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pätnitsapäeval.

„Sutnutc söötmine" ja imekiwi-gulänje Satse
rinnas.

Petserimaal Satse rinna kiriku juures
peeti reedel pätnitsapäewa, millise püha
pühitsemine on seotud omapäraste komme

te ja uskumistega. Sääraseid pidustusi
peetakse peale Satserinna ka weel Mõla
kirikus. Tawaliselt koguneb selleks kokku
üle.maakonna- inimesi. Reedel tvõttis pät
nitsäpäewast. osa üle'6OHo inimese, kuigi
eelmisel õhtul pankutv äike nii mõnedki
tulijad tagasi peletas.

Hommikul peeti pidulikke jumalateenis
tusi ja tehti ristikäike ümber kitiku. Sellele

järgnes imek i w i tõstmine ümber kiri
ku. Kiwi kaalub ligi kaks puuda, ning iga
soowija peab seda üksinda kandma ümber
kiriku. Kitvi ümbritsen? kast sisaldab wett,

mida saab iga kandja kojuwiimiseks.

See õnnistatud wcst parandawat kõik hai
gused.

Omal ajal kandis kiwi keegi Pihktva
kaupmees, kelle jalga ei suutnud arstid ter
weks teha, ent kiwi aitas. Selle tähistami
seks kinkis jõukas kaupmees kirikule hõbe
dase jala kuju, millist praegu hoitakse koos
teiste pühaesemetega juba kümneid aastaid.

Kiwi mahapanemisel wõi teisele üleand

misel lastakse kasti ka raha, mis läheb
«vaimulikule. Muidugi ei puudu wahest ka
kandjaid, kes kiriku nurga taga rahakasti
tühjaks teeb, ent seda loetakse suureks pa
tuks ja kiwi siis ei aita, waid toowat häda
ja wiletsust majja, õhtupoolikul algab

kalmistul snrnute söötmine,
mis seisab selles, et kõik, kellel kalmistule
maetud sugulasi ja tuttawaid, tootvad kaa

sa igasugu toite, ning loomulikult ci puudu
siin ka wiin ja koduõlu. Süüakse, wöetakse
napsu ja pool toidust , jäetakse haudadele,
toiduks surnutele.

Kohalikkude kommete kohaselt ilmMvad

sel päewal surnud pinnale ja wvtawad osa
peosöögist. tuues oma sugulastele surnute
õnnistust. Nii istub iga kalmukünka jun-

res kümmekond inimest ja peawad „pät
nitsat". Kalnristul kantakse kohalikke rah
wusröitvaid, kuna õhtul järgnetval gulänjel

lüüakse surnute lõbustamiseks tantsu
ja lauldakse rahwuslikke laule.

Jmekiwi on kiriku ajaloolistel andmetel
leitud ühe suure puu sisse kastvauuna kiri

kuaiast. Kitvi ilmnes alles puu maha
raiumisel, ning see pühitseti ja tunnistati
pühitsetud imekitviks.

:Pilt kujutab surnute söötmist Satserinna
kalmistul. •

Autoõnnetus Gire
presidendiga.

Dublin, 16. juulil.
(ETA). (Havas). Eire presidendi dr.

Hyde'i auto põrkas reedel kokku ühe teise au

toga. President siirdus residentsist Dublinis

oma eramajja. Ta on saanud kergesti pö
rutada.

Bcck jälle kodus.
Warssawi, 16. juulil.

(ETA). (Pat). Wälisminister Beck saa
bus lennukil tagasi Warssawi kell 15.30.
Lennuwäljal olid teda terwitamas wälis
ministri abi Szembek, Läti asjadeajaja
Warssawis Aboltins ja teised.

Gesti Sunu Soome.
Soome aednikud otsustawad kontingendi

jagamist.

Helsingi, 16. juulil.

(ETA). „Uusi Suomi" teatab, et kuna
Eesti õunakontingentide jagamine on teki

tanud warem rahulolematusi, siis on Soome

aednike liit esitanud «välisministeeriumile

paltve, et kontingentide jagamine antaks

eelolewal hooajal liidule otsustamiseks. Liit

alistuks määrustele, mis ministeeriumi
poolt peetakse tarwilikuks.

Spordiveteraan G.Kiilim suri
Laupäewa hommikul kell pool 7 sulges

jäädawalt sllmad üks meie populaarse
maid spordiweteraane Gustaw Kiilim.
Surma põhjuseks oli südamehaigus, mis
juba pikemat aega piinas kadunut.

iile 5,0 aasta wana sporditegelane oli
wiimasel ajal ametis s. s. Kalewi wälisas
jaajajana, suwcl peamiselt Pirital Kaleun
paadijaamas ja talwel Kalewi liuwiilja
korraldajana.

G. Kiilim kuulus meie esimeste edukate
sportlaste hulka, olles kergejõustiku pio
necriks koos Adramsi. Willemsoni, Orlo
wi jn teistega, Pärit kuulsast „düüna ajas
tust". Kiilimi erialaks olid omal ajal lühi
jooksud 100—400 meetrini, kusjuures te
ma märkimiswäärseks ajaks 100 m jook
sus oli 11,1, mille ta saawutas joostes koos
omaaegse kuulsuse Spiegeliga Keilas.

S. s. Knlewisse Kiilim koos teistega
siirdus omal ajal Merkuri jalgpallimees
konnast üle minnes Kalewisse. Sellest
jalgpallimeeskonnast sirgusidki meie oma
aegsed kanged kergejõustiklased, kes kuul
snd olid mitte üksi Eestis, waid kogu We
nemaal.

G. Kiilim maetakse arwntawnsti teisi-
Väewal.

Saja aastased muumiad Tallinnas

Vähestele on teada, et Tallinnas leidub ka muumiaid, f. t. erilisse hauakambrisse maetud balsameeritud surnuid. Kuid
ometi leidub. Juba ligi sada aastat puhkawad katoliku surnuaial poolakast kojanõuniku Jozes Bahrynowski ja tema abikaasa
Antonina balsameeritud sääned. Punaste ajal kisti Bahrynowskite kirstud lahti ja selles olekus mõis muumiaid ülestõstetud
krrstukaante all näha. Rüüd, möödunud nädalal, naelutas surnuaiawaht puusärgid uuesti kinni, et kaitsta ködunewaid laipu
lõpliku Awingu eest.

Bahrynowskite muumiad puhkawad iga
west und mahajäetud kabeli keldris. Kabeli
sissekäigu kohal on poolakeelne kiri: „Sinu
annetest Sinule, oh Issand!"

Raske wõti ragiseb lukus. Meie ees awa
neb tühi kabeli ruum, mille keskel seisab
must surnuraam. Altariruumi kuldkollasest
klaasist wirwendab läbi päikesekiiri.

Sissekäigu kõr-wal seinal on mõned pil
did ja poolakeelne tabel, mille tekst eesti
keelses tõlkes kõlab järgmiselt:

„Sina, kes sa siit mööda lähed, unusta
õnnetu kurbus. Wõta wastu õnne maim.

Kui sa oled juba õnnelik, siis ole wecl ön
nelikum!" Selle kabelikesc asutas mees
oma naisele ja ta palub sind, mööduja, pal
toetada tema hingerahu eest. Asutaja Jo
zef ja asutajanna Antonina Bahrynowski,
19. märtsil 1859. a."
  Altari kõrwal on kummalgi pool jällegi

tabelid, kust .näeme, et kabelis on pühitsenud
Mohilewi ülempiiskopi erilisel õnnistusel
katoliku preester A. J. Ewers 13- juulil
1851. a. Pühitsemise talitusel on wiibinud

palju tähtsaid isikuid, nagu kindraladjutant
Berg, jalawäe kindral Patkul, kindral
Omand er, keegi Musyn Pushkin (keda
peetakse Peeter Suure ihuteenri järeltuli
jaks), kindr. Zyt-kow, tsiwiilkuberner Grün
wald jt. Kabelile on algus pandud Niko
lai 1. walitsuse ajal. .

Edasi kalmistuhoidja awab kabeli põran
das luugi, mis wiib pimedasse wõlwistikku.
Peame kaasa wötma küünlad ja ronime
nende wirwendawal walgusel kiwitreppi
mööda alla.

Näkku lööb juba esimeste astmete jä
rele kopitanud leitsak.

Surume taskuräti tugewasti wastu nina
ja komberdame edasi.

Kaunis ruumita keldriruumi keskpaigas
eraldab jilrn warsti kahte kirstu, mis wa
nasti wõib-olla on olnud pruuni wärwi.
Praegu kirstud on . tvettinud, tnhmhallid,
peagu wävwitud. Puugi näitab kõdunemise
jälgi. •,
: Kuna Jozes Bahrynowski oli wanasti
kojanöunik, näeme kirstul mõõka ja kiiw
rit wanasti kord nii hiilgama mundri
roostetanud osi.

Arwatamasti on ka siin enamlased
käinud kulda otsimas.

Punastele aivaldasid laibad sõja ajal suurt
ligitõmbesõudu. Armatl, et tirsludesse on
peidetud warandusi. Ka Petseri sarkade lõh
kumised tulemad lugeda nende arwele. Mõ
nelt laibalt polnud wõtta saaki. Kuid wa
hcst langes punaste kätte kuldhambaid.

Ka Bahrynowstite kirstud on kistud lach
ti. Wah! on kull zuba ühtlasi kaasa toonud
ma sara ja naelad. Ta kawatseb kõdunenud
laipu kindlustada uudishimulike pilkude
eest.

Kergitame logisema kiretu kaant ja waa
tume meel- minnast korda sisse. Awaneb
pilt, mida ei söanda kirjeldada.

Surnu nägu on kaotanud kõik oma in
diwiduaalsed jäljed,

tegelikul: see polegi enam nagu kõik on
kõdunenud tolmuhunnikuks, mis katab auk-
Utku kolpa. Mundergi on peagu pudenenud
tolmuks, mis katsumisel keldri umbses õhus
kmheb laiali.
"Tõmbame kaaue pealislaua jälle selle pe

letama pildi peale tagasi. Ja maht teeb
oma töö.

t lal kojanõunik Jozef Bahrynowski
ja tema abikaasa Antonina portreed.
All kirstud, milles puhkavad muu
miad. Parempoolsel kirstul Bahrynows
ki kiiver ja mõõk. Paremal kabel ka
toliku surnuaial. Kirstud muumiatega
asuvad kabeli keldris.

Balli Päästeselts likvideerib ranna

sõiduliinid.

G. Sergo ja «o laewaühing ostab aurikud ..Eesti
maa", ..Endla", ..Greneni", ..Dagmari", ja kauba
laewa „Beta". päästeselts jiiäb töötama piiaste

alal.
Sadama ringkonnas ön kuulda, et

Balti päästeselts lähemas tulewikus
likwideerib oma rannasõiduliinid. Mis
selle otseseks Põhjuseks, pole teada, kuid

arwata wõib, et kõne alla wõiks tulla
rannasõiduliinide tasnwus. Rannasõi
duliinid on praegu kähe laewaäri 
G. Sergo ja Ko ning Balti päästeseltsi
käes ja nii ühe kui teise laewaäri lae
wad külastawad ühesid ja samu sada
maid, konkureerides omawahel, mil
lift nähet õigeks ei peeta. Ka konknree

riwad liinilaewadega omnibnsed, weo
autod, purjelaewad jne.

Päästeselts peab liine enese käes
kuni käesolewa aasta septembrini ja

siis lähemad liinid G. Sergo ja Ko
laewaühingu kätte. G. Sergo ja Ko
omandab Balti päästeseltsilt kõik rei
silaewad, nagu „Eestimaa", „Dagma
ri", „Greneni ja „Endla" ning ühes
nendega ka kaubalaewa „Beta". Balti
päästeseltsi kätte jääwad endiselt pääs
telaewad.

Balti päästeseltsi aktsiate enamus
on soomlaste käes ning nende oma
nikuks on Soome päästeselts „Nep
tnn". Seega oit siin siis mõjuw sõna
kaasa rääkida soomlastel. G. Sergo
ja Ko olewatki ..Neptuniga" läbirääki
misi pidanud ja lõpptulemusi on pea
oodata.

Suu eest hoolitsemine Odol'igo

on otsekohene heategu. Suus esineva
ja hambaid ikka enam ja enam rik- N
kuva mädaniku arenemine tõkesta
takse ning iga OD O L-suuloputuse
järele levib terves suus elustav värskus.
Kui siis hambaid veel ODOL-hamba
pastaga puhastada, muutuvad need

hiilgav-valgeks. £ \ \\
 Kroom", Tallinn. \



Naised ei taha lahkuda pükstest!

MOEAJAKIRJANIKU TÄHELEPANEKUID RIYIERA'LT.

ühendriikide ajalehe «Daily News'!"
Pariisi erikirjasaatja ei jõua küllalt
Imestada naiste «ptikstema&nia" üle tä

navusel hooajal. Püksid olevat Rivieral
ja teistel kuulsatel plaatidel käesoleval
aastal otse suurmoeks.

Ajakirjanik pajatab, et tütarlapsi ei
saa enam pükstest välja, kui nad kord
juba on jõudnud mereäärse suvituselu
hõlma. Päeva ajal nad kannavad kõige
lühemaid poisipükse „tihe shortest
shorts", milliseid politsei veel lubab,
ning õhtuks tõmmatakse selga pidžaa
makostüümid. Piduperenaised, kes tär
navusel hooajal kavatsevad lõbustada
seltskonna koorekihti oma luksusjahti
del, on teinud kindla otsuse kanda pid
žaamasid kogu hooaja kestes nii lõuna

ajal kui ka õhtuti.
Hästiriietatud daam, kellel tuleb män

gida võõraste vastuvõtjat, paneb päike
se loojenemisel selga umbes seesuguse
Francevrement-mudeli järele kostüümi,

nagu on kujutatud meie pildil. France
vrement teeb selle ansambli juure kuu
luvad pidžaamad mustast muareest.
Osava lõikega püksid ning jakkpluus
lühikeste käiste ja teemantidega ilusta
tud nööpidega, muidugi stiili poolest
kahekordse rinnaesisega, on rannadaa
mide eelistatuma õhtudressi üksikosa
deks. Sü?. Mandub veel antWoopvöö
teemantspiraalidest kaunistustega.

Pidžaaimade katteks kantakse musta
Sifoonist mantlit, mille ise&ralduseks
on pikad lehvivad käised.

Mida oleme õppind

Hiina ja Hispaania sõdadest?

Sõjatehnika enne ja nüüd. Võideldakse ikka veel samade põhimõtete
alusel, mis olid tuntud Hannibalile, Caesarile ja Napoleonile, kuid

ollakse õppinud lugematuid tehnilisi pisiasju.

Sõda on kunst, mitte teadus.
Inglile hästituntud naisajakirjanik Re

becca West, kes mäletatawasti käis ka
Eestis, ütles kord: „Enne sõda sõjateadus
tundub tõelise teadusena nagu astro
noomia; kuid peale sõda ta tundub rohkem
astroloogiana." Lidell Hart, «kuulus Briti
söjakriitik, lisaS sellele aga ebawiisakalt suu
re: „Wõib»olla see järeldus on liig bla
meeriw astroloogiale."

Tegelikult sõda pole üldse teadus. Sõda
koosneb mitmest teadusest: masinatetund
mise teadus, inimesetundmise teadus jne.
Kuid sõda ise polegi teadus, waid on kunst

„pörisewate lahingriistade suur ja hir«
mus kooskõlastamise kunst õudseks wõimu»
sümfooniaks".

Japside ja hispaanlaste poolt teh
tud sõda jääb taha maailmasõjast.

Hispaania ja Hiina sõjast järelduste te
gemisega peab olema ivaga ettewaatlik. Esi
teks peab igatahes ütlema, et kumbagi neist
ei saa wõrrelda maailmasõjaaegse suure
Armageddoniga. Kui wõrrelda Terueli näi
teks maailmasõja kahuritulega Passchendae
le'i juures, siis esimene tundub meile taga
sihoidliku, wiisaka teeõhtuna.

Teiseks peab tähendama, et pole „awas«
tatud" mingisuguseid uusi sõjapidamise
põhimõtteid. Matsul ja Franco, Tshiang
kai-shek ja Hispaania walitsuswäelased
wõitlewad ikkagi ainult neil samul muut
matuil aluseil,

mis olid tuntud juba Napoleonile,
Caesarile, Hannibalile.

Wahendid, kulissid, inimesed ja juhid
muutuwad sajandite wältel, kuid põhimõt
ted jääwad püsima.

Merejõudude tugevus on otsustav.
Suurima ettewaatusega edasi järeldades

wõib tulla äratundmisele, et nii Hispaania
kodusõda kui ka Hiina-Jaapani konflikt on
kriipsutanud alla merejõudude tähtsust.
Kauge-Jda Jaapani raudne surwe merelii
uidele ei wõimaldanud tal mitte ainult
blokeerida Hiina rannikut, waid eelkõige,
just selle tõttu jaapanlased suutsid sõja wiia
waenla.se pinnale. Just merezõud wõimal
dasid sõja eemalhoidmist kodumaalt. Mere
wägi jällegi oli järelikult ka see, kes lõi
niisuguse olukorra, et Jaapan wõib walida
endale sobima aja ja sobima koha oma sõ
jawägede maalewiimiseks Austa mandril.

Hispaania kodusõjas wallutamine Pole
siiski nii „wesin«". See tuleb sellest, et
Franco ega walitsuswägede laewad tegeli
kult ei määri laewastilu nimetust. Kuid
Franco suutis siiski teatud ajal end merel
otsustawalt maksma panna. Toidu- ja las
kemoona puudu?, mida nii walusalt tuli
tunda walitsuswägede tagalas, tuleb samu
ti mässuliste blokaadist, wähemalt oisali
selt.

Tsentraliseeritud keskvõimu ja
head sise- ning välispropagandat
peetakse samuti võidu tagatiseks.

Juba Abessiinia sõda näitas tugema
keskwõimu sõjalisi woorusi. Hispaania ning
Hiina sõda kordawad sealt saadud õpetust.
Franco ning jaapanlased on saavutanud

suuri edusamme just tänu tugewale kesk
wõimule.

Osawa propaganda tulemusi tänapäewa
sõjas wõib kõrwutada julgelt initmekord
sete armeekorpuste ja relmawabikute wäär
tusega. Erilise wiimistelu on uuemal ajal
saanud wälispropaganda, mida tuleb lu
geda just wiimase aja suursaawutuste hul
ka. Informatsiooni lewitamise wahendite
hulk on hullupööra tõusnud.

dalavägi on veel praegugi
„lahingute kuninganna".

On selge, et ilma mootoriteta moodsas
sõjas läbi ei saa, kuigi loomad weoabinõu
dena meel mäugiwad teatud osa. Motori
seeritud wäeosi tuleb aga tarwitada suure
ettewaatusega, kui mitte ei Pea korduma
säärased nähted, nagu itaallaste laotus
Guadalajara juures. Mootorkonwoisid är
au toodagu liiga lahingwälja lähedusse.
Tankide ja lennukite tarwitamisewõimalu
sed on siiski Piiratud. Inglased arwawad
isegi, et Hispaania kodusõjas tanke on ka
sutatud ebaloogiliselt. Tanke ja lennukeid
peab tarwitama suurel arwul suure ala
kohta, kui tahetakse saawutada mõjuwat
tulemust.

Moodsad linnad on sedasama, mis
keskajal kantsidki.

Nii ründajad õhust kui ka sõdurid maa
peal on wöinud kindlaks teha, et moodne
terasest, telliskiwideft ja raudbetoonist linn
ei jää manadest paksumüürilistest rüütli
lossidest sugugi taha. Madridi telefonihoo
ne, Shanghai Põhja-Raudteejaam palju
teisigi ehitust on wälja kannatanud kestwat
pommitamist ja wahetpidamatut kahurituld.
Ja kuigi wiimati suudetakse sääraseid
„Margaretasid" purustada, siis iga kiwi
prügihunnik saab kardetawaks kuulipildu
japesaks. Praegused linnad wöiwad tulemi
kusõjas weel rohkem omandada kindluse
ilme.

„Moraalne pommitamine" ei avalda
enam mõju.

Kuna taheti hirmutada inimesi tagalas,
siis leiutati nn. „moraalne" pommitamine,
mis nüüd aga ei awalda enam ettbift mõ
ju. Inimesed pommitatud linnades on
muutunud karmimaks ja ükskõiksemaks.
Nende tahet ei suudeta enam murda pom
midega.

Tulevikusõja võitmine õhust on
kahtlane.

Sõdasid wõidetakse enamasti siis, kui
suudetakse täiesti walitseda teatud alasid
maal ja merel. Kuid lennukilt ei saa ju
walitseda alasid maal' ja merel. Lennuk
wõib aga siiski suurendada sõja ulatust,
wõib teha sõda hirmsamaks. Ning ta wõib
põhja lasta, kui olud on soodsad ja rün
nakut teostatakse küllaldase jõuga, igasugu
se laewa, mis inimeste poolt on ehitatud.
Samuti wõib ta häwitada igasuguse maa
peal liikuwa üksuse, kui, kui, kui... ja neid
„kuisid" on siin wäga Palju.

Tulewikusõjjas lennuk arwatawasti teeb
sääraseid asju wäga sageli, kuid Ixpnuk
ei wõida sõda,

Oleme õppinud lugematuid
tehnilisi pisiasju.

Eriti Hispaania nn meile õpetanud Pal.
ju tehnilisi siksiknÄsu sõjapidamise alalt.
Kuulipilduja ning täsigranaat, peale 
meel pool-automantne ölarelw on osutunud
kõige mõjukamaks jalawäesõjariistadeks.
Teatud hulk kahurmäge on moodsas sõjas
möödapääsematu. Õhurünnak ei saa asen»
dada kahurituid. Lhuriinnak pole la sageli
nii mõjuw kui kahurituli. Wene tangid,
mis on tehtud Ameerika mudeli järele, on
osutunud paremaks Saksa ja Itaalia oma
dest.

põhjamaade haridustegelased Haapsalus.
Reedel Ja laupäeval saabusid Eesti sahlfl ~j.. .

esmaspäeva Vahi põllutöökoolis algavast 5. l'Õl,iain . !.t. "n 77 ff TÖtta oSa
dinaavlased jõudsid kohale reedel, soomlased laupaeta utei "
lased sõitsid Haapsallu. Haapsalus tutvuti liuna va!.'... . s^andinaav.

rannaga, kuna laupäeval sõideti Vormsi saan !.. /« s«H
oluga. Pildil näeme skandinaavia hariduskülaiiti I'*7Y T>Slust* *lü'
Ruusi (vasakul) seletusi 1905. aasta kangelase Ä L "laB .

samba juures. ® «ernhard Laipmani mälestus-

On see võimalik?

