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Hollgioood otsib Eestist fllrattõhtl!
Filmiühing JNITED ARTISTS" snnred filmiõhtud „GLORIA-DANCING-PALACE'is" 21. ja 22. sept. s.a.

Lähemalt s. 1. järgmises numbris. FOtOSfQQfflSUSCS J8 lIU VÄlStlllSa Lähemalt s. 1. järgmises numbris.
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NERIKLUBI

Suur Karja 18.

Pühapäeval 17. septembril s. a.

kive 0'clock
huvitava eeskavaga
Sissepääs vaba.

Mängib lõhn Porry
ja tema orkester.

Dancing-Palace
GLORIA

Igal õhtul
suur huviküllane

KABAR£E-EESKAVA

Pühapäeval 17. sept.
seltskondlik

kella 5 tee
täielise eeskavaga

Sissepääs vaba
Goavert Kr. 1.25

Raadio-vastuvõtja
igale jõukohaseks!

Raadio-aparaatide kõrge hinna tõttu on raadio-kuulamine olnud
paljudelegi kättesaamatu. Algav hooaeg toob sellel alal raadio-
sõpradele suure üllatuse.

RddCl OafiCOO|98lP3tlBlfy esimene raadio-vastu võtjate ühis
tegeline müügiettevõte Eestis, alustades kauplemist 18,. septembril,

lolaseb turule

..RAHVA-vaMtjod"
millised oma kvaliteedi juures on suhteliselt võrratult odavad.

RV2D kahelambiline dünaamilise valjuhääldajaga
vahelduvvoolu vörkvastuvõtja,

RV4D - neljalambiline dünaamilise valjuhääldajaga
vahelduvvoolu võrkvastuvõtja,

— koimelambiline patareivastuvõtja,
— neljalambiline patareivastuvõtja,

RV3
RV4

hind Kr. 120. -
hind Kr. 220.—
hind Kr. 65*—
hind Kr. NO.—

Aparaadid ehitatud E. ^lV^OOV! raadio-aparaatide tööstuses Tallinnas.
Lähemalt RV aparaatidest ajakirjas „ Raadio" Ks 134, 135.

RV vastuvõtjad on tõenduseks, et ei ole õige arvamine nagu oleks kodumaa tööstuse saadused halvemad
välismaistest. Hoopis vastupidi, nad tihti võivad olla koguni paremad, sealjuures aga palju odavamad.

Raodlo-Kooperotiiv, Tallinn, Lai täit. 7, telefon 431-82.
Lauljate Liiduga ühistes ruumides.

Restoran JNahkhiir"
Laap. fa pfltanp. suurejoonelised

kabaree-õhtud
Btnnevad:

Havai trio
duo Bvy ja Ralf Berrey.

Konfereeiib vanameister Alfr. Säilik
All baaris igapäev muusika
|a tants Kella 3-st alates.

Puhtad remonteeritud mornid,
hinnad alandatod.

Aust. Joh. Valdt.

Külastage meie odavat müüki
Praegu on

5000 mtr. villane musliin ä 1 — keni ä 150
1000 mtr. villane kleidiriie ä 1 80 «uni ä 2 50
1000 mtr. milanaise, 1.40 m. lai. ä 2 95
1000 mtr. milanaise. 1 m. lai, ä 1 50
2500 mtr. Ilane)) (vftlismaa) ä —.75
1000 mtr. täisvilla meester. ülik. riie ä 6.—
500 meester. palituiiie (melton) ä 6.50
500 meester. palituriie (marengo) ä. 6.90

Meie äri võib külastada ostusunnita

mis kestab senikaua kuni jätkub tagavarasid,
veel müügil järgmisi kõrgeväärtuslikke kaupu :
600 mtr. naisterahva mantliriie ä 6.2<>
500 mtr. naister. mantlinie velpur ii 6,35
650 mtr. meester. pütesirne ä 9 50

1000 mtr meester- sinist sheviotti K 7. —
800 mtr. ctepe de cbiue ä 3.— koni 4.

1200 mtr. crepe de chine ä 8. - kuni 4.—
4500 mtr. (c&tei&tikariie ä —60

Oma vabriku «Kadurl*4 saadustest:
4500 mtr. Crepe Q eorgette ä 4.80
1500 mtr. Crepe Georgette (Kirju) ä 4.80
1800 mtr. Crepe Satine ä 5.50
900 mtr- Hammerschla^ Fawitol ä 5.20

ja soovitame kõigil tutvuda meie uute kaunimustriliste riide kaupadega.

Riidekauba suuräri „TALLINMA TEXTIIL"
Tallinn, V. Karta 1. Tel. 446-34.

^ludislehes' Kuulutamine on
Mge Kasulikum.

Suwced seadusetumad valmivad.
Riigikogul seisab ees sum töö.

Kohtu-siseministeeriumis ollakse prae- seadus. See eelnõu näeb ette rea
gu kibedasti ametis uute seaduseprojektide uuendusi meie walitsemisetoõimu senistes
koostamisega. Tähtsamatest eelnõudest, korraldustes, muuseas ka riigiwanema
mis valmimisel, on valitsemise wMmise pikema aja peale ning isikuwa-

Cate dtemmeum
Pikk 11.

Igal õhtul ülihuvitav eeskava
parimail! jõududelt kabaree alal.
Esineb autor-kupletist

Sergei Veselou j. i.
KUIaslage I

Ilmus müügile puhas

viina-äädikas
valmistatud piiritusest käärimise teel.

A.-s. „Q DO R".

Umise süsteemi läbitoiimtfe eelnõu. Km
eelnõu wabitsuse poolt kiuuitaLakse, tuleb
see arwatawasti kohe riigikogu istungjär
gu alul wastuwõtmisele. Eelnõu umber
ou oodata suuremat poleemikat.

Teine laiaulatuslikum seadusekawa on
maawalitsuste kaotamise
eelnõu, mis juba Malmis. ühenduses
selle seadusega tuleb muuta üle 30 mit
mesuguse seaduse, milles sees mwawalit-
susi pundntawaid küsimnsi.

Edasi on wäljatöötamisel trükiseaduse
muutmise kawa, mis ette näeb täpsemad
piirid ja normid trükitoodete sisu kohta,
ning teeb eestkätt ajalehed rohkem wastu-
tutawaks kui seni. Sellega tahetakse
piirata wastutustuudeta demagoogia te-
gemist. Samuti on kitsendusi ette nähtud
ka koosolekute korras.
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Karikaturist OWE jubedaid unenägusid ööl enne Pirita võidusõitu.

Täna kihutatakse.
Võistlused tuletuid pinevad.

Võistlused peetakse pühapäeval Kloostrimetsa—Pirita—Kose teel. Osa wõtab üle 20 autosportlase.

Noo!or8õ!<wltt?v esimene suursõi! Eeslis.
Kloostrimetsa-Pirita-Kose teel esimene
ja autode wSidnsöit n. n. EestiTana, püHapäewal, peetakse

suurem mootorrataste
suursõit — Estonian T. T.Wälismail korraldatakse selliseid suursõite tawaliselt igal aastal, et otsus-
tada autosportlastc paremust. Meil on käesolew sõit esmakordne ja tohiks selle-
pärast huwitada laiemaid hulki, eriti aga neid» kes huwitatud autospordist.

Autosport on üks hasartsemaid sporte, mis ei kruwi üles mitte ainult osa
wõtjate waid samawõrd ka pealtvaatajate meeli. Kloostrimetsa-Pirita-Kose tee
pakilb ideaalseid wõimalusi autosportlastele, näidata oma wõimeid.

Tänawusest suursõidust, olgugi, et ta on esmakordne, wõtab osa üle 2v-nc
autosportlase, eesotsas meie tuntuimate wõidusõitjatega.

Wõistluste korraldajaks on Eesti Au-
toklubi Mootorratta Sektsioon.
Wõistluste algus on ette nähtud pühapäewa
ham-mAul kell 11. Wõiftlustele on seni end
üles annud

umbes 20 autosportlast.
DKW madinatel wõtawad wõistlusest osa E.
Tammann, O. Weldeman. A. Und-
r i tz, E. TreuÄe ja E. Glaudan.
RnÄge masinatel on osawõtjard kõige rohkem.
W. K a s t r a - K a s t a n, F. Naawa, A.
S h a g a I, W. Hennok ja Ed. Johan-
s o n. Küljckorwiga mootorratastel H.-Dawid-
son masinatel on osawõtjaid kolm: A. W i l-
bert, A. Seberstein ja S. Kletskh.

Autosid on siiamaale wõistlussks üles antud
neli. Kindlad osawötjad on A. Koch MG
masinal, L. Markowitsh Citroen masi
nal, E. Günther Ford masinal ja J. L o-
rop Auburni masinal.

Mootorratturitest on weel kindlad asawöt-
jad peale eelpoolnimetatute H. Hechel Ar-
die masinal, L. Johanson AIS masinal
ja W. Eriks BSA masinal.

Määruste järgi wõiwad wõistlustest osa
wötta ainult need sõitjad, kes omawad rah-
wuswaholiste määruste kohaselt wäljaantud
litsentsi 1933. aastaks, ehk sellekohase sise-
maalise sõiduloa. Sõitja wahetus sõidukite:
on keelatud.

Wõrdusõidumaa asub
Klo ostrimetsa - P ürita - Kose teel,

mis oma kurwete, tõusu ja langusega ning
kahe sillaga pakub suurepäralise sõidutee moo-
torsportlaste paremuse näitamiseks. Sõidu-
tee pMus on 6761 meetrit ja

see tee tuleb igal soolo-mootorratturil
läbistada 15 korda.

Külgkovwiga masinad ja autod sõidawad 7
ringi, kusjuures wä iks ema tsilindri mahuga
masinatele antakse teatud aeg ette.

WSistluste heaks kordaminekuks on palju
kaasa aidanud ka

end. riigiwanem K. P A t s,
kes on walitud ka wõistluste aupatrooniks
ja kes omalt poolt on wälja pannu-d wäär-
tusliku auhinna.

Wõistlustel peakohtunikuna toimib H.
Tallmeister, kellel abilisteks on weei

Suursõidu kaart tähtsamate kurwetega.

ToIliBno XIII linna algkooli ruumes!. Tarto nnan ee 33
algab teisipaewal, 19. septembril 1933. a. kell 8 õhtul

Elmar Kauer'i juhatusel
maailmakeele

speranto
kursus

Lpetus on ilma õpperaamatuteta, lõbusate vestluste kujul, kuulsa pedagoogi
hra Andreo Cien' ülikerge ja huwitawa eiimeetodi järele. Kursustt kasivas
20 vestlusi S 2 tundi. Õppemaks ainult 4 kr., õpilaste! ja kaitfewäel. 2 kr.

mQ£is\
PEREKONNASEISU TEATEID
Registreeritud Tallinna linna perekonnasei

suametis :Sünnijuhtumeid: Lszni-d Kolgush-
krn, Aweniri ja Eufrosinia, neiuna Duihow'i

poeg. ^ .Abiellumisi: Walter Hutros ia Anna
Gljuzdin, Rcrsael ÄrascheWky (Soome waba-
riigi kodanik) ja Ete Libertals.Surmajuhtumeid: Olga Artamo-
now, neiuna Ashihman, 75 a. wana.

Kihlatud.
Tallinna linna perekonnaseisuametis :
Ernst Baltmischkis, 29 a. w., tööline

ja Weera Tshaskin. 26 a. w.. tööline-
Arnold M i k k e l s e n. 23 a. w.. meremees
ja Melanie Sepp, 24 a. w., kodune talitaja;
Vernhard Gross 22 a. iv., kelner ja Olga
Oja, 19 a. w.. õmbleja.

Tallinna Jaani koguduses :
Auigust-Oswald Pärn, 23 a. w., büroo-

ametnik ja Paula Klaasen. 24 a. tv., ko
dune; Rudolf Treiali, 26 a. iv., panga-
ametnik ja Dagmar N a ur, 26 a. w., panga-
ametnik.

Tallinna Kaarli koguduses :
Ernst-Joihannes Pastik, 27 a. w.. sa

dulsepp ja Jba-Pauline Triksmanr
(alias TriZMerg), 28 a. w., tekstiiltööline.

Tallinna Siimeoni ap. õigeusu koguduses:
Joann Laak. 64 a. w., ühistegetvusc

ametnik ja Serasima Kaal. 36 a. tv. kodune
talitaja.

A. Anderson ja R. AmboZ. L^ppkoh-
tunikuks ja ringilugejaks on N. M i ch e l -
s o n. Wõistluste üldjuhiks on K. Peter-
s o n, i IM vm a tsi oo n ij uh iks A. T a m w e -
lius.

Auhindasid
on wõistlusieiks wälja pandud terwe rida, mil--
lest waäritvcvd esmajoones mainimist end.
riigiwanem K. Pätsi poolt wäljapandud au-'
hind (individuaalne) — Kloostrimetsa kapp
— handicapi tvõitjale.

Junior klassi handicapi wõitjcrle on ränd-
auhind wälja pandud kohwik „Asko" poolt ja
shetoon.

Kõige kiiremale sõitjale on wäärtusliku
auhinna wälja pannud Briti konsul.

Kahetaktiliste masinate klassis on auhind
wälja pandud Kose-Kallaste ühingu poolt.
Peaile selle on rea eriauhindasid wälja pan-
nud üksikud firmad.

Tänased wõiftlused, mille start on Kloostri-
metsas K. Pätsi talu juures (maata fleemi),
tulewad kõige eelduste kohaselt

SADAM

wäga konkurentsirikkad.

Wõistlustest wõtab osa, nagu eestpootl
näiha, rida meie paremaid mootorsportlasi.
eesotsas Ed. Johansoni, O. Welde-
mani ja Henno k iga, kes seni näidanud
wäga häid tagajärgi ja tulnud reale eWohta-
dele. Käesolewad wõistlused peatvad nõnda
siis otsustama üksikute mootorGortlaste lõpli-
ku paremuse.

Tänawustest wõistlustest kui esmakordsetest
ei wõta osa wälismaalased. Tulewal aastal
ja edaspidi on aga loota, et sarnastest ivõist-
lustest wõtawad osa ka teiste maade, nagu
Soome, Läti, Leedu, Poola jne. paremad
autosportlased.

Publikule on ivõimaldatud wõistluste jälgi-

UUED,.PABEROSSID'- 'i* " 1uues patenteeritudpakendis; ; ' v

Ringhäälingu talwise hooaja
awamine

toimub, nagu juba teatatud, laupäewase
awaliku raadio-õhtuga „Estonia" sinisest
saalist, milline algab kell 19.30 ja on arwult
juba 34. ringhäälingu awalik raadio-õhtu.

Awamispäewa kohaselt on selle õhtu saa-
tekawa koostatud wõimalikült wäärtuslikuna
ja mitmekesisena, sisaldades ettekandeid üld-
tuntud teatrijõududelt.

Ringhäälingu orkerster awab õhtu awamän-
guga Rossini ooperist ..Wilhelm Teil". Selle
järele esineb ringhäälingu saatekawa komitee
esimees, haridusministeeriumi teaduse ja
kunstide osakonna direktor G. N e y lühikese
kõnega, milles heidab pilku ringhäälingu eel-
seiswa hooaja saatekawale.

Kõnele järgnewas muusikalises osas esitab
tshellokunstnik August Karjus Glucki „Me-
loodia" ja Popperi „Ungari rapsoodia" ning
„Estonia" ooperi tenor Arnold Wisman
laulab Meyer-Helmundi „Lillelaulu" ja
Aawiku laulu „Nii mina neiuke sinule
laulan".

Edasi järgneb humoreske „ Estonia" näitle-
jalt ja näitejuhilt Albert üksipilt, mille
järele ringhäälingu orkester lõpetab õhtu esi-
mese poole kahe orkestripalaga.

Pärast waheaega laulab ..Estonia" ooper?»
lauljanna Olga Torokoff-Tiedeberg J. Aawiku
laulu ..Kojuigatsus" _ ja Musette'i walss-
laulu Puccini ooperist „La Boheme". mille
järele awal. raadioõhtu publikumi alaline
lemmik Hugo Laur esitab ..Humoreske".
Järgneb duette Olga Torokofs-Tiede-b ergilt ja Arnold Wismannilt
Gounod ooperist ..Faustist".

Järgmisena tuleb õhw tujuküllane üllatus-
ettekanne ..mehelt tuhande häälega" George
Co s t o n i l t. ja selle järele püüawad mtt-
mekesise. wäärtusliku õhtu tuju tipule tõsta
raadio-õhtute wanad tuttawad Hugo Laur
ja Albert üksi p kellega ühineb seks puhuks
weel keegi lol; : ? kes oma uime esialgu
soowib saladuses hoida, et kolmekesi ette kanda
katkendit J oh Lappi jutustusest ..Noorus".

Õbtu lõpeb ?<neiki ..Ungari marsiga" ring-
häälingu orkestrilt.

mine kõigist tähtsamatest punktidest wäikese
tasu eest.

Kardstawamad ja suurt tehnilist juhtimis-
oskust ning orienteerumist nõudwad kurived
on — Metsawahi kurwe, K. Pätsi talu ja Pi-
rita wahel, Rummi kurwe Pirita-Tallinna
teel, Ambrose kurwe Ajakirjanike kodu juu-
res ja Kloostrimetsa ning Lükati kurwed.
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Mootorsõidukite
vargad tabati.

Võidusõitja Ludwig Johansoni mootorratta ja Peeter Eilmanni ras-
keweo-auto warasteks osutusid Arnold Kullerkann ja Johannes

Uustalu.
Kas Johanson peab loobuma võidusõidust?

Reede hommikul teatati kriminaalpolitseile,
et öõl wastu reedet on ära warastatud Narwa
mnt. nr. 11 asuwast autogaraashist Peeter
Eilmannile kuuluw raskeweoauto, mille
väärtuS 4000 krooni. Samuti ilmus krimi
naalpolitseisse Tartu elanik Ludwig Johan-
s o», kes kaebas, et öösel on võõrastemaja
„U«ioni" eest, S. Kompassi tän. 21, ära
viidud tema mootorratas, firma AIS, hind

1350 kroom. Efimene kahjnsaaja kahtlustas
Warguses oma endist töölist Arnold Kuller-
kannu, kelle neljapäewa õhtul töölt «vallan
danud, arwates, et mees wiis peremehe sõi-
Buki ära kättemaksu pärast. L. Johanson ei
teadnud kedagi kahtlustada.

Kriminaalpolitsei asus energiliselt wargaid
taga ajama. Peagi saadi teateid, ei Jüri ki
riku juures on nähtud weoautot, mille

tundemärgid ühte läksid Eilmanni aut»qa.
Nimelt oli kuulda, et kahtlasel autol on koi-
lased rattad.

Kohe asusid kriminalistid politseiautos teele
Jüri poole. Tartu maanteel, ülemiste juu
res. peatati keegi autosõitja, et temalt teateid
pärida. Samal ajal kihutas maa poolt suur
weoauto, mis

pidi paratamatult peatuma,
kuna politseiauto tal möödasõidu sulges. Pea-
tatud auto rooli taga leiti istumas Arnold
Kullerkann ja tema kõrwal Johannes
Uustalu.

Kui meestelt küsiti, kus nad käisid wõõra
autoga, seletasid nad, et

tahtnud pisut õnne katsuda salapiirituse
weoqa,

mis aga luhtunud. Ka ei teadwat nad midagi
L. Johansoni mootorrattast.

Samas leiti aga weoautost Johansoni moo
torsõiduki küljest lahti põrunud õhupump, sa-
muti oli auto põhjalaudadel wärskeid krii-
mustusi, mille järgi wõis otsustada, et

autos on weetud mootorratast.
Kõigele waatamata salgasid mehed oma füäb

jn nab toimetati Tallinna kriminaalpolitseisse
ülekuulamisele, kus warMd ldpuks süü omaks
wötstd ja

jutustasid oma wargufeloo:
Kullerkann ja Uustalu olid juhuslikult teada

saanud, et Tartust sissesõitnud ja wõõrasie-
majas „Union" ööbiwa wõidusõitja L.
hansani uus masin seisab ööseti Kompassi tä-
nawal ilma järelwalweta.

