
juba aastaid seisnud omaaegse parima
kergejõustiklase Topmanni nimel. Rekor»
di purustajaks oli Kiwiõli mees E. Lipp,
kes saawutas ajaks täpselt 54.00. 200 m.
kordas Kink senist Wiru rekordit ajaga
23,3. Aa teistel aladel saawutati täuawuse
Hooaja parimaid tagajärgi.

Esiwõistluste tehnilised tagajärjed kuju-
nesid järgmisteks:

100 m. 1) Eisler, 11,8; 2. Soowik, 12.""
8. Pruunsild, 12,1; 200 m. 1. Kink, 23,3;
2. Tarkmann, 24,1; 3. Eisler, 24,5; 400 m.
1. E. Lipp, 54,00; 2. Tigane, 54,5; 3. Aak-
son, 56,4; 1500 m. 1. Weenmaa, 4.Ä6,0;
2. Luhamaa, 4.26,1; 3. Laas, 4Z4^; 3000 m.
1. Wall, 9.56,1; 2. Wares, 10.01,1; 3. Laas,
10.11,8. 4X100: 1. Kiwiõli meeskond, aeg
48,4; 2. Kiltsi, 49,7; 3. Simuna msk. 50,3?
800^-400 -f 200-j-100 wõitis jällegi Kiwiõli
meeskond ajaga 3,42,4; 2. Kiltsi, 3,49,9;
3. K.-Järwe „Wõimula", 3.55,1; Kangus:
1. Kink, 6.81; 2. Tarkmann, 6.71;
3. Pruunsild, 6.16; Kõrgus: 1. Luuri, 1.7S;
2. Tarkmann, 1.70; 3. Proosa, 1.70; Kol
mik: 1. Tarkmann, 13,07; 2. Pentjärw,
12,57; 3. Pruunsild, 12M. Teiwas: 1. Luu-
ri, 3,10; 2. Kümnik, 3,00; 3. Päew, 2,90;
Kuul: 1. Woitk, 12,46; 2. Lillo, 12,43;
3. Kümnik, 11,96. Ketas: 1. Tarkmann,
40.55; 2. Woits, 40,25; 3. Lehtlaan, 38.96.
Oda: 1. Nirgi, W,29; 2. Neerot, 51M;
3. Linnas, 50,99.

Organisatsioonidest omandas kõige roh-
kem punkte Kiwiõli sp. klubi, kes saawu-
tas M punkti, 2. tuli Kiltsi ÜERÜ 64
punktiga ja kolmandaks Simuna ÜENÜ
55 punktiga.

F. Issak oda 71,17. m.
Reede õhtul Tartus ASK korraldusel

peetud kergejõustiku miitingul saawutas
Vt. ^ssfak odaheites 71.17 mtr.. kusjuures
wiis heidet kandusid Ae 6'8 meetri.

Rahwatantsu harjutus kolmapäewal.
Kolmapäewa õhtul kella 8 ajal toimub

Rakwere staadionil ÜENÜ osakonna kor-
raldusel wõimlemise ja rahwatantsu har-
jutus, millest palutakse osa wõtta kõigil
mõimlojatel la rahwatantMatel.

Kergejõustikuwõistlusedneljapäewal.
Rakwere osakonna korraldusel

toimuwad Rakwere staadionil neljapäe-
Wal, 20. juulil algusega kell 7 õhtul rah-
wuslikud kergejõustiku wõlstlused. Wõist-
luste kawas on jooksudest 200 m„ 400 tn.,
1500 m. ja 10.000 m., kõrgushüpe, kolmik
hüpe, kettaheide, kuulitõuge ja hodaheide.
Wõistlustest wötawad oia Rakwere w ümb-
ruskonna paremad kergejõustiklased.

100 km Jalgrattal 2 t. 58 m.
33,4 sekundiga.

Neliaväewal toimus Tallinnas Kadrioru
ringteel maraton jalgratastele. Wõistlusest,
mille maa pikkus -li 100 km, woMs osa 1«
paremat jalgratturit ule maa, kelledest lõ
petas aga ainult S. 100 km,sõidu wõitis A.
Ruubel tTartu Aalewj aiaga S t. 58 m «3,4
fek., mis on ühtlasi uueks Eest, rekordiks.
Teiseks jäi F. Tamm lTartu Kalew), 2 t.
58 m. 23,8 sek.

X$Cl/lV@r3 veeTO. JluöaicL Suvepäevi rannarahva külalisena* NAATAN AEL.

,^Wirumaa Teataja" 17. 7. AS. Lhk. 5.

õpetajaid Rakvere naiskutse
koolile.

Haridusministeeriumi kutseoskuse «sa-
konna poolt kinnitati Rakwere naiskntse-
koolile algawaks õppeaastaks õpetajaid
kohtadele järgmiselt: Salme Siesart —
õp. k. i, Helene Juurwee — instruk
tori k. t>, Marie Huik — õp. k. t., Aoo-
sep Allikas — tunniandja, dr. A.
R a a t m a — õp. k. t. ja Asta K l a m m
— St), k. t.

Samuti on lubatud naiskutsekooli õmb-
lemise osakonna 3. klassile töötada tehni-
listel tundidel kahes rühmas.

Maawanem puhkuselt tagasi.
16. juulil asus peale puhkuselt tagasisiir-

dumist ametikohuste täitmisele maawanem
K. Pajos. Puhkusel wiibib praegu abi-
maawanem E. Raatma.

Uusi autojuhte.
Wiru maawalitsuse juures toimunud

mootorsõidukite juhtimisloa saamiseks
korraldatud eksameil sooritaksid antojuh--
timise eksami Hugo Allika, Kruusamägi.
Georg Lillimägi ja Juhan Marand, kuna
mootorratta eksami Arwo Wäli, Jaan
Maidla La August Lekk.

Linnainfener linna ehitus-
inspektoriks.

