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NIINOPE
õilsamatest sise- ja välismaa vab-
ca klaver on niisama tähtis kui hea
msikaline kuulmine kui ka tehnika
linult tänu heale klaverile. Heade
mänguriistad kindlustavad kõige
iisugust saavutust. Täiel, vastutus,

pianiinod üürile anda.
igitud tiibklaverid ja

miinod. —:—
L JÜRGENSON

Kuninga tän. 5. Äsut. 1880.
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Poola erinumber. Täna 16 lehekülge.

Toimetu»:
PM tSnaw nr. 58, Tallinnas.
SSnetvvuid kella 10-12-

Peatoimetaja telefon nr. 82
Päewauudtste osakond w 3*00kaugekõned 1.55Toimetuse üldine * 23*75Trükikoda - w 6*62Telefonid erakorterites:
Peatoimetajal Nõmme nr. U29

sekretäril k e»64
v 13*81
w 4-01

Ltkstknumver 5 lentu
Tellimise hind:

kuu postiga 1 tx. 50 s-
kuud 3 „ —

70
90
10
30

Toimetuse sekretäril
PaewauudiSte osak. ftth.
Krijuhll

Peatoimetaja Eö. Laaman.

Walismaale 4 kr. kuus.
Aadressi muutmine 25 senti. _

Tellimisi wõlawad wastu Eest!5
lõik postkontorid ja lehelelluniste waskll»

wõtjad.

Kontor kuulutuste ic tellimiste äraandmiseks Pikk tn. 54 (waStu
Olewiste kirikut). Telefon 3*40. Awakud kella &-Ö.

SrijuhatuS (tcL 8-53) ja arweosako^M--S^0X Pikk tan. nr.
54.56, teisel korral. .Ärijuhi kõnetunnid kella ltlr-12 e. l.

Tellimiste sa lehtede ärasaatmise asjus Meson 22<ll.

Hinnata kaasanded:
Piltidega nSdalteht „Esmaspäew" — iga eZmaZPSew ja

Srarebttaw wärwitrükis seinakalender.
Tarwitamata käsikirju ilma sellekohase soowita alal ei hoita.
Aadress kirjadele sa rahasaadetistele: „Waba Maa" Tallinnas.

Kuulutuste hinnad: kuulutuste külgedel 5 senti mm. ühe: weerul,
lehe eesotsas 10 senti, tekstis: kuulutusc^irjadesia 12 senti ja
tekstikirjaga 15 senti millim. Kohaotsiniyeo — pool1 hinnaga.

Kuulutused ara anda kella !S-ni ilmumise eelpõzwal.
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e Jaoks tarvitagu ainult I
1D-GLOSS
irwli mis on häid tagajärgi saavu-
ilke ja paenduvuse poolest,
ib ka pritsimiseks ja kastmiseks

tarvilada.

.Grof & E. Mitt 0-fl.
llinn, Soo tän. 22, kõnetr. (2 20-33*

Tshehhoslowakl eksport»kaupade sisseostulurg,
eriti ilmakuulsad tekstiilkaubadi

lelchenbergl mess
22. augustini 1930.

[hinnaalandus: fttöffllt MMMN
il 25%,

tavüsumiia. TeHslillmasinnleinea
Icalcid saab: TelMiülie MM

'siiehhoslowakkia saatkond, Kiriku t. 6.
m. koda, Pikk t. 28, Reisibüroo, Pikk t. 6,

i maavalitsus
vajab:

Itiilarlaste täienduskoolile kutselist

MiiHiiM,
i. tütarlaste täienduskoolile kutselist

Mnlse õpetajat,
q. tütarlaste täienduskoolile kutselist

sitõS-önetaiat.

iiused ühes elulookirjeldusega ja vasta-
tidega saata maavalitsuse haridusosa-
l^ustiks s. a.
dused käivad 50 sendilise ja lisad &
mpclmaksu alla.

Viljandi maavalitsus.

isilfla paranduse tõttu
UD1-JUURU tee alates 12. augustist
jst

ETUD.
'SÕit Nõmme-Hõreda Jmiru ehk
Wila Juuru teid kaudu.

nt Polski » Mllnnie. president MMwl
Przypadl nam w udziale zaszczyt witania na terytorjum Estonji

Pierwszego Obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.
Gdy przed rokiem kröl szwedzki zstapil na ziemi§ estonska w tejže

przystani w Tallinnie,narõd estonski spotyka! go z serdecznemi wspom-
nienia mi czasõw dawnych. ■ 'I z Polska wiaže nas daleka przeszlošc, ktora pozostawila nie jeden

šlad w naszym žyciu. Lecz nie o tem myšlimy przedewszystkim w
dniu dzisiejszym.

0 ilež bližsze sa te dnie, kiedy losy naszych Narodõw nierozlaeznie
byly z soba zwiazane, kiedyšmy na rõžnych odcinkach wspõlnego frontu
powstali na ruinacli imperjum militarystycznego i walczyc pod wspania-
lem starem haslem Polski: »,Za Wolnošc Naszjj. i Wasza."

Przeszly dni walki i rami? przy ramieniu stan§lišmy do wspõlnej
pracy nad ustaleniem pokoju w te j cz§ši Europy, ktora uwažana jest
powszechnie za naijbardziej niebezpieczna dla ogolnego pokoju, przysta-
pilšmy do gospodarczej odbudowy na terytorjach, ktöre najwi^cej ucier-
piafy przez wojn§ i rewoIucj§.

Nie zwažajac na to, že na froncie tym jestešmy najmniejszem, a
Polska najwi§kszem ogniwem, mi§dzy nami zawsze panowalo najzupet-
niejsze \vzajcmne zrozuntienie i powstala bliska przyjažn, opierajaca sie
nie tylko o romantyk? przeszlošci, lecz rõwniež o wspölna prae? w ci§ž-
kie dni czasöw obecnych.

Bylišmy šwiadkami jak jednolicie bohaterski narõd polski wyražal
przed põl rokiem swe przyjazne uezueia podezas pobytu naszego Naczel-
nika Panstwa w stoliey Polski.

Z wigksza jeszeze radošeia przyjmujemy dzisiaj w murach starego
Tallinna Prezydenta Polski. L^cznie z calym narodem estonskim witamy
Cif, Panie Prezydencie.

Meil on au täna tervitada Eesti pinnal Poola vabariigi esimest ko
danikku. . . • ! .

Kui aasta eest Rootsi kuningas sama Tallinna, sadamas ' maandus,
tõi Eesti rahvas temale vastu sooje mälestusi ühisest minevikust kaugete
aastasadade eest.

Ka Poolaga köidab meid kaugem ühine minevik, mis mõndagi jälge
meie elusse jätnud. Siiski pole see see, millele me täna eestkätt mõtleme.

Palju lähemal on need päevad, kus meie kahe rahva saatused üks
teise külge lahutamatult seotud olnud, kus meil ühise rinde osadena on
tulnud kahe militaristlise keiserriigi rusude alt end püsti ajada ja või
delda Poola vana ja üleva hüüdsõna all: „Meie ja teie vabaduse eest."

Yõitlusepäevad möödas, on meil tulnud samuti ühisel rindel tööle
hakata rahu kindlustamiseks ses Euroopa osas, mida maailma rahule
kõige kardetavamaks loetakse, majandusliseks ülesehitamiseks maa aladel,
mis sõdade ja revolutsioonide laastamist es kõige raskemini kannatanud.

Olgugi, et meie oleme sel rindel kõige väiksemaks lüliks ja Poola —
kõige suuremaks, on meie vahel kõige parem arusaamine valitsenud, ja
sobinud see tõsine sõprus, mis tärkab mitte ainult mineviku unistusli
kust romantikast, vaid ühisest tööst tänapäeva karmis tõelikkuses

Meil on rõõm olnud tunnistajaks olla, missuguse üksmeelega kange
laslik Poola rahvas neid sõprustunde id avaldas, kui poole aasta eest meie
riigivanem Poola pealinna külastas.

Veel suurem rõõm on meil nüüd vana Tallinna müürides Poola pre
sidenti vastu võtta. Ühes kogu Eesti rahvaga ütleme kõrgele külalisele
tere tulemasti
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Psok kmmgate WD Warsfawis ja faaZ ttmmgate lasM

Eesti-Poola sõprus
President Moscicki külaskäigu puhul.

Professor /L Piip.
NgS raHwa süHtvib teistega määrab

ieuia ajenda majandAÄikud olud ja aja-
loolifed traditsroomdi.

Nsist tegurites on tingitud ka Eesti
Pookrr riifibe kooÄüä ja sõprus nea-

de «Hwaste uuÄ ischeiswvse ajajärgul.
Poola ja EeM Lcmluwad kõigepealt
sellesse EursoPrr. osasse, mis laiuneb
Balti merest Musta mereni ja mida
mõnikord nimetatakse õpetlaste poolt
Wahe-Eurooprrks, s. o. maaks, mis
moodustab ülemineku Läane-Euroopast
laiale Jd<r-E«roopa lagendikule. Polii
tiliselt «ftüMld Mõlemad riigid kahe
su!«r»chvM — Scckfa je 2B«te — wahel,
PoÄ» dfafejje, Testi weiW baudsMvalt.
NeÄe m ÄkckisM ftmra tähckis, mis sün>
nib Gwsapa Idas, kiri ka see, kuidas
lujktaei LÄäne-EuLoopa poliitiline ja
inaftnrftaflii* konjunktuur

ZAÄvcheK s» «vlemad rkigid kõige
olMpemrÄ hawrtatud sellest, et rahu
ja pSfd«S waKtfeks uir Idas kui Lää-
nes, sest ainult tol korral on «ende
eneste rah» ja julgeolek kindlustatud.

Ja just rahupoliitikas rckeme meie
ja Poola nii kchedatt s«wd. Vii Poola
kui meie saime Tmasõja järele omariik
luse tagasi, Povka peale feSr meel kõigi
oma lõ^utuk rahwaosade Shendamkfe.

Kui «djalösZ teatud õiglus maksab,
siis on. fee StH Poola uuesti jalule-
seadmine. Asjata ek «imeta Mtlaste
noot 16. juunist 1919. a. saMMe w«A.
tukawade peale Poola riigi jagamisi
1772., 1793. ja 1796. tu »stmrrm-a?s
ülekõhtuW, mida ajalugu turmeb," Kiri-
teoks, ^mis oma mälestuste ja tagajär
gede poolest fuure osa Euroopa konti-
nendi poliitilist elu ära Khwtitas".

Nüüd, kus fee „kuritegu" heaks teh-
^ud, ei ole Poolal õieti muud sihti, kui
loodud olukorda alal hoida.

Sellest wälja minnes on täitsa möö
dapääsemata, et Eesti ja Poola wahel
sõprus ja wastastikune arusaamine
tekkima pidi. ühtegi wastolu ega tüli
Eesti ja Poola wahel ei ole, kuna aga
mõlemaid seob nende soojem soow kind-
lustada rahu Wahe-Euroopas.

Õigus, nõudis teatud aega, kuni see
sõprus kindlama kuju wõttis, mille
tähtsamaks waljenduseks Warssawi le-
ping 17. märtsist 1922., mis nii Eesti
kui Poola poolt ratisitseeriti. Kuid was-
tastikuue „salasõprus" Eesti ja Poola
wahel arenes nagu iseenesest, alguses

wastu?aa5ukZ ühisele Wene ftrrwels.
erÄi Wene riigiwaiikogAdes, Ms retoo-
lntfrooni ajal ja kohe peale sõda waba-
duse eest wõitlejate rahvaste koostöö
näol. Ja sige Loomusunniline McMasti-.
kuue poolehoid on õieti see kitt, mis
mõlemaid rahwaid nende ^Mrastijes
poliitilises elus cm koondanud Meid
tmltsckse peolasõbrali-kuna, W meie näe-
me heameelega, et Poolas samM wa.

Dgaw sümpaatia meiilie, nagtt sae
eriti tuli Musiks läinud aasba sooja
waÄkmMu näal, mille osakifeD ftri
meie lugupebuÄ ÄigiwanLM Q. Stnmd-
Wmr.

Mfikäes poliitikas sõpruse siiwer«>
misega on kaswanud ka majanduskiste
suhete arenemine. Kuna esialgu näis,
et Eesti-Poola uraftmduÄwe elu weidi
wastastikuft huwi wõikS üles näidata,
selgub aga nüüd, et Eesti-Poola kaup^
lus näitab äärmiselt kiiret tõusu. Ja
kus jtibo maj-cmduÄme tsement .Jahte
rahwaft nende hvwides seob, seal on ka
nenÄe psMTirde sõprus kahekordselt
nii tugew kui Muidu.

Sarnast rõõmustawat nähet võime
märkida Eesti ja Poola wahel.

Mis puutub ajaloolistesse traditsi-
sonidesse, siis ei ole ka siin ilma tar-
wilise tasapinnata. Omal ajal on meie
maa lõunaosa kuulunud Wana-Poola
riigi koosseisu tema wõimu haripunktil.
Kr kui tere näit. Lublinis näete 1569.
a. sõlmitud Poola ja Leedu wahelise
kuulsa öublini uniooni mälestussam-
mast, siis tunnete toist küll, et see säm-
mas kõneleb ka teile enestele elawat
keelt kodumaa ajaloost, on teile enestele
armas. Wahemakt sarnaselt mõjus ta
nende ridade kirjutajasse ilmasõja alg-
päewil. Ning Poola ajajärk, nagu sel-
gnb, tuleb kahtlemata paigutada meie
ajaloo huwitawamaisse aastasFe, kuna
nn mõnigi kasulik määrus meie wlu>
rahwa huwides maksma pandi, ühes
arwawd eriliseN PõhMsik kataster ja
maade üleskirjutus, mida waid täien-
das sada aastat hiljem Rootsi wastaw
korraldus.

Sõelte ike oli nn Poolale kiti meile
raske, Poolale wast isegi rohkem, iga-
tahes werisem, kuna Wene oli peasüüd-
lane Poola riigi jagamises, ning armu-
tiilt ja meriselt pärastpoole surus maha
igasuguse Poola wabodllsepüzw, olgu
see 1839. wõi 1863. Poolakaid kiusati

taga isegi nende usu pärast wõrdlemata
rohkem kui Wene wõim seda meie maal
tunda andis. See rüütlilik ja eneseoh-
werdaw isamaa-armastus, leidnud ka-
jastust Poola geniaalsete kirjanikkude
töödes, ?utfus wAjzcr tõsise imestuse sa
poolehoiu meie „ärkawa" ja wabadusele
püüdwa rahwa hulgas.

Esiotsa sündis see tasa, pärast ikka
encvm ja enam, walMMalt ja kinÄa»
malt, kuni tegelik wõitluZ oma waba«
duse eest meie rahwaid kokku wiis —
niihästi sõjatväljal, kodus, kui ka oma
rahwaste õiguste eest wõideldes wäljas.

Rii näeme siis, et Eesti ja Poska
sõprus on waid ajalooline paratama-
tus, mida ei ole suutnud nõrgendada
nii Ida kui Lääne paiguti äge ja teraw
wastutöötamine. Rahwaste arenemine
näikse kärwat kummalist rada: mida
rohkem teised sõprust kahe rahwa wä-
hel w-ihkama haKawad. tiheda-
maks muutub see sõprus ise. Sest mäus-
gi kolmanda riigi „püha egoism", mis
senini rahwaste elus nagu toaniandew.
mis ei salli teiste sõprust, kes ühendusest
enestele uut elujõudu ja wõimu ammu-
tawad, on ka Eesti-Pool asuhete kohta,
rohkem kui esialgu näha wõis, katsunud
maksma panna oma mõju.

Täna ja homme on meie rahwal jäkke
kord rõõmupäetvad: meie sõprusrah-
iva — Poola — uuesti jalulesoätud
suurriigi esimene kodanik on meid kü-
lastamas. Ja nagu igaüks meist rõõ-
mustab oina hea ja wana sõbra külas-
käigust, nii on ka kogu meie rahwas
neil päewil õnnelik sellest suurest sõpru-
>'e- ja lugilpi^miseawaldusest.

Pole kahtlust, et president Dr. Jgna»
cy Moscicki wisiit meie rahwale jääb
kestwaks mälestuseks, mis Eesti-Poola
sõprust ja wiljakat koostööd üldise rahu
kindlustamisel ilmselt tugewamakZ teeb.

Poola presidendi elulugu.
Poola wabarngi president prof. dr. Jg-

liacy MoZcioN on Kirdniud 1 befj. 1867. g.
SSoršfoiDi wojewoodkonnos, Plotsvi m«ia-
Võimas. Lõpetu ii d õppimise Rim politehni»
kiilinä keemia teaduskvliinas, QsuS tegewusse
Warsfawis, fuib oli sunnvtuÄ koimmaalt
laykuma 1892. a. MiÄilrse paguAseno.
Londoms 5. aastase peatumine järe?e wõt-
tiS wastu füüsika assistendi wha Aargaus,
Freiburgi Aiwo>lis, (ShivertsiZ). Nimetati
1901. a. leiduSte laboratoor-iuuü dvrekw-
Ms.

AmdunuH elektrstehnNste probleennde
uurilmusese, ssawutaZ noor õpetlane tähe--
Iclpanu ärvtaMiid .tulemusi. Tema sa>Lpeetri°-
happe waAristuHwns ja elMriiwdeMaoitor
kindlustasid rahwuslvaHMses teadusrlinas
tunnustatud se^iikosha. Sealt litsuti ta
ISIS. a. Lwowi poliitehuUmm e-lÄtrokee-
min õippewo!lile professoriks. Poola iijsseiÄ»
wuse uueAi jalale scadiittje järele tegew

Pula mejimijasela tünnpitB.
Wäljawaated tulewikku soodsad.

Et WRft Uewa«de< PoÄla mK^an-duseivft Wldapä^ twivb wõtta
tahte PõAmoNe»ti: WbskK maa eri Ime
NWM^uZstrirK«llr. nsgu selle kvijund<-wad
lsoduNikliÄ majanduMk arenci ja
rshwo ell^wiifid, — jft teraks Poola ma»
jandwslkAe Dwdude P.'he rahVltZtvaWis?

PM-MN«chmdu?maa (f>5%
M-lMxosLSftst rohivast wwab end inaa--
pitWast) an P^lM. omaldes. ümbertöõwmi-
feks woressmeK» nagu Wtt ('Wot^wa ml»
jandÄ tohsl Elkrospas), {11% »le->
KnÄssest wvchangitH). petMokeunn, soola
sm., M ft^kst^chju-de ning tekstiiMöstuftM
zwba miwõrd drdustri^l-SseeMud. et raske
m ©nefebo puhtast põllum^jc.ndidSinaajt.
P-aW enam wSpsb Pookg Ma wdusdria-
li^eerÄud põllsmajanduSmaa rlme, ja ni-

MtHcmduMuWkichena, mis wõrdlomisi
klvgele»kÄaioalt end tv»ruSt«b, Triigi
tvmwaew pölkuM«jandttÄÄud elemendid
Äesl tU'Ndmv«M Slekaalus. (Sarnane strnk-
tumn Mw m Pwlö maizanduAlriuü m«i=
duO pestud ftmiv saattrsega. mis ühelt
PocA põllunmjanimslrsed, teiselt po^t
töSUusli^d Mgid maaKmAnajattdMes la,
bi peaivad wgeWa).

Industr loluft ma<lheft
eraldaH Poolat p^egu Me! siiski üks tun-
nuK; ösprtali puudus. See puudus wtisrab
iveel potsntsiscBste majandus-
wäärwKte Ämbe?m uutmist dunaamilis-
ökonoomiiiZtekA jSudude-ks. sZee kapiAtli-
PuuÄus piWeb muiduerN matZwusele
'niajanduASke depr«Goo»>i chÄ» mis riffaH
rMidÄ möSdul märgata >vaiz).
Tevseis onnaö Pow4a soMs«lnH st-ruftuur,
wÄWpZlluipihltMte Aeksm, maale erilise
wastuvsnfklDu; rahsvas. keS oma hüdawti-
ialMe bsrwidu? suudab piirata» jõuab ma-
jänduNU öepressmont palju kerAemini
kaMa, tü\ kör^iapitaalAi^ majandusü^u-

ekmMeMd

(2Bä'Iija m iiwes «evst eeldusist, wsiWe Poo--
la praegust maianduÄiblu seisulorda, iwgu
seda tingib rohwuKvaHÄWie seisukord, õieti
hinnata).

üldKe masandusllse suurwoistluse järele,
miz Poola suhtes dfyaš Inglise söestreifli-
f>o ja kesdÄ kuni ILÄ. a., oli üldise pea
f&Pfi riife puudutama wujimkluuritaMsi-
mineku mõju ka Poolas nia.rgataw. Kuna
see rahtvu Ävahelise ko ikjimktuuri tagasi mi-
nek ei piirdunud mitte ainult tööstusala-
ga. ivai-d ühtlasi ka põllmnajaudus- (ja
mitlte ainutt Europas) kriisi läbi p:-di tege-
ma, pidi Poola saaduste toomine end w-
han^ama uute nõudmiste jSrele nii sise,
kui ka wAismvM

Kiwisõeprodu?tsioon, 1929. a.
keemiselt 3,8 milkjomt tonni kuus, ka-hanes
1930. a. esimesel poo-lel keskmiselt 2,9 mil-
joni tmmÄe kuus. TagastmiiVk on tulnud

Ülem-Sileesias VhorMwi Mminastiluaine-
te tehaste direktorina.

Poola wabariigi presidendi ivaliti prof.
dr. Jg^ilacy Mosciekl 1. juunil 1956., asu
des ametikohuste täitmisele 4. juunil. Wa-
bariiAi pvesideM walitakje Poola pShiseadu-
se järske ? aasta peale.

UeWiickinud PMa wsbariiFi estine-
seks presideMtS walis seimist \a senatist
moodustatud raHwuKkogu y. i^ts. 1922.
Gabrjel Narutowiez-r, kes langes
:nSMui?a lät läbi seitse päewa pärast luali»
mi st. Tema järeltulijaks waliti 29. dÄs.
StamUaw W o j c i e c h o w s i i Ma ilu ul
1906. kwkutas margal Joses P i U
sudsZ>i peaministri Witosv walitsuso,
ning ahKasi pivi wobu-ma ainelist ka presi-
dent WojciechowÄi. Seega osutub' prof. dr.
J. Moscicki presideendi amväarsei
kohal kvlinlondana.

peaasjaliAiU wäljaweo wähovem^ tMH
Svt toovesraua dood»»ig Väitab
fvmabtij-a taMsmni-nelut, näiteM awtfkuaS
1930 — 41.W0 wlMi- ksBmMt, ftttw* möö
dunud aaKtal see kimkcffmiite ffli 58.000!
tonni. Selle iva sm on tõusnud toorvscherase
toodv>nq ja Ilt.OR) wnmiga ^<nvutanud
pea in^õdu'nud aa>?ta fuuksftmise. Tjlngi-
wodangu seisukord on hea ja oli nwts
193CK M500 tonni, kinia ?B>ni'o aasta,
kuuteskmine aiituA tonnini lõusiH,
Ka tsüiigi wül-jmvedu baswaV. W cli IWlZ.
a. esimesel poolel 69.000 tomti,

Puutõöst»seK on ffetenwa tarnw»
du-i tõusnud, ning selle tõttu »n iniudc ja
puukauba uhVI-huvSu 1930. a. esbm^sel Poo->
lel wähomnnd II miCsom Unwt pealt 1,4
lnilzoni tonnini, Tõusnud on te!eAraafipoZti«
de tvalju^oedu 3t.7(>0 tonnist 4S.(M
ni ja liiipripoltude wÄiawedu 75.-00 »iu
nist 101.500 tonnini, TähskePtMu aMriH
puude wüljaweo tõu? Jttglismoale.

Lõppek-Z peab nimetama tekstiil-
tööstust, kuilles wiimasel «jaC
tuuriparan-emist on märMa. Toadanzu
piiramine ZäbiwiimWe jcirssnes suurem
nõudmine, nii et Lod^i tekStiiAöõstuS ja Te
toodangut suur«,dada laA^itseb.
saaduste Mljan>edu seilab möödunud aas-
taga ühekõrgusel ja ulatus kewadel 1!X>0.
a. Z05.3 miljoni zlotini.

M a k s u W õ i m e pnranemins ulatub
mitte ainM telstiMööstuse?e, ivaid ilnuieb
ka teistel majandusaladel ja nimest pro»
testitud ivekKlite kaht>nsinisel kui ka ivekÄi,
pikMduSte wähemmisÄ. Püülaste kredUt-
kaubandust asendada sularahas madÄm-
soga. Sularaha rohkus rahaturul ja hoiu»
su>uunade ft)Hn^mine niõjusid sellels kaasa,
et Po>.La p.in<k alairdas diskonto pwtseilu
7 pealt 6,0-iii.

^oiuZunktuuri parancmist on märgata ka
tööturu elamusest: täötatõõlisre anu on
S71.090-Ä a-prillis kahanenud M^.000-,li
juM algul. Tööpaigad on toiduaim?te hiitt
^ade languse iõttu kuni \\% tõusnud.

35il Puutub Poola w ä l i ska u ba n>»
d u s s e. sus wäljendub ka 'sii-n konjunktuuri
tagasiminek. 19?h a. esimesel poolel tõusis
sisselnedu 1657 zlotini, kuid käesolciva aa^»
ta esimesel poolel langeb see 11J7 ^lori
peale. Wäljatvedu näitab samal wü^>
kest tõusu ja ulatub 1235 miljoni zlotini.
Siin mõned arwud Eesti-P-oola kanbau.
dus-ülust lälnlaigust. Poola wä?jawedu Ees-
tisse Äi 1928 a. 6,3 miljonit Ekr., 1929 a.
9,5 miljonil Ekr., näitab seega tõusu, eht
küll EeZti üldine siSscwedu 1929 a. wähem
oli kui 1928 a. Weel enam tõuseb Eeötj
wWawedu Poolasse —0,9 mesonit E!v.
1928 a. 2 miljonit Ekr. 1VL9 a., tähendab
enam kui 100^ tõusu.

Waatleme nüüd Poo sa majnnhnselu
tahtiamat haru — p õ l l u ma j a n d u st.
lUtuJniTliw Põllunlajanduslriis ja selle :a»
gajärjed —-Pölluuzajaudustoodete hindade
länguv —aivaldas ka Poolale tundumat
moiu ]<i Mahendas põllupidajate ja -töö-
KSte ostujõudu. Põllnittajanduskrüsi la-
hendamii^e pöörab Poola N^Iijsus erilist
tähelepanu, kõigepealt -vastama krediidi
tMam:j;'ga, u.ille ecsinärgiks on lühiaja.
Iisle laenude muntmine pikaajaliskels.
Edast on loalnsus. et Põllu-majairdustoodne
hindu toetab, hädasunnil tarwitusele wõt.
nud Sal,^nia<-l tarwiluspl olewa wälja-
mel^reemiate süsteemi. Waatamata rah.
wuswahelisele kriisile ja konkurentsira^kus-
m. /? ^.llumajanduswodete wäl^awedu
Poolas snskl 'veidi tõusnud. Looma- ja tai.
nieiaadusie tvallawedu tõusis 30^.3 milijo»
v'?L zloütt 1929 a. esimesel poolol — Z78 ?
mchoni Klotini käeöolewa aasla sanwk
ajat. .l ui>e^tades põllu maja ndustt»)de t«

5}t"r"^Do:la kcubano usbi.-aniue. on Poola n>a^t>tts koottRa^ a-^iost.
huimtatnd ringkondadega tundnud
ua!iseermlis<?blnöud tarwitiisele wõmud
n!i walzaweoamele standardis^nimine (ntic»
ek» munad), ekspordi keskorganisatsiooni

lromme stera'.vr!.,a siindttaat)/ riikidewa.
helised koklul<chp^d (saksa-poosa rulrikokku-
lepe). Poola on ka algatanud K^fk-
Möti?^ p^lunajaitdusmaade 'lähencmis.

UM rM meie tuleulh, seepärast toetage laste hoolekannet. Parem võimalus ori selleks praegu, võttes müügiks ehk omandamiseks üleriiklik
Lastehoolekancie Keskkorralduse 10.000t000 s. loterii tähti, loterii Viiakse .liilia UU ei alusel. Tähtede tellimi
sel palume silmas pidada aadressi ü. Lastehoolekande Keskkorraldus, Tallinn, V. Karja t, 3, postkast 250,

, W. ;iag, iJÜU. i/it.

i;
Iesuti

Wene Tfafrri Nwan Julma poolt
rast Liiini ordnriigi ltinaust p
tmnne aasta jooksul peetub litr it
moekheitlik sõda niaa allaheiiiinsel
annud mingisuguseid tulemusi. %h
Eeötis suutis Rootsi tagasi tõrjuda!
rfmnofuö ja Lõuim-Ecs:is tuli o\
iaw pööre Poola kuninga
Bathory ajal. W^ueruaa oli nimi
alganm rahuläbirääkimisi, mic to
sid Pihkiva lähedal, Jant Sapj
1381.—1582, a. tallvcl pacriujti
Jiijü Sluiüuio Possevino iüal>eh
sel.