Otsustati see mootorratas warastada ja
hiljem rahaks teha.

Õöl wastu reedet mindi kõnelema taksoauto
nr. 91*666 juhiga, et nendel olla Kompassi tä-
nawalt midagi maale wiia^ Autojuht keeldus,
kuna armas, et meeste kawatsuste taga

peitud midagi kahtlast.
Warsti aga leidsid wargad teise tee. Reede

warahommikul laks Kullerkann Eilmanni ga-
raashi ja

küsis garaashihoidjalt wõtmed autode juure
pääsmiseks.

Viimasel polnud aimug,, et Kullerkann juba
eelmisel õhtul garaashi töölt wallandatud, ja
ta usaldas warga kätte wõtmed. Nüüd awas
Kullerkann garaashi uksed, istus autosse ja

sõitis wälja nagu õige mees kunagi.
Sõideti Kompassi tänawale. kus hakati moo-
torratast peole upitama. 12-puudase sõiduki
tõstmine käis aga kahel mehel ülejõu ja nad
pidid warahommiknste tänawalkäijate abi pa-
luma. seletades, et

neil waja mootorratas toimetada paran-
dustöökotta.

Need aitasidki pahanimamatnlt^
Edasi läks sõit maale. Jõudnud Peningi

walda. peideti mootorratas Rebase talu hei-
namaale põõsastesse, kust siis politseiliste otsi-
miste lõppemisel oleks saak. edasi toimetatud.

Teinud oma töö, sõitsid wargad linna
tagasi,

Chaja tuleb?
ajutise autonäppamise põhjuseks wälja moel-
des salapärase piirituseweo loo.

Reede lõuna Paiku awastas karjalaps pei-
detnd mootorratta, mis toimetati Rebase talu
õuele. Leiust teatati politseile.

Autoomanik Eilmann sai oma sõiduki wigas-
tusteta tagasi.

Pisut kurwem on lugu wõidusõitja Lud-
wig Johansoniga:

tema sõiduk on kiirel autosõidul saanud wä-
hemaid rikkeid. mida küll saab kiiresti paran-
dada, kuid pabe on selles, et Johanson

ei ole saanud treenida pühavaewase „Eesti
suursõidu" wastu.

tmlPne wõistlus veetakse Kose—Pirita teel.
WaraStest on Arnold Kullerkann kri-

minaalpolitseile juba tuntud mees ja kordu-
Walt Marguste pärast karistatud. Johannes
Uustalu on alles uus mees „omal alal".

Ahtast jatla,
pea ees.

4-aastane poiside kukkus maja
teiselt korralt. — Ema raske õnne-

tuse tunnistajana.
Reede õhtul kella V<£1 ajal kukkus maja

teise korra aknast alla tänawkitvidele 4*
aastase poisike Georg Apolinari poeg
Shwaiko, kes jäi meelemärkuseta la-
umma. Õnnetu toimetati kiiresti linna
keskhaiglasse, kus arstid awaldasid arwa-
mist, et poisikesel ou lisaks üldisele põ-
rutusele ka weel raskekujuline pealuu
murre. Wiimane wigastus wõib komp-
likatfioouide tekkides muutuda lapse elule
kardetawaks.

Õnnetus juhtus Õuna tän. nr. 17 k. 7,
kus poisike elas oma wanematega.

Poisikese õnnetus on seda traagilisem,
et see juhtus otse ema silme all. Õhtul
oli poisike elawalt mänginud oma ema
Praskowja Shwaikoga. Korteri aken ol-
nud awatud. Jookstes ja wallatades oli
Poisike ootamatult roninud aknalauale ja
enne kui ema sai midagi ette wõtta, lan--
ges laps alla, pea ees.

Õnnetuse õhtul kogunes sündmuspai

gale suur Hulk uudishimulikke, kes waik-
selt pealt waatasid õnnetu ema meele-
heitlikke katseid oma last elustada.

Laupäewal keskhaiglast järelpärides
kuulsime, et Poisike on meelemärkusel ja
et on lootusi tema ellujäämiseks.

politsei aidaku!
Kui poeg tülis isaga, naine mehega ja pruut peigmehega.

Kolm perekonna-skandaali pealinnas.
Suur lärm ja klaasikildude klirin kos-

tis reedel Tarabella tän. nr. 26 maja
õuel. Uudishimulikud, kes kohale jooksid,
nägid, kuidas majaperemehe 29^aastane
poeg Eduard B i r k h o l z tagus sisse
oma isa maia aknaruute. Kutsuti kohale
Politsei, kuid enne politseiniku kohale-
jõudmist põgenes mürgeldaja.

Majaomanik .Hans Birkholz abiellus
teistkordselt möödunud augustis. See ei
meeldinud pojale, kes arwas, et isa jätab
ta uue naise tõttu Pärandusest ilma.
Sellest saadik walitses waen isa ia Paja
wahel. Mitmel korral ähwardanud Poeg:
„O o t a, las tulewad pimeda-
mad ajad ..."

Ning nüüd wist tulid need „pimeda-
mad aiad". Enne mürgeldamist Peksis
Poeg Eduard waeseomaks oma isa Pere-
konna hea tuttawa Aline N i i n m a n -
n i, kes palwemajast tulles sattus juhus-
likult wihase noormehe ette. Niinmannil
lõi märatseja mitu hammast suust lahti.
Ka kehal ja Peas on kannatajal muhku.-
sid. Mingit Põhjust süüta naisterahwa
peksmiseks Eduardil võinud, >r»ift 'vmlt
see, et ta on wana Birkholzi hea sõber.

hiljem purustas mürgeldaja !^2 atna-
ruutu.

Teine sugulastelvaheline tüli juhtus
Lasnamäel. Katusepapi tän. nr. 14, k. 5
elutsew Anette K r u t o b kaebas polit
seile, et tema mees Aleksander
Krutob olla teda l l. skp. ilma mingi
Põhjuseta, päris tühise asja Pärast, löö-
nud wastu nägu nii knwasti, et suust ja
ninast hakanud woolama w^ri. Alles
käesolemal kewadel olid :nõlen?ad õnneli
kult abielusadamasse Pursatanud ia nüüd
sügisel tuli lahkinninek: nain-? kolis Pä-
rast löömist mehe iuurest ära.

Ellen Printsthal, kes elab C^ildi
tän. nr. 1, tõttas reedel politseisse ja
palus abi oma Peamehe wa^tu. kes elab
ühes majas Pruudiga.

Peigmees (^erhard M u g u r. ?eZ oma
Elleniga alles hiljuti kihlas, o*ia timgi-
nud oma pruudi korterisse ja, asja ees
teist taga. puruks ja segi peksnud kõik
mööbli ia toa sisseseade. Liiaks sõimanud
oma Ellenit nii raskete sõnadega, et häbi
kuulda.

Sellega lõppes ka noorte armuelu.
Pruut pani kuulutuse lehte, et ta tühis-
tab kibluse kuria peigmehega.

Õpetajad et soov!
poltfkat.

Tallinna õpetajad arutasid õpeta-
jäte kongressi otsuseid.

Reede õhtul oli koos Tallinna Õpetajate
Seltsi nõukogu, kus arutuse alla 'võeti õpeta-
jäte üldkongressil wastuwõetud otsused. Pike-
maid waielusi tekitas Tööliste ühingute Kesk-
liidu liikmeks astumise küsimus.

Nõupidamisel leiti, et see liit omab politi-
lise wärwingu ja õpetajatel ei oleks sobiw olla
sarnases ühingus, mis tegemist teeb aktiiwse
politikaga.

Pooldamist ei leidnud ka see üldkongressi
resolutsioon, millega otsustati boikoti alla pan-
na mõned ajalehed. Leiti, et õpetajate pal-
kade wähendamises ei ole süüdi üks erakond
rohkem kui teised ja õiget süüdlast ileks raske
leida.

Palgawõitluse asjus otsustati .lla sali»
daarne kongressi otsustega.

Pealinna õpetajate nõupidamine kestis mitu
tundi.

Nõukogu juhatusse waliti õpetajad Ku?s,
Wahur, Liiwak ja Au man (Nõmmelt).

Piiriwälwe leidis 630 liitrit sala-
piiritust.

Wääna wallast. Witi jõesuust, põõsas
test leidsid Tallinna jsk. piiriwalwurid
reedel 630 liitrit salapiiritust. Piirituse-
wedajate isikud on umbkaudu teada ja
nende kindlakstegemiseks on juurdlus
käimas. Nagu esialgsed andmed näited-
lund, kawatseti piiritus transporteeridm
Tallinna. Piirituse pealinna wedamisekT
oli meestel isegi juba auta wälja kaubel-
dud. Kõigist neist plaanidest tõmbasid
aga kriipsu läbi piiriwalwurid.

Valitsuse koosolek
peeti reedel kell 1 päewal. Tähtsam»
küsimusena oli arutuse all rukkikaitse
teostamise kord tulewikus. Mingeid ot-
susi ses asjas ei tehtud, waid anti was»
taw eelnõu lähemaks kaalumiseks minist-
ritewahelisse komisjoni, kuhu kuuluwad
majandus-, põllutöö- ja kaitseminister
ning riigikontrolli esindaja.

Põllutöökoja eelarwe kinnitati walit-
suse poolt kuzul, nagu see oli koja poolt
esitatud.

Peale selle oli arutuse all McäC rida
wähemaid asju.
.Hõimla" ja..Püsiwus" ..Kalewi"

wäljal.
Pühapäewal kell 'J p. 1. wõijNewad „Kalcwi"

wäljal wäikeseltside karikawõisiluSte tsüklit
„Hõimla" ja Kohila ..Püsuvns".

Oksjonid 18. septembril.
Tallinna kohtupriot-iwitc nn 1$. scp

tembri peale määratud oksjonid.Weerenni tän. nr. t Kurg!
korteri sissesead, l>inn„<»d llü P'aak-
ri tän. nr. 4 Huini (# i {( a « « » i mU=
mcsuguscd mütsid, bittMthtk
3706 kr. 50 sendile.

Ärge unustage, et .Uudisleht" ilmub Md 5 Korda nädalas!

»
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Kr. 145

Mõõduvuu
veaks olema

ühesugune.
Ühenduses kaitseseisukorra wäljakuulu-

tamisega üle kogu wabariigi seati sisse ka
eelkontroll ajalehtede ja teiste trükitöö-
dete kohta. Sellega tahetakse takis
tusi teha ajalehtede ärewusttekitalvate
kuulduste lewitamisele, mida wiimasel
ajal opositsiooniline ajakirjandus järje
kindlalt tegi, ja mille wastn meie praegu-
ses trükiseaduses puudub ^aragrahw.

Ajalehtede eeltsensuur kaotatakse kuul-
vawasti aga niiipea, kui trükiseidust was-
tawalt on täiendatud.

Kohtu-siseministeeriumis on Niastaio
trükiieaduse muutnrrse eelnõu praegu
koostamisel-ja tuleb arutusele ja wastu-
wotinisele riigikogus arwataivasti juba
oktoobrikuus.

Samal ajal, kui kodumaa ajalehed ja
kõik teised trükitooted on eelkontrolli alla
seatud s. t. enne nende toodete ilmumist
waatab need läbi kontrollametmk, wõi-
dakse meile wabalt sisse tuila kõiki wälis-
maa lehti ja ajakirju. Muidugi pole
selles midagi kurja, kui meil loetakse wä-
kisinaa lehti. Wälismaal ilmu ivad aja
lehed woiwad wabalt kirjutada meie rii*
gielu ja riigitegelaste kohta kõike, mida
Nad soowiwad.

Seda neile muiidugi keegi keelata ei
saa, kuid kui needsamad ajalehed, mis
pole mõeldud mitte ainult mõne wälis-
riigi jaoks, wa?d kellele otsitakse lugejas-
konda ka Eestist, kui need lehed hakkawad
oina weergudel asju sarnaselt käsitama,
mis meile sisepolitiüselt Pole soowitaw,
siis ei saa sellega olla kuidagi nõus.

Ongi kujunenud nii wälja, et üks naa-
berriigi pealinnas ilmuw saksakeelne le
hekene alatasa armastab mingeitd „sen-
satsioone" tuua Eestist. Selle osakonna
toimetaja wõib küll oma isandate ees
omale kannuseid teenida, kuid Eesti riigi
heale nimele see küll aupaistust juure ei
lisa wa?d wastupidi.

Tmvalisele kodanikule tundub see agn
suure mõistatusena: wälismaa ajaleht,
mida ta loeb, wõib igasugu üles-
pubutud asju meie kohta kirjutada ilma,
et sellele kuidagi takistusi tehtaks. On
ju pnewaselge, nagu eespool öeldud, et
meie walitsuswõimud ei saa ära keelata
kellegil kirjutamast mistahes, kuid meil
peaks o l e ma abinõusid, ettarbekorral keelata nende
lehtede sissetoomist, kesmeie olusid walgustawad
w õ õ r i t i ja sihilikult.

Mõõdupuu peaks olema ühesugune.

Naiste närwilisus ja selle taga-
järjed.

Dr. Kirschcttbergi loeng.
PKHapüewal kell 12 p. esineb kmo

ose" ruumides hingcarst dr. Y. Kirschenbcrg
ülihuwitawa loe,tguqa teemil „R a i s e h i n -
k iglascd «iifitc d".Tiittkohal ott hnwitaw märkida, et dr.
Kirschenber«l saural teeittil on kõnelenud ka
Riias, ?uS loeng tõmbas kokku suure saalitäie
rahwast ja saj haruldaselt suure edu osali
seks.

Hääletussedel nr. 3.
Minule meeldis ,,Wäljaraudajad"

kõige enam „Nndislchcs" nr. ......
Saatja nimi

Täielik aadress

iPAAVST HAA
RAB EESTIT

KATOLIKUUSU LEVITAMINE HOOS. — PRAEGU EESTIS JUBA 4000 KATOLIIKLAST.
VARSTI SAAME KATOLIKU PIISKOPI. — EESTI POISID ÕPIVAD PREESTRITEKS.

Talunaine lõi Eesti katoliiklastele hümni

Nr. 145

Juba varemates numbrites oleme kirjutanud katolikuusu
levitamisest Eestis, mis eriti viimasel ajal hoogu läinud. Room
oma kõikvõimsa paavstiga on sirutanud käe Eesti järele. Tahe
takse üle võtta enne kõike õigeusulised ning aegamööda ka
luterlased.Oma sihtide saavutamiseks on Room Eestisse saatnud
seitse preestrit, kes praegu agaralt ametis katoliikluse levita
misega ja selle usu propageerimisega. Et senine töö julm vilja
on kannud, seda näitab kas või seegi, et katoliiklaste! Eestis
praegu on juba kolm suurt kogudust, kus kokku 4000 liiget.
Kõige lähemal ajal luuakse siia piiskopkond. Piiskopiks saab
endine ülempreester Eduard Profittlich, kes praegu
viibib Roomas, kus paavst ta isiklikult Õnnistab Eesti piiskop
konna piiskopiks. Piiskop Profittlichi oodatakse Tallinna tagasi
oktoobri keskpäevadeks.
.Kiriku (Elu" — katoliiklaste

häälekandja.
Rooma paawst on sirutanud oma kae

Eesti järele õige soodsal ajal. Meie seni-
sed kirikud on omawahelises tülis. Luteri
kirik wõitleb protestantismiga, tunnistab
Tallmeistreid ja Kuljuseid ketseriks, peab
wihaseid lahinguid uue piiskopi walnnise
ümber. Wenelased jälle olid wast hiljuti
hädas piiskop Joanniga, ning weel prae-
gngi Pole õigeusuliste Peres lõplikult lep-
pinud kokku maruwenelased ja mõõduka--
mad ringkonnad. On arusaadaw, et sel-
lised sisemised lahkhelid mõlemale kirikule
tulewad aina kahjuks ja et nende poole-
hoidjadki oma usutunnistuses selle tõttu
wõiwad lüüa kahtlema.

Seda momenti ongi nüüd kasutama
rutanud Room ja teeb kõik, et pa
handatud luterlasi ja õigeusklikke

enese rüppe tõmmata.
Kuuldawasti on Room oma sihtide saa-

wutamiseks mängu pannud õige suuri ra-
hasummi. Nii on wäikese Eesti peale

praeguseks ametisse pandud terwclt
seitse preestrit,

kes jutlustamise kõrwal kogudustes tee-
wad ringsõite maal ja propageeriwad ka
toliiklust. Kõige muu kõrwal on katoliik-
lased oma propaganda teenistusse raken-
danud ka trükitud sõna ajakirja „Kiri.
ku Elu" näol, mis ilmub kord kuus

Tartus ja niis oma sisult on tuumakas
ja loetaw.

Kõik see suur töö on juba lühikese aja-
ga annud wõrdlemisi häid tulemusi. Prae-
gu on katoliiklaste!

oma kogudused Tallinnas, Narwas
ja Tartus.

Liikmeid on Tallinna koguduses praegu
1024, kuna üle maa

nende arw küünib 4000 inimeseni.
Tallinnas asuwa kiriku juures (Wene tä-
nawal) töötab ka katoliiklik kursus, mille
õpilased osalt elawad kiriku juures asu-
was internaadis.

Õpilasi on praegu 17,
nendest suurem osa eestlased. Kursuste
sihiks on noori kaswatada katoliiklikus
waimus, lootuses, et nendest kord wõrsu-
wad preestritele tublid abimehed katoliku-
usu lewitainise alal. Tartus töötab kogu-
ni midagi seminari taolist. Seal õpiwad
praegu kaks Eesti noormeest — E. Ja -
kobsou ja W. Dordet — preestrite
juhatusel ning walmistawad e n -
did ette katoliku preestri
kutsele.

Eesti -- piiskopkonnaks!
.Kuna katoliiklus meil seni jõudsasti

arenenud ja asja algatajad tulewikus
weelgi paremat loodawad,

luuakse Eestist juba lähematel päe-
wadcl iseseisew piiskopkond.

Ainult kuni 21. septembrini
kindel preemia iga 10 kr. pealt.

VABADUSSÕJA
Mälestamise Komitee suurloterii ix» 10 pi
leti hinna pealt, mis tasutud kuni 21. sept.
s* a., omandab tasuja vähemalt 1 preemia.

Preemiateks on:
Rehepeksu garnituur vAi klaver või mootorratas,

s&ögitoa sissesead või ehituskrunt Nõmmel, grammofon
või portselaan-iõunaserviis, siidkleidiriie või päevapildiaparaat, bril-
jantsõrmus, seinavaip, portselaan-kohviserviis, suusad vöi tõukekelk,
lauakellad, kulikäevõrud, kuldsõrmus, prantsuse lõhnaõlid, tasku
kellad, hõbe-nuge, -kahvleid, -lusikaid, kristallasju, täitesulepäid,
käsikohvreid j. m., j. m.Preemiad, mille väärtus üle 5 kr„ jagatakse välja loosi teel,
politsei esindaja juuresolekul.Võitjate nimestik saadetakse kõigile müüjatele kätte postiteel.

Loterii võitudeks kokku 7.225.000 s.
Peavõit 2.000.000 senti.

Kõik postisaadetised palutakse adresseerida Vabadussõja Mä
lestamise Komitee loteriitoimkonnale Tallinn, Vene tän. 1, krt. 15.
(Posti jooksev arve 300. Telefon: Kaitseväe 2-40).

Piiskopiks saab senine ülempreester, saks-
lane Eduard Profittlich, kes
praegu wiibid lähemate juhtnööride saa-
miseks Roomas. Ühtlasi

õnnistab paawst ülempreestri feol
isiklikult Eesti piiskopkonna piisko-

piks.
Piiskoppi oodatakse Tallinna 16. oktoob.
riks.Üheks agaramaks katolikuusu iegela-
seks Eestis on preester BerardHu.
b e r, keda peetakse wäga anderikkaks or-
ganisaatoriks. Tema sõidab tihti maal
ringi ja korraldab siin-seal waimulikke
koosolekuid ning näitlikke pühasid missasid.
Hiljuti wiibis preester Huber Wirumaal,
Samokrassis, kus ta koosolekud kohaliku
rahwa seas leidsid wäga sooja kõlapinna.