Meeskonnata mootorpaat kihutab
Soome lahel.

Omapärane õnnetus tabas neljapäe
val Eisma kaloreid. Mehed hakkasid
merel ühti saare juures kontrollima
tursaõngesid, milleks istusid väikesesse
kalapaati ja sõitsid mootorpaadi juu
rest eemale. Paadi mootor jäi töötama.
Vaevalt olid mehed saanud Täija tõm
mata paar-kolm õnge, kui mootorpaat
hakkas liikuma ja kihutas täiel hool
minema. Sõudepaadiga talle järgi ei
jõutud ja nii kaduski meeskonnata paat
lõpuks silmist.

Sektipudeli pauk hirmutas varga
minema.

Narva-Jõesuus Vabaduse tän. nr. 27
tungiti öösel K ü 111 s e kohvikusse ja
söögisaali, kus aga suuremat kahju
polnud tekitatud. Varas oli söönud koo
ke ja joonud sekti. Kõik tundemärgid
lasevad oletada, et sissetungijal pidi
kohviku ruumidest lahkumisega kiire
olema. Arvatakse, et varast võis hir
mutada sektipuheli pauk, kui ta pudeli
avas, ja kartuses, et pauku keegi võis
kuulda, sissetungija põgeneski. Ta oli
maha jätnud kaks kasti kookidega, mis
olid äraviimiseks valmis pandud.

Tants 60 meetri kõrguse korstna
otsas.

Xarva-Jõesuu endise vineerivabriku
korstna otsa, mille kõrgus 60 meetrit,
ronis mööda seesmist redelit kolm ko
halikku noormeest- Üks neist tantsis
korstna otsas. Poiste ohtlikku tempu
oli all vaatlemas suur rahvahulk.

Vargad ei tahtnud kulda, vaid õlut.
Hiiumaal Tugnse külas tungisid var

gad pererahva äreoleknl J. Käära
mehe tallu, kus puistasid elamu sise-
mnse segamini.

Varaste teguviis oli omapärane see
tõttu, et kuld- ja hõbeasjad, mis olid
kättesaadavas kohas ja varaste poolt
segamini paisatud, olid jäetud ära vii
mata. Küll aga oli varaste huvi ärata
nud 35-toobine õlleankur, mille nad
ühes õllega ära viisid.

Eesti suurim vaateakna-klaas,
mõõtudega 6,7 111 laiust ja 3 meetrit kõr

gust, paigutati A. Külma majja Tallin
nas Pärnu mnt, 19. Kuna Eestis nii
suurt klaasi polnud, telliti see Belgiast,
Maksma läks 'lll6O kr. Klaasihiig
lase paigutamisega oli kibedas tegevu
ses 24 meest. Klaas toimetati kohale
eriti selleks valmistatud autoplatvor-

GORI.

SÜMBOOLNE EHITUSSTIIL.
„Mis see sehkendus enesest peab

kujutama?"
„See on turistide öömaja plaan!"

RAHI3TEFS.
„3lina töölaagrit ei karda, mul on
tööd laialt lõikan hommikust

õhtuni kuponge!"

KUURORDI VEESPORT.
„Ei ole sul mingit kursust vaja, küll
ma su ujuma õpetan. Igakord kui
minuni jõuad rabada, saad aanispitsi.
Ja pitsist sa, vanapoiss, ei loobu miski

hinna eest!"

KLASSTYAHE.
„KHS sa ei viiks ka Fiffi suplemal*4
»,01ed sa arust ara! Mul puhast

verd loomake, siin aua supleb Iga
sugune seltskonnakihti"

Raadio

caupäewal, 16. juulil.
Tallinn. 7.00 äratusmäng, wõimlemine.

7.20 päewauud. 7.25 hommiktonls. 8.15
hommikpalwus 835 perenaistele. 8.40 tu
ruteateid 18.55 reateid ja reklaami. 19.00
A. Sikemäe: Näitekirjand. arenguteed (2.).
19.20 operetimuuj. (yelrpl.) 20.00 wana
tantsumuus. 20.40 päewauud. 21.00 õige
aeg, teateid, saatekawa ülewaade. 21.10 öö
kalastust muusikas shelip!.). 21.50 kirew
lairpäewa-öhtu sõnas ja muusikas. Kaaste
gew M. Möldre. 22.55 õige aeg, päewauud.
ja sporditeateid. Reporl. Eesti-Ungari 1.
kergejõusliku-maawõistlusest. 23.30—-24.00

tantsumuusika.
Riia. 16.05 Verdi oop. „Rigo!etto".
Helsingi, Lahti. 20.55 walsiõhtu.
Milaano. 22.00 Rossini oop. „Sevilla

habemeajaja".

Pühapäowal, 17. juulil.
Tallinn. 8.00 äratusmäng, wõimlemine.

8.20 W. Roots: Kartulikaswatuse küsimusi.
8.40 põllumajanduslikke teateid. 8.45 hom
mikkouts. 8.55 jumalat. 12.00 Respighi or
kestri helindeid (helipl.). 12 45 rännud

laia maailma. 13.10—14.00 lõunamuus.
(helipl.). 18.55 teateid ja reklaami. 19.00
muusikat jookswal lindil (helipl.). 19.40
numismaatika doklor Verner Knapke:
Mõnda müntide kogumisest. 20.00 wana
tantsumuus. 20.30 Juhan Tõnopa loeb Fr.
Tuglase jutu „Hunt". 21.00 õige aeg, tea
teid. 21.05 muusika pühapäewa-öhtuks.
Lorso-trio. 22.10 moodsat tantsumuus.
22.55 õige aeg, päewauud. ja spordchteateid.

Ameeriklaste waleham
bad ei logise enam!

Need kliisterdatakse suhu puudriga.

Jänkid wõiwad endid isälle lugeda ühe
punkti wõrra teistest inimsoo heategijatest
ektejõudnuks: uad on aivaskanud Puudri,
mis teeb õnnelikuks kõik kunsthammaste
omanikud! Ameerikas on saadetud turule
alkaliinpuuder „FaSteeth", mis «naelutab"
walehambad suhu kinni. Nüüd Pole enam
karta hammaste häiriwat logisemist. Kunst»
hammaste peremehed wõiwah hingata ker»
gemalt, kuna pole ka enam waja tunda
hirmu selle eest, et hambad ühel heal päe
wal wõiksid kurku kukkuda wõi suust wälja
Pudeneda. «JaSleekh" on tiement, mida
mõned ameeriklased igal hommikul tarwi»
tawad oma snutoopa «arhitektuuri" kind
lustamiseks.

2
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Suveks.. .

Supelranda:
peatugi „Siesta" rannas lamami
seks, kummist loomi ja viske
rõngaid, kivipapist rannataskuid
jne.

Matkamiseks:
Eesti teede kaarte, kergeid selja
kotte, matkatelke, kirjandust ko
dumaa tundmaõppmiseks jne.

Lastele:
purjekaid, liivavorme, palle, hüp
penööre jne. mängimiseks.

Vihmasteks päevadeks:
kergesisulist kirjandust eesti ja
saksa keeles, kirjaplokke „Tu
rist" kodumaa vaadetega jne.

K-ü. „Rahvaülikool"
Tallinn, Harju 48, Pärnu mnt. 10



Vene Ülemnõukogu esimeheks

Zhdanov.

tilemnSukogu esimene pidulik istung Rremlis.

/Ä. . Moskwa, IK. juulil.
(Ew) (Tass). Eile kell 18 awati

Kremlis Wene liidmvabariigi ülem»
"??ogu esimene istung. Loozhides
asusid diplonmatliku korpuse liikmed
ning Nõukogude ja wälismaa ajakir»
landuse esindajad. Gtalini, Moloto
wi, KaganowiW, Woroshilowi, Ka
lminl, Andrejewi, Mikojani, Zhda
nowi, Jezhowi ja PetrowSki ilmumist
terwitati tormiliste auawallmstega.
Koosoleku awas ülemnõukogu wanim
liige, Gorki oblasti rahwasaadik kol
hoosnik Gtepan Barõshew. Wene
liidmvabariigi ülemnõukogu esimeheks
walitj tormiliste kiidumvalduste saa
tel üleliidulise kommunistliku erakon
na keskkomitee sekretär, Leningradi
rahwasaadik Andrei Aleksandrowitsh
Zhda n o w. Esimehe asetäitjateks

waliti mhwasaadik Tõntsherow, Ta
tari autonoomse fowetiwabariigi rah
wakomissaride nõukogu esimees, ja
naisrahwasaadik Makarowa, Moskwa
ja Leningradi oblastite pumvillatöös
tuse tööliste liidu keskkomitee prefi
dent.

Tähelepanuärataw
puudumine.

Wene liiduwabariigi ülemnõukogu awa
misel wiibisid kõik üleliidulise kommunist

liku erakonna poliitilise büroo liikmed
Staliniga eesotsas, üldist tähelepanu ära
tas rahwakomissaride nõukogu esimehe

asetäitjate Tshubari ja Kossiori puudu
mine. Külaliste hulgas nähti ka proua
Litwinotvit, wälisasjade rahwakomissari
abikaasat.

"Morgan" jõudis "hülgepüügilt" tagasi

Vaat ott kewabest saadik Soomes. Rüüstamine
mootorpaadil.

Laupäewa hommikul jõudis Soomest,
Waasa linnast tagasi Naissaare mootorpaat

„Morgan", mis sinna jäi juba 1. aprillil
s. &, millal naisjaarlased Botnia lahte,
Soome wetesse hülgepttügile sõitsid. Kohta

fime ka paadiomanilku ja juhti Adolf L u t
herit, kes hülgepüügiretke kaasa tegi ja
nüüd ka paadi järel käis. Ta kurdab, vt paa,

di Soome jäämise läbi on ta saanud suurt
kahju. Esiteks sai paat jääs pigistada ja siis

oli paadi sisemus kannatanud rüüstamise
all. Isegi rooliratas ja aknaruudud olid pu
ruks pekstud, mootoriruumist kõik waflosad

ja muu lahtine kraam ära miidud. Rüüs
tamise ja wargufe kahju umbes 500 krooni

ja remont läks maksma 1000 kr. ümber.
Aga saagiks saadi 122 hüljest, millest 110
toodi Tallinna. Nüüd on paat jälle sõidu
korras ja eelolewal talwvl sõidawad mehed

uuesti hülgepüügile.
9. märtsil asusid naissaarlased Adolf L u t

her koos oma kaaslaste Herbert Luthe
ri, Rudolf Jõesaare ja Leopold P u st
römiga „Morganile" ning wõtsid enesele
reisusihiks Botnia lahe. Umbes nädalapäewi

kestis sõit, enne kui jõuti Botnia lahte. Seal

otsiti siis kindla jüä Piirkonda ja algas
hülgeküttimine. Saak oli hea ja 1. aprilliks

oli paadil juba 110 noort ja 12 mana
hüljest.

Siis tuli torm ja see hakkas paati ajama
Soome ranniku poole, umbes Tankari tule
torni kohale.

Paat sai jääs tugemast! pigistada
ning hakkas lekkima. Ei suudetud wett wähja

pumbata ja elu oli teatud määral häda
ohus. Õnneks oli kaasas wäike sõupaat, mil

lega hakati jääsupis otsima teed ranna poo

le, kuhu oli 15 kilomeetrit. Randa jõuti õn
nelikult ja tormi waibudes tood! „Morga
nilt" kahe päewa jooksul 110 noort hüljest
ära. 12 wana jäid paati. „Morgan" ise jäi
ka saatuse hooleks. Hülged toodi raudteel
Helsingi ning saadeti „Aegnaga" Tallinna.

Kodus olid mehed 3—4 päewa ja sõitsid

siis paati otsima.

Paat leitigi, kuid rüüstatult.
3. mai! pukseeriti „Morgan" Waasa lähe
dusfe Ropolti saare alla, milleks kulus 56
tundi. Mootor wõeti paadist wälja ja anti
parandada, samuti ka paat.

Remont läks maksma kokku 1000 krooni
ümber.

1. juulil sõitsid kalurid uuesti paadile jä
reie ja toimetasid nüüd Tallinna, et siin
paat korda seada.

»MorMv" Ittltinim

Sisseveo ülekaal

8,7 miljonit krooni.

Tiina walmisid riigi statistika-keskbürool
wäkiskaubanduse kokkuwõtted juunis ja
käesolewa aasta esimesel poolel. Nagu neist
selgub, on esimese poolaasta iihlskauvanvus
lõppenud 8,7 miljoni krooni suuruse sisse
«eo ülekaaluga. Läinud aasta esimese poo
lega wõrreldes on sisseweo liletaal mahe
uenud ligi 1 miljoni krooni mõrra.

Esimese poolaasta sissewedu oli 54,7
Milj. krooni ja wäljawedu 46 muj. kroon».

Juunis ületas wäljamedn siSseweo 700
tuhande krooniga, kusjuures wäliawedu ott
Üle 6(10 tuh. krooni mõrra wäiksem mul
kusest.

Tundmattma maetn isik
tehti kindlaks.

Mõni päew tagasi letti Tallinna sadamast
Uppunud noormehe laip. Kuna tema isik jäi
kindlaks tegemata, siis laskis Politsei laiba
reedel tundmatuna Liima kalmistule maha
matta.

Lanpäewa hommikul selgus, et uppunu
on Tallinnas Tartu maanteel nr. 103—8
elutsenud Msred Hanson, 19 aam ma»
" ?a tunti ära tema oe poolt wttmafele
ütenäidatud Mdi järele. Ka wnnistas õde
wenna omaks laibal seljas olnud sargr katse
küljest ära möetud nööbid.

Kuidas noormees merre sattus, pole meel

Deada.

Sportlik päcwakawa.
Lanpäewa õhtul kell 7.30 Kadrioru staa

diouil algaw 1. Eesti-Ungari kergejõustiku
maawöistlus jätkub pühapäewal jamal ajal.

Maawõistluse awab sõjaminister kiudr.
P. Lill.

Pühapäewal kell 12 p. toimub staadionil
liiduklassi jalgpalli esimõistluAmäng Esto
nia ja Terwise wahel, missugusest mängust
selgub, kas Estonia saab Eesti meistriks.

Pühap. kell 4 p. l. korraldatakse Nõmmel
(Hiiu spordiwäljal) kergejõustikuwõistlused.

Pirital on pühap. kell 5 P. l. suured uju
miswõistlused, kus selgitatakse meie Pare
maid, kes pääsemad maawõistlusele Soome
wastu.

Tartus toimub jalgpalli A klassi esimõist,
lusmäng Olümpia ja Pärnu Terwise wa
hel. Maakonnalinnades korraldatakse rida
jalgpalliwõiftlusi ja maakondlikke esiwöistlusi
kergejõustikus.

Nuningas paraneb.
London, 16. juulil.

(WA). (Reuter). Ametlikult teatatakse,
et kuninga paranemine jätkub rahuldawalt.
Arwatakse, et kuningas wõib eSmaspäewal
Wiudjorist Lsndvlt jõjtq.

tvargusi Tallinnas ja
ASmmel.

Sinaida At-sol warastati Pärnu maan
teel töö juures riidehoiuruumist rahakott
wähese rahaga.

Jaan Käisel Weizenbergi tän. nr. 13
maja pööningult kohwer 20 krooni wäärtu
ses.

Eduard Uusil Liiwalaia tän. nr. 75
maja õuelt käsikäru 40 krooni wäärtuseS.

Wassili Kat tail Maalri tän. nr. 14
majas pesu 10 krooni wäärtuses.

Trammi ooteruumist Tartu maanteel
automaattelefoni kapist kõnede eest sissekas
seeritud raha.

Kustas Wästrikul Liiwamäe tän. nr.
30 maja juurest kuurist mootor 60 krooni
wäärtuses.

Mljcmds? UaLZSI MtaÄaewu tän,

nr. 2 majas tühje õllepudeleid 30 krooni
wäärtuses.

Nõmmel Hiiu tän. nr. 12 elulisemal Ra.
hei Klutszhikil korteri juurest rõdult
käekott wähese rahaga.

Nõmmel Kreutzwaldi tän. nr. 43 elutse
ma! Eduard Lemb e r i l lukustatud kor
kerist riideid 45 krooni wäärtuses.

Wiinawött ees, protokoll järel.
Nõmmel awalikus kohas wiinajoomise pä

rast koostati protokoll Alfred Weeremao
ja Jakob Roose lille wastutuselewõtmi
seks.

Vürstinna, kes tahab lahti saada oma tiitlist.

mc Tallinnas sdlmitud abielu dramaatiline järelmäng Aeur
Yorgis. ühendriikide rikkaima kingakuninga abikaasat ah
wardab Väljasaatmine Ameerikast. Aelle naine on end.

maailmakuulus lauljanna Aleksandra Swenska?

New Dorgi elanikkude meeli hoiab juba
kauemat aega elewil abielukurbmäng, mis
sai oma pahaaimamatu alguse Tallinnas

„Pallinas", nagu kirjutawad Amee
rika lehed. Rikkaima kingatöösturi mr.
Kenneth W. Thornhilli õnnelik kodu äh
wardab puruneda,

kuna „tema naist kollitawad
maimud Wenemaa merisest

minemikust" 
nende sõnatuga wähemalt kirjeldab seda
draamat sensatsiooniahne jänkide ajakir
jandus.

Tegelikult on asi aga nõnda, et praegust
mrs. Thornhilli, keda 1920. a. ümber Pa
riisi ooperifamÄ tunti kuulsa lauljanna
Aleksandra Swenskana, ähmardab
Väljasaatmine USA nwivmde poolt, kes ei
tunnista suurärimehe abielu maksmaks.
Kohtunikud nimelt wäidawad, et proua
Thornhill ei olegi proua Thornhill, maid

on würstinna Aleksandra
Stahhowitfh, wene pagulane, keda
meel pole seaduslikult lahutatud jäljetult
kadunud würst Nikolai Stähhomitshift, en
dife tsaaririigi meremäe ohwitserist.

Asi oli arutusel Ühendriikide ülemkohtu
referii Daniel F. Cohalani ees, kes aga
esialgu siiski ei söandanud teha lõplikku
otsust.

ülekuulamisel selgu s, et
Aleksandra Swenska neiuna
tõesti 6. weebruaril 1920. a.
on Tallinnas abiellunud

würst Nikolaiga,
kes parajasti oli just põgenema pääsenud
punaste käest. Würst olemat olnud remo
lutsiooni wintsutuste tõttu wäga tujukas,
rahapuudus annud end samuti tunda.
Wiimati nad kolinud Pariisi. Würstinna
pühendanud end täiesti laulule, mis talle
kindlustanud korrapärasema sissetuleku.

Würst ise olewat hakanud rohkesti alkoholi
tarwitama. 1928. a. ta läks salapärasel
teel jäljetult kaduma. Naine pöördub mit
mete järelepärimistega wene walgete ko
loomate poole, ka Tallinna. Need otsingud
ci annud aga mingisuguseid tagajärgi.

Kuna praegune mrs. Thorn
hill oma endist meest kuida
gi ei suutnud leida, on ta ar-

wamisel, et wacn lased lüii»
ditasid mehe minema ja

tapsid.
1333. a. daam pöördus wene õigeusu

kiriku juhtuvate autoriteetide poole ja nõu»
dis lahutust. Apoftl.-õigeusu kiriku poolt
antud lahutusele järgneski laulatus New
Korgi raekojas, kus rahamees Thornhill
nais ilusa ja kuulsa wenelanna. ühend»
riikide sotsiaalministeerium on aga nüüd
hakanud paragrahwi sabast kinni ja wäi
dab, et õigeusu kiriku poolt antud lahutus
pole maksew. Järelikult pr. Thornhill
pole ka meel wabanenud würstinna tiit
lift ega omandanud USA kodakondsust, mil
lepärast trsi ootab peatselt wäljasaatmine.

Saapatuningas Thornhill,
kes oma naist kirglikult ar»
mastab, on kõik rattad käi
ma pannud oma abielu maks

wuse saavutamiseks.
Mees esines ka kohtus tunnistajana naise
kasuks. Kui teist wäljapääsuteed pole, on
ta nõus kogu laulatusetsercmoonia kordami
seks.

Muide, ka härra Thornhillil endal on
juba olemas oma huwitaw abielukarjäär.
Waremalt oli tema naiseks Broadway kuul
suse Nina Picrsoni õde Vinnie Pearson,
kes lahutusprotsessi mehe wastu wõitis
Mehhiko kohtus 1334. a. Mees omalt poolt
jällegi protesteeris mehhiklaste otsuse was
tu ja saawutas New Korgis lahutustun
nistuse 1335. a.

Riiiid Ameerika klatshiklnbid ja awali
kud tegelased ootawad suure pönewusega
praeguste sekelduste lõpptulemusi. Kas pr.
Thornhill, alias würstinna Stahhowitsh,
alias Aleksandra Swenska, saadetakse
USA-st wälja? Kuhu? Ega's wiimati
ometi Tallinna?

ALEKSANDRA. THORNHILL

Pealinn saab uue esinduskiriku

põhjalik remont Peeter-Pauli kirikus ZVene tänawal. Altar ehitatakse
carrara aknaö tulemad Värwilisest klaasist. Gt kaitsta sakra

menti mSimalikkude rüüstamiste eest, paigutatakse see terasest taber
naaklisse.

Sellest ajast peale, ?m paawst Eesti ka
toliiklastele määras piiskopi, on siinne ka
tokiku kirik wäliselt amalikkuses kaunis wä
he kõneainet annud. Nagu usaldatawast
allikast kuuleme, on aga millisest tagasi
hoiust hoolimata praegu käimas kibe sisemi
ne korraldustöö, mille sihiks on Rooma ki
riku siinse haru ümberkorraldamine was
tawalt uuele seisukorrale, mis on tekkinud
Msgre Eduard Prosittlichi piiskopikspühit
semisega. Meie katoliiklaskond saab nii
Rooma preestritele omase pikaldase ja siis
temaatilise taktikaga aegamööda ikka roh
kem piiskopkonna iseloomu.

Nende uute üritustega, mis
praegu on käsil katoliku
kirikuelus üle kogu riigi,

on ühenduses ka Tallinna
kiriku põhjalik sisemine

remont,
mille kallal juba umbes kuu aega maewa
nähakse. Korraldustööd toimuwad arhitekt
N. Thamm'i juhtimisel, kellelt kuuleme, et
kiriku sisemuse kohta on korduwalt laitust
awaldatud. Pühakojale pole ette heidetud
mitte ainult stiilipuudust, waid ka üldist
maitselagedust wärwitoonide walikul ja
kooskõlastamisel. Teatawasti katoliku kirik
on olnud ivanasti endise 1245. a. asutatud
dominiknanikloostri hiljemalt ehitatud söö
gisaal, mille templiks muutmine oli seotud

mitmete tõsiste ehitustehniliste raskustega.
Kiriku ebaharmoonilisus on eriti ka saanud
komistuskiwiks Välisturistidele, kes seal
käiwad sageli, kuna just kiriku külje all asub
wäänkaswudesse maetult mana dominiaani
kloostri aed, mida mõned peawad üheks
suuremaks maatamiswäärsnseks Põhja-Eu
roopas.

