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[ Tuli laastab Wõvumaad.
Walgjärwe wallas hukkus lauawabrik ühes sisseseadega.

Esma^päerva õhtul, umbes kella 1/2II ajal füttus põlema Walgjärwe lauawabriku fmfb750 kr. wäärtuses
wallas, Hain Kaarna päralt olem laudadest kuur. milles asus saekaater ja tööliste-maja -40 kr. wäärtuses.
iihes sindlilöikamise masinaga. Tuli wõltis kiirelt wõimust ja rikkus Pääle muu hukkus tules ka um-
osa syesolewaid masinaid täielikult. Ka juuresolewad sindlid. umbes bes 85 — 90 tuhat walmis löiga-
85—SjO tuhat tükki põlesid ära. Samuti põles maani maha lauawabriku tud sindlit, nagja juba eelpool tä°
juures asuw tööliste maja. Kogu kahju on esialgu kindlaks määramata, hendatud. Nende wäärtust tuleb
kuid kindlasti tõuseb see õige kõrgele. Sest kogu lauawabriku sisseseade hinnata umbes 1170 kr. pääle ja 2

on rikutud. Tuli olewat alguse saanud tööliste majast. sülda pinde. j
Nimetatud lauawabrikus seisis

Üksikasjalikumalt kuuleme selle kumbagi omanikku koha pääl. Osa praegusel korral töö juba augusti
lauawabrikut ja selle sisseseadet oli kuust alates, sest tooresmaterjal oli

kinnitatud 7.200 krooni eest, osa aga otsa saanud. !
tulekahju kohta järgmist:

Tuli olewat alguse saanud töö
liste-majast, mis asub lauawabriku täiesti kinnitamata. Praegu on j juurdlsis tulekahju
kõrwal. Tööliste-maja oli 67 aas- Tules on täielikult hukkunud põhjuste selgitamiseks käimas. Wäga
tase wanakese, Ad. Hõraku walwe sindli-masin. Osaliselt on häwine- wõimalik, et min polegi tegemist
all, kes enne tulekahju algust, um- nud saekaater, mille wäärtus 400 kr. lihtsa hooletusega, mis tõttu terwe
bes kella 7 ajal säält ära oli läinud ja transmisjooni wõlw, mille wäär- lauawabrik tuleroaks langes,
oma korterisse, mis asub umbes ki
lomeeter eemal.

Kuidas tuli tööliste-majas lahti
puhkes, pole teada. Igatahes on
see säält otsekohe laiali lagunenud
saekaatri hoone pääle.

Lauawabrikust põles wäärtusli-
kum osa ära. See oli H. Kaarna
ja Alb. Peebo omandus, kes mõle
mad asuwad eemal, Tartum. Rõngu
wallas. Tulekahju ajal ei olnud

tus 500 kr. Maani maha põlesid

TuleKafifu Karihkt/is.
Kogu kahju 1942 krooni. ;

Eelmisel päewal, s. 0. pühapäewa õhtul läks põlema Karilatst wal
las, Juuriku külas. Käo talu omaniku Aug. Zuuri laut ja küün, mis
maani maha põlesid.

Omanik hindab mõlemate hoonete wäärtust j SM kr. pääle. Tules
hukkus 1 wanker, 5 koormat maaheinu, 4 koormat põhku ja muud kraami.

Kogu kahju 1642 kr. Sissepolenud warandus ja hooned olid
kinnitamata. Tule alguse põhjus teadmata.

MM purunes nMil mafina türannel
Mitmed töölised said kergelt põrutada. j

Suu rge m õnnetus jäi õnnekombel ära.

Wargus j&ra Spofjri Korteris.
Wiidi ära mitmesugust riidekraami ja isegi õunu

ning klaas-kausikesi.
Teifipäewa ööl Vastu kolmapäewa mis asusid warastatud kraamiga ühe

on wargad sissetunginud tuletõrje warna otsas. Pääle muu on war-
seltfi päämehe hra Spohri korterisse, gad ära wiinud mitmesuguseid käsi-
mis asub Kasarmu tn. ja säält ees- töid ja isegi klaas-kaufikesi, õunu jne.
toast ära wiinud mitmesugust riide- Mis ajal wargus toimepandud,
kraami. Wargad on hääks arwanud pole teada. Igatahes õhtul kl. 12
kaasa wõtta mitmesuguseid meeste- ajal. mil pr. Spohr kinost koju tuli,
ja naisterahwa palituid, samuti ka oli kõik puutumata. Margust mär-
lasteriideid. alles jättes mitmesugu- gati hommikul kella kuue ajal.
seid wi^ärtuslikumaid asju. Näiteks ^Näib nii. et warguse on korda
on täiesti puutumata jäänud nais- saatnud mõni naisterahwas. Kahju
terahiõa siid-palitu. mõni kleit jne., suurus on esialgu kindlaks tegemata.

Loosi põlluwargad paljastatud.
i Margaks oli sama asunduse asunik.

5.1 oktoobri ööl oli Loosi mõisa sel leiti laudast odrakõrsi, mis oli lam-
asuni^kudelt warastatud nurmelt otri maste ette söödaks pandud. Samuti
ja linjaseemneid. Warguse kohalt wiisid oli sigade sulus otri. Asunik Bokbin-
pastlaj jäljed üle rukkipõllu asunik Bok- der on kuuldawasti seletanud, et war-
bindeji talu juurde. Hiljem sama asu- guse mõis toime panna tema naine
niku ijuures toimepandud läbiotsimi- Lotta.

I Leetrid Mõrus.
Linna algkoolis ajutiselt suletud kaks nooremate klassi.

Leedritesse haigeksjäämisi ette tulnud ka Wõrusool.

Esmaspäewal. 7. skp. umbes kl.
7 ajal hakkas Nogosi asunduses hra
Ploom oma traktorijõulise wiljapeksu
masinaga sama asunduse J. Kangro
wilja peksma. Töö algul, mil oli
jõutud läbi peksa umbes paari möödu
osa teri. wiskas üks wäike rihm seibi
päält end ära. Selle pääle keelas
hra Ploom wilja trumlisse laskmise
ja hakkas ise rihma uuesti seibi
pääle seadma. Traktor oli jäetud

omapääd töötama, mis andis tüh
jalt jookswale masinale säärase suure
kiiruse, et trumli wõll selle all wan-
kuma hakkas ja selle läbi ühe siini
otsa lahti põrutas. Lahti põrunud
siin purustas tükkideks trumli üm
ber olewad puuosad ja teised trumli
siinid.

Töölistest sai kõige rohkem põru
tada wilja allalaskja W. Org. kes
kukkus, teadmata määrase jõu läbi.

maha ja oli mõni minut meelemär
kuseta. Üles ^ wirgudes^oli W. Org
jõuetu üles tõusma. Onne kombel
ei saanud Wl Org suuremaid Vigas
tusi. pääle põrutuse.

Teiste töölistega suuremaid Vi
gastusi ei juhtunud.

Järgmisel päewal asuti masina
remonteerimisele ja paari päewa
pärast loodetakse töödega uuesti
alata.

Woru linna algkooles on lahti
puhkenud leetri haigus, mille taga
järjel kahes klassis õppetöö on aju
tisel^ katkestatud. Leetrisse haiges
tunud õpilaste arm ulatub 3v-ni.
Leetrihaigus awaldub laste juures
normaalkujul ja senini ei ole kõr-
walhaigusi. kopsupõletikku ja teisi,
ilmsiks tulnud. Kui uusi haigeks
jäämist juurde ei tule. siis algab
kahes algklassis õppetöö 7 päewa
pärast.