Teiseks agaramaks tegelaseks katoliik-
luse lewitamisel on meie naisluuletaja
Maria H a a w a. Tema oli üks nen-
dest, kes rajasid katoliikliku ajakirja. Nüüd
on sama naisluuletaja, kes muide on wõr«
sunud kehwast talunikuperekonnast ja suu
rema osa oma elust on weetnud nmal, te--
geliku põllutöö juures, kirjutanud Eesti
katoliiklastele hümni. Kuna ajalehe napp
ruum ci luba seda siinkohal tuua terwiku-
na, awaldaiue sellest ainult refrääni, mis
kõlab järgmiselt:

Las koondub meie malewa,
las hümnus tõuseb tormama.
Las ärkab Maarjamaa, ärkab Maar-

maa!
Meil Kristus olgu kuningaks,
Maria meie emandaks.
Üles wõitlema?

Nendele sõnadele kirjutas wiisi preester
.tzuber, kellel ühtlasi ka komponisti-andeid.
Praegu lauldakse seda hümni fi>tktde&
Eesti katoliku kogudustes. Asjatundjate
arwates on see üpris õnnestunud tõü.

Paawst on haaramas Eestit. Näib, et
see igiwanade traditsioonidega ja suurelt
müstikasse kalduw ufl meilgi jälle on
leidmas pooldajaid. Olgu märgitud, et
suurematest riikidest praegu on katoliku-
maadeks Itaalia, Hispaania, Prantsuse,
Poola ja nüüd — Hitleri teenena —> ka
Saksa.

.Ruts, lase jalga!"
See oli ühel ilusal suweöhtul. kui M-

komissar Kirmnan nägi Niguliste platsil oma-
wahel kaklewat poisikeseohtu noortcmedM
jõuw. Abikomissar ruttas kohale et kakewse-
le lõppu teha. Keegi hüüdis: „Politffei iefeb-l"
Nüüd jooksis igaüks ise kanti.
..^^õmissar oli aga suuremat rusikameep
* ; ®cc jooksis Rüütli täuatva poo-
le. Awkomlssar tema järele. Juba taMs abi-
konussar peasüüdlase kraest kinni haarata,
km jiU noormees kargas wahele. Waewalt
luuns abikomissar end hoida, et ta mitte er
komrstanud^ „Ruts, lase jalga!" kõlas tttjer*
mehe suust.

. Wiwmissar püüdis nüüd kakleja asemel Nn-»
m wahelesegcya. See osutus LeonhmÄ R»o^
waMutuftle^õ^^ ^litseAe wahelesegamffe eest

Kohtus ei tea noormees midagr wahele-
segmmsest. Tema tulnud ainult Mutsu tantsu-
kurmselt Näinud kaklejaid Niguliste plaM
n laanud Yuwiga pealt waatama. Komissari
Tö. tagaactawa wahele sattunud ta aga jwhrS-
iltutt, sest ra teda huivitanud pearttsikameeS.

Tunnistaja abikomissar ei usu seda. Kae-
bealune zooksnud just siis wahele, km pea-
™ £ Äb kättesaamisel. Ta Sleks saanudki

ehr ^vahelesegamisele waatamata selle fdüt,
ku:d loobust olnud juba hing kinni.

.Lemchard Roose 7 päewaks aresti.* m
kohtuniku otsus.

!«'

õe

loendab
Sfin^e



Sügis tuleb ja tasapisi juba langewad Ka nii langewad mõned lehed,
esimesed lehed.

Elujõuetute ettewõtHte lehed langewad Ainult siin tuleb raskete aegade peale
ikka endise hooga. waatamata lehti jnnrde, sest neid kannab

a awatmr istutatud elujõuline tuwi.

j 0 0 a & m wähemalt sellal Narwa jõuda, kui linn■ Mm a. a. AIA aa Laa MM> on weel punaste wõimuscs, kuna punastenPlllPlli!IImlII 'Il lir IfllllT asWM MM MM MM M I MM MM MM Tõttasin formsfart käest Narwa sõiduf luba hankima. Öeldi, et oodake weel wä-
he,IH ^ aaa ^ ki^A4A*Stt warsti on Tallinn meie käes,üiiiiiK, ie8 nopi enoa poonult. «.z.

Hamldased nägemused. — Nägija teadis, et punawägi Eestist wälja lüüakse. — Aimas ette ema
suma. — Waimuilmas Löuna-Aineerikas.

Iga inimene öeldakse omawat selgeltnägemise wõimeid suuremal
ehk wähemal määral. Mõni isik julgeb koguni tõendada, et ta on selgelt-
aLgija. Wõibolla, et see tõepoolest on nii, ehkki täuapaewa teadus seda ei
kinnita, sest laias maailmas o« palju kummalist ja waewalt usutavat,
mida ei saa kuidagi seletada.

Hiljuti käis „Uudislehe" toimetuses üks Narwaft päritolew naiste-
rahwas, kes on kindlal weendumisel, et ta oma waimufilmaga suudab
tungida tulewiku saladustesse.

Laseme tal eudal jutustada oma kummalisest omadusest ja weel kum
malisematest nägemusist:

„Juba 10-aastasena nägin enne maga-
ma jäämist poolunes igasuguseid isewär-
ki asju, mida warem kunagi polnud, kuid

mõue aja möödudes kordusid mu uä-
gemused tõelises elus.

Kord ilmus mu waimusilmi ette järg-
mine pilt:

Täiesti tvõõras maastik. Üksik majake
mäenõlwakul, kuhu tviib waid kitsas jalg-
rada. Majakese ees kaew, mille koogu ot-
fas ripub puust kaewuämber.

Õuel uks tundmata wanem mees
ja teme noorem. Nad näiwad isekeskis
millegi üle sõnelewat. — Kõik oli nii sel

ge, nagu oleksin ise tõelikult seal wiibi-
nud. Ning siis ütles mulle saladuslik
hääl: „Waata, selles majas pead sa kord
elama.

Sul wleb pahandusi noormehe pärast,
keda sa seal näed. Teie hakkate teineteist
armastama, mille pärast teil wleb pa
handusi tolle wanema mehega, kes on
noormehe isa."

See nägemus ja saladuslikud sõnad
jäid mulle meele. Mõõdus 10 aastat ja
siis kordus kõik täpselt nn, nagu mulle
ennustati.

Wabadnssõja alul teenisin Lenin-
gradi telegraasiametis.

Punawägi oli Eesti pinnale tungimas.
Parajasti sellal, kui punased olid wälja-
jõudnud Jõhwini, üllatas mind näge-
mus:

Punawäed tungisid aina edasi. Eesti
sõdurid, kes wiletsasti riietatud, tagane-
sid. Lõpuks jõudsid punased üsna Tallin-
na ligi. Seal aga tutt nendel seisak ja

nad said eestlastelt rängalt lüüa.
See oli Kehra juures. Ning siis algas
kiire taganemine, palju kiirem kui waen-
lase pealetung. Samal korral nägin, et
mu ema, kes tollal Narwas elas, on sur-
mawalt haawatud.

Olin kaljukindel, et mu nägemus on
tõsine.

Uskusin, et mu ema on baawatud ja us-
kusin ka seda, et punased warsti Eestist
wälja lüüakse, ja et Eesti wäed uuesti
wallutawad Narwa.

Kartsin, et ma ema snreb.
Tahtsin teda näha wõimalikult ruttu, et

„*STONIA" ja
O.-U. MELTSI" villavabrikute

ülikonna-, palitu-
ja manHiriideid

suures valikus soovitab
HELSINGI RMDEKAUPLUS

omanik M. KABAL
Tallinn, V. Karia 7. telef. 444-01.

Ütlesin siis komissarile julqelt: „Puna-
wägi ei lähe iialgi Tallinna. Nad Wlewad
warsti Eestist hoopis ära."

Komissar waatles mind kurja imeste-
sega, arwas wist, et

on tegemist juhmiga.
„Uskuge mind," palusin. „A n d-

k e mulle ruttu luba. Siis jõuan
weel enne puna w ä e tagane»
mi st Narwas ära käia ja oma
raskelt haawatud ema külas-,
t a d a. Kui annate mulle kohe loa, siis
jõuan weel õigel ajal Leningradi tagasi
sõita, muidu jään päriselt Eestimaale,
srondi taha."

(Järg 11. Ihk.)

Hiis uudist Tlwuxas.
Tühi Jõesuu ja kohutav autoõnnetus. Linn täis leiu-
Osi ja kunsti. Rätsepate tappev töö smokingite
õmblemisel. Ratsavõistlused ja purunenud abielu.
Nüüd on siis lood niikaugel, et

Karva-Jõesuu on omadega lõpli
kult «läbi". Seal, kus suvel oma
ijfeOOO patisaksa kõik kohad värvi-
«ärevusega ja lustiga täitis, ro
nivad nüüd ringi oravad ja sii
lid. Plaazhilt on ammu juha kor
jatud ara pingid, postid, sildid
jne. ja kõlakoda gi on löödud lau
dadega kinni. Laeval, mis lepingu
Järele peab Narva ja Jõesuu va
hel ühendust pidama, on igal sõi
dul seitse reisijat: kapten, lae-
vapoiss, kaks masinameest, puh-
vetidaam ja piletöör — pius üks
juhuslik sõitja.

Ent — sellele vaatamata on su
vitajaid veel poolteistsada. Nii
vähemasti näitavad ametlikud re-
gTstripaberid. Kus need suvita
jad on, seda pole kull näha. Vist
elavad nad igaüks oma urkas ja
Naudivad viimaseid päikesepaiste-
Esi päevi kasukas seljas ja vildid
jalas. *

Narva linn aga hakkab jälle
elama. Vastavatud hotell-restoran
Peterburgis keeb elu sageli hilis
ööni ja kui veel juhtub linnas ole
ma külalisi väljas poolt, siis tõu
sevad lained üpris kõrgele.

Mulde — Narvat külastas möö

dunud pühapäeval ka ekstsellents
Rooberg.

*
Et Poola ja Leedu omavahel on

nagu tuli ja vesi, see on juba ül
diselt tuntud tõsiasi. Need kaks ei
passi kuskil kõrvuti. Seda hullem
oli aga lugu, kui ühel ilusal päe
val Narvas oli leedu ekskursioon
ja — poola sõprusühinglased. Na
gu sõbralik linn kunagi, vinnas
Narva raekoda omale üles Poola
ja Leedu lipud. Muidugi kõrvuti.

õnneks aga diplomaatlik linna
pea Luts juhtus asjale varahom
mikul jaole. Et hoiduda võimali
kest rahvusvahelistest sekeldus
test, linnapea toimis saalomonli
kult: koputas piibu vastu saapa-
kontsa tühjaks, sõimas liputõm-
baja naha täis ja laskis — mõle
mad lipud maha võtta.

Ja maapeal oli jälle rahu ning
—• linnapea rinnas Poola orden
K. O. W.

„Mul on toaga kahju, ct teie
olete nii halwas restoranis kel
neriks!"

„Jah ... kuid ma ei söö ju
siin.-

Hooaja algus Narvas tõotab
tulla õige suurejooneline. Põline
eesti kants „Ilmarine" avab oma
„uue" saali, millele pandi alla
parkett põrand ja milles kunstnik
Kask seadis üles oma reljeefid,
23. skp. piduliku gala-dineega.
Hooaja avab lca Narva «aristo
kraatia" koondis — Eesti Aka
deemiline Klubi 23. sept. Kõige
selle tple«*"s on, et Narvast ei ole
saada enam ainustki tilka välis
maa lõhnaõli ja kallimad siidi-
riide-sordid sulavad samuti nagu
lumi kevadel. Rätsepad jälle on
visanud pükstelappimise nurka ja
teevad aina smokingeid.

*
^ niire remondi on teinud oma

ruumides ka Narva teater «Võit
leja". Esietenduseks mängiti «Su
laraha" ja teise lavastusena tuli
Agapetuse «õnnelik Sakarias",
Kahju vaid, et nähtavasti remon
di tulemusena teatrisaali publiku-
mahutavus on muutunud väikse
maks.

*
Et Narva peale kõige muu ka

suur leiduritelinn on, seda teab
vist juba igauks. Narvalane Meil
leiutas uue autokummide vulkani-
seerimise meetodi, millest ungar
lased juba 50.000 dollarit on pak
kunud, ja insener Kirschbaum sai
hakkama uuetüübilise adra konst
rueerimisega. Teatri dekoraator
Peil leiutas kevadel uutlaadi pii-
vemasina ja nüüd on leiutanud
veel midagi muud — nimelt kari
katuristi endas.

Selle viimase leiduse tulemu
sena avati Nar as karikatuuride-
näitus, kus on üle 150 väljapaneku
— kõik värvilised täiskarikatuu-
rid, mitte ainu't näod. Ja — peab
ütlema, Peil näitab, et ta julgesti
võib asuda meie paremate karika
turistide kõrvale.

Üldse — kunst. Seda on Narvas
nüüd niipalj u, et ei oska kuskilt
otsast pealegi hakata. Proua
S ch ü t z kolis oma muusikatun
didega uutesse ruumidesse ja ta
hab kõvasti hakata konkureerima
muusikakooliga. Tallinnast tuli
Narva prl. Ilse Veerbaum —
Gerd N e g g o stuudio lõpetanud
preilna ja avas tantsukooli. See
asjaolu on ka pr. K o t s ch n e v i,
selle senise Narva tantsumonopo-
listi — veidi energilisemalt liiku
ma pannud. Nüüd on loota Nar-
vaski tantsukunsti hiiglatõusu —
kui seda ei järgne kahe stuudio
võistlusele, siis pole õigustki maa
ilmas.

Praegu aga pole veel aegamõelda tantsule — enne tuleb
vaadata ära ratsapidustused.
Need jäid kevadel pidamata hal
va ilma tõttu. 1. suurtükiväe
grupp, kes korraldab mainitud
võistlused, on praegu publiku hu
vi keskpunktiks. Iga päev on Ves-
tervalli tänav rahvast ^ täis —kõik vahivad kaelad õieli üle aia,
kus vahvad ratsamehed harjuta
vad. Ja nii mõnigi kaunitar ei saa
hoiduda kiljatumast, kui mõni
ratsu tõkkel komistab ja rüütel
ülekaela lendab.

Grupiülem koi. Toferil ja ta
abil, major K u r g'il on kõik käed
tööd täis — ega's pole naljaasi
niisuguseid suuri võistlusi orga
niseerida ja korraldadt-

Muidugi mõista on ka neid, kel
praegu pole aega mõelda rat-
savõistlustele, «Domino" five
o"cloekidele ega muule sellisele
lõbule. Nagu näiteks see Narva
tuus rahamees ja rahvamees jne.,
kes ühe pisikese «olemise" taga-
tipul sattus «juhuslikult" ühte
Narva äärelinna restorani, mil
line on kuulus selle poolest, et
seal külalisi, väga lahkaaM
vastu võetakse.

Asudes sõprade seltsis restorani
kabinetti, mis oli eraldatud kõr-
valkabinetist vaid õhukese laud-
seinaga, tundus mehel kohe, et
üks «kõrvalkabinetis asuv hääl"
on talle nagu tuttav. Kuna aga
omalegi pea saabus lõbusat selts-
konnalisa, ei pööranud ta sellele
alul tähelepanu. Vast hommikul
sattusid mõlema kabineti selts
konnad juhuslikult kokku ja —
üllatuseks nägi mees, et too tut
tav hääl kuulus — tema oma
heale naisele!

Kuigi naine seletas, ta tulnud
mehele järele, et teda «tabada" ja
mees seletas, et ta tulnud naist
«peale passima", arvatakse üsna
kindlasti, et Narva saab _ rikka
maks ühe abielulahutuse võrra ja
— vaesemaks ühe äri võrra,
milline kõige tõenäolikkuse järel®
nüüd «lõhki läheb".
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KMIHiOWlP
8v-aastaste bankett.

Elurõõmsate raukade suur „wõtmine".
Kas on inimese elu pikenenud wõi lühene

nud? Teadusemehed pole seda probleemi weel
lõpulikult lahendanud. Kuid ei scra ka salata,
et

kõrgesse wanadusse jõudnud inimeste
hulk pole sugugi wäikr,

kuigi pole kindel, kas meie päewil saaks kor-
raia seda kummalist bauketti, mis pandi toime
18. sept. 1833. aastal ühes pisikeses prantsuse
linnakeses.

Seda banketti nimetati 80-aastaste banke
tiks. sest banketist wõtsid osa ainult need im-
mesed, 1x5 olid 80 aastat ja üle selle wanad.
Külalisi

?oguues sellele ulcugule tublisti — üle
2700 inimese.

Kõige noore jn külaline oli 80 ja kõige wauem
!»8-aasrane. Tolleaegsete kroonikute kirjade
kohaselt läks see bankett wäga lõbusasti. Laul-
di palju \a lõbusaid laule ia wiin woolas
ojana. Banketist osawõtjad andsid üksteisele
vlihaliku tõotuse, et kohtuwad sellesama? res
toranid iga kümne aasta järele.

Ega Pole midagi öelda — wanasti osrastd
papid elada'

Ohmtserid Vahetasid naisi.
£iihwämue uaistewahetamise lugu juhtus

hiljuti Ameerika ohwitseride korpuses, major
MacDonaldi ja kapten Bradfordi wahel, kes
elawad oma perekondadega ühes ja samas
Majas Bentonpille'is Arkansase osariigis. Nen-
de abielulahutus sündis tviuus ühel ja sa-
nial päewal. Peale selle lasksid aadühel ja
samal päewal perekonnaseisu ametis endid
„wahetatud" naistega laulatada. Rüüd pea-
toad aga mesinädalaid pidawad paarid lah-
kuma, sest ülemus on määranud ühe ohwitseri
ühesse ja i eifc teise garnisoni.

Paeluss lämmatas lapse.
Nagn Budapestist teatatakse, juhtus omapä-

rai^c õnnetus Berettyory talus Debreciui lä-
heduses. Töölt kojuminnes leidsid tvanemad
oma kaheaastase lapse omapärasel wiisil sur
nuna. Lapse kleit oli ühe kasti luku taha kinni
jäänud ia waike laps kõlkus põranda ja luku
wahel. Wägiwalla tunnuseid polnud näha.
Lahkamisel selgus aga, et paeluss oli maost
hingekorri tunginud, seal end kokku tõmmanud
ia nii lapse ära lämmatanud. Nii oli laps

surnud kohutawa heitluse järele.

Kus filmitäht
£iüaae IDiete,

'aksäs/ z f

Kuulsaid filmitähti.

tti&sa £andi.

Ka Elissa Landi on helifilmis ,«Risti tfihe all" filmitähtede esimesse ritta kan
tud. Tema nimel oli juba tummfilmide ajal teatud kõla» kuid see piirdus ainult Ing
lise filmidega.Räägitakse, et Elissa Landi olevat Veneetsias sündinud Austria krahvinna tüt
rena. Kasvatuse sai ta Londonis ja seal tegi ta omad esimesed sammud lava). Mui
dugi lavale sattus ta juhuslikult, sest et ta kavatses saada kirjanikuks. Juba plikana
näitas ta teatud kirjanduslikke kalduvusi. Tema luuletused ja novellid ilmusid Inglise
nädalalehtedes. Ta asus isegi romaani kirjutama, kuid Selle kestel tundis ta, et tal
puuduvad selleks elukogemused kui ka miljõötundmint.Kuna ta aga teatri vastu huvi tundis, siis viis ta ohta lõpetamata romaani la
vale. Ise liitus ta aga õppeotstarbeks rändava teatritrupiga, kes sõitis mööda Ing
lismaad ringi. Sarnaste ringreiside puhul puudub sagedasti üks või teine osaline.
Neid puuduvaid osasid täitis italja ja uudishimu parast harilikult Elissa Landi. Neil
ülesastumistel ärkas temas aga lavainstinkt ja pea oli ta trupi näitlejanna.

Seal leiti aga, et ta võib kinos edukalt esineda. Kui ta oli mitmes Inglise tumm
filmis esinenud, sõitis ta Ameerikasse. Seal leiutati ta ka helifilmi jaoks ja praegu
on ta üks Fox-filmi tähtedest.