Uus ehitusseadus näck ette. et igas
linnas sa maakonnas peab olema ehituse
järelewalwe inspektor. Rakwere linna
ehitusinspektori k. t. kinnitati teedeminis-
teerinmi poolt linnainfener R. Riip s.
Kukkumine põhjustas surma.

Reede hommikul kukkus K.-Iärwe uue
koolimaja lae wärwimisel kuue meetri
kõrguselt tsementpõrandale, tööline Hei-
mut Kirspuu, 24 aastat wana. naqit tea
tasime eelmises lehes Rakwere linnahas-
las. kuhu ta toimetati rawimisele. heitis
mees peagi hinge. Lahkamisel selgus. et
surma põhjustas kuklaluu purunemine.,
kuna Kirspuu kukkus kuklaga wastu kõwa
tsomentpõrandat.

Vresekti sekretär ametipuhkusele.
Alates esmaspäewast, 17. juulist läks

kuuajalisele ametipuhkusele Wiru-Järwa
prefekti sekretär Orb. Tema puhkusel ole-
kul täidab sekretäri" kohuseid asjaajaja H.
R e i n m e t s.

Rakwere muuseumile on
annetanud:

Peeter Tõnismaa — 1 wanaaegne sõja
mehe saapaapsati raud. Stahl — 5 wana
raha. Siller — 1 wäike ese jwõruj. Göetz
— 1 wana raha 174». aastast. Mölder —
wanaaegne lnknsang. Keskküla — 7 wana
raba.

Ollejänu wiib kohtusse.
Undla wallas Arukülas elutsewad Mai

Sork 65 aastat wana ja poeg Johannes
Orgmets kes peawad seltsis talu. Hiljuti
tegi poeg õlut ning läks ise lähedalolewale
peole. Warsti peale poja lahkumist ilmusid
Mai Sorgi juurde kaks temale tundmatut
meest, kes teatasid, et poeg olewat käski-
nud õlut tuua peoruumi järele. Ema us-
kuski wõõraste juttu ning andis neile
kaasa piimapleki ühes seesolewa '8 liitri
õllega. Hiljem, kui poeg peolt koju tuli,
tekkis emal ja pojal jutt õllest, kus ema
tegi pojale teatawaks, et tema äraolekul
olewat kaks meest poja käsul wiinud mär-
jukese ära. Pojal polnud aga asjast ai-
mugi

Sündmusest teatati politseile ning jnurd-
lusega tehti kindlaks, et õllewiijateks olid
Undla wallas, Päri külas elutsew August
Päri ja Lehtse walla elanik Arwed Hint.
Lehtsest saadi kätte ka tühi piimaplekk.

Nagu mõlemad mehed seletasid, olewat
nad sõitnud Arukülast läbi ning saanud
teada, et Orgmets olewat teinud hiljuti
õlut, mida nemad ka juua tahtnud. Nad
tulnud ideele, mille hiljem teostasid. Nüüd
tuleb neil aga selle teo anda wastust koh-
tus.

Kaklev abielurahvas sõimas
keelajat.

Politseile teatas Kiltsi alevikus elunev Ju-
lius Väli, et mõni päev tagasi on tema kor
teri akna taga lärmitsenud ja teda sõima
nud abielupaar Jüri ja Liide Siimerid. Sii-
merid olid mõlemad purjus ja kaklesid
omavahel. Kui neid keelas J. Väli, kelle ak
na all kogu see etendus toimus, sõimasid
kaklejad kutsumatut vahelesegajat pättide
pealikuks.

Uus maailmarekord 800 mtr.
jooksus.

ETA. Milano, 17. juulil (BNB.). Saksa-
Itaalia kergejõustiku maavõistlusel püstitas
sakslane Rudolf Harbig 800 meetri jooksus
uue maailmarekordi ajaga 1.46,6. Senine
maailmarekord seisis ameeriklase Robinsoni
nimel ajaga 1.49,6.

E e s t i-S o o m e tennises.
ETA. Helsingi, 16. juulil. (STT.)

Eesti-Soome teenismaavõistliisel Helsingis
Lasn võitis Lagerblomi 6:3, 6:3, 6:4, Salo
võitis Tombergi 6:4, 6:3, 7:5, Kree — ISuchti
6:1, 3:6, 6:3, 6:0, Kuus — Peterzensi 6:2,
6:3, 3:6, 7:9, 8:6, Forsman — Niemanni 6:1,
6:3, 6:3, Töfgren — proua Feldhuhni 6:1,
6:1, Hellström — prl. Tikenbergi 6:3, 6:4.
Soomel on seni neli punkti ja Eestil kolm
punkti.

Laskewõistlus Kiltsis.
Kiltsis korraldati lk. skp. Mao kompani

poolt laskewõistlus, kus oma laskeosawust
proowisid kohalikud tegelased, kes kinkisid
kaitseliidule kaks täpsnspttssi.

Kohale oli sõitnud ka malewa pealik
kol.-ltn. G. Waher. Enne wõistlnsi toimus
pidulik püsside üleandmine kaitseliidu
Kiltsi rühmale. Kinkijate nimel andis püs-
sid malewa pealikule üle erumajor Waher.
Malewa pealik andis siis ühes omapool-
sete heade soowidega püssid üle Wao kom-
panii Kiltsi rühmale.

Peale selle oli wõistlns, kus esimesele
kohale tuli kinkijatest E. K e e r d o j a,
saawutades 47 silma wõimalikust 50. Tei
seks jäi 45 silmaga A. Krüger ja kolmau-
daks Raak, ?a 45 silmaga. Peale wõistlnst
oli naiskodukaitse poolt korraldatud tee-
laud, kus anti kol.-ltn. Waheri poolt wõit-
jatele kätte ka auhinnad.

Külad mahajäetud majadega.
Kolm maja — kolm rauka.
Rannateede eost ei ole hoolt kantud.