Samal ajal on leetritesse hai
gestumisi ette tulnud ka Wõrusoo
algkoolis. Maa-arst 'Dr. Mälton
wiibis Wõrusool ja andis abi hai-
gelsjäänud õpilastele. Kui peaks
täna wöi homme selguma, et hai
geks jäänute arw on niiwõrt suur,
et see koolitöö pääle mõju awaldav.
siis on kawatsus ajutiselt õppetööd
katkestada. Wõrusoo õpilastele on
haigus lewinenud arwatawasti lin
nast.

Rahwasteliidu esitaja — oli kelm.

Iribnnoali eõmees mõisteti 15 aastais [imitile.
Enamlaste-aegne- tegelane 40 ilmsüütu inimese surma-mõistmise eest kohtulikku was-

tust andmas. J
Pärn pidas end. ülal nräliaKuisuwali ia ütles pä&le Kohtuotsuse

ettelugemist, et „asi seegi nzaesel ajal "
(TraditeeI meie kirjasaatjalt Malgast). i

Malgast. 9. okt. Eile õhtul, kella 11 ajal kuulutas Tartu-Mõru rohu- tati juurdlusi, millest selgus Metslangi
kogu punaste tribunaali esimehe protsessis otsuse, mille põhjal süüalune Pärn, ja Särgi tunnistuse järele, et sama
kes 1918. a. tribunaali esimehena Malga külje all 40 ilmsüütut inimest hukata Pärn olnudgi omal ajal tribunaali
laskis, 15 aastaks sunnitööle. Kogu protsessi ajal pidas süüalune end wälja- esimees, kes 40 inimest surma mõistnud,
kutsuwalt ülal ja muigas kohtuotsust kuulda saades irooniaga, et „asi seegi —.
waesel ajal." Protsessi wastu tundis terwe Malga suurt huwi, kohtusaal M*€irWk MCOM)tU CCS
oli wiimase wõimaluseni inimesi täiskiilutud. Nimetatud protsess tuli Walaas

. , , ~~ r . , üleeile kohtulikule arutusele, millest
Enamlaste mängid Antslas. Ilma mingisuguse kohtuotsuseta osa wõtsid tunnistajatena Metskond ja
1918. aasta detsembris, mil käisid saadeti wahialused kongi tagasi, mille Särg ja n^el 14 tunnistajat,

wihased wõistlused enamlaste ja meie järele teada saadi, et nad on Kohtus!pidas süüalune Pärn end
wäyede wahel, pandi terwe rida enam- lõik surma mõistetud. wäga ülevamalt ülal. Km kohtu ees-
laste wange, nende seas ka kaks Enne seda aga kutsuti wangid istuja küsis!, kas tunnistate end süüdi,
ratsawäelast Metskond ja Särg, Antsla uuesti kohtu ette. kus sama Pärn neilt siig tähendhs ta irooniliselt: ,Ei, see
raudteejaamas rongi ja saadeti tapiga wääctuslikuma, palitud, riided, saapad on nut)ftlbe wäljamõeldis," "ja küsi
Malka, kus nad paigutati ühte wäike- jne. ära wõttis.
sesse kambrisse. Mitmekümne wangiga 40 inimest kruusa-auku.
käisid enamlased wäga toorelt ümber, Öösel wiidigi wangid Malga Lüke nälg
neid pekseti ja sõimati kõigiti, kuid ei surnuaia läheduses asuwasse kruusa-
mõistetud mingisugust kohut. Alles auku, kus kõik 40 ilmsüüta immest
pääle selle, kui meie wäed Tartu olid maha lastt.
wallutanud, said wahialused teada, et Ainult kahel, nimelt Metskondil

tribunaal tuleb kohut mõistma. ja Särgil, õnnestus põgeneda. Kuu- 
Selle liigeteks olid pääle teiste ka lid ei olnud neid tabanud, pimeduse siig waH'"süüalune muigega: „Afl

eestlased Pärn ja Mägi- Ulekuulami- katte all põgenesid nad üle piiri meie s^gs waesel ajal."
sel püüdis Pärn, kes oli nähtawasti mägede juurde.
tribunaali esimees, teada saada, kas Hiljem saadi Pärnale jälile. ,^^77777^^77^^^
meie ratsawaelased pole mitte waba- kes wiibis Tallinna keskwanglas 8 lüiAlAdA

Alus-

Wedas Läti riigi- ja
Riias areteeriti neil päewil keegi

Henry Moita, kes esitas end rahwas-
teliidu esitajana, Helweetsia wälismi-
nisiri wennana.

Kelmil oli korda läinud ühendusse
astuda riigiasutiste juhtiwate jõudu
dega kui ka riigi- ja erapankade di
rektoritega. Et ta ette näitas rahwas-
teliidu rahanduskomisjoni sekretäri pa
bereid, siis oli tema wastu usaldus

rahategelasi ninapidi,
küllalt suur, talle anti raha jne. Ent
hiljem selgus, et rahwasteliit pole
ühtegi oma esitajat Lättt saatnud.
Henry Matta areteeriti.

Selle juures on huwitaw märkida,
et lätlased isegi raadio teel kogu Eu
roopale edasi andsid, et rahwasteliidu
rahanduse komisjoni esitaja on aus
tanud Lätit oma ametisõiduga.

musele, miõ ametil peate, wastas süü
alune: „2^ul on 9 ametit, 10-nes

Kas cjlete kohtu poolt karistatud?"
— ..Tpörahwa kohtu poolt karis

tamata." j
Pääle | kohtuotsuste ettelugemist

küsis kohtsinik uuesti: „Kas saite aru?"

tahtlikult Eesti wäkke astunud. aastaks sunnitööle mõistetuna. nii ott ja kuuled kõik.

giir/e roQKus
põldudel.

MimrllWas ennustan sellest kartulite
kallinemist?

Kas see ennustus täitud, näi
tad tulewik.

Käesolewal aastal on lugemata
arwul mitmesuguseid söödikuid põldu
dele tekkinud, mis põllumehele tunta-

wad kahju teewad. Nii on sel suwel
lõpmata palju hiiri siginebud. Ise
äranis suurt kahju sünnitasid, nad kar
tulitele, neid wagudes pooleks närides.
Manad teawad ennustada, et kui hii-
red miskile ainele kallale tikuwad. siis
läheb see aine kalliks. Nii wöib siis
ka loota, et kartulid, rohkest saagist
hoolimata, kalliks wõiwüd minna. Kas
wanarahwa ennustus täide läheb, seda
näitab tulewik.

Maawstrisemitte Rumeenias
Mitmjes kohas Rumeenias tuntt

neil päiusil maawärisemist. Surma-
ohwreid pole olnud, ka aineline kahju
polewat kuigi suur.

LlUyd George haige.
Lloyd George jäi pääle ühe koos-

oleku, kub ta üle 2 tunni kõneles, hai
geks. Arstide korraldusel peab ta
mõneks päewaks sängi jääma.

Wäimela põllumehed on
saagiga rahul.

Nukliorased tõotawad hääd.
Wäimelas ollakse põllutöödega lõ-

pule jõudmas — põllud on kõik koos,
kartulid peaaegu kõigil wöetud,

hoogsalt hundab külas peksumasin ja
peremehed on saagiga rahul,
k Rukkiorased on lootusrikkad tule-

wase aasta jaoks, sest nad küliti kõik
ajajärele maha. Nii on põllumehel
jälle paremaid wäljawaateid, kui mi-
newal aastal.

Wäimela „K»r«glas" tege-
wus alanud.

Laulukoor ja uäitetrup peab
harjutust.

Wäimela Laulu ja Mängu selts
^.Kungla" on sügise tulekuga jälle te-
gewuse alanud. Praegu kestuwad
juba mõnda aega lauluharjutused, sa-
piuti on käsil näitemängu proowid.
^,Kungla" tahab kõigiti oma senise
jninewiku kohaselt tööle asuda.

„Kunglal" on selja taga 10 aas
tane tegewus, mis on olnud õige
hoogne. Rahwale on pakutud, mida
maaoludes tähelepanuwäärseks tuleb
pidada. Nii on näitelawale toodud
„Kauka jumal" ja teist raskemaid näi
dendeid.