Lõbusat ämber Eesti.

kes koos kuulsa itaalia tenori La«ri Bol-
piga mängib suurfilmis „Mkcse laul".

„S a a r e m a a Teataja" toob tea-
te selle kohta, kuidas Saaremaal walitakse
õpetajaid. 26. augustil on toimunud
Waiwere algkoolile õpetaja walimine
Kaanna-Suure wallawolikogu poolt.
Leht ütleb:

„Protokolli järgi on hääletusest wõtnud osa
21 wolinikku, millise arwu hääli spoolt, toas-
tn ja erapooletuid kokku) on ka saanud kõik
kandidaadid peale wiimase, kes ootamatult on
saanud 22 häält, neist poolt 11, tvastu 10 ja
1 erapooletu za kes seetõttu on loetud wali-
tuks."

Nii. nii. Koos on 21 wolinikku, aga
hääli loetakse 22! 2X2- Saaremaal 7.

Presidendi tvoib siin ametisse walida
wiie wallawanema häälega, kes muidugi
loewad oma häälteks kogu kihelkonna
hääled. Huwitaw on, mis otsuse teeb
nüüd Saare maakonna kooliwalitsus, kes
peab kinnitama õpetaja walimise.

Wõimalik, et nad rebkendawad arwe-
laual järele ja teewad Kaarma rahwale
selgeks, et nende „korgem" matemaatika
on liig kõrge.

Sama leht kirjutab weel Pammast
ning ütleb:

„ Seltsi- ja usuelu on alles soigus. Noo-
red lööwad tantsu murul „mokumoonika" jä-
rele."

Mis asi see „mokumoonika" on? Suu-
rel Maal sihukest riistapuud pole keegi
näinud. Üks „mokumoonika" kursus siin
lahti lüüa, oleks peenike ast.

„Rahwa Sõnas" on sõnum:
„Kuidas sai surnu kirstus kõhuli.

Läinud reede hommikul suri Pärnumaal
N. alewikus rikas kingsepp E. M., kelle puu-
särki panemist toimiti weel sama päewa õhtul.

Sellolo toimingule olid kutsutud köit kadunu
ligemad sõbrad ja sugulased. Nagu tawali-
selt sarnastel puhkudel kombeks, tariv itati
siingi rohkesti alkoholilisi jooke. Peagi olid
kõik kurwale talitusele kogunenud inimesed
alkoholiuimas.

Puusärk ühes laibaga asetati kuuri lukus-
tahid uste taha. Järgmisel hommikul läksid
kadunu ligemad omaksed kuuri surnu juure
palwetama. Pärast palwst tõstis üks kuuris
olejatest kirstuka«ne üles, et laipa ligemalt
silmitseda. Selgus aga üllataw tõsiasi. Laip,
mis õhtul kõikide mälestuse järgi harilikul
wiisil puusarki asetati, lamas nüüd kõhuli,
parem käsi kõhu all, wasak ülespidi kõweras
konksus, pea paremale poole wiltu, jalad üks-
teise Peal risti.

Kuidas surnu kirstus kõhuli sai, ei teata.
Oletus, nagu oleks ta end kirstus ümber pöö-
ranud, ei pea hästi paika M. suriwoodi
juures wiilns tema õepoeg, tegelik arst, ja
tvaatas laiba kaks korda üle. Jääb üle tei-
ne tõenäoline oletus. Purjus peaga asetati
laip juba õhtul puusärki sarnaselt nagu ta
hommikul leiti."

Waene kingsepp? Keda peab ta nüüd
süüdistama hakkama suurel kohtupäewal?

.Koidula" 10 a. matta.
16. septembril pühitses Rakwere naissellS

..Koidula" oma tegewuse IV-aaSwst juubelit.
Sel pubul oli ew.-lut. kirikus pidulik jumala-
teenistus ja Wirumaa Lastekaitse ühingu ruu
mes kooswiibimine kutsutud külalistele.

Tiisikus wiis enesetappele.
Nagan-süsteemilise rewolwriga laskis

Erra tvallas Uuemõisa külas elutsew
Joosep Rumm, 26 a. w., enese maha.
Enesetapmise on kuuldawasti Põhjustanud
tiisikus. J. R. oli abielus ja elukutselt
pollupidaja.

JCoAtust.
Mustlane on ka inimene.

Mustlasnaiscl Mrnka Koslowskhl oli
harjumuseks ennustada hilciviffu 25 sendi eest
igaühele. Oma ennustuskäigul sattus ta lõ-
puks restoran ..Tartu" kööki. Keegi aga seal
ennustada ei lasknud. Pahaselt lahkus resto-
räni köögist mustlaseeit. Weidi hiljem leidis
aga restoraniteenija Marie Kulp, et tema käe-
kott ühes rahaga on kadunud. Ta ruttas po
litseiniku juure. See taba<; hiljem küll must-
laseide, kuid läbiotsimisel ei leidnud U,5imud
tema juurest siiski sentigi. Tuldi aga armu
misele, et mustlasuaine jõudis selle raha enne
ära peita. Kuna Miuka KosloZvskyl puudus
kindel elukoht, taheti teda kohe wahialla wöt-
ta. Mees päästis tema Ummistusest aga 100-
kroonilise kautsjoniga.Nüüd on tuleiviku ennustaja Miuka .VUx^
lczwskp warguse pärast kohtu ees aru andmas.
Nagu näha, pole tal endal usku olnud oma
kaartide tuletvikueuUustusse, sest ta on
palganud adwokaat Martini oma kausjaks.
Kohal on ka ta mees, wäa.a tuntud hobu.se-
pariSuik. kes näib iga oina nane sõna alla
neelawat.Tunnistajaist pole näinud ükoki mustlas-
naise Poolt rahaivõtmist, kuid nad^on weendu-
nud, et seda ivõis teha ainul: mustlanna. Neil
ju niisugused asjad kontbeks.

Mustlanna kaitsja adwokaat Martin on tei-
sel arwamisel. Ta usub, et keegi on mustlanna
juuresolekut ära kasutanud, teades, et süü
wõib langeda ikka mustlannale. Ta on nii
weendunud õigeksmõistwaS otsuses, et palub
kobtunikku kautsjoni ennustaja mehele walja
anda.üllatuseks tuleb aga otsus: ,.Minka Kos-
loiuskp 3 kuuks wangi." Lühidalt scteab selle
Veale mustlane oma abikaasaga. Telle peale
jookseb ta adwokaadi juure ja palub tingimata
edasikaebamist. „Mustlase nime ei tohi hä-
bisse jätta," seletab ta hiljein. ,,Nrwatakse. ci
mustlane pole inimene. Ta on inimene nagu
teisedki ja on samuti aus."

Armastas „autosysrti",
1Z-a. Endel Wälja armastas autol sõi-

ta,^ kuid^ millalgi polnud, tal selleks raha.
Siiski ühel õhtul wõttis ta südame rindu,
istus autosse ja käsutas väris harralikult:
,.Sõitke, mul on rutt!" Kui taksomeeter näi-
tas juba 2 krooni 33 senti, siis hüppas ta
autolt maha, ütles autojuhile: „Head aega!"
ja kadus.

Siiski tehti ta isik kindlaks.
Nüüd seisab ta autoiuht Aruold Areni-

ga kobtu ees. Ta tunnistab end süüdi. „Mis
Vean ma ikka tegema," ütleb ta. ,.kui pean end
süüdi tunnistama."

„Ma ei süüdista üldse teda," seletab auto-
juht. ..ta^maksis ju mulle täna oma sõiduraha
ära. Süüdistasin teda ainult selleparast, et
saada kätte oma sõiduraha." s

„Miks te siis end süüdi tunnistasite?" kü
sib kobtuuik.

„Sellepärast, arwasin, et see on tarwilik."
„Mis palute nüüd?"
..Oigeks mõista."
Kohtunik otsustabki ta uwista oigeks.

Kaks kõrtnsõpra ^obannes P ä lio ia
Boris Audrejew olid hiljuti ühe ?ea
pummeluugi Puhul tõnselt „!vännud". lätsik
sid minna küll koju. kuid neil puudus jZud
selleks. Nähes, et Püüda minna kojn on as-
jata waew. istusid nad ühele ja samale vin-
gike.Kui hommikupoole wiinauimast toibuti lei-
dis Andreiew. et taskust on rahakott 12 kroo-
niga kadunud. Näbes pingil Vallot. Andresew
kobe peale käima: ..Sina jootsid mu raha"
Pällo punnis wastu. Tema ei wõtnnd kellegi
raba. Toodi kobale Politseinik. ??üüd tuli
Pällo taskust Andrese,vi raha wälia.

J
Nr.

ott kunsti ja naUasõprn iUlatanub oma
..Töõstuie rüütli" „W»delworsti" ja
„P?aru kon^ Indrekuga" ettekandega
..Bpllnccord Eieciro" heliplaatidel.

Plaadi hwd Kr. 3.—
Pealadu: O.-N. .Estv-MuuNka" -

Tallinnas. Wlijandis. Piirnus.

„Kuidas sai see teie kätte?" küsis politsei-
nik Pällolt.

,.Miks ei pidanud see sattuma," wastas
Pällo. Vaatasin juhuslikult pingi alla, nägin
seal rahakoti. Leitud asi, mõtlesin, ja pistsin
oma tasku."

Andreiew ci uskunud siiski, et kõrlsisober
Pallo oleks wõinud ta rahakoti piugi alt lei-
da. Ta oli weendunud, et Pällo rahakoti ta
taskust warastas. ja kaebas wiimase sellepärast
kohtusse.

..ükskõik kuidas asi ka pole," lööb Pällo
kohtus käega. „Tunnistan end süüdi. Mis
sellest, et ma leidsiu selle rahakoti pingi alt.
Ega ka leidmine mind ei päästa. Olin mina
täis. täis oli ka tema, ja üksikasju ei maksa
mäletada."

Kohtunik mõistab Johanne? Pällo wangr
! o lm eks kuuks tingimusi.

I
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põlise vaenlase

O/ff StttrUMrtMtyLCÜL
t fouMbUeoL ŠasijoÜUV&WUQMü.

END. S.R. MVVUABf KOL ONEL-LTN. A. MIN NO M
Raskemaid, kangelaslikumaid ja hiilgavamaid lehekülgi meie vabadussõja ajaloos on võit

lus landesvehriga 1919, aasta suvel.See uus vaenlane ilmus silmapiirile momendil, mil meie vabadusvõitlejatel oli küllalt jõudu*
pingutavaid heitlusi enamlastega, eriti Pihkva all*Ei kohutanud meie sõdalasi uus vaenlane, uus oht. Vaid suurendas koguni meie sõdurite
vÕitlusindu, mida tagapiitsutas too sisemine, juba emapiimaga sissejoodetud ajalooline vaen
ja viha kõige ülekohtu pärast, mis meile tehtud aastasadade vältel. Ning meie sõdurid, nii noo
red kui vanad, tormasid hulljulgete pantritenavõitlusesse ja — võitsid! Meie võitsime,
ehkki to võit oli raske, nõudis palju verd. Pealegi oli vaenlane meist tugevam, paremini rel
vastatud ja omas mõneski osas meist paremaid võitluskogemust.

Neid kangelaslikke võitluspäevi tahame allpool valgustada. Tahame päevavalgele tuua lan-
desvehri sihid ja kavatsused, millised neid sundisid meie vastu relva tõstma.

Meil on vaja tundma Õppida oma ajaloolist vaenlast, kelle vaenuretk 14-ne aasta eest ei
pruugi jääda sugugi viimaseks!... Et olla võitlusvalmis, et tahta võita, selleks peame vaen
last täpselt tundma!Allpool järgnevad read on eestkätt pühendatud landesvehri tundmaõppimisele, kirjelda
des selle võitlusüksuse asutamislugu ja kavatsusi enne meie kallale tungimist* Edasi järgne
vad kirjeldused soomusrongide diviisi väeosade kangelaslikkudest heitlustest landesvehriga, kus
just soomusronglased, kuperjanovlased ja kalevlased murdsid meie põlise vaenlase selgroo
Loode-Skangeli lahinguis, mis viis landesvehri vähemalt selleks epohhiks kokkuvari
semisele.

♦

1. Landesvehri sond.
Okupatsiooni väed ei mõelnudki Baltimaalt

lahkuda.
Landesvehri asutamise mõte teikkis baltlastel *) juba

1918. a. juulis, mil Saksa
okupatsiooni võim oli taielik peremees Baltimail,

Saksa riigi isevalitsuslik riigikord näis kõikumatuna ja
Lääne rinne ei paistnud sakslastele veel hädaohtlikuna
See baltlaste üritus ei leidnud Saksa väejuhatuse
(A. O. K. 8., Riias) nõusolu politilistel motiividel, mil
lised küllalt selgelt välja paistavad 8. armee tolleaegse
staabiülema Ooberst F r an t z ' i sõnadest:

„Meie oleme ju siin."
Sellist vastust kuulsid korduvalt baltlased, kes Saksa
väejuhatusele esinesid palvega omakaitse organi
seerimiseks, millega tahtsid kaitseda ennast ja omi va
randusi võimalikkude korramuuda tuste ja sega
duste juhtudel. Peamine mõte oli neil aga

omakaitse abil okupatsiooni puhul kättesaadud
politilise võimu sülitamine Baltimail,

et allasuruda eestlaste ja lätlastetungi iseseisvusele. Saksa väejuhatus,
olles Saksa riigivõimule ja korrale kindel, oli v e e n d u -
muse 1, et nad enam kunagi okupeeritud
Baltimailt ei lahku, sest oli ju Venemaa oma
õigustest Läänemere maade peale lahti öelnud ja

loovutanud nende provintside saatuse määramise
õiguse Saksale

lepingu põhjal, mis sõlmiti 27. augustil 1918. aastal
Berliinis. Tugenedes sellele lepingule, Saksa keiser
riigi valitsus soovis nähtavasti Balti provintse täieli
kult liita Suur-Saksamaaga, aga mitte mõne autonoomse
hertsogiriigina. Sellepärast

&aksa võimud ei toetanud baltlaste omakaitse
organisatsiooni

loomise püüdeid, milles ju nähti teatavaid separatist-
likke kalduvusi.

Osa kohalikke sakslasi, kes küll healmeelel Saksa
Ülivõimu Baltimail soovisid, ei tahtnud siiski täielikku
liitumist, kartes, et sel juhul kaotavad nad šmaal oma
politilise kaalu.

Nende idee oli luua Baltimaadel riikline üksus,
kus nemad ise oleks võimul, kuid Saksa rii
giga unioonis. Oli aga ka neid, kes olid liitumisega
pari. Nende mõte kajastub ühe õpetaja (Põltsamaa)
kõnes Saksa okupatsiooni vägede saabumisel:

^Loodame, mis Saksa kull oma küünte vahele
võtab, et seda ei lase ta iialgi lahti."

*) Baltlasteks nimetame Baltimaade kohalikke
sakslasi; saks lasteks aga aintllt riigisakslasi.

Parun Ta ube, landesvehri mõtte alustaja.
Ning just sama mõtet .kinnitas ka ooberst Fr&ntzi
lause; „M e oleme ju siin ..." mis äraseleta
tud: me ei lähe siit enam.
Baltlaste omakaitse mõtted saavad teoks.

Peale esimesi katseid jäid baltlaste omakaitse ellu
kutsumise katsed surnud punktile. Vast Saksa vägede
suured kaotused Lääne rindel,

revolutsiooni sümptoomid sõjavägedes ja ikka
sagedamini ilmnevad korralagedused Balti oku-

patsioonivägedes
andsid baltlastele uut julgust omakaitse asutamiseks
kindlamalt luba nõuda.

Oktoobrikuul 1918. a. võttis baltlane
mereväe kapten parun Georg Taube

omakaitse organiseerimise energiliselt käsile ja saigi
selleks Saksa väejuhatuselt loa, kuid tingimustel, mis
baltlastele polnud eriti meele järgi, nagu selgub vürst
Avaloffi mälestustest:

„Rahvuslikud kaitseosad peab moodustatama
kõigist kohalikkudest elanikkudest, s. o. saks
lastest, venelastest, lätlastest, leedulastest ja

juutidest.
Sarnane nõue veeretas organiseerijaile suuri raskusi
teele. Eriti suuri raskusi olevat sünnitanud lätla

sed, kes, ei tea mis alusel, end tundsid
peremeestena (minu sõrendus — A. H.) ja ole
vat nõudnud endale juhtivaid kohti,

põlates seejuures baltlasi
(Fürst Avaloff — „I m Kampfe gegen den
B o 1 <s c h e w i s m u s" — Ihk. 251)."

Eestlasi pole siin veel nimetatud, sest
landesvehri sünnikolle oli Lätimaal,

mis oli ka ennem sakslastest okupeeritud.
Saksa armee juhatus seadis üles eeltoodud nõude

nähtavasti kindla sihiga, et tõkestada baltlaste sepä-
ratistlist liikumist, kuna

öli teada, et kõiki kohalikke rahvusi ühe mütsi
alla liita juba puht rahvusliku sallimatuse tõttu

on raske,
ja teiseks, sakslased ise ei uskunud veel oma katastroo
filist kaotust maailmasõjas, mis hiljem lõi segi nende
plaanid, liita Baltimaad Saksa „emamaaga".

Parun Taube, kes oli kindel, et ülesseatud tingi
mustel võib omakaitse loomine äparduda, tahtis teha
politilist malekäiku, nimetades

organisatsiooni juhiks erapooletu isiku,
käesoleval juhul end. Vene armee kindral Juno-
v i t e h ' i, kelle sildi all oleks võimalikuks osutunud
eri-rahvuste, peamiselt lätlaste, kaasatõmbamine.

Parajasti, mil kauplemised lätlastega omakaitse
asutamise asjus lõpule jõudsid ja organisatsioon näis
teoks saavat,

tekkis olukorras ootamata muudatus:
Saksamaal puhkes revolutsioon, mis
kõik senised kavatsused segi paiskas. Samal ajal, no
vembris 1918. a., kuulutasid lätlased end
iseseisvaks riigiks, mida aktsepteeris tolle
aegne Saksa komissar Baltimail August W i n n i g ,
teatades ühtlasi sellest aktist omakaitse resp. lan
desvehri organisatsiooni juhtidele. Selle järgi loo
busid lätlased landesvehri loomisest koos baltlaste ja
venelastega. Kuid

päev-päevalt suureneva enamluse hädaohu tõttu
asuti lõpuks siiski kokkuleppele ja alustati ühiselt lan
desvehri organiseerimist.

Landesvehri esialgne koosseis.
Novembris 1918. a. pandi alus neljale landesvehri

üksusele. Esimene löögiosa moodustati Saksa sõjaväe
organisatsiooni alusel ja

koosnes peamiselt baltlastest, kes olid Saksa
sõjaväes maailmasõja päevil teeninud.

Üksuse ülemaks määrati Saksa rittmeister W. B o h m.
Teine lõo'giosa sai aluse vene sõjaväe eeskujul, koos

nedes baltlastest, kes olid teeninud Vene sõjaväes. Pol
kovnik Bornhaupt määrati selle väekoondise ju
hiks.

Kolmas vöitlusüksus moodustati täpsalt eelmise ees
kujul. Seda komandeeris polkovnik parun D e 11 i n g s -
h a u s e n.

Neljas üksus, polkovnik R o h r ' i komandeerimisel,
koosnes peamiselt noortest sõduritest,

kes polnud varem kuskil teeninud.
Ülalnimetatud väeüksuse juhid ja sõdurid olid

ainult baltlased ja sakslased,
kui jätame nimetamata saksameelsed kohalikud elani
kud — kadakad ja pajuvenelased.

Arvuliselt ulatas nende üksuste koosseis 1000-de
täägini.