Neil oma tee— weetee. küllap sellepä
rast on maa teede eest hoolitsemine jaotud
kolmanda wõt koguni neljanda tähtsu
sega mureks. Tillemuseks on. et rannas
teed on kewadel ja sügisel pehmed, kohati
põhjatult pehmed, nüiid. kuiwal südasu-
wel aga tolmllsed. liiwased ja jalgratta-
sõidutee osas ennekõike juurikaid täis kui
hirmus. Wõsult Lobi neeme poole pole
lugu raasugi parem. Puujuurikate osas
ehk weel halwemgi ning tulemuseks oli.
et rattakummldes tundus olewat wähe
õhku. Lõi kolks ja kolks läbi. Õnnetuseks
Polnud pumpa kaasas ning pöörasin Lo-
bi külas suuremasse majja sisse, et küllap
siin on jalgratas ja pump. sest kus oleks
praegu Eestimaal talu. kus puuduks
too kaherattaga sõiduriist?

Üks selline oli siin. Wana eideke, nä-
gu kortsus, selg Whmas ja käedki juba
weidi tudisemas. istus uksepakul ja lasi
päikese kiirtel masseerida oma ajast kün-
tud nägn.

Lobi neeme kiwine nukk.

Waikne nurgake Lahe küla piiril.

„AH nooremaid? Põle siin kedagi.
Mis min-a> wonainimene sellega-teen..

Hüwa. kui pole siin. eks järgmises on
ikka. Kuid -siin istus köögis laua taga
llmbes eelmise talu naisterahwa aastais
mees. uuris läbi kitsaste prillide mingit
kulunud "raamatut ning rattajutule tori-

ses wastuseks^ - — —
„Ei mina ole sellise woki selga oma

elupäewades saanud ega saagi. Merel sõit-
sin laewaga. mais-maal kõndisin oma
harkidel..

Proowisin kolmandas, kohe järgmises
talus õnne ja siingi komistasin wanale
naisterahwale, kes oli üksinda kodus.

„Kus talu nooremad siis on?" pärisin
wanakeselt.

,^lma mööda laiali. Poeg laewas.
tütar samuti. Mees juba mõnda aega
mulla all. Elan üksinda, kohmitsen nii-
sama üht-teist, lapsed saadawad ka. Nii
ma. wana muld. elan."

,^Kes põllu harib?"
„GH seda põllukest nüüd! See mõni

kartuliwao jagu, see ka mõnd harimist
nõuab. Sellega saab iga wäeti hakkama."

Kolm maja ühes külas lähestikku ai-
nult wanade inimeste walitseda. hoida
ja korrastada, kas ei pane see weidi mõt-
lema? Mitte kaugel neist oli üks maja
täiesti elaniketa: wanad surid, noored on
juAtal-teab-kus. Kas ähwardab ranna-
külasid tühjaksjäämise oht?

Noorett merel, vanana
kodukülas.

„Surmld on meie kandi rannakülad
küll." -ütles piiriwalwe Lahe posti ülem.
Jfuid ega nad sellepärast rahwast tüh-
jaks jää. Tormawad paremad elupäe-
wad laias maailmas, eluõhtull kobiwad
koduranda tagasi. Praegugi chitab üks
tüürimees siia-kanti omale kena maja-
köst. Ega ta niipea siia elama tule, kuid
wannsepäewiks on pesa walmis. Nii on
suurema ojaga."

Rannaküladest Pole kadunud mitte Mi
noorod ja tugewad mehed, 'siin Pole ka
tüdrukuid näha. Ega nemad ometi lae-
was?

„Aga jllst." kinnitas wanem rannanai-
ne. „Z'kka laewades. kus siis mujal.
Minu tütar, naabri oma ja üldse kõik
nooremad naiShinged nagu mehedki lae-
wades. Enamasti kajutiteenijaiks. ka
kokkadeks. Teeniwad päris ilusat raha.
igatahes palju enam kui saaksid maal.
Minu tütar saab 70 kr. kuus. kus maal
teenides ta nii palju saaks?"

„Naisterahwal nagu ei passiks mere-
mehe elu .. ?"

„Miks? Ei need merd karda, nad sel-
lega põlwepikkuse plikakratina harjunud.
Kord on laewades nii tugew. et midagi
halba seal kunagi ei juhtu. Eks ma ife
tea. omal samad päewad läbi elatud ja
oldud."

Praegu on heinaaeg ia kuiwõrd tühjad
on rannakülad noorematest inimestest,
paistab nüüd kõiM enam silma. Wika-
tit jõkslltawad ja rehawarsi wälgutawad
päris poisikeseolhtu noored ia -kõraemas

eas wanad.
^ „Nii on rannaelu kord: kes jaksab,

käib mereteid, enam silm ei seleta ja käsi
ci kanna, tatsad maal ringi. See iu
nagu piibli käsk, ei seda murra keegi.
Noor peab maailma uurima, küll wana-
na aega kodus kopitada."

Nii wana Lahe küla randlase tarkus.
Millest nad elavad ?

TaVku sõnu wõib hõlpsasti rääkida.
Tarksõnadest ei saa aga söönuks, siloso-
seerimine ei lahenda probleemi: millest
elab rannamaile wanuspäewi weetma
tulnnd mererahwas?

Wäike Lobi küla on muutunud teata-
was mõttes Wõsu kalaaidals. Siin püü-
takse suuremaid kalu nagu siigu. anger-
said. kameljaid j. m. ning wiiakse Wõsu
tllrule. Kallapüüdjateks on wanemad ela-
llikud. kes wiiwad oma wähesed wõrgud
merre, päästawad Hiljem wõrgulinast ta-
waliselt üsna wähe kalu, millised wiiakse
Wõsule. Seal wõetakse saagist hinge-
hinda, saadakse mõned kroonid ning ol-
lakse rahul. Päew on kadunud askeldus-
tega. mõni kroon on teenitud ning süda
on rahul.

Paljudel on Lahe ja Lobi külades weidi
maad. siit saadakse kartul ja aiawiljad.
Kuid kalastamise ja Põllu,siilu kõrwal on
wanematole ja ütsielawatele inimestele
suureks sissetulekuallikaks merelsõitwad
wÕi kusagil mujal teeniwad pojad^tütr^.
kes saadawad oma teenistusest alati üht-
teist kodustele. Seegi on ranna tradit-
sioon. mida ei murra nii kergesti ei aja-
hammas ega muutuwad kombed ja suh-
ted noorte ja wanade wahekordades.