„Kunglal" on oma raamatukogu
ja kui siin midagi soowida jätab, siis
just raamatutärwitajate teguwiis, kes
tihti liigKkauaks raamatuid oma kätte
jätawad. Ka see on osaliselt põhjen
datud seega, et lugejad on oma otse
kohese tööga seotud ja teinekord jääb
selle täpsuse täitmine töömurede warju.

Lööming Pariisis.
Prantsuse sotsialistid pidasid mõne

päewa eest Pariisis suurt protestikoos-
olekut Austria Heimwehri wastu. Koos
oleku ajal tungis saali umbes 1000
kommunisti ja hakkasid korda rikkuma.
Sotside ja kommunistide wahel tekkis
tõsine lööming, mille wahele politsei
oli sunnitud segama.

Stresemanni tänaw.
Berliini linnawalitsus tahab üht

tähtsamat tänawat walitsuskwartaalis
Stresemanni tänawaks ristida.

Kirjanikud tülis.
Wiimasel ajal on kirjanikud oma

wahel tülli läinud, milleks põhjust
annud kultuurkapital. Sellepärast, et
K. Ast-Rumorile määrati wälismaa
stipendium ja Aug. Gailit sellest ilma
jäeti, astus wiimane Kirjanikkude Lii
dust wälja. Nüüd olewat ka Ioh.
Semper Kirjanikkude Liidust wälja
astunud. Tema protesteeriwat selle
wastu, miks Hiirele, Schützile ja
Adamsile sama palju toetust on mää
ratud kui temale.

Pääpõhjuse tül ks andiski stipen
diumi määramine K. Ast-Numorile,
kelle toodang wäikene ja kellel wõima-
lus toetust ka ajakirjanduse sihtkapi
talist saada.

Jalgratta wargus.
Teistpäewa õhtul, umbes kella 7

ajal warastatt Mõru walla elaniku
Hugo Tara jalgratas, mis oli jäetud
Tartu täu. nr. 1 seina äärde.
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M»tt mIW arjn(i( «Mm.
Punaste saadik paljastab Wene riigikorda.

Pariisis leidis aset ennekuulmata
skandaal nõukogude Wene saatkonnas.
Nõukogude politiline politsei tahtis wan-
gistada Wene saadikut ja wiimane oli
sunnitud abi otsima Pariisi politseilt.
Olnud wahejuhtumise asjus on seleta
nud Bessedowski, keda taheti wangis-
tada järgmist: Olen korduwalt juhti
nud Mõskma tähelpanu sise wälispoli-
tilistele hädaohtudele, mis Venemaad
juba niikaugele on nõrgendanud, et ta
peab Hiinalt alandusi kannatama. Bes

sedowski nimetas meeletuks rumaluseks
„ülemaalise punase päewa" korralda
mise kommunistliku internatsionaali
poolt. Edasi kõneles ta „orjalikkuse
reshiimift" Wenemaal. Palusin Prant
suse politsei abi selleks, et oma naist
ja last päästa, sest muidu oleksid ne
mad, nagu mina õnnetu ^juhtumise"
ohwriks langenud. Kui meie üheks ain-
sakski ööks meel nõukogude saatkonda
oleksime jäänud, oleks „õnnetu juhus"
kõik korraldanud," ütles Bessedowski.

Ainult 15 senti
kuus maksab

■lasteleht
Kuid sellega teete oma lastele rõõmu,
kui neile „Lastelehe“ käima panete.

„Castelet)t" on paremini toi
metatud laste ajakiri Eestis.

„Lastelehe“ jutud on huvitavad
ja põnevad.

II

1.400.881 senti
määrati Wörumaa tefymemaiete

õpilastele.
Raha saab kütte 20. okt.

alates.
Haridus- ja sotsiaalministeerium

määras Wõrumaa kehwematele õpilas
tele toetuseks 1.400.881 senti. Summa
maksetakse koolidele wälja wallawalit-
susele kaudu 20. okt. alates. Nimet.
toetussumma on Wöru linna ja maa
konna wahel alljärgnewalt jagatud:

Wõru linnale — 95,105 senti,
Aleks. m. — 42.078 f„ W. Antsla
— 56.268 s., U. Antsla — 31.691 s.,
Erastwere — 35.954 s.. Haanja —
46.597 s., Kahkwa — 19.768 s., Kasa°
ritsa —12.451 s., — 54,119 s., Kioma
— 13.304 f., Koiola — 48.308 s..
Kooraste — 32.424 s., Krabi — 12.042
snt.. Kähri — 13.253 j., Kärgula —

18.813 s., Kõlleste — 24.425 s., W.
Laitsna — 9.364 s., Laswa — 17.602 s..
Linnamäe — 14.396 s.. Loosi —
21.218 s., Misso — 35.954 s., Moi-
sekatsi—32.748P, Mõniste—27.085 s.,
Rursi — 20.672 s., Omata — 47.604 f.,
Peri — 35.733 s., Pindi — 19.359 s.,
Põlgaste — 17.739 f., Rogosi —
16.818 s., Wana-Roosa — 25.107 s.,
Wastse-Roosa — 6.908 f., Räpina —
60.140 s., Rõuge — 26.454 s., Saa
luse — 24.732 s.. Säru — 15.248 s.,
Sõmerpalu — 27,034 s., Timo —
19.666 s., Toolamaa — 18.523 s.,
Tsooru — 32.680 s.. Urmaste —
24.408 f., Waabina — 27.972 f.,
Walgjärwe — 29.337 s., Wastseliina
— 61.266 s., Weriora — 38.411 s.,
Wiitina — 27.102 f., ja Wõru wallale
— 29.985 s. Antsla olemile määrati
23.811 s. nina Wõõpsu alewile —
9.211 senti.

Süfjistviirividl on fcollafeti 
Kollane jUgisKuub on maas ja loodus raagus —puude leinas.

Nii atõtme ettekujutada ka leherohe-Mispärast kolletawad lehed sügi
sel? See küsimus tuleb juba siis
meelde, kui ilmad meel kenad, soojad
ja hallad ühtki lehte näpistanud
pole, kui juba kolletanud lehed puu-
latwa ilmuwad, nagu hallid kar
mad tugema mehe habemesse. Aeg
on saanud harjunud mõõdupuuks,
mis sügise tulekuga omad jäljed
kogu looduse pääle majutab. Kui
mälestada meel hiljutisi loodusilu,
mida leidus kõikjal külluses, siis tek-
kiwad kurwad unenäod silmade ette
nüüd, mil terwed puiestikud ja met
sad on omanud sügisese wälimuse,
luitunud ja kahwatu põhitooniga.

Kuidas kolletab loodus? pole
raske jälgida. Mikroskoobi all lehe
rohelist maadeldes näeme, et see
koosneb kibemeist, mis pole lihtne
märwiw aine. Lehtedest wäljapres-
situd rohelist mahla piirituse ja ben
siini segus sulatades, jaguneb lahu
kaheks, millest päälmine tumero he
lme alumine aga helekollane. La-
hutusteadus seletab, et leheroheline
on kahe wärwiwa aine mehaaniline
segu ja ka lehtedele wärwiandjaks.
Nüüd asetame kolletanud lehti mik
roskoobi alla, siis näeme, et rohe
line aine neist sootu kadunud on
ja selle asemele ilmunud mesine
mahl, mille sees ujuwad kollased ki-
bemed, kuigi laikudena siin möi säül
püsib lehtedes meel rohelist wärwi.
Kewade tulekul algab taimedes mah-
lawool, mis lõpeb sügisel ehk katkeb
äkitselt külmade tulekuga. Asjaolu,

; Wasakul pool näeme
Duboisi matuse-jumala-
teenistust Pariisi Juma
laema kirikus. Dubais,
kes hiljuti suri, oli ter-
stoel Prantsusmaa! wõit-
stnid laialdase lugupida
mise. Tema matuse-ju-

malateenistus Pariisi
^ Jumalaema kirikus muu
tus pidulikuks suursünd

museks, millest määratu
! suur rahwahulk osa

wõttis.
Paremal pool näeme

munamägede kaitsjat.
Tänuliku meele ja jüda-

] mega kömnroad Itaalia
| ja Prantsuse talupojad
f oma munamägedel. Ju-
j mai on nende waewa
j õnnistanud ja päike pole
I kitsi olnud miinamarjade
l küpsetamisega. Hooli-
5 matud sügisilmad aga
I lähenewad kiiresti, mis

pärast rutatakse miinamarjade korjamisega. Wiimane on seotud manade kindlate traditsioonidega.
Meie pildil näeme munamägede kaitsjat omapärases kostüümis miinamarjade korjamise peol.