Vene marumonarhistid koondusid kapten D y d o -
r o f f i ümber, moodustades umbes 150-mehelise väe
salga. Vene monarhistid teatavasti toetasid sakslaste
agressiivsust Idas,

lootes nende abil Vene monarhia uuesti jalule
seadmist,

et seega uuesti pääseda Venemaal võimu ja vara juure.
Omalt poolt modustasid ka lätlased 3 umbes

200-mehelist roodu, milliseid
korraldama ja väljaõpetama hakkas baltlane
polkovnik von Struve, olles seega Läti üksuste

üldjuht.

Landesvehri meelsus.
Kõigest sellest nähtub, et landesvehr oli täielikult

baltlaste ja nende truude liitlaste, Vene monarhistide,
koondis.

Lätlased ei mänginud seal pea mingit osa,
sest olid ju nad pealegi baltlaste kontrolli all. Nende
3 roodu ei olnud ka mingi sõjaline jõud, ainult üht
roodu võis pidada lahinguvõimeliseks, kuna

kaks roodu olid moodustatud juhuslikkudest»
enamlise kalduvusega sõduritest,

nagu seda hiljem Riia mäss detsembris tõestas.
Ka relvastuse ja varustuse poolest olid lätlased

vaeselapse seisukorras. Landesvehri juhtkond arvesta*
neid kui pahet, millega tuli parata
matult leppida olude sunnil1,

*
Järgmises numbris polkovnik Rodsjanko

katsed Ühendada Põhja korpust ja landesvehri,
landesvehri esimesed kokkupõrked enamlaste
väeosadega, Läti rahvusroodude mäss Riias,
Läti valitsuse leping sakslastega ja palju muud
huvitavat.



OLLA SUREMATU ?
pärast looma noorendamist samasse seisu
korda, nagu ta on noortes loomades.

Loomuliku surma põhjuseks on järjeli
kult elava substantsi aine füüsikalise sei
sukorra muutumine. Suremine on nii siis
keha ehitusainete omaduseks ja seda põh
justab veevaesus. Mürgitusained — sur-
maräbud võivad olla just veepuuduse ta-

INIMESEL PEAKS OLEMA SURMA VÄLTIMISEKS VÕIMA
LUSI — ÜTLEB UUEM TEADUS. MIS ON SUREMISE PÕH
JUSEKS. MÜRGISTUV VERI JA ,rSURMARÄBU". SURM El nanemise *a surma põhjuseks
OLE LOODUSE SEADUS, VAID LOODUSE HARJUMUSÕIGUS "" * "

elusolevusgub järjelikult, et vanad organid sisalda- gajärjeks,
vad mürkaineid, mis takistavad elukäiku. Hüpotees, et igaNeed mürkained just võivadki olla va- dimisel kaasa teatava hulgaaga nad mille ävatarvitamise järgi ta sureb, võrd-
võivad olla tekkinud ka vanaduse mõjul. !us elukellaga on pudev ja -Ä-1'

saab sün-
elujõudu,

Ikka enam hakkab bioloogide seas maad
võtma arvamine, et surm polegi elusole
vusele nii väga möödapääsematu, et ini
mene võiks koguni olla surematu. Freud
omakorda selle küsimusega tegeledes on
leiutanud inimhinge dünaamikas tähtsa
külje: tagasitõrjumise. Effektirikkad ela
mused, mis toovad raskeid häireid vaim-
Usse tasakaalu, tõrjutakse teadvusest ala
teadvusse. Raskusist saadakse üle seega,
et lihtsalt eitatakse nende otstarbekoha
sust. Sarnane on ka lugu kartliku küsi
musega surma põhjusist.

Teadlasel on läinud korda vastava hoo
litsemisega hoida elus loomade ja ini
meste kehast välja lõigatud kudesid. Selle
meetodi leiutaja Carrel tegi tähtsa tähel-
paneku: noore olevuse vere juure voola
mine soodustab väljaspool keha kasvata
tavate rakkude arenemist, kuna vanade
loomade veri mõjub takistavalt elukäi
gule.

Bessaraabia bioloogilises laboratooriumis
on saavutanud hiljem Kotsovsky mitmesu-
gusil katsetusil samasuguseid tulemusi
kogu organismi kohta. Kui pritsida vana
looma verd noore looma kehasse, saab

Et vana olevuse mürkained ei ole üldi
seks surma põhjuseks, selgub mõnede pu
tukate varasest surmast. Greissvaldi
zoologises instituudis toimetatud katsetel
ei saadud igatahes teha kindlaks mingit
mõju vanade sitikate vere pritsimisest
noortesse sitikaisse ja vastupidi.

Ainetevahetus jätab organismis jäänu
seid, mis kogunedes takistavad edaspi
dist ainetevahetust. Seda võiks võrrelda
umbes liiva puistamisega kellamehanismi.
See räbu ongi vanadusnõrkusele järgneva
surma põhjuseks, kuna vanadusenõrkus
on oma räbusse lämbuva ainetevahetuse
tagajärjeks. Surmaräbu on vaadeldav

.... .. nõrk. Ehkolgu siis, kui elukella võetakse nii igapäe
vaselt, et teda on võimalik uuesti üles
keerata nagu harilikku taskukella. Olu»
Iine vananemine elusolevuse ehituskivides— veevaesus laseb end kuidagi parandada. See oleks inim
soo kindel eesmärk.

peab alati.
^ SSMÄÄStlŽ SÄ Majanduslik kiWus ei tohi seda

järgmisele väitele: Üldse pole olemas
loomulikku surma, ei olegi olemas üldist
surma põhjust — kõik elavad olevused
on potentsiaalselt õieti surematud. Sure-
mir»<> sünnib juhuslike õnnetuste ja väliste
nõJr-^-to mõiul, varem või hiljem, ena
masti mõne haiguse läbi. Surm pole see
ga looduse seadus, vaid pigemini looduse
harjumufõispis. Suremise probleem kõigi
oma vastoludega on tõrjutud salgavalt
tahaplaanile. Teadus on aga teinud ise
enda psühhoanalüütiliseks arstiks, on
leidnud väljapääsutee küsimusega, kas on
üldse olemas loomulikku surma, ja otsib
küsimuse lahendamisel reeglipäraseid
muutusi vananevais olevusis. Ta otsib
vikatit, millega surm niidab elavaid olevusl. * R

isegi jõuetuks. Sarnase looma lahkamisel
on selgunud mürgitustunnused elule täht
sais siseorganeis. Noore looma veri see
vastu on aga mürgita.

Mitte ainult veri, vaid ka organid si
saldavad vanas eas mürkaineid. Kotsovs
ky söötis meresigu seitsmeaastase härja
ja kahekuise vasika südametega. Vasika
süda soodustas meresigade kasvamist,
kuna härja süda seda takistaks. Vasika
südamega toidetud meresead kasvasid
kaks korda suuremaks. Kui kanapojale
sisse pritsida kanapoja verd, kasvab ta
kiiremini kui ta kaaslased. Kas ei ole
noore kanaprae" eelistamisel vanast ka
nast • valmistatud supile meie mait
semeele instinkti k?"?du sügavam bioloo-

| giline tähendus ja tähtsus? Katsetest sel-

duspigmendi kogunemisega organeisse,
iseäranis aga peaajusse. Siiski aga ei ole
kindlat tõendust selle kohta, et see värv
ainete kogunemine takistaks igal juhul
ainevahetust.

Ajupigmendi za vanaduse vahel on siis
ki teatav kooskõla. Nagu näitavad kat
sed loomadega, lakkab vanade loomade
juures silmnähtavalt ajurakkude pigmen-
teerimine. Vanaduse oluliseks ilmuvu
seks on veevaesus elavas kehas — ole
vuses. Mida vanem on olevus, seda kui
vetum, lahjem ja mahlatum on ta. Elava
olevuse veevaesus vanaduse kasvamisel
mõjub loomulikult munavalge füüsikali-
sele-keemilisele seisukorrale. Katsed näi
tavad, et looma munavalge ollus taandub

Jõhvi alevi esimeseks meheks on muidugi alevivanem Danelevsky, kes ajab neid alevi sisemisi ja
valimisi asju. See on väga energiline härra ja ei anna naljalt kellegile alla ja protsessib kas või senatini
välja, kuid õigus peab saama jalale seatud. Alevi esimesel kodanikul on ka kenake veinitehas, mis valmistab
head märjukest.Kohtuotsusi viib täide ja ei saa aega haamrit käest panna kohtupristav Laev, kes eraelus on suur
tennise harrastaja. Isegi magades ei panevat ta reketit Mest.Ed. Saik on alevi rikkamaid ja liikuvamaid mehi, osav ärimees, kohaliku kaitseliidu ülema abi ja pata
rei pealik. Peab suuresti lugu seltskonnategevusest ja on ka muidu ja igapidi lõbus härra.Kaitseliidu malevkonda juhib Jõhvis major Tomberg. Temagi on seltskonna hing. Igalepoole jätkub warjama. Naine on targem, kuid ta peab
sellest sõjamehest ja kus ta aga käed kulge paneb, seal hakkab asi kohe liikuma. andma mehele alati mõista tema üleole-

Garnisoni ülem kolonel K o c h hoolitseb alevi julgeoleku eest, Kohapeal tuntakse teda kui osavat sõja- kut. Muidu läheb abielulaew aaa karile» ~■ ji-i i • • a. m_ xr^l. i j..i :i i. *r.""j • rvc.. < < * 9 *

takistada.
«.Majanduslik surutis ei tohi takistada

noorte inimeste abiellumist," ütleb dr.
Marie Stopes, kelle sulest on ilmunud
rida põhjapanewaid teoseid abieluprob-
leemide üle. „Mtmt mõte on see, et mv
mesed peawad sellistena abielluma, nagu
nad seda on."

„Noor tütarlaps, kes õpib wöi kusagil
töötab, wõib alati abielluda oma wäljc»
walituga. Abiellumine pole sugugi rahan.
duslik probleem. Teil pole tarwis roh>
kem riideid ega rohkem süüa sellepärast,
et olete abielus. Mõte. et inimesed, feS
abielluwad, peawad kohe korteri sisss
seadma, on ebaõige traditsioon, eriti aga
rasketel aegadel.

„Noortel inimestel, kes abielluwad,
pole tarwis mitte elada ühes majas ega
ühes linnas, waid jätkata oma elamist
nagu seni elatud. Nad wõiwad weeta
omad nädallõpnd seltsis wõi samuti jälle
omad puhkeajad. Kui juba on raha kogu-
tud, siis wõiwad nad oma kodu sisse»
seadmisele mõelda.

..täiesti olen aga proowiabielu wastu,
nagu seda mõned soowitawad. Miks?
Sellepärast, et kindlus on abielus esma-
järgulise tähtsusega. Kui teie ei kawatse
eluks ajaks abielluda, siis ei maksa teil
sellele üldse mõelda."

„Miks purunewad aga abielud?"
„Rumaluse ja enesearmastuse tõttu.

Keskmisel tütarlapsel, km ta on nägus,
on head päewad kuni on noor, oma tut-
wuse ringkonnas on ta jumaldatud, tal
on mitu austajat ja lõpuks abiellub ta
«hcga. Kuid ta on enesearmastaja ja ru-
mal. Mees on samuti enesearmastaja,
kuid ta warjab seda. Kui see lõpuks aga
wälja tuleb, järgnewad kokkupõrked ja
lahutus.

«Kodune talitus on ema töö. Suurem
osa emasid jätawad aga omad kodused
tõõd lohakile. Paljud prouad mängiwad
bridshi, jättes lapsed lapsehoidjate hoo.
leks. Nad panewad selle järele, kui wä-
hegi wõimalik, lapsed kohe kooli.

„Wähemalt kaksteist aastat peab nai-
ne end emakohustustele Pühendama.
Lihtne naine on aga parem kui n. n. ha-
ribid. Meelsamini lubaksin oma lapse
lihtsal talunaisel üles kaswatada, kui
mõnel ülikooli lõpetanud preilil, kes eriti
just kaswatusküsimustega tegelenud.
Muidugi Peab sealjuures aga nõudeks ole-
ma, et sel talunaisel on terwe emains-
tinkt.

„üldiselt peab aga ütlema, et naine on
alati targem kui mees. Kuid ta peab seda

meest ja mõistlikku inimest. Ta abikaasa pr. Koch juhtis pikemat aega Jõhvi naiskodukaitset. Nüüd ju
hib lugupeetud proua osavasti — oma autot.„Tõe ja õiguse" eest on Jõhvis väljas advokaat Vildenau — mees, kes palju käinud ja palju näinud.
Lükkab ka jõudumööda seltskondliku elu vankrit.Rahaasjandust reguleerib Jõhvis ühispanga direktor Karu, kes eraisikuna vaikne ja tagasihoidlik poiss
mees. Isegi suitsetamist pole ta veel aega saanud ära õppida.Alevisakste kirjad „rihib" õige aadressi järele minema ja tulema postkontori ülem Lepp. Rassib kait
seliidus tugevasti tööd teha ja ei põlga ka seltskondliku elu rõõmusid ja raskusi.Et Jõhvis valiteeks kord, selle eest hoolitseb politseikomissar S a 11 u m, kes on sõbralik mees — pärit

Tartumaalt.Jõhvi notariks on Kesküla. Ega temal pole kunagi aega — aina pikendab veksleid 1
Suur seltskonnainimene ja ka muidu lõbus ja lahke härra on ka L e i k.Jõhvi rahameeste ja suurtöösturite esirinnas aga sammub ärimees Luts. Suur rahamees ja rahva

mees kellel igamehe jaoks alati leidub lahke sõnake. Ja mis siis veel? Ah jah. Temal on ju nii veetlev ja
külalislahke abikaasa ning peenikest peret kah.

«ideaalne abielu on wastastikune üsal-
dusühing.

„Teiseks tähtsaks teguriks
on aga abielus hea keetmine.
Halb toitmine mõjub halwasti suguim-
pulssidele. Sellepärast Peawad naisel ole
ma teadmised toitude keemilistest ja bio-
loogilistest wäärtustest.

„Jga tütarlaps, kes käib koolis, peab
üldteadmiste! Pübendama weel suuremat
tähelepanu keemiale, füsioloogiale ja
bioloogiale, et ta wõiks aru saada keetmise
juures tekkiwmst protsessidest. Ta peak
tundma ka elementttarbotaanikat, sest ei
tanapäew süüakse palju akt* ja puuwilja."



EINOH Neetud
haridus VESTE

Et taskusopis leidus veel kaks
kümmend viis senti, avanes võima
lus istuda kohvikus. Ja seal ma teda
kohtasingi. Nimelt oma koolivenda
Vilippus Kummipuud. Oli igast kan
dist muutunud inimene priskeks. Si
gar tolgendas hambus, kuldkett lok
sus kõhul, prii jant praksus sõrmes.

„Noh, millises sa siis erakon
nas?" küsisin.

Kummipuu muheles.
„Viska ankrusse. Räägin kohe.

Ega see ime polegi, kui natuke on
nuppu otsas ja pealehakkamist."

Nii ta algas.
„Sa ju, va vahindra tead, et olin

samane räbal kui sina praegugi.
Ühes jalas kaloss, teises toasuss.
Paar korda aastas sai sooja suppi.
Magamiseks oli linna öömaja liig
luksuslik. Kõik sellest, et oli liig
palju haridust. Oli liig palju tudee-
ritud igasugu tarkusi. Oli end vae-
seks õpitud. Kaks fakulteeti ini
mene lõpetanud, kuhu sa niisuguse
koormaga end topid. Jääd vahele
igalpool. Kui avaneski kuskil või
malus, kusiti kohe : aga haridus?
Seletasid siis pikalt ja laialt, kus mi
da ja kui palju õppinud. Hakati ko
he imelikumalt vaatama. Ei, öeldi,
te väarite midagi paremat. Kahjuks
ei saa tarvitada.

Nii need aastad veeresid. Olin
Pervosvannõi juures, tead see pilve-
lõhkuja Pikal tänaval, kaks kuud
kojameheks. Nühkisin uulitsat, nii
et läikis. Aga lahti lasti. Teie, öeldi,
olevat ülikooli haridusega inimlaps.
Jaih, vastasin heasüdamlikelt ja ava
likult. Siis, vaadake, vastati, laske
jalga. Mikspärast, küsin. Jaih, vas
tati, ega muud, aga lehed hakkavad

kirjutama. Mis asja, küsin. Aga
vaat, vastatakse, et ülikooli haridu
sega inimene kojameheks. Aga mis
sest, ütlen. Ja, vastatakse, kuid
meil võib halbtusi sellest tulla.

Nii löödi mind minema. Oli hea
ots käes, aga minema löödi. Siis
sain ühe lihuniku juure selliks. Hak
kasin vorste välja vedama. Kuu aega
elasin imeuhkelt. Kosusin ülevalt
ja alt. Aga ühel päeval lihunik kü
sima : juntsu, koolis oled käind?
Olen. Lugeda oskad? Oskan. No
käi siis minema.

Tuli välja, et uhkuse asi kõik. Te
ma ise lugeda ei oska ja keeglimän-
gul hakanud teised narrima, et mis
rehkendus see ka on, kui peremees
tume ja sell haritud.

Sest ajast hakkas veel halvemini
minema. Head otsad olid käest läi
nud ja halvemaid polnud üldse näha.

Hakkasin siis ka aru pähe võtma
ja salgasin hariduse hoopis maha,
mängisin niiöelda tola. Tuli kusagil
nimi alla kirjutada, tegin kolm risti.
Vabandage ütlesin, aga nime ei
mõista kirjutada.

Ent oli jälle kõva depressiooni
ajajärk ja ärimehed tegid kõvasti
raha, ei olnud kellegi! aega mind
jutule võtta. Ainult üks nagu oleks
halastanud. Küsis kohe, et milline
haridus. Ei ole, härrad, haridust
mingisugust, vastasin. Mis te siis
oskate, küsis. Mitte kui midagi, här
rad, vastasin. Sõitke siis põrgu, va
jan ainult akadeemilise haridusega
tsentelmeni.

Säh sulle, mõtlesin. Võttis elu isu
selline laveerimine hoopis ära. Vii
maste sentide eest ostsin selgeltnä

gemise õpetuse. Et näeksin kohe
ära, kus haridust vaja, ja kus mitte.
Teaksin niiöelda orienteeruda. Sel
geltnägemise õpetusest oli see kasu,
et nägin selgelt ära, et terve see õpe
tus ei kõlbanud kuhugi.

Kolm nädalat nälginud, sain sõb
raga kokku. Ei teretanudki mind
enam, nii uhkeks oli läinud. Suure
palumise peale võttis vedu. Rääkis,
et saanud kõige uhkema otsa peale,
mis elus võib olla. Millise, küsin.
Aga vat, hakkasin hullumeelseks.
Tegin kõiksugu veidrusi, kuni viidi
Seevaldi. Kaks kuud simuleerisin
hullu, aga selle eest sai hästi süüa.
Ega ma praegugi pole terve (sõber
vaatas ettevaatlikult ringi) pole veel

Ajasin end kahele käele püsti ja
marssisin peosaali...

täitsa tervete nimekirjas. Lasevad
lahti, kuradid, kui teada saavad.
Aga linnas võib ringi käia, kui ai
nult lollusi ei tee. Ja niivõrd tark
olen, et o&kan loll olla veel paar aas
tat. Mõtle ometi, kuidas seal süüa
antakse!

Nii tark olla, et ühtlasi loll olla,
seda ka mina oskasin. Mõte oli kohe
klaar. Hulkusin niikaua tänavaid,
kui sattusin pillerkaarile. Kõlista
sin. Nägus toaneitsi lasi patseerida
sisse.

Ajasin end kahele käele püsti ja

marssisin niimoodi pidusaali. Oota
sin, millal nüüd appi hakkavad kar
juma. Ei karjunud keegi. Rahvas
oli vaimustuses. Milline, karjuti,
galantne kabareenummer. Peopere-
mehele plaksutati. See muidugi hiil
gas õnnest.

Vajus juure. Hundiratast, küsis,
oskate? Viskasin paar hundiratast.
Turnisin edaspidi ja tagurpidi. Lasin
kukerpalli ja tegin tiritamme. Kena
mad prouad hakkasid juba külge
lööma. Sportlane, küsisid. Jah,
vastasin.