Buba enne Poola.Wene sõja
oli kindel kogu Liüvimaa jääiuine
la walitsuse alla. Posseuino li
'Poola sellekohast nõuet rahutcgeli
Zäbi wiia, kui Poola poolt ollaksc
Aiwimaa rekatoliseeriin'.sega. Stet
Bathory oli Ellega kõigiti päri.

Esimesel rahuaastal. 1582, oli
meid takistusi wastuivsoriuatsic
edukaks areildamiseks. sluningals
samuti kohalikel katoliku usu wõim
puudusid siia saatmiseks nii lihnva^
likud km jesuiidid. Eriti !uüül|
oli tookord Poolas nii w^ihe kastil
ci affe» järgmisel aastal, 15S3,
maale jõudsid kesklvamaks nt: vi
tööks määratud paatrid, kuigi itffi]
ajutisi preestreid oli maal liikunui
ba eelmiselgi aastal.

Ti-rrtnsse jõudsid jesuiidid 168:^
zuäcksis. Sk'phau Vathory ja LI
nuia asehalduri Georg Nadzil
niaudaadid nõudsid neile koha^
wõimuitieestelt mitmesuguseid foo|
tusi. Neil lubati kohe oma taht
järgi walida teotsemiseks sobiwaid
me ja elamuid, kusjuures neude li
lauges Katarina kirikule ja sc|
ühenduses oluud ruumikale kloos
Iul^a järgmisel kuul awati Tartus
suntide algkool ja tehti lähemaid
naftnd maale.

Raskusi oli alul puuduliku kee!
kusena. Kuid kohe rakendusid mõj

preestrid eesti keele õppimiseli
ja nn suudeti kohe järgmisel a?.|
1584, esined>a eestikeelsete jutlus
1585. a. lõpuks oldi keeleoskused
nii kaugel, et wõis ilmuda Tartul
leegiumi rektori Thomas Vui^
eestiLeelne katekisimis, niio tiift1
weel en kaduuud jäljetult.

Alaliselt on wiibinud maal tali-I
wa keskel misjouiräuualuil Paar ii
rit. Jesuiitide eneste tõenduse jä-^I
neid uma rahwa poolt wäga la ii
mäeni wõetud, kuid jimialatc.-inl
iulund Pidada ka^ lihtsalt
iva all, mõnes telgis wõi toas, —I
wõrt oli kauakestnud sõda fjairi ij
kirikud.

Jesuiite nende tegewuses toodi]
ja toetas kõigiti asehrldur Radz:^
1684. a. wõttis ta eUe pikeina
tatsioouirännaku mööda maad ja
tas erilist tähelepanu eesrlc^
tatolisceriunsele. Wisitatsieoui vs
oli Radziwill alaliselt ümbrits^tuk
uhkest ja suurest saatkonnast, et kj
teda eestlaste Poolt peetud hj
pamvstiks! Pikemalt pcaiubos lj
des püüdis ta keelata ew.-luteri
pastoreile eestikeeli jutlusiauüse.
oli ta iibes linuas keset jutlust la'1
eestlased kirikust wälsa kutsuda ja ij
nud raelt, et tuletuikus pastorid
ei tohi jutlustada eestlastele.

Luteriusn konmietele washi^
umötikat rõhutades tekkis maarl
luilgas seda kergeiniui lisk ja tvl
wõtlikkus jesuiitide õpetusile. 'Pci
hanüdased juhused, kus ueude
toodi haigeid ja wigaseid, kedc

Jlusod Md eel siai

Mid» ilusad dsaniid «alistavad, on
gimata hea.

Mis hea on, Mv osti
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Mil tlWilw.
ilctoiffu soodsad.
peo a?jfl Itkult wKHswsy wä-hevNN^ tžftjfc
Šm t»oresraua to^daog vvita-d wšcioivm-
keivodega bagaftmtnewt, väitM MdSkvwS
1930 — 41.000 wm» k-Dn^eS. fitna «oõ-
dunud aaSkal see kuÄeftmiN? ÖS.OOQI
tonni. Selle lvaKtu o«n tüuönub ^o^res^rase
U^obo-mi ja 114.000 twmm fainuHtonub
j>ea moödtmud oa^to Tuufe^tanfe- T lingi-»
toodangu sisukord pn hea ja lili mais
1930. l-t.500 wnm. wna «Avi^ aasta,
kuukeftmine ainulij t^.000 tonnuu ^ tõuji».
Ka tjin-gi tväÄaweldu taKvcrb. j« eü lWll.
a. esimesel poÄel WOiN tsmti.

Puutöös^» j eA mi fteiww torttrb*
dus tõusnud, niiKj iefk tõttu •« yuubc ja
puukauba ivä^vmeou IWiX «. est»,K'sÄ poo-
lo! wähonenud IL mttljo-m h*m»i peaA 1,4
miljoni tonnmi. TöttsNM o-n telvAvaafiposti-
l>e >vä7ju,tvedu 34.700 tonnist 48.000 tatme»
ni ja liitprjwffufcf wMawedu 75.-100 w»«
uilt 101.500 tornita}, TähetePemu «ÄÄrÄ
puude MlZ»woo töuS Jl»gWm«Äe.

Lõppefz peab nimetama te?At»iiR»
tööstust» milles wi-imasel
luuriparanemist cm wfaftoto, Tood««g«
siiram uje läbini imMe järqm» fuuxent
nõudmine, mi et Lod^i KMMööStyS füCEc
toodangut Murendada fcrtMwb.
poobuste pistab mKödlmvÄ <w3-
tocKi ühokörqttjel ja ulawS lenwin'1 lyöO.
o. 105,3 mMjpjtf Mitti.

93? o f f ti tu ü im e pn ra>nemiue uifmtuö
mitte oiiriKl tekstiMäKtuM, luaid ilmneb
fo teistel nWjandu saladel ja nimelt pw-
^'Äitud wetMjt» sahonomii>l kui ka ivekSli»
pikonduste wähenemiU. Püülaffe frcõüt»
kaubandust ajendada j Prahas mafÄipj-
se^«. sularaha rohkus rahaturul ja hoiu»
iunrmade saamine mõjusid jellek-Z Kwia,
et Poo?« jviu-f alaickas diskonto pwtsHttu
7 peaU 6,5-ui.
Jtotijunfniuri por^ncmift on märgata Ta

tööturu elamusest: töotv>tõ õliste qnn ait
271.WX>Bt aprillis kahanenud M^.WO-ni
juuli aknll. Tööpaigad rot toiduaj-n^le hinq
dadc laituse tõttu kuni 11% tSuöimd.

3?i? Puntub Poola tn ü i i § ? a u f> o n *
^ u '^Je: liiv Niäljeudub ka slm Pcnjnnffuuri
faflaiimincl. 1929 a. esimesel ppslrl tõusis

1657 zlotini, kuiÄ fikc-olcina aaj.
ta cfimeiVI po->Iel langeb fee 11-J7 zloti
veale. Wäljatvedu näitab saingi cioi wä^
!''st tõusu ja ulatub 1^5 miljsni Miut.
'-ün mõned arwnd Eeöti-^oola kaubau-
duölilust läbilciigust. Poola wNsawedu Ees-
iiöse oli 102S o. 6,3 miljonit Ekr., 11)29 a.
Si,miljonil Elr., näitab sccga tõusu, ehi
lüll Ec-Äi üldiuc sisscwe^u 1929 a. tväfjcm
oh kui 1028 a. Weel enam tõuftb Eeöl-i
wäliaw^du Poolasse — 0,9 moonil E!v.
1928 a. 2 miljonit El?. 10Ž9 cl, tähmdab
enam kui 100% tõuju.

Mõtleme nüüd Poola majmidusew
ljaru — p õ l l u m a j a u d u st.

U ic unu ute põllumajanduslriis ja felle :a«
Mjärjcd — Põllu!im>Mduöl»od<te hindade
.anczus-^mvaldas ka Poolale tunduwat
>«o,u ;a wüheliks põllupihnjette j« ->öö.
hste ostujõudu. Põllninajaudiiskriiii lo-
l>?,tbomi|>l« pöörab Poola nMiilsuš ecirft
Itiuc.cpouu, iõiti^oH wastalva krediidi
'!wa:n'.j.'l,a. n.illc cc-AinärjiikZ on lühi aia.
isic laenude ^ mu ulm me pikaajaliö'eks.

Ldo|i on tvalitsus, vt põlluimajoirdusioodeis
hiudu^toeta^. hädasunnil tanvitujele mõt-
nud ^alj^maal tarwilnse? olewä wasia.
vco^rcemlate jüsleemi. Waawniata rah.

r5cIS lrnsile ja lonkurentsiraskus.
^.polluma auduswodele wäljawedu

Poo.las fiiskl weidi tõusnud. Looma- ja tai-
lite,aaduvte iväljawedu tõusis 303 8 miMo-
nrtt Zlotilt 1920 esimese
m^on. Jtalul MM*» aasta samZ
S'[im«=n 5f.ä??ci põllumajandusliit

la.

Sr° S'T rS"*" ta«i6«n>õssi.uiu|tle oi, Poola tva^ltsus woAkSlag asmst.
huwl.atud riimkondadega tunduwod ratsio-
i.ali eenmiZablnbud tarivi^uscle wõtiiud
ntt w°l,aweoat„ele stMdard^.imine "niii-'

lepe). Poola on ka olflaiamifc A^fk- k
Jrurwi* p°llm,mjandusmoade Wencmit

P,--S..ihik-2man^amfseksüler''klise
[ *u*1 õ>u»D>. Tähtede tdlimi
tarja t, 3, postkast 250,

„SKuninga preestrid".
Jesuiitide tegewus Eestis Poola ajal.

Wene ^Wn Wan Julma poolt pA.
rajt Luwi arduriigi lvngust paarl-
kümne aasta jooksul peetud werme ja
moelchoitlik sõda nma allahewnjseks ei
mmud mingisuguseid tuleinusi. Põhja.
Eestis suutis Rootsi tagasi tõrjuda kõik
rünnakud n Lõuna-Eeötis tuli otsus,
taw pööre^ Poola knninga Stephan
Bathory ajal. Venemaa oli sunnitud
algama rahu läbi rääkimisi, mis tovmu-
sid Pihkiva lähedal, Jam Sapoljes
1581.'—1582,' a. taltvel paawsti esin-
!>aja Antoniy Pos^cvino MahÄalitu-
sel.

Juba enne Poola.Wene sõja lõppu
oli kindel kogu Liiwimaa jäämine Poo.
la lvalitsufe alla. Possevmo lubas
'Poola sellekohast nõuet rahutegemisel
läbi wiia, kui Poola poolt ollakse nõus
Äiiwimaa' rekatoliseerimisega. Sbephan
Bathory oli sellega kõigiti päri.

Esimesel rahnaastal. 1682, oli mii*
meid takistusi ^vastureformatsiooni
edukaks arendamiseks. Kuningal ja
samuti kohalikel katoliku usu tvõimu!wl
Pundlisid siia saatiniseks nii lihtwaimu-
likud kui jesuiidid. Eriti wiimaseid
oli tookord Poolas nii wähe öaslitada,
et alles järgimisel aastal, 1583, Liiwi-
niaale jõudsid kesklvamaks misjoni,
tööks määratud paatrid, kingi üksikuid
ajutisi preestreid oli nvaal liikunud ju-
ba e?lnnselgi aastal.

Tartusse jõudsid jesuiidid 1583. tt.
zuäMs. Stephan Bathory ja Liiwi-
znaa aschaldnri Georg Mdziwilli
maitdaadid nõudsid neile kohalikelt
wõimumeestelt mitmesuguseid soodus-
tust. Neil lubati kohe oma tahtmise
järgi walida teotsemiseks sobiwaid ruu.
me |a elamuid, kusjuures nende walik
langes Katarina kirikule ja sellega
ühenduses olnud ruumikale kloostrile.
Juba järgmisel kitul awati Tartlls je>
suiitide algkool ja tehti lähemaid rän-
nakltid maale.

Raskusi oli alul puuduliku feeleoS-
kusega. Kuid kohe rakendusid mõn.'d

preestrid eesti keele õppimisele
ja' nii suudeti kohe järgmisel aastal,
1684, esineda eestikeelsete jutüistega.
1595. a. lõpuks oldi keeleoskuses juba
nii kaugel, et wõis ilmuda Tartll kol-
l^giumi rektori Thoums Busaeuse
eestikeelm katekismus, mis Lill sen:
imel on kadunud jäljetult.

Alaliselt on wiibiuud maal taluwh»
wa keskel inisjonirännakuil paar paat-
rit. Jesuiitide eneste tõenduse järgi on
neid nmarahtva poolt wäga lahkesti
U>astu wõetltd, kuid jumalatec'niötusi
tulnud pidada kas lihtsalt lageda tae-
iva all, mõnes telgis >või toas, nii-
wõrt oli kauakesdlud sõda hälmtanud
kirikud.

Jesuiite nende tegelvuses soodustas
ja tostas kõigiti asehcldur Radziwill.
1884. a. wõttis ta ette pikema wisi-
tatsioonirännaku mööda nmad ja osu-
tas erilist tähelepanu eestlos^e re.
katoliseeriinisele. Wisitatsiooni puhul
oli Radziwill alaliselt ünlbritsetud nii
uhkest ja suurest saatkonnast, et kohati
teda eestlaste poolt peetud teiseks
paawstiksZ Pikemalt PcatudeL linna,
des püüdis tn keelata ew.-luteri usu
pas-toveile eestikeeli jutlustamise. Nii
oli ta üheS linnas keset jutlust lasknud
eestlased kirikust wälja kutsuda ja nõud-
nud raelt, et tulÄvikus Pastorid, üldse
ei tohi jutlustada eestlastele.

Luterütsll kommetele ivaÄuPidist
uiüstikat rõhu-tades tekkis rnaarahtva
hulgas seda kergenüni usk ja tvastu.
wõtlikkus jesuiitide õpetusile. Polnud
haruldasod juhused, klis nende juure
toodi haigeid ja wigaseid, teda siis

Nikolai Txemmtth.
ars-tida püüti pühitsetud weega wõi l maalasi. Kohapeal kardel! nekd allu

.'wat umpühitsetud ivahast
klljutistega.

Kus mõned jesuiidid maale on
jõudnud ja peatanud, läkitauud talu-

pojad kohe talust tallu söimttü
„wn!nga preestrite"

'kohaleilmumisest ja kohe , woolanud
kõikjalt kokku wagü palwetajqid, lapü
ristida wojaid jm. Neid rännakuid
kasutati ühtlasi annetiste kogumiseks
maal asuwate kirikute parandannseks.

Linnas oli wõrmalik wasturefor-
ma-tsiooni propagandal arendada weel
uudsemate wõtete ning hiilgusega. Ka-
sutati püha^äewaseid jutlusi turuplat-
stl, kus eeMeeli jutlustaw jesuiit oma
ümber kogus salga kuulajaid ja need
endaga kaasa wiiS kirikusse.

Esialgu olid tulemused pii rõõmus-
tawad, et ainsaks kaebuseks oli paat-
rite wähese arwu üle nurisemine.
1587. a. kahjatseti, et misjonäride
puudusel ei -ole iveel saadud kaugel
piiri ääres elawaid eestlasi külastada,
kes kuuldawasti austmvat järwi ning
madusid!

Palju jõudu ktzlps Tartus koolidele.
1585. a. lõ^ul asutati wahepeal alg-
koolist juba peaaeatl tai^komplektili-
liseks gümnaasiumiks aren-enud koolile
weel lisaks tõlkide seminar, mi^ pidi
ette walmi-stama paalr^e abilist mis-
jlonirännakuil.

Ka õpilasi kasutati katoliikliku restau-
ratsiooni edendamisel. Sageli korral-
dati TartuS nende poolt alvalikke teat-
rietendusi, mis kohalikule rahwastikll-
le olid suureks uudiseks ja pidid näita-
ma jesniitide õppetegewuse hiilgetule.
musi. Kõnekunsti õpilaste poolt kau
nistati kiriku seinad märssidega.

Rõõm edusamtuudest paisits kohati
pateetiliseks pidutsemiseks. Eriti 1589.
a. on selle poolest märgitaw, kuna sel
aastal SigiHmund 3. keelas luteriusu
pastoreil eestlastele jutlustamise. Je-
suiitide poolt korraldati prduliAe pal-
wevongikäike, mille puhul kirikud kail-
nistati, tänawad, kust rongikäik möö-
dus, parandati ja rassidega kaunista-
ti,

orkestrid ja fanfaarid kajasid
kahurite mürina saatel jne.

Edu rajanes jaoti ka sellele, et ikka
enam lewmesid imetegude jutud, kõ-
lieldi kurjade waimude wäljaajamise
leostumisest, lootusetult haigete terwe-
nemisest ja muust. Sealjuures wõidel-
di ometi „ebausu" wastu, eriti maal,
raiuti maha pühaks peetawaid hiie-
puid ja lõhuti o«hwn'kiwistd. kuid sage-
li tehti seda nii, et kohad ise jäeti pü-
hitsetawaiks, endise ptm wõi kiwi ase
mele püstitati rist, ehitati kabel tvõi
seoti koht mõne kristliku imeteo legen-
diga.

Osawasti Püüti kasutada
kohapealseks misjonitööks just

fiitmaalafi.
Kuna neid weel wähe oli misjonäri
kutsesse etie walmistatud, siis püüti
seda energilisemalt leida noori mehi,
kes saadeti õppima wälismaade kol-

walmistatud talle. >wat ümbruskonna ^ketserite" mõjule.
Enne Rootsi-Poola sõja puhkemist. . I°la
1600 a. on Liiwimaal ms. teotsenud
märgatawalt rohkesti Soome ja
Rootsi jesuiite, kes siit arwatawas-ti
edasi lootsid pääseda katoliku propa
ganda lewitamiseks oma kodumaale.

Jesuiitide mõisus asuimd talupojad
omandasid „kuninga preestri-te" õhutu
sel küllaltki uhket iseteadwust ja üleole-
kll tunnet, nii et selle tulemuseks on
kohati olnud rida tülisid, üks Tartu
kodautf, kes Rõngu jesuiitide mõisa al
la kuuluma talupoja hobuse sundnmd
teelt kraami minema, pekstud talupoe
gade poolt

„pruuniks, siniseks ja Meriseks^,
mis tema poolt põhjustas talupoega-
de pidamise teerõöwleiks ja jesuiitide
mõisa nimetamise mõrtsukate koopaks!

Meelgi rohkem tülisid sigines lin-
nades. Siin said kohati mõõduand-
waiks majauduÄikud põhjused, kuua
jesuiitide arwukais elamuis elutsenud
kodanikud ei allunud linna jurisdikt-
sioonile ja seega wabama konkurentsi
wöimaluse said tsunftide kõnval ise-
seiÄvaks äriajamiseks.

Paksu werd tekitas ka hoolimatu
ümberkäimine luteriusu kirikutega ja
selle usu liikmetega. Tartus näit. ei
põrganud jesuii-tide õpilased tagasi
mõningate Jaani kiriku wärawa- ja
ukseilustiste purustamisest.

Nii arenes järk-järgult linnades
ühtlane opositsioon' jesuiitide tegewu-
sele ja lühiajalise Rootsi okupatsiooni
(1600—1603) järele ei olnud jesuiiti-
del linnades enam edu. Uuesti puhke-
nud kauakeRew sõda häwitas rohkel
määral optimismi ka maal; kuigi eest-
lasi tunnistati jesuiitide poolt Euroo--
pa usklikumaks rahwaks, oli jatkuw sõ-
da, nälg ja katk küllalt mõjuw selleks,
et „kõige ilsklikumaidki" muuta usukü-
siiuuste wastu külmaks.

Siiski oli Poola aja lõpuks jesuii-
tide tegewus maarahwa hiilgas nii
sügawaid jälgi jätuttd, et Ro>oH wa-
jHfiifcl palju waewa kulus selle häwi-
jtamiseks. 1630. a. tvõudsid Antsla sa-
lupojad Rootsi wõimudelt, et jesuiit^
dcl lubataks tagasi tulla. Kurdeti taga
eildiseid häid aegu, mil kord aariks
jesuiidid toonud pühitsetud soola ja
wett, mis wäga sobinud karja arsti-
miseks, kuid uüüd ei olla neil üldse
hingekarjast.

Meelgi laialdasem oli passiiwne
wastupaiiu. 1627. a. tõendati Tartu
juures asuwa Raadi mõisa talupoega-
dest, et need on iveelgi nii jesuiitide
tnõju all, et ei tule luteriusu kirikusse.

Weel 1662. a. kaebasid Rootsi kiri--
kuwõimud jesuiitide nrõju tugewuse
üle talurahwa hulgas, kuid ka linna-
des. Paater Meinke leidimd sel ajal
wöimaluse isegi Tallinnas töötami-
seks, eriti noortsugu >oma mõju alla
puudes.

Kuid ikka enam ja enam suruti ma-
ha mälestusedki „paawsti usust" ning
ainult rahiva alateadwusse jäi palive-

Hazenskj loss Poolas.

sedagi waid müstiliste soowide >sel määral nende tegewuZ etteheiteid
rahuldamiseks põhjustaks ja wäärsamme sisaldas, onrayuioamljeiv. jküsimus omaette ja seni weel lõplik

Wäljaspool jesuiitide tegewust on kult otsustamata,
rekatoliseerimistööst tei^e teeneteks
wähe nimetada. 1582. a. Stephan
Bathory poolt asutatud Wõnnu piis-
'kopkond ei pääsnud mitme aasta kes
tel kiohapealse piiskopi puuduniisel
üldse mõjnle ja kui siis Otto i^chen-
king Wõnnu piiskopiks määrati, eelis-
tas ta igas küsimuses jesuiitide juht

Öised laskeharjutused
Tallinna lahes.

Tähelepanu meremeestele.
Tallinna laheZ korraldata5'e j?), oiipii^tif

kuni 1 noweiubri ööseni lciSkehavjutusi. Ei
meremehed tule alla ei satuks, siis on teata.

ilusad {faunid eel slauad

Mid# ilusad duaaild e^li^iAvacJ, on Hr*
gimats hea.

Mis hea on, peod ostma.

leegiumidesse. Eriti Wilnos, Brauns- i fatfenbeib ja kawliiklilke usukouuuete
bergis ja Olmützis on õppinud liiwi- jälgi —

nööride järele talitamist. Pärnus (kus^waks tchtud, et kui Suuropi ülemine tule.
ioli teqetvuses Fabianus Quadranti-! UiicM ^walsiuc-tatud, tahenda!"cnvr- k-3 : l ^ I see, et läänepoolne widutee lNa?S!aare-^ilu.NUv), Äiljaudl^ j.t. asnnlld katolttk- ,vahel) Tallinna lahte on ajutiselt
liknd preestrtkvhad nmntnsid war^tl ! suletud, ja laowad wõimad ainult põhja
Tartll kolleegiunn ^filiaalideks." Wäl^- j poolt (Naissaare ja Aegna wahel) sis^e wõi
jaspool kolleegiumide juhtimist ei>^^5^ta.^^i -i ^ t . . ipi«» ' o:\, : i ?laitav Na!>3>aare tuletorn punaseid plin«teostunud ka tuntud > . a. ^.uwi<= | jc> lähendab see, et põlijapoolne sõidutee
maa tirihUüt|itatlioouf mille peami- ! (Naissaare.Ae.^na mafjel) on ajutiselt suletud

iseks läbiwiijaks oli jesuiit Tolgsdorss. >sa laemad wõiivad amult lääne poolt (Nais.
saare-Tuuropi kahelt) sisse ja wälja sõita.

Siin-seal kihelkondades töötasid kull' La-Zkeharjutusi peatakse kolmes ruudus:
lihtpreestrid, tuid nende mõju jäi siis-! -1- paralleelide ->9° N9^ N ja 59^ 32,.',' Nt,\V. t. ' : f * \ nina meridiaanide 21° 50' O ?a 21° 31' Dkt pnratuls tawaliste usnloinmete täit- ^ahol.
lttisse, kuna wasLuresorinatsiooni po- 2. paralleelide 59° 35,5' N ja 59° 25'
liitiline, kultuuriline, dogmaatiline ja, 40" N ning meridiaanide 21° 34' O ja
ideeline osa jäi ometi pea täies ulatu-
ses jesuiitide hooleks. Sou/imtIiMt on
siis jesuiite wastntawaks loetud kogu
wasturesormatsiooni eest. Kuid milli-

2-1° l i' D wahol.
3. paralleelide 59° 25' 40" N ja 59° 2(j'

10" N itiitff meridiaanide 2-1° 1-i' O ja
24° 20' 50" D wahel.

0. T, 0. T. B. psiiöhliilfse enesearendamise sektsioon
korraldab enesearendamise õpetuse loeng-kursiiste kaudu

kirjateel.

Poola parle-nendihoone.

Kavas: Elu praktika — millest oleneb ehis edu. Iseloomu
Kujundamine mõttejõu läbi. (Iseloomuliüvede: eneseusu, tahtejõu, mõttejõu ja
meelespidamisvõirae arendamine ning iseloomu puuduste, äkiljsuse/närvilikkuse,
kohmetuse, pun-astuse jne. ravimine). Teiste ja enese iseloomu tundmaõppimino
ja enese analüüsimine. Elu aadetest, maise ja hauataguse elu mõttest.

Kirjaliku õppeviisi tõttu, posti teel kättesaadetavate õppekirjadeaa, on
teoreetiliselt ja praktiliselt võimalik kõigil elukohta muutmata, kuluja vaba aja peale vaatamata õppetööst osa võtta. '

Lähemaid teateid ja kavu saab maksuta posti teel ühingukantseleist. lartu, Kloostri 6—6. t?hiii^u juhatata*

5y
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Pooli oez Eestis.
O. Liim.

1.

Poola aeg Eestis larigeb 16. sajandi te!
felc poolele ja 17. sajandi algudele, mida
õigttijcga pcefoffc üheks segasemaks ajastuks
Baltimaade ajaloos. Sagedasti wahotmvad
Ka üksteisega waenujalail asuwad wõimud,
rõömsõja all kannatan, maa, olude stabiln-
sloerimatus, need kõik cmnawad paremaid
wõ imalusi

awantliristidole tegutsemiseks,
mida näemegi rohkesti selle ajajärgu Lii-
wimaal. Rahulik, ülesehitaw töö on suu-
resti takistatud. — Püüame saada selle
ajastu kirowast sündmustikust ülowaate, hoi»
dudes siinkohal ta lähemast hindamisest.

Poolal-Leedul on küllalt olnud tegemist
juba waremas minewikus Ordurilgiga ja ta
vn tähelspanÄikwIt jälginud miimase polii»
titat, mis oli sagedasti waennlik Poolale,
siirdudes mõnikord awalikuks sõjaks. 16.
sajandi keskel, kui Liiwi Ordu ikla selge-
m«lt nägi tõuswat omale ülejõukäimat
waenlast Wenemaas, kus walitses Liimi-
maa suhtes agressii-wfelt waenu-liku poliiti
kaga Iman Julm, ta otsib omale liitlasi
naabrite juures ja kaugemal Saksamaal.
Omakasu põhimõttel Püüdsid mõned ordu
tähtsamad tegelased leida lähemat ühendust
Ovduriigi kaitseks Poolaga (nn Ordu maa-
marsjal Jaspar Münster), samal seisuko-
hail oli ka Poola kuninga sugulane Riia pea-
piiskopp Mlhelm; Münster! mõttekaaslasena
esinesid seeaeg weol Dünaburgi komturiks
olcw Gotthardt Kettler koos oma sekretäri,
hilisema kroonikakirjutaja Salomon Hen-
ningiga. Poola soow Liiivi suhtes loomuli-
kult oli ette jõuda Venemaast. Kuid 155G a.
poolaVaenulise Wilhelm Fürstenborgi
koadjuu-toriks ja hiljem ordumeistriks sao-
d?s pid? M. kogum põgenema L^e>uss<!.
Hata.fiiurenedes oli ordu siisk: sunnitud
sõlmima Poolaga 1557 a. PoÄvolis kaitse-
lev nou Wene wastu, ja kui Kettler järgmi-
sel aastal Venega Äganud wõitluses koad-
juutorina wötab endale Ordu mägede juh-
timise, arenowad wahekorrad Poolaga soo-
ivitud suunas. 1559 a. sõlmib ta Poola k:s
Sigismund Augustiga kaitselepingu ning
selle alusel mõjustab ta Fürstenbergi taga-
siastumise, asudes ise ordumeistri kohale.
Nüüd Wilno palatiin Nic. Nadzimil kunin-
ga esindajana asub Liiwi Orduriigi päran-
dust wastu wõtma ettewaatliku diplom.
?äigustikn kaudu.