Näpunäiteid tänawu sügisel aiatöösT
Kuidas hoida ületalwe

Et tänawu «erakordselt hää saagi
tõttu keeduwili keldritesse ära ei mahu,
siis on neid wöimalik rõukudes alles
hoida. Selleks Mõned juhatused.

Porgandid asetatakse rõuku kiht
liiwa ja kiht porgandeid, kuni kihi kõr
gus ja laius ulatub umbes ühe meet
rini. Liiwa kiht ei tarwitse sääljuures
kuigi paks olla, samuti pole ka tarwis,
et oleks liim eristselt kulm. Rõuk katta
enne õlgede katet liimakihiga. Rõugu
alla on soowitaw asetada õhutoru,
mis oleks ühenduses rõugu harjast
wäljaulatawa korstnaga. Ohutoru wöib
nõrgalt õlgedega täidetud saada.

Porgandid pulemad koristada enne
suuremaid öökülmi ja lasta neil enne
röukupanemist läheneda. Ka keldris hoi-
duwad, porganoid palju paremini olles
kihitult liiwagai
Kaalikad hoitakse alai liiwata.

Kaalikad HHitakje samuti rõugus,
kuid liimala. Rõugu kõrgus tehakse

keediiwilja. W. Kiisler, Wõrumaa aiandusnõuandja.
1—1,25 meetrit ja laius 1,50—2meet« üksteisele tugeda,
rit. All on samuti õhutoru ja kõrs-
ten pühi. Rõugu hari wõib jääda alul

muüakattega, kuni suurematenõrga 
külmade tulekul sõnnikut pääle wedada
tuleb, f Parim alalhoiu temperatuur
on +8—s-4° R. Kaalikas kanna
tad kcjswades 3—4° külma.

S^ögipeetide alalhoiu rõuk wõib
mähe j kitsam ja madalam kaalikate
omasts olla. Alalhoiu temperatuur
+2-1--|-30 C.
Kuidas hoitakse alal wärskeid

• kapsaid.
Köpsas kannatab kaswades kuni

10" R. järele lühidat sügist külma

Tööd puuwilja aias.
Tänawuse soodsa ilmastu olu tõttu

on tööd põldudel enamwähem lõppenud
ja aega aedades töötamiseks rohkesti
üle jäänud, sellepärast need, kellel on
wiljapuuaed olemas, körwaldagu wil-
japuudel haiged ja kuiwanud oksad ära
ja kellel puud kannatasid puuwilja
mädaniku (Scherotinia fructigena),kiwi-
wilja kotthaiguse — (Taphrina pruut)
ehk mõne muu tõme all, see koristagu
puude alt lehed ja praht kokku ja põ
letagu hoopis ära. Wiljapugd tule-
wad samblikkudest ja kobrast puhastada.
Sellega me häwitame näiteks õuna-*~v*~v*v v**w*iu. vwtyu utt yuLuuuuie uuueiö tüma

Reed kapsad, mida tahetakse wärsketena puudel õielõikaja (Anthonomus pomo
on nr* > • - r. ... * —hoidaj kaewatagu juba enne 3°-Iist

külma wälja ja asetatagu päewase
kuuris tahenemise järele juurega keld
risse liiwa ehk mulla sisse. Wõib ka
kihtidena Uimasse asetada, kusjuures ei
tohi pää pääga kokku puutuda ega

rum) ja õuna ussi ehk mähkusfl (Car-
pocapsa pomonella) toimetamiseks jood-
sad kohad ja nad satumad lindude
söödaks.

W. Kiisler,
Wõrumaa aiandusnõuandja.

lise rändamist lehesoonekeste kaudu.
Kui talletamise ajajärgu alul puu
oksi murrame, siis kolletawad neil
lehed koguni pikkamisi, tihti jääb
see päris ära. Samal ajal terawa
asjaga lehtedest rõngaid läbi lõiga
tes, nii et tehesoonekesed katkenud on,
jääb lõigatud ringis leherohelise ka
dumine seisma ja lõige muutub ena
masti pruuniks, nagu surnud osa
kunagi. Sellega ei sünni leherohelise
lagunemine puus, maid rändamine
okste ja pungade kudesse, ühede
puude juures warem, teistel hiljem,
millega seotud ka kolletamise protses.
Mahtrad ja pärnad on esimeste seas,
mis suweitu leina esimestena tunda
saamad. Ja sügisloodus omab nn
muutliku, märwirikka ilme, midaraske
kirjeldada. Esimesed kolletawad puud
tuletawad põllumehele meelde, et aeg
on tõuwiljade kogumist lõpetada ja
koolinoorsoole, — mil tagasi pöõrda
koduwainult kooliklassidesse. Mida
hilisemaks osutub sügise, seda raa-
gusemaks muutub mets, millest ei
höõgu wastu enam seda salapärasust,
mis sääl aset leidis suweöil, mil ui-
nuw loodus ei wõinud arwata, et
kaugel ei seisa aeg, mil kõrgelt lat-
wadelt lehed langemad ja paksu kor-
rana maad katawad.

Rüüd ongi see kollane sügiskuud
maas ja loodus enamasti raagus
puud leinas. See kollane sügiswärw
püsis ainult lühikest aega, oli leina-

^ ........... .... , waibaks igawiku teel. Tema mäles-
mida* aiaasutajad mõnikord kibedasti tustest ärkab loodus uuesti, kui raske
tunda saanud, et nende istikuid ma- talweuni on mõõda läinud...
rased külmad ära näpistanud olid. P-

Suured partiid

kjrjUtUMteiWli
Saksamaalt Jof). Faberl ja
J. Staedtleri ümbrikutest
kohale jõudnud. Müük suurel ja
rväiksel armul. Hinnad ei saa
kusagil odawamad olla-

Kirjast.-!!. MW taaoiatufauM
Worus. telefon 14. 
Uriva&te

luurufoti.
Oswaid Sild. °

Meie mallawanema härra esi.
Wabadusristi kawaler ja elukutselt
asunik-pöllumees Truutas. Muidu
päris sirge härra, kuid ma avman,
et tema proua meeldib meel rohkem.

Asjaajamises on tema päris kor
ralik ja ega aja niisugust ühekülgset
politikat, nagu seda tema eelkäijad
on teinud.

Sekretär K. Schmidt.
Tema elab tasa-pisi ning nagu

ei oleks kellegiga tegemist. Kuna
endistel härradel kõiksugu hõõrumisi
oli, ei näi temal siin ühtki häda ega
halba. Kes teisel elu ei püüa kitsaks
teha, sellel ei ole ka ise millalgi kit
sas, — mana sõna.

Peterson.
Meie politsei esitus. Noh tema

kohta möib õigusega tähendada, et
oma iseloomu tõttu on ta täiesti
passlik sellele kohale. Kus tarwis,
haarab kinni ja kus ei ole tarwis,
jääl jätab haaramata.