Kiriku sisemuse ümberremonteerimise ka
ma saj kindlama kuju, kui Tallinna katoliku
koguduse etteotsa asus piiskopiks pühitsetud
Msgre Prossitlichi asemele energiline paa
ter Bruno Borucki, kes niälismaal ma
remalt on omandanud suuri kogemusi eriti
katoliikliku noorsoo organiseerimise alal.
ülempreestri esimeseks mureks oli „resor
matsioon" kiriku sisemuses. Kirik peab saa
ma wähemalt seestpoolt esinduskiriku wä
limuse, kuna ta on katoliiklastele ka ühtlasi
ülempiiskopi kirikuks, teatud mõttes niisiis
katedraaliks.

Pimedawõitu, stiiliühtluselt puuduliku
kiriku ilustamise raskused lahendas arhi
tekt N. Thammi kawand,

kus pearõhk ott pandud he
ledate wärwide läbi esile
kuts ut u d walgusres l e k s i o o

nide mängule,
mis seni nii süngele jumalakojale peab
andma lahkema ja päikesepaistelisema
ilme.

Uut „esinduskirikut" peab kroonima wal
ge altar, mille ehitamisel kuuldawasti tu
leb rakendamisele walge Carrara mar
mo r. Juba praegu töötawat eriteadlane
Oskar Goldberg altari wiimistlemise
kallal. Templile peawad andma erilise soo
juse wärwilsed aknad, millised maalitakse
Riigi Kunsttööstuskooli õpilaste poolt
kunstnik K. A. Hermani juhatusel.

Erilise uuendusena seatakse
altarile tulekindel terasest

tabernaakel
hoidekapp missal muudetud Kristuse ihu

jaoks.

Katoliiklaste wccnde järele tuleb Kristu
se ütlust: „See on minu ihu" mõista sõna
sõnalt, nii et enne armulauda muudetud
leib „hostia" saab elamaks Kristuseks
endaks, kellele jääb ainult leiwa kuju, na
gu weinilegi, mis samuti sisaldab kogu
elama Kristuse; jääb alles maitse, wärw
j.n.e.

„Sluita katoliiklased kogu päewal awatud
kirikus kestwalt käiwah palumas selle fak»
ramentaalse Kristuse muudetud hostia

ees, siis hoitakse seda altaril nn. taber»
naaklis ehk Jumala telg istikus alal. Wii
mase aja rewolutsioonitormid ja paiguti
märatsemisse kalduwad jõledused Jumala
wastu on näidanud, kuidas pahatihti ini»
mese kõige madalamad instinktid otsekui
põrguliku raewu aetuna just pöörduwad
selle sakramendi wastu (Hispaanias ja mu»
jal). Sellepärast kirik soopitab sakramen.
taalset Kristust nüüd ainult weel hoida
soomustatud teraskaitse taga, mida ci saa
lahti murda. Nii sakrament; ei saaks rii»
mata mingisugused ootamatud juhtumised,
isegi mitte õhurünnakud," seletatakse meile.

Katoliiklased peawad oma
jumalateenistusi praegu
kiriku kinnioleku ajal aju»
tis e l t H. Sl ii Ut m t saalis,
mis on hästi tuntud pea»
linna tantsukursuslaStele.

Saali wastawa dekoratsiooni eest on hoo»
litsenud kohalikud katoliku nunnad. Kuna
kapitaalremont kirikus wist niipea lõpule
ei jõua, tuleb usklikel weel arwatawasti
mitmeks pühapäewaks leppida erakorteri
saaliga^
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Jõesuu mälestab

ema kuldset minevikku...

Koostamisel kuur*
ordi ajalugu. Vürs
tid. la vürstinnad,

kes skitsid kullatud
tõllas la vedasid
kaasas ema isik*
likku orkestrit.

iDramaatiline suve
õhtu plaašil aas*

tai 1914. tuhandete
suvitajate paanili*

ne põgenemine
sõja puhkedes.

Narma linnawalitsusel on koosta
misel Rarwa-Jõesuu ajalugu, et kogu
da ja säilitada mälestusi neist aega
dest, kui Jõesuu oli meel Wene tsaari
riigi wõimukandjate, tolle aja kuulsa
te Vaimusuuruste ja rahamagnaatide
lemmikkuurordiks.

Eesti iseseiswu.se kestel Narma-Jõesun on
tublisti muutunud, kujunenud euroopaliku
maks, kuid kadunud pole meel lõplikult jäl
jed, mis jutustawad minewiku suurelu ro
mautikast. Sellest könelemad laewaga
N Jõe iihu sisse sõiles toredad torniderä
gastikuga hiilgesuwilad, mis majesteetlikult
kerkiwad taewa poole nagu muistsed rüüt
lilossid. Wõi waadelgem siiu-seal lumiwal
geid saimmastugedele . uõjatuwaid uhkeid
willrsid ja ehtilaawliku pitsgarnituuriga
palistatud sumilainürakaid. Need on moun
mendid, mis tähistame.d kahel käel raha
pildunud hellitatud meue ariStiokraatia
tujukust. Aga ka üsna lihtsad, roheliseks
sammeldunud katusega sutvemajad kuskil
kunsetihnikns wõi sirelipuhmastikkndes en
diste mõjnwõimsate isikute eluasemetena on
möödunud aegade tummad tunnistajad.

AEDNIK, KES MÜÜS KAHE
TUNNI JOOKSUL L.ÄBI 500

RUBLA EEST LILLI. "
Et õieti käsitleda maeil-uasõjaeelse Nar

wa-Jõesuu sumitchsaskonua laiajoottelist ja
priiskamat elu, peab teadma, d siia kuhjus
peamiselt Peterburi ja Mõskma jõukam
klass.

Tiin käidi suwiti kergendamas talwe
jooksul pungile paisunud rahakukruid,

kui piltlikult öelda. Moodustasid ju Narma-
Jõesuu suwitajaspere kandwama kihi kõr
gemad riigiametnikud, hea sissetulekuga
tunnustatud maimusuurujeo, põhjatu rikkad
töösturid ja äriinimesed. Kui üks Saarküla
aednik kiitleb, et

ta müünud tollal kuurordi sakstele"
kahe tunni jooksul 500 rubla eest lüli,

siis ta wist ei maleta. Jootrahad olid taeva
liselt nii rängad, et need ületasid asteta,ma
eseme hinna mitme- ja tihti mitmekümne
kordselt. Poisikescdki teenisid kuurhoones lil
lemüügiga kuni paarkümmend rubla õhtus
ja würstlikku taskuraha teenisid ka lapsed
tenniswäljaknil pallide 

Suwitajate rekordanvuks N.-Jõesuus
oli 15.000. See oli 1011. aastal.

Kui tänapäewal kauni ilmaga walgub Jõe
suhu korraga 3000—4000 inimest, on õhtul
ära sõites j liba omliibuie peatuskohtades ja
laewasadamates tublisti trügimist. Kuid
waneiuad inimesed mäletamad, milline
„rahwarändamine" oli siis, kui 15.000-pea
line snwitajaspere koos suure teenij'askon
naga ja Pagasiga woolas Peterburist siia
rongidega ja laewadega.

lOA PÄEV 9 PUUDA LIHA 
VÜRSTI KOERTELE!

N.-Jõesuu suwitasasperre kuulunud raha
tuusadel oli mitmesuguseid kummalisi
nõrkusi. Ärimees Zo t e be j e w,. kelle ma-

ranbufeb küündisid kümne, esse miljonitesse
kuldrubladesse, armastas sagedasti korral
dnda snnrejooneliisi aiapidusid, millest wõt
tis osa kuurordi seltskonna eliit. Juhtus
kogemata mõni wvhiwõõras Zolebejewi
aiapeole, kes armas aia olemat awaliku lõ
b ust usk aha,

siis alj ka tema teretulnud külaline ja
mõis tellida lauale, mida soowis,

ilma et oleks tarwitsenud kopikatki maksta.
Zolebejewi suiwila ja aed asusid kuurhoone
lörwal Luha tänamas ning seepärast pale
ka imestada, kui mõni „sooja peaga" kuur
hoonest tulles eksis kontwõõrana Zolebeje
mi aiapeole.

Suiirlanpmehest Omsjann i k o w i s t
kaetakse kõnelda, et tema kulutas suuri
summasid lillede peale. Iga päew ta ole
mat järjekindlalt ostnud lõikelilli ja mitte
lvähein kui 30 rubla eest korraga.

Kõige rikkamaiks sumitajaiks peeti Jõe
suus mürst ja mürslinna U r u ssolv e i d.
Tihti nad korraldasid suure seltskonna osa
mõtul purjejahtidel mälppõite, kaasa wõt
tes ka oma isiklik» orkestri (!), wõi käisid
Jngeri kandis metsades jahil.

. Iga päew osteti Jõesuu turuplatsi
äärest 0 puuda liha söödaks.

Pärast mehe surma mürstinna wiibis meel
mitu sume N.-Jõesuus. Tihti ta sõitis alewi
wahel mitmest paarist hobusest meetawas
suurepärases kulla t u d tõlla s, ümb
ritsetuna toredtites liwreedes teenritest, na
gu muinasjutuprintsess. Urussowite suwila,
inis asus Wabadiise tänamas, lammutati
nlõni aasta tagasi ärawedamisels. Nüüd oli
sellest nlatersalist püstitatud Narma Joa
orgu kalatööstusehoone. Sic transil gloria
mündi! Kõneldakse, et suwila ärvwedami
sel olcwat leitud kehakas kogu mürstinna
kirjamahetust,

kus muuseas leidunud kirju tsaar Riko
lai 2., tsaari emalt, Leo Tolstoilt,

mitmelt suurwürstilt io teistelt selle aja
nime kailt isikuilt. See haruldane kirjawara
olewat aga laiali kantud ja seega häwinud.

Urus-sowite kõrwal olid Jõesuus silma
paistmaiks kuiudeks väetid 
ni d, kes hiilgasid samuti määratu rikku
sega. Nad elasid Kelk tänuwal praeguses
prof. Papmehli iumikas. Ka krahw Po
lowtsew ja Narma suurtöösturid Si
" oto; e w ning Pe l: ? cr i t olid alalised
Jõesuu snwitajad. Uks nendest, kes tegi
endale nime ränkade söögiarmetega kuur
hoones, oli Peterburi suurkaupmees ja
lvabrikaut Wargu n i n. Samasugune
kuulsus oli ka Peterburi nimekal näitle
,sal Konstantin Warlam o w i l, kelle
näopilti mäletamad kindlasti meel wane
inad suitsumehed paberossitarbilt „Djadja
Kostja". Warlamom olnud nii kange
mees, et joonud korra kuurhoone einelaua
tühjaks.

KURJAENNUSTAV KIVI
UTRIAS.

Auguetik.iu t>.walisel! lõppesid
Wene Balti laewastiku mauööwrid ning
laewad kogunesid Narwa-Jõesuu alla. Sel

puhul Peeti suurejoonelisi balle, mis alga
sid reidil laemades ning lõppesid maal.
Ohwitserkond jatkas pidutsemist knurhoo
nes mõi üle jõe Magerburis jahtklubis
„Ostende", kuna madrused piinuacldasid ja
niürgeldasid hotell „Frantsias".

1900. a. peetud Wene armee suurte ma
nööwritega on seotud poolkandn legen
daarne lugu:

Suurwürst Wladimir ratsutanud kaos
kindralite Kirkini ja Kuropatkiniga 
Wene-Jaapani sõja kurikuulsa wäeju

higa Utria randa,
kust awanes suurepärane maade keiserli
kule sõjalaewastikule merel. Nähtust mai
mustrisse sattunud suurwürst otsustanud
tähistada oma sealwiibimist sellega, et
raiub rannas suure .'iimakimisse oma
initsiaalid ja krooni. Tõö olnud juba pea
gu malmis, kuid krooni wiimistlemisel käsi
Määratanud ning kiivisse tekkinud lõhe
põiki üle krooni. Ebausklik suurwürst en
nustanud selle nähte põhjal Wene tsaari
riigile kadu, mis ka hiljem täitus. Koha
lik rahwas teab praegugi näidata Roma
nowitele kurja ennustanud kiwi.

SUVILA.
Wabaduse tän. 48, kust algab tihe Auga

mets, on kuuseallee marjus pealtnäha liht-

ne mansardkorraga suwila. . See maja on
ajalooline selle poolest, et siin snwitas Ser
bia prints Alekj a n de r Karageo r
gc wit s h, pärastine Jugoslaawia lunin
gas, ühes oina wanema wenna prints
Georgiga. Kuninglikke wõsnsid nähti
alewis ja rahwarohlemates kohtades wäga
harwa. Saadetuna alati lõrgekaswuliscst
wene ohwitserist ja tüsedast monteuegrola
sest, kes olid nende ihukaitsjad, printsid ja
lutasid wõi ratsutasid Auga metsas ja teis
test inimestest eemal mererannal, kus neid
keegi ei saanud segada.

Augal snwitas omal ajal weel Wene
snurwürst Mihh a i l, kes peatus aednik
Normanni suwilas. Siinset terwislikku ja
maitset metsaalust eelistasid suwituskohana
ka nimekad wnimutõõlised, nagu poeet
Feodor Sollu g u ö, 'nulus maalikunst
nik Shish k i n, kirjanik Nikolai Le s
to w, Peterburi ja Mõskma lawajõud
S t i e l s k i, dirigent N a p r a w n i k, D a
wõ d ow, Smir n o w, baleriin Kar s
sawina, Tartakow j. t. Mitmetel
Shishkini kuulsatel maalidel wõib ära tun
da Auga sa Tõrwala metsamotiiwe.

Aoolf Hahni tänama e tsas, wastu mere
rauda on kuuekandiline pitskarniisidega
mana lehtla, millest suwitajad kõnniwad
iga päcw mööda, ent

wähcsed teawad, et kunagi armastas
siin alati istuda helilooja P.

Tshaikowski.

Ammnkades inspiratsiooni merekohinast ja
põliste mändide sosinast, ta lõi siin mitu
oma surematut helitööd, muuseas ka
„Hommiksouaadi". Tshaikowski elas kaup
mees Warguniui suwilas, mis asub tolle
ajalooliselt tähtsa pawiljoui juures. Mõ
ned teawad kinnitada, et ka helilooja
Gli n k a snwitas omal ajal Jõesuus ja
lõpetas siin oma kuulsa „Hei, uhirjem..
Narwa?Jõesuu tähtsamaid, suwitajaid olid
weel maalikunstnikud Suhhor e w s k i
ja ?l i w a s o w s l i ning J. S h aljapi n.

Kuulus Siihhoiewski sai Jõesuus weel
omamood! kuulsaks skandaalse looga.

Ta loh>v 'naatida akti. kuid ei leidnud
niodetli. Siin tuli kunstnikule hea nõu

appi. Ta istus järjekindlalt iga Päew
rannas, palett käes, ning jüädwustas sa
la mahti lõuendile kaunimate naiste keha
osi. Ühelt wõttis jalad, teiselt „näppas"
käed, kolmandalt jnnksed «jne. Kehaga oli
aga täbar lugu, knna tolleaegsed daamide
supelkostüümid olid liig kinnised. Wii
maks kunstnik leidis Narmast ühe noore
abielunaise, keS nõustus poseerima. Mees
sai aga naise salajastest laikadest haisu
ninna ning ajas armukadedusestseenidega
kunstniku õilsa kamatsuse nurja. Kõigi ta
kistuste kiuste maal sai lõpuks siiski wal
mis ning autor andis talle nimeks
„Nana".

1901. aastal „Rana" oli wälja pan
dud Peterburis kunstinäitusel ja põh

justas seal skandaali,
mis ulatus ka ajakirjandusse. Nimelt tol
leo ja kõlbluseapostlid leidsid, et maal on
nilbe, ja nõudsid selle kõnvaldamist näitu
selt. Suhhorewskil oli küll kõma seljata
gune, kes kaitses teda kunsti õilsale mõt
tele toetudes, kuid siiski midagi ei aida
nud „Nana" tuli seinalt maha wõtta.

KUURORDI ADONISED 
ENVER PAŠA JA SLUTŠEVSKI.

Enne maailmasõda oM õhtuti N.-Jõesuu
plaazhil, parkides ja lõbustuskohtades tõe-

line baabeli keelwsegadus. Siin wõis nä
ha mitmest rahwusest ja mitmest rassist
inimesi, alates walgeiiahalistest ning lõpe
tades pilusilmalistega. Wälismaalasist su
witasid siin peamiselt wõõrriikide saadikud,
söjawäelised esindajad ning teised diplo
maatliku korpuse liikmed.

Tihti wõis õhtuti munas muusikal
näha würst Kozlowi seltsis Türgi rii

gimeest Enrer pashat,

kes oli tol ajal Türgi atasheeks Peterbu
ris. Piltilus tõmmuwereline ohwitser ära
tas õrnema soo tähelepanu köitjal, kuhu ta
ilmus. Jõesuu suwitasasperes ewis ilusa
mehena kuulsuse ka kindral S l n ts h e w s
k i, kes olnud niiwõrd kütkestaw, et kui ta
oma nägusa tütrega sammus õhtul kont
seedite, siis jäänud kõik mööduead se. m i
ja waadauud üle õla tagasi. Hea toon
nõudis, et kontsertidele pidi sõitma hobus-

tcga, kuid Slutshewski otse selle wastu käis
alati jala. Slutshewski oli tuntud ka luu
letajaua. Tema sulest on ilmunud terme
kogu meeleolulist unis-taivaid luuletusi, mil-
Zes ülistatakse Narwa-Jöesuu rahu sa loo
duskaunidust. Huwitaw on siinkohal
märkida meel, et N.-Iõesuu kuurhoones
käis wahete-wahel lõbutsemas hilisem we
ue poliitikategelane A. Kerenski, kes
jumikas tollal üliõpilasena Jõesuu lähedal
Tõrwalas.

JA NII PUHKES SÕDA...
Sõnum Sarajewo plahwatusest, millest

puhkes aastail, Ostnud Euroopa tulikahlu.
mõjus rabawalt siinses rahu- ja puhkepa
radiisis. Kiirtelegramnnd sõja puhkemisest
ja mobilisatsioonikäsk jõudsid Jões uhu õh
tui, kui suur osa suivitajasperest prvme
neeris muusikat kuulates mererannal ning
lõbustuskohtades kees ülimeelik elu.

K«set lõbusat jutuwada katkes AK
muusika ning kõlakoja bar

jääri taha astus keegi ohwitser, paku
des silmapilguks rahu.

Publik, otsekui halba aimates, peatus ja
jäi ärewalt kuulama. Hetkeks walitses
wcnkus, niida segas ainult lainete kohu.
Ohwitser hakkas kõnelema aeglaselt, iga
sõna rõhutades, et :eoa .uuleksid ka kange
mal olijad.

Kui ta oli jõudnud sõnani „södo",
käis rahwahulgast läbi kahin. Mõned

naised minestasid.
Ohwitser lõpetas ärema teadaande sütita
wa isamaalise kõnega. Rahwas paljastas
pead ning laulis orkestri saatel „Bozhe
tsarja hranti". Waewalt oli laul lõppe
nud, kui inimesed hakkasid kiiresti laiali
walguma. Weel samal õhtul algas juwi
tajate ärawool kuurordist, kuid

järgmistel päewadel see juba
paaniliseks põgenemiseks.

Eeskätt pidi antama õigus lahkuda neil
meeskodanikel, kes pidid ilmuma püssi alla.
kuid selles segaduses oli wõimatu korda ja
lule seada. Mitu päewa oli suur tungle
mine ja trügimine kuurordi postkontoris,
kust inimesed tõttasid enne ärasõitu wälja
wötma hoiule antud rahasummasid. Paa
nikat suurendasid omajagu kuuldused, mis
lewisid kulutulena, et Sakia sõjaloewastik
on juba teel Peterburi alla ning wõima
lik, et hakkab pommitama ka N.-Jõesuud.
Kotshnewi lacwad wedasid ööd läbi võge
newaid supelsaksu, kes mererüunaku karku
sel katsusid, kuidas aga saaks kiiremini si
semaale.

Narmast Peterburi minewatel rongidel
oli ruumipuudus niiwõrd suur, et ini«

mesed sõitsid wagunikatustel.

Kulus napilt nädal aega, ja Jõe
suu oli 'umütraicst lühi. Siit peale al
gas N.-Iõesuu elus kiire tagasiminek, mis
kestis kuni Eesti iseseiswuseui, millal sõ
jas purustatud ja inimtühjade suwilatega
kuurordis tärkas uus elu uute iuimes

tcga. Bern.

Äarva-Jõesnii endine kuurhoone, niis hävis tulikahjiis. Asus samas kohas, kus
praegunegi.

Khi Mana-Jõesuu lähedal liria raiu ,u)>a I'JUO. a. ennustanud \ene
tsaaririigile Kadu.

Serbia printsid©
suvila Vabaduse

tänaval.

Yaade mererannale A. Halini tänava kohalt. Tagaplaanil näha vana kuurhooue.
Paremal P. Tšaikovski paviljon.
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V. J. Sõstjanko: Puuvilja- ja marjaveini valmistamise õpetus Kr. 1.80
J. Pärtma: Koduveini ja likööri valmistamine. 120 Ihk. 125

fl. Sossi: Jookide valmistamine kodusel teel " j 
O. Kask: Puuvilja- ja marjamahlad " 
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VÕIVITSIK EKSAMIL

Kuidas e&sportpoiie pannakse ftnumGmt<tid44 •

ja naijatugusid põipäijapeo Hontooii

jaamast. Kui dontooiõtii on ffonupeeg44 ja

meiet „patasta£44 piimataiituse pata.

Tänavu tuleb rekord

aasta.

22.543.000 krooni wäliswaluutat
andis meile wõiwäljawedu möödunud
aastal. Ümmarguselt kakskümmend
kaks ja pool miljonit krooni, teiste
sõnadega öeldes, 2 miljardit 254 mil
jonit 300 tuhat senti. Kirjutatakse
see summa numbritega järgmiselt:
2.254.348.400! See on hiiglasumma.
Wõrdluseks wõime öelda, et Eesti
rahareformi teostamiseks rahwastelii
du toetusel tehtud wälislaenust saime
wähem s. o. ligi kaks ja pool mil
jardit senti.