Poola esialgu piirdus abiandmises peami-
sett sellega, et asetas oma meeskonnad
neisse lossidesse, mida ta maa kaitsemise
ocst pandina oli saanud Kettlerilt ja Riia
peapiiskopilt. 1559 a. lepinguga sattus siis
Liiwi maa Poola mõjuwõimu alla. See aeg
tunneb aga ka Soome hertsog, pärastine
Rootsi kuningas Juhan 3. humi Liimi as
jade arengu wastu ja püüab pinda leida
Rootsile; kui
wcnelased itta enam ja enam sügawamale

tunglwad Eestimaale,
alluwadki Tallinna linn ning Harju-Wiru
aadel 1561 a. Gustav Wasa surma järgi
Rootsi troonile pääsenud Juhani wenna

poola ratsanik- W. Kssfaki maal, „Palacu SzuM"
kogus.

Eerik 14.-le. Nii Eestimaa jäi esialgu tväl-
jaspoole Poola mõjustuspiirkonnast.

See aeg aga Liiwimaagi oi suuda end
kaitsta wenelaste wastu ja walitsomas
olundis abi otsides alluti juba kindlamal ku-
jnl, Poolale, milline akt teostusti Wilnos
28. nowembril 15(>I.

1562 ct. märtsi algul Kettler wabastab

korralikku Üken6u5t
ja POOLA vahel peavad

P. P. ..ZEQLUGfl POLSKA"
aurikud

99

99

CH0RZ9W"
1350 t. dw.

TCZEW"
1020 t. dw.

Eelseisvad reisud on järgmiste! päev^eJ.
CHORZOW" „TCŽEWM

Danzigist — 16. augustil
Tallinnast — 28. „

Kauba ülesandmisl toi
metab P. P. „ZEGLUQfl
POLSKfl" esindajad Eestis:

a-i.
Danzigist — 30. augustil
Tallinnast— 11. septembril

A*S. THLLINNÄ LÄEVÄUHISUS
Sr. Karja tän. 18,

Telefonid: 10-93, 9-52 ja 2-66,
Telegrammid: ^LAEVANDUS*

lääniwandest talle seni kuulunud Ordu ala
ja saab Kuramaa ning Semgallia hertso
giks, lääziiallumusega Poolale, ühtlasi mää-
raatse ta Poolale kuuluma Liiwimaa esime-
seks kuilingliknks administraatoriks, mis
ametis ta on 15(>() a. Tõenäolikult Kettler
on kamatscnud palju euamat, kui ta tege
likult saawutas.

On tähtis meie maa ajaloo seisukohalt as-
ja olu, et Soome hertsog Juhan 15t>2 abiellus
Poola printsessi Katariina Jagelloilica'ga
ning sai laasaivarana Sigismund 2.-lt mit-
med Poolale paudina kuuluwad lossid (uuiu-
seas la Paide ja Srorlft). Selletõttu oli
hiljem Juhani kuningaks saamisel põhjeu-
datud sõbralik mahe kord Rootsi ja Poola
wahel, kuigi abiellumise järgi kuningas
Eerik 14. Juhanit äraandlikkuses kahtlus
tas ja ta miimati Maiigistas. 15(>S a. ta
gandati waimuhaige Eerik 14. troonilt ja
ta asemele sai Juhan 3.

Juba Eestimaa allumisest peale Rootsile
oli Eerikul pinow wahekord poolakatega,
peale tüli algust Juhaniga muutub aga wa
hekord otseseks waenutegewiiseks.
5!laus ja hiljem ka Henril Horu wõitlewad

esialgu edukalt poolakatega,
wallutawad Paide, siis aga rootslaste mähe-
su.se tõttu poolakad saamutamad uuesti edu,
1505 ci. laugcb Piirini, sepitsetakse plaane
isegi Tallinna haaramiseks, mis küll ei teos
tu. Rootslaste ridades tingsõdurite ühe ju-
hina paistab see aeg silma awautiirist
Klaus Kurselli kuju, kes Ruunawere lahingu
kaotamise järgi poolakatele mõtleb Riia
wallutamisole Rootsi jaoks. Samawõrra on
tühelepauuwääriw IV. sajandi teisel Poolel
Liiwimaal nii rohlearwuliselt ja laiamõõ-
duliselt tegutsewate palksõduri!e-i?illesate
keskel omalaadne tüüp, Kettleri truu käsi-
la-ue ja abiline Casp«ir von Oldeubockuui,
kes omakord katset teeb Tallinna wallntü-
iniseks ja kelle üle nähiaumsti põhjeudama-
tult aimatakse, et ta kawatses Poola üle-
mõhnu all Kettleri juhtimisel seisma uue
Orduriigi asutamist.

Eeriku taganemisega ja Juhauk ?!ootsi
kuningaks saamisel tekib, nagu ülnl maini
tud, sõbralik suhe Rootsi ja Poola ir.ofjel;
nüüd asulntse ühiselt wõitlusesse

Liimimaa kardetawa waenlase — wenelaste
wastu,

kellega Rootsil, kui Eestimaa- omauikul,
15t>l a. alates ja Poolal kui Liiwimaa wal-
dajal lõ(>2 a. peale, waeuuwahekord.

SigiSmuud 2. August (-s- 1572) ja tema
järgi Stefan Bathory ou esialgu wahelduiva
õuuega, hiljem määranxi eduga lvõidelnud
koos rootslastega Wene wastu,- kusjuures
Poola operatsioonide ja poliitika kohapeal-
scls juhiks on Leedu suurmarssal ja 15GÜ
a. SleUfcii asemel Lmvimaa administraato
riks määratud Johanu Ehodliewicz, Polu-
binski, hiljem suurkantsler ning suurhet-
man Jan Zamohski ja julge palksõdurite
juht uillg üls suuremaid ja andekamaid
kaasaegseid seiklejaid Jürgen Farensbach;
rootslaste juures on tegowuses -mehed, na-
gu Karl Horu, Poutus de la Gardie, ku-
ningad K>arl !). ja Gnstav 2. Adolf, Andres
Leuuartssou, Mansseldi krahw Joachim
Friedrich j. t..Poola hmvides tegutsewad ka
Vene teenistusest põgenenud
Liimi aadlikud — amant«ristid Ellert Krn-
se ning Johan Tanbe, kes katsumad loomu-

tada 1571 a. Tartu poolakatele
ning hiljem teemad kawatsusi Tallinnagi
meelitamiseks Poola wõimusesse. Poola-
Rootsi ühise sõjalise aktsiooni alal maini-
tagu mõitu meuelaste üle 1573 a. Wõnua
juures. Zamoyski mõjustisel Stefan Vat-
hory teostab Müd uut sõjaplaani Liiwimaa
defiuitiimseks wabaStamiseks Wene wõimu
alt, mis õnnestubki. Paawsti legaat Auto-
uio Possemino, keS taotles Poolas Ltesan
Nathory abilisena Liiwimaa, Rootsi ning
Wene maa muutumist katoliku-usuliseks, so-
bitab rahuläbirääkimisi Poola ja Wene wa-
hel; rahu sõlmitigi jaanuaris 1582 Sapol-
jes, mille järgi Liiwimaa, ühes sellega prae-
guue Lõuna-Eesti, Poola maldusesse jäi ja
menelased poolakatele muu hulgas ka Tartu
ja Päruu üle andsid. Sama aeg hal-weue-
wad aga Poola suhted Rootsiga, sest Rootsi
mäejuht Poutus de ta Eardie oli walluta-
uild weuelastelt hulga maid ja tiudlustusi,
nende seas 1531 a. kindlusena ja kaubaliu-
uaua tähtsaks peetud Nanoa. Stephan Lat-
hory nõudis, kuigi tagajävjeta, Rarwa ja
terme Eestimaa Poolale andmist...

Varsti peale seda leiab aset N>ndmn?,
mis määrab pikemaks ajal5 Siootsi ja
la wahekordade areuemije: l.>S7 a.,
Bathory surma, ioa 1 itaf'0 Poola troon! a
Rootsi kuninga Juhau ja ta abikaasa Ua-
tariiua Jagellouica poeg Sigismund, ^
Rootsis juba aegsasti oli laswalatud^ kato--
liiklises maimus ja kes pidi peale
3. surma saama Rootsi ning Poola u)l-
seks kuningaks. Poolas seda walimist mons
ringkonna poolt toetati
Eestimaa Rootsi alt Poola alla liitmise

lubadusel,
kuigi Sigismund hiljem kroonimisel ci soo^>»
tu sellele tingimusele.' Peale oma abikaasa
surula Juhan 3. oli aga tagasihoidlikuks
muutunud Rootsi-Poola uniaoni teostami
se suhtes, ettenägelik olles suurtes raskus
tes. Ta koguni soomis mõjnstada poja l^h^
kuiiiist Poola troonilt, ja ükswahe nähtav
masti ka Sigismuud on nõus kawatsusega.
Ses mõttes meile on huwite/.v mõlema ma:r
kimingate, isa ja poja kohtamine ja läbi*
rääkimised Tallinnas 15S0 a., kus nõu pee*
ti ühise wõitluskawa üle wenelaste mastu^
ja kus selgus, et Sigismundil troonilt loo-,
bumine ei ole wõimalik.

Oma isa Juhau 3. surma järgi 1502 a«
sõidab Sigismund 3. Rootsi, poolakatele ]el
puhul lubades Eestimaa ühendam'st Poo^
lagu. ?'rO's: kuningaks ta krooniti IõOi o.
alul, ühtlasi ta püüab luua wõimalusi maa
kaloliseerimisels ning satub soow'ti.5 roast-
ollu oma onuga, Cõderlnanlandi heriwgi
Karliga ((Rootsi kuningana Karl 9.), kelle
lõpulikuks kõnvaldamiseks Sigismund 3.
15SK a. tiugsõdurite eesotsas uuesti Rootsi
ilmub, siin aga täielikult lüüa saab. Si«
gismund tagandatakse Rootsi troonilt; 1600
a. peale algab siis sõda Poola ja Rootjt
wahel, mis siirdub uüüd Rootsimaalt Eesti-
ja Liimimaale.

1(>00 a. tuli hertsog Kaxl Tallinna, kus
alluti otsekohe Karlile, kuigi siiiigi oli näh-
tcrivasti ivalitsemaS mõuiuga:e ülemusts
keskel wandeuõu Sigismiindi kasuks. Peter
Steppe suudab saiiiiiti ka NarwaS ja Rakwe-
res sumbutada S.-i kasuks olnud liikumise
ja miwiisi suuiidub Karl mägedega Liimi--
maale. Juba sama aasta lõpul mallutataksa
Tartu uiug järgmise aasia alul jõuawad
rootslased Wäina jõeni, kusjuures Liiivi-
maa rüütelkoiid tunnistas Karli oma lunin-
gakS ja hiljem Liiwiiima Rootsile allinvals.
Kuid poolakad asusid uüüd määriliselt
kaitsma Liimimaad, kusjuures silmapaistmat
osa mängisid juhid, nagu Zamoyski, Ehod-
kiowicz, Jürgen ja Wolmar Farensbachid.
1602 a. wallutatl poolakate poolt uuesti

Wiljandi
ja Paide, isegi Rakmere oli ligi 3 aastat
nendest rippmvuses. llM a. lauges Tavtu
tagasi poolakate kätte. Alles laks aastat hil
jem kuiiiilgas Karl asub uuesti Liiwimaa
wallutamisele, seekordki wäga õunetult, saa-
des poolakatelt Wäiua jõe ääres (Koken-
huseili s.) raskesti lüüa ja hädawaewalt
pääsedes oma mäeriismetega Tallinna. Et
Poolas sSigismundi enda wastu oli ala-
ilud kardetam käärimine, ei suudeta Poola
.poolt mõitu küllaldaselt kasutada ja juba
KXM a. rootslased mallil lamad Paide, kuigi
uad 1G09 a. laotamad Pärnu. Kill a. tehti
Rootsi ja Poola wahel iraherahu, uiis küll^
ainult lühikest aega kestis, sest juba 1(117 a.
rootslased uoore kuuiiiga, kuulsaks saanud
Gustav 2. Adolsi juhatusel asumad sõjate-
gemusse Poola ivastu. WalluinhTtfr^äritu
ja Düuaiuüiide; UU8 a. tehtud maherahu
ei olnud lestew. W2\ c. kuningas jõudis
koos lacmastilul asuma mäega Riia alla,
mis allus s. a. septembris. Rüüd jätkus
mõitlus juba s! liua paisuva eduga rootslas-
tele ja lõppeks 1025 a. langes nende kätte
Tartu. Altmarg! maherahns 1020 a. kinni-
tati siis Rootsile allilmaks Liimimaa ja nii
jõudis wormili selt li lõpule Poola wõimuaeg
Lõuna-Eestis. Altmargi rahu tingimusi kin-
nitati kordumalt Stumsdorsi maherahns
1035 a. ja desinitiimselt nad jäid maksin-^
1GOO ci. Oliiiva rahuna.

Juba eelkirjeldatu selgitab, kuidas ala-
listes mõitlustes mõõdus Poola aeg Lõuna-
Eestis. Olude normaalsest arenemisest ei
ivõi juttugi olla. Selles poliitilisel olukorra

j ebakiudliises püüti Poola poolt täide miia
^ rida
j täheleplMuwäänwiNd kamatsusi Liiwimaa

suhtes,
- mis pidid oluliselt puudutama siin asmva
I rahmastiku peaasjalikult usulist, aga ka õi-
^ guslikku ja majanduslikku seisundit. Nende
püüete teostamiskatsed ja ebaõuiiesluulised
sõltusid wäga oleuemalt sega'est poliitilisest
koujuultuurist ja peaaegu lalkamatuist heit.
lustest, mida poolakatel tuli Pidada Noot-
siga iiiug Weueg.i, ja Poola mõimu lühidn-
sest Liimimaal.

iffiili ylllliOktjji
korraldab seedimist.

Ärstide poolt soovitatud.

Kuningad h
Tuh

*J?ooT<t monarliöest ilmus ajaloo
l^.wale esimesena Mies-.ko —'.02). j
tes waS:u pärast abiellnmist ish^ohi ^
sessi Dubvawlaga tsh.ihhidclr risüusu,
ta seega oma rahiva lääne tfiir-:I: a:j
mõjulonda. N^.eszko riik ulatus Äugs
ni teine poole Oderi jõge.
^ Tema poeg Boleslaw EI)robrv
püüdes koondada kõiki s!aaw!asi c i]
!iisus'epi alla, wõ.tis jalsavie^
maa, Süeesia j. t. mae.alad. ^.'a
aeg Äiiowis ja boonis enese U>21.
rast sa isa keisrist rippuma: uks ti'.^
mist, kuningaks.

Kuningas Kazimierz Suur asutas
wi ülikooli 1364. a.

Kazimiersi järelt ulesals Poola
sai tema õepoeg. Ungari ku::iugas i]
(1370—-13S4), kellele järgnes :ü:ar
(]<i. Wiiiuane abielludes lecdu suuri
J-'gielloga (1336), tõi Leedi! ristin'
uniooni Poolaga. Wladislaw
(1'iSCi—1431) wõitis o-Tdr.riifiilid 1-j
Grüu^valde (Taiuieubergi) lahiu^us.

Zyssmnnt-August (1543—1572)
Zagiellonide wal-it-sejasoost, ühenda-
a. Liiwimaa Poolaga.

Jagiellonide dünaStia iustuiui'el
slluingad Poola troonile s.ilachta
täiskogu) poolt. Esimeseks sellel tcel
tud kuningaks osutus prauisu e prinlj
ri Valois (1574), kes mõne kuu järel
ja maalt lalsius, ct asuda Prautnisi
ningatroonile. PoolaS waliti selles
kuningaks Siebenbürgeni würst
Bawry (1579—1.550). Batory pidas
kult sõda MoskwaM, kellel: ta jal
wõitis osa Liimimaast ja omand.
Walge-Aeuest. Asutas Wilno
aastal.
' Järgmise?? ma li talvaks Tinrmr
roorsi kroonprints, Jagiellouid.' p^
Poeg Zygmunt 3. Vaasa.

' Poola kuuingriigi esiiicue
Preisi, Vene ja Austria waiel i-iõ:
o. Teine jagamine S-:ue ja V<v;]|
toimiti 1703. a. Poola re.li'.o.'.s laa"
deusz Kosheiuszkose juhatuiel r-:I:i>i l
hcLlihils ivabaS!us!<ux!s, mis ccj
c. nurjus. Teostati koliiias, 'v \ il
Poola jagamine: maa 2'U.ii ja ?
wahel omandas Weiie, kuni ^'uginil

senti!
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Värssi pcalo fcbct ki<i& flfct fünb-tnuS^
mis nmnrnli pikemaks ajaks Root>l ja Poo^
la ivahekordade arenemise: 15>87 a., peale
^.'.:hory siirma, walitalse Poola troonite
Rootsi kuninga Juhan Z. ja ta abikaasa 5ia^
tariina Jagellonica poeg Sigismund, kS
Rootsis juba aegsasti oli kasvatatud kato^
liiklises waimns ja kes pidi peale Juhan

surma saama Rootsi ning Poola ühi
seks kuningaks. Poolas seda walimist mõn«
riugkouna poolt toetati
(iestimaa Rootsi alt Poola alla liitmise

lubadusel,
kuigi Agismund hiljem kroonimisel ci fo-o5«
tn sellele tingimusele. Peale oma abikaasa
surma Juhan 3. oli aga tagasihoidliknkS
muutuuud Rootsi-Poola uniooni teostami-
se suhtes, ettenägelik olles suurtes raskuse
tcs. ?a koguni soowis mõjustada poja lah<
kumist Poola troonilt, ja ükswahe nähtav
wasti ka Tigismund on nõus lmoatsusega.
?es mõttes meile on huwitaw mõlema ma?
kuningate, isa ja posa kohtamine ja läbi^
räftfimijcb Tallinnas 1589 a., kus nõu pe«
ti ühise mõitluskawa üle wenelaste mastis
ja kus selgus, et Sigismundil troonilt loo-
bumine ei ole wõimalik.

Oma isa Juhan 3. surma jfirgl 15R a.
sõidab Sigismund 3. Rootsi, Poolastele sel
puhul lubades Eestimaa üheudan:'st Poo^
lagu^ ^7v's: kuningaks ta krooniti ÜiOl tt,
alul, ühtlasi ta püüab luua wõimawsi macr
katoliseerimiseks ning s<.tub soow'tl.5 n?ast-
ollu oina onuga, Eõdermanlandi her:>ogt
Karliga ((Rootsi kuningana Karl 9.), kelle
lõpulikuks kõrwaldamiseks Cigismnnd 3.
I.'»W a. tingsõdurite eesotsas uueSti Rootst
ilmub, siin aga täielikult lüüa saab. Ci-
giSmund tagandatakse Rootsi troonilt; 1000
a. peal? algab siiS sõda Poola ja Rootsi
wahel, mis siirdub nüüd Rootsimaalt Eest»
ja Liimima ale.

1000 a. tuli hertsog Karl Tallinna, kuS
allut: otsekohe Carlile, kuigi siiugi oli näh-
tamasti ^valitsemas mõningale ülemuste
keskel wandenõu LigiSmnndi ^sukS. Peter
'-tolpe suudab samuti la Nanvas ja Rnkwe-
res sumbutada T.-i kasuks olnud liikumise
ja niiwiisi suundub Knrl mägedega Liiwi«
maale. Juba sama aasta lõpul wallntatakse
Eartn ning järgmise aasta alul jõuawad
rootslased Väina jõeni, kusjuures Liiwi-
niaa rüütelkond tunnistas Karli oma kunin-
gakS ja hiljem Liiwimaa Rootsile allumaks.
Kuid poolakad asusid nüüd wääriliselt
kaitsma Liiminmad, kusjuures silm^paistwat
o'a mängisid juhid, nagu Zamoyski, Chod-
kie:vicz, Jürgen ja Wolmar Farensbachid.
1002 a. wallutati poolakate poolt uuesti

Wiljandi
ja Paide, isegi Rakivere oli ligi 3 aastat
nendest rippuwnses. U!V3 a. langes Tartu
tagasi poolakate kätte. Alles kaks aastat hil-
jem kuningas Karl asub uuesti Liiwimaa
wallu taimsele, seekordki wäga õnnetult, saa-
des Poolakatelt Wäina jõe ääres (Koken-
huseni j.) raskesti lüüa ja hädawaewalt
pääsedes oma wäeriismetega Tallinna. Et
Poolas s^igismundl euda wasiu oli ala-
uud kardetaw käärimine, ei suudeta Poola
poolt ivõitu küllaldaselt kasutada ja juba
lWi a. rootslased wallu tawad Paide, kuigi
nad IM a. laolawad Pärnu. Ilill a. tehti
Rootsi ja Poola wahel n^herahu, mis ftill
ainult lühikest aega kestis, sest juba Uil? a.
rootslased noore kuninga, kuulsaks saanud
Gustav 2. Adolfi juhatusel asuwad sõsate-
gemusse Poola uxistu. 2i?arfulatitffe«^cirnu
ja Tüuauiünde: 1 li 1.8 a. tehtud waherahu
ei oluud lestew. 1<!21 a. kuningas jõudis
koos laewastikul asuma wäega Riia alla,
mis allus s. a. septembris. Nüüd jäikus
wõitlus jub<i silmapaislwa eduga rootslas-
tele ja lõppeks 1625 a. langes nende kätte
Tartu. Altmargi waherahus 1020 a. kinni-
tati siis Rootsile allumaks Liiwimaa ja nii
jõudis wormiliseltki lõpule Poola wõiuuiaeg
Lõuna-Cestis. Altmargi rahu tingimusi kin-
nitati korduwa.lt StumSdorsi waherahus
1035 a. ja desiniliiwselt nad jäid maköm^-
1 r»(iO a. Lliiwa rahuna.

Juba eelkirseldatu selgitab, kuidas a'a«
listeS wõitluötes mõõdus Poola aeg Lõuna.
Eestis. Olude normaalsest arenemisest et
!või juttugi olla. ?elkes poliitilise, olukorra
ebakindluses Püüti Poola poolt täide wiio
rida
tähelepanu,väärimaid lmvatsusi Liiwimaa

suhtes,
mis pidid oluliselt puudutama siin asmva
raliwastiku peaassalikult usulisi, aga ka õi«
guc-liklu ja majanduslikku seisundit. Nende
püüete teoe-tamie-katsed ja ebaõnuesinmised
sõltusid wäga oleneivalt segasest Poliitilisest
konsuultuurist ja peaaegu lalkamatuist heit.
lnstest. mida Poolakatel tuli pidada Root.
siga ning D>'uega, ja Poola wõiinn lühidu-
sest Liiwimaal.

DSyapkietval, 10. ang. 1930. Nr. 185.
—Tf,1 IT' ■ "TT"

..WavaMaa-

fiz-Ui ilmsi
korraldab seedimist.

Ärstide poolt soovitatud.

Kuningad hommikumaalt. St. Boruciuski maal „9>alacu Szutki" kogust.

Tuhandeaastane poola.
Jooni ajaloost.

PoKa mlon<M5est ikmus aijakoo näite-
lavale eftmelsena MiesM s9l>0—V92)^ Mõt
tes waslu pärast ai>'.ellu>:nist tGchhi priart»
sessi Dubvawlaga M/HlMe-lt riStiusu, wiis
ta seega oma raHiva lääne tsiwiliialslooni
mSjuloirda.. Mieszlo riit iflalus Bugift ku
ni teine Poole Oderi jõge.
' Tema poeg Bo^leslaw Chrobvy (Wappcr),
püüdes k>ol>nÄada fS t>fi fliaawlasi oma wa-
liüsuskvpi alla, tvõiiis sa^Äastelt Määri-
niaa, Si>leesi« j. t. nmaalad. WalDses mõni
aeg Kiillwis ja boonis enese 1V24. a., pä-
rast so1>sa keisrist ri!ppuma>tn!ks tunnista-
m-ist, kllnmga>ks.

KmiMgas Kazimierz Suur aisutaZ Krako-
wi ülifooli 1364. o.

Kazimiersl iõreTtiiTejots Poossa froonile
sai tvma õepoeg. Ungari lnnMgas Ludmii
(1370—>1384), kellele järgnes lütar Jadwi-
ga. Wiimamv abielludes leedu sunrwürsti
F.igielloga (1386), tõi Leedu ristiusule ja
uniooni Poolaga. Wladislaw Jagiello
(13SG—1434) wõiltis crbiiriVültib 1410. a.
GrüMvalde (Tonncitlicngi) lahingus.

Zygmunt-August (1543—1572) wiimne
Zagielloni!de wal>btlseja!soost, ühendas 1561.
Q. Liiwimaa Poolaga.

Jagielkmt^d« dÄnastia kustumisel waliti
funingad Poola troonile szlachta (aadli
täiswgn) poM. GsimesÄZ sellel teel wali-
tu'd w-niiugalks olsu^tus praniffuise prints tzM-
ri Va5ois (1574), kes niõno kuu järele sala-
ja mäaW lah?us, et asude Prantlsusmaa ku-
ningatroonile. Poolas twvliti selle järele
kuningaks SiebeiMwgeni tvürst Stefan
Bawry (1579—1586). Bawry pidas õnneli-
!uM i'õ!da Mos-kwaga, MM ^ ta jälle tagasi
wõbtis osa Liiwimaast ja omandas osa
Walge-Wsnest. Msu>taS Willuo ülikooli 1578
aaswl.
^ Jävgmffeff? waMawafs ?unwga?s oli
voot<si kroonprints, Jagiellonide pnntisessi
Poeg Zygmimt 3. Waasa.

' Poola kuningriigi esimene jvgainine
Preisi, Wene ja Austria wahel füudis 1773.
a. Teine jagamine Wene ja Preisi ivahel
toiiniti 1793. a. Poola rohwas haaras Ta-
deusz 5doshciirsz'kose juhatusel relwa meele-
heiÄiku!l's tWbaAnSkatseks, mis aga 1794.
a. nurjub. Teostati lviimas, w i i m a n e
Poi>w jagamine: maa Bugi ja Neeiuen.i
wahel omandas Wene, kuni Bugini ja Pi-

licani — Austria, üTcjääio visa ühes Wars-
salviga sai Preisile. Wlimase jaotuse lepin-
gus kohustasid eelniineiatnd riigid wastas-
tKku, et n«mad enam mÄte millalgi ei lase
jalule seada i.seseiÄvat Pooöalt', kelle nimegi
koguni peab maa PeaA saama ava kustuta-
tu>d Lgoaucjcft ajast igawesti. .

Caligu-kene poo>la emigrantisiÄ asus
Prant'mslmaale, l>oolu>ses rewolul-sioonisse.
Kindral 'Jan-tzenryk D-abrMvM ju'hatusel
lvoÄi 1797. a. poo!la leegion id, kes pidid

. kuijsmidaÄ^DWiche ^ poola ^Maiwös ja nÄüd
j sõdisid NaDleoii -Bvnapavke^,Miv!vse5 ara-
^tundmisel: " „Weel Pole kadunud Poola!"
Keiser Napoleoni wõidukas sõda Preisi ja
Wenoga (1800—1807) wõmialdas luua
endisest Preistle kuulnwast Poola visast nõn-
danmueta.bud Warssawi suurhewsogiriigi
(1807—1815) wabam«?se põhiseadusega,
oma emise sõsazviwga wÜ!vst Josef Ponia-
towski käisui^usel. Wa^rssaw! sunrhertsogiks
sai Sallsoni kuningas F^ricdrich-August.
Schönlbrunini le>pingu järele liideti Wa>vsa-
wi suuvheÄsogiriigiga osa Austriale ku>irlu-
uud Poola osast ühes Kixitmviga. Napoleoni
nurjumised 1812—1815 otsustasid Ta suur
hertsogiriigi saatuse. Wiini lepinguga
(1815) langes sunrhertsogiriig-i lääne osa
Pooseni suurhertsogi riigi nime all Preisile,
Krabmv unibrusoga jäi wabalinna^ks kolüne
jagaja riigi kaitse all, Äesäänust sai nõnda-
nimetatud Poala fiiuiugritf igaweseks ajaks
liiidÄud Wencimaaga.

NilkMi 1. woo-nile astudes pääsis lahti
29. nõw. 1830 Poola ra<hwa meeleheitlik
N^baduswõitlus. Ho Minata kangÄaslikust
heitlusest wallu>tasid Wene wäed 7. sept.
1831. peasimm Warssawi, Poola sõjawägi
taganes üle Preisi piiri ja pani maha sõja-
riistad. Mvnituhat patriooti rändasid
Prantsusmaale. Nüüd t>ühistas Wene wa-
litsus Poola kuningriigi põhiseaduse, su^es
rea asutusi ja koolisid, ühes ülikoolidega
WarÄsawis ja Wilnos. Krawwi ivaba^linn
liideti Austria aa 1846. a.