Ernst Keller.
Teda kutsutakse ka nimega: „Wana

Siirius", sest on wiimaste hulgas
Uks wanemaid, kes teinekord ka Kä
ratseda armastab. Mis temagi waene
mees teeb? Üks pigistab siit teine
säältl Temal on waenlasi, nii ka
sõpru wäga palju!

Olev Märtin.
Meie näitejuhi härra „Siiriuse"

lawalt. Sellel mehel kaunis kena
näpp näitelawal. Kui asja ette roõ-
tab, ega pooleli jäta. (Järgneb.)

Poomine Petfevis.
| Kiriku kellamees leiti poonult.
; 7. oktoobril kejkpäewal poos enese üles Petseri Ew.-lut.-koguduje

kellalööja Gottlieb Kleinson. Missugutel põhjustel enesetapmine sündis,
pole! teada. Enne poomist oli tema meel habemeajaja juures käinud,
kus Dabet ajanud ja juuksed lõiganud. Ta on wiibinud äris, mis tema
enda majas asub, ja sääl ilma koju minemata, ennast õues ülespoonud.
Leinama jääb teda suurem perekond. Kadunu oli ka Petseri selts
„Kalewi" asutaja liige. — Liigumad kuuldused, et enetapmise ajal lahk
helid ilmsiks olla tulnud.

>' j 11 ~ ■■1 ■' 1 —

[Maakoolidele^!
—■ MII———MM——P

soowitame eelolewaks fcoolihooajaks
hääst I paberist walmistatud:

klassiraamatuid, ministeeriumi uue wormi järele,
arweraamatuid,

lauajuhendeid,
postiraamatrid,

kroonika raamatuid,
trahwi teadaande planke,

kwiitungi raamatuid,
füüsilise arenemise lehti,

puudunud tundide tabeleid,
koolitunnistusi,

kooli lõputunnistus»,
koolikriiti, valget ja wärwilist,

koolitinti jne., jne.
Edasimüüjatele tJartlHcud pro/s.

I K-S. „T8he"'raamalnkauplus, Wõrus, tel. 14.

Petseri tuletõrje 42. aastapäew.
Petseri tuletõrje uus mootorprits töötab hfisti.

Pühapäewai 6. oktoobril pühitses
Petseri Wab. Tuletõrje Ühing oma
42. aastapäewa. Aastapäema puhul
peeti Turuplatsil jumalateenistus ja
paraad, millele aumärkide wäljajago-
mine järgnes. Terme rea aurahasid
saanud tuletõrjujate hulgast leiame meie

ka Petseri linna lugupeetud hra linna-
pää A. Meomuttel'i nime, kellele on
annetatud hõbemedal. Pääle paraadi
oli uue mootorpritsi demonstratsioon,
mis kõigiti õnnestus ja palju uudis-
himulist kokku meelitas. Pääle demonst-
rnlflnnm nii flhitte lihtne lõunasöök.
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MigiKogus algas töö.
Ägedad waielused riigiwanema kõne ja tollitõstmise üle.

Wa£efui>tuMnine riigikogu koosolekul Kaaweriga. \
Kas tuleb walitfufe Kriis?

Riigikogus algas töö kõigi saadi
kute osawõtul. Kella 6>eks, awamise
alguseks, olid osawõtma tulnud ka kõik
ministrid. Awades istunjärku, pidas
riigikogu esimees lühikese kõne, muu
seas häädmeelt awaldades, et Soome
ja Saksa riigikogu liigete külaskäiguga
on kõwenenud Eesti sidemed nimeta
tud riikidega.
-Pääle esimehe kõnet asub kõnetoolile
riigiwanem Strandman, kes pooletun
nises kõnes andis aru walitsuse tege-
wusest, päamiselt tulewiku sihtjoontest.

Wastu ootusi oli riigiwanema kõne
õige ilmelik ja umbmäärane, tõe
poolest oli raske aru saada, mis öelda
taheti. Wähemalt asjalikkus puudus
täiel määral.

Kõige päält peatas riigiwanem kü
simuse juures, missugused peawad
olema ministrid — kas politikamehed
rvõi eriteadlased. Inglismaal olewat
nii, et sääl ei nõuta, et minister peaks
eriteadlane olema.

Edasi tähendas riigiwanem, et meil
majanduse alal ei ole eriteadlasi. Nii
ei ole meil ühtegi inimest, kes tunneks
tolliasjandust, samuti ei ole inimesi,
kes teaksid, määrased küsimused on
praegu wälismaal liikwel töö alal. mis
kawatseb Inglismaa teha. Isegi meie
majandusministeerium ei saaks was-
tuft anda.

Riigi Väljaminekute ühendamisel
on kawatsus kokkuhoidu saawutadä

riigikaitse eelarwe kokkutõmbamise alal-
Edast järgnesid arutlused töömu-

retsemise ja teedeküsimuste üle.
Üldiselt jättis härra riigiwanema

kõne mulje, et selle ettekandmine oleks
kohasem wõinud olla mõnel rahwa-
ülikooli loengul, mitte aga riigikogus.
Kõige päält puudus asjalikkus, ilma
milleta on kõne pidamine asjata.

Läbirääkimisi riigiwanema kõne
üle veeti järgnewal koosolekul.

Tallinnast, 9. oktoobril. Teisipäewa
õhtusel riigikogu koosolekul algasid läbi
rääkimised riigiwanema kõne üle. Rii
giwanema ettepanekul arutati tolli kü
simusi koos kõne waielustega. Kõige
enne selgitas majandusminister Zim-
merman tollitõstmist, tähendades, et
tollikõrgendus on wõetud ette omamaa
tööstuse kaitseks, sest meie kaupmehed
lasewad wälismaa tööstuste esindaja
test endid sisse wedada ja ostawad
suurel määral wäliskaupa. Tekstiil-
tööstus olla seisnud seismajäämise eel,
mille tõttu oleks riik kaotanud umbes
75 tuhat krooni maksumaksjate näol.

Rkl. Oinas sõna wõttes, ei ole
põhimõttelikult omamaa tööstuse köit
mise wastu, waid wiis, kuidas seda
nüW tehti, ei ole wastuwõetaio. Kogu
Euroopas ei ole nii suuri tolle kui
meil. Leiab, et tollitõstmise tagajal-
jel tõuseb elukallidus ja see on surm
wobrikantidele enestele.

Edasi wõtawad weel sõna Martin-

son ja teised rkl. sotsialistlikust rühmast.
Kaawer räägib õige ebamääraseid

asju, nagu oleks Tqllmeistri wend kör-
waldanud jne. mis'sugugi asjasse ei
puutu. Mitmel korral wõetakse temalt
sõna ära, kuid selle pääle waatamata
kõneleb Kaawer edasi. Riigikogu sa
tub ärewusse. Koösoleku juhataja on
sunnitud koosoleku jlõpetama. Samal
ajal astub kokku wänemate kogu, kes
otsustas rkl. Kaawerit kolmel koosole-
kult wälja heita, ^elle järele jätka
takse läbirääkimist. :

End. riigiwanem Rei esineb tera-
wa kõnega tollitõstmise wastu, muu
seas tähendades, et walitsuse aeg on

täis. I
Rkl. Anderkop kaitseb tollitõstmist.
Pikema kõnegai esineb J. Tõnisson

arwustades terawcilt tollitõstmise^miist
ja wiimasel ajal joalitsuse tegewuses
ilmsiks tulnud santme. J. Tõnissoni
kõne kestus ligi kaks tundi.

Waielusi riigiwanema kõne üle ot
sustati jatkata koljnapäewal.

Kas tuljeb kriis?
Kuigi riigiwanema kõne üle waie

lused kujunesid õige terawateks ja neid
jatkati ka eilsel koosolekul, ei ole siiski
põhjust arwata, et- walitsuse kriis tu-
leb. Riigiwanem Strandman on pi
danud teiste'erakondade juhtidega nõu
ja kuuldawasti osta walitsus lubaduse
annud omi seniseid wäärsamme paran

dada. j

inimene io fjioit".