Lobil ja Lahel on põllumaaga talusid
wähe. Maapind on siin kehw. liiwane
ja kiwine. saak on wähegi kuiwemal su-
wel wäga wäike. Rikkust Pole siin Peagu
üldse, kohapealseks miljonäriks on waid
Lahe küla rannal elutsew Lõbu, kellel
korras majapidamine. Põldu, weoautod,
jviljapöksugarnitnur ja muud warandnst.
Tema moodustab ka oma kodusolewa pe-

rekonnaga üsna suure erandi siinses üht-
lases elupildis. Weel teisegi märkimis-
wäärse erandiga saab Lõbu hakkama: ta
Peab teenijat. Teistes majades sellist
luksust ei tunta: siit jätkub teenijaid woõ->
rastele, palgalisi käsi siin ei wajata. Si-
semaale siit siiski noori inimesi tööl ei
ole. küll on mõned tüdrukud pealinnas,
enamasti Käsmu rikaste tuttawate j>a.
wahel sugulastegi perekondades.

Ndiduseraamat õnnetuste
vastu.

Rannaelanikud üldiselt on märksa
awarama silmaringiga kui sisemaa rah-
was. On iii enamus neist käinud wä-
lismaal. on külastanud paljude riitide
sadamaid ja linnu, oskawad saqeli mitut
keelt. Wastawalt üldisele arenemisast-
me kõrgusele on ebausk juba ammu taga-
nenud kaine mõistuse eest. kui mitte ar-
westada usku talismanidesse ja uskumis-
tesse mitmetesse hallwaendelistesse märki-
desse meresõitude res, Seda enam oli
üllatuseks kohata Lahe külas ebausku selle
õigemas kujus.

Lahe külas on wanal abielupaaril raa-
mat. mida kantakse alati kaasas ia mis
peab hoidma kõikide õnnetuste eest. Raa-
uiat on wihukaustaline ning on tihedasti
täidetud käsitsi kiriutatud tekstiga, milles
peale eriliste ..nõidussõnade" piibli- ja
laulusalme. Wanakesed olid omale raa-
matu kirjutanud ühest teisest eksemplarist,
mis asub Wõsul. On nimelt wajalik, et
kandja ise kirjutaks teksti ümber. Raa--
mat on tugewasti kulunud, mis näitab,
et teda on alati kaasas kantud. Wõõras-
tele abielupaar oma õnnetoojat lähemalt
ei näita.

See on üksik juhus. Tegemist on siin
poolusklike inimestega, kelle juures kõige
imelikumal kombel liituwad ebausk ja us-k
jumalasse, pojasse ja pühasse waimusse.
Ümbruskonna rahwas suhtub imeraama-
tusse ranimrahwale omase mõnusa hnu-
mori ja skepsisega.

Praktilised nõuanded.
Vähendame perenaise

Jalavaeva.

kergendust lubada, selleks foetagem talle
lamedapõhjaline lai korw, millesse saab
lõunanõud ja söögid asetada ning ühe
korraga aeda kanda. Samuti ühe korraga
saame siis ära wiia tühjad sööginõud.

Kurgid seisavad vSrsked

Snwisel a!al tahame wõimaliknlt palju
wiibida wärskes öhns ja seepärast soo-
wime ka lõnnatadagi aias. Et perenaise kni neid mähkida siidipaberisse ja siiK
jalawaewa mahendada ja temale pisutki hoida alal jahedas kohas.

Rutja rannaliivalt.
Suvitajad võistlesid võrkpallis

Möödunud lõpunädalal korraldasid oma
vahelise võrkpalli-võistluse Rutjal Vainopea
ja Rutja suvitajad. Algatajaks olid vaino-
pealased, kes tiivustatuna võidust Vainopea
saksa-soost suvitajate meeskonna üle sõitsid
mootorpaadil Rutjale, kutsudes omale vas
taseks rutjalased. Kiiresti koostati prof.
R a m m u 1 i poja algatusel meeskond ning
võistluseks läks lahti. Tugevamaiks osutu
sid siingi vainopealased, võites 2:1.

Edasi Rutja suvitajail on kavatsus kor
raldada juulikuu lõpus Rutja rahvamajas

peo, millise eeskava täidaksid kohapealsed
suvitajad, kellede seas on kunstnikke, kirja-
nikke j. t. Sedamööda oleks kavas ka soolo
laule, soolotantse, deklamatsioone, viiuli ja
klaveripalu, j. m. Eeltööd npokg on juba
käimas.

Loata mootorrattal sõitja kukkus.
Ilma loata mootorrattal sõitmise pärast

koostati protokoll Wao wallas Tingi-
Uuemõisas elunewale J oh. Lõomets'ale,
kes sõites wäikemootorrattal U—13? W.-
Maarja—Awispea wahelisel teel ühel kur»
wil kukkus teele koos masinaga. Kuigi
suuremat wiga ei saanud sõitja ega sõiduk,
saab J. L. karistada loata mootorrattal
sõitmise pärast.



Neljaliikmeline larupere-
lsud Kvremäel.

Haruldase waatepildi tunnistajateks olid
laupäewal Kuremäelt pärit naised, kes
Kuremäe lähedal wiibisid marju korja-
mas. Olles koduteel, sattusid naised metsa-
wahelisel teel kahele suurele karule, kelle
lähedal tee ääres päikese käes mõnulesid
?a kaks karupoega. Aaruisa laskis kuulda-
soale wibase urina, millest naised ehmusid
ja paaniliselt metsa jooksid. Hiljem, kui
naised jälle teele tagasi julgesid tulla, olid
karud juba kadunud metsapadrikusse.