JlmaWa lahtiMhkemine 1914. n. augus
tis tõi Poola küsimuse jälle päewakori-ale.
Galiitsias ?ovdi „Kõrgem rahwuskvnntee",
kes eeNau^sse wõl^tis kottuioppe saaivuia-
miise kes!krii!?idega: Venele affirtiwlcy osades
aga wõliiis ülekaalu saksaniastaliue meele-
v>lu „Rahwuskoniitees" Roman Dnwwski
juhatusel. JseseiÄvcvt reNot alnSias inhan-

de sa miõnestrjcr reKvuS mehega Josef Pil-
sudZki, astudes KraHowist üle Poola kuning-
riigi ra^ja. K-eslkriilgid siiski ei lubanud
Pi.Pidalil moodustada erüsNjawäge, wSt-
tes Poola leegionid endi ülemkäsutusse.

Warssawi wallutamM järele saffa wäge-
de poM 5. aug. 1915. a. langes kogu maa
rõhuiwa föjawäelrse oku>PaHooni alla. We-
nemaal isewalitsuse kukutamise järele kuu-
lutas sealne asutine wabarjiWk walitisuS
Poolale iseseiswuse, ^ mis leidis tunnusta-

wis esrmMe põhiseadust andew sez>m. Pea-
ja wälisministrik^ sai Jgnacy Paderewski,

riigipeaks Josef Prffud-Ski. Aprillis ja mais
wallutaisid poola wäed W i l n o nmg ojasid
wWja ukrainlased Wäike-Poola idaosast.

Versailles'i rahuleping tõi 28. juunillõ-
p»'lrku kinnituse Poola iscseismusele ja de-
ma piiridelv.

.1930. a. jaanuaris algas sõda e-nanFasle
wastu. Poola wäed tungisid wõidukalt, lval-
lu>iades 7. niail Kiiewi, kuni Kanicwi; pi-
d-id aga kange pealesurwe all taganeina.
Suures Warssawi lahingus 13. — 16.
augus!iil saawutasid poola wäed PilsudÄi
juhatusel hiKgawa wõidu, mille tagajärjel
kihutati enamilaste wäed Poola rasadest ja
1921. a. 18. märtsil sõlmiti Riias Nõukogu-
de Weuega whiifcipiag. 17. märtsil samal
aastal wõftis sejm >vastu Poosa riigi uue

mäntsikuul koos nõndanimetatud K^sk-Lev»
duga (Linva Srodkonxi) liideti.

5. now. 1922. peeti teise, korralise sejm?
walimist, ja 9. dets. waltti Poola walxn'iigi
esimeseks presidendiks G a b r j e 'l R a-
rutowi c z, kes sama kuu 16. päewa!
langes mõrtsuka käe läbi. 20. detsemb-
ril walili uueks presid.-udiis S t a -
uislaw Wojciechowski. 15. märt-
sil 1923. mli liitriikide^ Poola idapiirile
lõpulik tunnustus.

1926. a. maikuu keske? kukulas Pi?sudskr
peaministri Witose walitsuse ja president
Wojciechowski oli sunnitud loobuma ame-
tist, kelle asemele waliti praegime president
pros. dr. Jgnacy M o s c i c k i. Minist-

< . r~ , , * ninm r-;xnn;-„» ritekogu etteotsa astus Pilsudöli ise.põhiseaduse. Samal. kuul ulem-S^eestas ^ ^
x^tewõetud vtch«oahSNe!<vmi^ga - Uitus üks
"oK^ sellest pMvin-tsist Poolaga. 192V. a.
oktoobris oli kindral ZeligowSki walluta-
nud siml wägedega Wilno, mis 1922 n.

Now.imbrÄ 1927. saadeti laiali teine sejm
sa 1923^ a. mansis peeti kolmanda seimi
walimisi.

nsu mx Skua«M oleh-siliesias

pakub kõrgeväärtuslist Poola aurusütt tuntud märgiga
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TEHAS „TUBAK"

«» vse r.w % >• PWSOT « A

. V J f, -i Jr"

il ^ 0
Tähendatud süte küttevõime vastab keskmiselt 7400
kuni 7900 ka!oorialet Väävli sisalduvus on alla 0,5%
ja tuhaprotsent kõigub 3% ja 7% vahel.

BalSi riikide ja Soome esindajad on

A.-S» WEST-EXPORT, DAKZ1G ia RIGA.

Esindajad Eestis:

n i/•(j <S \ -1

SU 7 H n Vil f ' . t ■

" TAaiiiN. t' 18.-
Telefonid: 10 93, 9-52 ja 266.
Telegrammid: -LAEVANDUS".

üü



r*
vy

ipiljfUjTBHII"11» i1'. "-ufl-

Kaubandus - lööstus
Aktsiaselts

!
* I

t- >' -i

.KREENBALT Tallinn, S. Harja 13
Postkast nr. 346

Telegr. aadr.; ^Kreenbalt" Tallinn. — Telefon 425-14.

JSrgHiisle kodumaa tekstiilvabrikute möügikcskkobt ja pealadu:

Balti Puuvilla Ketramise Ja Kudumise Vabriku A -S.
Kreenholmi Puu vlllasaaduste Manufaktuuri O-Ü.
jSIndl Kalevivabriku Ühisus, end. Vöhrmann ja Poeg
Eesli Niidi Vabriku Ühisus

KAfkick Ülalnimetatud vabrikute saadust# aaxroa mfiflk, nimelt r
puu villased riided, piftekimata, pleegitud, vSrvitud, trükitud, rntfÄerlseerHud, lõugad, puuvillane vatt f. n. e.

Hirrtde )| daamide palitiite, kostüümide, ülikondade voodrlrilded, tekid, rätikud, villane vett J. y e. - Kõik sordid õmblus
niiti : valge» must, vllrvtüne. Igasugused kunstsiidi sasduLKd.

poola kirjandus ja kunst.
«Kuldne aeg".

.,

Vfimese Zivsffv KsjaiAaflRh tes^e Jhroe»
Ttifa", mil foeftotub mjtmesvgvStest ajtrtoo*
li ic sijugs poevmidejt, kirjutas ladina keeles
munk Oavus IllS. a. NeljateiMimueudal
sajandil oo kirjutatud poola keeles kogu
Psalme ja FiriTuIauie. Hiljem kirjutas Jan
Dlugosz, sünd. 1415 a., ladina keeles 12-
köitelise teose poolõ ajalvost ja geograafiast

Esimene poolakeelne trükitud roomat il
m»s Bveslaus 147õ e. ja esimene trükile oi
PoslaS 1473—76 Araakoevis.

I6-ba sajandi algusega kchunes ftroofoui;
ullfool tähtsaks teaduse jn hariduse fvffo»
hatS. ftrfolou3 Kopernikus aivaldaH siin
oma teooria planeetide liikumHest, milles
tõendas <t põite seisab ja maakera liigub
If>2ö c. omai teoses .Dc rwtivne cudendae
monetae" Kopernikus seadis ü!eS Miimõrte
rahast ja ta Hap sotsiaalses elus. Kirjanduse
ja teaduse eduga pidasid sammu ka kunst
ja arkitektuur. Püha Maana kirik Kraako-
wis on tollest ajast gooti stiili hiilgawaks
mälestusmärgiks. 16-dal sajondU ehitati
ümber kuninglik loss ^raakowi^, niis vn
tänapäeivani renessansiaja ehituskunsti
sil mapa ist-iva ma ks saam ul ise ks põhja po?l
Alpe. Prantsuse kirjanik professor H. Ärap.
pin omas teoses ..Histoire de la Pologne"
tähendab, et 15. sajandil, parast suurt kiri-
kunõukogu, pääsis Poola lähemasse ühen
dusse Itaaliaga, Euroopa renessansi ema-
ga. Renessansi ja reforniatsiooni ühisel
mõjul sündis uus ajajärk Poola arenemises,
mida tänapäeivam nimetatakse „Wiek Zlo-
ty", kuldne aeg.

Kunsti ja kirjanduse harrastus lõi õit»
sele, sündis avwntu hulk teoseid, mis käsit-
lewad kõiki poliitilisi, sotsiaalseid, kölblisi ja
usulist päewa küsi musi. Poola keel arenes
klassilise täiuslikkuseni. Nimed, nagu Iiey.
..Suursugususe Peegli" autor, luuletaja Ko-
chan«vski, Krzycki ehk Janicki. ojaloockased
Bielski, Stryjkowski ja Kromer, kelle tööd
omasid rahwuswahelise tunnustuse, kirjani'
kud Morzecki ehk Orzechowski, keda nimetati
Poola Demostheneseks — kõik need kannata-
wad omal alal mõrdlust läänemaade kirja-
nikkudega. Poola kõrget kultuuri tunnustati
Laanes ja Muret olewat kord öelnud^ et Eu-
roopa lahest kõige kultuurilisemast maast —
Itaaliast ja Poolast — ta eelistab siiski
wil mast.

Poola tolleaegsed poliitikakirjanikud tun-
nustasid peamiselt kahte põhimõtet: esiteks,
et parim walitsusworm on wabariik; tei-
sekZ — et kõik kodanikud on seaduse ees ühe-
õiguslised. Need põhimõtted jäid püsima rii
gi poliitilises struktuuris ja wiisid konstitnt-
sionaalse ivabaduseni; peale wiimase Ja-
gelkoni surma Poo-la nimetati wabariigiks
ja walitnd kuningat hüüti primus inter pa-
res — „esimeue omasuguste keskel". Poola
kirjanikkude tõid tõlgiti mitmesse keelde
ning need olid mõnel maal I&ektiub lui kar-
detaw liberaalne kirjandus. Laurentius
Goslicki teos „De Optimo Senatore" il-
mus 1568 a. Londonis ingliskeelses tõlkes
j.a awaldas mSju Eromwelli aegsele inglise
poliitilisele kirjandusele.

,Fuldne aastasada" — Poola kultuuri

Mickiewicz.

õitseaeg, mõõdus ja sellele järgnes reakt
sioon.

Liialdamine abstraktsete wabadusideedega,
waleskolastika kas-watuses, kitsapiiriline kiri-
kupoliitika, kodanikkude Lassi arenematus ja
lõpuks ka Wasa kuningate wöimtwüüded, oi,
taisid selleks kaasa. Rootslaste sõjaretked ja
kasakale mässud ruineerifid Poolat magan-
duslikult.

17. jasandil Poola trükitöödele arm hakka?
alanema ja 16õQ a. paiku katkeS poola raa
matute ilmumine pea täiesti. Nahivas ei
lugenud enam. Teaduslik mõtlemine wai-
bus. Ja just siis, kui uus intellektuaalse
ärkamise laine läbistas Euroopa, Poola
mitte ainM ei kaotanud juhtiwat osa, waid
langes ikka sügawümÄe pimedusse.

18. sajandi keskpaigas ilmneb uus kirjan-
duslik tõus. Celle chajargu kuulsamate kir-
janikkude sekka kuulmvad Hugo Kollontay,
Kraakow.1 ülikooli reorganisaator, Staszyc,
piiskopp Krasicki j. t. Wiimane kuningas
Stanislaw August uuendas poola renessansi-
aja traditsiooni, täites knmnga^osa luuleta-
jäte, arkitektide ja niaalikunstnikkudega.

Peale jaotust, aastail 1800—1830, Wil-
no ülikool muutus poola teaduste ja kirjan-
duse ksekkohaks ja andis mitmed kuulsad ni-
med astronoomia ja geoloogia alal. Näis,
et poliitiliselt õnnetu rahwas otsis lohutust
luuleinallaZ. Kuulus luuletajate kslmik M:-
ckiewicz, Krasinski, Sloinacki olid rahiva tä-
helepanu keskpunktes. Mtckiewicz — Poola
ülestõusmise tuliseim kuulutaja, sündis 1798
Wilno lähedal ja õppis hiljem Wilno ü!i-
koolis. Suurema osa eluajast meelis ta wäl-
jaspool kodumaad pagulasena. Ta Parimad
teosed on „Dziady" (esiisad) ja »Pan Ta-
deusz". 18^0. a. NNckieivicz waliti Eollege de
France'i slamvi kirjanduse professoriks Pa-
riisis, hiljem organiseeris ta Itaalias poola
ivabatahtlikkude leegioni Uoalia wabaduse
eest wõitlemiseks. IS>5 a. Krimmi sõja ajal
ta logus Türgis wenemaKtüst poola waba-

tqWMude Mma. Ta suri Ksnstantkwopo-
lrS. Mickiewicz ja ta kaaslased andsid Poo-
lcrle 1g-dal sajandil uue nxendumuse, et
Poola rahwal wabaduse ja poliitilise mo-
raali eestwtöitlezoina on teiste rahwaste seas
täita kõrge ülesanne. Allaheidetud poola-
kaid juhtisid nende poeedid, nagu tuhande
aasta eest prohwettd isrveli rahwast — kin
nitades nende südameisse kõrget idealismi
pr määramata usku oma õigusesse. Mickie-
wirzi elu oli wastukajaks aadetele, mis ta
kuuluitss; ta geenius saawutas kõrgeima
kunstipärasuse, ta mõtted said Pvola r<rhwa
igapikwaseikS Mwei-ks. Mckiewiczil on
suur mõju poolakatele, ja tema tõid on !u»
genud ühesuguse innuga nii 1831 ja ISM
aasta pagulased, kui ka maailmasõja põge-
Nilud ja poola sõdurid ivõõrastes mägedes.

Tuntud bibliograafi professor Estreicheri
wäljaavwamiste järele on P-oolaS keskajast,
kuni 1S?v-n,i trükitud kolm korda nii palju
teoseid kui teiStes fiaa-wi maades kokku. I

Talupoegade emantsipäkstoon, kõõstusNne
areng ja töölisklassi kaswamlne andsid Poo-
la sotsiaalsele elule 19-da sajandi lõpul uue
tõU'kd. Poola uuS kirjandus, jäädes truuks
oma a,jaioolisete traditsioonile ja pidades
sammu uute wooludega Lääne kirjandus-
ilmas, kasutas edukalt uusi elemente Poola
elus. Tänu oma aktuaalsusele on luuleta-
jad, nagu Maria Konopnicka ja Kasprowicz
ja kirjanikud BoleslMv Prus, Zeromöki,
WeySjenhoff, SieroSzewski, Cienkiewicz ja
Reymollt nii kodumaal kui ka wäljaspool
seda leidnud wäga suure lugejaskonna. K«ks
wiimast, Sienkiewicz ja Neymont, said No-
beli auhinna. Sama suur edu oli luuletaja
ja maalikunstniku Stanislas Wyspianski
draamadel, kes elustas g ree ka tragöödia
klassilise wormi. „Poola kirjandus," — üt
leb üks wälismaa arwustaja, — „on kaas
aegses Euroopas rikkamaid ja wõib-olla la
otsekohesemaid." Kujutades moodsat elu mõi
ajaloolisi sündmusi, kirjeldades talupoegade
ehk aristokraatide elu, poola kirjandus, waö«
tandina rootsi wõi wene omale, jääb sü-
gaw-optimistlikuks, andes seega energiat ja
usku tulemikku.

Kunst sammus kirjanduse jälgedes. Ata-
tejko (1637—1893) oma ajalooliste maali
dega lõi kooli; tema „AoleSlawi tulek Kiie-
wi" ja „Preislased Kraakowis" loomad sama
ineeleolu, kui Eieukiöwicgi kuulsad nowel-
lid. Maalikunsluikud Siemiradzki. Grottger,
A. Wyspiansli, Nalc-eniski mõjusid süga iva
kunstilise individuaalsusega samuti, kui
rahwuÄiöte wõi ajalooliste uiotiiwidega.
Muusika ala-l C-hapin, helilooja, kelle kuul-
sus ei waja kommenteermlist, leidis süga-
ivalmat inspiratsiooni poola rah-walauludeS;
Moniuszko, ooperile looja, heliloojad Kar-
lmvicz ja Szymanowski ja osalt ka Pa>de>°
remski jõid samast inspiratsiooniallikast.
Mõned wälismaa kriitikud on awaldanud
kahetsust, et poola kunsti- ja kirjanduseloo-
ming kannab liiaks lokaalpatriotismi pitsa»
tit, mis mahendab ta üleilmlist wäärtust.
Wõib-olla>see on õige. kuid tänu sellele jäi
Poola ka lõhestatuna truuks oma ajaloole
ja säilitas moraalse ühtluse.

Naisterahva käekotte,
sumadane, portfelle ja koolikotte suures valikus. Parem ostukoht tööstuse

kauplusest. Parandustöid tehakse kiirele ja korralikult.

JV*IISI.*a(A sadulsep&tööstus ja kauplus. Vana Viru län.> I 8ilaK9S 0 5, Uue länavo algul, kõnetr. 14-94.

Balder laan
SuutiüttdmuAie tata&eei.

Loll on see, kes wõtab asju nii, nagu need
nähvad. Kõik nähtaw on petlik. Tõde on na-
gu tuum koore all. Maailm on tais salakir-
ja. Ksl on muuk schisrite aavainiseks, see
näeb telgitagustesse, oskab weerida elust
hmvkaiivaid lugusid.

Eestis on praegu käimaS suurt sepitsus!.
Poola president sõidab külla. Öeldakse, see
on lihtne w^isakusewisiit. See on muidugi
male. Me peame uskuma Nõukogude lohe
teadet, et PoM olsivat tõmmanud Eesti
nöukogudswaStasesse sõjaliitu. Sellega ühen-
duseS on muidugi ka Poola presidendi külla-
sõit. Tallinnas peetakse nõu. mida Leningrn-
diga peale hakata. Ei noh, wõtawad selle
enamlaHteli ära — see on ju tväiksel Eestil
kerge ost — ja nüüd on nxi-ja pidada aru,
mida selle liilninnürakaga p^ile hakata. Eee
on raskem küsimus kui linna ärawõtmine.
See on nii suur linn, et wäike EeSti kaob
sinna ära nagu hiir kaluri saapasäärde.
Eestil on niikuinii üleliigseid aSju, mis ei
waSta tema mõõtudele. Näiteks Wene-Balti
tehased. Ole teisega Igaivesti hädas, nagu
hobuseparisnik hobusekronuga, keda ei saa
kasutada tööks, keda ei õnnestu ka maha
müüa. Muudkui raiska raha ta üwlpidä-
mi seks, et hing seisaks teisel sees.

Teie muigate, teie ei usu sõjasepitsusi. ?lh,
miks me peame uskuma Nõukogude lehe
teadet? Sellepärast, et kaugelseisja näeb asjn
parein-ini. Mli lesed saladused paljastatakse
küünla tulega ja suurekstegeiva klaasiga, aga

'suured saladused — kaugusega. On tarwis
wajalikku distantsi. Wene leht on kaugel,
temal on see distants.

Kõik asjaolud kõnelejad Wene lehe wäite
poolt. Näiteks: Jaan Jaago sõitis Poola
presidendi siimviibimise ajaks EeStisse. Cee
pole lihtne juhtumus. Igaüks teab, et Jaa-
go on suur isaniaalane. Igaüks teab ka, et
tema on kange meeS. Ta on kõik maailma
wägswad pannud selja peale. Loomulik, et
Eesti walitsus ei jäta selle kauge patrioodi
wõiiyu ka-sut^mata. Waid ühiselt Poola pre-
sidendi ja Jaan Jaagoga peetakse Tallinnas
nõu, missuguse knihioiga saab kõige hõlpsa-
mini Vastasest jagu. Palun, mitte segamini
ajada — ma ei räägi tsirkusest. Waid polii-
tikast. Cest Joago teeb ka poliitikat. Ta on
sel alal isegi nii osaw, et kord soowitati rii-
gikogus (need olid wist sotsid?) kõik wälis-

saadikud ära kaotada ja see töö anda ütfags
kätte. Niisugune ii tel u >3 on täitsa põhlenda-
tud. Jaago organiseerib maailma Nõukogu-
de Wenemaa wac-'!u. Ta wõidab kõikjal, igas
riigis, suurt poolehoidu. Et ta eestlane on,
siis ta wõidab poolehoidu Eestile. El Eeöti
on sattunud Poola mõju alla ja lasknud end
tõmmata Nõukogude wastasesse sõjaliitu,
siis tõmmatakse kõik Jaago poolehvidjad
Nõukogude wastu. Nagu näete, Jaagost ei
löö profiiti mitte ainult „Grand.Mariim^
waid ka Poola ivalitsus.

Siis tveel: neegrid sõitsid Tallinna. Neil
olewat oma orkester ja nad tegeivat siin
teatrit. Loll, kes usub. Eesti walitsus leob
teatrit. Neegrite siiasõidul on hoopis muu
eesmark kui teater. Mitte kunsti nad ei tn-
le Eestisse demonstreerima, waid sõjakun^li.
Igale wiieaasta.!e Atsile on selge, kuiwõrt
kuulus on neegrite sõjakisa. Selleks neil on-
gi trummid kaasas. Et lisa oleks kohuta-
wam. See kisa on sõjas wägew moraaliis
relw. See wõib luiia wastase kabuhirmu ja
pauna põgenema. Neegrid asawad hirmu
peale, siui eestlased pidasid wabadussõda,
siis enamlased lewitasid kuuldusi, et EeSti
wäes wõitleumd wärwilised. Teate sappa li-
sati küll j ulg ust mv moraal: EeSti ja Euroo-
pa omad sõdurid ei taha tõsta kätt enesju^»
laste ivastu, sellevärast on toodud mäeliinile
wärmilisi metc-rah^vast. Et kogu Euroopa
hoiab nõukogude poole, ainult käputäis
musti kuradeid sõdib meel ivast». Mee pidi
sisendama sõdnrimaSsi lootust ja lohutust,
kuid tulemused olid wastupidised: fantasee
ritud neegripojad mõjusid demoraliseeri-
walt. Nii et käputäis ueegrcid suudab soo-
ritada suuri asju.

Poola presidendi küllasvidupäewal wali--
takse Talliiinas iludus'.'lu',:iugauua. Pime
on, keS usub, et siin on tegemist hariliku
moehaigusega, nagu kogu maailmas luiiib
tuilja, tvõi uagu ol^ks situ tegemist lõciti ilu
tagaajamisega. 5tes üvfaö ihcorisalali;ja,
jce loeb siit wäl ja monarhistide sepitsuse,
«iin lihtsalt walitakse trooni kandidaat,
päewaselge, millise trooni jaoks.

Jaan Jaago, Poola president, neegrid,
iluduskuninganna — need kõik on salaniili-
dega ühendudes, ites oskab saladusi meeri-
da, see loeb siit wälsa saniad sõnad, mis olid
Nõukogude seitungis.

r-9
ning teie

MMiai
hambad on alati lumivalged.

President MoseicN esimene adjutant
kes saadab presidenti.

10 ai
Sooni

MnjM 'aastal lagasi leibftb Wars-
fawi all aset sündlnused, milliste täht-
Ju'3 kahtlemata kaugele ftk noore
wnbariigi piiride ja milliseid
sellepärast ka kogu Euroopas suure põ*
newusega jälgiti. Täna, kus meie
pealinn end ehtinud on wastu wõtma
Pcola Esimest Kodänilku, ^>vle huwi-
tuseta tuletada neist sündmusist meele
mõnmgaid tähtsamaid epifvode.

Nõukogude lääne-rinde juhataja
Tuhatshewski oli 1920. a. warasuwe
jooksul koondanud oinas jõud suureks
pealetungiks, ja 2. juulil pöõrduS ta
nende poole päewakäsuoa, milles ?ut-
sits neid üles uputama PiÄudÄi. wa-
litsust prhukstallatud Hoola sõjawä«
Werre.

„ülellmlise rewoluPooni saatus
5eb otsustamisele lääneö," hüüdis tc
oma puuawäelaSte poole, „ja selle üle
ilmlise rewvlirtsiooni tuli peab eneses
alvauia teed üle Poola surnröe^a!"

Ja siis hakkaski see punane lawm
iTifitma edasi läänepoole, ähwardadej
süüdata põlema togu Euroopat, hä>
witada ära kõM munsoo seniseid km
tuurisaawutusi.

Üksteise järele langesid enamlai
kätte Poola rnaakottnad ja linna!
ning igast wõidust said edasitungija^
Ata wecl suuremat ja suuremat hovi
Juba olid nad wallutanud Brhesr
n/B. (4. 8.), Ostroleka 6. 8.). Mlm
ja Pultusli (11. 8.), ja juba olid na]
jõudnud üsna ligidale Warõsawi
rawatele. . »

Kuid juba oli ka tõusnud üles kog>
Poola rahwas, kinnitades üksinees
selt: „Jeshche PolÄa me wginett
poki my zyjemy!" (Pole weel kadun»
Poola, kuni meie Äame).

Juba juuni Lõpul, kui Kimvr ai
kahanemine katastroofiliseks ähwarl
kujuneda, kutsuti WarSsawiS ellu Ri!
gi KaitSmi-se Nõukogu (Rada Obron
Pansttva), mis koosnes parlamendi
saadikutest ja sõjawäeli-se wõimu esi,

JCLol - .
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käekotte,
rcs valikus. Parem ostukoht tööstuse
hakse kiirelt ja korralikult
ep&tööstus ja kauplus. Vana Viru tän.
Uue tänava algul, kõnttr. 14-94-

Balder Jaan
te 6a(a&<ie(.

saadikud ära laotnda ja see töö nnda Jaogo
lätte. Miifiiflime fitduš on Mi sa põhjenda
tud. Zuacio organiseerib maailma Nõukogu-
de Wencmaa lva?tu. ?a wõidab kõikjcrl, Igas
riigis, suurt poolehoidu. Et ta cefttf<mc on,
siis ta wõidab poolehoidu Eestile. Et Ecctr
on scrttunud Poola mõju alla ja lasknud end
tõmmata Nõukogude waslasesse sõjaliitu,
siiS tömmatalse kõik Jaago poolehoidjad
Nõukogude wasw. Nagu näete, Jaagost ei
löö profiiti mitte ainult „Grand-Marina".
waid ta Poola wolitsus.

Siis weel: neegrid sõitsid Tallinna. 9?e!t
olewat oina orkester ja nad tegewat siin
teatrit. Loll, kes usub. Eesti walitsus tceb
teatrit. Neegrite siiasõidul on hoopis muu
eesmärk kui teater. Mitte kunsti nad ci tu«
le Eestisse demonstreerima, waid fõjcrfitn^ti.
Igale wiiocasla .Ic Ai sile on selge, kuiwõrt
kuulus on neegrite sõjakisa. Selleks neil on-
gi trummid kaajaS. E>t fi-fa oleks lohuta
ma m. Ce« kisa on sõjas wag«v moraalne
reliv. Tee wõib wiia wastase kabuhirmu ja
panna põgenema. Neegrid ajawad hirmu
peale. Kui eestlased pidasid wabadussõda,
siis enamlased Irvitasid kuuldusi, et EeSti
wäes wõitleivad wärwilised. Teate sappa li-
sati küll julgustmv moraal: Eesti ja Euroo^
^>a omad sõdurid ei taha tõsta kätt enam
lane nxiStu, sellepärast on toodud wcwliinile
wänvilist metõrahiwst. Cl kogu Euroopa
hoiab nõukogude poole, ainult käputäis
miisu kuradeid sõdib wecl ivasiu. s3ee pidi
sisendama sõdurimassi lootust ja lohutust,
kuid tulemused olid waskupidiscd: santosee-
ritud ncegriposad mõjusid deinoraliseeri«
»valt. ??ii et käpuiäiS neegreid suudab soo-
rilada suuri asju.

Poola presidendi küllasõidiipäewal wali--
wl^ Tallinnas iludus'.'Iuuingaiiiia. Piins
on, keS usub, ct siin on tegemist Hariliku
mseljatgiipga, nagu fogu maailmas nüüö
iiäha, ioõi nagu oleks siin tegemist tõesti ilu
tagaajamisega. Kes oskab iveerida salakirja,
see loeb siit wälja monarhistide sepiünss.
ciin lihtsalt walitakje troon! kandidaat £u
päcwaselge, millise trooni jaokZ.

Joa» ,%«>>», P°o!a mononi, ncoririb,
iIubuBtiimngnimo _ „„b ,üi, 0„
bcga u^nbujeä. S,-3 ,m in.Iabufi w«.i.
'u.' 'CC t®6.11;' 'Mi;° foniab joiud, mii olid
)coukogude tungis.
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Nrefident MosekeN esimene abjuiant,
kes saadab presidenti. Okeaniau n? „Pnlonia," m^Sel föidab Posla prefidmt.

Protokolliülem krahw Romer.

10 aastat tagasi.
Jooni poola wababüSwõltlusest.

Kolonel Z. Junkur.
KÄiNMe MÄal lagast leidsid WarS

sawi all aset sündmused, mÄiste tüht-
sus kahtlemata langel* Ae ntwtx
wabariigi piiride ulatus ja wÄHeid
sellepärast kakogü EuOoopaö suure pö»
newusega jälgiti. Täna, kus meie
pealinn end ehtinud on wastu wõtma
Poola Esimest Kodanikku, 'pole' huwi-
txifeta tuletada neist sündmusist meele
mõningaid tähtsamaid episoode.'