Septembri teisel poolel
awati Magdebstrgis spordinäi-
tus, miÜe keskpunkti moodus
tab „Isiimese ja spordi" osa-
kõnd. Meie pildil on tuba
sellest osakonnast: plastika teos,
maadlejate pqar ja spordi-
maalid..

SBõõrleel aiatoolis prfeagiiogitileft mMohoH.
Wõõrkeelel ei wõi olla kohta algkooli alamates klaasides.

Eksiarwamus on selles, et peetakse
Võimalikuks alata keeleõppimist algkoo
les paari nädala-tunniga. Niisugune
töökorraldus on otstarbetu ajaraiska
mine ja laste waimlise jõu kulutamine,
sest lapsed rohkem unustawad näda
laga kui öpiwad juurde selle paari
tunniga. Võõrkeele õppimine peaks
oigama niisuguse tööjaotusega, mis
wõimaldaks harjutust wõõrkeeles iga-
päew. Awal. algkoolide tunnikawades
ongi püütud täita seda nõuet, kuna
wõõrkeelele 5. ja 6. õppeaastal on
määratud 5 tundi nädalas. Rohkem
aega ei wõi määrata õpilaste meelgi
liig suure töökoorma tõttu.

Pedagoogiliselt õigeim seisukoht
wõörkeelte suhtes on selles, et sundus
likus algkoolis üldse ei tuleks õpetada

wõõrkeelt. Nii ongi töö korraldatud
wälismail, isegi wäikeses kolmekeeleli-
ses Schweitsis, rääkimata juba suur-
rahwastest. Kui meil siiski on jäetud
wõõrkeel algkooli õpekawwa, siis ai
nult selle eesmärgiga, et kergendada
wõõrkeele õpetust keskkoolis, olgugi et
ei meil ega mujal algkoolil ei ole ot-
set ülesannet ettewalmistada õpilast
keskkoolile. Need õpilased, kes pärast
algkooli -lõpetamist keskkooli ei lähe,
ei saa ka mingit kasu wõõrkeele õppi
misest, sest selle wähese keeleoskusega,
mis algkool suudab anda, ei ole elus
midagi pääle hakata. (Siinkohal olen
tähendanud, et algkoolides õpib meil
120000 last, keskkoolides aga ainult
umbes 15.000, s. o. waewalt 11°/o).
On ka selge, et rõhuw enamus alg

kooli lõpetajatest jääwad maale, kus
nad ei puutu jokku ühegi wõõrkeelega,
mille tõttu nepdki wähesed teadmised,
mis ainult koolis omandatud, kaowad
jäljeltult. j

Seepärast pngi meie algkooli õppe-
kawades ette stähtud wõimalus wabas-
tada wõõrkeel^ õppimisest neid lapsi,
kelle kohta on I teada, et nad keskkooli
ei lähe ja õpejada neile selle asemel
aineid, millel j on ka eluline wäärtus,
nagu emakeel,- käsitöö, majapidamine,
j. m. Jääb aisiult soowida, et wastaw
ametlik korraldus ilmuks ligemas tule-
wikus. WõSueele tagasitoomisest ala
matesse klassidesse aw. algkoolides ei
wöiks aga tõsist juttu olla.

Jah. Käis.

^mmmmm.

Mmmm testi «IM olid loos.
Petserimaa koolitööga wõib rahule jääda.

Suuremat tähelpanu tuleb pöbrata läbikäimisele rahwaga.
Möödunud vühapäewal pidas Pet- punktiks osutus Petserimaa koolinöu-

serimaa Eesti Op. Liit oma kaosoleku
Wihmase ilma pääle waatamata oli
õpetajaid üle maakonna kokku tulnud
34. Koosolekut juhatas hra Listakind,

niku hra Greenbergi referaat: «Mul
jeid möödunud kooliaasta õppetööst
Petserimaa Eesti algkooles". Hra koo
linõunik toonitas, et üldiselt on õpe-

protokollis hra Palgi, üude juhatusse tajad töötanud intensiiwselt nii õppe
Saliti hrad Berenstrach, A. Kärblane, kui kaswatustöös. Paljuks kooles on. Lupkin, Lemberg ja prl. Eeemau " ' 
— kõik Wilo wallast. Rew. kom. wa-
liti hrad Rea, P. Lupkin ja A. Erik.
Haridusnõukogu esitajaks waliti hra
Berenstrach (endine). Asemikkudeks õp.
üldliitu waliti hrad A. Kärblane ja

Berenstrach. _ _ „' Läinud aastal oli P. E. Õp. L.
tulusid 52b kr. 29 snt. ja kulusid 361
tr. 28 snt., 'ülejääk 164 kr. 1 snt.

Kõige huwitawamaks päewakorra

sisse wiidud üldõpetus. Koolid on
töötanud rahuldawalt, üksikud ka hästi.
Klasside järele tuleb töö tulemusi hin-
nata järgmiselt: 1. ja 2. — rahul-
daw, 3. — lonkab, 4. — nõrk. Seda
ei tule mitte õp. arwele kirjutada
waid wanemais klasses tuleb weel ilm-
flks rewolutstooni ja wabadussõja
aegne mõju ja ka rahwa waesus. Ük
sikuist aineist rääkides soowitas härra
koolinõunik rohkem rõhku panna ema

keeles ilmeka lugemise ja sõnawara
täiendamise pääle, loodusõpetus basee
rugu waatlusele, mille tulemused ja
kokkuwõte fikseeritagu tööwihkudes,
maadeteaduses eriti rõhku panna ko
dumaa tundmaõppimisele. Haridustöös
väljaspool kooli soowitas hra kooli
nõunik rohkem läbikäimist rahwaga,
laulukooride asutamist, täienduskoolide
awamist ja [ tihedamini pidukorralda-
mist, et tõminata noorsugu lämbunud
küla õhkkonnast wälja. Weel toonstati,
et igal koolil peakfi olema oma aed
ja raamatukogu. A.
Suur Wargiis Berliinis.

Mõne päewa eest pandi Berliinis
toime suur wargug, mis kõmulisena
suurt arewust tekitanud. Prantsuse
saatkonnast wiidi saadik de Margerie
magamistoast ära Diplomaadi surnud
abikaasa ehteasju, kälÜsÜwe jne. 80.000
marga wäärtuses. ^

PmU preteslDf Sotiotiit.
Eesti on saawutanud selle, mida ta pole saanud endistel aegadel.

Josef Obr’i artikkel „Lidowe Llsty\s“.
Tänawu wiibis Praaga Ülikooli

professor ^osef Obr pikemat aega Ees-
tis, kus tchna ka kaugemaid kodumaa
nurkasid külastas, muuseas ka Petserit.
Külalisele Zjäi niiwört hää mulje Ees
tist, et techa oma maa ajalehtedes kir
jutada lubas. Rüüd on tema seda
täitnud jä joone all Praaga ajalehes
„Lidowe Pisty" Nr. 218 — 21. sep
tembrist 1929. a- pikema kirjelduse
Eesti, ja |ritt Petseri üle, awaldanud,
missugust meie siin kohal eestikeelses
tõlkes awgldame. Wälja jäänud on
ainult pikk Petseri kloostri kirjeldus,
missugune kodumaa lugejatele küllalt
tuntud põaks olema.

Prof. Obr kirjutab: „Terwel omal
teekonnal läbi Eesti, jõudsin wiimaks
ka Petseri kloostri. Petseri, wene kee-
les nimetud «Petchsora" on wäike
Eesti linn, mis asub lõuna Eestis,
Wene piiril. Kuigi siin leidub weel
suure Wenemaa elanikke, on siin ometi
Eesti kord. Minu siiasaabumise päew
langes Mte turupäewaga, mil minul
juhus oli näha muistse Eesti nais- ja
meesterahwa rahwarüdeid, mida muidu
küll wõib leida Tartu muuseumis.
Petseri linn asub kõrgendikul, kust
näeb kaugele ümberringi olewatele wäl-
jadele jä ilusatele metsadele.