Köögis anti selline maotäis, et ei
saanud enam paigast, üks kui teine
tegi uhked ettepanekud. Lubati
klouni ülikond osta ja puha. Viis
krooni õhtu pealt, muud naudingud
üle selle.

Ja näe nii ma olengi. Prouadega
igalpool kõvad suhted sees. Käin pe
rekondades klouni mängimas ja
raha muudkui tuleb. Ja kui prouadel
vaba aega, mängime igasuguseid
teisi mänge. Ega sellegi eest jää
tasuta.Ei mõtlegi enam hullumajja min
na. Kuigi saab hästi süüa seal."

Kummipuu naeratas carneralikult
ja lõi uue sigari bambusse.

„Ja mina mõtlesin, et oled era
konnas ..." laususin juhmilt.

„Saab sinnagi", vastas Kummi
puu. „Öeldi alles ükspäev, et meil lä
heb sinna selliseid turnijaid vaja.
Olen varsti tehtud mees!"

Kummipuu kutsus preili ja maksis
arve. Maksis minu eestki. Ning
tegi minekut.

Jäin mõtlema. Kui mul, kurat, ka
seda neetud haridust ei oleks!

Einoh*

Hiromaudi juures.
„2kc fõnmi-? iiin funTub ufiefc nntnumH

tele Mamüc, kelle peale teil cm nutt mõju.
Kas on öiguo?"

..Mitte põrmugi! See sõrmus kuulub mi-
uu naisele!"

*
..Mmle ometi, juba Mm näöakrt on selles!

möödas, kui ma aiMin Hcrrryle forirn. Seffxttt
aiast peale HeBkas ta koledal kombel jooma/'

„Crt see toõtmalifV Kolm näbal<j±! Rvn.
nii ei io-Ws m oma wem.
taba."

.Siin on teile ii?§ kroon, ic¥)*
De endale sellega üks lõbus päew,"

«Tänan wäga, armuline prsua.
Hoian selle endale talweks."

„ Mispärast siis sust talwek-5?"
„Siis on hästi lühikesed pae-

tvad.*
*

on ainuke, mis teeb im-
tftefe nooreks!"

„Kui>d mured, kurdks wiina km-
nimtrMa, teeload inimese jälle
uueSbi tvanaks."

Hr

Wäike Anni tuleb maaK suwe-
puhkuselt koju ja seletab emale
smrre suuga:

„Küll need kanad an ikka xuma*
lad. Ra munewad sust siis Mge
rohkem mune, kui need on oda-
wad."

*
,.Kõige meelsamini Mvöts ma

oma toa wNja mõnele malemän
gijale."

„VKkspärast just malemangi--
jaur

..Olen kuulnud, et need lngu-
tvad paigast alles pärast piksnat
jarelmõtlemist."

G
^Milline tore maa on see Hol-

landi! Meie ostsime endale tore-
da weskl"

„Kas tvesi- wöi tuuleweski?"
„KoHtviweski,"

G
Juut kutsutakse politseisse ja

nõutakse temalt teada, kus ta oli
15. septembril kella 11 asal.

Wastab juut: „Kus ma siis
tffo olin, hr. komissar! Oma tvoo-
dis olin, ühe silmaga waatasin
kella ia teisena kalendrit."

„WälMiindajad'

teheS wahetewahel, läMwaiS kalosscS, kardetawoid lmppeid,
sest igale poole oli toonud sügis pori.See päew, nagu kõik tawalised sügispäevad, oli Lei
lile wõigas. Rõhutas see ju ilmselt, liigagi jämedalt, pa
ratamatut kadu. Paljastas kõigi silme ees ootama. halas-
tamatu surma. Mängis kõige osawamalt surmaeelse tra
göödia ja südantlõhestava agoonia. Tõesti, hirmus oli see
kahekordne sügis — sügis looduses ia tema hinges. Loo
dus wõis surreS olla weel õnnelik, tal oli ju kindlaid loo-
tusi kewadele — uuele elule — jälle ärkamisele, kuid hing
pidi waidi leppima trööstitus kahtlusega: — wõib olla,
wõib olla ka mitte? ... Praegu polnud ju Leilil weel min-
git põhjust kahelda kord saabuwas, täielikus õnnes, sest
Hendrik oli ju waid ajutiselt ära. Wõib olla, leiab seal
tööd, nagu omas kirjas teatas, ja wiid temagi wöörsile.
Wõib ka olla, et tuleb juba tagasi homme, ülehomme ...?
Aga? ... ta ei julenud korraga sellele mõelda — kui ta
wiimaks hukkub? ... Wõõrsil on ju tuhandeid raskusi,
tuhandeid hädaohte, piinu ... I Sarnased mõtted äratasid
hinges jällegi walude massi. Keegi nagu wägisi imes sllnra-
nurgisse pisarparleid. Walusaid ohkeid Põgenes auruseSse
septembrisse. Inimesi tuli wastu, kuid oli õnn, et keegi
ei maadelnud teda. Igaüks wist wõitles, viimse hingega,
oma mureseljatäiega. Nüüd oligi ta ajalehe toimetuse ees.
Waja teha weel rõõmus nägu ja astuda sisse. Asjaajaja
preili oli wäga lahke ja seletas, ta olewat ainult viies,
keS selle Ae täna pärinud, ning andis aadressi: kino Pathc-
Palaee direktor, Harju tän. 10. — Leili kuuldust oli veidi
pettunud, sest direktorite ees tundis ta alati salapärast
hirmu. Selline kummaline hirm oli alanud juba kooli-
direktori ees, kes teda oli kord näpistanud lõuast. Kuid
siiski, ta Pidi minema, Pidi leidma tõöhs, rahuldust, rahu.
Hing sundis seda, waim nõudis ja rahagi polnud enam
palju.Leidis otsitawa maja. Kõlistas. Meetripikkune, hiire-
näoga, kõbe wanaeit awas ukse, naeratades paljuteadvalt.
Leili kõhkles wiiwu.„Wõite julgesti sisse astuda, prouat Pvle kodus," scle-
tas wanaeit salakavala naeratusega.Lelli tahtis juba Selda: „Head tervist!" ja nmma, aga
samal vwmendil awanes üks toaustest ja väikene Mnetaw
kerapea sirutas end uudistavalt üle suure kõhu.

„Wadand»st, preili, kas tulite kvha Pärast?" jorises
imelahke hääl Leili körwus.Leili ei waStanud kohe. Tal polnud weel selgust seisu-
korrast, ega teadnud, mida mõelda neist inimesist. Hinges
-AMt manitses ja hoiatas keegi teda ettevaatusele.
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Vfll.
Wiisakas nctit võib leida

teenistust.
Küsida flt., „Wiisakas".

Kee oli ju tõesti ime, leida praegusajal tZKpaNumist
ajalehes, kuid sim ta a!i... Leili luges weel kord ja lasi
siis ajalehe langeda sülle, wahtidt!? tardunult läbi roheliste
raamidega akna nelinurga porisele tänawale.

Ta nägu oli, wiimaSte raskete clamuõtc läbi, muutu
nud kahwatuks ja tõsiseks. Suukese nmber, mis paistis
kahwatus näos kui awatud süda, seistes urnid nngu alaliselt
stardiwalmis, nutuks, vlid kadunud mceldiwad ja wallatnd
lohukesed, asetudes mure kõtverate kiprjoonekestega. Suured,
lapselikud siuisilmad vlid muutunud kui muredeallikakS,
millede läte au sügawamas hingokambris. Need knrwad.
tõsised silmad neid ci suutnud keegi taluda, keeqi
neid mõista. Reid oli tuba uagu täis, nende sinihelgest läi-
kest põles kogu ruum. Põles ia muutus mustaks ?«i teina--
koor, kattes murede pisaraid.Uuesti tõstis ta lehe, luges korra kuulutust, ise mõcl-
des: „Jah, ma läl?en ja küsin iarele. Wahest ehk õnnestub
leida tood."t^ga tal poleks pruukinudki praegu weel töötad» ju
arst oli seda, mõneks ajaks, isegi keelanud, kuid ta piiua-
tud hing nõudis setza. Nõudis ja tungiwalt, et mitte kui-
wada rusuwaist igatsusist Hendreku järele. Mehe järele,
kes oli ta elu mõtteks, selle sisuks. Kelleta poleks tal enam
ei tundeid ega mõtteid; surma ega elu, armastust ega pettu-
musi. Hendrek oli ta jumal ja kurat, taewas ja põrgu.
Wägewamana näis ta talle kui loodu? jn saladusMumaua
kui saatus, sest et armastas teda kõigist eiiam. MM ta
teda armastab? Ta ei mõistnud. Kooliplikana oli alati
kartnud saada naerukraurpe, kui teised kõnelesid armastu
sest. Armastada üht poissi — päh? Niisuguseid jõhkraid,
karedaloomulist, sõimawaid ja kakelda armastawaid poisi-
kolakaid. ArwaS siis, enne wõiks armuda mõnda looma,
nii, et kas wõta wöi elu. Näiteks, kas wöi waiksesse puud--
ttsse. Tal ometi ilus karw, sitsib ja oÄab küsida leiva.
Kuid, mis üks poiss — tikub waid! käperdama. Suid nSud
»li temalgi armastusewang, heidetud pealegi selle wangla
Mge piinarohkemasse kolkasse. Mis oli ta kõik hiugeliselt
elanud läbi, ajast, kus sai Heudrekult tahkuuustelcgrnmmi.
Ei mäletagi, kuidas lahkus haiglast. Sorides ajude mine'
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10
Uudisleht

5 mlkvallimeest Kaunase arestimajas.
Eesti rahumsmeeskomia silmapaistwamaid saawutus. Balti turniirilt.

Eesti ialjipalliliidu juhatud omal wiimasel koosolekul otsustas tingimusi karistada tcr-
welt 9 rahwusmangijat, kes Balti turniiri päcwil Kaunases küllaldaselt tarwiliscl määral
ei pidanud silmas distsipliininõudeid. Karistuse motiiwid ei ole kahjuks awalikkusele teada.
Küll aga liignwnA pealinna jalqpallimimcste peres ringi otse muinasjutulised lood Kau-
nasc „wäiiitcgudest", millest mõne mahlakama awaldame allpool. .Kui rahwusmän.qijaid
karistati samade seikluste eest, mis meilegi teatamaks tehtud, siis on asi korras ja jääb waid
soowida, et jalnpalliliidu juhatus, kes pea terwes koosseisus tegi Kaunase reisu kaasa, ka
omade patukeste suhtes mäln wiirskendaks ja endale wastawa karistuse määraks.

Igatepidi lõhkiläinud tänawust Balti tiir-
niiri mindi Eesti poolt woitma suure, hal-
looga. Kaheksajeistkmumend inängijat ja ligi
liintiiicfottb esindajat ioiibic* Kaunasesse ter-
>velt 36 tundi enne turniiri alqust, ct tarlvi-
liscl määral ..akklimatiseeruda". ^uba Ho-
telli saabumisel paudi maksma niiwörd kõiva
distsipliin, ct

isegi keelati kaardimäng.
Pallimcestc hulgas ivaga leivinud bridshi
mängiti salaja, et kuidagi aega surnn?s lüüa,
sest nniude zncclclahutliste eest polnud liit
hoolitsenud. Ilm oli wäljas udune ja rõske,
nii et pikemal aega jalutada ja linna waa-
data polnud ka mingit inõict.

Mida iväheul oli hoolitsetud meeste meelte
lahutuse eest, seda unigawamak^ ja naudita-
wanmks tegi omale olemise ,.Eesti rahwus
meeskonna csindajatckogu Balti turniiril"
inii Mõiks nimetada meeskonnaga kaasasoit-
nud teiielinskite armeed). Päeival kongre.?-
ntati ja ööseti puhati raskest päew-'wöst
kuskil öölokaalis. Esindajaid nägid mehed
üldse uiiword hariva, ci

üks neist ristiti lihtsalt „Ndumäe ku-
ningaks",

keda wanajutn järele ka mirte just wäga tihti
ei nähtud.

Mängijate meeled ajas äretvilc eriti tur-
niiri kolmandal Päeival kõikidele esindajaile
korraldatud tutwumissõit .^'aunasest km.
ceinal asuivasse õlletehasesse. Vlceskond jäi
täiesti omapead, samal ajal aga

esindajad õlletehases tõstsid napsiflanst
ja pid-ind wägewaid kiidukõnesid õlle-

tehase direktoreile.
kaunasesse saabu ii tagasi tugema hiline-

misega. kuigi õilsas meeleolud. Cn juba
fititu selleit olnud, ct turniiri ioahekohtunik
oli trtblisti purjus, kuid et ka mõlemad eest-
lastest piirikohtunikud mitte just wäga kiud-
lalt jalgel ei seisund, see pole liialdus ega
ka wäga suur nudis.

Mi? ime siiv, et peale turniiri lõppu ka
meeskonna kangemad tuusad

omi wöimcid mitmesuguste elunähete
alal hakkasid nwaldama

ning esindajatega konkurentsi pidama. Ja sel-
leS jäid mitmeid öid pummeldanud ja selle-
tõttu Mäsinud esindajad mängumeestest kau-
gele lncthct . . .

Wiimasel õhtul (peale Eesti-Leedu kor-
damismatshi) lõid peaaegu Mangispeetud
mängijate meeled särama, millele Leedu naps
omajagu hiilgust juure audis. Weel enue kui
lõppes leedulaste poolt meie meeskonna auks
autud õhtusöök, hakkas mängijaid ükshaawal
laua juurest kaduma. Muidugi oli kõigil üks
ja sama ivana mõte — waadata. kuidas Kau
nas ka öösel elab.

Kuid uähtawasti hindasid meie mängijad
leedulaste lahkust uatukene iile, sest hotellist
lahkudes ja koju siirdudes, sattusid mitmed
ja nimekad rähmusmceskonna mängijad ei ku-
sagile. mnjale, kui ...

Kaunase arestikambrisse.
Sellise teekonna põhjust pole raske seletada,
kui ivõtta arwesse ühe õnnelikult kojusaa^
bunn lauset:„Ki',ll andsime. Laisives alejal (Kaunase
Peatänaiv) oli mehi koogus maa?!"

üks wärskemaid ednriwi mehi sai isegi sel
lise tembuga hakkama, et, kaaslaste Poolt Mä
nni hotelliukse ette tassituna, rebis end nende
käest lahti japistis lööittinanksthnle tagasi.
Hiljem tuli meest koos teistega osta wälja
arestimajast.

Hommikuks olid kadunud lambakesed koos,
vnudus aiuult kaks. Kaks kõige nimekamat ja
Inanveetiliuat mängijat, uks ,,Spordist", teine
7^K'it. Paar miuntit enue rongi lahkumist
saabusid nemadki. Olid ka käinud .,kõige
liha" teed, s. o. arestimaja?. Mehed teadsid
rääkida, et neid peetud kommunistideks ja
sellep wiidud kinni. Mine tea ...

üldse tegid Kaunase arestikambrile tol
ööl wisiite wiis Eesti rahNntsmänaijat,

milline ariv ei ole just eriti aukartustäratav
küll aaa ka^bjatsusivöäriline. Kuid igatahes
- - r a h w u s m e e sk o n n a parimaid

saaivutusi tänawuselBaltitur-
n i i r i I.Ka munawiskamisega lõikas ü-ks jalgpalli-
noorureid Kaunases loorbereid. Hommiksöögi-
lauas wihastas too noormees ühe oma kaaS-
mängija iile uiiwõrd, ct

haaras laualt Pehmekskeedetud muna ja
wiskas sellega,

kuid jällegi nii õnnetult, et trchwas leedu-
lasest-esiudaja nõelasilmast tulnud kuue ra-
batti, millelt munarebu pika ja weniwa
joana , alla tilkus.

Et pukett aleks täielik, peab märkima ühe
nooruri katset oma piletiga sõpra Riiast Tal-
liuua sokutada jalgpallimeeste sildi all, mil-
ine katse aga ebaõnnestus.

Nii et meeskond oli kõigiti oina esindajate-
armee tvääriliue. Et aga nüüd esindajad
mängijaid karistasid, endid aga mitte, see
muidugi tekitab Paksu Merd.

Aga kust seda õigust ikka otsida.

Poksimeister Roman Kuum M
dab Võistlema Soome ja Rootsi.

Eesti poolraskekaalu poksimeister Roman
Kuura sai eile Soome TööliZPordi Liidult
kutse wõtta osa Soome suurtest rabivuswahe-
listest pokntvõistlustest Helsingis, Wiibuns ja
Turus. Sportlane sõid-ab Soome tulewa
kuu al<zul. kust biljcin Rootsi läbeb Inõistle-
ma. Poksimeistriga sõidab kaasa ka ta ivärs-
ke abikaasa. Võistlused kestaivad 3—4 päe-
!va ja kobtamiü on Kuural umbes neli.

„Estoma" Võistleb täna Tartus.
..Estonia" jalgpallimeeskond sõitis lau-

päeival Tartu, kus ta täna, pübapäewal Mõist--
leb sealse. ..Olümpiaga". Wõistlus pectakst
sõprusmänguna.

Tcatawasti Tartu ..Olümpia" tuli täna-
wuseks A klassi meistriks ja stardib tuletval
aastal juba liiduklassi^. Kiina ..Estonia"
liiduklassis samuti uustulnuk ialles tänaivu^
sest aastast alates), tõotab nende kahe Ben-
iamiui kobtaunne kujuneda Tartu jalgpalli-
sõpradele hooaja põuetvamaks pallnündmu-
seks.

ISffill

Uuendage „Uudislehe" tellimisi!
15. septembrist.
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.Sport" peab täna kaks Võist

lust! ,Kell 1 päewal Helsingis, kell 5 P. l.
Tallinnas.

W.-s. ..Spordi" jalgpallimeeskond tuleb
räna, pühapäewal toime ^ otse amcerrkalrru
wõlstlnstihedusega. Nimelt Pcawad sun-
ivalged täna kaks wõistlust — uhe kodumaal
ja teise koguni Soomes. .Hommikul lendab meeskond Helsingi, kus
kell 1 päeival ivõistleb sealse „Pallosenraga .
Kohe pärast wõistlust asub meeskond _ m\nu*
kisse ja leudab Tallinna tagasi, kus zuba kell
6 p. l. staadionil kohtab esitvõistluste saT,as
ÜftarMa Tennis-Hokiklnbiga.

See on esimene omasaruane juhtmn mere
palliajaloos. Milliseks knjnnewad seeznu-
res meeskoiiua wõistlustulenmsed, seda ooda-
takse meie spordiringkondades praegu aru-
saadaMa hniviga^
Keskkoolide eswõistlused jätku-

wad täna.
Tallinna keskkoolide esiwõistlnsed kerge jõus-

rikus, mis algasid staadionil reedel.^ ning jat-
küsid laupäeival, lõpeivad täna. pühapäewal.
Täna on wõistlus!e kaivas:Naiste A klassis — 100 mtr. lõppjooks.
400 mtr.. kaugushüpe, kettaheide ja kuuli-
tõuge: naiste B kl. — fiO mtr. lõpp jooks, 200
nrtr. lõpp jooks, 4X 60 teatejooks, kariMS-
büpe ja kuulitõuge.Meeste eriklassis — 110 rmr, tõkkejooksu
lõpp jooks, 4X100 teatejooks, 1600 rntr.;
teiwashüpe, ja kuulitõuge' meeste A. il._ —■
60 mtr. tõkkejooksu lõppjooks, 200 mtr. kop?!-
jooks. 1000 mtr. kaugushüpe ja odaheÄe;
B kl. — 60 mtr. lõppjooks. 200 nrtr. lõpp
jooks ja kettaheide.Wõistlusad peetakse staadionil ja algatvaiv
'ä:-<T. vühaväewal kell 11 hommiku.l.

WäikeselMde karikamängudel
juhib „Witjas".

Väikeseltiide lvahelistel karikalvõistlustel
jalgpallis andsid wiimased kohtamised järg-
i\v)i tulemusi:..Witjas" wõitis Nõmme „Kalju" 5:0 ja
„Wisadus" ..Hõimla" 3:1.