Päew warem olid kohalikud elanikud
metsas sattunud ilmele perekonnale, kus
manad kiskjad saaki waritsedes õpetasid ka
oma nelja poega. Tawaliselt on ilwesed
kahe ja kolme pojaga ning nelja pojaga
ilwese perekonda peetakse juba harulda-
seks nähteks.

Põdruse maanaisteseltfi
fuwipäewalt.

Pühapäewal, 16. juulil peeti Põdruse
maanaisteseltfi korraldusel esimest suwi-
päewa, mis toimus Katelas talupidaja
J. Lillepea koplis ning õnnestus ilusa
ilma tõttu kõigiti hästi.

Suwipäew algaS kell 2 p. l. jumalatee-
nistusega usuteadlaselt Saksenilt. järgnes
kõne noorte ülesandeist maal tulewikus
Wiru maanoorte instruktor E. Kellolt.
Teise kõne naiste ülesandeist minewikus
ja tänapäewal pidas õpetaja A. Liiw.

Suwipäewa kawa seltskondlikus osas oli
mitmesuguseid lõbustusi.

Kunda tsemendivabrikus
tõsteti palka.

Töötülide lahendamise komisjon otsus-
tas Kunda tsemendiwabrikns tnkitööde ta-
s»d endiseks jätta, kuna ajatööl tasud suu-
xenemad S prots. wörra. Tükitööl kindlus-
tatakse töölistele wähemalt ajatöö teenis-
tus. Pandi kehtima ka minimaalpalkade
normid, milleks meestele on 26 senti ja
«aistele 21 senti tnnnis. Komisjoni ot-
Kusega tuled töölistele ka edaspidi kindlus-
tada senised soodustused lisapalga, kõrte-
Lite, raudteesõidu jne. alal. Soodustuste
kärpimisel töölised on õigustatud alusta-
«a uut töötüli. Komisjoni otsus on kehtin»
üheks aastaks.

Peksis kirvega korteri
sisseseade pilbasteks.

Sonda aleivikns elntsew Arnold Sara-
puu, sattudes märatsemishoogu, peksis kir-
wega kogu oma korteri sisseseade pilbas-
teks. Naine pääses maid suuri waewu põ-
genema märatsema mehe käest, rutates
naabreid appi kutsuma. Wiimased aga
Sarapuu korteri ei pääsenud, kuna mees
oli ukse lukustanud, jätkates kogu aja pu-
rustamistööd. Alles konstaabli kohaleil
mumisel suudeti märatsejat korrale kut-
judtt.

Märatsemise põhjuseks olnud asjaolu,
et Sarapuu käskinud oma naisel, kes saa-
zmd suurema summa raha, tuua kast wiiua.
Naine oli toonud ainult weeraudliitrilise
Pudeli. Säärane asi ajanud mehe lausa
«ihale.

Grupp Brasiilia eestlast
saabub augustis.

Nagu Brasiiliast teatatakse, sõidab järg-
mine grupp Brasiilia eestlasi, armult 45
inimest, Santosest wWa 17. juulil. Gdy-
«iasse nad jõuamad 4. august,l ning Tal-
linna arwatawasti 8. wõi 7. augustil. Sõit-

llued kavatsused kartuliga.
Tuleval talvel aetakse vähem piiritust. Kartulid lehmadele

jõusöödaks.
Kartulite turustamise alal tuleb eeloleval

sügisel arvestada olukorra tunduvat muutu
mist, võrreldes sellega, mis oli seni. Viimas
tel aastatel olid piiritusvabrikud õige suu
rel määral ostnud kartuleid, sest nad said
müüa piiritust välismaile ja võisid selle
tõttu suurendada ka oma produktsiooni.
Nüüd on aga Rootsi ja Soome teatanud, et
nad loobuvad piirituse ostust.

Selle tagajärjel on kõik piiritusvabrikud
sunnitud eeloleval sügisel oma tegevust kit
sendama ja nad ei saa enam osta põllumees
telt nii palju kartuleid kui seni.

Põhja-Eesti põllumeestele, eriti Virumaa
elanikkudele, on aga kartul tähtsaks tulual
likaks. Tänavu pannakse Virumaal kartulile
seda suuremaid lootusi, et vili ja hein on
Virumaal nõrgad, kartul tõotab aga anda
rahuldavat saaki.

On selge, et kui kartuleid ei saa enam se
nisel määral piirituseks ajada, siis tuleb ot
sida uusi teid kartulisaagi ärakasutamiseks.

Nagu kuuleme, on valitsuse ringkondades
kõne all olnud kartulite laiaulatuslikum ka
sutamine loomade jõusöödaks. Ristikheina
äpardumise tõttu tänavu on eeloleval sügisel
oodata suurenevat nõudmist jõusöötade jä
rele. Jõusööda ostmiseks välismaalt läheb
aga vaja hulk välisraha ja peale selle on
võõrsilt toodava jõusöödaga seotud teatav
riisiko, sest suu- ja sõratõbi ei ole välismail

veel mitte päriselt kadunud, kuigi ta on ju
ba raugema löönud. Kõige selle pärast peak
sime loomade toitmiseks ära kasutama ees
kätt kodumaalt saadavad jõurikkad söötai-
ned.

Nende hulka kuulub eelkõige kartul. Seni
ei ole kartuleid Virumaalt Lõuna-Eestisse
loomatoiduks veetud, sest raudtee veotariif
on selleks olnud liiga kõrge. Asjale lähedal
seisvad ütlevad, et meie kartuleid on oda
vam saata Rakverest Londoni kui Rakverest
Võhma.

Niisuguses olukorras muidugi ei võinud se
ni kõne allagi tulla kartulite kasutamine
Lõuna-Eesti loomade jõusöödana piimandu
se rajoonides. Meie kuulmise järele on nüüd
aga teedeministeerium võtnud selle asja sel
gitamisele ja on oodata, et juba lähemal
ajal kartulite veotariif alandatakse.