Eesti walitsusega on siin mõndagi
muutunud: nii on muistseaja elamud
wahetatud uueaja ilusates ehitustega,
mis juba kaugelt linnale liginedes silma
paistawgd.

Linstapää härra Meomuttel koht
les mind wastutulelikult, andes minule
linna ja gümnaasiumiga tutwunemiseks
ühes sthe linnawalitsuse ametniku.
Gümnaasium pani mind wäga imes-

Jõudis müügile
Maaseadus

ia
Maareformi teostamise määrused.

Nende uuemad täiendused ja muudatused ning teised tähtsa
mad liigi- ja eramaade kohta käiwad seadused, määrused ja

juhtnöörid ühes lühikeste wäljawõtetega Riigikohtu
administratiiw-osakonna otsustest.

Kokku seadnud JOH. MÕTTE, Riigikohtu abisekretär.
Hind 3 kr. 50 senti.

«POSTIMEHE» raamatukauplus. Tartu, Suurturg 16, tel. 2-50

Koduta wanakene wedas Wõru linnaisasid
ninapidi.

Mr wlinüiiekodllsse seiga määrima ja jal linna hoolealuseks
Kas paali Wõru linn kõiki waeseid toitma.

Möödunud weebruaris tuli liu- Wanakesel Sawil on olnud aga
nawalitsusse keegi wanakene ja pa- suur reisimishimu ja ta pole õieti
lus luba linna wanadekodus ennast kuskil pikemat aega peatanud. Ta
mingi rohuga määrida. Pääle ro- on olnud Haanjas, Mõnistes, Saa-
hitsemise lubas paluja otsekohe wa- luses, Wastseliinas ja weel mujal,
nadekodust lahkuda. Pika kõneluste kuid igal pool ilma sisseregistreeri-
järele!tuldigi wanakese soowile wastu. mata. Et oma koduta olekut päästa

Wanake läks wanadekodusse,mää- otsustas ta sissewedada Wõru linna-
ris rohuga oma selja, kuid ei moel- isasid ja see läks tal ka korda. Kas
uudki wanadekodust lahkuda. aga Wõru linn peab kõikide waeste

Algas pikk kirjawahetus. Hoole- ja wanakeste ülalpidajaks olema, on
kande seaduse järele kannab hoole- iseküsimus ja see muidugi wanakest
kande kulud see omawalitsus, kus ei huwita, waid linna kodanikke, kes
wiimase kolme aasta jooksul hoole- maksusid peawad maksma,
alune kõige kauem on elanud.

tama oma moodsa ehituswiisi ja sisse
seadega. Ütdse peab tähendama, et
Eesti Walitsus pöörab palju tähelpanu
kooli hääle arengule. Suured, ilusad
klassid on täidetud moodsate pinkide
ja muude kooli tarbeasjadega, samuti
on sissesäetud kabinetid praktiliste töõ^
de jaoks. Üldse on gümnastum muga-
walt sissesäetud. See kõik näitab Eesti
suurt edu lühikese walitsemise kestel.
Eesti on nüüd saawutanud selle, mida
ta pole saanud endistel aegadel. Üldse
gümnasium meeldis minule nii wäga,
et seda sõnadega wäljendada ei suuda.
Gümnaasiumi kõrwal on ilus Kaitse-
liidu maja, milles mitmesugused asu-
tused asuwad. Kui linnapää rõõmsa
meelega tähendas, et tema kõige selle
juures kaasa aidanud on, siis peab
tähendama, et tema oma kaastöö tule
muste pääle uhke wõib olla.

Lõpuks pean weel tähendama, et
kui mina omnibussiga jaamast saabu
sin, (jaam asub 3 klm. kaugusel lin-
nast) kuulsin mina järsku ärewaid tule
tõrje häire kellalööke — kusagil laos
oli bensiin plahwatanud — ja kohe
näen igalt poolt hobuseid sõitwat prii-
simaja juure, kus neid otseteed pritside
ette rakendati, ja mina ei saanud kol
mega lugeda, kui juba tuletõrje ja prits
õnnetuse kohal olid ja tulele kiiresti
piir pandud sai. Siis, teatades linna-
walitsusele oma saabumisest, läksin
hotelli, kuhu kohe minu järele linna
pää tuli, olles isegi tuletõrje wormis.

Waadates ümbrust, keskkooli ja
kloostrit, saatsid mind hra Eber ja tei
sed ja kõike seda tuletan weel praegu
meelde, kuidas mina sarnase lahke
wastuwõtu osaliseks sain". —ng.

Näokatte-Pidu.
Esimese algawa hooaja näokatte-

peo korraldab Wõru Vabatahtlik Tule-
tõrje selts laup. 12. okt. ^Kandle"
saalis.

Adwendist warastas.
Varastatud pSarütt sai saatvslikuts.

Möödunud esmaspäewal warastati
Wabriku tän- 3. K. Häidsoni ja A.
Hannuse ühisest korterist mitmesugust
riide-kraami, mille wäärtust hinndasid
omanikud üle 104 kr.

Esialgu ei teatud wargusest kedagi
kahtlustada, kuid hiljem selgus see siiski.
Nimelt oli warguse korda saatnud keegi
Wastse-Otepää walla naisterahwas, kes
eelmistega eelmisel päewal adwendis-
tide palwetuanil oli sõbralise wahe-
korra loonud ja end Wabriku tän. ela-
wate Häidsoni ja Hannuse poole korte
risse pakkunud.

Pahaaimamata olid nimetatud sel
lega ka nõus ja hädaldaja naisterah
was wõeti öömajale. Õömajaline aga
kasutas aega warguste eeltöödeks. Ta
tegi akna haagid lahti ja kui kedagi
karta polnud, lipsas sisse ning wiis
ära mitmesugust riide-kraami. Waras-
tatud päärätt sai aga talle saatuslikuks.
Õhtul sai politsei talle jälile ja ta wõeti
wastutusele.

Tüüfuse juhus algkoolis.
Wõru linna algkoolis on ette tul-

nud Lks parotüüfufe juhus. Haigestu
nud kooliõpilane paigutati Wõru hai-
gemajja.

Kiriklikud teated.
Pühapäewal, 13. oktoobril kell 10

on Wõru Eesti apostliku usu kirikus
lõikusjumalateenistus armulauaga.

Jumalateenistusest wõtab ka osa Tartu
Rooma Katoliku usu kog. preester H.
Werling. Laululehed.

Praost J. Rõbakow.
Kino.

„Sinine hiir"
Täna jookseb kino Marsis wiimast

päewa lõbus farss ^Sinine hiir", mis
üks parimaid „Ufa Filmi" pilte.

Haadtoicated.
Tallinnast kuuleme: neljapäe-

wal, 10. okt. kl. 19 Saksa keele tund.
Kl. 19.30 — Pool tundi naistele. Pr.
J. Heimberg: Leiwakõrwalised toidu
ained. Kl. 20 Sümfoonia kontsert. Lõ
puks päewauudised.

Wastutaw- ja päätoimetaja B. Ingal.
Wttljaandja Jaan/Tõnisson
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Sooja kaastundmuse ja osawõtu eest
wannutatud adwokaat

Cand.jur. Ulilhelm Beicki
surma ja matmise puhul, awaldawad kõikidele sõpradele ja tutta-
watele, iseäranis Wõru Wabatahtliku Tuletõrjele, kes surnuaiale
saatmist korraldas, samuti ka E. W. Wannutatud Adwokaatide Nõu
kogule, Wõru Linnawalitsusele, Wõru kohtutegelastele ning kõigile
teistele asutustele

südamliku tänu
Kad. W. Beick’i omaksed.