Nõukogude töänb-rinde juhataja
Tuhatshewski oli 1920. a. warasuwe
jooksul koondanud oma! jõud suureks
pealetungiks, ja 2. juulil pöördus ta
nende poole päewakäsiM, milles Ütt-
sus new üles uputama PiKudM wa-
lasust pchukstallatud Koola sõjawäe
Zverre.

„üleilmlise rewolutsiooni saatus iu-
leb otsustamisele lääneS," hmidis ta
oma punawäelaste poole, „ja selle Ae-
ilmlise rewÄutsiooni tuli peab enesele
awama teed üle Poola. sumuSeHa!" ^

Ja siis hakkaski see punane lawbin
lukuma edasi läänepoole, ähwarda-des
süüdata põlema dogu Euroopat, HÄ-
witada ära kõiA mimsoo seniseid km-
tuurisaawutusi.

Üksteise järele langesid» enmnilaSte
kätte Poola maakonnad ja linnad,
ning igast wõidust said edasitungivad
Aka weel suuremat ja suuremat hovau.
Juba olid nad wallutanud Brheschei
n/B. (4. 8.), Ostroleka 6. 8.), Mlawa
ja PultuM (11. 8.), ja juba olid nad
jõudnud üsna ligidale WarSsawi wä-
rawatele. . .

Ktlvd juba oli ka tõusnud üles kogu
Poola rahwaS, kinnitades üksmeel-
feft: „Jeshche Polska me wgineta,
poki my zyjemy!" (Pole weel kadunud
AZoo-la, kuni meie Älame).

Juba juuni Npul, ku? Kiwvk alt
Taganemine katastroofiliseks äihwardaS
kujuneda, kutsuti WarSsawiS mu Rii"
gr Kaitsmise Nõukogu (Rada Obrsny
Pan^twa), mis koosnes parlamendi-
saadckutest ja sõjawäellse wõimu esin-
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dajatest. Sellele nõukogule andiö
Seim tävelkku wolituse otsustada tõvki
utt sõjapidamisega km ka rahutegemi-
sega Ähenduses olewaid küsimusi.
- Hiljem nwodustati ka kõikidele era-
kobadele tugmew walltsus, mida ni-
metati RcchwuSliku Kaitse Walitsuseks
(Rzad Odrony Narodowej).

Riigi Kaitsmise^ MlWgu nimel
põöi^ns komendant J. ^ Pllsudski,
Poola wägede Ülemjühvtaja, rahwa
poole üleskutsega, et kõrk meeskodani-
kud, kes relwu kanda suudawad, hada-
ohuZ olewa Isamaa kai-tseK Walge
Kotka lippude alla koonduksid.

Tähendatud üleskutse peale ilmusid
^vabatahtlikult Sõjaministri käsutusse
umbes lOo.OOO meest, ja nendest moo.
dustati 6. juulil eriline Wabatahtlik-
kude Arntee, mille organiseerijaks ja
peaÄrspekborÄs nimetati kindral J.
Haller. See Waöatahtlikkude Armee
aitas mõjuwakt takistada waenlase
edasitungimist, kuna aga oma tagane-
wateSse Ja wasinud wäeosadesse selle
kaudu uut ja tugewat jõudu juure
woolas.

Seda jõudu ei tahtnud ülemjuhata-
ja panna kaalule -asjütult; tema peas
»li walmmud idee waenlasele kittdla
ja häwwrwa hoobi änd-mffelS. See
idee leidis wKljenduse 6. augustil an-
tud ajaloolises käsukirjas, miA algas
peale sõnadega:

„Waenlase kiire edastkmgrmme
meie sisemaale ja. tema ägedad jõu-
pinMused Bugi jõest ületulemiseks
ning WarSsawi peale marssimisM
sunniwad ülemjuhüitust kirde-rlnnet
Wisla liinile tagasi tõmbama ja Wars-
sawi all suurt lahingut waAu wõtma."

Edasi anti käsmirjas teada, et ülem-
juhatus peakaitseliini^s walinud on:
Orzye-Narewi jõed, sillakattega Pul-
tuSki juures WarSsawi sillakaitse —
Wisla jõgi, Beblini sillakaitse —
Wieprzi jõgi, ja edasi löunap. kas Ee-
reti wõi Strypa jügi^

SKÜCattseõ tufemad.
wälisminister.

Marssal Pilsudsl»-

Jaan Latttk —
Seesugune sõnum ajab igakord pere-

rahwa jalule. Uni oit silmist nagu peo-
ga pühitud. Mõtted uitalvad ühest
majanurgast teise ja pmivr^ endamisi
nõu, kuidab saaks waStnwõttu korral-
dada paremini, nii et külalised jääksid
rahule. Wajarahwal on üks soow,
wisaw külalise jalgteele omi wõimeid.
höad bahet aga kas wõi südamest cn-
dast, et mõistku wõõras ja saagu aru.
kuidas teda Hoitakse.

Hommikumaalane on meist mi-tu
korda palawam oma tcgüdcZ ja soowi-
des, tema ohwerdab otseinat toed fffu-
talle ja niisutab ohwri inerega kiila-
lise teed. Et oleks teerada puhas ning
waba.

Meile seda ei oska teha, aga siiski
kinnitrunie külalistele, et tee on lvaba

See uus ra^tseliin jagunes kolmeks
osaks:

a) Põhjas, Saksa piirist kuni Deb-
lini sillakaitseni (ekskl.): b) keskel,
Deb lm ist (inkl.) luati Brody'ni (ekskl.),
ja c) lõunas, Brody'st (nM.) kuni
riigi lõunapiirini.

Rmde põhja ja lõuna osadele aseta-
tud Mägedele tegi ülemjuhataja üles-
andeks ivaenlase edasitungimine seis-
ma panna ja temale kaitselahinAutes
meriseid kaotusi sünnüada. Keskkohale,
Wieprzi jõe alamjooksule, käsliA ta
aga kiirelt koondada manoõwri armee,
mis sealt siis otsusbawa hoobi andmi-
seks heidetud pwi saama Warssawit
ründawa waenlase tiiwale ja seljata
ha.

TagasMnbumim, mw algaS peale
7. augusti ööl, sündis täielikus kor«
ras, misjuures ratsa dri ka autodele
asetatud kattvosad oma arwurikasie
kuulipildujatega pealerShuwale waen«
lasele rassid kaotusi sünnitasid. WarS--
sawi, eos oli aga samal ajal käimas j
kibe kmdluStusteebitamtze tõö, millest ^
wõtsid wabatcchtMM >osa nir mehed
kiur ka naised.

Umber! ovndamine Pii^ täielÄult
Npule wiidama umbes 16. augus-
tiks. Kuid juba 13-dal hakkasid enam-
lased Me jõuga peale tungima, eriti
Radzymmi juured. SelleS suunas saa-
wutajid nad esialgu weel ka kohalÄu,
kuid luba ka wiimast edu.

16. auguSti warahonimikul algasid
Poola 3. ja 4. Armee, Pi-lsudski isikli-
kul juhatusi, Wieprzi jõelt üldist
wastupealetungi, mis suunatud oli
otse põhjapoole, nagu see näidatud
Wrwaloletval skeemil. Waenlasele, kes
Poola peajõud enesel ees avwas ole
wat WarSsawi ja GaZsa piiri waheli«
sel rindel, tuli fee löM ni* ootamatult,

fefjOibit

i
tuurini la täielikuta

I. VEBLMANN.
fifflua, V. Tartu mnt. MM
Õukond! S. Tartu mnt. ä£dm*
Maitserikkad mu trid, õigl. hinnad
IJSHMnnMNnMu

ja puhas. Sõpruse, rahu ja parnnake
soowid^ga on puhaÄcrtud tee ühe rahwa
juurest teise. Kindla-Z-ti ci rahiiÄir
rahwastcwahelised tecd siiZ kunagi, kui
neid nwöd-n kaidakse, kui üks rahuxis
külastab teist.

Külalised tulelmd. WarSti ilmub
silmapiirile Poola laew. Hüüame sõp^
vadale juba kaldalt: kre tulemast!

et ta täi^liKu
ke^i wange (umbes

sattub ja voh-
66.000 meest)

ning Msugust materjali (231 suurtük
ki, 1.032 raÄ. kuulip. jne.) maha jat
tes kiirelt taganema hakkas.
Nii jäid siis Tuhatshewski soowid ja

ennuiZdused täide minemata, kuna poo-
lakate üksmeelne wastupanu ja ko-
mendant PilsudÄi juytimisssawuS
WiÄa kallastel korda saatsid selle ime,
selle „(&£& nad WkSla, mida nÜÜd ko-
gu Eurooipa tänuga mälestada wõib.

tam

õiget pidutuju saavutata ainult siis, kui suitsetate lammik-p. bcroua

Mikaado
25 tükki — 25 senti

Meie vabrikus tarvitatakse ainult kõrgeväär
tuslikke ja värskeid tubakaid, selie tõttu on
saadused tarvitajate poolt väga nõuetavad.

MMew A. Anton & Ko.

Tarvitage
kord 4 nädalat järgimööda Chio-
rodont hambapastat ja vaadake
siis kui valged Teie hambad

välja näevad.
CHLORODONT hambapasta pubastal
hambad ja suu, ilma kallile hambaläi-
kclc kahju tegemata. ^ Teised hamba-
ravitsemise abinõud ei saa anda Teile
paremaid teeneid, kui CHLORODONT
hambapasta, mille värskendav pipar
mündi maitse veel kaua peale tarvita
mist jätab suhu värskuse ja puhtus?

tunde.

Saadaval igalpool.

Chlorodont



]. Puhk & Pöiad

Uuem, moodsam la valmlstus]6ulisem
suurveski Eestis.

Viija ja koloniaalkaupade suurmQQgl laod.
General Motorsi autoesindused.

■ - > .

Peakontor: Tallinn, Rannavärava pst.- nr. 21;
Kontorid: Tartus, Narvas, Pärnus, Viljandis, Valgas,

Petseris, Rakveres, Tapal, Nõmmel, Türil,
Võhmas, Abjas.

Parimad ostukohad kauDluslele

Kuulsad Chevrolet, Bulck ia
General Motorsi autod.

Eesti Mnplns
JL RrlsUimson
.lialevl" kauMoonej
Tel. 309-58. Veneturg 2

IfC
Laos alati saadavalt

IllWIIlll
Lamb & Flag.
vask-, allumiinium-, tsink- ja
poolahõbeplekki, vasktorusid
vasklatte, vasktraati, vask
kardina stangesid ja

nikkel
voodiosasid

Pakume oma rikkalikust laost

tasku-, käe-, seina- la firatsskelli,
samuti ka

kuld-, hõbe- la krlstallaslu
^odavate hindadega

f®*50®® O-O. J. RUBIN
ImmmmmmmammJsaU Viru 17. Asutatud 1880 a.

Värske saadetisI

perga miini ja
pergawenli

rullides |a poognates.

V
K-ü. ..Rahvaülikooli"

kauplused Tallinnas
Harju tän. 48, omas majas, tel. 24-49;
Jaani tn. 6, pangamajas, tel, 6-66, ja 30-67.

..«vaba Maa"

POLISH TRflNSflTLflNTIC SHIPPING CO. LTD, j
0 DYNl/f R MERICft LINE
Järjekorraline reisijate- ja kaubaühendus

NEW-YORK'i ja KflNflDfl'ga
kahekruvi posti- ja reisijate-aurikutega

.Polonia"
~K osciuszko"

„P ulaski
Teadete järele prahi- ja sõidupiletite hindade kohta palutakse pöörata
United Baltic Corporation Estonian flgency poole

(R. KINGHORN — PEAESINDAJA EESTIS)

ii

Lai tän. 41, Tallinn Tel. 22-34,

Dr. b. MM Dr. v. Reni
H a a v a b a i g a s e d.

Keslt-Iiira tn. 6
(endine Kirikuaia t.) Kesk-
haigemaja vastas. Kõnet.
3—5. Telef. (20)2-86.

Dr. K. Rist
SISEHAIGÜSED.

Röntgeni- ja elektrikabinett.
LäbiTalgustused ja ülesvõt
ted. Diatermia. Kõrgustiku-

päike.
Yastuv. kl. 10—12 ja 4—6.

Uus tän. 7. Tel. (2)15-79.

Minu kõnet, nüüd li—12 ja
5-7

li.
Sisehaigused;

Suur Karja 9. (Luupi maja.)
Tele!. 15-80.

Võtan We tialgeld
vasta

SIL3IAAKST
Viru tän. 15. Kõnetr. 7—92.

Dr. Ch. Sack
Kõrva-, nina ja kurguhaigused

Suur Karja 15.
Telef. (2) 31-36.

Vastuvõtt kl. 9—10 ja 4—6.

Sise-, eriti mao ja sool-
tehaigused.

Vastur. kl. 10—12 ja 4—6.
Pikk t. 9. Uus tel. 434-49.

Viru t. 12, kort. 1.
(Singeri kaupluse majas)

S. DREYER
Vastuvõtt 9—2 ja 4—7.

Linna- ja riigiteenijatele taksi
järgi.

Tagasi jõudnud
Hambaarst

ANNA AHITAH
Viru tän. 13, krt. 2.

Tel. (2)25-17. Vastuv. 10—2
ja 4—7. •' ;

Peenike
hui niit

ühekordne, valge väljamaa-
villast lõng rätikute ja kanga
koe jaoks 250 s. nael (4C0 gr.)
ja igat seltsi teist lõnga,
lambavillu ning vatti

müüb
igal arvul vabriku hinnaga

M. Teslon'i
villatõöstus,

Harju tän. 45. Sissekäik
Müürivahe 2.

Dr. L Prisont
Hambaarstini ise kabineti.

Kunsthambad. Suuhaigused.
Viru tn. 8. krt. 3.

Vastuv. kl. 10—1 ja 4—7.

Dr. Itorry Dreyer
Naha-, põie- ja suguhaigused

Viru t.12 k. 3,
(Singeri kaupluse majas)

Tel. (2)32-72. Kl. 10—1; 5—8
Pühapäeval kl. 11—12.

Tagasi jõudnud
Of. J. Brasciilnsky
Mao-, soolte- ja ainete-

vahetuse haigused
Lembitu t. 23, krt. 4.

tel. (2) 12-64.
(Knüpferi kliiniku vastas.)
Vastuv. kella 9—10 ja 4—6.

Vü Hr
Harju t. 44, „Kuld Lõvi"

kõrval
müüb väga odavalt klaasi ja

peegleid igaks otstarbeks.
Vaateaknaklaasi igas suuruses

Telefon 656.

Tarvitatud

headel tingimustel müüa.
Tallinn, Rannavärava

puiestee 21.

Võhmas
Üürile anda

äririKumld
hSsti käidavas kohas, soovi-
korral maja müüa. Teateid
saab Võhma, Vaksali tänav,
majaomanik Jaanson.

KMlIlWm>IIItR«th.
Rüütli ja Harju tän. nurgal
nr. 32, !. 11. Sissekäik Rüütli
t. Otsustan saatust 5äsjoonte,
käekirja ja päewapildl järele.
Wastuwõlmine ärip. kl. 10—7
ja pühapäeival kella 12—2.

oWABA NAA1*
on mOögil Igas raud
teejaamas,

VÕRU KESTI PÕLLUMEESTE SELTSI
Põllumajanduse-, tööstuse-, kauban-
— duse- ja käsitöö- —

peetakse" 13., 14. ja 15. septembril 1930 a.
Võru linnas, näituse aias, oma ruumides.
Näitusel jagatakse auhindadeks kuld-, hõbe- ja bronks-
aurahasid, kaunistatud kiituskirju ja sula raha 250.000 s.
Näiiusele väljapanekute ülesandmise viimaseks tähtajaks

on 6. september 1930 a.
Lähemaid teateid näituse kohta annab ja ülesandmisi
võtab vastu Võrus, Põllumeeste Seltsi sekretär Joh. Keiss
-— Võru maavalitsus, telefon Võru 23 ja ajaleht »Llu"

Võrus, Jüri tän. 30, telefon Võru 196.
Võru Eesti Põllumeeste Selts.

Katuseplekk
Rootsi-Vene-Inglise.

Suur väljavalik. Soodsad hinnad.
A.-S. WENNAD KIHBERG,

' Rüütli tän. 4. Tel. 428-17.

Lumivalgeks ja Õrnaks saab pesu ainult

pesusIns.^OKOLT läbi
Saadaval igalpool.

Suure tagavara tõttu müüme

10-30 prots. iiinntmlnntašu
suures valikus moodsaid

tapeete
Tapeediäri

O-O. „PHONIX"
Vana Posti tän. 8

ET® Hästi riietatud daam näeb uues kleidis .V
. ainult siis kena välja, kui tellite korsette

g £j g viimaste Pariisi ia Ameerika mo- >
deilide järgi

"M-me Ziwiani luurest
Müürivahe 30, tel. 14-97.

v> -I
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rr—,ur au. aug. iuiiU. Wiv.l

„£ofo|
Laupäewal

Lil
^ r Gtttynta, 8. onguõtll. Presidcn!

kogu esimehe Slawcki saatel lät? nr
salut?erisid 21 pauquga. Rohkcar>I

Kell 23,30 hiiwas „Polvm'a"

Poola ajakirjanikus
saabusid.

Poola ajakirjanikud saabusid £at|
na eile hommiluse kiirrongiga. ^ti
need, kellest me juba wareiu oleme t|
tanud: lirad St. 'Poraj-^vMm^N.
Ewert, (š. von Rücker, A. Iarothm^
Okulicz. Pleskaczewski, ^t. Älubac,
nek ja ^'oöciaklow^i. Aiatn'jan'!u^
ga tuli ühes Poola wälismiuicleel
m\ presse chefi abi Drymmcr. Raud!
jaania olid tulnud külalisi wastu
ma Poola jaadit Libicki, wülisnni
teeriumi ajakirjanduse büroo juhal
G. Meri, juriidilise büroo juhas
Hainan, Poola saatkonna liikmed,
kirjanikkude Liidu esimees H. Moor!
kõikide Tallinna lehtede toimeti
esindajad ja „Eta" toimtaja Audoim

Sama rongiga saabusid Riiast
nakas Sinas'e" toimetaja Pakuliz
„Ehicago Tribune" korrespondent
Tay.

Poola külalised paigutati Tortcritj
„ St uid Lõwi" wõõrastemajja. Pj
ühist kohwi tegid Poola ajakirjalt^
wisiidi, Poola saadikule minister
bickile, walisminister Lattikule ja
gikogu esimehele K. Einbundile, !c
Eesti-Poola sõprusühingu esiinel^
Riigikogu esimees annetas igale ajc
janikule Eesti-Poola albumi, mis üj
gu poolt Poola presidendi külask^
puhul wälja antud.

Kell Y^2 andis walisuiinisteeril
ajakirjanduse büroo juhataja tülali/
eine .seltskondlikus Majas". Lhl
olid külalised palutud kooswiibim^
„Gloria Palace'i".
Wälisriikidc saadiku!
presidendi-pidustust>
Poola presidendi külaskäigu pu^

on Tallinna sõitnud rida Eestis
diteeritud wölisriikide saadikuid,
alaline asukoht on kas Riias, öelsij
wõi Warssawis. Tallinna on
jõudnud: Ameerika saadik Colc-
Taani saadik F. de Lerche, Norra!
dik Jakhelln, Hispaania saadik A
Avila, Jugoslaawia charge' d'asf^
Peliwanowitsh, Ungari esindaja

' Iungerth, Türgi esindaja Ibrahim!
man-Bey, Rumeenia charge d'ass^
M. R. Cturdza.

Eile hommikul saabus paawsli
sius Riias Zecchini ja Inglise
d'asfaires.

Eesti wälissaadikukest wõtaiva^
dustustest osa Poola saadik Warsi
K. Toser ja saadik Riias E. Wirgo>
wecdab kodumaal oma puhkcaega.
Auwäraw Poola prej

dendile Pirital.
pirita Kaunistamise ftlts ja

diselts ,.Kalew" korraldawad ^
presidendi läbisõidu puhul Pi^
Wiimsi N. augustil pool wii-
lõunat kõrgele külaiisclc tcnvit^
rcmoonia.

Keset Pirita silda püstitatalu,
nilutega ja lippudega kaunis
auwäraw. Silla linnapoolses
K«l«wi malelvkoud terwitab ortej
külvist.
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•STI PÕLLUMEESTE SELTSI

lajanduse-, tööstuse-, kauban
duse- ja käsitöö- —

|3., 14. Ja 15. septembril 1930 a.
(, näituse alas, oma ruumides.
ikse auhindadeks kuld-, hõbe- ja bronks-
lnistatud kiituskirju ja sufa raha 250.000 s.
apanekute ülesandmise viimaseks tähtajaks
on 6. september 1930 a.

[leid näituse kohta annab ja ülesandmist
3rus, Põllumeeste Seltsi sekretär Joh. Kciss
ralitsus, telefon Võru 23 ja ajaleht xElu"

Jüri tän. 30, telefon Võru 196.
fõru Eesti Põllumeeste Selts.

Useplekk
Rootsi-Vene-Inglise.

kvallk. Soodsad hinnad.
ENNAD KIMBERG,

[Rüütli tän. 4. Tel. 428-17.

«oi

'OKOL4

|algcks ja Õrnaks saab pesu ainult

nSOKOLT' W
Saadaval igalpool.

ire tagavara tõttu müüma

prols. innnnolanffusesa
jures valikus moodsaid

peete
Tapeediärl

mPHÖNIX"
Vana Posti tän. 8

riietatud daam näeb uues kleidis .2
siis kena välja, kui tellite korsette

b Pariisi ia Ameerika mo- >
delllde Järgi s~

Ziwiani Juurest f-
Müürivahe 30, tel. 14-97. jjj

w J

,.vt.yaKUHi, au. aug. it)3ü. Nr. 185. „SFW nN M n a"

„polonia" teel Tallinna.
Laupäewal saabusid üheksa Poola ajakirjanikku.

Linn seab end pidurüüsse.
j, 8. augustil. Presidendi craroug saabus Gdynia kaile kell 19.15. President Äloscicki ministrite nõn-

wgu esimehe Slaweki saatel läks aukompanii eest mööda. Orkester mängis Poola hümni. Sõjasadamii kahurid
salntsrrisid 21 pauguga. Rohkearwulise publiku auawalduste saatel läks vrcsideut aurik ..Vvlouia" vardale.

Äcll 23,30 hiiwas „Polonia" a»kru, alates teekonda Tallinna poole

^•Jasr - -

lito SBaltimera (ainete.

Poola ajakirjanikud Tallinna peajaama esisel.

Poola ajakirjanikud
saabusid.

Poola ajakirjanikud saabusid Tallin-
na eile hommikuse kiirrongiga. Tulid
need, kellest me juba warem oleme tea-
tanud: hrad St. 'Poraj-Kozminski, L.
Cwert, E. von Rücker, B. Jarochowski,
Okulicz, Pleskaczewski, St. Aubac, Bi-
ml ja KosciMowÄi. Ajakirjanittu^-
ga tuli ühes Poola wälisministeerin-
mi presse chefi abi Drymmer. Raudtee-
jaama olid tulnud külalisi wastu wõt-
ma Poola saadik Libicki, wälisminis-!
teermmi ajakirjanduse büroo juhataja^
G. Meri, juriidilise büroo juhataja^
Haman, Poola saatkonna liikmed, Aja-
kirjanikkude Liidu esimees H. Moorson.
kõikide Tallinna lehtede toimetuste
esindajad ja „Eta" toimtaja Audowa. .

Sama rongiga saabusid Riiast „Jau-
nakas Sinas'e" toimetaja Bakulis ja
„Ehicago Tribune" korrespondent D.
Day.

Poola külalised paigutati korteritesse
„Knld Lõwi" wõõrastemajja. Peale
ühist kahwi tegid Poola ajakirjanikud
wifiidi, Poola saadikule minister Li-
bickile, walisminister Lattiknle ja rii
gikogu esimehele K. Einbundile, kes on
Eesti-Poola sõprusühingu esimeheks.
Riigikogu esimees annetas igale ajakir-
janiknle Eesti-Poola albumi, mis ühin-
gu poolt Poola presidendi külaskäigu
puhul wälja antud.

Kell ^2 andis ^välisministeeriumi
ajakirjanduse büroo juhataja külalistele
eine „Seltskondlikns Majas". Õhtuks
olid külalised palutud kooswiibimisele
„Gloria Palace'i".
Wälisriikidc saadikud
prestdendi-pidustustel.
Poola presidendi külaskäigu puhuks

on Tallinna sõitnud rida Eestis akre-
diteeritud wälisriikide saadikuid, kelle
alaline asukoht on kas Riias, Helsingis
wõi Warssawis. Tallinna on juba
jõudnud: Ameerika saadik Coleman,
Taani saadik F. de Lerche, Norra saa-
dii Jakhelln, Hispaania saadik M. de
Avila, Jngoslaawia charge' d'asfaires
Peliwanowitsh,. Ungari esindaja Dr.
Jnngerth, Türgi esindaja Jbrahim Os-
man-Bey, Rumeenia charge d'afsaire?
M. R. Stnrdza.

Eile hommikul saabus paawsti nunt-
sius Riias Zecchini ja Inglise charge
d'assaires.

Eesti wälissaadikutest wõtawad Pi
dustustest osa Poola saadik Warssawis
K. Tofer ja saadik Riias E. Wirgo, keS
wcedab kodumaal oma puhkeaega.
Auwäraw Poola presi

dendile Pirital.
Pirita Kaunistmnise selts ja spor

diselts „Kalew" korraldawad Poola
presidendi läbisõidu puhul Piritalt
Wiimsi 11. augustil pock wiis peale
lõunat kõrgele küla>liMe tenvitustse-
remoonia.

Keset Pirita silda süstita taikse wa-
niku-tega ja lippudega kaunistatud
auwäraw. Silla «linnaspoo^cs o-tsas
Mlewi nialewkond terwitab orkestriga

Pidustuste kawa.
Kaks päewa, mil Poola president wiibib

külaskäigul Eestis, on jaotatud järgmiselt:
Pühap. 10. augustil:

Kell 11 — saabumine ja pidulik sõit fa-
damast Kadrioru lossi.

5lell 12.15 — wälissaadikutc esitlus Kadri-
oru lossis.

Kell 13.30 — intiimcine riigiwancma juu-
res ja wälisminiftri eine Poola wälismi-
nlftrr auks.

Kell 13 — delegatsioonide wastuwõtt
Kadrioru lossis.

Kell 16 — wastuwõtt raekojas.
Kell 16.30 — Poola saatkonna külasta

mine.
Kell 18.45 — galadinee Kadrioru kossis.
Kell 22 — wastuwõtt Kadrioru lossis.

11. a o g » s t il.
Kell 11.50 — paraad WabMlsplatsil.
üell 13.30 — tine riigikogu esimehe poolt.
Kell 16.30 — wäljasõit linnast — kindr.

J. Laidoneri külastamine.
Kell 19.30 — dinee Poola saatkonnas.
Kell 22 — wastuwõtt presidendi lacwal.
Ulewaltoodud kamale tuleb juurde lisa-

da, et Poola presidenti tulcwad tõrwikute
rongikäigus Kadriorgu terwitama kaitseliit-
lased kell 11 õhtul.

Presidendi saabumisel sadamasse jääb
publikule wabwks Kaupmehe sild, wälja ar-
watud silla algus ja Baikowi sild, kuhu pealt-
waatajaid lastakse ainult kuni kella Iv-ni.

Presidendi ja riigiwanema sõit läbi liu-
na sünnib sama marshruudi järele, kui
Rootsi kuninga klilaskäigu ajalgi.

Kui Mündi tänawat täna hommikuks ei
suudeta wabastada ehitustelingutest, pööra-
takse Kinga tänama kaudu Raekoja platsile.

Piihapäcwcrl lõuna paiku tuuakse Poola
laewad reidilt sadamasse. Publik wõib sõja-
laewadele minna pühap. ja esmasp. kella
3—5 p. k.
Poola presidendi poolt

antawale randile
kutsutuile palutakse teatada: Kuna „Polo-
nia" mitte reidile ei jää, waid sadamasse
tuuakse, palutakse kõiki presidendi raudike
kutsutuid koguneda Kaupmehe sillal 11. au-
gusti õhtul kell 22.20.

Pealinna tänawatel
woogab wõõrastwerd
Tall. tännwatesse on segunenud praegu

palju wõõrast eleiuenti, mistõttu täna-
wapilt on muutumid kuidagi pidulikuks
ja wärwikaks^. Palju punaseid pükse.
Need on Tartust siia saabunud ratsa-
uiehed. Pikki haljaid mõõke. Need teki-
tawad meeleolu mingist pidulikust, mis
saabumas. On tunda pidu lõhna. Daa-
mid aimawad seda wift isegi kahekord-
selt, ega nende silmad muidu nii nnis-
tawalt sära, sihtides kübarate alt nh-
keis wörmes ratsaiväelasi.' Kawalere,
kel püksid jalas punased nagu ' tuMec-
gid.