Et seda raha saada, pidime ekspor
tima 458.928 tünni wõid. Peame aga
märkima, et mullune wõiwäljaweoko
gus ei ole weel rekordarwuks. Kõige
Hohkem Wõid wedasime wälja 1934.
aastal, nimelt 463.398 tünni, mis
andis meile wäliswaluutat terwelt
3.200.000.000 senti. Nagu jutuajami
sel wõiwäljaweo-kontrolljaama juha
tajatza selgub, loodetakse tänawu see
rekord purustada, sest
Äeme poyle aasta jooksul 12 prot
sendi mõrra joba ületanud möödu

nud aasta sama ajawahemiku
wöiekspordi.

„Kui me just rekordit ei purusta,
siis wähemalt ligineme sellele arwu
le," tähendab kontrolljaama juh. h-ra
Kukk, „seegi on küllalt suur saawu
tus."

Kvaliteet peab p-ra

nema veelgi.

Wõi kwaliteet on wiimasel ajal
tunduwalt paranenud, kuigi ei saa
öelda, et siin oleks tehtud kõik. Meie
piimasaaduste mahust on wõimalik
parandada meelgi tunduwalt, eeskätt
peab aga paranema piimatalitusis
toodetama piima kwaliteet. Ja selle
tõstmine peab algama juba laudast
peale.

„Praegu läheb meie wõist teise sor
ti ja seega siseturule ainult 3 Protsen
ti. Kuid, kuna siseturg tarwitab eks
portwõid 18 prots., siis tuleb meil
ka esimese sordi eksportwõid siseturule

lasta", räägib hr. Kukk.
Eeltoodust paistab, nagu oleks ra

ha wõi eest kerge tulema. Seda aga
just öelda ei saa.

Halwal wõil on sama raske pääseda
wälisturule kui kaamelil läbi

nõelasilma.

Riik ei wõi lubada, et wälismaa
turgudele satuks alawäärtuslik wõi,
mis rikuks eesti kauba nime. Seepä
rast peab igawälismaale minew wõi
kogus käima läbi wõiwäljaweo-kont
rolljaama, kus kontrollitakse wõi
maitset, puhtust ja wäljanägennst.
Kui kontrolljaam leiab mõne wea wm
juures, ei pääse see wälismaale, maid
tunnustatakse siseturu-wõiks.

Wõi hindamine toimub pallide,
s. o. numbrite süsteemil.

12 ja 13 palliga hinatakse 1. sordi
eksportwõid, 10—11-palliline hinne
wiib wõi juba teise ja siseturu sorti,
alla 19-ne Palli aga kolmandasse

sorti. .
Kui teise sordi wõid juba harwa

ette tuleb, siis kolmanda ja neljanda
sordi wõi on juba teatawal määral
haruldus. Wõi kwaliteeti on teatawal
määral aidanud parandada karmimad
määrused. Kui warem 4. klassi wõi
hinnast 4 protsenti ja 3. klasi wõihin
nast 2 prots. maha arwati, siis käes
olcwal aastal °n wastawad normid
tõstetud ->-l- ja tv-le protsendile Rn
et piimatalitus peab kannatama tulist

kahju, kui ta wöi kolmandasse wõi
neljandasse sorti määratakse.

Või saatuse otsustab

kontrolöri suulagi.

Waatleme pisut lähemalt, kuidas
toimub wõi headuse määramine. Asi
iseenesest on üsna lihtne. Pika oherdi
ga puuritakse wõi tünnis poolpõiki
läbi ja oherdisse jäänud wõi tuuakse
kontrolöride kätte. Wiimane, wõid
maitsenud, paneb wõile „numbri",
wiibides ise sealjuures teadmatuses
wõi päritolu suhtes. Peab ju kontrolli
otsus olema erapooletu. Halwa
numbri puhul lisatakse weel juure wõi
wiga, nagu „kibe", „ebapuhas mait
se", „metallimaitse", „seisnud piima
maitse", „käärinud hapu" jne. Wõid
kontrolliwad muide mitu isikut. Ja
kui üks kontrolör on wõid hinnanud
10 Palliga, teine aga 12-ga, s. 0., kui
hindamise wahe on 2 palli, siis wöe
takse ette uus hindamine.

Kuna päewas wõid kontrolljaamast
läbi läheb tuhandeid tünne, siis on
loomulikult wõimatu iga üksiku tünni
wõid proowida. Wõiproow wõetakse
keskmiselt iga 10 tünni kohta ühest
tünnist.

On teataw piimatalitus näiteks
saatnud kontrollimisele 2V tünni
wõid, tehakse proow maid kahest

tünnist.

Juhtub aga sealjuures ühe tünni
proow andma wõile halwa atestatsioo
ni, läheb kogu saadetis siseturule,
waatamata sellele, et teised 19 tünni
sisaldasid wöib-olla head   wõid ja
kontrolli alla sattus just tünn, millel
mingi kaaluw wiga. Tänu sellele juh
tub wahete-wahel, et ka siseturul wõid
saada esimese sordi eksportwõid/
r Saabub aga kontrolljaamale wõi
kwaliteedi kohta kaebusi wälismaalt,
siis on juba kuri karjas. Piimatalitu
sel wõetakse käest ära luba walmista
da wõid wälisturu tarwis.

Miks võid «praetakse».

Kontrolljaama ülesandeks on weel
kontrollida wõi weesisaldawust. Eks-

portwõi wõib nimelt sisaldada wett
12 kuni 16 protsenti. Weesisaldawuse
kindlaksmääramiseks „praetakse"
wõid. Teatud hulk wõid, mis täpselt
kaalutud, küpsetatakse pikkamööda pii

ritusetulel, kuni wesi täielikult aura
nud. Siis kaalutakse wõi uuesti jn
nii saadaksegi kätte weeprotsent wõis.

Nüüd, nagu juba mainitud, esineb
wõiwigu weel üsna harwa. Ilmne
wad wast wead, mis ei olene talupi
dajast ega meiereist.

Metallimaitse tõttu on wõid mii-
masel ajal tulnud siseturule lasta.
Ja millest see wiga tingitud on?

Kaewuweest, kulunud masinatest, pii
matorustikust (wiimased on nimelt
wasest ja seest tinutatud, ja kui tina
ära kulub, ongi wõil wasemaik) jne.
Siin ei saa asja muul wiisil paranda
da, kui tuleb sisseseadet uuendada.
Praegu ongi käsil hoogne piimatali
tushoonete ümberehitamine, uute
püstitamine ja sisseseadete uuendami

ne. tzr. Kuke arwates wõiks mõne
aasta jooksu! ka selles suhtes asi kor
ras olla.

Oma! ajal aga, kui meie piimama
jandus oli alles meel lapsekingades,
tuli wöidelda wägagi paljude wäär
nähetega ja elada läbi nii mõnigi ku
rioosne, kentsakas wahejuhtum. Ka
praegugi on weel maal talumeestel
süda täis, kui nende piimaühingu wõi
määratakse siseturule.

Siis otsitakse süüd meiereis ja
sageli kontrolljaamas,

kõige wähem aga enda mustas leh
malaudas, ebapuhtas lüpsmises ja
halwas piima mahajahutamises. Ja
annad meestele wõid maitseda, et nad

saaksid wõrrelda siseturule ja ekspor
diks määratud wõi wahet, siis kuuled
waid, et „ei tunne midagi wahet
olema."

«Onupojapoliitika».

Ja egas maamehed palju teagi, kui
das see wõi kontrollimine toimub, ar
wawad, et sageli on tegemist „ouupo
japoliitikaga", nagu kujukalt iseloo
mustab järgmine lugu Wana-Karis-

test. Seal töötasid nimelt kaks ühis
piimatalitust. Uhe piimatalituse wöi
läks alati wälisturule, kuna teise oma
pidi leppima siseturuga.

See asjaolu wihastas lõpuks
piimaühingu liikmeid.

Saadeti kaebus wastawatele ameti
asutustele, milles anti mõista, et wöi
hindamisel walitseb „onupojapoliiti
ka". Kahtlustus oli lihtsameelse maa
inimese arwates ka küllalt põhjenda
tud. Nimelt oli selles piimaühingu
juhatuses, mille wõi alati wälisturule
pääses, keegi Rogeri-nimeline mees
ja wõiwäljaweo-kontrolljaamas kont
rollijaks selle nimekaim, samuti Ro
ger. ~Küllap. nad, maidad, sugulased
on. Egas nad muidu Rogeri wõid pa
remaks hinda," arwasid piimatalituse
mehed.

Kontrolör, kes kohale asja |ctgt=
kama määratud, tutwus enne wälja
sõitu terme aaSta hindanlisandmetega

ja leidis, et nuriseja piimatalituse
woil on alati üks ja sama wiga: wõi
on kibe.

Ja kibe maitse mõis wõile tulla
soolast.

Wõttis siis kaasa totitese head wõi
soola ja kohale jõudes laskis kutsuda

kokku piimaühingu juhatuse.

Ja senitarwitatud kibeda ja kontro
löri poolt toodud hea wõisoola mõrd
lemisel sai ühingu juhatuselegi sel
geks, et tarwitades halba ja odawat
soola olid nad ise süüdi wõi siseturgu
määramisel.

«Siberi meieri» sisse

kukkumine.

Halenaljaka loona liigub kontroll
jaamas ringi lugu „Siberi meierist".
Mees pidas uimelt erapiimatalitust
Wiljandi lähedal. Wõi määrati tal
aga järjekindlalt siseturgu.

Mees wihastas: „Mina, wana Si
beri meier, kas mina ei oska wal

mistnda head wõid."
Ja, kuna ta oli weendunud, et talle

tehakse ülekohut, siis saatis ametiasu-

tustele kaebekirju. Kontrolljaam kut
sus mehe Tallinna, et ta seal näeks
wõi hindamist. Toodi siis wõid mit
mest tünnist ja lasti ka meierit maitse
järele wõid hinnata. Ja kui hindami
se numbreid hakati wõrdlema, selgus,
et meieri numbrid ühtuwad täielikult
komisjoni liikmete hindega. Seega
ilmnes meieri asjatundlikkus wõihin
damisel. Toodi siis ka proow meieri
enda wöitünnist. Mehele muidugi ei
öeldud, et see on tema wõi. Meier
hindas wõid number 9-ga, teised ko
misjoniliikmed 9,5—19-ga, seega pa
remini kui meier ise.
Awaldati siis nüüd ka meierile, et

ta endawalmistatud wõid nii
halwasti hinnanud.

„Egas meie saa teda paremaks hin
nata kui te ise hindate," öeldi. Üle
kohtust polnud siis seega enam juttugi

ja lõpuks selgus, et meier wõtab was
tn mustaltlüpstud ja halwastihoitud
piima, mistõttu tuleb ka wöile juure
sõnniknmaitse, wõi, nagu kontrolljaam
ütleb ebapuhas maitse.

Mida rohkem pressime,

seda raskemaks läheb.

„Meier warastab wõid," kaebasid
ühe piimatakituse liikmed. Kui piim
wastu wõeti, määrati kindlaks ras
waprotsent ja seega oli ka teada, kui
palju wõid peab sellest piimast saama.
Kuid wõid saadi alati wähem. Kont
rolljaama saadetud wõil oli lahtine
mesi peal, kuid weeprotsent, nagu algul

märgitud, wõis olla ainult 12—16.
Jälle sõitis asjatundja kohale selgi

tama, milles wiga. Selgus, et meier
pressib wõid liig wähe, kartes, et wõi
siis läheb weelgi kuiwemaks ja wähe
neb kaalus. Asjatundja käsul meier
pressis wõid palju kordi rohkem kui
harilikult, ja leidis oma üllatuseks, et
wõihulk kaalus ei wähenenud, waid
kaswas.

Wesi pressiti imepeenete osakestena
wõisse,

nii et lahtist wett wõis üldse enam
näha ei olnud, kuid wõi sisaldas wett

! 15,8 protsenti, seega kaks kümnendik
ku wähem, kui wiimane lubatud
weehulk eksportwõis. Nii tehtigi
meierile selgeks, kuidas ta peab toi
mima, et piimast saaks wajaliku hulga

wõid, kuid ühtlasi weendusid ka piima
ühingu juhid, et meier ei olnud süüdi
wõiwarguses, waid asjatundmatuses.

See lugu kuulub weel minewikku,
aega, kus meil meieritest oli suur puu
dus.

Meierite kaadri soetamiseks anti
meestele algharidusena maid Z
kuud õpetust ja meier oligi

malmis.

Koorejaamade juhatajateks olid pä
ris tawalised talumehed, kel piima
ümbertöötamisest niisama wähe aimu

kui igal teisel surelikul.

Nüüd kuuled sääraseid lugusid kui
legende. Meieriteks on wastawa kut
sehariduse saanud asjatundlikud ini
mesed, kes täiel määral oma kohal
seisawad. Ka talupidajad on hakanud
saama aru piima puhtuse ja mahaja
hutamise wajalikkusest, olgugi et siin
weel tükk tõsist tööd ees seisab. Ja
kui mõne aasta pärast oleme saanud
weel korralikud piimatalitused ühes
wäärikate sisseseadetega, siis wõime
waadata julgesti otsa manadele pii
mandusemaadele, tarwitsemata silmi
maha lüüa.Sport käib üle kõige!

1-iiVtpflev:»! Soa" Itelglas, rahvusvahelised spordivõistlused inwiori.seeriiud väeosadele. Sakslased on saatnud
võistlustele Sü-liikmelisemeeskonna, kellest kolme näeme treeningsõidul. Viimase mootorpaatide võidusõidu Ve

neetsias võitis itaallane Theo Kossi selle uuetüübilise kiirpaadiga.
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HEA TUUM.

Elisabeth Gürke

Kui wana Leddington oli sulgenud oma
silmad igaweseks, kutsus ta õiguslik nõu
andja surnu ainukese poja enese juure.
George Leddington saabus oma moodsaS
luksusautos, käskis juhil oodata ja astus
adwokaadi büroosse lohaka seltstonnaini
mese kindlusega. Kui wana talle siiS õlita
tud häälel kõneles, et Leddington-tööStused

on pankrotis ja et ta ei päri isalt midagi
peale wõlgade, näppis George ilmse iga
wuStundega litte oma nööpaugu? ja ütles
waid tasa:

„P»or daddy!"
Ta ilus noor nägu ewis seejuures ausa

mure jälgi.
„Wõib-olla oleks nüüd kõige õigem," al

gaS adwokaat abitult, „kui te püüaksite lei

da tegcwust mõnel teile wastawal alal.
KaS ma tohin küsida, mida te õieti mõis
tate?" George kergitas kulme ja ütles nae
ratades: „V!ul on pisut aimu hobustest,

wiSkist ja naistest." Seepeale ei osa
nud wana jurist enam midagi lausuda, ta
waid waatles pead raputades järele oma
surnud sõbra pojale, kui see nõtkel kõnna
kul kantseleist lahkus.

Paljud olid niiwiisi Georgc'i puhul pead
raputanud, ükskõik siis, kas ta naeratama

rahuga kasiinos wõi wõiduajamistel hii
gelsummasid kaotas, wõi wöitiS, wõi muidu
mõne pöörase tembuga hakkama sai. WSluw

mitte-midagi-tegija, laususid ühed; kerge
meelne pillaja, ütlesid teised. Temaga pa
handada aga ei osanud keegi. Wana Led
dington oli oma poja iga skandaalse 100 pu
hul andestawalt habemesse pobisenud:
„Hea tuum peitub poisis siiski!" Ja ta oli
uskunud seda kogu oma elu.

Adwokaadi sõitis George oma
wäikesesse elegantsesse willase River-Side-

Tõsiasi, et tal nüüdsest peale puu

dub isa rahaline seljatagune, mõjus te
maSse samuti, nagu oleks ta lemmikhobune

takiStussöidul komistanud. Kui ta niiwiisi

mugawalt autos patjadele nõjatus ja en
nast läbi päikeseheledate tänawate laskis

sõidutada, rändasid ta mõtted ja seda
juhtus tihti tumedaid radu, milliseist ta
head sõbrad midagi ci aimanud. Ja need
ringlesid ikka Fleuroni, tolle wäikese Hud
soni sadamakõrtsi kroonimata kuninganna
ümber. Fleuron, kes oli pantrina nõtke ja
metsik, kellel olid wõrgutawad öömustad

silmad ja mingi walus joon ümber suu.
Kunagi ühel öisel joomaretkel oli George
ta awastanud ühest pimedast nurgast ja oli

temasse armunud esimesest hetkest, sest et

ta oli hoopis teissugune kui kõik teised
naised, keda ta kõiki wöis wallutada kergelt
ainsa wõluwa naeratusega, oma sarmika
esinemisega, oma poisiliku iluga.

Ent Fleuron'i juures jooksid karile tõik
ta wallutaja-trikid. Kas ta ei armaSta mit
te musta Billyt, keda politsei wäsimatult

jälitab? Igatahes oli ta kena George'»
wastu ja wedas teda mängeldes oma kaas
laste tumedaisse asäärcsse. George teadis

seda ja maksis waikides. Pealmaailmas
läks elu oma rada.

Kui George koju jõudis, oli tal otsus
walmis. Tema jaoks polnud enam selts
konna rangeid waheseinu, mis teda Fleu
ron'ist eraldasid. Rüüd läheb ta tema juu
re, nagu oleks ta ükS nende hulgast; ta lä
heb temaga koos läbi tule ja wee. Ja Fleu
ron on tema päralt, ainult tema päralt,
ta on tema hädaohtliku elu sisu ja siht.

Õhtul laskis ta ennast sõidutada kitsasse

tänawasse, kus elas Fleuron. RSSmsalt
jooksis ta pimedat treppi Pidi üles. „Fleu
ron," hüüdis ta, „köik muutub nüüd, ma

jään sinu juure!" Fleuron aga waewalt
kuulatas. Sosistades tõmbas ta George',
tuppa ja sulges kartlikult ukse. „Sa pead
mind aitama, George," hädaldas ta, „nad

on Billyle jälile jõudnud, wõib-olla on
nad ta isegi juba kätte saanud. Sa tead,
rööwmõrw Park-Lane'is ... Seekord on
kõik mängus! Ta lubas, kui ta weel kord
pääseb, minuga abielluda ja mitte kunagi
elus kellelegi juuksekarwa wäärtki halba
teha."

George wõttis sigareti suust, lükkas fõr
meotsaga mütsi kuklasse ja waikis. Selline
on siis tõeline Fleuron! Ta tumedad silmad
on täis pisaraid. Ta wõib nutta, nutta me
hc pärast! George ei öelnud ikka weel mi
dagi. Ta waatles teda kaua ja imelikult.
Siis silus ta kerge õrnusega üle naise mus
tade juuste, tippis sõrmega kübaraserwa
ja läks.

Kodus laskis ta endale tuua fraki ja
lakk-kingad. Hoolikalt riietus ta kõrge peeg-

Ii ees. Ta silus juuksed meelekohis siledaks

ja pistis nööpauku kahwaturoosa nelgi.
Manale teenrile, kes teda aidata tahtis,
patsutas ta sõbralikult õlale ja ütles talle

paar head sõna. Siis tõi ta auto garaa
zhist ja sõitlis aeglaselt läbi suweöö piki

Niver-Side-Drive'i. Kuskil kalda lähedal
peatus ta, astus paar sammu jalgsi ja
ootas, kuni kõik ta ümber jäi waikseks. Siis

wõttis ta hoolikalt kindad käest, tõmbas
taskust rewolwri ja kihutas endale kuuli
pähe.

Nii leiti ta järgmisel hommikul. WKike

naeratus huulil, irooniline ja wölvw, na
gu see tal ka eluS oli olnud, relw ühes
käes ja teises sedel sõnadega: „Saatsin kor

da mõrwa Park-Lane'is". Ainult lill
nööpaugus oli juba pisut närtsinud.

Ajalehil oli kõmu. „Park-Lanc'i rööw
mõrw selgunud. Waesustunud miljonäri

poeg süüdlane. Mörwar mõistis enese üle
ise kohut. Black Bill lasti wabadusse." Nii
seisis igas lehes. Fleuron luges seda eine
ajal oli wägn liigutatud. „Mõtlcsin alati,
et see poiss ei kõlba kuskile," ütles ta waik

selt, „aga nüüd pean siiski tunnistama, et

tas Peitus hea tuum."

„8a pead mind aitama, George," hä-daldas ta.

Lenduril ei tohi olla nohu.

Peaaegu kõigis lennuõnnetust- tuleb süüdistada inimest. mitte masinat.
Mida õpetab uus teadusharu Stzuasjanduse-arstiteaöus.

Barnemünde's lõppes äsja õhuas
janduse arstide kongress professor dr.
Knothe ja dr. Meythaler'! juhtimisel.
Seal peetud referaatidest saame ku
jutluse tööst, mis sellel arstiteaduslik
kult uuel ja Vähemtuntud alal juba
ära on jõutud teha.

Lennuasjauduse kiire areng ei hu
wita mitte üksnes tehnikat, waid ka
arstiteadust. Sest mõnegi lennu õn
nestumine ei olene mitte ainult len
nuki tehnilisist wõimeist, waid ka ini
mese kehalisist omadusist, kes teda ju
hib.

Lenduri raske kutse nõuab, et
kõik ta organid oleksid saawuta

nud täpse koostöö.

Nende küsimuste selgitamisega tege
lebki õhuasjanduse arstiteadus, mille
üheks ülesandeks on otsida ja leida
teid, millega wältida lenduri mõjus
tamist wälisoludest tingitud haigus
juhtudest. Et siin on tegemist tähtsa
arstiteaduse haruga, wõib märgata
sellestki, et peagu iga Euroopa suure
ma ülikooli juures on sisse seatud
õhuasjandusliku arstiteaduse õppe
tool.

SIID PARIM MATERJAL
LENNU-ÜLIKONNAKS.

Kõrgesse õhku tõustes on wäga
oluline hingamise kohandamine õhu
hapnikusisaldawusele. Sel alal uuri
misi korraldades jõudis professor

Anthony nii kaugele, et ta wõis wää
ramatult määrata piiri, kust edasi
minnes inimene enam hingata ei saa.

Suurenew õhurõhk, tuul, külm,
kära ja raputused suurendavad

hingamise tihedust.

Kõik need loendatud asjaolud muu
dawad were koosseisu, mis omakorda
ei jäta mõju awaldamata hingamise
le. Seepärast pole sugugi tähtsusetu,
milline on ülikond, mida lendur kan
nab. Pole sugugi ükskõik, kas lange
warju wöö asub kõrgel wõi madalas.
Iga sentimeeter on siin olulise täht
susega,

sest lendurile pole midagi eba
meeldivamat, ühtlasi ka kardeta
vamat, kui takistatud hingamine.