Kui vaja, võetakse ka veel teisi abinõusid
tarvitusele, et soodustada kartulite kasuta
mist loomatoiduks. Ühesõnaga öeldult, te
hakse kõik, mis võimalik, et kartuli kasu
tamisele uue suuna andmisega lahendada
kaks küsimust ühe hoobiga, hoida ära, et
Põhja-Eesti põllumehed ei kannataks piiri-
tustoodangu vähenemise all ja et Lõuna-
Eesti põllumeestel ei tekiks eeloleval talvel
raskusi loomade jõus ja lüpsivõimes hoid
misega.

jäte nimekiri saabub hiljem.
Nagu kuulda, loobusid paljud sõidust ko-

dumaale Euroopas malitsemate aremate
sündmuste tõttu.

Kaklust Kiwiõli palgapäewal.
Wiimane palgapäew kujunes mürtsu- ia

kakelusrikkaks eriti Kiwiõlis. Joobnud-
päi sattus märatfemisetujju Kiwiõlis
elutsew kingsepp J. Sernow, kes kohali-
kus kõrtsis oma kaaslastega tülli sattus.
Kui siis sõbrad Sernowi tahtsid koju toi-
metada, hakkas wiimane neile wastu, mil-
lest tekkiski wastastikune kaklus, kus kan-
natajaks jäi lõpuks sõja wäljakutsuja
Zernow. Lõpuks õnnestus kaaslastel
joobnud kingseppa toimetada lähedal ole-
wasse korterisse, kubu ta pandi luku ja
riiwi taba. Mees puges aga uuesti läbi
akna wälia, kus jällegi kaklemist jatkas.

Teine mürgel leidis aset tööliselamute
wahel, tus kaks endist Petseri meest, Sa-
win ja Barin, tungisid sisse ühte kõrte-
risse. Kui siis korteri peremees neid sealt
lahkuda palus, tungisid sõjakad petserla-
sed korteriperemehele kallale.

Rahurikkumisc ja wõõrasse korterisse
tungimise pärast koostati protokoll ka A.
Traskowile, kes samuti pidas kinni oma
suguwendade traditsioonilisest palgapäewa
mürtsust.

Pühapäewa SAul tekkis kaklus Uue-
mõisa külas elawate wendade Krautman-
uide läbi, kes Kiwiõli tänawal tungisid
kallale kohalikule elanikule Kreisbachile,
hakates wiimast peksma. Kallaletungijate
eest õnnestus Kreisbachil lõpuks ära
jooksta.

Awati Zürgensteiui
mälestussammas.

Pühapäewal awati Pärnus suure rah-
wahulga osawõtul A. Aüvgerfftemi mä-
lestussammas. Wabariiqi Walitsuse
esindajana wiibis kohal haridusminister
A. Z^aakfon. kuna peokõne pidas kirjanik
E Särgawa.

Haigekassa peakoosolek
Narmas.

Narwa üldise haigekassa wolinike pea-
koosolek, mis peeti laupäewal, 15. skp.,
kujunes üheks ägedamaks nii sõnawõttude
kui ka uue juhatuse walimise poolest. Ju-
hatus kujunes järgmiselt: H. Schlossmann,
J. Kobe, A. Kebkla — Kiwiõlist, Rästa
Goldsieldsist, H. Niggol Eestimaa Õli-
konsortsiumist, A. Tambi A/S. „Will" ja
N. Printstal Minise trükikoda. Rewis-
jonikomisjoni waliti J. Kongi, A. Wa-
res, E. Peeneke — Kiwiõlist, Gtosmann
Minise trükikoda ja Heldre — metalli-
tööstur.

Tuli Narma liuamabrikus.
Narma linawabrikus oli reede õhtul tu-

leõnnetus, mille jnnres sai rikutud suurel
hulgal poolwalmis materjale, lõngu ja
kangaid, ning osaliselt ka Vabriku katus.
Wabriku walitsus hindab oma kahju 1090
kroonile.

Tuli sai alguse mana wabriku neljandal
korral asnmas lihtimise osakonna saalis,
kus elektri-wentilaatorist lendas wälja

säde, miS süütas wentilaatork ümber ehtta.
tnd puust kasti. Kutsuti kohale linamabrtku
tuletõrje, kes hädaohtliku olukorra ltkwt-
deeris kiiresti.
prantsusmaal tabati Saksa

salakuulajad.
„Hels. Sarwm." teatatakse PariiW. et

Prantsuse salapolitsei on arreteerinud
kaks silmapaistwat prantsuse ajÄkirjanMu
ja toimetanud nad eeluurimiswanalasse
ülekuulamiseks. Kõneallolewad ajakirja-
ni-kud on „Le Temps'i" tögewtoimetaja
Luis Aubin ja „ftkiaro" kirjastuse teenis
tuses seisnud Poirier. kes warem on ol-
nud ka „Le Temps'i" toimetaja.

Kuulu järele mõlemad mehed olowat
tunnistanud, et nad on wõtnud wastu
„wahetalitaiate kaudu" raha saksa propa
ganda tegemise eest. juurdlus arwatakse
ulatuwat mitme tuntud ajakirjaniku ja
poliitikuni.

Poola mälestas 1410. aasta
mõidulahiugut.

Kostu Poola ajakirjandus pühendas
laupäewal arwukaid artikleid Grunwaldi
lahingu aastapäewale 1410. aastast, mil-
lal pandi ajutiseks seisma sakslaste edasi-
tung.

poola ei soovi sdjaliltu
M oskvaga.

„Uusi Suomi" kirjasaatja teatab Vars
savist:

„Poola-Vene abistamislepingut puudutav
Molotovi nõudmine on Varssavis äratanud
elavat tähelepanu. Kuigi Poola püüab teha
oma paremat, et kaasa aidata „rahurinde"
tugevdamisele, ilmneb ometi Poola lehtedest,
et Poola ei soovi sellist lepingut Nõukogu
dega.