Eksootilist werd woogab me põhja-
maiseil tänamas. Musti ja poolmuSti

Pvvla saadik Libicki omas töötoa?.

.Poola-Eesti sõprus wõidab köit' ta-, Mitte ainnlt poliitilised toeoludV iüülUUl)- lüli IUS \
kistused — lvõidab rahwuse, fcclc, fau*
Mise wahe, oelanvannsed. Sügawaid
juuri lvõtnud Poola demokratism,
põhjenedes waneinawl fobaii^fuõigiiS-
tel ja wabaduse eesõigustel, mõistab
Eesti dem-okrQatsllst. Maal ja lvabri-
kus fööhilmit Poola rahwasi tõmbab
instinktiiwselt selle rahwa pool>o, kes
kõik saalvutaiArd aim tööga.

ja
mõigus ei sunni merd ü!e Baltimcre
laiuÄr sõbralillu kätt ulatama C^ötr
suursuguscl<> > mhivale, wa:d seda
sunnib sügaw tung — fitbaiuc tung.

Kaurad Libicki,
Poola saadik Ect-lii

Miks oleme sõöraõ.
„Waba Maa le" kirjutanud Tade:ch Holowko.
Poola wälisministeerinmi Ida osakonna

juhataja.
sugused, kõikidel ou sama õigus ja sa.
mad lohiiõtused rahmuste suures peres.Heanreelega wõtan täna uuesti sõna

„Waba Maa" wLergudel, mitte Mars-
sawi korrespondendiks inina aastata
eest otiu, inforinatsiooue saates Poola
oludest.

To-l ajal tundsid Poola ja Eesti
seltskonnad ükÄ^ist wäho, wäike oli
nende huwi teise riigi siseolude waötu.
Tänapäew wõime meie, Poola-Ecsti
lähenemise poolehoidjad, uhkusega waa-

Seda aadet tahab teeuida Rahwaste-
liit ja seda aadet Eesti ja Poola mitte
annilt teeuiwad, waid ou ühtlasi ka te-
ma paremaks wäljcndataks ja tõlgitse-
jaks.

Meie sõprus ei sisalda eneses mingit
hädaohtu kellelegi, sest armastades oma
iseseiswust ja uõudec temale kohast lu-

stameueegrei^. Neeger pole pealiuuale enam,^^ täidesaad. tööd: Eesti jo Poola on gupidamdist, meie hindame ja austan
uudisek.', kuid rahwav wahib teda siiski suured sõbrad, otsekohesed ja sü-.iõitide teiste rahwaste ivabadust ja is

„Sõduri" ja „Kaitse
Kodu" Poola numbrid.
Poola presidendi küllasõidu puhul on il-

munud „Södur>i" ja „K«iIse Kodu" erili^d
Poola numbrid rikkaliku sisuga. Kummagi
ajakirja ^ erinumbrid tooivad rohkesti il-
lustrotsioone, alates Poola prosidendi ja
riigivanema Mtldega. Sisustik on wäga
mitmekesine. „Sõduris" leidub artikleid —
esiteks Poole presidendist fui riigimehest ja
teadlasest, siis Poola kaitsewäest, ajaloost
ja Eesti-Poola suhetest minewikus ja
pr<iegu. „Kaiitse Üodu" toob esikohal riigi-
limitema O. Strandmaui ja Poola presi
dendi J. Äkoseicki poM ajakirjale läkitatud
inõuerealised tmrljendus<?d käesoleiva^ külas-
käigu puhul. Poola presidendi läkituses lei-
dub muuseas lause — „Eesti«Pooia käepi-
gistust ei suuda teegi lahutada". Järgne-
wad artMid Poola wälismiuistrilt, EeSti
umliÄnillistrilt, kaitseimuistrilt, Poola saa-
dikult. Poola senatilmarssaliK prof. Ezy-
mauskM ja rida kirjutusi Poola arengust
ja eriti Poola osast Eesti ajaloos.

suure huwiga. Seni wõiS Tallinnas
näha ncegrit-maadlejat, keS liikus tä-
nawail- aeglaselt majesteetliku sammu-
ga, nagu kõik rängad kaelamurdjad.
Seda turjakat musta meest waadates
nii mõnigi pealinna kodanik tundis
headmeelt, et tema ei wiibi üksi musta-
de hulgas, waid must wiibib üksi wal-
gete seas. Neegrit nähes tuntakse pisut»
hirmu. Miks? Meis elustuwad õudsed!
pildid manast ajast, kus mustad sõid
walgeid. Meie oleme ajast maha jää-
uud. Neegrid on nüüd kultuurilised
härrad. Ameerikas on nüüd osad pea-
aegn muutunud. Seal on walged metsi-
kumad. Alustad waataivad hirmnmäri-
naga walgeile, kartes omakohut. . .

Mustad on õilsa hingega kultuurini-
mesed. Meie oleme seni näinud ainult
maadlejaid. Nüüd luõiine näha neegri-
test näitleiaiÄ. Oleme näinud seni
mehi. Nüüd wõime näha neegri-
daame. ' „Mustad õied" tekita-
wad tänawatel suurt elewust. Rahwas
jääb kõikjal seisma, jääb waatama.
Sihwakad hästiriietatud härrad, sih-
wakad daamid. Pealinna daamid waa-
tawad neegridaame kritiseeriwalt sa
murrawad pead, mis puudriga need
end puuderdawad — kas mustaga?
Kas need ka puuastawad? Must nägu
ees muutmatu nagu mask. Sihukesega
on hea marjata oma siseilma. Daamid

i,e
damlikud, kes hästi teineteist tuuuemad.l seiswust.
austawad, hiudawad. See sõprus on j Kaitstes lininfc weretilgani iga ja-
seda enam wäärt, et ta suursugustest^ lalätt kodumaa piuda, ei taha meie
tunnetest juhitud. Selle sõpruse aluseks
ou ühine sügaw tung iseseisew olla.

Me tahame wabad, iseseiswad riigid j reas, keS rahu ja rahwaste leplikku koos

naabritelt jalatäitki ueude maad.
Seisame sellepärast ueude rahwaste

olla ja tahame, et meie õigus iseseiswuse
peale igal pool lugupidamist leiaks.

Oleme ju meie Läti, Soome, Leedu,
Tshehhoslowakkia kõrwal rahwuswahe-
lise ajaloolise keti lülideks ühe lihtsa,
kuid nii kõrge tõe alusel, et igal rahwak
hoolimata tema arwust ja territooriu-
mist õigus ou iseseisew olla.

Nagu 19. aastasada oli wõitlusajaks
üheõigusluse ja kodauikuwabaduse eest
igaühe inimese jaoks tema päritolu,
usutunnistuse ja rahwnse Peale waata-^ parematele
mata, nii on 20. aastasada rahwaste wastn.

elu austawad tui kõige suuremat ivoo-
riist.

Omame ühtlaseid püüdeid, mis lähe-
wad ühes ja samas suunas.

Ta hai.'e wiia oma riigid kõr-
geima kultuuri, hariduse ja heakäekäigu
astmele.

Meie tahame, et uad oleksid eeskn-
jnks deniolraatia alal,- et uad sammul-
sid iuimesoo esimestes ridades, kes
omalt Poolt wahetpidamata tõttab ikka

ja heledami'ele aegadele

wabaduse ja üheõigusluse idee wõidu-
ajaks. Täua ei ole ja ei pea olema suu-
ri ja wäikseid rahwaid — kõik on ühe-

See meid üheudab ja ou meie otseko-
hese, suure sõpruse aluseks.

lepa uu kesk muruplntsi clawcitest lilledest
lonilüiic-eritiid ümarik waip-pcen,ir, Wswa-
takud erilistest 7—S liiki ivaibataimedest.
Selle 1'illopuhmaötiku kõrgemal tipul waasis
asub suur lopsakas palm'. Tähendatud aiu-
sa peenra loomiseks on tarwitatud

miljon nelisada taime.
Loõsieelse muru teistele osadele, jalgteede
pilrjoonte ^lähedusesse, on mitmewürwilis-
test lilledest raja tn d rohtesti õipe mitmekn-
julisi kauneid wähemaid peenraid sa Puh-
mast ikke. stõige selle õitemere domineeri-

leiawad kahtleniata, et ueegridaamid ei w<rls tviinvits on punane, ivalge ja teised
ole ilusad. >

Pisut teisel arwamisel on mehed.
Nad leiawad mustagi wõluwaks.
sootiliue weri.

asctatawad
P o o la - Ee S ti ra hm u m rwid.

Lossi wastu kõiiuitee algule
suured Poola ja Eesti riigiwapid, miS

. . _ | launiSiaialse olawate lilledega, olid'julm
Neegrid tekitawad mõt- kuuris iMlmis ja need toodatje laupäewal

teid, tuudeid ja kõueaiuet. ' > kohale. Lossi avastas, üle muruplatsi asu-
Pealinna tänawatesse on segunenud l pui^vti!litt-ed illumnicerilakse lieuaaali-. .. r.c tuledeaa, Ul!s sarama lootvad pübapäew.1>»l>« »r»mi° lnlaimmestc Iw-iul>d, I-Sish,.,l II! li-laiis.Mdu ja teiste

tulnud maawaikusest, wiliapõldndelt.! satsioonide poolt korraldatama tõnvi-lrongi-

on aednik hra Torim
Prowintsi kaitseliitlasi liikumas kõikjal, käigu ajal.^
näod tõsised, walged sidemed üucher kä- Erilist osawust.. nuidauudsiwarre.

Nemadki wajutawad täuawatele oma
pitsati. Tänawapilt on kõigiti .wärwi-
küllane ja kirju. Ja Pidulik.

Milfon nelisada lilii.
Kadrioru loss ja park pidurüüs.

Kniftl Poola presidendi wastuwõtuks kõik
korrcilduslööd meel alles pooleli, tntwns-
tas Kadrioru pargi sa sealse lossi aednik
hra Torim ajalehsinehi juba reede õhtupoo-
tel sellega, mis tema poolt sellel alal seni
ära teha suudetud.

lossi aia kaunistamisel
lilledega. Hliwitawa mustri järele rajatud
peenardel leidub astrite, begooniate, nelki-
de ja Paljude teiste seas ka haruldasi sa
kalleid tilli. Lossiaias leidub ka lümucid
sorte' suuremaid puid.

Võrreldes läinud aastast Rootsi kuninga
aegi st. '

lossi sisemust
praegusega, on.lossis mõned ümbevpaigu-
tiised ette wõetnd. Preside-ndr ruumid asu-
ivad endiselt lossi paremas tiiwas — mere
poolses otsas, knid magamistoad on esiine-

Lossiesisel plalftl tõmbab kõigepealt tähe- selt korralt teisele üle tviidud. Seega jäi

alumisele korrale Presidendi salong, kabi
neti sa ooteruum, luna teisel korral eraldi
magamistoad presidendile ja tema pojade,
ning wastmvõtmiSiiiba

Lossi linnapoolses osas on endiselt r:i-
giuxrnema ruumid, kuid tema on end kokku
tõmmanud paari ruumi, sättes ruumika
salongi, kabineti ja mitmed teised ruumid
külaliste kasutusesse.

Awarat par-iadsaali dekoreerimad suur
laemaal ja teiied stulptnurilustnsed. Caa-
lift paremat latt wiib presidendi salongi,
kus tuldlollakad tapeedid sa ampiirsiiili
mööbel. Iürgneivad kabinett sa ooier.lum.
Terwe lossi mööbel on enamitus punasest
-pilust, mis sobib ehituse waua laadiga.
Kuid ou ta nlsikuid heledaid tubade si.'se-
seadeid. Seintel igalpool üle lossi rohkesri
maalisid, milledest suurem osa ivana tl^s-
silakooli meistrite ja Balti wauamcistrite
tõid. Leidub aga ka Eesti tuiisiuittilde
uuemaid töid.—Presidendi magamistoas
on peale stiilse biedermcieri moodi ja tuul-
sa madouna-maali põrandal Meel eht persia
>vmp, mis ma Isa b miljon seliti.

Saal ja la teised ruumid ou elatvlillede-
ga rohkesti lauuistatud. Igalpool ti-mued
ja^ kümned waasid Eesti s.i'Poola rahwus-
wärwi lilli. Saali lamiu upub otse lille-
deSse.

Leedu jälgib Poola prest-
dendi Tallinna sõitu.

Kaunas, 9. augustil. Kogu Leedu
ajakirjandus, nii walitsusmcelue kui fa
wastasriudlik, toob teateid Poola pre-
sideudi sõidust Talliuua. Samal ajal
toowad lehed teateid Leedu lendurite
e^lseiswast külaskäigust Moskwasse.



10 wW ft H

Soomes wcllitakse surwe all.
Lajmalased ei taha lasta kommunistidel ja sotsel hääli anda.

Koonduserakond nõuab korrektset kihutustööd.
Hrlsi« si, S. ««gvStll. „S»ome« Sosialidemokraattil" o« korda läinud kätte saada ja awaldada „Suomen

Lukk»" fakmNgkirj», millest sclgAb muu seas järgmist: „S«oMeu Lukko" ühes Lapua liikumise juhatusega loob
eelseisvateks ed«Sk«»«a walimisteks üle riigi oma erilise korralduse, kellel- iga kümne hääleõigusliku kodaniku
kohta sleks oma kindel usaldusmees. Selle ülesandeks ort hoolt kanda, et ükski walija, kes asub kommunistide-
wastRferd seadusi p»»ldawal seisukohal, oma häält andmata ei jätaks. Kõiki neid walijaid aga, kellest ou arwata, et
nad wetawah komuuruiste wsi sotsialiste, peawad usaldusmehed püüdma walimistest eemale hoida.

A^^AAAAWtAAAAAAAAAAAAAAA

Pühapaetval, 10. aug. 1930. Nr. 185-

leiMWUkiMle pundi Toitus olus.
Korraldatakse ühismüüki.

majoones tulewad ühismüügile rul^>
oder ja nisu. Ühtlasi tuleb teha roh-

linnaelanikud

r Helsingi, 8. augustil. Edumeelsete
drakomm keskkomitee pidas oma koos-
olekut, kiites heaks ja otsustades awal-
dada järgmise teadaande: Eesmärki-

ja kodanikke tegutsema tähendatud ees
märkide kasuks. Seejuures peab keskliit
tingimata tarwilikuks, et kõnes ja kirjas
tarwitamata jäetaks kõik niisugused

deks, millistele eelseiswatel walimtstelj mõtteavaldused, mis wõiksid tekitada
tuleb püüda, on kommunismi lämma
tamifeks tarwisminewate seaduste kõr-
wal sisemise rahu ja walitsuse autori-
teedi uuesti jaluleseadmine ning demo-
kraatliku riigikorra alalhoidmine. Tä-
hendatud isamaaliste eesmärkide saa-
wutamiseks wõiwad erakonna korral-
dused walimisringkondades walimislii-
tu astuda teiste erakondadega, kes
püüawad samasuguste eesmärkide poo-
le. Liituda tuleb aga üksi siis, kui sellest
loota wõib walimistest osawõtmise suu-
renemist ja kui walimistehnilises kor-
ralduses teostatakse õiglane tasakaal.
Keskkomitee peab seejuures lihtlast en-

lahkhelisid ja wastolusid mitmesugus-
tesse erakondlikkudesse rühmitustesse
kuuluwate isamaaliste olluste wahel.
Tähendatud aluselt wälja minnes
leiab keskliit, et seisukord kohustab kõiki
kodanlisi erakondi liituma üheks isa-
maaliseks walimisliiduks üle kogu maa.

kusjuures niisuguse liidu kandidaadid
peaksid tõotama, et nad toetawad kom-
munistidewastaste eelnõude seaduseks-
saamist, millised laialisaadetud edus-
kuunas üle uute walimiste seisma hää-
letati. Wiimast tingimust peab keskliit
tarwilikuks toonitada eriti sellepärast,
et ta ei näe praegusel silmapilgul min-
git muud wõimalust seisukorra seadusli-
kuks lahendamiseks, kui ainult tähenda-
tud seaduste wastuwõtmisS;

Terawilja ühismüügi keskkorralduse
loomeeks oli läinud reedel Tartus
kokku kutsutud E. terawiljaühisuse awa-
mise koosolek. Koosolek peeti Tartu
põllumeeste kodu ruumes, kust põllu-
mehi rohkesti osa wõttis.

Awas koosoleku hra O. Pärlin, üht-
lasi selgitades asutatawa ühisuse ots-
tarwet — et põllumehed saaksid ilma
wahetalitajateta terawilja müügile
saata. Kokkukutsuja komisjoni poolt oli
ka ühisuse põhikiri toalja töötatud, mis

isise- ja bchtuministri poolt registreeri-
' tud.

Ühisus tahab kiirelt tegutsema ha-
kata ja enesele wõtta sõjawäe kui ka
linnade Maiustamise terawiljaga. Es-

Soome-Saksa eralepiugu
sõlmimine nurjus.

Berliin, 8. augustil, Wolfsi büroo
teatab: Satsa-Soome erawiisilistes
majanduslikkudes läbirääkimistes

^ Soome wõi ja juustu fisseweo lepin-
dast mõistetawaks, et walimisliitu as-ls®** sõlntimij^ flsjits oli hiljus seisak
tumine ei tähenda erakonna loobumist Mlttn^t^uste t^fiMulmid
oma põhimõttelikkude seisukohtade eest f .i . parast ci juubctub kokkuleppe»
wõitlemisest, ja et erakond nõuab isa- ü-louda. Soome humtatud nngkon-
delt päritud õigusliku korra tingimata i ^ ^ -^ , mone paewa
ülalpidamist. uuesti Berlnni, et roos wastawa-

Rahwusliku koonduserakouna keskliit!^ ^lksa esinejatega weel kord kaalu-
pidas eile Helsingis oma koosolekut, I ^
umbes 60 liikme osawõtul. Koosoleku
poolt wõeti wastu ja otsustati ajaleh-
tedes awaldada.. järgmine teadaanne:
Tundes, et seisukorra tõsidust ja Soome
walge, isamaalise olluse tähtsust seadus-
liku krhenduse leidmisel, mis kindlustaks
maa julgeolekut ning edendaks seaduse
wormi ja sisu ning isamaalise ilma-
waate wõimu meie rahwa keskel ning
neile asjaoludele põhjenewat arenemist,
kutsub rahwusliku koondüserpkonna
keskliit erakonna kõiki orgaane, ajalehti

pääsu tekkinud raskustest. See osutus
aga Võimatuks. Mõlemapoolsed la*
biraäkmnste juhid konstateerisid seda
wõimatust, ja nüüd on lõpulikult loo-
butud tawatsusest Saksa-Soome era-
lepingut sõlmida.
Saar wajus merepõhja.

Bataawia,, 8. augustil. Osa Anaki
saart Krakatao lähedal, mis oli 170
jalga üle weepinna, kadus täna äkki
wee alla sel ajal, kui Krakatao wul-
kaan kõwendatud tegewust awaldas.

PRAEGU OH AEG»,
Enne kui hooaeg algab, tooge meile

OMA KARUSNAHAD
parandamiseks, ümbertegemi

seks Ja moderniseerimiseks

F. L. MERTENS
Tallinn, Pikk tän. 12.

RESTORAN SALONGAED. Mnnnlkute Klubi.
Yeizenbergi tän. 13, tel. 305-26.

MMmI 10. la esmispfievoi 11. aagnstil

suur kabaree
Tallinnas tuntud Estonia ooperisolisti N> SUURSOOD! ja hra Petschorini

duett, öed Feodorov'id - ballett j. t.
Algus kell 10 Õht. Igapäev lõunamuusika kl. 2—5. Lõunad kl. I—5.

JUHATUS.

Antakse teada kõigile meie lugupeetud
külastajatele et

tati ■«sltMIUt* Kilbis
V. Viru tän. 7. Tel. 17-38

igal laupäeval ja pühapäeval korraldatakse

tantsuõhtud
kalla G kuni 2*nl ööiela Head söögid ja joogid. Hinnad odavad.

KlllO 9. augustist haruldane kahekordne eeskaval
MMM?I MM ■> M ^ AMI Eludraama tuntud BelaFORUn Kolm soovi

Narva mnt. 13 lemmikud Vara v. Schmiterlov ja austav Fröhllch
kõnetr. 304-67
Algus kell 5.

Naiskelmid Elwa
laadal.

Wötfid wanainhneselt 9000 senti.

(Meie kirjasaatjalttraodlteel.)
Tartu, g. aug. Eile sõtis Tartu MnÄ

66-aaAane Katarina Luha Mva laadale,
et osta siga ja lHuniUude-l olla a-bM loo-
made ajamisel. Elwas läks wanainimcne
motsa alla jalgu puhkama. Tema juure tu Lx
leegi tundmatu nai st era h ivas ja halkas
ajama juttu. Warsti ilmus sinna lähedale
ka koümas naine, kes Ales, el ta olewat
rahakoti ära footomtb. KÄsis Luha käest,
kas see wast kogometa ralMiM pole leid-
nud. Luha andis eitawa wastuse. Seda
wõõras naine ei uskunud, UxriÄ hafkas
Luhat läbi otsima. Wõttis tviimase raha-
soti, Meš, 0{ see tenia oma oi ole ja andis
teise naise kätte läbiotsimise ajwB hoiule.
Siis ja Kas läbotstnust. Kuna ta Luha
käest, loomulKuK, midagi ei leidnud, an-
dis ta rahakoti tagaft. Siis ladusid wõõ-

>ra>d ü'hesko>os. Hiljem r<rhaMi sisu järgi
waadetes leidiA Luha, ct tal lXXX) fonti
soa-lt kvd-unud, kuna asemele oli parrdud
PaösrossK^vbi Vaas. Krbmvd naised an sem
tabamata.

Tulikahju pooleli ehitu-
jel majas Nõmmel.

Kustutati kohe.
Louijjiienxvl kella 1—2 iwiihcl paesval tek

kis tuli kahju MlUiiuel, Kaewu tän. nr. 6
rii^imetsadenmeti ametniku Netze vooleli
ehitusÄ olewaS majas. See puyk«s lahti
Pliidile keema pandud ja seal pangest iväl-
ja tcenud tõvwast. Kiire abi tühtu tulitõrje
Poolt, kes auto ja mitme MsiprWga wUja
sõitsid, läks korba tu-ld kuZtuiada. Muidugi
ei kustu^tud tõlivatnid tveega, ^vaid lii-
toaga, mida labidatega tulle M/weldsti.

kesti propagandat, ct .
hakkaksid tanvitama omamaa saiajahu;
ka põllumehed peawad teisest küljest
jälle walima paremaid nisusorte.

Edasi tuleb õllewabrikantidele mo-
juda, et need tarwitaks kodumaa otri.

Terawilja kaitscseaduse üle kõneles
põllutööminiÄeeriumist hra Reinert.

Ühisuse põhikiri kiideti koosoleku
po-olt heaks. Ühisuse juhatusse waliti
hrad G. Ottas, O. Pärlin, A. Laas,
E. Erlich ja A. Salum. Nõukogu lii-
geteks hrad Solon. Piller, Ruus, Kä-
bin, Sõrra ja Wohla.

Lonn Bhunrdnti Ilmarekordi.
Aus Eesti rekord üleriiklistel laskewöist-

lustel.
Laupäewa hommikul algasid Wckldeki ja

Mmme lasketiirudel üleriilliised kaitseliidu
llaskeivöistlused. Waldekis wõistlssid 1. ja 2.
klassi ffitib ja eftlaskurid. Mustamäel 1. ja
2. kl. laskurid.

LaSkewõistilustel püstitas Aleksander Loun
uue Eesti veio-rdi, mis ainult punkti wõrra
jääb maha ilmarekordist. Nimelt samvutas
ta Mv mtr. pealt lamades 20 lasuga 186 p.

Senine Eesti rekord oli malevlase Nikolai
Ä>üti käes 163 punktiga, kuna Tallinna uia-
leiva rekord, 1SV p., seisab Trummi nimel. _

Wõistluste üldine kokkuwõte oli toimetuse
tvõ lõpul weel tegemata. Arwatawasti 'lu-
leb 2. kl. küttidest 1. kohale Trumm 214 p.-
ga (30 lasku 3C0 meetrilt 3 asendis).
te klasside kohta punduwad weel teated.
Võistlused pidid kestma õhtuni.

Rahvamaja: „GRAND-MARINA"
9. aug. Maadlevad: 9. aug.
t) Farastanoff —

Bulgaaria
— Thomson

must Apollo

2) Otsustav maadlus Krausi nõudmisel,
laan Jaago — Krai»maailmam. Eesti. Luksenburg

3) Wildmaitn
Juudi maailmameister.

Rauar
Eesti

Näitelinah Viimast päeva suurep. eeskava
Emll Jännilt^!'! ja Lya da Puiil os.

Algus kl. 8, maadlus kl. 1015 õht.
Piletite eelmüük igap. k. 12—2 päev. ja

kella 6 alates õht.

Tempo, Tempo Hiilgav farss,
peaosas

Harold Lloyd.

Üleilma kuulsad

DEUTZ
mootorid.

MASINARIHMAD.
KRUUBIMASINAD
PUULIVALTSID.

F. SOBOCINSKI
TALLINNAS,

Vilka Tartu maantee nr. 3,
kõnetr. (2)32-67 (Maapanga vastas).

Poola ajakirjandus vre-
stdendi Tallinna kulas-

kõigust.
Warssawi, 9. augustil. Poola ajakirsan-

dus ilmutab jatkuwalt elawat huwi presi-
dent Mvscicki sõidu kohta Eestisse. Tooni-
tatakse, el sel reisil on wastukülaskäigu ise-
loom. „Kurjer Poranny" tuletab meele, et
pärast Poola riigipea Pilsudski reiji Prant-
susinaale ja Rumeeniasse on see kolmas
kord, kus Poola kõrgem esindaja teostab
rahwuswaHelist wiisakuse akti wäljaspool
riigi piire. /Uuest sadamast, mis ehitanud
Poola mere kaldale imestnswüärilise kiiru-
sega. wiib Poola laew meie noore kaitselae»
wastiku eskadrilli saatel meie riigipea ilu»
sale jttrwede manle, mis ühes Poolaga oma
iseseiswuse tagasi on saanud. Maade hulgas,
kes asuwad Poola naabritena ühise mere
rannikul, on Ees-ti Poolale üks sümpaatli»
lumaid ja temale walmliselt sarnasemaid.

JjeseiÄvuse alguftst saadik tekkisid mõ»
lema maa wahel oitsekohesed sõprussuhted,
mis 12 aasta jooksul iffa tiheda>m«lkS on
kujunenud. Selle eest wAgneme suurelt
osast tänu sellele EeÄi faad»i?ule Warssa-
wis, kes praegu mi Eesti riigiivancmals.
See riigimees oskas wõiita Wars-sawis
PMa südamed. Juhusli-kult langeb presi-
d«t Moscicki waNnWaSkäik kokku Poola
wõidu 10. aastapäewaga, milline tvöit kin-
uitas levritoriaasse stabiiWe selles Euroo-
;>a osas. 30 miljonit poolakat saadab oma
soowidega presidendi Iccioa Eesti rahiva
poo>!e, kes oma poegade lvahwu-sega seisab
tvaÄvel ühise mere rannikus, niis on kal-
lis mõlemale rahlvale. Leht lõpetab soowi
alvaldades Balti rahlvaste tiheda-ks sõpru-
selks, Ms oleks suureks kasuks inimkonnale.

Weduril murdus telg.
Tee oli VA tundi suletud.

Reedel kella 11 ajal c. l. murdils
kitsarööMiscl kaubarongil nr. 307
weduril klr; WHandi ja Siuialliku
j^amadv wahel wcl. Rong jäi ieele
ja sulges läbisõidu 2% tunniks. Nagu
lähcmal järelwaatusol selgus, oli tcl-
se>l wana lõhe sees. '

Uputus Lätis.
Riia, 8. auguAil. Kange wihm, mis

wiimastel päcwadel paljudes kohta-
des otse walingulise iseloomu oman-
das, on tekitanud Põhja-Lätis uputu-
si. Wolmari lähedal on suurwesi ühe
kaitsetammi läbi murdnud^ mille jä-
reldusel linnas mitu uulitsat sattus
wee alla. Sajud «on põllumajandusele
juba tunduwat kahju sünnitanud.