Praegu juhib karikamängudel ..Wrtjas".
kellel 1 peetud wõistluse järele 11 punkti, wä-
rawatesuhe 2o:7\ 2) „Visadus" 10 puukti,
7 mängu, wärawatesube 11:6; 3) Kohila
..Pünwus" 9 p., 6 nt., ws. 17:6; 4") „Hoim-
let" 8 p., 7 m., ws. 20:10; o) ÜEZ!ÜTO.

Järgmised mängud samas sarjas on: lau-
päeival kell .? p. l. TJK wäljal Lutheri
NMKü ja „Russ"; pühapäcN>al kell 11 hom-
m>kul ,.Kaletvi" wäljal „Wisadus" —
NMKit: samal päewal kell 5 p. l. TJK tväl-
i al ..Piis' wil s " —-,. H õ imla ".

Põllutööministeermm — „Waba
Maa"

wöistluscd jalgpallis laupäewal.
Laupäewa pärastlõunal, kell %5 pidi „Ka-

lemi" wäljal peetama jalgpalliwoistlus põl-
lutööunuistceriumi ja „Waba Maa" mees-
kandade wahel. Oodati ualjaküllast palli-
iveeretansist.

I

wikutolmuZ, leidis siiski, olcwat kuulnud arsti ütlewat,
olewat nüüd täiesti terwc. Oli tänutundcst siis tahtnud
naeratada sellele, kuid tundis luniJ», kuis hangus suu ning
hambad lõgisesid nagu külutast.

Qde oli saatnud teda zikseni, mispeale tahtnud teda
rõõmsalt tänada, knid oli puhkenud nutma. Ta ei tajunud
enam, mida soowis, mis tundis, kuhu läks. Wajus waiH
kusagile. Libises. Pea ja süda olid nii rasked, et nihkusid
normaalsuse tasakaalu punktist; wajnsid, wedadeS ka jalgu

| ja keha järele. Kas oligi tal weel ihu, wõi ainult hing?
Oli ta ju haiglas: suured walged toad, walged woodid, ival-

f ged linad, walgcks pödeuud haiged ja walge siit woodi
} peatsis, kuhlt wahek luärgiti musti riste.. . Wõib olla.
^ suri ...? Eut kui suri, miks kõnnib siis weel porisel täna-
| toal. Wõiks tõusta õhku, otsida üles Hendreku jn imeda
I end kui kann tema hinge. Ainult tema hinges oleks tal§ taewas, kõigi ta pühaduste ja igawese eluga. Mäletas ka,
x oli jõndnnd siis kuidagi mere ääre. See oli mühisenud
% wõiinsalt ja tormiselt, kuid ta binge tualude kohilt oli häwi-
% tanud selle. Walged kajakad vlid püüdnud kisades lainete

wahukroonidest kalu, kuid ta polnud näinud neid, sest Pisa-
raid ripnes pidewalt ta pikil silmaripsmeil, kui kallimaid
pärleid. — Sinna läks ta .. .f Sinna ...? — Oli õhanud,
ahwardabes Pilguga merd mis tõukas ta jalakesile ivaid
häwinenud laruelnipn. Ta oli katsunud siis wett, nagu ta-
haks teha kindlaks, kas need wuod on küllalt wõimdned
taluma Hendrekut. Suudelnud siis näppe kuiwaks s»o/a-
sest mercwecst, sest seegi oli wõrratu armas — talus see
ju ta kallimat. Wastu õhtut oli siirdunud tagasi linna.
Pea walntas rohkest nutust, körwus hundas tormipahin.
Ajnd tundsid tuimadena, kui puujuured. Südant tarwitas
amor, ent mälude nõeltepadjaks. Kaua oli otsinud siis tä-
nawat ja maja, kus elnnud kostilapsena palju aastaid, kui
oli weel kooliplika. Knid ta ei leidnud neid, olgugi, et
tundis linna sama hästi kui oma käekotti. Politsei oli
lõpnks olnud nii lahke ja juhatanud ta sinna, pärides, kas ta
pole ehk haige ja soowiv autot. „Ei, ei ole," oli wastanud.

tõesti, tas polnud kohta, mis oleks olnud haige. Mis
oli olid waid süüsiliscs olematuses, hingeliste walude
inilionkordses keras. Majaproua, nagu ikka. lahke jn lõbus,
M meeleldi öelnud talle: „Tere tulemast:" - koheldes
Ird» fni tinin last. ON nfnl hiicMnn»!;, »t.B I; nii '«««"»":l"k siis ntniniinb, ct sct>« «tet Wtiimnt» O i
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kunud wälja ttlt weidralt, avitnlt. et majaproua, kes tundis
teda kui alati rõõmsat, mallnt.it jn nnljn armastiwat last,
pidas ta tänast ülalpidamist naljaks.

Lu«sed ja täis tühjust olid Leilil ka järgticwird päewad.
Ta lehwis nagu murede must wari aegade sünnis ja kaos.
Walude kihaw, ääretu mass ta hinges hakkas aeg-ajalt
jahenema, pugedes lõpuks kesta, millest läbi, wabadusse, ci
saanud sinna suletud Piinad, aga millesse ei Pääsenud ka
uudiseid. Hing jäi walutawaks, salapäraseks, omaette maa-
ilmaks. Mis aga olew aeg sünnitas wäljaspool seda, oli
harilik, tuim ja argipäine. Nii oli weerenud kosmosesse
Päewi waludes surewaid, protestiwaid.. Oli tahtnud neid
Maigistada tööga, käies seda otsimas siin ja seal, esitledes
igale alandliku palwe, kuid igalt poolt öeldi lakooniline:
„Ei." Ehk paremal juhul, Paluti wiisakalt, astuda sisse
korra järgmisel nädalal. Oli sorinud ka igapäew ajalehis,
kust üsna harwa, weel, nagu imet, wõis leida tööpakkumisi,
kuid sealtki midagi ei leidnud. Oli kull wahetewahel mö-
ningai!^ kuulutusi, kus Pakuti teenistust, kuid need olid kõik
sarnased, kahtlased ... Nagu oli kuulnud: — elumeestelt,
kes sooritasid telgitaguseid rasputinlikke stseene. Wahel oli
leidnud ka mõningaid ustawaid tööpakkumisi, kuid minnes
kohale, oli leidnud alati eest mitukümmend hästi riieta-
tud jn punderdatui» preilit, terwitamas teda wihaste pil-
kudcga.See tänane kuulutus näis olcwat jälle üks ustawamaid.
^ah, ta läheb ning katsnb weel kord. Ehk on tal see kord
õnne. Laanesaarele, pisikesesse sannahntti, kus elanud
Maaliga enne Hendreku sõjast saabumist, tagasi minna ta
ei tahtnud, sest sattumine uuesti sinna, kus olnud kord para-
diis, purustaks täiesti ta südame. Ei. sinna ei wõi ta
mi»ma! Aga ometi ...? Wahest see walu, mis tunneks
seal, oleks ehk armsam ja talutawam? Seal ju ohkab iga
ese Hendrekust. Laane mühinast hoowab ta hinge. Põldude
mustendusest ta mõtteid, soo korinast ja rabade Minast ta
mured ja piinad. Wõib olla, lähen sinna? Hakkas juba
kahtlema omas. Õieti, weel segane palamast armastusest,
ta ci teadnud mida tahab, wõi kus olla...

Leili wõttis oma kübara ja käekoti. Heitis weel kor-
raks pilan peeglisse, tolmutadeS puudriga tillukese nina ja
laks. Wäljas oli wettind ja aurune september. Sip-sav,
siv-sap. kukkus alasti puilt laiuu piisku, warisenud lehtede
kollasesse. Harak istus kõdunennd Plangul ja wäristas oma
Pikka saba. Ta oli nähtawasti arbiitriks, sest wares püstis
tänawal wärske hobusesõnniku huniku juures hakiaa rinBa,
lärmates ise seeinures nagu tsirkuse maadlejad. Inimesed
olid Pugenud juba palitnisse ja liikusid ähkides ja kiiresti,
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Pisike. Jaan tahab minna ki-
nosse ja tuleb ema juure raha kü-
sima.

„Mine küsi ise isa käest raha,"
soowitab ema.

..Mine juba sina," arwab poiss.
„Sina tunned teda ju kauem kui
mina."

*
„Sa oleksid pidanud kuulma

tänast jutlust!"
..Millest siis õpetaja kõneles?"
„Ta kirjeldas põrgut. Seal ae-

takse inimesed warda otsa ja kör--
wetatakse neid suure tule peal?"

..Lollus! Seda ei kannata ju
ükski inimene wälja."

*
»Ema. kas ci jutustanud mil

jonär. et tulemaalased ei kanna
riideid?"

«Jah. mu laps. rääkis küll."
..Kuid mikspärast laskis isa fiis

püksinööbi korjanduskarpi?"
*

Juut palus ühe ilusa neiu Tatt.
..Ma ei armasta teid sa ei

mõtlegi teiega abielluda." wastab
neiu.

Juut paneb käe oma südamele,
ohkab ja lausub:

„Teie teete mind nii õnnetmks.
ma tapaksin enda. kui praegu po-
Ms just riidemüügi hooaeg!"

*
Wollil on juba annnugt nn-

dagl Leidaga.
Sellest hoolimata, et Le!d- °n

Ma abielus.
Kadestan Leida meest," ütleb,Wollr. >

«Kadestad?"
Ta wõib ennast Leidast

tvabemali lahutada lasta."
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(5. Ihk. järg.)
_ Lõpuks kirjutas komissar siiski mulle

sõiduloa wälja, nagu tahtes näidata, et
„hnlluga" pole midagi peale hakata..
Sõitsin kiiresti Narwa. Mu ema oli

tõesti haawatud ja warsti Põgenesid pu-
nawäelased. Mina jäin Eestisse, kuna ei
soowinud enam tagasi punaste sekka.

Kord läks mul kaduma üks wäga täh.
tis dokument. Otsisin ja kaotasin juba
lootuse leidmiseks. Seal kostis mu kõr-
wu hääl:

„Mine wälja. Leiad dokumendi
kuuri ukse juurest."

Muidugi leidsin sealt, kuhu mind juha-
tati. Palju on mul olnud selliseid pisikesi
selgeltnägemise juhuseid ja kõik on need
tõeks osutunud. Praegu waatan iga wa-
na-aasta õhtul pooleli wett täis olewasse
weeklaasi ja ma näen kõik, mis muga juh-
tub, ja mis teen eelolewal aastal.

Ka see, et täna siin teie toimetuses
olen, oli mul ammugi teada.

Minuga ei juhtu enam midagi seesugust,
mida ma ette ei näeks ehk ette ei teaks.
Ma ei aima, waid ma tean täpselt.

Siiski olen näinud nägemust, mis on
nii õudne, et ma sellele ei julge mõeldagi.
Palun alati, et see kunagi ei täituks
tõelises elus. Mu õudseim nägemus oli
nii:

Nägin wõllaft.
Kunagi warem elus pole ma wõllast näi-
nud. Võlla alla toodi inimesi poomisele.
Nad olid hirmunud ja jõuetud. Kogu

nende olemus oli hale ja wäljendas pa-
ratamata alistumist saatuse tahtele. Waid
üks näis olewat mehine, kõndis trotsi-
walt, pea püsti ja waade julge.

Temale pandi esimesena silmus kaela
ja — tõmmati wõlla. Kõigi teiSte näheS.
Ja nii kõik järgimööda: mitu wäljatveni-
tatud õudset laipa rippus ridastikku, j—
Ning siis toodi weel üks surmale mõis-
tetu. See oli wäiksem ja nõrgem kui ta
hukatud saatuse-kaaslased. Ta oli naiste-
rahwas, riietatud triibulisteSse roiwa>'«
tesse.

Tal näis olewat pöörane hirm
kõige selle ees, mis teda järgmisel hetkel
ootas. Ta palus, tõstis palutvalt silmad
ülesse ja siis — siis ma nägin, et too

surmale määratu olen mina ise . . .
Segasin klaasis wee. Ei julenud waa-

delda mu enda poomist.
Ma ei tea, kas see tõesti läheb ükskord

täide... Wõibolla,
et siiski ei lähe täide,

ehk ongi juba täitunud, sest warsti Peale
selle sattusid kohtu alla kaks minu tutta-
wat, kellest ühele mõisteti 4 kuud wan-
gistust.

Minu nägemused on mind mõnikord
wiinud kaugele wõõrsile, näiteks Argen
tiinasse, kus elab üks mu sugulasi. Olen
teda seal näinud nii elawalt ja selgelt, et
oleksin temaga peaaegu rääkida wõinud.

Nägiu selgelt Buenos-AiresN
sadamat, selle linna kõrgeid maju ja ela-
wat liiklemist, just nagu oleksin seal wii-
binud oma tõelise isikuga.

Palju on mul nägemusi, kõigest ei
jõua jutustadagi. Ka seda teadsin ma am-
mu ette, et üks mu sõbratarisid, endine

elurõõmus Narwa teatri näitleja,
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Pö itrea d : Kuulus wanaaegne wiiuli-
meister. 5) Metsanurga jutt. 8) Pidulik. 9)
Eesti tõstja. 10) Kalapüügiriist. 12) Silmus.
13) Suurte raskuste tösteaöinõu. 16) Troo-
pika wäiitikasw. 17) On weel waia. 20) Ko
dulind. Zi) Piir. Matemaatiline termin.
24) Tütarlapse nimi. 25) Mõõteirhik. 26)
Ehteasi. 27) Kasulik.Püstread: 1) Autosirma. 2) Waikne,
lahke. 3) Türgi mehenimi. 4) SSdnrisaapad.
5) Brawuur, elegantne hoog. 6) KÄflsõna
endale. 7) Meelvliigutuse sagedane. 11)
Kristuse weri kestaja legendides. 14) Heli-
Jooja (läättfteš) kaasnähe. 15) Kuulsa füüsiku
eesnimi. 16) On merel. 18) Naise nimi. 19)
Mänguasi. 22) Kunas. 23. Signaal.

astub baptisti usku
ja loobub senisest elukutsest.

Ma tahaksin täiendada end, et oma
selgeltnägemisega wõiksin

inimestele kasu tuua.
Tahaksin endale Inglismaalt tellida sel-
gest klaasist kuuli, mille abil olewat sel-
geltnägemine kõige hõlpsam."

Nii jutustas too naine Narwast. Wõib-
olla on temal õigus, sest maailmas on
niipalju saladuslikke asju ja seletamata
nähteid.

„See rohi muitfbdö teile suitsetamise wasti-
kuks. Warsti ei suitseta teie enam!"

„Kuid teie ise ju suitsetate?"
„Aga km teie teairs kui wcrstik see mulle

on!"
*

„öelQe mulle, kas teete pansioni mulle siis
odawamaiks, fui ma jään terweks nädalaks?"

Kelner: ^Seda ei tea ma teile öelda, sest
nvi kauaks pole meile weel keegi jäänud".

*
„Kui teie mulle annade kovlvi, siis suren

ma!"Neiu andis talle kvvwi. 70 aastat hilljem
suri ta tõesti. *

„Kas teie teate ka midagi kanadelt?"
„Ja kuidas weel. Igal pühapäewal söön ma

Me lkana ära."
*

Peetrile tuli maalt koju ja jutustab:
... „neil oli Äks imslikk loom, kui nad seda
kõhu alt siügaisid, siis tuli sealt piim wälja."

*
Hiinlane on oma sõbra, ameeriklase, juure?

New-Dorgis külas. Ameeriklane näitab oma
kollasele sõbrale suure linna nägemiswäär-
susi. Lõpuks wiib ameeriklane oma sõbra
maa-alulse raudtee vongi ja ütleb :

„ Sellega sõites hoiame aega kokku kolm
minutit."

Küsib siis hiinlane elutargalt naeratades:
„Aga mida hakkame siis peale nende kol-

me kokkuhoitud minutiga?"
*

„Teie naine on ju ometi arst! Mikspärast
ei lase teie ennast tema poolt arstida?"

„See läheb mulle liig kalliks. Ta kirjutas
mulle katarrirawimiseks reisi lõunamaale —
muidugi tema saatel."

Tellige.Maaleht" 15. septembrist

Äri intelligent-tööalariel tegutsevate isikute abi
andmise Ühing „OMAABI"

korraldab 7.-22. oktoobrini 1933. a.

£ksktir^0oni
Berlin

Sõiduhind ühes wiisumi ja passiga sinna ja tagasi Kr. 50.-
Sõitjate arv piiratud.

Teateid ja pileteid saab Ühingu ruumes Wiru tän. 8, tel 469-22,
kella 11—1. — Ülesandmist Võetakse wastu kuni 25. skp.

Palmi la olMd
annavad seebile erilise väärtuse.
Meie .Palmõli Saunaseep" si
saldab peale teiste ainete neid
õlisid ja selletõttu on ta saa
nud kõigi lemmikseebiks. Peale
pehme Ja rikkaliku vahu omab

ta meeldiva, peene lõhna.
Proovis© ja otsustage ise!
Ostmisel nõudke,,Veronika
Palmõli

sauna«
seepi".

Hoidke
Järelaim-

duste eest.

Tarto lo ümbruskonna naispere, külastage

Xaty £bert'i daamide juuksetööstust
LoMmine 25 senti. Kulmude-ripsmete wärwimine 25 senti.
Eeskujulik poisipea lõikamine jne. Töö headuse eest wastutus

Loupäewaks ettetellimine soowitaw.
Tartu, Roosi tän. 39. Telefon 6-16.

ürse mõelge kaua
kuidas oma

ülikondi, hleife |a palituid
veel kandmisevõimeliseks teha, sest need uuen
dab Teile väikse tasu eest üle Tallinna tuntud
keemiline riietepuKinstus, värvimise

ja dekateerimise tööstus

Union"
Väike Karja tän. 1 (Passaazhi hoovis),

feS. 444*99.

„MziS lampidega"
Aug. Mälk'i

Näitejuht
Dekoraat. -

Põlwas
Räpinas
Wertoras
Pelseris
WSrus
Amslas
Kanepis
Tsirgulinnas
Tõrwae
Malgas
Otepääl
Rõngus
Watgutas
Elwas
Tartus

komöödia 3 waat.
Karl Otto.

- Iosep
laup.
pühap.
teisip
kolmap.
neljap.
reedel
laup.
pühap.
teisip.
kolmap.
neljap.
reedel
laup.
pühap.
eemasp.

Karell.
16. fept.
17. „
19. „
20. .
21. „
22. „
23. „
24. ,
26. „27. .
28. „
29. -
30. „

1. ott.
2. .

Algus kell 20 õhtul.

s
n

teatri ilogitls

H. Wisnapuu traagiComÖoöu
4-s waatuses.

Näitejuht — Rud. Klein.
Dekoraat. — B. Rosenwald.

Tarwastus laup. 16. sept.Abjas pühap. 17. „
Mõisakülas teisip. 19. „
Kil. Nõmmel kolmap. 20. „
Pärnus neljap. 21. „Sindis reedel 22. „lotis laup 83. „Wändras pühap. 24. „
Raplas. esmasp. 25. »

Algus kell 20 õhtul-

Tallinna raadiojaama
saatekawa.

Teisipäewal, 19. sept.
17.45: Reklaami ja heli-

plaate. — 18.00: Wälismaisi
päcwamtdiseid. — 18.15: Las
tetuni». — 18.45: Kodumaist
päevauudiseid. — 19.00 Heli
plaate. — 19.30: Arthur Sik
ke» berg: ^Ekskursioon teatri
minewikku". 1. loeng: „Antiik
teater". — 20.00: ülekanne
Tartust. — 20.05: Kontsert.
Juh. R. Palm. Wahepeal soo-
loettekandeid heliplaatidelt. —
21.00: Esperantokeelne niidala-
kroonika. — 21,10: Kontserdi
järg. — 21.30: Heliplaate.

Tartu raadiojaama
saatekawa.

Teisip äewal, 19. sept.
17.45: Reklaami ja heli-

plaate. — 18.00: ülekanne
Tallinnast. — 20.00: Ilma
teade ja ajanäitaja«õiendus. —
20.05: ülekanne Tallinnast.

Ostame
Eesti marke
Müügihinnakiri maksuta.