Dr. Klanke tegeles kaua küsimusega,
milline peaks olema lenduri ülikond,
mis tema niigi raskendatud hinga
mist ei takistaks. Nii õnnestus tal
awastada eriline siidülikond, mis on
niiwiisi walmistatud, et seda on wõi
malik kõrgemale tõusmisel hingamise
sageduse järele automaatselt regulee
rida.

MAGAMATA OLEK KARDE
TAVAM KUI ON TUBAKAS

VÕI ALKOHOL.
Wäga suure praktilise tähtsuse ewi

sid dr. Lottifi uurimused unepuu
duse, tubaka ja alkoholi mõjust len
durile. Oma uurimiste põhjal wõib

ta kinnitada, ct alkohol ja nikotiin
mõjuwad hoopis wähem kahjustawalt
lendurile kui unepuudus. Iga lemm
puhul peaks eelkõige jälgitama seda,
kas lendur ka küllaldaselt on saanud
wälja puhata wõi mitte.

NOHU TEKITAB LENNU
ÕNNETUSE.

Nohu lenduri juures on jällegi
hoopis isesuguse tähtsusega kui „pin
na elanikul", seletab professor Fren
zel. Kui nina ilanaha põletikust tin
gitud paistetuse tõttu käiguke keskkõr
wa ja ninakoopa wahel on sulgunud,
wõib see lendurile saada wägagi saa
tuslikuks; laskumisel ei järgne otse
kohe õhurõhumise ja inimese siserõ
humise wõrdlustamine, waid trum
minahk surutakse sisse ja wõib järg
neda elukardetaw werejooks.

Peale ränga walu mõjub selline
asi weel halwawalt lenduri tasa

kaalu-organeile

ja nii wõib juhtuda, et lennuk kukub.
Kui sellise nohust tingitud õnnetuse
wältimiseks on leiutatud ka kunstlikke
wahendeid, on siiski parem kui lendur
nohu ajal ei lenda.

Kõik need andmed näitawad, kui
tähtis on õieti õhuasjandusse arsti
teaduse rakendamine. Statistika põh
jal wõib öelda, et peagu kõigis len
nuõnnetusis wõib süüdistada inimest,
mitte aga masinat.

Grammofoniplaat, mis mängib

viis tundi.

ühe taani puusepa leiutis. Lõpuks ometi waba
neme grammofoninöeltest.

Wiis tundi loahetpidamata grammofoni»
muusikat salle laiul isaga üllatab maail»
nia koegi puusepp Aarhusist.

Juba üksi leiutise idee pälwib suurt tä
helepanu, kuigi ohk leiutis ise ewiks isesu
guseid puudusi. Fakt aga on, et uus leiutis
wõimaldab saada märksa Puhtamat tooni
ja et on wõimalik ühelt grammofoniplaa
biit kuulata muusikat wiie tunni kestel.

Pealegi on sellise plaadi walmistamine
nii odaw, et neid wabalt wõib müüa

kr. 1.75 eest.

Milles seisab siis leiutise mõte?
Muusika wõetakse roastu mikrofoni poolt,

mis helid edasi annab elektriwõnkumistena.
See omakorda kutsub esile helifilmi eesku-

jut walguseuähted, uus spekord aga mitte
silmiliudile, tvaid pöörlewale plaadile sisse

lõigatalse. Peale heli sisselõik-aiuist suurele
plaadile wõib seda wäiksenlakujulisele üles
wõtta. Uued mäikesed plaadid tulewad jäl
legi tagurpidi pöörletvale kettale, mille all
asetseb endine lamp. Valgusehelk, mida
lõõtssüsteemi abil juhitakse, pole seekord
mitte heli üleandja, maid nagu filmitehni
kaski seatakse ka siin walgusefekt helisse
ümber.

Heli eriline puhtus on aga sellega seleta
taw, et enam pole tarwitusel nõela,

mis plaate ja ühtlasi ka helipuhtust rikkus.
Sellele leiutisele ennustatakse suurt tule
wikku.

Vereandjad

organiseeruvad.

Luuakse rahwusw aheline
wereandjate keskus

Euroopas.
Praegu organiseeritakse were-ülekandmist

(transsusiooni) suureroiisilises ulatuses üle
kogu Euroopa. Luuakse rahrouswaheline
roereandjate keskus, mille käsutuses on leu
nukid, mis pearoad kutse peale transpor
teerima eriliste roererühmade omanikke
ükskõik missugusesse mandri nurka. Organi
satsioon püüab arendada ka roere konser
weerimise meetodit Los Angclcsc „wercte
hase" eeskujul. Kalisornlased on nimelt
leiutanud erilise roiisi ülekantaroa roere
alalhoidmiseks pudelites.

Kõige rohkem kättesaadaroaid roereand
jäid leidub Berliinis, kus koheseks trans
susiooniks on alaliselt malmis 5,00 inimest,
nende hulgas 40 uast. Teisel kohal ui
mistus on Pariis 000 roereandjaga. Lon
don on oma hospitalide 200 registreeritud
roereandjaga kolmandal kohal.

15-aastane lesk.

Paljudes riikides on abiellumine kerge
ja lihtne asi. Ei nõuta isegi isiknt-tõenda
waid dokumente, waid aitab juba sellest, kui
pruut ja peigmees tunnistajate ees ütlewad
nõntntvad aastaarwud, nimed, tvanuse jne.
Waleteadete andmine wiib kull kohtu ette,
aga karistused pole sel puhul sugugi nii
hirmuäratawad, et aegajalt jälle sedalaa
di eksimusi ette ei tuleks.

Et üks wiietei.staastaue poiss abielu
meheks hakkab, polegi lõpuks ei tea ktii suur
üllatus. WõõraStawaua aga tundub, et ta
ait sama tvaualt juba lesk. Viieteistaastane

Artur Godwin Gloner lAuft
raalia) sai aga sellega hakkama. Hiljuti sei
sis ta kahe waletunnistcpsaga oma kodulin
na politscilohtuuikn e?S. Ta oli ennast pet
tuse abil kaheksateistaastase tütarlapsega
laulatada lasknud. Eellal, lui ta eelunri
miswauglaS wiibis, wõttis ta naine ette
«väljasõidu, mille kestel ta õnnetult surma
sai. Nii seisis siis Artur leinama lesena
kohtunike ees, et wastu wõtta karistust.

Hõbepulmad mesinäda
latega!

Wana arm ei roosteta siiski. . .
1903. aasta luunikuus leidis aset Neu

ville'is, Dieppe'i lähedal Helene Travers'i
laulatus Nlexaudre plegraudäga. Kirikusse
astudes märkas pruut, et keegi talle kii
rc-Zti mingi sedeli pihku pistis. Pruut jät
tiski paberi endale ja heitis pärast laulatust
sellele pilgu. Sedelil seisis mitmesuguseid
inetuid asju ta abikaasast. Erutunult ütles
naine juba pulmalauas mehele tigedaid sõ
nu ega lakanud la siis, kui mees asja se
letada püüdis. See jällegi wihastas meest.
Järnes nii äge tüli, et naine kiiresti oma
asjad pakkis ja Inglismaale koju tagasi
sõitis.

Neile sündmusile ei järgnenud siiski abi
elulahutust, samuti aga ka mitte leppimist.
Nad ei wahetanud ühtki kirja ja nii mõõ
duS tveeraudsada aastat, ilma et kumbki
teineteisest mingil teadet oleks saanud.

Aga nende hõbepuimapäev meelitas mõ
lemad tagasi sinna, kus nad teineteisest nii
unustamata inetute sõnade saatel olid lah
kunud. Ja nii kohtusid Pm>s'S, wäileses
maakohas Neuvelle'! ja 7ieppe'i wahel,
kaks inimest. Üks manaldane mees ja üks
naine kohtusid tülatanawal, mõpatusid ja
tundsid teiuetese ära. Need taks olid
Aleraudre Legraud ,a ta naine, kes teine
teist oina pulmapäewast, seega tahetümne
wiie aasta kestel näinud polnud.

Wab kõnelesid kõik iüdannif, uinfl lõpp
oli, et nad leppisid jn ette wõtsid pulma
reisi, mis õieti oleks Pidanud aset leidma
kahekümne wiie aasta eest.

„Nahwal«gemine" len
nukist.

Hiiqelsnnr pakub inimestele
ja loomadele tvõrdlenüsi ivaikest elamisala,
sellest hoolimata apa mnrnetab ta kõpu
'uaad mitte iilenee kala- ja I>f'i e 11l>a^o.
siuinnikaladel leidub vobteeli 
Statistika lmwidea tapetakse nüüd 
da nende loomade loendust, mi-> kindlasti
pole lititne ülekanne. suntnd ütlröõniinaa
uunja dl. tkaupe leidis' naa siin>ti
pääsetee. Ta kawatieb biiiaminivpi 'loendada
lennukist. Gröönimaal on selline loendus
anvotamasti täiesti läöiwiidaw, kuna pole
metsa, kuhu loomad wöitiid peitu pöae.
neda.

Itaalia teeb tomati

test kummi.

Töötlemiseks tarwitatakse to
matijü ä n e i d.

Roomast teatatakse huwitaroast awastn

sest sealseil kecmikuil oleroat õnnestunud
tomatite jääneid kasutada kummi walmista

miseks.

Toore tomati töötlemisel konsertvideks
läheb igal aiivtat kaheksa miljonit tsentnerit

jääneid prügikasti. Nüüd aga tahetakse neist

hakata ivlmistama kummi! Aasta jooksul
wõidakse nendest jäänetest walmistada kaks

kümmend tuhat tsentnerit kummi, kartus, et
tomatite töötleinine kummiks kahjustab itaa

lia kuulsat tomatiteeksporti. on täiesti alu
seta, kuna kummi «valmistamiseks kasuta

takse waid jääneid. Professor Giovanni
Maurti, kes moodsa kummitöötlemise juures

juhtiwat osa etendab, kinnitab, et keemilise

protsessi juures on just päikesel täita suur
osa, wabrikuline töö piirdub Maid sellega, et

tooraint töödelda puhtaks ja ühtlaseks kum

mimassiks.
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Kodune kriis.

See oli Colin'ist kahtlemata dzhentlmenlik,
et ta, waatamata seisusevahedele, otsustas
naida oma wanemate toatüdruku. Ent mis
see oli? Keegi ei mõtelnudki teda selles ta
kistada. . .

„Pime liblikas" lugu pimedast hiiu
kasest, keS surres moondus liblikaks. „Aspa
raagus" toalill, mida nad kumbki ei
sallinud sa mis siiski pani aluse nende õn
nele. „Mina sa Marie-Louise" lugu ka
hest naisest, kes osutusid üheks. „Lugu rnm
niiff __ folm, kes jõid „mineraalwett".
„Pühadewiirastus", „Würstinna käewõ
rud", ristsõnad, Adamson ja palju nalja
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Peaaegu nagu

lapsemäng!

Lihtsalt niisutada, üle purgi või
pudeli tõmmata siis tõmbub

spetsiaal keedisekate
iseendast kokku. Kindlustuseks
veel nöör või kummirõngas üm
ber ja keedised ning hoidised on
kaitstud rikinemise eest. Säilitab
värskust ja aroomil Müüme igal
arvul ümbrikes ja lahtiste lehte
dena, Kasutage veekindla liimiga
etikette ja kuminirõngaid!

K-ü. «Rahvaülikool"

Tallinn, Pärnu 10, turu vastas,
Harju 48.



Evelynile on kõik

mehed selged!

F. Horst
Saabusid ilusad päevad. Päikesekii

red tungisid häbelikult läbi puude ro
heluse ja maalisid lõbusaid mustreid
suure pargi murule. Kuid seal, kus
puud seisid harvemalt, pronksist
purskkaevu juure viiva kitsa tee ää
res, oli heledas päikesepaistes pink ja
tundis rõõmu oma värskeltvärmtud
ilust. Sellel pingil istus Evelyn.

Evelyn oli sale ja blond üheksateist
kümneaastane kaunitar. Ta õppis filo
soofiat ja peale selle uuris meeste sü
dameid, mis lebasid suurel hulgal ta
vaimustavate jalgade ees. Evelyni vai
mustasid ühtviisi ScHopenhauer, Max
ÜchmeUng, Goethe ja Gary Cooper.
Ta imetles Homeri värsse, mõtles pal
ju armastuse igavestest probleemidest
ja uskus ainsasse õndsakstegevasse
imesse, et need üle hulga aja esimesed
päikesekiired on võimelised pruunis
tama ta kahvatut nägu, kuna see esi
meseks oleks väga tervislik ja tei
seks sobiks suurepäraselt ta blond
juustele. Nii oli Evelyn vajunud mõtisk
lusse oma loodusega seotud iluravi
üle, et ta ei märganudki oma kõrvale
istunud noormeest, kes silmitses teda
tähelepanelikult.

Kui keegi noor tütarlaps ja noor
mees istuvad ühel ilusal > päeval üksi
pargis samal pingil, siis tunneb noor
mees mõne aja pärast igatsust oma
tundmatu naabri tähelepanu viisakalt
sellele juhtida, et ilmad on muutunud
siiski ilusaks, et päikesekiired oma
vad jälle tähelepanuväärt intensiiv
sust, et nad üksteist varem juba kusa
gil kohanud, või midagi säärast. Lü
hidalt, ta kõnetab tütarlast. Ja noor
mees kõnetas Evelyni.

Nüüd oleks olnud õieti Evelyni ko
huseks teha vihastunud nägu. Hästi
kasvatatud tütarlapsena oleks ta pida
nud ütlema: „Mu härra, palun ärge
tülitage mind!" Kuid oli kaunis suve
päev ja mänglevad päikesekiired ja
suis tehti heale kasvatusele meeleldi
ninanipsu. Seal oli noormees, kes nae
ratas viisakalt ja kiitis päikesekiirte
intensiivsust, hüpates sellelt teemalt
kergelt maailmaesivõistlustele poksfls,
et siis peatuda pikemat aega filmide
ja raamatute juures, ja umbes poole
tunni pärast keerles vestlus säärasel
juhtumil ainsa võimaliku teema üm

ber armastusel.
Armastus! See teema sobis Evelyni

maitsele. Selle iile võis ta tundide viisi
kõnelda ja näidata noormehele oma
üleolekut. Evelyn võis avaldada talle
oma arvamise armastuse üle üldse ja
meeste armastuse üle eriti. „Mehi,"

. algas ta, „on nii kerge läbi näha. Nad
5 teesklevad kiili alati salapärasust, kuid
\ isegi igasuguste kogemusteta tütar
laps teab juba kümne minuti pärast,
kes seisab ta ees."

Noormees naeratas. Evelyn oli ene
se juba soojaks rääkinud.

„Kui te selles kahtlete, võin ma tei
le kergesti tõendada oma sõnu. Võta
me näitena meie juhtumi. Tunneme
üksteist vaevalt ühe tunni,' kuid ma
võin teid juba võrdlemisi täpselt ise
loomustada." Noormees tegi imestunud
näo ja ta pilk palus Evelyni jatkata.

„Olete viisakas haritud noormees,
kellel on eeldusi saada heaks ametni
kuks, kes igal ajal võib saada shefi
usaldusaluseks, kuna on korralik ja
sõnapidaja. Te armastate korrapärast
kodanlikku elu, tahate rahu,. vihkate
erutusi ja suuri stseene ja teist saab
kord tubli ning truu abielumees, kes
kahjuks kunagi karjääri ei. tee, kuna
külgesündinud ausus ja korralikkus
selles takistavad."

Pärast seda pikka kõnet tõmbas
Evelyn sügavalt hinge ja heitis ootava
pilgu oma naabrile. Noormees surus
käed oma laia mantli taskutesse,
vaatas naeratades taevasinasse ja ar
vas siis: „Teil on õigus, armuline prei
li. Armastan rahu ja vihkan suuri
Stseene." Kuid järsku tõsinedes vaatas
ta oma käekellale. „Mu kohustused
kutsuvad mind. Oleksin meeleldi teie
ga kauem vestelnud. Võib-olla mõni
teine kord." Kergitas viisakalt küba
rat ja lahkus kiirelt pargist.

Otsides mõne minuti pärast oma kä
sitaskut, leidis Eveh/n oma suureks
ehmatuseks, et see oli kadunud. Sel
lest ajast peale ei tegele ta enam võõ
raste meeste iseloomustamisena,

Oh, õnnetust!
»,Xoh, vanapoiss, miks nii morni näo

ga?44

„Meie elevant viskns öösel vedru
välja 5"

„Tolioh, kas sa siis armastasid teda
nii väga?44

»Sedn mitte, kuid pean kaevama talle
haua.. ,44

Kõneldakse rahvasulaslest...

Helimeister Gustav Ernesaks.

Makkame~mehetl-minema-autcr privaatselt.
Kui teile pealinna tänavatl vastu tu

leb noormees, kellel kaabu BÜgavalt
silmile surutud, lal mantel kiirest käi
gust lehvimas, kaenla all paraja pee
kon põrssa mõõtudega portfell, silma
des aga mingi unistav äraolemine siit
maisest maailmast, siis võite kindlad
olla, et see on Gustav Ernesaks. Mui
dugi on tal kangesti ruttu vaja minna
kas konservatooriumi, Lauljate Lii
tu, Meeskooride sektsiooni, Naiskooride
sektsiooni, Autorikaitse ühingusse, Nais
laulu Seltsi või üENtJTO-sse, ja' kuigi
te ta kinni peate, pistab ta teile käe pih
ku, küsib kuidas papa elab, kuidas
mamma elab, küsib tänast ilma ja en
nast. veidi vimma tõmmates sibab jälle
minema.

Energiat ja püsivust on sel mehel
otse uskumatult palju ja sellepärast po
le vaja sugugi imestada, et ta kogu
selle töökoorma juures veel aega saab
sihukesi vägevaid laule luua, nagu on
seda tema ..Hakkame, mehed, mine
ma!", mis vist esimesena meie koori
lauludest peagu kogu Euroopa mees
koorides väga populaarseks on saanud.

Muusikapõllule sattumisega aga ole
vat olnud üsna pentsik lugu. Noores

eas tunnud Gustav Ernesaks endas
suuri ja vägevaid tehnilisi kalduvusi.
Ta astuski riigi tööstuskooli, et neid
kalduvusi ka vastavalt arendada. Sellel
koolil on kuulus pasunakoor ja pandi
seal Kustigi pilli puhuma. Annad aga
paharetile sõrme, ta võtab terve käe, ja
kui juba pasunat puhud, mis seal enam
konservatooriumi astumisest, puudub.
Ja nii see läkski.

193Õ. aastal asutati Tallinna linnla
teenijate meeskoor. Koorijuhti pole.
Pöörati siis konservatooriumi direktori
poole, et kas seal õpilaste hulgas pole
mõnd sihukest noort meest, kes võiks
juba taktikeppi liigutada. Lubatud vaa
data ja ühel harjutusõhtui kargaski
harjutusruumi sisse sõduririideid kan
dev noormees, ütles, et tema on see tel
litud koorijuht, ja hakkas kohe hirmsa
energiaga tööle. Läks see juhatamine
esialgu küll „üle kivide ja kändude",
aga ikka läks ja asjast sai asi, koorist
koor ja Ernesaksast tunnustatud koori
juht. Nüüd vehkleb nii hoogsalt koore
juhatada, et möödunud talvel vanameis
ter Artur Kapi juubelil naiskoore ju
hatades frakisärgil nööbid eest ära kar-

gasid ja frakisaba harude vahelt mida
gi valget välkuma hakkas. Ja ta nimi
on tuntud, sest kui viimasel ieulupeol
meeskooride peaproovi ajal Kalevi aias
pealinna lauljad platsil viibivaid koori
juhte ja teisi suurusi omavahel arutasid,
siis Ernesaksa nime nimetamisel läksid
ümbritsevad provintsilauljad kohe ela
vaks: „Kus? Missugune?" Ja kui näi
dati, siis imestasid: „Võeh, kui nooru
ke, aga kus on ikka laulud!"

Ernesaks ise kurdab jälle, et selle
komponeerimisega olevat igavene häda.
Aega muidugi vähe ja teiseks veel see,
et peas mõlgub vahestki mõni ilus me
loodia, aga kui hakkad seda paberile
panema ja tööle rakendad kõik harmoo
nia- ja kompositsioonireeglid, siis ei
jää sellest mõeldud meloodiast enam

midagi järele. Nagu oli selle lauluga
«Muistne sepp", mida sõber Arno Niitof
nüüd laulab hirmsa väe ja bravuuriga.
Pidi sellest saama tore ja mõnus laul
meeskooridele, hoogu ja särtsu, müri
nat ja kärinat, kõike pidi selles laulus
olema, aga kui valmis sai, siis kõlbas
täpselt ja parajasti baritonile soololau
luks. Muidugi pole see õige asi, et kui
pintsakut hakkad õmblema, siis vesti
saad, aga mis seal parata, kui asi va
hel nii välja kukub. Ja sellega ka ei
suuda Ernesaks kuidagi leppida, et
inimhäälele nii lühike ulatus on antud.
Iga inimene peaks tema arvates nii kõr
gelt laulma nagu Miliza Korjus ja nii
madalalt nagu Benno Hansen, vaat' siis
alles saaks vägevaid laule kirjutada,
poleks vaja sugugi mõelda, kas need
diiskandid ikka saavad selle noodi kät
te, vaid virutaks nii kõrgele, kui aga
vaim võtab.

Laulud on helimeistrile Ju kui lapsed
ja eks nende lastega ole alati muret ja
häda. Selle kuulsa «Hakkame, mehed,
minema!" lauluga olevat ka häda, et
iga koorijuht ei julgevat seda laulu ka
vasse võtta. On see laul ju oma sisu
poolest, rohkem lõpulauluks, nagu ta se
da nüüd laulupeo meeskooride osas
oligi, aga kui laulu lõppedes puhkeb
vägev aplaus, siis tõesti ei tea, kas ap
lodeeritakse sellepärast, et laul meel
dis, või tuntakse selle üle tõsist rõõmu,
et koor nüüd tõesti minema hakkab. Mi
ne sa seda publikut tea! ühekorra ha
kanud Ernesaks Lauljate Liidus vanade
kirjastamata nootide hunnikus sorima.
Tõmmanud ühe noodilehe välja ja ha
kanud arvustama, et. siin on see viga, ja
seal on jälle too viga, teinud selle lau
lu nii maha kui maha. Vaadanud siis,
kelle oma sihuke asi peaks olema, ja
noodilehe üleval nurgas oli selgete
tähtedega Gustav Ernesaks.