Eesti-Poota ühingu
album

ilmus eite. Tee on mahukas raamat, kaanel
.punasel pÄ)ja-l Poola wapp. Albumist on
trükitud ikakskümmeud nunnncrdatud eksem-
plari erilisel paberil. Poola presidendile an-
nowta-was eksomplaris leidub esilehel tähen-
dus: „K«esolow eisemplar on trükitud Te-
ma Ekstsellentsile Poola Wabaviigi Presiden-
dile J. Moscickile. Eesti-Poola ühing." Al»
bumi, mis köidetud nahka, kaanel Poola
wapp, annab presidendile edasi kindral
Laidoner Kadrioru lossis pühapäewal peale
lõunat Eesti-Poola ühingu teiste jnha-tuslii-
gete ljuureswiibimisel. Teised erieksemplarid
annetatakse Poola wälism-nistrile, Poola
saadikule Tallinnas ja Poola .presidendi sant-
konda kuuluwatele isikutes ^

ü. E. N. ü. „Hõimla"
Poola presidenti wastu

wõtma.
Poola prcsidendi wastuwõtmiseks kõigile

llENU Hõimla liikmeile koguda pühap. kell
9 hommikul Gilde aeda Merepuiesteele, kust
miilnakse ühiselt lipuga sadamasse.

Samuti korraldab osakond ka presidendi
ärasaatmiseks paatidega wäljasõidu ilusa
ilma Puhul merele. Pnadid on i l u tn l e s-
tikuga dekoreeritud. Wäljasõit Kalaran-
nast paadisillast kell 9 õhtul. Merel kawatscb
osakonna laulukoor mõned laulud Poola
presideudi laewa juures ette kanda, niisama
on ka kaasas osakonna keelpillide orkester.
Kõigi liikmete osawõtt tingimata tarivilik.

„Niech zyje Polska."
ülomalnnnetatud pealkirja (tõlkes

„Elagu Poola") kannab auwäraw sa-
da-mas, mis waluiis eile õhtuks. Li-
pud ja wapid koos rohelisega becwad
auwärawa wärwilüllaseks ja dekora-
tiiwsoks. Wiimastena asetati posta-
mentidele suured metallastjad, nulle-
des presidettdi lahkumisel sadamast
esmaspäewa õhtul süüda^taffe tuled.
Wapid on raamitud eloktrilainbi-
kestega.

Märgitud tuwi sõja-
laewal.

Reedel lastus Tallinna reidil seis--
wa-le sõjalaewale ^WambolÄe" tuwi
me-tallplaat jala ümber märkidega:
„N. U. N. P. 30. 5. P. C. 73." Är-
wata'öse, ct inärgitud tuwi on kusagilt
kaugemad piiritagaut Eestisse leuna-
nud. Ta^ päritolu se-lgitata^se.
23 Läti Põllumajanduse

üliõpilast Tartus.
(Meie kirjasaatjalt t r a a d i t e c l.)
.. ö11^- ^^ua fjoittntüul kell 4
jõudsid Tartu 25 Läti põllumajanduse üli»
õpilast ja õppejõudu, kes tulid wastu kii-
laökäigule akadeemilisele põllumajandusliia
seltsile, kes möödunud aastal külastasid
Riiat. Allaiiscd paigutati Liiwimaa .wõõ-
rastema.jja.

Aladeemilise Pöllumajauduslise scÄsi te-
gewusest awois külalistele ülewaate prof.
P. Äõpp. Pärast seda käidi tvaatamas üli-
kooli peahoouet, tunstimuuseunli, raama-
tukogu, geoloogilist iiistltiuiti, Botaanila
aeda jue.^ Õhtupoole pidid külalised sõitma
Madile ja fc-ait edasi Wasulasse, kus oli
ettenähtud õhtusöök sa kooswiibilmine.
Pühapäewal ja esmaspäeval minna tse
Luunjasse, Toomale ja JögetMle. Mlali-

ro-IjfiMixah cc-nuii>pn:uvi oBfcL

Kes tvõidab Balti tur-
niiri?

Eesti meeskond lahkub 13. augustil.
Jalgpalliliidu poolt on juba seatud kokku

ineeskond, kes sõidab Ltauuasesse Balti rii-
kide salgpallituruiirile. ^öidaniad ivärMva»
wahid Tinper ja Natnik, kaitsjad Eiu-
manu, Neumann sa Peterson, poolkaitsed
Re:n, Hicitifclbt, Idlane ja Koort, eduriwila-
sed Ellmann, Pihlak. Paal, Laasuer, Karm
??rÄNner ja 3? ii ii tol j üldse sõidab Kaunaiesse
\( tiKH.st, furui ühe c|i ii 5 ii j o isik meel teinu»

mata. ' J
SõUu alustatakse 13. augustil. Esi:nene

wõlstluü on meie meeskonnal lõ. augustil
Leeduga, järgmisel päewai Lcüiga. 17. au,
gustil kohtazoad Läti ja Leedu.

Ilmateated.
miie
tvaid tuuli "Muutlik pilwitus^ Lüuna-Ecäl
tis peale lõunat ttr,l>ma wöiinalusi. Tempe
ratuur suuroma mnntuseta.

Ilmade iil cm aa de 9. augustil.
Reede päewal oti EeStis 18^-21, * gg^x

l2—17, laupäelva honmnikul —18 kraadi
sooja. Eestis ja Venemaal Puhusid reedel
kõnuid tuitled, mille kiirus paiguti kuni 7
palli.

pool
Lään.

iSuiir-PooTamaa jaguneb kahte ossa: !ä-^
nepoolne igipoola tasandit, mis juba kõigi
wanemaft ajast on wõtnud wastu lääne tsil
wilisaisiooni mõjusid ja arendanud om/
kõrget kultuuri, ning idapoolne metsik soodi
ja järwede, ürgmetsade ja körgustikkudj
maa, mis waheldumisi on olnud Poola k'.
ka Wene walitsuse all. Cajandcid on siiz
Poola ja Benemaa, katoliiklus ja freef
õigeusk wõidelnud üleivõunu pärast. 5el
maaala, mis koosneb neliasr wojeioodstwos^
(maakonnast) — Wolõnia, Polesje, Nowc
grodek ja Wilno, — on umb^s 3 kordi
suurem kui Eesli ja ta elanikkude arw ulc
tub nelja ja poole miljonini.

Ajalooline heitlus.
Viimase 150 aasta jooksul on celpzc

nimetatud idapiirkond kaks korda
nud oma poliitilist kuuluwust. Enne
jagunemist kaheksateistkümnenda sajandi
pul ulatus Poola-L<edu kuningriigi id'
.piir kuni Tnieprini ja Kiiewini. Kui P?.
la sattus wene walitsuse alla, liideti celn|
metatud maakonnad idapool Bugi jõe org
administraiiiwselt Venemaaga, kuna lään^
Poolne osa moodustas omcu^te lermifj
Wisla kubermangud ehk Poola liibcUl
kuningriigi. Sarnane administratiiwpii
kestis kuni 1912 aastani. Siis tuli sõjaaci
Siuni Riia rahu 1920. a. andis Poolale üll
kolmandiku ja Nõukogude Venele laf{
kolmandikku Bugi ja Dnjestri wahelisc
maa-alast.

Kui tugew on selle maa omapära, iõen!
juba seegi, et nii feodaalse Poola kui
ristlise Weuemaa püüded sulatada niac
lõpulikult keskriigiga ei õnnestunud.
i?aaTfe Poola püüded et amtub sellepäro
iagajärgi, et talupojad olid orjad. Teisel
kalnpoegade hulgad idapool Bugi jõge q
saanud ristiusu idast, ja kuigi hüjt
ühendusrs Roomaga uniaatide kiriku kai
du, nad omasid siiski palju, mis neid enj
das poola kaist, ida rituaali slaawi liturc
ja Kürilluse wene tähestiku.

Tsaristlik Venemaa püüdis uniaaie pi]
toia õigeusku, õhutas waenu talupoego
ja mõisnikkude wahel ja ajasH
wat poliitikat, et muuta maa ilme ni
elanikkond täiesti weneiüübiliseks. Kuid!
ei saanud muuta tõsias/a, et magnaadid!
härrasrahwas olid enamjaolt poolakads
katoliiklased ning jäid selleks; ei saanud j
Häwitada kultuuri jälgi, mis Poola oli
toitanud, ning mälestusi Poola ajast, ei
Wilno ümbruses, kus katoliiklaste arw
kaks kovda suurein õigensuliste omast,
rahulepingu järele Poolale langenud
ala ei olnud mitte ainult kaitseliin,
miili laiuses, Bugi jõest idapoole, tvaid
joones wana poola traditsiooni foT
omaks peetud piirimaa.

Nüüd on möödunud kümme aasiai sel
kui see idapoolne piirimaa jälle ftu
Poolale. Pole seepärast üleliigne heita
selle nii wähotuntud, kuid küllaltki U
Kauuwäärsele maale.

V!aastiku omapära.
Kolmenädalalisel autoreisil läbistas

mesi kirjasaatja kogu piirimaa, kattes
aja jooksul enam kui 2000 miili. Sarj
reisi wõib sooritada ainult suwel, sest
iduwad korralikud autoteed ja ainult sl
awaneb kaunis wälja-waade. Siiski kõik
siraskused tasus maastiku omapärane i>

Warssawi wojewodsrwos oli p^raj^
käimas suurewiisiline teedeparandus ja
letõttu tuli Paar tundi ristelda liiwa?
nilute ja lõhutud tee wahel. Sama on
sew Wilno ümbruse kohta. All<s Bialy^
lähedusest algas hea tee, mis wiimasel
Zel muutus täiesti eeskujulikuks. Bial^
on räpane weneilmeline willawabri
juutide linn. Tasandik annab siin
lainelistele kõrgustikele ning siin dgalj
ba piirimaa eriline ilme.

Suured külad ja turulinnad kõrgui
asuwate õigeusu kirikutega, mis enai>
köit Puust, ning maalitud seintega,
!õrwa>l katoliiklaste walged kirikud,
ci kanna juudid enam musti mütl
pilli kaftaneid, nagu keskriigi?. TalmJ
— pikkade habemete ja juustega ning
fui talwel lambanahkseis kasukais sats
metsiku mulje. Nonde sloawikeel kõlc
poolakeele rikutud wastukaja.

G r o dno — kohalik keskkoht asub 9i|
Ui kaunil nõlwakul. Tol on mõncd

Valged hambad j
EM bamUapasti

ch

Pruun nlgu
Rasoaslsaldav ISIS kn



WapZeval, Iv.

pondl Tartus alus.
ühismüüki.

Imajoones tulewad ühismüügile rukis,
loder ja nisu. ühtlasi tuleb teha roh-
Ikesti propagandat, et linnaelanikud
Ihatkaksid tanvitama omamaa saiajahu; +
Ika põllumehed peawad teisest küljest
Ijälle walima paremaid nisusorte.
I Edasi tuleb õllewabrikantidele mo-
Ijuba, et need tarwitaks kodumaa otri.
I Terawilja kaitseseaduse üle kõneles
Ipõllutööministeeriumist hra Reinerk.
I ühisuse põhikiri kiideti koosoleku
lpoolt heaks. Ühisuse juhatusjse ivaliti
Ihrab G. Ottas, O. Pärlin, A. Laas,
lE. Erlich ja A. Salum. Nõukogu lii-
Igeteks hrad Solon, Piller, Ruus, Kä-
Ibin, Sõrra ja Wohla.

>d IIimkM.
riiklistel laskewöist-

»tel.
iSenine Ecsti rekord oli malswlase Nikolai
Wüti laes 163 punktiga, kuna Tallinna ma-
llowa rekord, 130 p., seisab Trummi nimel. ^

Võistluste üldine kokkuivõte oli toimetuse
töö lõpul weol tegemata. Arwatawasli 'tu-
lleb 2. kl. küttidest l. kohale Trumm 214 p.-
|ga (30 lasku 300 mVetriit 3 asendis). Teis-

e klasside kohta puuduivad weel teated.
Võistlused pidid kestma õhtuni.

tt. E. N. ü. „Hõimla"
Poola presidenti wastu

wõtma.
Poola^ prcfidendi wastuwõtmiseks kõigile

lENll Hvinila liikmeile koguda pühap. kell
hommikul Gilde aeda Merepuiesteele, kust

nnnakse ühiselt lipuga sadamasse.
mitfi korraldab osakond ka presidendi

msantmiseks paatidega wäljasõidu ilusa
lina puhul merele. Paadid on i lutul es-
i f ii n a dekoreeritud. Miljasoit Kalaran-
icift paadisillast kell 9 õhtul. Merel kawatseb
>sakonnc> laulukoor mõned laulud Poola
residendi laewa juitres ette kanda, niisama
[n fa kaasas osakonna keelpillide orkester,
õigi liikmete osamõrt tingimata tarwilik.
..Niech zyje Polska."
Ül<'malnimetatud pealkirja (tõlkcs

.Elagn Poola") kannab auwäraw sa-
cnnas, mis malmis eile õhtuks. Li
ud ja wapid koos rohelisega teemad

samvärawa wärwikiillaseks fa dekorä
ti iwseks. Wiimastena asetati Posta-
niontibcle suured metallastjad, mille-
pc5 presidendi lahkumisel sadamast
õmaöpäcwa õhtul süüdatakse tuled,
^apid on raamitud cloktrilmnbi-
!cstfgn-

Märgitud tuwi sõja-
laewal.

Siccbcl laskus Tallinna reidil seis--
>na!e sõjalaewale „Wambolale" tuwi
lnetalsplnat jala iimfar märkid-cga:

II. R. P. :jq. 5. P. C. 73." ?lr-
tvatasje, et märgitud tuwi on kusagilt
'a ligemalt piiritagant Eestisse tcjina^
titb. Ta^ päritolu selgitatakse.
I95 Läti põllumajanduse
im üttõpilast Tartus.
ISJfcic ftriafaa« jalt traaditeek.)
. 9- oüfT. Täna Jioirtmütfl fess 4
3110)10 Tortu 25 £iiti põllumajanduse iilt-

ja õppejõudu. Icž tulid tvastuku.
[ož.aigulc ofob£cmii'i|tic põllumajandusliie
K4.1.'11*' . .mõõdinrub külastasid

Š>ü(oli)cb ;viigutoti Liiwimaa ir>õõ-
poe rcuiciia.
I Akadeemilise Põlluinasauduölise seNi te-
Kewmesl an^is kükaiic-tcle iilewaate prof.

^opp Pöraft seda käidi valamas iili-
lonh pcahoonei, kunstimuuseumi, raama-
luiogu. geoloogilist instituuti. Votaauika
15^.?"^-. Õhtupoole pidid fiirolikb sõitma
Dtwodne ic itxiir edasi WasiUaöse, kus oli
^enlll,tud õhtusöök ja kooswiibwiue.
x-unapaeiv-al ]<i eS-na>>päciool nuniwffc
Lmiüic^c, Roomale ja ^ägcitwlc. StüIoiU

Iflitfiiuxio ec-uiflc-pä:)i\i öösel

Hc3 wõidab Balti tur
niiri?

vest; meeskond lahkub 13. augustil.
^lgpallilndu poolt on juba seatud kokku

Vn-eskond. kes sõidab Kaunasesse Balti rii.
p; iaIflPfln,iurn««rifc. Sõidaivad wärmva-
JnHtb Tmper ,a Ratnik, kaitsjad Ein.
I)01ll!'m''ei!ni(llni ia Peterson, poolkaits.'ad
Rent, .Reiitselbt, ^t>lniic ja Koort, eduriwila-
?d (.'llmann, Pihlak, Püal Laasner Karm
pronner ,a Rüütel; üldse sõidab jwuSZ
Ita l a " C| ft^ L'if m<[ selgu.

eriiu alustatakse 13. augustil Esimene
boiitlus on ineie meeskonnal lõ. auqu^til
leiuga. largmiscl päei^ai Lätiga. 1? äu-
|u-5f,I kohtaioad Läti ja Leedu.

Ilmateated.
Um puhapäewal, lv. augustil.

Mere< ke,km-ied kuni löirxid. moal ie>k.
nie üiruiegn läänest põhja poole pöördu-
kid tuita Muutlik Pilwitus. Lõuua-Ecä-
P pt'«>e lõunat wihnia wöimasusi. Temoe-
^vtnur suurema muutuseta.

Ilmade iilewaade S. augustil.
Reede püewal oli Eestis 18—21 55:^

p—IouPäMwi hommikul ir>—18 fWii
fS\ ^»Vl 10 .^WTttflaI puhusid reedal
|^VÖ luuled, mille Nirus paiguti kuni 7
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Poola ida ptlrimaad.
Lääne ja ida kultuuri lahinguwali.

^uur--PoolamaÄ jaguneb kahte ossa: J&3» kirikud, näited 18-nda saijandi ehituskunsti
vepoolne igipoola- tasandik, mis juba kõige! hiilgeajast, milliseid on ka Wilnos ja selle
wanemast aisast on wõtnud wastu lääne tsl« I ümbruses. WUno uhke minewiku mälestu
wilisatsioimi mõjusid ja arendanud oma ^ ^ 4-lal
kõrget kultuuri, ning idapoolne metsik soode
ja järwede, ürgmetsade ja kõrgustikkude
maa, mis waheldumisi on olnud Poola tui
Ja SSettc toalitsuse ott. Sajandeid on siin
Poola ja Venemaa, katoliiklus ja kreeka
õigeusk wõidelnud ülcwõimu pärast. See
maa-ala, mis koosneb neljast wojetvodftwost,
(maakonnast) — Wolõnia, Polesje, Nowo.
grodek ja Wilno, — on umbes 3 korda
suurem kui Eesti ja ta elanikkude artv ula-
tub nelja ja poole miljonini.

Ajalooline heitluS.
Wümase 1&0 aasta jooksul on eelpool

nimetatud idapiirkond kaks korda waheta-
nud oma Poliitilist kuuluwust. Enne Poola
jagunemist kaheksateistkümnenda sajandi I5«
pul ulatus Poola-Lc-edu kuningriigi ida-
piir luni Dnieprini ja Kiiewini. Kui Poo.
la sattus wene waliisuse alla, liideti eelni-
metatud maakonnad idapool Bugi jõe orgu
administratiiwselt Wenemaaga, kuna lääne-
poolne osa moodustas omWitte terwiku,
Wisla kubermangud ehk Poola liidetud
kuningriigi. Sarnane administratiivpiir
Zestis luni- 1912 aastani. Siis tuli sõjaaeg.
Kuni Riia rahu 1920. a. andis Poolale ühe
kolmandiku ja Nõukogude Wvnele kaks-
kolmandikku Bugi ja Dnjestri. tva^helisest
maa-alast.

Kui tugew on selle maa omapära, tõendab
juba seegi, et nii feodaalse Poola kui tsa-
ristlise Wenemaa püüded sulatada maad
lõpulikult keskriigiga ei õnnestunud. Feo-
^aalse Poola püüded et armud sellepärast
tagajärgi, et talupojad olid orjad. Teiseks,
talupoegade hulgad idapool Bugi jõge olid
saanud ristiusu idast, ja kuigi hiljem
ÄhendusvS Roomaga uniaatide kiriku lau-
du, nad omasid siiski Pahu, mis neid eral-
das poolakaist, ida rituaali slaawi liturgia
ja Kürilluse wene tähestiku.

Tsaristlik Wenemaa püüdis uniaate pöõ-
rata õigeuskn, õhutas waenu talupoegade
ja mõisnikkude wcchel ja ajas» waSta-
wat poliitikat, et muuta maa ilme ning
elanikkond täiesti wenetüübilifeks. Kuid ta
ei saanud muuta tõsiasja, et magnaadid ja
härrasrahtvaZ olid enamjaolt poolakad ja
katoliiklased ning järd selleks; ei saanud ka
häwitada kultuuri jälgi, mis Poola oli le-
witanud, ning mälestusi Poola ajast, eriti
Wilno ümbruses, kus katoliiklaste arw on
kaks korda suurem õigeusuliSte omast. Riia
rahulepingu järele Poolale langenud maa-
ala ei olnud mitte ainult kaitseliin, 150
miili laiuses, Bugi jõest idapoole, waid esi-
joones wana poola traditsiooni kohaselt
omakS peetud Piirimaa.

Nüüd on möödunud kümme aastat sellest,
kui fee idapoolne Piirimaa jälle kuulub
Poolale. Pole seepärast üleliigne heita pUku
selle mi Wähotunwd, kuid küllaltki tähele-
Kanuwäärsele maale.

Biaastiku omapära.
Kolmenädalalisel autoreisil läbistas Ti-

mesi kirjasaatja kogu piirimaa, kattes selle
aja jooksul enam kui 2000 miili. Sarnast
reisi wõib sooritada ainult sutvel, sest puu-
duwad korralikud autoteed ja ainult suwel
awaneb kaunis wäljawaade. Siiski kõik rei-
siraskused tasus maastiku omapärane ilu.

WarSsawi wojewodstwos oli parajasti
käimas suurewiisiline teedeparandus ja sel-
letõttu tuli paar tundi ristelda liiwahun-
nikilte ja lõhutud tee wahel. Sama on mak-
sew Wilno ümbruse kohta. Alles Bialystoki
lähedusest algas hea tee, mis wiimasel poo.
Zel muutus täiesti eeskujulikuks. Bialystok
on räpane weneilmeline willawabrikute ja
juutide linn. Tasandik annab siin maad
lainelistele kõrgustikele ning siin algab ju-
ba piirimaa eriline ilme.

Suured külad ja turulinnad kõrgustikel
asuwaie õigeusu kirikutega, mis enamasti
kõik puust, ning maalitud feintegq, nende
kõrwal katoliiklaste walged kirikud. Siin
ei kanna juudid enam musti mütse ega
pikki kaftaneid, nagu keskriigis. Talumehed
— pikkade habemete ja juustega ning suwel
kui talwel lambanahkseis kasukais jätawad
metsiku mulje. Nende slaawÄeel kõlab kui
poolakecle rikutud wastukaja.

G r 0 dno — kohalik keskkoht asub Niema-
ni kaunil nõlwakul. Tal on mõned barokk

Valged hambad
EM liamDupBSta.

*
Pruun nSgu
Rasgaslsomov ISIS kreem

sed, mis asotawad ta erilisele kohale teiste
põhja-ida Euroopa linnade seas, kõnelewad
ise endi eest. Reid maadeldes aimame Wilno
minewikusuurust. Idast ja läänest suletud
piiride wahel Wilno näib ootawat aega, mil
ümbruse majandusliku arengu tõus tolle
wõimaldab jälle saada ühtsaks kaubandus-
Iisekz keskuseks. Puu ja lina, millega ta se-
nt kaupleb, ei ole silmapilkselt kuigi tulusad
kaubandüsartiklid. Majanduslikult ei ole
Wilno praegu muud kui maalonnalinn,
olles keskkohaks enam kui l.500.000 maa-
konnaelanülvle.

Polesje maastik on kaheilmeline: kidura-
te mändide, kaskede ja haabade metsad, kus
süngelt mustendawad sooweed, siin seal kae-
tud walgete soolillet^ga ja ümbritsetud kol-
lastest.iiristest,' ning kilomeetritepikkused
pilliroometsad soistunud Pripeti ümbru-
ses. Neis pesitseb tuhandeid metslinde ja
nad kihaivad miljonitest sääskedest. Siin on
maailma parim jähipaik ning ka metsades
leidub rohkesti hirwesid ning põtru.

Põlege põhja piirilt wiib Pinski tee, mis
on käidaw ainult peale pikemaajalist kuiwa
ilma. See tee läbistab sügavaima ürgmet
sa. Pinsk — kogu selle soomaa keskus, on
juba selle pärast waatamiswäärne. See on
sisemaa „laewastiku" keskkoht ning Pripeti

Poniatowski mälestussammas.

Wilno on kahtlemata siiski suutnud alal-
hoida oma seisukoha kultuurkeskusena. Jn--
tensiiwsem waimline eln, mille juured Ste-
san Batory poolt asutatud ülikoolis, awal-
dab mõju kogu suuremale osale idapiirwn-
nast. See lääne kultuuri eluStaw mõju
Nõukogude Wene piiril on tugemaks wastu-
mürgiks enamluse lewimisele >ja sellena ei
tule teda alahinnata. Teadmine oma aja-
loolisest wahetalitaja osast ida ja lääne
wahel on aidanud Wilnot üle pealesojaaeg-
sest ummikust. . , f

Nowogrodeki awar, ki;nkline maastik on
kaunimaid piirimaal. Linn ise asub kõrgus-
tikul ja on rikas maaliliStest turuplatsidest
ning sammaskäikudega turukaubamajadest.

Soode ja rabade maa.
Po l e s j e on. kõige suurem ning kõige

aurikute sadam, millised tvanasti sõitsid kii-
ni Kiiewini. Administratliivkeskus ei ole
siiski Pinskis, waid Brzescis (Brest-Litowsk).
See wiinmne on ebahnwitaw linn, kui wäl-
ja arwata suurepärane kindlus, kus sõlmiti
omal ajal rahuleping Wene ja Saksamaa
wahel.

Brest-Litowskist kuni Wolõnia piirini
wiib wana Kiiewi maantee, mis suurepära-
ses seisukorras. Põhjapoolne Wolõnia on
madal ja soine ning .kuulub maa-alaliselt
õieti Polesje. piirkonda, kuid soodele järg-
neb pehme künkline tasandik, mida wõib
ilmselt pidada Ukraina läweks. Leidub
tammemetsi ja humalaaedu. Talupojad on
juba ukrainlased, wähein flegmaalilised
kui põhja pool. Nende rõõmsawärwilised ti-
kand-used, hobuseriistade waskilustused ning
kõik rahwakunsti saadused tõendawad, et

diiv linn, mitmele huwitawate minewiku-
nmlestistega. Kuid kõige huwitawamad on
siiski Ostrog, Kr^meniec ja Poczajow. Ost-
rog asetub maaliliselt ümber kõrge wana
kindluse, mille ehitanud würstid Ostrogskid
Mustastmerest kuni Baltimereni wiiwa
kaubatee kaitseks. Sellel teel oli Ostrog ku-
nagi tähtsaks kauvanduskeskuseks. Kolmest
küljest ümbritseb linna Wukogude Weir
piir ja suurepärasest bütsantsi kirikust wõib
näha wene piiri wahimaja.

Poola parlamendi istungsaal.
^rzememec ja Poczajowil on kaks poola

baroki kaunist ehitust. Ärzemenicci suurepä-
rane lütseum, mis warem oli kloostriks ja
Poczajowi suur kloostrikirik, mis ühtlasi
palwerändamispaigaks, ehitatud lääne stii-
lis. Krzcme:liec asub romantilise-Z orus
kesk kõrgustikke ja on hoolimata wene ba-
rakkide rohkusest suutnud alalhoida PÄju
kaheksateistkümnenda sajandi taunist arki-
uLktuurist. Poczajow 011 peale Aalamo
kloostri, suurim tõene klooster, mis jäänud
.wäljaspoole Nõukogude piire.

ha-rwemini asustatud Poola maakond, mil- nenj,e ^varasem kultuur on pidanud tulema
le tulud ei kata isegi administratsioom ku
lusid. Ligi pool sellest maa-alast on kaewd
soisete metsade ja rabadega, teine pool on
kuiw mets ja liiwalagendikud.

lõunast.
Kirikud.

Wolõnia keskkoht on Lutsk, küllaltki meel- Külalaulik Poolas.

Nem wiiwikas sHkuudiks, siis iitTe? h sügawa5ti hinga-
žel: «Tehtud, härm SbeÄe." ^

Lühidate sõnadega kirjeldas tu kokkupuutunwst põgene-
nud wangign ja sellele järgnenud HMsemcri-d sündmusi. Ins-
pektor kuulas ilma katkestam^atia. Ta näolt oli selgesti lugeda
pingutatud huwi.

„Ja teil ei ole QÜuidust ta praegusest asukohast?"
«KindlvZti initte, härra Swöle."
„Tahate sellega öeldo, et teiil toatawaid o?etusi on?"
„Jah, just s-eda tahtsin öelda; sest et nm nimelt tema pvae-

gust wälimust tunnen. Ta näeb nüüd lvetdi teisiti tvälj-a kui
• ülesvõtetel."

«Seda ma usun. Kas tahaksite teda mulle Lord hoolikalt
kirjeldada."

Neiu wiiitvltas. «On mu5 ikZa taeei teie lubadus?"
„See on terl."
„Hga küll." Ja siis kirj^bdas ta härra Winfteld Clyde'?.

..Wõlgnen teile palju tänu, preili Staples", tänas Steele
soojaft. „Enne tähendasite, et teatawat wastutasu soowite. Kui
see minu wõnnuses seisab, tartvitfete ainult niinetada."

«Jah. Tahaksin midagi — midagi härra Thorntonr m>
newrku üle kuuilda."

Inspektor nacrc-tas, kuid waai^s ?oha jäll2 kirjutuslauale.
„MDfugufe asja üle eriti, paürn? Tahan püüda igale küsl-
musele wastata."^

,.See on wäg-a sõbralik teist. Kas tahate tähendab —-
Las wõite mulle öelda, missuguse kuriteo ta korda on saatnud?"