Margiäri

JESTOFIL"
Tallinn, Pikk tän. 28.

Telef. 469.12.

3 noort meest, riigiametnikku,

tutvuks
naisolemustega, kes aitaks rii«
gilt saadud raha häwitada.
Päewapilt soowitaw, saladus
garanteeritud. Aadr.: Irboska
jaamg Einelaud. ,Tonny 23",

.Hary".

11

'm

uut rakukest sekundis
sünnib meie kehas, et
asendada endiseid, mil-
ItfetÖ meie nahakiht
hõõrumisel, pesemisel,
tegewusel kaotab.
800 miljoni rakukese
ehituseks peab keha iga
päew toidu ja mater-
jalid muretsema. See
ei ole lihtne ega kerge
ülesanne ja sellepärast
wöib wahel juhtuda,

et materjali kuskil kehaosas
uute rakukeste ehituseks ei jätku,
ehitus ei saa korrapärane, nahk
hakkab sellel kohal kuiwama,
närtsima. Muutub warw ja
wälimus — kujunewad inetud
woldid ja kortsud. Palmi ja
oliiwi õlid ning teised ainedPalmftli seebis
on hädawajalised naha korra-
päraseks tegewuseks. Nõudke
„Veronika4* Palmõli seepi
ja weenduge ise selle suure-

pärases mõjus!

VBRÕ)

Soovitakse osta pruugitud, kuid täiesti korras

klrlotosmaslnat
v&iksem formaat.

Pakkumised ühes hinnaga saata slt. märgusõnaga
„ Kirjutusmasin".

Teie ülikonnad ja mantlid
muutuwad täiest uueks, kui

lasete need puhastada
Kaupmehe tiin. 10 —

keem. puhastusSris
uOixesta"

Hinnad Võistlemata odawad.
Mantli ja ülikonna presfimine

7S senti.

pakub Teile rikkalikku lugemisemater-
jali „IUTULSHt".

iseseisvad prl. ja pr.!
Kes teist tunneb huwi süngtil
sügispäewil-öil korraliku poisu
wastu ja wötaks ta endale
kaaslaseks-pojaks tegewusalale
olemasolu eest. Wanadus pole
tähtis. Kirjad kuni 18. skp. m.

„Poisu 20" all.

$aUo, preilid ja lesed!
WarandusUselt kindlustatud \
poissmees soowib tutwust abi-!
elu mõttes, keskealiste preilide ^
ehk leskedega Wanus 28—38 !
Kirjad saata: Rakwere, Pitk i
tän. 24, raamatukauplus, härra !S. P. I

tindid
tushld
kontori

liimid
Jm.

oa pariaiad«

, liigi (Sl 78. TiLM



Soome Eesti kaubawaheMS
elawamaks.

Kullaalufest loobumine töi kasu. Wälisminister Piipi awaldusi.

Wabadussõja mälestussammas,
mis täna kell 3 päewal sm»re pidvlikk»-

sega awatakse Tartus.

JUu&eCilauCupidu
AeCifiCmis.

Kino ..Helioses" hakkab esmaspäewast
peale jooksma järjekordne Eesti helikroonika
»10. laulupidu", mis sutvel filmiti „Foxi"
operaatorite poolt.

Km artvestada, et Eesti juubelilaulupidu
on lõMks kord helifilmitud, on see saawutis,
mida meie omalt positsioonilt wägagi peame
hin-dama. Õieti peate juubelilaulupeo film
jääma kultuurajaloolise dokumendina alali-
seks Eestisse, tvähemalt senikauaks, kui ta tar-
witamiskõlwuline on. üle riigi peaks seda
filmi näidatama, niiwõrd mõjuwa ja süga-
wa mulje jätab ta pealtwaatajasse-eestlasse.

Hiiglasuur lauljate rongikäik, lauljate de-
filee, hümni laulmine (eriti mõjuw) ja peo-
kõned on filmi osad, mida iga eestlane filmi
tvaadates oma mällu peaks kinnitama.

Wõttetehniliselt on film hästi õnnestunud.
Paiguti ei saa arugi, et suurwõttu on tehtud
kohati kuni 20 meetri kauguselt.

Segama kipub tvaiid filmi monteerimisel
tehtud wiga. Heliribal jookseb hümn, kuna
pildilises osas rahtvas paaris stseei ? jalu-
tab muretult Lasnamäe me eral, mütsid peas,
paberossid suus. Selle stseeni peaks „Heliose"
direktsioon sündsustunde pärast tingimata kör-
waldama. Hümni laulmise ajal laulupeo
awamisel ei olnud ükski tõsine eestlane pea-
kattes. Selline lõbu on ainult lubatud teata-
wasti mundri kandjaile — sealiuures peatvad
aga need tõstma käe teTlvitusseisu.

Laulukooride ettekanded oma kõlajõu poo-
lest mõjuwad imposantselt. Peale hümni on
walrtud weel katkeid kolmest kooriteosest —
A. Kapi „ Paista jälle, lahke päike", E. WZr-
gu „Pulmarõõm" ja A. Läte „Ärka üles, isa-
maa". Kopi laulus algus kõlaliselt pole just
puhas, kuid satub peatselt woolawusele. Pi
kema vausi järele antaks? sama te iie lõvutak-
tid ühes tvaatega publikule; see osa juba oma
kõrgusega murdub lahti eelmisest jaost ega
mõju hästi, mispärast oleks kasulikum teha
kupüür. Paistab, et laulude walimik oleks
wõinuld esineda pisut suuremal arwi?l. ja iuba
kindlate eeldustega teatawate paikade heak>

Wälisminister A. Piip saabus reedese
laewaga tagasi oma wisiidilt Soome wälis-
mmistrile. Helsingi sadamas, kuhu minister
saabus Soome walitsuse tumepunase luksus-
alttoalt, olid ministrit saatmas Soome tvälis-
minister Hackzell, elegantne ja sale gentleman
hästi istuwas mustas palitus, jowiaalne saa-
dik H. Rebane, direktor L a r e t e i, silma-
paistew kuju saatjate hulgas, meie saatkonna
sekretär A. P a l l o, naeratlvw ja waikne
diplomaat, kes aastate jooksul osanud wõita
endale hulgaliselt sõpru soomlaste keskel, ja
Soome ^välisministeeriumi sekretär mag. P a-
k u s l a h t i, tugewate hõimuinstinktidega
töuswa põlwe diplomaat, kes oli attasheeri-
tud minister Piibu käsutusse.

Teatawasti oli meie välisministri kAas-
käik mitteametlik wastukiilaskäi? Soome wä-
lisministri Eesti külastusele. Sellest hooli-
mata kirjutas „Hels. San." oma tawalise ter-
witusjuhlftrja, millele otsese wastandina
lapnalaste leht serweeris wähem sõbraliku
„teretulemast", arwustades wcrlitsuse suhtu-
mist wabaimssõjalastesse.

Minister Piip awaldas arwamist, et era-
wiisilistel külaskäikudel o« snnrem tähtsus
riikidevaheliste

Armastus ei küsi wmmseft.
Hiljuti abiellusid Tallinna Kaarli kogudu-

ses praost Kapa juures kaks haruldast noor-
paarr.

Otto Kusta, kes on praegu 72 aastat wa-
na, laulatati 48-aastase Olga Gerasimowiga.
Peigmees, kes on elukutselt katelsepp, oa waa-
tamata oma kõrgele manusele muidu Päris
kõbus mees, ainult kuulmine kipub raskeks
jääma.

Teise noorpaari tugewam Pool Edgar Ru
dolf Palm wõib end õigusega pidada noore-
maks abielumeheks Tallinnas. Saades wae°
walt 18 aastat wanaks (teatawasti meil
makswa seaduse järele nooremalt meesterah-
wad abielluda ei saa) laulatati Klavdia Ja-
fõkow'iga, kes on 19 aastat wana. Noor adi-
elumees on elukutselt plekksepp, kuna noor-

lahkarwamiste selgitamisel
kui suurtel konwerentsidel.

Soome sõidu põhjuseks on Euroopa muu-
tunud olukord wälispolitilisel alal pärast
minister Hackzelli külaskäiku Eestisse. Mai
nida wõiks waid diplomaatiliste ja tvälispo-
litiliste suhete elawnemist Londoni konwe-
rentsi ajal. Ka majandusliku maailmakon-
werentsi luhtumine on loonud palju

uusi suhteid
riikide wahel. Sellised suured muudatused vo-
litilistes oludes ja tawaline wastukülaskäik Proua seni sai ulalpidu wanemailt.
olidki walisministri sõidu põhjuseks Soome.

Erilist tähelepanu tahtis minister pöörata # 0
Eesti ja Soome wahelise

kaubandusliku läbikäimise
elewustamisele ja arendamisele. Soome ja
Eesti waheline kaubawahetus jätab kahjuks
palju soowida, osutades wiimasel ajal norge
«emise tundemärke.

Eesti majandusliku seisukorra kohta tähen-
das minister Piip, et selles suhtes walitseb

" optimism.
Pärast knllaalusett loobumist on kõigil tur

gudel märgata kergenemist. Eriti on kuva-
aluselt loobumine mõjunud elustawalt põllu-
majandusele.

Iile Z«v iivvrc staadionil.
Algasid TKSL kergejõustiku esiwõiftlused. — Esimesel päewal

weab Gustaf Adolfi gümnaasium.
Reede õhtupoolikul algasid Kadrioru staa-

dionil TKSÜ esivõistlused kergejõustikus, mil-
lest wõtab oas üle 200 õpilase, kõigist Tallin
na keskkoolidest. Wõistluste tagajärgi pidur-
das tunduwalt wilu ja tuuline ilm. Seda,
mis külm ja tuul taastasid, tegi aga tasa
õpilastele omane tugew wõistlusind ja noo-
re ning elurõõmsa publiku rõkkaw ergutus-
kisa oma kooli wõistlejate kasuks. Võistluste
korraldus oli eeskujulik, kuigi paljude wõist-
leiate tõttu wiimased alad suudeti lõpetada
alles pimeda tirlekvl.

Tagajärjed knunesid järgmisteks:
100 mtr. A. kl. 1. eeljooks: 1) J. Rosen-

berg (Reaalg.) — 12,0, 2) K, Roos (Gust.
Adolfi gumn.).

2. eeljoÄs: 1) R. Schmidt (Saksa Reaal-
gümn.) — 11,9, 2) Kudu (Westholm) —
12,1.8. eeljooks: 1) B. Kutti (Reaalg.) —
11,8, 2) H. Littherus (Gust. Ad.) — 12.4.

100 mtr. erikl. 1. eÄj.: 1) L. Siren
(Reaig.) — 12.0, 2) A. Prundel (Reaalg.)

2. eeH.: 1) E. Knrmt (Gust. Ad.) —
11,8, 2) L. Muidv (Westh.) — 11,9.

4(X) mtr. erikl. 1. eelj.t 1) H. Lio (Reaa?-
gümn.) — 56,5, 2) O. Saar (Gust. Ad.),
3> N. Kotschermin iWene).

2. eebf.: 1) J. Talts (Reaalk.) — 58,2,

r«mmm
Kodumaalt:

Rukist pakutakse üle 40.000 tonni. Majan-
dusminiSteeriumi on juba kokku jõudnud tera-
wilja kaitse seaduse alusel kokkuvstetatva ruKi
pcckkmnrsed. Pakkumisi on seni tulnud 41.500
tonni kohta, kusjuures puuduwaÄ andmed weel
umbes 40 walla kohta.

Mullu aastal pakuti riigile rukist mmm ai-
nult 30.000 tonni ümber, osteti aga umbes
20.000 tonni.

Kaupmees rööwli küüsis. Pärnus, WäiLe-
Weski tänawal pandi Wõru suurkaupmehe
Aleks. T r a w i n i kallal toime rõowimiskatse.
Kriminaalse minewikuga kurjategija Juhan
L a w i tahtis kumminuiaga Wüa kaupmeest
uimaseks, et rööwida talt siis kaasaMewat
suuremat summat raha.

Lawi kallaletung aga ebaõnnestus seetõttu,
et kauvmees oli tugew mees ja suutis kurja-
tegijale tvastu panna. Riisuja tabati ja anti
poli>tsei kätte, kes toimetas mehe wanglasse.

Werinc kakelus Pärnus. Parnws Wäike-
Weski tänawal aset leidnud kakelusel lõi Rud.
Sarapuu raske haawa selga cttvalikule
naisele Antonina .Kononowale ja kergema
ha aiva A. Ki ngsepale. Lööja sai ka ise tvi-
gastada.

Puusepp tegi walerahasid. Tartu- Wõru
rahukogu mõistis 4 aastaks sunnitööle Beri-
ora puusepa Karl Harkmani, kes ott walmis-
tanud tinast kahÄkroonilisi waleraihasid.

3ä«esed Peruu laewadel. Peruu sSjalae-
wadel (end „Lennuk" ja „WamjboIa") on.

~ _ __A . 4A„ . , ,An ,rr = nagu tagantjärgi sebgumtd. Eestist jänestenae,r ^? ors r« ?^ o~a o\ pugenud üle 10 poisikese ja noormehe,
stle woitis Gust^ Adolft g. cyaga 3.48,2, 2) fe§ tahtsid sõita üle ookeani. Londonis leiti
Reaalg. 3.48,8, 3) Westholm? gumn. mehed üles ja nüüd ei käinud

2) E. Knuut (Gust. Ad.), 3) A. Kasak
(Reaalk.).

200 mtr. A. kl. 1. eelj.: 1) K. Rosenberg
(Reaalg.) — 24,9, 2) W. Gawrilotv (We-
ne) — 25.8.

2 eeljooks: 1) P. Kutti (Reaalg.) —
23,4, 2) J. Jgnatjew (Wene) — 25,8.

60 meetri B. kl. 1. eeliooksu wõitis Rää-
met (Reaalg.) — 8,3; 2-se Meesak (Tall.
Tehn.) — 8,2, 3-da H. Espenberg (Gust.
Ad.) — 8,1; 4-da W. Klein (Gust. Adolf)
— 7,8 ja 5da R. Paulson (Westh.) — 8,1.

60 meetri tvcchejooksud B. kl. 1. wahejooks:
1) H. Cspe^berg (Gust. Ad.) — 7,8, 2)
Puju (Reaalg.). 2-ne wahej.: 1) R. Paul-
son (Westh. g.) — 8,0, 2) Musak (Tall.
Tehn.).

jale. Isegi meie, kes oleme harjunud niisu-
guste pidustustega, tunneme teatatvat eru-
tust filmi jälgimisel. Kuidagi sobimcrwna
tunduwad sisse pcvigutatud toahemängud (ka
algus), mis esindawad hoopis wõõrast ilma,
sündrmlse seis::kohalt. üldiselt on hutvÄaw
tvaadelda ennast teatawalt distanitsilt ning
tunda headmeelt oma suutmiste üle.

M-
Selle filmiga jooksetoad kaasas „Foxi" poolt

silmituid wene laulud^ ja tantsud. Fooniks on
walitud Nartva Jaanilinna kindlus, mis kogu
asjale annab maalilise ilme. Sellel ei pimdu
ka oma wäärtus, aga laulupeo filmiga ta

kordaminekuks. Smnuti poleks olnud ülearune siiski kokku ei kõlba. Omaette on demonstree-
lasta heliseda mõnel pillikooride palal. Huwi- rida ju päris kena. sellena wõiks teda kasuta-
talval kombel wõime kuulda kõrwaltwaawja-
na, et meie hümn ettekandes ei näita head
hoogu trrng distsipliini. Juba toa rent on wõi-
dud märkida meie hümni puhul selle wastu-
tulematust hoogsaks laulmiseks. Paistab, et
ikkagi tväga wajame uut kohasemat laulu

dagi.Seda enam peaks neid kahte asja Eestis
lahutama, et nende wene tantsude abil, meil
kasutada olewate andmete põhjal, tehti Eesti
juubelilmrlupeole omapärast ..reklaami". Ki-
nokuulutustes oli öeldud, et lisaeeskawana

Iseendast mõte filmida meie suurt Imllupidu jookseb Eesti laulupeofilm. milles eriti huwi
on waga tänuwäärt samm. kuna tn mõjub taw on Jtvangorodi o^a Jah, eks ta ole^
positiiwselt tvälispropaganda seisukohalt ja mine õpeta nendele wattsmaalastele moraali
pakub sündmusena hujvi ka ivaata?ale-kuula- ja arusaamist mete laulupidudest. ..

3.52,6.4X100 mtr. teatejooksu A. klasstle wõitis
Reaalgümnaasium. (Sääsk. Kosol. Stunde ja
Kuwl.) Aeg 48.2, 2) Saksa reaalg. 48,8, 8)
Gust. Ad. — 50,0.

Kaugus eriklassile: 1) E. Knuut (Reaal-
ssümn.) — 6.57, 2) J. Talts (Pedag.) —
6.35, 3) A. Neumann (Gust. Ad.) — 6.09.

Kaugus B, klassile: 1) R. Paulson (West-
yolm) — 5.58, 2) O. GoKushkin (Gust.
Ad) — 5.38. 3) R. Räämet (Reaalg.) —
5.18.

Kõrgus A. klassile: 1) N. Kasak <Reaalg )
— 1.66, 2) B. Saame (Tall. Tehn.) —
1.55 3) W. Gawrilow (Wene gumn.) —
1.55.Oda eriklassile: 1) W, Eskusson (Gust.
Adolf) — 53.81 (uus TKSft rek ). 2) A.
Neumann (Gust. Ad.) — 51.20, 3) R. Es-
penberg (Reaalg.) — 48.10.

Kuul B. klassile: 1) Rüütel (Westh. >
— 14.18, , 2) W. Klein (Gust. Ad.) —
13.89, 3) Michelson (T. Tehn.) — 13.40.

Ketas A. klassile: 1) A. Sääsk sReaalg.)
— 41.70, 2) H. Woit (Tall. Tehn.) —
41.57, 3) W. Rossmann — 40.78 (Saksa
reaalg.).

Wõistlused jätkusid laupäetva õhtupoolikul
kell 4.

Punktidega weab esimesel päewal Gustaw
Adolfi gümnaasium, kellel 59 p. Järgnewad
Reaalkool — 48 p. Westholm — 37 p..
Tall. Tehnikum
naasium — 18

paljude käsi
kuigi hästi.

Jsikuwalimwe seatakse sisse. Kohtu-si.se-
ministeeriumis on praegu iväljatöötamisel
seaduseeelnõu, mille järele tulswikus sisse sea-
tcckse praeguse proportsionaalse tvailimiswiisi
asemel isikuiwalimine.

Eelnõu tuleb arutvisele oktoobris, kui riigi-
kogu tuleb kokku.

Minister Piip kais Soomes. WäliZminis-
ter professor Ants Piip saabus tagasi
Helsingist, kus ta wiibis külas Soome waliZ-
ministri Hackzelli juures.

Tartumaa õpetajate päew algaS 14. se-p-
tembril ia kestis kaks väeiwa. Tartuimaa õpe-
tajate päew ei ühinen,ld kõigi nende otsustega,
mis wastu wvetud õpetajate d>ngresstl Tcck-
linnas. Nimelt on leitud osa otsusi liig „pu-
naseilme?isteZs".

Wereproow päästis alimentidest. MuMvee
jÄk. rahrÄohtuniku juures oli neil päewil aru-
tn-sel üks alimentide protffess. Keegi preili oli
esitanud nõUÄmise noormehe wastu. Kohtus
selgus werepvoowidest, et noovmees ei ole
mitte lapse isa, ja kohus tvabastas ta seetõttu
kaswatusraha maksmisest. Wercprootoide kau-
du lapse isa kindlakstegemine on meie Zoihticke
ajaloos weel harukordne asi.

Säde häwitas talu. Kesknädalal Dttis pv-
lsma Martna wallas Haeska külas Wille-m
Härmi päralt olew talu ja põles maha ühes
kõrwalhoonetoga.

Kogu kahju tõuseb 1600 krooni peale. Esi-- — - - saa-21 p. ja Linna wene güm- algsete arwamiste järele on tuli alguse
p. nud rehepeksul naftamootori sÄdemest.
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