„Czas" kirjutab selle kohta, et Poola sei
sukoht uue lisalepin?u suhtes pole muutu
nud. Ei saa usaldada valitsust, kes on lähe
dases koostöös kominterniga, liiatigi veel,
kuna ei või uskuda kominterni vaherahus-
se. Poola tahab jääda lojaalsesse koostöösse
Nõukogude Liiduga, jättes kõrvale ideoloo
gilised vaatekohad, nii kaua kui Nõukogude
Liit toimib Poola huvidele vastavalt. Poola
jääb ka ükskõikseks Nõukogude Liidu po
liitiliste nõudmiste suhtes nii kaua kui püsi
takse seisukohal: Vene venelastele, Poola
poolakatele.

Ent kommunismi ohte õieti arvustades
Poola seisab vastu sõjalisele liidule ja üldse
liitumisele Moskvaga nii kaua kui sellaste
lepingute tõelised eesmärgid äratavad kaht
lusi. Vene-Tshehhi liidu kogemused on veel
värsked.

Benesh jääb Inglismaale.
Reuteri teatel saadumat Tshehho-Slo-

wakkia endine president dr. Benesh, kes
«veebruarikuust saadik on wiibinud Ühend-
riikides, teisipäewal aurikul Inglismaale.
Peetakse wöimalikuks, et dr. Benesh jääb
Inglismaale mõneks ajaks.

Ameerika streikijatega hädas
Reedel oli uusi wahejuhtumeid seoses

hädakorratööliste streigiga. Minneapolis
politsei pildus pisargaasipomme ja laskis
hoiatuspauke, kui suur rahwahulk tahtis
peatada ja ümber lükata autobust töötahte-
Ustega. Politsei astus meeleawaldajate
wastu wälja kiwirahe all, mis purustas
hulk maateakuaid. 4 isikut sai surma.

logu teisipSevaks Stokholmi.
ETA. Stokholm, 17. juulil. (PAT.) Albaa

nia endist kuningat Zogut oodatakse siia eel
olevaks teisipäevaks. Ekskuningas Zogu vee
dab Stokholniis tõenäoliselt neli päeva ja
sõidab siis edasi Pariisi. Zogule ja tenv*
saatjaskonnale on reserveeritud „Grand Ho-
teris" 15 tuba.

Helde käega ekskuningas.
Poola ajalehed teatavad, et kuningas Zogu

lahkumine Varssavist kujunes seal tähele
panuväärivaks sündmuseks. Kui kuningas
Varssavisse saabus 60 kohvriga, siis sõitis
ta sealt minema 80 kohvriga. Nii palju asju
olid nad Varssavis juurde ostnud. Kuninga
le oli ostetud 7 uut ülikonda ja 12 paari ja
latseid, kuningannale ja kuninga õdedele oli
aga ostetud 38 keiti ja 30 paari kingi. Peale
selle oli kuningas Zogu ostnud kalliskive
Z5.000 zloti (40.000 l<r.) väärtuses. Kõiki
neid kaupu osteti hotellis.

Hotell ,.Euroopas.", Varssavi toredamas
võõrastemajas, oli neil kasutada kokku 25
tuba. Ühes toas seisis kümme kohvrit, mil
lest üks kaalus üle 100 kilo. Kõiki kohvreid
valvati päevad ja ööd läbi Albaania ihukait-
seväe ohvitseride poolt.

Kui Varssavist ära hakati sõitma, siis
tõsteti kohvrid erilise hoolega veoautodele.
Mõni kohver oli nii rask?, et tõstmiseks va
jati neli meest. Nende seas üteldi olevat ra
ha ja kulda.

Hotelliarve tasus kuningas Varssavis vä
ga rikkalikult. Ta andis tasuks igasugu va
nu kuldrahasid, dollareid ja isegi vanu ing
lise kuldnaelsterlingeid. Kokku olevat tal
kaasas raha ja briljante 3 miljoni krooni
väärtuses. Jootrahasid on maksnud ta kõ
vasti. Liftipoisid jutustasid, et kuningas
andis ka kõige väiksema tegevuse eest joot
rahaks 5 dollarit (19 ja pool krooni).

Kui kuningapaar Varssavis ärasõiduks
rongi astus, kandis kuninganna Geraldine
ise kroonprintsi süles. Rahvas leidis, et see
oli tore pilt, kui kuninganna jäi vaguni ak
na juurde istuma ning lehvitas rahvahulgale
jumalagajätuks.

Kuningas Zogu ei soovinud anda mingisu
gust intervjuud. Kõigile küsimustele, mis
talle esitati, vastas ta: „Ma kirjutan ise
kõik". Kuningas kirjutavat iga päev kahek
sa tundi oma «lälestusi. Raamatu pealkiri
olevat „Mina süüdistan Itaaliat." Raamat
kujunevat 500 lehekülge paksuks. 400 lehe
külge olevat sellest juba valmis. Londoni ta
sõidabki lõpulikku kaupa tegema kirjasta
jatega.

Tshehhi relvavabriku esindaja
Moskvas.

Kuuldub, et Skoda relvavabrikute esinda
ja olevat saabunud hiljuti Moskvasse, seda
loomulikult Berliini nõusolekul. Ta olevat
saabunud siia selleks, et korraldada teata
vaid jooksvaid asju ja küsimusi.

Kas Varna vabasadamaks?
ETA. Berliin, 17. juulil. (Havas.) Hästi

informeeritud ringkonnad peavad fantasti*
listeks välismaal levitatud kuuldusi, millede
järele Saksamaa nõudvat Bulgaarialt Var-
nat vabasadamat. Ka Sofia kompetentsed
ringkonnad lükkavad kategooriliselt ümber
kuulduse.

Helsingi ülikooli rektor
Eestis.

Helsingi ülikooli rektor prof. dr. A. Lin-
kola viibis eraviisiliselt ühes perekonnaga
Tallinnas, et tutvuda Tallinnaga ja selle
ümbrusega.