Või sul neid kõiki meeles on! 
naeratanud Ernesaks häbelikult ja peit
nud noodilehe põuetaskusse. Nii et natu
ke nagu professorlikke kalduvusi oleks
sel Gustav Ernesaksal, ja kuna ta juba
praegu konservatooriumis õppejõuna
tulevastele koolmeistritele õpetab, kui
das koolijuntsudele seda tõsist muusika
vaimu pähe pookida, siis pole midagi
imestada, kui tulevikus ta korteri ukse
silt lausub: prof. Gustav Ernesaks.

Erku.

Lõbus nädalalõpp.

Vahe.
„Mell on kahesugust kilpkonnasuppi,"

ütles kelner, „ehtsat ja kunstlikku 1"
„Ja milles seisab Tahe?" küsis võõras.
„Kmistlikkn me valmistame ühest

supivürflist Ja ehtsat kahest!"
Käed ja jalad.

Noor Suleste oli lõpuks julguse rindü
võtnud, seisis oiua jumaldntu isa ees ja
alustas:

„Tahaksin teie tütart kätel kanda,
kui..."

„Noh, kui...?"
„Kui te enne seda mind reidi jalule

aitaksite!"

See on alles, kasvatus!
„Mind ei ärrita ükski asi rohkeni kui

see, et inimesed räägivad oma kasvatu
sest! Kasvatus, mis see õieti on? Enda
kasvatusest ei räägita jn ometi! Alina
näiteks võin inimestega aastaid olla tut
tav, kuid nad ei märka minu juures ku
nagi mingit kasvatust." ,
Oleks võinud veel halvemini minna.

Härra Nihvlil oli harjumuseks tarvita
da väga tihti kõnekäändu: „01eks võinud
veel halvemini minna."

Ühel päeval ta kohtas tänaval sõpra.
„Kas sa oled kuulnud," küsib sõber,

„et Vollil oli eile kohtamine kõrtsmiku
naisega, et kõrtsmik neid niigi ja Volli
sealsamas maha laskis ?"

„01eks võinud veel halvemini minna!"
ütleb Nihvel.

„Noh, luba ometi," pahandab sõber.
„Halvemini ei oleks ju üldse enam võinud
minna. Volli sai ometi otsekohe surma!

„See oleks aga võinud juhtuda eelmisel
õhtul," vastab Nihvel, „slis, kui minul oli
kohtamine kõrtsmiku naisega!"

Paradoks.
„01eks Tobeste veidi targem, siis ta

kindlasti märkaks, kui rumal ta on."

„Teie naine soovib teiega kokku saa
da i"

~Kuidas on ta niini?"
„Noh, jumaluke, teie peaksite ometi

paremini teadma, kuidas on teie naise
ui nii

„Ärge olge lapsik istun siin mit
menaisepidamise pärast!"

Piinlik lugu.
~Niisiis nägemiseni, härra doktor!

Arvan, et andsite mulle seekord tõesti
õiged prillid!"

Karu jaht.
Aadu läks oma sõbra Eeduga karujahi

le. Eeilul polmiu mingit aimu, kuidas sel
puhul toimida. Aadu ütles talle, et kui
lasta on juba liiga hilja, tuleb ennast
päästa sellega, et tehakse kõik Järele,
mida karu ees teeb. Siis loom ei tungi
kallale.

Tuli karu. Aadu ronis kähku puu otsa.
Eedu jäi sellega aga hiljaks, ja juba oli
vägev loom otse tema ees. Ta tuli Eedu
poole. Eedu läks karu poole. Karu mõmi
ses, Eedu mõmises samuti. Karu pani
oma parema käpa Eedu vasakule õlale.
Eedu pani oma parema käe karu vasa
kule õlale. Veel kord mõmises karu ja
Eedu samuti. Siis karu laskus esimestele
käppadele ja Eedu kätele. Karu läks siis
ühe paksu puu taha ja toimetas seal mi
dagi.

„Tee sedasama," hüüdis Aadu E edule.
„Yõimatu," ütles Eedu, „tegin seda

juba esimese mõmina juures."

Jah, kumb?
Hillar on halvas tujus.
„M iks oled -sa nii morn!" küsib Heldur.
Hillar toriseb:
„Miks ei peaks ma seda olema. Eile

ma kirjutasin kaks kirja. Ehe Metsastele,
küsimusega, kas ta mind hulluks peab, ja
teise preili Kaunistele, kas ta tahab minu
naiseks saada. Ja täna hommikul, kui ma
just kodunt väljas olin, oli keegi mulle
"kõlistanud, „jnli" ütelnud, ja siis toru
jälle ära pannud. Ja nüüd nia ei tea,
kumb see neist võis olla."

Kodumuusika.
Naine: „Mida ma võiksin sulle ette

mängida! Kas »,Kevade meloodiat"!"
Mees: „Ei maksa... ma vihkan seda!"
„Yõi „Lanln tulipunasest lillest"!"
„Ah, ei, palun mitte. See Jälle meeldib

mulle!"

Oh, seda armastust!
„01en Helgasse parandamatult armu

nud. Üks suudlus temalt võiks mult
mõistuse röövida."

„Sa jätad tõepoolest mulje, nagu oleks
ta sind juba suudelnud."

Vahe.
Kaks vöõrasteleegionäri istub kõrtsis,

tks kiisid:
„Mispärast sina võõrasteleegioni astu

sid!"
„Kuna mul pole uaist ja armastan

sõda."
„3linuga on lood hoopis vastupidi: mul

oli naine Ja ma armastan rahu!"

Palju lõbu!
Faul laseb endal habet ajada.
»»Kas teate ka," küsib habemeajaja

seebitamise ajal, „kui vali on meie šeff.
Kui meie oma kundele ka ainult natuke
sisse lõikame, peame kohe 25 senti trahvi
maksma."

„Kuid täna," jatkab ta rõõmsalt, ~täna
ei tähenda see mulle midagi, võitsin äsja
loteriil 50 krooni."

Korteriotsija.
„Tahaksin tingimata selle korteri saa

da! Meie ei mängi klaverit, meil pole
raadiot, meie ei laula, ja kui ma kuristan,
sHs poen kappi ja sulen ukse enda jä
rel."

Mured.
„Mul pole enam ühtki rahulikku minu

tit. Vahetpidamata pean ma mõtlema,
kuidas oma võlgasid tasuda!"

„See pole nii hull. Mina olen alaliselt
mures, kuidas uusi saaks teha."

Lihtne küll.
Seltskonnas küsib keegi daam: „Kui

das õieti korraldatakse lende õhupal
liga!"

„Et kõrgemale tõusta, visatakse bal
last, s. t. liiv üle parda."

„Ali, kui lihtne! Ja kui sooritakse
maanduda, võetakse liiva uuesti peale,
eks!"

ürgnaiselik.
Ants sõitis kellegi daami pikali. Po

litse!»ik aitab ta iiles ja küsib: „Kas te
märkasite sõiduki numbrit!"

„Ei, selleks oli aega liiga viibe, aga
naine, kes sees istus, omas rohelise kii
bara kahe valge sulega ja hall karus
nahk, mida ta kandis, oii võltsitud."

Ülinõudlik.
„Mis? Kplm tundi oled sa ära ja tu

led koju ainult ühe kalaga!!"

„Kas siis kõik

juba

magavad?"

Anekdoote kuulsustest.

ESIETENDUS.
Tristan Bernard läks kord kellegi

daamiga esietendusele, jäi aga alguse
le veidi hiljaks. Loožiteener palus mõ
lemaid tasa oma kohtadele minna.

Mispärast ? küsis Bernard, 
kas siis kõik juba magavad?
KAS VÕIB VEEL MÜRGISEMALT!.,.

Kuulus dirigent Artur Niktsch val
landas ühe flöödipuhuja. Kui uus pere
mees vallandatu üle Nikisch'ilt aru pä
ris, vastas see: „Tiihi koht, miUe ta
järele jättis, asendab teda täiel mää
ral."

VÕISTLEJAD.
Kui Goethe ja Beethoven Karlsbadis

kohtusid, tegid nad jalutuskäigu supel
koha ümbrusse, et segamatult ükstei
sega vestelda. Jalutajad, kes neile teel
vastu tulid, tundsid aga mõlemad
meistrid ära, andsid neile viisakalt teed
ja kummardusid aupaklikult, nii et
vestlusest ei tahtnud midagi välja
tulla.

See on liig, ütles Goethe, ma
ei või neid komplimente enam taluda.

Ekstsellents ärgu tehku neist väl
jagi, vastas Beethoven, need
komplimendid on mõeldud minule.

VANA MEETOD.
Kui kuulus keemik Emil Fischer, kes

avastas valkainete kunstliku ülesehitu
se, kord Londonis viibis ja suure kuu
lajaskonna ees oma leiutist näita#; lõ
petas ta oma kõne järgmiselt:

Sellega avanevad teadusele uued
ja võimsad perspektiivid. Teile on ju
teada, et elu edasikandja, kõikide aine
te algollus, protoplasma, koosneb valku
dest. Võimalik, minu härrad, et nüüd
leidub võimalus lahendada vana ho
munkuluse probleem, võimalik, siin
paisus kõneleja hääl vägevaks orkaa
niks, et siin on ka lahendus, kuidas

tulevikus saab luua inimesi kunstli
kult . . .

Nende sõnade juures kuulsid kõik
saalisolijad, kuidas keegi tagaridades
oma naabrile lausus:

„Teate, kallis kolleeg, mina siiski ee
listan jääda vana meetodi juure!"

VAENE VÄÄRIKUS.
Veimaris viibimise ajal runokirjade

uurija Martin Arendt käis iga päev
Goethe juues lõunal. Kui ühel päeval
lõunasöögiks oli lambapraad ja kurgi
salat, oli tal kahju kastet järgi jätta ja
ta haaras taldriku ning asetas selle
suu juure. Samal ajal aga meenus
täile tema teo sündsusetus, mida ta hä
beliku pilguga majahärra suunas va
bandada tahtis.

Goethe noogutas julgustavalt ja sõ
nas:

Ärge häbenege midagi, laske hea
maista. Mina toimiksin täpselt samuti,
kuid minu minia ei luba mulle seda.

PEAGU ÕIGE.
Ühe uue leksikoni väljaandja pöördus

prantsuse tuntud loodusteadlase Cu
vier' poole küsimusega, kas on õige
definitsioon vähist kui väikesest puna
sest kalast, kes kõnnib tagurpidi.

Cuvier vastas:
Väga austatud härra! Ma tervi

tan teid nii üllatavalt napisõnalise ja
selge määrilluse puhul. Kuid lubage
mind tolle juure teha veel üks märkus.
Esiteks pole vähid sugugi alati väike
sed, ja punasteks muutuvad nad alles
siis, kui neid keedetakse. Teiseks ei
kuulu tuid milgi tingimusel kalade lii
ki, kuigi nad elavad vees, ja külman
daks • ei kõnni nad tingimata alati
tagurpidi.

Cirnt ilma kooliwahe
ajata.

„Frederiksbocrgi karistus" tuleb arutusele
parlamendis.

Juba 279 aasta lestal pole Kopenhaageni
lähedal asuma lväikese Frederilsboergi lin
na koolilapsed kooluvaheaega saanud. Kui
rootslased lC>.r>B. aastal Kopenhaagcnit
ründasid, alistus Frederiksboerg ilma iga
sngnse wastupannla. Pärast sõja lõppu
tunnistati selle linna kodanikud äraand
jaiks sa neile määrati igasugu makse ja
karistusi, muu hulgas ta see, et sealsed
koolilapsed „igaweseks ajats" tooliwaheaja
ta pidid jääma. Nüüd ivõtad parlament
koos uue kooliwaheaegade sisseseadmisega
arutuse alla ka Frederilsboergi koolilaste
küsimuse.

Vaat', kus äpardus!
„Itlpsin teile küllalt selgesti, et ärge

neelake vahetpidamata! Säh nüüd, see
oli inn viimne pnnr!"
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Kõik, mis ta teenis, läks teistele

Eesti kännust Võrsunud KirjaniK-hoatsgija tl. tl. Schollsr-ZNihailowi 100.
sünnipSow. Eestlane, keda tuntakse Euroopas rohkem kui kodumaal.

talupcla sufju me
et ete saatnud HUbisse."

Käesoleval kuul, 50. juulil, möödub sada aastat
tuntud vene kirjaniku Aleksander Konstantinovitš

Scheller-Mihailovi sünnist. Tõlgituna prantsuse, ing-
Ilse, saksa, poola ja ungari keele on Scheller-Mihailovi

rikkalik looming hästi tuttav kogu haritud maailmale.
Kestis seevastu tuntakse Seheller-Mihailovi töid väga

vähe, mis on seda rohkem võõrastav, et Seheller oli
sünnilt eestlane.

Vastupidi omalajal valitsenud vaadetele ei väsinud

kirjanik iial rõhutamast oma eesti päritolu. Kt Seheller,

kirjaniknnimega Mihailov, on eestlane, seda teati
vene seltskonnas palju laialdasemalt kui eesti omas.
Mõnikord tuli kirjanikule sellest pisut kasugi. Kõnel
des, näiteks, Sehelleri loomingu suurusest (Seh.-M.
avaldas üldse rohkeni kui sada romaani ja pikemat ju

tustust), ütleb tema elulookirjutaja A. M. Skabitševski:

„Vaadeldes nii laia tegevust, meenub tahtmata, et
Sehelleri soones voolas eesti veri, millele on võõras
slaavi laiskus." .

Seheller.Mihailov oli omaaja loetavamaid kir
janikke. Oma romaanes kujutas ta tolleaegse Venemaa

keskmiste rahvakihtide võitlust hariduse omandamisel

ja edasipüüdmisel, tehes seda suure ideelise sihi ja
sooja kaasatundmisega.

Konstantin õpib balletti.
A. K. Scheller - Mihail 0 w sün

dis 1888. a. Peterburis waeses perekou
nas. Tema isa Konstantin Scheller -- ,
teoorja Vaeslapseks jäänud poeg, toodi ju
ba lapsena Kuressaarest Peterburi ja pan
di seal teatrikooli. Esmalt Schelleri isa õp
pis balletti. Kuna tal aga tantsija elukut
seks näis puuduwat anne, siis hakati talle
õpetama muusikat.

Teatrikooli lõpetas isa 20-aastasena. Pä
rasi seda teenis ta neli aastat riigiteatri
orkestris puhkpillimängijana. Siis tuli tal
aga sellest elukutsest loobuda, kuna teda äh
wardas tiisikus.

Ta jäi teatrisse edasi suflöörina, noo.
tide ümberkirjutajana ja inspitsiendina,

kannatades kogu aeg majauduÄike raskuste
all. Tema seisukord paranes alles siis, kui
ta sai koha keiserliku koza teenistusse lossi
teenrina.

Siis abiellus Schelleri isa Vaesestunud
aadliperekonnast päritoletva Elena Ada
mowitshiga; nad elasid oma kahe
toalises kroonukorteris Väga tagasihoidli
kult ja Vaikselt. Mees tegi kõrwalametina
tisleritööd, naine aga õmbles rikastele pe
su ja kleite. Lapsi siindis neil üldse kolm,
kuid ellu jäi ainult poeg Aleksander.

Kirjanik asutab kooli.
• Kirjanik Scheller-Mihailowi lapsepõlw ei

jätnud talle kuigi häid mälestusi, ehkki ta
ainsa lapsena oli oma wanemate silmatera.
Kehwadele oludele Vaatamata wqnemad
Võimaldasid pojal saada tubli hariduse.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist 1857. a. te
wadel astus noor Scheller Vabakuulajana
Peterburi ülikooli, kus õppis kuni ülikooli
ajutise sulgemiseni 1861. a.

See oli Wenamaal suur ühiskond
likkude reformide ajajärk.

Ebaõnnestunud Krimmi sõja järeldusena
pandi kehtima rida uusi sa parandatud sea
dnsi, mis tõid Venemaale wabama ja hu
maansema olukorra. Eriti lihtrahwa elu
järg paranes tundnwalt nende reformide

tõttu. ' '
Noor Svholler, kes ise oli lapsepõlwes

kannatanud kitsikust, sai sellest kõigest seda
wõrd haaratud, et

asutas IWI a. kooli waesemate laste
jaoks, kus hakkas tttl—««-kopikalise

kuutasu eest andma algharidust.
Õpilasi tuli sinna ligi sada sa kool tegut

ses silmapaistwate tulemustega kuni 18G3.
aastani/millal see suleti walitsuse poolt
liigse „>vabameelsuse" parast. Ka korraldas
ta laupäewiti mitmesuguseid teaduslikke
loenguid täiskaswanuile.

Pärast kooli sulgemist ta sooritas õppe
reisi wälismaale, tutwudes sealsete töölis
küsimustega. Wenemaale tagasi tulles kirju
tas ta tööliste elukorra kergendamiseks rea
pikemaid artikleid, mis äratasid laialdast
tähelepanu.

Kuidas Schellerist sai

Mihailov.
Kirjanduslikud kalduwused tulid A.

Schelleri juures nähtumale juba üsna" wa
rakult. Esimeseks arwustajaks oli ta ema,
kellele ta luges alati ette oma esimesi kat
setusi. Wanemad suhtusid ta kirjanduslikku
tegewusse alati õhutamalt, mis andis noo
rele poisile aina hoogu.

Juba 19-aastasena hakkas ta kirjutama
följetone,

teenides kuni 100 rubla kuus. Följetonid
ilmusid siis A. Relcschi warjunime all,
mis oli loodud ta perekonnanime Sehelleri
tagurpidisest tuletamisest^

Kuid oma kirjandusliku tegewuse algu-
luges ta ise 10. okt. a. ?est ni

metatud Päewal ilmus tolleaegses loetama-

mas ajakirjas «Sowremennik" 
algupärast luuletust. Selles oli „ siili di" te
ma sõber A. M i h a i l 0 w.

Schellcr ise ei söandanud oma efimest
kirjanduslikke katsetusi toimetusele

saata,
kuigi sõbrad tal soowitasid seda teha. Lõ
puks A. Mihailow wiis ise need luuletused
autori teadmata toimetaba kätte. Toime
tasa eksituse tõttu ilmusid need aga Mihai
lowi nime all. Hiljem Scheller wõttiski
selle omale kindlaks Varjunimeks.

Järgmisel «astal, 1884, ilmus tema
tähtsaim teos, autobiograafiline ro

maan mis tõi noorele
autorile üldise kuulsuse ja tunnustuse.

Nüüd hakkas ta sulest ilmuma romaane,
jutustusi, luuletusi jne. otsekui kiillussar
mest, mis kõik said hea wastuwõtu . osali
seks. üldse awaldas ta üle saja romaani ja
pikema jutustuse, olles siis Wenemaa pro
duktiiwsemaid ja loetawamaid kirjanikke.

„Ta wois päewas 24 tundi ja weel mõ
ned minutid töötada!" kirjutab Schcller
ühe oma jututegelase (eestlase) kohta. Seda

ütlust wõib iseloomustawalt tarwitada ka
autori enda suhtes. Schelleri töötamismõi
me oli määratult suur. Lisaks kõigele ta
ali tveel mitme ajakirja toimetaja.

Mees, kes jagas oma
varanduse vaestele.

Iseloomult ta oli wäga lihtne »a tagasi
hoidlik. Oli suur lillede ja heade grawun
iibe armastasa, ehtides nendega oma tube.
Kuigi talle sõprade poolt kingiti uhke kir
jutuslaud, ei kasutanud ta seda kunagi,
lvaid armastas kirjutada diilvanil lama
des.

Waatamata sellele, et oma ilu- ja ajakir
janduslikn tööga ta teenis päris karrali
kiilt, Miibis ta alalises rahapuuduses ja

suri waese mehena.
Sest ta oli liig helde laega. Kõik, mis

ta teenis, selle jagas teistele. Kuigi tal su
gulasi polnud, oli tal terwe hulk ristilapsi,
kelle kooliraha ja muud kulud tasus aina
ristiisa Seheller.

Kõik, kes tema pooltl abi saam ispeilmega
pöördusid, said temalt raha ja süüa. Ja
abiwajajaid käis ta pool leegion. Nende
seas oli rohkesti ka puudusega maidemaid
uoorkirjauitke. Oli inimesi, kes said temalt
aastaid pidewalt toetust. Lelleks oli ta
määranup erilised luastnmõtiitnnnib igal
kesknädalal ja laupaewal.

Siuna tal alati et juhtunud raha käe
pärast olema, siis rändasid pandimajja

kõik ta hõbeserwiisid
}n teised miiii risigenwb, mis nüb tnffc kin
nitub . 2r>=aostn|V firjnudusMii tegemuse
juubeli puhul, kõpuks oli ta sunnitud
inüuma ära oma kullast taskukellani. Ja
kui sellest kõinest siiski ei piisauub meel abi
palujate rahuldamiseks, siis oli kõige õu
netum kull Seheller ise. Ta tegi isegi wõl
gasib selleks, et aibata teisi.

Ületöötamine
murdis visa töömehe.

Kuigi A. Ccheller omas raubse termise,
murdus ta lõpuks siisii alalise puhkuseta
töö tõttu. Juba a. saabik ta hakkas
eub halivasti tuubina ja l>i!)l. a. il niues
werejooute lnbjastiimiue.

Järgmisel aastal tuli sellele lisaks
meel halwatns.

Kuigi see tabas teba waib kergel kujiil,
sai tn uiiiib liikuba ainult kepi abil. lituid
see tõi! oli alles meel õnnetuste algus.

Ta kamatses sõita ivälismaale termist
paraubnina, kuib just ärasõidu eel kukkus ta
maha ja nii õnnetult, et murdis parema
käe. Mõni aeg hiljem haigestus silin seba
ivõrb, et knui oma elulõpuni ta nägi mõrd
lemisi wiletsasti. Sellele lisaks sai ta näo
lprlwatuse, mis tegi söömise mõimatuks.

Teda tuli toita kunstlikkude wahendite
abil.

Ja warsti labas teba kuri rinnahaigns
ja weetöbi. Jalad tursiisib, nahk lõhenes ja
mesi woolas, walmistabes juba niigi kau
uatawale kirjanikule hirmsaid piinu. Rin
nahaiguse tõttu ta sai hingata waib hapni
lupribja kaudu. Pidi lamama, fiiib lama
da ei saanud. Uks haigus polnud meel saa
nud lahkndagi, kui juba oli teine platsis.
Ainult surin mõis siin meel aidata.

21. nowembril IWO. a. tuligi lõpuks
igatsetud snrm ja päästis kõigist waewadest.

kesti keelt ei saanud ta

siiski selgeks.
A. Seheller ei olnud ainuüksi loetum

kirjanik Wenemaal, maid tema romaane on
tõlgitud ka inglise, prantsuse, s a k
sa, poola ja ungari keele. Tema
pikemaist töist on eesti keeles ilmunud maid
„SälapõlguS" (1898) ja „ Elu kool". Esime
ses on peategelaseks wõetud Peterburis
elutseiv eestlane salanõunik Sempel ja te
ma poeg.