ölen tooiifi i

i Dr. 3. Mi
Naistehaiguste ja siin-

initusabi eriarst.
Kasarmu tSn. 1. (Weiie

kiriku kõrwal), telef. 195.

Kuna meie grammofoniplaadid kogu maailmas oma kõrge kva
liteedi poolest esikohal seisawad ja nende wäljamüügihinnad on
Saksamaa], kus neid walmistatakse RM 3.75 ehk Ekr. 3.35 — (25 cm.
sinised Odeon ja punased Beka), oleme otsustanud oma plaate
Eestis siiski weel odawamini müüa kui kodumaal ja mujal riikides.

Meie hinnad Eesti Wabariigi piirides, alates 10. oktoobrist 1929.
a., on järgmised.
25 cm. Odeon sinised, Beka & Parlaphon punased . . Kr. 3.—
25 cm. Parlaphon sinised, Odeon punased 3.25

25 cm. Odeon pruunid 3.5025 cm. Odeon walged ja kuld ,, 5.—30 cm. Odeon ja Parlaphon sinised „ 4.—
30 cm. Odeon ja Parlaphon pruunid ....... „ 4.50
30 cm. Odeon ja Parlaphon Luxus . „ 7.—
Need hinnad on ^sunduslikud kõikidele äridele Eestis, ja nendest
kõrvalekaldumine on kõwasti keelatud.

B£0-OD£OJV-P^K£^PffOiV
grammofoniwabrikute esindus Eestis.

Sisse sõitnud

hiromant
Singarl-Raagi n.

Räägin minewikku ja tulewikku.
Ettekuulutamine sündimisest sur
mani teaduse alusel iudo meetodi
järele, näo- ja käejoonte ja päe
vapildi järele. Wastuwõtt igap.
kell 0—8-ni Kreutzwaldi 25.

Kinnistusjaoskonna sekretär
wajab kohe üht ehk kaht korrali
kult

möbleeritud
I tuba J
ühes kütte, valgustuse ja teeni
misega, ehk täieliku pansiocjjiiga.

Pakkumised saata s. 1. t. Isõna
„Korter“ all. f

7. jal. rügement ostab suuremal arwul
tt #•

Wastuwõtt igal turupäewal kl. 8—16. Worus, Kreutzwaldi tn.

KUULUTUS.
Minu kolmenädaline juurelõ:

Kursus
algab 28. oktoobril 1929 a. Võõrus
Kreutzwaldi tän. N»49. färellJüsida
L. Säga’lt. Kursusel wõötakse
läbi kõiksugu lõikeid, nagu:ipesu,
pluused, undrukud, kostüümid,
palitud, kleidid j. n. e. Õpetüs on
Metuusala süsteemi järgi. i

Õppemaksu suurus on 10. kr.

Soowitame j

wiljakotte, ]
kotiriiet ja:

presendirjiet.
Wõru Linatööstuse

Ühisus
Kreutzwaldi tän. 59, telefon 37,

Ostan õhukuiwi leotatud

mm
Wõru Linatööstuse

Ühisus
Kreutzwaldi 59, telefon 36.

Tähelepanemis eks!
Kellade reguleerimine maksuta!

Saadama! täpselt wastawad
Prilliklaasid
ilma retseptita.

A. Neinseldt
, Larin tn. 12-n.

Soowitab igasuguseid kellasid
ja optikariistu. Parandatakse
kõiksugu kellasid ja optikariistu.

Ostan kulda, hõbedat ja kalliskiwe.

Okas Jstmia" Ehfirttijmijti.

on Sõmerpalu raudteejaamas pühapäewal 13. X. kella
1—3 P. 1.

Ühisus „Estonia“ Eksporttapamajad Tartus
telefon 11-24, esit. Birk.

VÕRU
Linatööstuse Ühisus,

Kreutzvaldi tän. 59, kõnetr. 37.

Villatõöstus —
kraasimine, ketramine, korrutamine

Värvimiskoda —
igasuguse riide juures tehtav töö

Keemiline puhastus —
kõiksugused riided ja ülikonnad.

Pleekimine —
linase, puuvillase ja villase.

Kaltsulõhkumine —
puht villased kaltsud.

'Rentnik.

ji.ten.TeiQ
II

Kreutzvaldi 59, kSnetr. 37.

Krediit Pank
WÕRU OSAKOND
Wõrus, Jüri tän. nr. 16-a, kõnetr. 71

Toimetab
KÕIKI pangaoperatsioone

Kodu* ja iKälismaal.

Ostame igal arwul toidu

kaeru,
kartulaid-
koduparte.

Wastuwõtmine Wõrus, Wabaduse tän.
nr. 1, telefon 142.

„Neftimporty/.

Wõrus, Jüri tän. nr. 15,
Stiili mm- jt Miitriüri.

Talu müüa
umbes 3 kilomeetrit Wõru linnast. Ilusal järwe kaldal. Suurus T>
tunu. Pääle selle weel müüa hääde sissetulekutega, kinniswara

obligatsioonid
küsida, Wõrus, Jüri t. 5. JE«f. Jurs'i äris

Pühade puhul on -

laadapaerval,
14. oktoobril, minu äri kinni.

Wõrus, Jüri tän. 11. 9L
Walmisriide-, mütsi, ja puduäri.

Pühade puhul on
laupäewal, 12. oktoobril ja

laadapäewal,
14. okoobril, minu äri kinni.

Wõrus, Jüri tän. 16.
S. Judeikin,

Riide ja Puduäri.

N .Griinthnli
raamatu- ja kirjutusmaterjali

Kauplus.
PETSERIS, TURUPLATS 13.

Suures walikus
Kontoraamatuid
Kooliraamatuid

Kõiksugu ilukirjandus-
raamatuid.

„WÕRU TEATAJA**
ABITALITUS.

Olen laiendanud oma kondiitriäri
ja ametisse palganud kondiitermeistri
Riiast, mistõttu pakun oma austatud
kaubatarwitajatele! kõige paremaid torte,
kooke, küpsiseid ja alati wärsk. pränikuid.

Aupaklikult pagar meister Richard keisk
ÜBõnis,1 Jüri tgn. 15, telef. 35.

◄ ►

TasKulambi
kesti, pirne, patareisid.

Uudiseks: perenaiste tulesüütajaid ja palju teisi sorte.
Häid laua-, tasku- ja habemfenuge. Laskeriistu, laskemoona.
Ehitusmaterjaali, teras-tööriistu jne. soowitab suures wali
kus üldiselt tuntud odawate; hindadega

F. Maiste, Wõrus.
Kirjastus o.-ü. „Tähe" trükk, Wõrus.

Wõru nahatööstus

M. GOLDBERG.
WÖrus, Jüri tänaw 1-a. Pealadu: Tertu tänaw 21

ehk Beicki majas.
Parkib nahka juhiks, pastlaks, tallaks, seremetiks, sewretiks

ja woodriks. Lamba nahka willaga kasukateks.
Täidab tellimisi masinarihmade ja muude nahasaaduste peale.

Naha saaduste peale pannakse kõige suuremat rõhku.
xxx Müüb walmisnahku kõigis sortes. xxx
Ostab tooresnahku, paju- ja kuuseko ort

Metsakauplus
M. GOLDBERG.

Wõrus, Jüri tänaw 2. Peakontor: Jüri tänaw 2
Ostab igasugust metsa ja walmis metsasaa.dusi : palke, liin
reid, laudu, kase-, haawa-, kuusepakke, tiku puid. paberipuidi

propse j. n. e.
Müüb hariliku hinnaga oma saewabrikutest nii ka linnas iga
sugust pUu- ja ehitusmaterjali, nagu: planke, lae-ja põranda

laudu, woodrilaudu — punnitud ja. hööweldatud.