V. R. K. KODU
IDRIKl R1IGIMÕ1S

annab 22. juulil s. a. kell
09.00 vähempakkumise teel
välja heinaküünide

(•tuste*
ttgtmisliö

kinniselt ühes vana katuse
lammutamisega. Kodul jääb
õigus tööd mitte vähempak-
kujale välja anda või üldse
väljaandmata jätta. Lähe
maid teateid saab V. R. K.
kodu kantseleist, telefon
Tapa 3.

Kodu juhatus.

Pudeleid
ostetakse piiramatul arvul.
Limonaadi, õlle, peenviinade,
apteegi jne. Rakveres, «Ter
vis", Saue i4-a, tel. 354.

Hr. Pau! Sirp
Kui Teie ühe nädala jook

sul kuulutuse ilmumise päe
vast arvates ei tule minu

juurde jäetud antenni ja
anoodi järele, ei vastuta mi
na nende asjade eest.

Evald Vainlo, Ariknal.

Raudteejaama lähedale
vaja kiires korras

tutlit [alaft.
Paksk. kas 1 rjal. või suu

liselt Viru-Kabala, Oru talu.
E. Liima.

Tulutoovate nahatööstuse
ja -kaupluse omanik

soovib

kaas
omanikku
ettevõtte laiendamiseks vä
hemalt 5000 kr. kapitaliga.
AsjaturuLmatu õpetatakse
väya. A. FROLOF,

Jõbvi, telefon IIL.

Saun.
Remondi tõttu saun köetakse:
REEDEL, 21. VII kella 10 h.

kuni kl. 12 öösel naistele.
LAUPÄEVAL, 22. VII kella

9 homm — 2. päeval sõja
väelastele ja kella 2—12
öösel eraisikutele meestele.
Numbrid köetakse reedel

ja laupäeval.

Perenaist
kohe tarvis linna lähedale

tallu. Kaubelda Tallinna t.
14, Rakveres.

Puhtaid

Kaltse
vajab

Uhistrükikoda Rakveres,
Lai tän. 12, telefon 135.

Odavasti

müüa
krimmel — kolmesahtoe ja
väike rauatreipink. Malmi t.
28 — töökojas.

2-liikmeline perekond otsib

korterit
Teatada „V. Teataja" toime
tusse „Korrali)k maksja" all.

Kothe tarvis 'kutsega

j««kj«rit
meestöö alal. Tulla Laada 3.

Maksan 10 kr. vaevatasu
sellele, kes soovitab 2—3
toalise

KORTERI
2-liikm. perekonnale (riigi-
teen.) nüüd kohe, või lähe
mas tulevikus. Teatada M.
25+25.

Virumaa Ühispank
Rakveres, omas majas, Tallinna t. 18-a. Telef. 2-36 ja 3-82.
Osakond Kiviõlis, Kiriku t. 6, telefon Kiviõli 26

Ühispank ja osakond
toimetavad kõiki

pangaoperatsioone.
Teraslaekad (seifid) välja üürida.

Panga Juures asul» KKndlustus-A/5.nO MA" e s i n d u s.

A. LILLEMAA
mehaaniline mööbli- ja
ellitUStÖÖStllS valmistab

uksi, aknaid ja treppe. Äride sisseseadeid,
koolidele pinke, kappe jne.

Tööstuses on valminud uus, moodne Jauakuivatis. Kõik töö
valmistatakse kuivatises läbikuivatatud materjalist ning iga

töö peale antakse 18 kuune vastutus.
A. Lillemaa mehaaniline mööbli- ja ehitus-
tööstus Rakveres, Pikk tän. 48, telef. 344.

Surnud N. Erna
(IciMtHsmaterjMli fmylns

ühes kaubaga müüa
Rakveres, Tallinna ja Laia tän. nurgal.

Hooldajad.

Vajatakse 4—6-toalist

Jt ottmt
hiljemalt augustikuu lõpuks
s. a. Teatada selle lehe tali

tusele „4—6-toaline" alt..

Korter,
3 tuba ja köök üürile anda.
Karja tn. 2.

Vajataikse ikorralikiku

tütarlast
maale tallu perenaiseks.
Töö jõukohane. Kadrina.
Vahtrapuu.

Soovin osta pruugitud

lapse
vankrit.

Teatada M, nI^p©evaa*ker."

2. juulil 1939. aastal väljaloositud Naiskodukaitse As-
samalla jaoskonna ASJADE LOTERII võidud.

Pii. nr. Võit nr Pii. nr V õit nr. Pii. nr Võit nr. PiL nr. Võit nr.
33 — 13 38 — 41 41 —. 6 46 — 39
63 — 22 72 — 56 76 19 77 — 48
78 — 40 80 — 8 220 — 55 280 — 27

289 — 12 311 — 5 325 — 42 344 — 35
349 — 57 352 — 3 354 — 7 403 — 43
404 — 32 535 — 37 591 — 26 598 — 15
6U1 — 47 605 — 25 610 — 46 615 — 20
622 — 14 624 — 30 630 — 17 639 — 34
696 — 18 699 — 1 702 — 52 712 — 24
715 — 11 780 — 29 801 — 53 808 — 16
809 — 50 816 — 38 826 — 21 849 — 9
867 — 51 873 — 44 876 — 23 879 — 10
891 — 28 896 — 31 900 — 36 909 — 33
926 — 45 958 — 54 965 — 49 989 — 2
993 — 4

Võitude väljaandmine toimub 2. augustini 1939. a

Naiskodukaitse Assamalla jaoskond.

Müüa pruugitud

lapsevanker
Pikk 5, ärist.

POIIutBSIIste
palgaraamatuid

(uue seaduse nõuete kohaselt)
saadaval

„ÜHISTRUKIKOOA RAKVERES"
Ui t. 12. Tel. 135.

Kuulutage ..Virumaa Teatajas"
Soovitakse osta väikest

maja
Rakveres ühes viljapuuaia
ja väiksema krundiga. Tea
tada slt. „nr, 1001."

Keakikooli haridusega noor
mees soovib

kirjutaja
kohta.

Kirjad palun saata slt. kuni
„ Mulini s. a. Märgusõna

all ,,Korraliik".