Scheller ei salanud seda kunagi, et ta
on pärit eesti rahwusest.

Ta ei osanud aga eesti keelt, kuigi tegi
selle õppimiseks mitmeid katseid. Ta oli ka
Peterburi Eesti Hcategewa Seltsi liikmeks
ja eriti wiimaseil aastail enne surma wõt
tis ta erilise humiga osa eestlaste käekäi
gust ning awaldas selle parandamiseks
mitmeid artikleid.

Tema luuletustest on saanud tuttawaks
eriti „Minu sugu", mis 1897. a. ilmus

eesti lehtedes kahes auhinnatud tõlkes.
Toome selle siinkohal s>  E. Luiga tõi*
kes:

Minu sugu.
Mu sugumõsa minemikust
ei räägi ajaraamatud;
ei rööwiteel me püüdnud rikkust,
ei orjasid me pidanud,
sest kõik mu esiwanemad
liht talupojad oliwad.

ilus loodus ennast tunda annast
kui möõrasema rahwale,
kes usus ränka risti kannab
jn põimest põime maiksesti,
seal Eesti kännust elusse
mu isa tuli ilmale.

Ta mara waeseks lapseks jäeti,
kuid tormi ees ei hirmund ta; 
maid mapralt tööle tõttas «äeti,
et rada omal raiuda:
wirk käsi, ausus, kindel meel
tad saatsid hästi eluteel.

Ta rikkust mull' ei pärandanud,
kuid oma wapra maimuga
on ta mind tööle õpetanud
ja wöimsaks teinud wöitlema,
et ma ei kartnud nooruses
ka elutormi iganes.

Niiiid isa mullas, aastad läinud,
aeg mulgi minna hauasse 
ehk on meil lehmalt käsi käinud,
kuid au me alles hoidsime
ja talupoja sugu me
ei ole saatnud häbisse.

Kala lõuad ei tunne

valu.

Wäike lohutus plihapLewa-kalaStajaile.

Lenöur maanöus õhku.

Laialt arwatakse, et kala, kes on korb
juba konksust kinni hakanud, ei hammusta

enam sööta. See on hoopis tõsiasjadele
wastnkaiw, nagu teawad paljud 
Mitmed meist on püüdnud kala, kelle lõua

luus olj juba mana konks. Keegi mees
sai kord isegi kuue konksuga kala kätte. Te

gelikult kala lõugades pole üldse tundmust,

luna see koosned kontainest. Nii et kalal
polegi nii ebaiuugam, kui ta saab konksu
suhu. Hea.sööt ahivatleb peagu alati iga
kala, ükskõik mitu korda ta julm waremini

on langenud püüdja kätte ja põgenema
pääsenud.

Harukordne lennutatajtroof fata-morgana
tagajärjel.

Budapestist teatatakse: inglise lennu
sportlane G. Houlder, kes Debreczen'is osa
wõttis lennupidusitusist, pidi fata-morgana
ohwriks langema. Petliku õhupeegelduse
tõttu armas lendur, et ta on maale üsna
lähedal, tegelikult oli ta aga alles 30 meet
ri kõrgusel õhus. Tahtes maanduda, kukkus
ta lennukiga alla. Lennuk häwines, lendur
ise aga pääses kergemate wigastustega.

Kas teil on kahju kurttummadest?

Arge olge rumala nemad kahetsemad teid! Miks
on nad paremad töötegijad kui termed?

Kas teil on hale meel kurttummadest? Ärge olge lapsik neil on teist
endast hale meel!

Margarete Helmle, Ühendriikide kurttummade eriline esin
daja", seletas hiljuti ajakirjanikele, et kurttummadel on tugew üleoleku
teadmus kuulwate kaasinimeste suhtes.

Miss Helmle on juba neli aastat
kurttummadele leidnud häid kohti
Ameerika tööstuses ja kaubanduses,
kohti, kus kurttummadel tuleb tublisti
wõistelda oma kaastöölistega. Oma
kogemuste kohta annab ta hnwitawaid
seletusi, eriti mis puutub kurttumma
de tööwõimetesse.

Nad on uhked oma kontsentreeru
misvõimeile.

..Kõigepealt Peab märkima seda,"
räägib miss Helmle, „et kurdid ei
kannata töö juures eksitamiste ega se
gamiste all. Nii nad wõiwad rohkem
koondada oma mõtteid ja energiat
oma ülesande täitmisele. See pole
aga wõimalik isikuil, keda wõiks ärri
tada kisa, lärm wõi jutuajamine. Kurt
tummad on sellele uhked.

Teiseks, kurdid wõiwad nautida
peagu kõiki rõõme, mis on antud
kuuljatelegi. Juba warakult nad otsi
wad romantikat armnelamusi, niis
harilikult areuewad tantsudel. Tants
eriti on kurttummade lemmikala. Nad
wõiwad tantsida moodsa rütmi järe
le nad „kuulewad" muusikat sette
helide wibrntsioonide, wõngete, hõlju
miste läbi. Nad abiettuwad, saawad
lapsi, hoiawad raha kokku ja on üldi
selt rahul."

Miss Helmle ou rakendatud tee
nistusse kolme kurttunnnade tööstus
kooli poolt. Ta ptab erilist tööbürood
nende koolide õpilaste jaoks ühes New

sjorgi riiklikn tööbürooga, mis asnb
Madison aine>nuid nr. 79. Ta külastab

tööandjaid, uurib tööstusharusid ja

käsitöid ja leiab kohti, kus kuulmine
pole oluline.
„Me pakume nende tööjõudu
võistleval alusel."

„Ma ei palu tööandjat: „Olge nii
lahke ja wõtke teenistusse see waene
kurt mehike." Ma ütlen käitise juhile:
„Waat, kus on mees, walwas, käbe ja
intelligentne, mees, kes wõib wõis
telda iga teisega." Meie ei taha soo
dnstusi ega kaastundmust oma töölis
tele," lausub miss Helmle. „Meie pa
kume neid walju wõistluse alusel."

Tööandja harilikuks wastuwäiteks
on ettekääne, et tal pole küllalt aega
kurdile tema ülesandeid kätte õpetada.

Preili Helmleil on wastus walmis.
„Tuletan alati tööandjale meele, et

paljud kuuljad ei suuda hästi meeles
pidada, ja nõuan waid ühte kontses
siooni, nimelt seda, et tööandja püüaks

kindlaks teha, kas kurt tööline on te
ma instruktsioonidest aru saanud. Ma
ütlen talle ka, et kurttummad teawad,
et nad peawad olema kaks korda nii
suutelised kui nende kuulmisega wõist
leja. Nad teawad ka, et nad ei saa
töö ajal juttu ajada nagu kuuljad, ku
na nad peawad töötama sama
de abinõudega, millega nad räägiwad

oma kätega." -
Enne oma praegust ametikohta prl.

Helmle oli ..General Motorsi" töö
inspektor. Miimase nelja aasta jook
sul tn on käinud usutlemas ftOOO töö
andjat ja on leidnud sissi tulekuga
teeuistuskohta 1500 kurdile isikule.
Tema kohasoowijad tnlewad kõik
Ameerika kurttummadekoolidest.
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Bridzh

EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED
OSLOS.

Nagu juba telegrammidest teada, leid
sid Oslos 26. juunist kuni 3. juulini s. a.
aset bridži meistrivõistlused. Osa võttis
9 riiki 11 meeskonnaga, nimelt Belgia,
Taani, Saksa ja Austria kumbki erimees
konnaga, Inglise, Soome, Itaalia, Hol
landi, Norra kahe meeskonnaga ja Root
si. Kuna eelringi järgi pääsesid võitjate
ringi Ungari, lUglise, Norra esimene ja
Hollandi meeskonnad, kus Euroopa
meistri nime võitis Ungari meeskond
ning teisele kobale tuli Norra. Kaota
jate ringi sattunud 7 meeskonda mängi
sid omavahel ning nendest tuli esikohale
Rootsi. Naisteturniiris, millest võtsid
osa Taani, Inglise, Soome, Norra ja Root
si, võitis esimese koha ja Euroopa meist
ri nime Taani naiskond. Huvitav on, et
kauaaegne Euroopa meister, Austria,
seekord üldse kohale ei tulnud.

Mängiti endiselt kahe laua süsteemi
järgi ja oli mitmeid õige huvitavaid sei
sukordi. Nii tuli Inglise-Norra vaheli
ses kahevõitluses kätte kaart:

Kaardid andis Ost. Süd-Nord on oht
likus tsoonis.

Esimeses lauas mängisid norralased
N. S. joonel. Nad pakkusid välja suure
slämmi ruutust. Nagu kaardi jaotusest
näha, on suur slämm ka väljamängitav,
niipea kui ainumängija ärtut õigele poole
lõikab, sest siis ta saab 2 pada, 3 ärtu,
1 risti ja 6 ruutu tihi ning ühe pada
lööb trumbiga lauast ära. Norralane ei
saanud aga ühtki viibet, mis oleks näi
danud ärtu emanda asukohta, lõikas laua
poole ja Ost sai emandaga tihi. Selle
puudutihi eest inglased kirjutasid oma
kontosse 100 punkti.

Teises lauas mängisid inglased Nord-
Siid joonel. Nad pakkusid ettevaatli
kult -välja ainult väikese slämmi ruutust.
Siin õnnestus ärtu lõikus ja mängiti väl
ja suur slämm. Inglased said 1390 punkti,
nii et kogusummas nad said sellest kaar
di jaotusest 1490 punkti.

Sqtüf* arvu punkte said austerlased
Nõtra vastü järgmisest ka&rdijaotusest

Esimeses lauas mängisid norralased
Süd-Nord liinil. Nad olid tsoonis ning
Siid oli annud kaardid. Sild avas pakku
mise ühe padaga, West ütles kaks ärtut,

Nord kolm risti ja Ost kolm ärtut.
Süd passis. West ütles neli ärtut. Nord
ja Ost lõi trumbiga. Ost käis väikese
kontreeris.

Ja nüüd said norraiassd sauna. West
tuli välja ärtu, mille Ost ässaga ära
võttis. Ta käis ruutu tagasi ja West
võttis ässaga. Siis kordas West ruutut
ja Ost lõi trumbiga. Ost käis väikese
pada, West lõi ässaga, West kordas jälle
ruutut, Ost võttis selle trumbiga ning
tõmbas siis veel pada kuninga tihi ära.
Nii olid austerlased saanud 6 tihi ja kir
jutasid oma kontosse 800 punkti

Teises lauas pakkus austerlane, kes
Südi mängis, kolm pada, ja sellega jäeti
mäng talle kätte. Norralaste õnnetu
vastumängu tõttu õnnestus austerlastel
leping täita ja said siingi lauas veel 140
punkti juure.

Härra Wassmuss bluffib!

sakfa meister spioonide töö maailmasõjas. krooni
mata kuninga" kolonel Vastased Preusser ja

Francks. pärsia konsuli Kaelamuröwaö spionaazhi-trikiö.

, ,?Haswti hiljuti kallihinnaline teos, mille nimeks „The Etory of Geevet Service" („Galaluure
«.r oiL . kirjeldab inglane Richard Wilmer Roman ka kuulsa „Araabia kroonimata kuninga" kolo.

t T 1 Krbetawamaid wastaseid sakslaste poolel. Need saksa spioonid ei jäänud inglise meistersalakuu.
?- !i k i»al!u taha, kuigi nende metoodika oli wahete-wahel hoopis erinew. Mõlemad sakslaste osawamad

nuhid Hommikumaal olid Preusser ja Francks. Neid oleks aga ka ilusti wõidud hüüda „Puuduwad
za B, sest soza ajal neist ei teatud midagi peale nende nime. Ja nime teadmisest polnud ka midagi

n a m,hiilgama organiseerimise poolest paistis maailmasõja ajal aga eriti silma Saksa konsul Per
•!L #assmuss. See haruldane inimene ei kasutanud mitte ainult erakordseid luuretrikke, maid wõttis tar

witusele lõppeks meel omapärasema relwa bluffi kui sakslased sõja juba tegelikult olid tõtanud.

KOLM KORDA «KONT-
VÕÕRAKS" BRITI PEA

KORTERIS.
Preusser, kes oma libedusega igale

poole oskas sisse tungida, tundis Lä
his-Jda peagu sama hästi nagu kolo
nel Lawrenee, kellele ta sarnles ka
oma maskeerimiswõime poolest

Oma Türgi liitlaste poolt nimetati
seda sakslast ..beduiiniks", üteldakse
et ta kolmel kriitilisel korral külastas
Egiptust ja tagajärjekalt tungis Britt
peakorterisse Kairos.

INGLANE, KES OLI SIISKI
SAKSLANE.

Wolsgang Francks oli weetnud
aastaid mitmesugustes Briti impee
riumi asumaades, otsides tööd mitmel
alal. Austraalias ta oli lambakarju
seks, Bombays kaupmeheks, Kaplinnas
ajakirjanikuks.

Ta ei lakanud aga kunagi olemast
sakslane, kuigi ta ikka enam ja enam
hakkas sarnlema briti asunikule. Tuli
sõda ja Francks tõttas koju wabataht-
Ukuna. Ta teenis alguses raskes ka
hurwäes. Teiskordse üleskirjutamise
ajal ta wõeti aga salaluure teenistus
se ja saadeti Jaffa-Jeruusalemma
frondi ääre.
INGLISE KAHURVÄE VALVE
PARAADI VASTU VÕTMAS.
Francks ei waldanud mitte ainult

täiesti wabalt inglise keelt, waid ka
mitmeid inglise murrakuid. Siin-seal
ta hakkas esinema Briti asumaade
kaitsewäe-ohwitserina. Ja tema wa
rustus oli nii- Mitmekesine ping tema
personifikatsioonide waheldusrikkus
nii suur, et ta end kunagi kahte korda
ei esitanud sama mehena. Kord pani
ta peale ordonnants-staabi sinised
õlakud ja teised wajalikud märgid ja
käis hiilgama wastuwõtu juures ing
lise kahurwäerügementi „üle maata
mas".

SAKSLANE, KELLE KÕRIS
OLID INGLASTE HÄÄLED.

Telefoniliinide katkilõikamine ja
ümbermonteerimine oli teiseks Franck
st erialaks. Ta ühendas traatidega
oma enda wäikese telefoniaparaadi ja
kuulas nii Pealt kõiki inglaste amet-

likke kõnelusi. Tal oli ka iseäraline
anne Briti sõjawäejuhtide häälte jä
releaimamiseks, nii et ta mitu korda
suutis wastukäiwate käskudega sassi
ajada kogu sõjapidamise.

SAKSLASTE LAWRENCE.
Eriti on aga wõrdluse kolonel

Lawrence'iga ära teeninud Saksa kon
sul Pärsias Wassmuss, kelle harulda
ne organisaatorlik geenius suurest
araabia inglasest ei jäänud põrmugi
taha.

Kaks korda kuus Briti salaluure
keskamet trükkis kaarte, mis näitasid
waenuliste jõudude lewikut idamaise
sõjateatri lawal. Nendel kaartidel oli
suur ala Pärsias, ala, mis oli suurem
kui Inglismaa ja Prantsusmaa kok
ku, kaetud ainsa sõnaga: Wassmuss.
Sellel alal õiendas strateegiliselt otse
ainuwalitsejana Lawrence'i suurim
wõistleja sakslaste poolel.

ABIELU OSAVAIM SÕJA
KUNSTI VÕTE.

Kõige enne Wassmuss tahtis pärs
lastele tõestada sakslaste wankuma
tut sõprust. Selleks abiellus agar kon
sul ühe nimekama pärslaste pealiku
tütrega. Usulised seisukohad kohandati

wastawalt ümber ja warsti peeti sel
lise hiilgama formaalsusega pulmapi
du, et orientaalne luksus ja lääne dip
lomaatiline punktipealsus - ei wõinud
leida üldse enam mõjuwamat kombi
natsiooni. Kuigi kombe järele peigme
he äiad ja ämmad pidid õiendama
kõik pulmakulud, oli saksa soost kosila
ne nii õnnelik-.et Mõjtis kõik need ku
lpd enda kanda. Pulma kutsuti.kogu
Pärsia „koorekiht". Muidugi wõidi
külalistenimistusse panna ainult nen
de ülemuste nimed, kellega metsik äia
papa polnud just parajasti isiklikult
sõjajalal.

PULMALISED SALA
KUULAJATE RIDADESSE!
See enneolematu pulmapidu oli

nahtawasti ainult ettekääne mailma
tu armee loomiseks. Wõõ

raste seas liikus suurte rahakuhjadega
ja tõlgi saatel Wassmussi silmapais
tew käsilane painduw härra Brug
mann. Tulemused. olid hiilgawad.

Inglased said teada, et üle poole pul
malist kuulus pidutsemise lõpul Saksa
salaluure-nekrutite ridadesse.

28.000.0V0 VAEVATASU SAKSA
SPIOONI PÜÜDMISE EEST!
Pärast pulmi noor abielumees

tõmbus tagasi mägispeiduurkasse, kust

ta oma äsjapalgatud nuhkide sõja-
Mäega inglasi hakkas eksitama. Mees
walmistas ainult spioneerimise ja sis
sisõja pidamisega inglastele nii palju
kulu ja pahandust, et need pidid awal
dama tema tegewusele ainulaadse
komplimendi: Wassmussi kinniwõtmi
se eest, kas elawalt wõi surnult, mää
rati maewatasu, mis Eesti rahas teeb
wälja ligikaudu 6.00(1.000 senti! Sõ
ja kestes inglased läksid aga konsuli
teenete hindamisel ikka kaugemale.
1917. a. see summa oli tõusnud juba
28.000.000 sendile.

WASSMUSSI VIIMNE TRUMP 
BLUFF!

Wassmuss oli wäga hoolas imme
ne. Tema eriliseks omaduseks oli aga
wõime walmistada üllatusi. Näiteks
inglaste moonawooride atakeerimiscl.
Tema silmapaistem geenius tuli aga
alles siis täiesti ilmsiks, kui Saksa
Mäed tegelikult maailmasõja juba olid
kaotauud. Nüüd Pärsia kroonimata
kuningas Wassmuss walitses oma ala
meel omapärasema relwaga bluf
figa. Seda relwa osaw mees oskas
hilgawalt käsitada. Kui sakslastele
Somme'i ääres tehti weresauna,
Wassmuss laskis lendu sensatsiooni
lrse teate., mis ilmus Pärsias erite
legrammina ja läks kulutulena mui
dugi kohe suust suhu. Keisri sõjamäed

olewat tunginud Inglismaale. Ja
awaliku halwakspanu märgiks olewat
kuningas George awalikult hukatud!

NÄRVILINE ÄIAPAPA.
Kui aga juba waherahu oli kuulu

tatud, hakkas kogu see taktika kõwasti

käima Wassmussi muidu nii sõjaka
äiapapa närwidele. Wana Ahr a m
pidas paremaks, et wäimees-poeg en
ne kogu suurbluffi paljastamist Pär
siast kaoks. Ja sakslaste agent kaduski

mägismaalt, kus ta oli nii kaua wa
litsenud kroonimata kuningana.

RONGIS. M. Zoštšenko

Muidugi, milleks teha üleliigseid sõnu,
lapsed on meile hädavajalikud.

Riik ei saa ilma nendeta funktsionee
rida. Lapsed on meie vahetus. Me ar
vestame neid ja loodame neist palju.

Seda enam, et vanad ei suuda võõrduda
oma väikekodanlikest harjumus ist. Aga
lapsukesed, võib-olla, kasvades suureks,
kaotavad järk-järgult meie ebakultuur
suse.

Seetõttu peame lapsi kätel kandma,
nendelt tolmu maha puhuma ja nende
ninakesi nuuskama, vaatamata sellele,
kas nad on oma või võõra. Kahjuks ei
ole see aga alati nii.

Meile meenub üks originaalne juhtum
vagunis. Peaaegu kõik reisijad, kes olid
selles vagunis, sõitsid Novorossiiski.
Muide sõitis seal ka keegi noor naine
oma lapsega.

Tal on laps süles, ja nii ta sõidabki.
Ta sõidab lapsega Novorossiiski. Ta

mees, arvatavasti, teenib seal kuski vab
rikus.

Ja tema juure ta sõidabki.
Ta sõidab oma mehe juure Novorossiis

ki. Laps tema on aga lärmakas.
Muud kui karjub ja 'karjub. On näha, et
laps on haige. Teda, nagu selgub, tabas
teel kõhuvalu. Kas ta sõi midagi too
rest, või jõi midagi, üks on aga kindel 
haigus tabas teda teel. Nii ta siis nüüd
karjubki.

Ja kuna ta on haige, kiunub ta kogu
aeg, nõudes järjekindlat hoolitsemist Ja
muidugi vaene ema ei saa mitte silma
pilgukski rahu. Kaks ööd-päeva hoiab ta
last kogu aeg süles. Isegi süüa ei ole
tal aega.

Enne üht suuremat jaama pöördub ta
kaasreisijate poole:

Mina, ütleb, vabandan väga.
Kas keegi ei oleks nii lahke ja vaataks
natuke aega mu lapse järele. Ma lippan

jaama ja söön seal midagi. Minu, üt
leb, keel on juba kurgulaes kinni.
Mina, ütleb, ei näe teekonna lõppu.

Mina, ütleb, sõidan Novorossiiski
oma mehe juure.

Reisijad, muidugi, püüavad teha, nagu
ei saaks aru, kust räägitakse ja kellega
räägitakse, pöörates naisele selja. Või
veel: laps aina karjub, ja nüüd veel
hakka teda ka karjatama! Vaata, mõt
levad, jääbki laps veel kraesse. Mõni
ema suudab nii kergesti loobuda oma
lapsest.

Kuigi hiljem selgus, et selle lapse ema
armastab oma last ja ei jäta teda võõras
tele, suhtusid kaasreisijad ema palvesse
jahedalt. Ei teadnud nad seda ju ette.
Nii siis, nad suhtusid jahedalt, s. o. ütle
sid ära.

Muuseas, sõidab selles vagunis ka kee
gi, kodanik, kes, nagu näha, on linlane
Tal on seljas rahvusvaheline kummeeri
tud makintoš, peas kaap ja jalas, muidu
gi, sandaalid. Ta pöördub publiku poole:

See tähendab, ütleb, mul on
halb teie peale vaadata. See tähendab,

ütleb, mis inimesed te olete. Ma
olen lihtsalt hämmastunud. Ei tohi olla
nii ükskõikne. Näete isegi, laps takis
tab ema söömast, aga teie, selle asemel,
et olla ühiskonnale kasulikud, pöörate
selja. Tõtt öelda, see on ju lausa sotsia
lismi eitamine.

Teised vastavad:
Võta sa see kohustus siis enda

peale.
Tema vastab:

Ja kuigi ma olen poissmees ja ma
gada tahaksin ka hirmsasti, ja pealegi
ei peaks see asi mulle üldse korda mi
nema, ei suuda ma, nagu teie, olla nii
ükskõikne.

Ja ta võtabki lapse sülle.
Muidugi, noor naine tänab teda õhi

naga, ja läheb siis jaama.

Ta läheb jaama einelauda ega tule hul
gal ajal tagasi. Rong peatub kümme
minutit. On möödunud need kümme mi
nutit ja juba antakse signaali. Korrapi
daja vehib punase mütsiga. Naist aga
ei ole ...

Juba liigubki rong. Aga noort ema ei
ole ikka veel.

Vagunis leiavad aset mitmesugused
stseenid. Reisijad naeravad. Mõni soovi
tab tõmmata hädapidurit. Sandaalidega
mees aga on muutunud surnukahvatuks.
Ta ei pea isegi enam epistleid.

Ta istub, laps süles, kuulates teiste
nõuandeid.

Laps ise kiunub aga kogu aeg.
On möödunud kaks kohutavat tundi.

Rong peatub. On jõutud kohale. Sandaa
lidega mees võtab „oma" lapse, tahtes
minna platvormile, et anda laps hoiule.
Seal astub vagunisse noor ema, kaitstes
end sõnadega:

Mina, ütleb, vabandan! Vae
valt olin ma söönud sooja suppi, kui
tundsin äraarvamata väsimust ja see
pärast läksin meelega kõrvalvagunisse,
kus tukkusin veidikene. Mina, ütleb,

pole kaks päeva juba maganud. Oleks
ma aga astunud oma vagunisse, vaevalt
oleks mul siis õnnestunud leida selleks
aega.

Ja ta võtab lapse oma sülle.
Sandaalides mees ütleb:

Te talitasite kaunis häbematult, ko
danik! Kuna lapsed on aga meie va
hetus, siis ma pole just vastu nende eest
natukene hoolitsema.

On kuulda rõõmsat naeru.
Siis ütleb sandaalides mees:

Te oleksite pidanud mulle oma ka
vatsusest ütlema. Nüüd aga olen ma sel
le kahe tunni jooksul palju hirmsat üle
elanud. See ei olnud teie poolt kuigi
kena.

Jällegi naerdakse.
Naer nakatab ka sandaalides meest.

Ja varsti ta andestab noorele emale selle
väikese ülekohtu.

Ja nii lõpebki kõik õnnelikult.

See, kellest juttu
Gori joonistus.

E. UUSMANN.
Eahvasaadik ja kohalik väliseestlane.

Male.

Partii nr. 129

Vankrilöppmäng

Noordvijkis oli Keresel väga raske
vankrilöppmäng Eliskasesega. Järgnev
diagramm näitab, et valgel on väikene
paremus. Paeluv võistlus lõpeb üllatava
viigiga.

Eliskases

Vaadeldes diagrammi, näeme, et musta
kuningas tsentris on jõulisem kui val
ge oma, kuid etturid eraldatud. Must
käigul mängis: Kd5—d 6. Kaitseb Ve 7,
2. Vel—e2.
Valge paneb käigupuudusesse musta.

Peale tekstikäigu oli valgel võimalik veel
Vfl, Kes, Vf3, ähvardusega b 4 jne. Ka
c 4, dc en. p. +> Kd3! läheks.

Ähvardas Kd3, 2—, VcB—c3.
3. Ve2—eB, *Vc3—f 3 4. Kd2—e2, Vf3—

c 3 5. Ke2—dl!, Vc3—f3. 6. VeB—dB+.
Kuna valge saab 7. joone, on musta

kuningal seevastu hea positsioon.
6—, Kd6—e 5 7. VdB—d7, Vf3—f2 8.

Vd7:a7, Vf2:h2 9. a2—a4, Vh2—g2 10.
Va7:f7, Vg2:g3 11. Vf7:h7.

Valgel on nüüd ettur enam, kuid ku
ninga halva seisu tõttu kujuneb lõpp hu
vitavaks viigiks.

11—, f5—f 4, 12. a4—as, f4—f 3 13. Kdl
—ei, Kes—£4.
Valge kava on: meelitada K valge a

etturi juurest eemale. Ohverdades
vankri f-etturi vastu, muutuksid a- ja
b-etturid kardetavaks. Võibolla oli so
liidsem Kd2.

14. K2l—d2, Vg3—gl 15. Vh7—f7-f!
Kavalus. Kui Kg3, siis valge vahetab

vankrid, ning on suuremaid võiduvõima
lusi.

Kf4—e 4, 16 as—a 6, Vgl—g2+, 17. Kd2
—cl, d4—d3!!

Must kasutab hiilgavalt valge kuninga
halba seisu.

Peale 17— Ke3 18. a 7, VgB 19. b 4 kao
tab must.

18. c2:d3+, Ke4—e3 19. b3—b4, Vg2—
a 2 20. b4—b 5, f3—f2 21. d3—d4!

Siin näib, kui kaotaks must, kuid...
i 21—, Ke3:d4 22. Vf7:£2!, Va2:f2 23.
a6—a 7, Vf2—a2.

Siin seisus viib must läbi 2. mail aval
datud Rincki lõppmängu idee: üks ettur
segab teist ning vastase kuninga hal
va seisu kasutamine.

24. b5—b 6, Kd4—c3! 25. Kel—bl, Vai
—a6 26. b6—b7, Va6—b6-f- 27. Kbl—cl,
Vb6—h 6! ja viik, sest valge ei pääse iga
vesest tulest.

ülesande nr. 59 lahendus.
Kontrollsets: valge Khs, Las, Ocl ja

hB, Re 2, Eg7; must Kes, Rds, Ed6.
3-käiguline.

1. Oc8—£5, Kes:fs 2. Las:ds+, Kfs—f6.
3 g7—gBß ja kadu.

Teateid.
* Flohr võitis Mikenaselt 6 partiid ning

yiigistas 4.

Keres
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Toimetus Ja talitust Tallinn, Tikk t.
M/58. Aadress kirjadele Ja rahasaade

tistele: „Esmaspäev", Tallinn.
Toimetaja kõnet. 10—12, TeL 412-88.

' Tellimishinnad:
8 kuud postiga kr. —.76
edasi iga järgmine kuu 26 senti
6 kuud postiga kr. 1.60
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Niskamäe pärisperenaisel külas

Autoretk Hella Vuolijoega

Marlebäcki mõisa. Kuidas

sündis „Juuraku Hulda".

Muljeid Londoni esietendu

sest. Miks kirjanik oma näi

dendeid enam filmida ei lase

See oli ühel südasuwe õhtupoolik»! Hel
singis, kui mu laual helises telefon.
«Proua Wuolijoki on täna Helsingis."
teatas mu soomlasest tuttaw. Alati oli ol
nud kirjaniku kättesaamisega raskusi, sest
Hella Wuolijoki. kui ta just mõnel wälis
reisil ei mudi, on kindlasti seotud oma
äridega wöi Marlebäcki möisapidamise
muredega. Ja Soomegi on selleks suur
küllalt, et nii liikuwat inimest raske kätte
saada.

Merinkatu ühe palee seitsmendalt kor
ralt leian proua Wuolijoe temale oinase
lõbususe, mulgiliku isetcadtvuse ja . äriini
meseliku ajapuudusega.

„Mul on waid kakskümmend minutit."
lausub ta

ja leiab kohe lahenduse. «Kui see teile so
bib, wöiksite sõita kaasa minu mõisa. Jutu
ajamise wastu mul jn midagi ei ole. Teel
oleks meil mahti nii mõndagi rääkida.
Marlebäck asub siit ainult sada wiis
kümmend kilomeetrit I"

Midagi lähedast tundub siin kirjaniku
linnakorteris, midagi eestilikku; kaS ei
hõngu see tollest wanast kolmesaja-aastasest
kirstust, mis rännanud siia Taageperast
ning eksinud suurte lvaipade, poleeritud
mööbli ja soomelike rüüude keskele. Tema
ga on jäänud eestilik uhkuS siia pealetun
giwa, otse uputawa luksuse keskele, toana
perekonna ajalugu, ühe sugupõltve uhkus.
Wöi pakub seda kodususetunnet ka Jaan
Tõnissoni pilt proug kirjutuslaual.

„Tunnen sugupölwe, tunnen oma
sünninurga mulkide sitkust jä elutviise, nii
sama hästi tunnen aga ka Soome mulgi
maad Hamet ja selle elurütmi ning ini
mesi, ning pean tähendama, et neis on nii
wäga palju ühiseid jooni," seletab pr.
Wuolijoki, kui meie auto juba Helsingist
wälja wurab.

..Küllap see mõlemate maade omapa
raste nurkade tundmine on aidanudki teil
kirjutada teose ainest, millest pole seni ja
gu saanud ükski soomlane ega eestlane."
awaldan arwamise.

„Wöib-olla on see ka tollest,
kuid ise ma arwan küll oma teoste lewi
mise põhjuseks olewat asjaolu, et nad on

elust wõetud.

Olen neis annud tüüpe, keda olen elus
põhjalikult tundma õppinud, olen annud
neid nagu olen neid näinud, ilma kunst
likkude lisandusteta."

..Huwitaw, kas teie «Juuraku Hulda
olete loonud samuti mõne elust wõetud
tüdruku järele?"

«Juuraku Hulda" kuidas see nuud
tuligi." Proua mõtleb pisut. «Idee andis
mulle direktor Salmelainen. Tal oli kaua
mAkunud meeles mõte kujutada mingis
näidendis maalt linna saabunud tüdruku
jai poliitilisse parteisse kuuluwate härrade

wahekorda. .
Korra ' oli Salmelainen Esplanaadil näi
nud poliitilisi härrasid lõbusas olekus ühe
säärase tüdruku kallal naljatlemas ja sealt

see mõte teMSki.

Ka mina olen oma elus sääraseid ise
teadwaid inaatndrnkuid miimid õige mit
meid. Mulle meenub Hämest, minu mõi
sast, üks karjatüdruk, kes luges ajalehest
poliitilisi artikleid. Ta oli alati nii. puh
talt riides, kaks pikka heledat patsi helesi
niste paeltega rippumas tal õlgadel. Ja
kaskede all pingil ta pühapäelviti istus oma
lehega. Nurm ta seljataga oli nii heletval
ge ning täis öitstvaid lilli. Kogu selles pil
dis awaldns niipalju noore naise hinge.

Wöi teine pilt jälle Kuressaarest. Kuul
siu korra, kuidas üks noor puhtas riides
tüdruk teisele juhatas oma asukohta: Kui
sa tuled sedasama tänawat mööda, siis
tolles walge uksega majas, kus on hästi
läikiwaks hõõrutud ukselink ja puhtad
walgcd kardinad, seal elan mina. Riisugu
ne tüdruk on ka Hulda."

„Hulda on ka Niskamäega sugulane?"
«Jah, ta on seal olnud warein, kuid oma

iseloomult on ta sama, mis Riskamäe toa
naperenäine.

Ta ongi see, kuid ainult warasemais
aastais."

Jutt Ivaibub hetkeks, aknast mööda liug
leivad Soome metsarikkad «nastikud. Proua
jälgib heinategijaid. autojuht peab kiirust
seitsmekümne peal, proua erasekretär waa
tab kogu aja taha mahajääivale teele; Jee
on täiesti tvõimalik, kuna meie kihutamine
ei kergita õhku ainustki tolmukübet. Tee on
tolmnkindel. Märkan, kuidas proua tahaks
kas-wõi hüpata appi tollele neiule, kes
seal ei saa kuidagi heinahunniku karpi
maasse. Kuidas on ta küll sarnane tolle
le teatris nähtud Niskamäe perenaisele.
Ja ma lõhun selle kiirelt kihutama waikuse
küsimusega, kas praua ei ole ka ..Juuraku
Huldas" pisutki ennast tahtnud kujutada.
„Ole« kõikide iseseistvate naiste poolehoid
ja, nagu ma üldse olen nende poolehoidja,

keS elule alla ei anna,"
wastab pr. Wuolijoki. Westlus läheb jälle
«Juuraku Hulda" probleemi juure. Sel
gub, et kirjanik tunneb ka poliitilist elu
põhjalikult," kuna ta abikaasa, kellega pr.
Wuolijoki wiisteistkümmend aastat koos
elanud, oli Soome parlamendiliige ja
nende kodu oli poliitiliste härrade koos
käimise kohaks. «Seepärast on mul wõima
lik olnud tarwitada ka tvastawates stsee
nidcs loomulikku keelt ja juttu. Ma ei tar
wita oma näidendites kunagi kunstlikku
keelt."

„Huwitatv, kaua on läinud teil aega
säärase näitemängu kirjutamisega kui
«Juuraku Hulda?"
„J««raku Hulda" on dikteeritud seitsme

päewa jooksul.
Minu töö algab õieti siis, kui juba esi

mene wisand on kirjutatud paberile. Ise-

enesest kirjutamine ei lähe mitte Liina int
rit, trotb mu sekretäril on alati raamat
kirjutamise juures kõrival. mida loeb jii*.
kui mul dikteerides paus tekib. Kõi g e
pare m i n i töötab mõte. kui la
man w ood ts. Siis tvõin tvahel diktee
rida katkestamatult. Tõeline töö algab ap
alles siis, kui teose tekst juba kirja pan
dud. Kõige wähem töötan ma Malmis käsi
kirja kolm-neli korda iimber. ..Juuraku
Hulda" on näiteks wiis korda ümber kir
jutatud, enne kui ta trükki läks ja siis ai
gasid korrektuurid, ja kuna ta oli poliitiline
näidend, tuli Meel teatri proomidel käia ja
seal mitmeid muudatusi ette Mõtta, enne
kui sai laivastamisekttpseks. Nüüd on ta ju
ba filmitud ja neljal maal lawastatud."

„Kas loodate ..Juuraku Huldale" ka
..Niskamäe naiste" edu?"

..Zeda on raske loota,
kuna ma filmimise õiguse müümisega „Pa-

enesele ise takistusi teele ette
' aken weeretanud.

Ma ei mõtelnud aga järele ja kirjuta
siu lkpmgüle alla niipea, kui mulle näi
dati. palju raha. Nüüd tahaks ka Kopen
haageni teater ..Huldat" lätvaskada, kuid
ma peaksin garanteerima, et film aasta
jooksul samuti rsinna ei tuleks. „Para
inountile" on aga neljakümne nädala pea
le antud õigus teha „Huldaga", mida ka
hab ja minul pole midagi parata. Kopen
haagenis „H»lda" repertuaarist tvälja
langemisega ma kaotan palju rohkem
kunstiliselt, sest kaani teater oligi, kes nii
nu „Niskamäe naistega" üleeuroopalise
tähelepani! teenis; wõib-olla lihtsalt see
pärast. et Kopenhaageni teater on wõime
line andma õigeid tüüpe.
Niiiid ma saan arn, mispärast mõned a«

tarid oma töid filmida ei anna.

Edaspidi tahaksin käia samuti selle põ
himõttc järele, kui saan kord rnuied kae

last". . 
Kilomccrrimõõtja suurendab javieit oma

numbreid ja mc oleme läbielanud stlll
>voo, oleme näinud suuri Södersirömi kir
jastuse hooneid ja ivana imekaniust kiivi -
kirikut, ning meie kogukae limusiin põi
kab otse põhja. Sekretär on tvabepeal aiva
und Helsingist kaasa lvõetud ja
kostitab zueid kõiki selle karaetaiva sisuga.
Siin ruumika? ..Studebaäeris" ou ivõi
maiust end ivähemalt liigutadagi. Proua
Wuolijoki ivibkab moodsaid kitsaid kilukar
bikujulisi . autosid, millieres limelrmlt saad
ennast sirgtl ajada ja liiillised sääraereks
pikkadeks sõitudele, täiesti kõlbmatud. Tel
lcle daamile näib meeldiivat kõik ivana
moodne, aga ka moodne, km sell ee on ruu
mi, aivarust ja suurt joont. Meie jmt kal
dub autotüüpidele ja iiagu selgub, ei ole
pr. Wuolijoki autoasjanduse alal sugugi
ivõhiklikum km tema inglise ameiiivend
M. Arlen. kes tihti armastab oma kirju
tlistes filosofeerida autode üle. Nad ju
mõlemad mitu autot „läbi elanud".

..Kohtasin Arleuiga Inglismaal pärast
niiun esietendust," jatkab pr. Wuolijoki.

„Wells andis õhtusöögi, kuhu oli kütin
tud ka Arlen, tuid paremini kui temaga so
bisin ma Stefan Ziveigiga. kes ka praegu
Inglismaal."

„läi Londoni esietendusest hea mulje?"
..Suurepärane, eriti etenduse lõpp.

Milline tormiline aplaus, kui Aarne lan
gctas lõpuks otsuse!

Ja siis ma pidin lawale mineina. Ma
ei suutnud hästi uskuda, et see kõik sünnib
ilmsi, ja et lawal seisan mina. 'Näpiotastn
end käcivarrest, et tunda, kas see kõik ci
sünni unes."

Weel wiimane käänak läbi Kausala jaa
ma ja siit kuueteistkümne kilomeetri tagant
leiamegi Marlebäcki mõisa. Härrastemaja,
mille maali olin näinud wareiualt Adarn
son-Erieu juures (ja millel warsti olelvat
au rippuda Nkarlebäcki mõisa saalist, sel
lesama maja aknad säratvad tuledest, kui
auto trepi ees peatub. Soome öod on prae
gu tveel küllalt walged, kuid neis tulede?
on midagi pidulikku. Kaugelt tulija hm
neb wastuwõtliku kodu soojust. Pereernand
seisab trepil,
paar noort neidu jookseb meile wastu 

eestlased.

Preili Mur r i k ja rakenduskunstnik
Aino Schmi d t, kes siin suivitatvad ja
oina juureSwiibiinisega täiendatvad selle
..Niskarnäe" naiste arlvn.

Warsti leiame end mõisa suurejoonelises
westibüülis, kus silm kohe peatub Paul
Burmani maale, milliseid oli juba linna
korteris ja millistest siin majas eriti lugu

peetakse. Proua tabab kiiresti teada. mis
tõik tema äraolekul ajal ivahepeal juhtumid.
Undi-õto saak on iväike, piisab ivast sellestki,
ei üks karjatüdrukulest on sõtkunud enesele
roostetanud naela jalga.

All .Eiimi jõe ääres ootab saabujaid
soome saun. Ei sellest suuda pr. Wuokijoli
loobuda.
Nagu tema snnnas olles räägitakse, olewat

proua iits wapwamaid nuhtlejaid.
Asi alganud sellega, et tema poorne saa

budes tahtnud soome naised proolvida. mis
inimene see eestlane õieti on. ja säärane
prooivimine alanud muidugi saunas. $a
naine, kelle põhimõtteks mitte kuskil alla
anda. jäänud siingi wõitjaks.

õhtusöögiks koguneme kõik jälle kokku.
Proua on tulnud saunast, majaemand on
käinud karjalaudas, ka rnasinakirjutajanna
on prooivinud leili. Mina ja mu Helsingi
tuttaw tuleme oina teise korra tubadest lä
bi inglisemiueliste gratvüiiridega kaunis
takud koridoride ja laskume trepist saali,
kuhu on kaetud laud: söögitoas on käimas
remont, seepärast piirabki meid rokoko
mööbel, peeglid. Ja põrandat katab hiigla
suur samas stiilis tvaip. millel eesti neiud
hiljem näitatvad, kuidas nad on suutnud
omandada soome rahwatantse. Nad libisetvad
siin otse näitelatvaliku kergusega, tväljas
aga kestab kaunis soome sutveöö. . .

Hommikukohiviie astub uksest pikakaslvu
liiii" sirge hall päine härra, aastatega seit
se-kaheksakiitumend ja elurõõmuga näos.
Meie otsa tvaadates küsib ta:

„Kas tere wõi päiwää?"
Wastame - tere. Niiüb muutub hallpäine

härra >veel lõbusamaks. „Te olete ju eestla

sed!" hüüab ta ja selgub, et temagi ou
eestlaue. Tema on Murink, Proua Wuolijoe
isa, kes siit 11* 1 r>. aastal Toome läinud,
kuna suure mõisnike wastasena kartis
sakslaste uraaletulekut Pärnu all. Nii ta
siia jäänudki, kuna tütar juba warem Too
utes elas, olles tulnud Helsingi ülikooli
õppima. Hlgugi, et Murrik elanud siin ju
ba aastaid, ei ole la kodumaad unustanud,
fnelt hoolega eesli lelitt ja elab sündmus
tele kaasa, ise aga lausub: „bn cc-sfi mees
ega eesti hobune sobi Toome, samuti on
soomlasega lugu EestiS."

Imetleme Marlebäeki suurejoonelist nia
japidamist, suurt äriaeda ja kolossaalset
latita, mida tahetakse nüüd täika ainult
rekordlehmadega, kelle esiivaiteiuad proua
on toonud Tbotimaalt ja maksnud mui
nasjutulist hinda, laudas toimulvad kõik
tööd mehaaniliselt elektri ja mootorite
jõul. p lgu see kas lnõi lebiitade pesemine
enne lüpsi. Mõiias ou elektrijõul töötatv
saelveski, rääkimata autodest ja traktoritest,
mille abil tehakse raskemad tööd ja weod.
'-tallilt pistab pea ival ja kaks soojatverelist
ivarssa ja tiindlib, et kas nad ei naerata
iiegi natuke selle kerge elli üle, mis neid
siin ees ootab. Cne ümber mõisa bargue-
Ivad järwede wahel Põllud. moodustades
ühe osa sellest tuhaudejärive maast.

Cwald J. Woitk.

Proua Ynolijoki oma töölaua tnica WarleWirk» 'Mõisas, kus on sündinud kõik ta
kirjanduslikud tööd.

Preili Aino Schmidt ähvardab hüpata Titenvii ori haljnit Kymi jõkhe holnilt, luist kirjanik
Yuolijjoe luulelend on lasknud vette sukeldu da Niskamäe Aarnel. Marlebiioki mõisa pea
valvur, suur koer, on teeninud preili Murriku ja mõisa majaemanda soosingu. 7'»-aastane
Ernst Mnrrik, kes maailmasõja päevil asus T aageperast elama Soome ja veedab oma vana
duspäevi praegu Marlebäokis, Marlebäeki mõisa peahoone aia poolt küljest; empire

atiilis rõdu ees asub graniidist huvitav skulptuurteos.

Marlebii<lii mõisa valge loss.
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