„Suuve lvarguse."
.Oh!"
„Umbes nelja aasta eost mõisteti ta. suure wargusjuhui

eest kümnM aastakS wangi."
,.See on kole! 5las teate midagi tema perekonnast?"
,,Peale mõne kauge sugulase ei ole tal ksdagi enam."
..Kinnme aastat waugistust," sosistas neiu kui unes. „Fa

mis tn siis lvarastas?"
See küsimus näis inspektorile oletvat piinlik. Ta wiiwi-

tas nähtawaA, mm kui lvastas:
„Ei midagi."
„AH!" tungis ohe Dorothy Staplesi rinnast. Ta hääles

kõlas hõiskawa kerMwuse cvlbtoon. „Te tahate öelda, et ta
mõisteti süütult wangi?"

m

Wanem härra sulges kohe aktimap^ ia tormab ameknikuls
järele.

Möödusid wiistsist minutit, Dorothy Staples muutus ikka
närvilisemaks. Ta ei olnnd koguni otsustanud, mida ta ins-
PÄtor Malcomile õieti tahtis öelda; ta oli nagu harilikult!
lootnud oma isiku mõjule ja woimele silmapilkselt otsustada,
missugusest küljest tonekaaslasele kõige kergem oleks läheneda.
Nüüd tundis ta end pikkamisi kindlusetuks muutuwat.

Wiimaks ilmus ametnik uuesti.
,,'Preili Staples!"

Nad läksid läbi lühikese koridori, ja siis leidis Dorethy
end järsku suures, maitsekas, peaaegu luksuslikult ssadeldud
bürooruumid. Segasena peatus ta silmapilguks; ere Päikese-
walgns, mis ebaharilikult suurte akende kaudu tuppa woelaS,
oli teda pimestanud.. Siis märkas ta ruumi teiselpool otsas
hiigla kirjutuslaua taga meest, Wiimane tõusis ja astus talle:
wastu.

Dorothy märkas kohe, et me?s oli suur, hästiriietatud ja
omas suursuguse esinemiswiisi. Ta wõis umbes neljakiintnc-
wüe olla. Ta liigutused olid rahulikud ja mõõdukad, ta pilk
otsekohene ja armaswswäärne.

..Preili Staples? Palun wõtks istet."
9le.:u tänas ja wõttis tooli, kuid samal siünapUgül lükkas

mee5 talle teise tooli, asetades selle nõnda, et ta nutte ainult
näoga kirjutuslaua poole ei istunud, waid et talle ka ere päike-
sewalgus otse näole langes. Dorothy taipas kohe seisukorda
ja surus waewaga lõbusa naeratuse alla.

Salaluure juhataja läks kiTjutuÄaua juure tagasi. Ülla-
tunult märkas Dorothy, et wõrdlemisi kõrge raam laualt pilku
ei lasknud heita ja aintllt lauataga istuja näo ja õlad nähta,
waks jättis. Hoopis isesugune kirjntrlstaud, mille taga nüüd
inspektor ^tccle, tõsiselt ja wiisakalt kiisitledes, istus.

^ Dorothy Staples sulges hetkeks silmad. Ta tundis cnd
nüüd täiesti rahuliku. Ta tõmbas kirja wälja.

,'Toon te ila kirja härm Valter Stonelt. See selgitab
teile nunn siiatuleku Põhjuse."

Nime ninwtainme vi näinud inspektorile wähematki mõju
alvaldawat. Ta tõusis ja wõttis kirja wastu. 5Älid nähta-
Zvasti oli selle sisu ainult sissestlhatusoks, sest Steele silmitses
teda weÄkord liihidalt ja heitis siis kõrwale.

„Ma ei tahaks mitte hoamoelega teie kallist aega riisuda,"

»,Must sõõr". „Waba Maa" xomaart.
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Rõuse kirikutüli xtM ualmnliltku
fllemKohlusse.

Wõidab W. Wiks — saab Rõuge teise koguduse.
Teatawasti tühistas konsistoorium i sistoorinmi otsuse kohta kõrgemale ki-

kõik kaebused ja Protestid, mida esitas rikuwõimu organile — waimulikule
Rõuge koguduse revisjonikomisjon ja
üksikud liikmed koguduse nõukogu ja õp.

ülemkohtule.
Tuleb sealt õp. Wiks wõitjana wäl-

W. Wiksi tegewuse ning 160.vv0-sendise i ja, siis on kindel teise koguduse asuta
puudujäägi kohta, mis õpetaja seletuse
järele kukiniud mitmesugusteks altkäe-
maksudeks põllutöõministeeriumi amet-
nikkudele.

Konsistoorium ei juurelnudki asja,
leppis waid õpetaja ja nõukogu seletu-
sega, mis suurt pahameelt koguduse lii-
getes tekitas.

Nüüd esitati kaebus ja protestid kon-

mine, kuna W. Wiksi wastaste arw wä-
ga suur. Saunas, kus asub uue kogu-
duse asutamise keskus, on registreeritud
üle 3000 ületuleja. Ärksamad ja noore-
mad nõuawad protestantlikku ühingut.

Nii kordub ka Rõuges Petseri skau-
daal, kuna konsistoorium saamatu sise-
miste konfliktide lahendamisel.

se

Silla parandamiseks nõutakse teedeministeeriu-
milt erakorraliselt krediiti.

Diljuiti foiimetati Harju maawalitsuse
ehitus-teede osakonna eriteadlaste poolt
Tallinua-Haapsalu maanteel Wasa lemma
kiwist kaarsilla põhjalikku ülelvaatust. ll?e-
^vaatulsol selgus, et silla kaavies on hulk
pragusid. Kc. on sild rajatud puust rostwer-
gile, milline madala weeseisu tõttu jões
puutub kotti, õhuga ning kannatab kõdrme-
inise protsessi all. Samivti on ka wälispiu-
nad lagunenud ja wagawad kiiret korda-
seadmist.

Kuna parantduÄõõde wiiwitanrisega äh-
tvardab silda kMmvarisemine, pööras Har-
jn inaalva-liffuse ehitustcede osakond neil
päewil teodeministreriunn maanteede ja

)

ehitusosakonna poole mürgukivja>ga, milles
üloiiialloodn'd asjaolude peale tähelepanu
juhtides seletatakse, et Wasalemma silla
juures on wajalrk kõige lähenial ajal pa-
randusloid ette wõtta. Et see töö aga 3000
—4000 kr. krediiti nõuab, maawalichsusel
selleks mastaivaid siiimnc ei ole, palutakse,
et teedeminiÄeerium selleks erakorraliselt
ning kiires korbas palutud summa mää-
raks ja lubaks silla pat aud ust öid teostada
majaudiislisel tevl ilma eelavtMe koUu-
seadmata.

Maaivaliltsilsc arwates tuleks töödega al
gust teha hiljemalt kahe nädala Pärast.

Kosamehed krapid koos.
Wanur" süüdistab „noorureid" riisu-

mises.
Roela walla woliuik talupidaja Mihkel

Potti teatas ametiwõimudele, et sama
walla wolinikud Jaan W. ja Hugo S. rii-
sunud tema kuue taskust walla wolikogu
koosolekult kojutulekul rahakoti ühes 70 kr.
rahaga. Potti palus wollnikke W. ja S-i
juures läbiotsimine toime panna ja neid
riisumise eest kohtulikule Vastutusele wõtta.
Asja käik olnud järgmine:

Eelmisel paewal peetud Nõela wallama-
jas wolikogu koosolekut. Päewakorras olnud
peale muu toetuse määramine waestele.
Küsimuse eitawslt hääletamist toonitanud
Potti, kuna tema rühmakaaslased ja noore-
inad põllumehed W. ja S. toetuse andmist
pooldanud. Mee ajanud Potti w ihale ja ta
öelnud noorematele koosolekul õige terasmaid
sõnu. Küsimus aga otsustatud selle peale

waatamata jaalawalt. Wolikogu koosolek
lõppenud õhtul kella 11 ajal, mille järele
wolmikud koju halanud miuema. Et Pottil
oma wastaste W. ja S.-ga üks tee olnud,
lahkunud nad kooS. Teel tulnud aga äsja
wolikogus Potti poolt öeldud terawad sõnad
kõue alla ja nüüd autud wanaperemehele
nahapeale. Kuiwõrd seal kumbki pool kan-
natada sai, pole teada. Potti leidis aga koju
jõudes, et ta-l taskust rahakott puudus. W.
ja S. on kohapeal tuutud korralikkude ini
mestena, kes P. rahakotti riisuma ei läinud,
küll aga wõis see Pottil rabelemise wõi põ-
genemise juures kaduma minna. Praegu
kestab juurdlus riisumise loo selgitamiseks.

Narwa kurikuulus kabel
lammutatakse siiski.

Narwa Wõidupuiestikus asulv wene
kabel, millise Suamenja kogudus lasi
tõrwast puhtaks teha, koristatakse siis-
ki. Nagu „St. N. Listok" kuuleb, wõe-
tud kabeli puhastamine ainult selleks
ette, et enne kabeli koristamist seal pi-
dada jumalateenistust, mille lõpul kor-
raldatakse kabeli juurest' läbi linna
„krestuõi hod", wiies ühtlasi kaasa ka-
belis leiduwad jumalakujud ja pühikute
pildid, mrZsngnsed asetatakse Preobra-
sheuski kirikusse.

Narwa-Jõesuu töötab
puhtakasuga.

Alew saab elektriwalgustuse.
Neljapäeival oli Narwa-Jõesuu alewiwo-

likogu järjekorraline koosolek, kus tähtsama-
te küsimustena tulid arutusele 1929./30. aas-
ta aruande läbiwaatamine ja kinnitamine
ning õpetajate walimine. Aruandes oli tu-
lusid 30.821,81 krooni, kulusid 27.223,1 kroo-
ni. Seega oli ülejääki 3598,80 kr.

Wene algkoolile waliti usuõpetuse ja
naiskäsitöö tunniandjaks pr. Jahontow, ku-
na teiseks õpetajaks waliti O. Ney, kes
läinud aastal samale kohale määrati.

Mõni päew tagasi esines insener Bome
alewitvalitsuse ees palmiga, et temale lu-
bataks N.-Jõesuu mereranda suuremat koh-
wikut ehitada, kus ka alkoholised joogid ei
puuduks. Selleks praegu luba ei antud, sest
ehitajal puudusid wastawad Plaanid.

Lõpuks tuli koosolekul kõne alla älewi
elektriga walgustamise küsimus. Selles as-
jas on läbirääkimised juba käimas Kohtla
õliwabriku esindajatega. Kohtla inglaste õli-
wabrikusse tahetakse Narwast hakata elektri-
woolu andma ning seega on loota, et nad
woolu andmise asjus Narwa-Jõesuu alewi-
walitsusega kokkuleppele jõuawad.

Seltsimaja ehitus
Simunas alanud.

Seltsimaja ehitusega on Simunas algust
tehtud. Sel siuvel ehitatakse maja katuse alla,
kuna tnlewal aastal ta lõpulikult walmib.
Wundameut ehitati möödunud sügisel nii-
wõrd halwasti, c?t see kavadeks ära lagunes
ja ta uuesti tuli ehitada.

Jõhwi tuletõrje 47
aastat wana.

9. augustil sai Jõhwi wabat. tuletõrje-
selts 47 aastat wauaks. Selle aastapäAva
puhul peeti Paraad, mille järele jagati liik-
metele aumärgid ja teeniStusrahad. Kuld-
medalid said: H. Luts, W. Jukk, A. Mäeker
ja J. Perten. Peale selle korraldati muusika
saatel rongikäik läbi linna. Sealt tagasi saa-
budes peeti ühine lõunasöök, millest la kut-
sutud külalised osa wõtsid.
Uued wiinapõed Mäe-
tagusele ja Järwele.

1. jaanuarist 1931. amatakse uued wiina
põed Akäetagusele ja Koht-la-Jävwgle. Uute
wiiuapoodide asutamist Põhjendatakse seega,

>et need takistawad salawiina müümist, mis
I maal hästi lowinenud.

Mmm kannatab liipte»». iinsiininimitiminmiMm! innui nn
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Rukkid kaswawad hakkides.

nüdali, eest. P.kw ci iau. Jiiiruictcl
haljendaniad hakid. _

kartulid on iväe^a wigased,
seisab madalamates paikades ivesi. ^

Sooja ja wihma tõttu ivalmuvad nr-
resti suwiwiljad. Tera haudnb lahti:
ning wariseb maha.

Ainult feeni ia pähkleid saav roy^
fc*ti.

Kefiwad, ägedad sajud annawad end
juba Wõrumcral wäg<i walusasti luuda.
Wiimane tieljapäeivaue ja reedene üha
kestew >vil>!u on tõstnud jõed jälle
üle kallaste. Wavem paar Päewa Püsi-
nn'd häid ilmu kasutasid iuimesed luh-
tades heina tegemiseks, uüüd aga sõi-
dalvad poolkuiwad heinad Päriwett,
tuues- Pa'lju sekeldusi inöldpikele.

Wõrunraal lõigati rukis juba Paari

Raskused postl]aama4e sulgemisega.
Takistuseks pikaajalised rendilepingud

kuni 1931. a. Kui nende rentnikega lepingu
, lifiDibeertiiitse asjus inaawalitsnsed kokku
leppele ci jõua, jääb hull pos-ijaamu edasi
tegutsema, kuni lepingu leftwuseni.

I Postijaamade järele maal ei tnnta enam

Maawalitsused, peale Järwa- la Saare-
maa, on pöördunud kohtu-sisemimsteeriumi
poole ettepanekutega postijaamade likwidee-
rimise asjus, kuna nende järele onam waja-
dust ei ole ja postijaamade pidajate käes .
olewaid riigimaid tagasi tahetakse saada, ^pea mingit wajadust, kuna autobuseliinid
Kuid kaugelt suurem osa maawalitsuste et- juba arenenud ja autobus.'d niihästi Po>.-ti-
tepanekutest jääwad rahuldamata, sest pos- kui reistjateweo eest hoolitsewad. Ka süunib
tijaamade pidajatel on maavalitsustega sõl- autobustega ja üksikute erncttewõtjate kaudu
mitud pikaajalised rendilepingud ning nende Postiwedu hulga od.iwamini, kiu postijaa»
tühistamiseks isegi kohtu korras puudub sea- made kaudu. Postijaamadel ei ole enam
duslik alus.

Kolniweerand aasta jooksul, mil posti-
jaamade likwideerimine kestab, on suude-
tud sulgeda ainult 26 postijaama. Suurema
osa nende pidajatega on rendilepingu an-
nuleerimiseks saawutatud poolte wahel wa-
batahtlik kokkulepe, kuna osa rendilepinguid
tühistati kohtu teel. Postijaamade pidajad
ei olnud täitnud rendilepingus ettenähtud
tingimusi, olid postijaamado kasutamisel

korratud jne. ,
Praegu on weel likwideerimala 155 pos-

tijaama. Osal nende kasutajaist on maawa-
litsustega sõlmitud rendilepingud, milliste
kestwlls kimi 1941. a., parenial juhul aga

EteKtro-keemlline
naiste ja meeste

kflborafe
puhastamine,

pressimine ja
värvimine.

Kõiksuguste nahk-

kinnaste
puhastamine Ja

parandamine.
™■mmmmm Siidikleilide

* värvimine.
Firma „UHü" lllru tn. 1

Sissekäik läbi R. Gobovitshi äri.

Töö tehakse
välismaa

meistri järel
valve all.

Kiire, korra
lik ja odav

töö.

pea mingisuguseid ülesandeid. On hulk pos-
tijaamu, ku? kogu aaSta jooksul ainult üks
postihobuste kasutaja ou olnud. Wiimaotek
päewadel on likwideeriiud Tartumaal
Kambja, Otepää, Wastse-Kuuste, Wõnnu-
Kuriste ja Harjumaal Kernn postijaanu
Postijaamadelt tagasisaadawad uiaad antak-
se üldises korras asunikele kasutada ja
müüakse hiljem pärisomandusels.

Jõukam kiht põllumehi
toob lapsed liuna alg-

kooli. !
Utt-5 koolide kotktttõiubaniiso t'or!>

hakkab ennast tuuda mibma ka Wiru-»
maal. Koolid Pole tueel alganud, kuid
juba läiwad jõukamad Põllumehed liu-
uaZ lastele tostikohti ja kooli otsimast
Neis kohtades, kus ära kaoivad 5—6
klass ja lapsed kodust wälja kzl-ewad
wiia kaugeniatesse koolidesse, seal mõel-
dcrkse itt^i linna uüia, F^is olla asjad
korralikumad — õppeaeg Pikem, ja kor--
teriolud soodsamad.

wabanbas nelik. ..Kuid härm Skone ütles, ci fere mulle mee-
löPbi mõnesugust infonmatsiooni ühe toatalva harva üle au-
naksite. Hnn°a — härra Richard Thorntoui üle."

Steele oli uähtawalt hämmastunud, p-maegu kohkunud.
„Ma — ma ei tea, kas ma õieti aru sain. Preili Staplcs.

Tahate meilt teateid härra Thornkoui üle? Wõi arwate, et
wõite meile tema kohta midagi loata,da?"

Dorothy tahtis juba wastata, peatus aga siis. Inspektori
küsimus vli teda wiinud uuole mõttele.

„Wõimalik", ütles ta kaaludes, „et ma teile mõnesugust
iusormatsiooni wma kohta wõiu auda. Wastutasuks nõuan aga
teilt teisi."

Inspektori näol peegeldus warjamata huwö. Ta sirutaZ
käe laua äärelo ja wajutas nööbile.

Kas tahaksite seda lähemalt seletada, preili Staples."
Üks mõte läbistas Dorothy Staplesi. Ta oli märganud

tväikest kiigiutust nööbi suunas. Esiteks arwas ta, et inspektor
auietuiku wör kiirkirjutajanna kutsub. Nüüd teadis ta Parema
selewse. Steole oli awanud salajase diktasooni, niis iga sõua
kõnelusest üles tähenÄas.

Thorntoni lussu oli siis salaluurele snuriina tähtsusega, see
näis täiesti selge. Ta tundis tõusmat kahtlust, kas Steelet
Udse täielikult wõib usaldada. Stouo oli kõuelenud tõsiseist
raskusist, mis temale ja Thorutonile lvõiksid tekkrda ettcwaata-
nmta kõuelusest.

Ta katsus oma tvastasistujast ettekujütust saada. Ta ai-,
nns sooja iuiullitknst tuuda wõiwat ja kaalutles, tväljaspoot
tundeid, selsse mõistusega, et sarnane rahulik, tasakaalukas im-
mcnc waewalt wõis teha kiireid ja nialjnid otsnsi. Ta näis
kuuluwat sellesse iu'..iulii'ki, kes oma tahte euaur diplomaatia
kui wägitva'lla teel läbi wiiwad.

„Ehk tvõiksite öelda weidi selgemalt, mida te mõtlete?"
küsis inspektor jälle.

Neiu heitis talle pika pilgu. „Mi/l on põhjust," ütles ta
siis pikkamisi, „härra Thoriäouile ühe teene eest wäga, wäga
tänulik olla. Sel põhjusel tahaksin ka teda ta praeguses seisu-
korvas wõimaluse järele aidata. Härm Stoue arwas, et teie
Wõiksito mulle tema loost midagi teatada . .

Inspektor Steele oli aina kirjutuslaua silmitseulisega
mnetis. . '
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«Teie ütlesite Pmcgü, Ä Ic tl on Põhjust fentoTc tänulik
olla?"

..Jah."
Jälle laugetas inspektor pilgu. Tema järgmine küsimus

üllatas Dorothy Staplesit oma warjanmta otsokohesilsega.
..Kus kohal te teda kohtasite pväle ta põgeimmst Charles-

townist?"'
Neiu oli täiesti kohkuiutd.
„Miks — ah nii — ma . . Siis koWs ta cuÄ. „Ma

usuu. selle peale ei wõi ma teile midagi wastata, härra
Steele."

Lühike paus. Siis: „Mi-ks mitte?".
..Selle põhjus on wäga selge, härra Steele. Mul on täh-

tis mr. Thorntoni kohta midagi teada saada. Kuid teisest küljest
ei tahaiks nia midagi teha, .utfs tema seisukorda wõiks hal
weuda>da."

,.Annan teile oma sõna, preili Staples, et fee milgi tin-
gimusel kiisimusse ei tule. Kui meie politseid härra Thornton.^
otsiinisvl toetame, siis sünn'ib see ainult taim huwrdes."

.,Tema httwides?"

..Just nii, Preili Staples. Kui te meile midagi öelda
teate, niis meid tema jäliie aitaks, siis pabin tehke seda. Sel--
lega toote talle tastr."

Neiu silinad leegitsesid rahutult. „Ia teie usute — et see
tõesti — tema kasuks . . ." Siis sundis ta end rahule. „Ma
ttsun, seda oi wõi ma mitte enda peale wõtta. See näib liiaks
äraandinisena. St&a te mõistate ometi, eks ju? Aga ma tahan
teiega teise kokkuleppe saawutada, sest usuu, et teid wõiu üsal-
dada härra Steele. Ma jutustan teile lähemalt o.nm kohtami
sest Thorntoniga, kui lubate, et teie seda teina tagaajannsel
ära ci kasuta."

Llimtuik raputas Pead. „Sarnast lubadust ci wõi ma
anda."

Nem: kohkus tagasi. „Siis — siis kahetsen, kuid nui ci
Wõi teile midagi öelda."

Tema üllatuseks soostus nüüd teine.
„Hea küll, preili Staples. Kaalutlesin asja. Ma wõiu

teile selle lubaduse anda. See tähendab, tahan seda, mis
te inulle uüüd ütlete, wõtta kui eraasja. Te kõnelete nüüd mi-
uuga, — mitte luureametiga."
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Kakelus siimnPcieumL
Sõjariistadeks roojipotid.

Paar päewa tagasi oli Narmas 5. Peetri
tänawal haleualjakas juhtumine, mille
gijaks oli hulk inimesi. ..Draama" sai al
guse süuulpäewapeost uutff selle tegelasteks
olid ainult mees ja naine. Keset elawamat
peotuju sattusid nad sõnawahetnsse, mis hil-
jem üksteise tuuseldamiseks muutus. Wiha-
hoos wõeti ..kuulideks" tarwitusele roosi»
potid, taldrekud ja klaasid, mis nagu sbrap-
uellid wastu seinu ja põrandat kildudeks lõlz-
kesid. Osa kilde lauges isegi käbi lalftise
akna tänawale. Peale pooletunuilist ..sõda"
tehti -jälle „waherahu", mille järele pooleli
jäänud sünnipäewa hakatud edasi pühitsema

Esimene lõikuspidu
tthel.

Neil päewil peeti Uhel esimene lõikuspidu,
mis ümbruskonuale sunrets undiseks oli.
Rohelisse maetud miüelawalt kanti etta
operett „Ikka hilja" ja rukliwihkndega lau-
uistatnd kõnetoolilt peeti rida kõnesid. Liõ-
nelesid Iisaku õpetaja — põllumehe töökusest
ia saagist, agr. Martin — põllumehe ajaloo
lisest ja znajauduslisest arenemisest ning iga-
päe:uasest teqewnseft, agr. Tiimusk kõneles
põllumehe püüetest ja sellest, kuidas tuleks
põllumehel edaspidi enda seisukorda kindlus-
tada. Lõpuks kauti ette luulelus „Põllumch>z
lõikus".

Wallawanemad ka
kursustele.

Eelolewal sügisel korraldatakse maawalit^
süste liidu juhatuse poolt wallawanematele
kursused, sellekohane kawa on wälja tööta-
tnd ja saadetakse waldadesse seisukoha wõt«
iniseks neile, kellesse asi pnutnb. z

Woka walla elanikud >
tahawd raudteejaama.
Woka walla elauiknd esikasid raudteewalit-

susele palwe, milles sooivitalse uue peatus-
koha asutamist Jõhwi ja Oru jaamade wa»
hele.

Kilde Saaremaalt.
Kuresaare lossi ruumides ja. õuel korral-

datakse —lä. septembrini Põllumasandus-
uäitus. Wiiljapauekuid loota rohkesti.

Talliuu-Kuresaare telefoniliinile pannal-
se waskjnhed. Uus liin awatatse juba süqisel.
T.-ega muutub telefoniühendus nim. puuk-
tide >vahel märksa paremaks.

Kihelkonnal asutati uus nn-sinatarwitasakL
ühisus, les muretseb rehepetsnmasinaid ja
mootoreid, ühisusel ou 30 liiget

*

'Lewala Postia^eutuur wiialse üle Pöide
piimaübisttöse. Lewala rahwas pole kellega
nõus. Korjatakse allkirju'sa nõutakse, ct
agentuur jääks endisele kohale.

Saaremaal ou põrsa hinnad iänawu lõr-
ged. Keskmine põrsas maisab 20 trooni.

Cuure-Naula masinatarwii. nbisns tahab
seada sisse püülijahu meskit. Sisseseade tä-
hob matsina 1.300.000 jciiti.
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pilniw
Tüli M. Laarn:!
' (Meie kirjafaj

Pärnu, 9. augustil. Eile
Därnu ma^olikogu korralist l»
olekut. Tähtsamaks päewakarra pl
tiks oli Pärnumaa algtoolidc wõ:
kawa klnnltamine Zk/!tl. aastal),
ridusosakonna koostatud ja maal
Titfufc poolt heaks kiidetud fau>a j'
jääb Pärnumaal töötama 97 alr}fj
2ÜB klassikomplektiga ja sama pj
õpetajatega. Möüdunnd an^tal
õpetajate arw 2Q7, nii ci tü:u.n:.i|

WaCfamcta «]
Puistamine wöör-

ja kojaui
Paljudes Talliuua lokaalides

beldatse mitte üksi wäljanina piiratus
waid ta nniljainaalt salaja ülepiiri
dud kallimate napsidega. ^ao!/i
wõiutud c>n palju pead uundnud
üle, kuskvhalt tuuatje maale laial
napsid. ?Kõnelt poolt on avive^
mvaldatnd, et waljamaa lonjalid
wad tnaale sama teed mõrda,
maandnb piiritus, luid teised on a
mist aivaldannd, ct see tntimb mi
ptse sadamast.

Reede õhtul kella 3 ajal pandi
'otsimine toime Tallinnas, Vocia
nr. 2 maja kojamehe 5). P. torti
Leiti kakskünuuend tolm pude';! Pi!
fuse konjakit, .^ojantees seleta-!--, etl
latnd navsid toonud te."a j -nre h
teenistuseta meremees £Uo Tr'.'
märjitlesele õhtnl järele ilmuda l>

Mehed põgenesid mct!
Cile öösel tl. l—2 wahel l. D ir> '

Rajooni piiruval'.vnrid
tnetsawahelisel keel anto U. ~-u ul
saja kahelsaküinne liitri salavii.itll
Tabamine leidis aset umbes ^ ü;!t.
nast eemal. Piirilüsen'eda'ad n.'ee'
waataumta hoiatuspaulnde pea!e,j
piiritr.alnmr neid seisma jüä>ua
misel-? õhtu põrutas. Peale stI
autost uks pndel wäljamaa toni
On tanialisels nählusels, et s:'".rc^
piiritnselaadungite lestelt
Pndel ehk latS konjakit, mis nä!'ta'
antnd piirituseivedaiatele tanbapea^
ou?a isikliseks tarbek-5.

Auto 11=237 lnnlnb Aasvere \n|
Walgejõel clntsewale H. 5'ermai
-Piiritoaltvel on lindel lootus laeti]
mahajätnud ja metsapõqenennd
kaubitsejaid tabada. Walivikr. kes
tusekoorma tiuui pidas, ütleb
tnndwat.

Teine tabamine oli Palinse wi
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HÄboIn ci-ft. P.kja ci (era. 9!i.rmctet
hal^ndawad hakid. _ ;St ärtul id on ivaga wigased. MMwes
seisab niadcrlamates paikades lvesi.

S^oja ja wihma tõttu walunwad M-
rcsti suwimiljad. Tera haudub lahti
ning wariseb maha. ^ '

Ainult jeeni ja pähkleid saab roh<
fc^ü.

lamage suisemlsegn.
jalised rendilepingud.

kuni 1934. «. Silti nende rentnikega lepingu
lifxtJtbtK ritnije asjus maawalitsnsed £oftu*

' leppele et jõua, jääb hulk postijaamu edasi,
legutsema, kuni lepingu kestwuseni.

> Postijaamade järele maal ci tunta enam
; pea mingit wajadust, kuna autobuseliinid
juba arenenud ja autobused niihästi posti-
tui reisijateweo eest hoolitsewad. Ka sünnib

^autobustega ja üksikute craettewõtjate kaudu>
postiwedu hulga odawamini, kui Postijaa-

! made kaudu. Postijaamadel ci ole enam
ipca mingisuguseid ülesandeid. On hulk pos
tijaamu, kus kogu aaSta jooksul ainult üks

: postihobnstc kasutaja ou olnud. Wiimastel
!päewadel on likwidceriiud Tartumaal
! Kambja, Otepää, Wastse-Knuste, Wõuuu-»
j Kiiriste ja Harjumaal Kernu poStijaanu
j Postijaamadelt tagasisaadawad maad antak-
se üldises korras asunikele kasutada jq
müüakse hiljem pärisontanduselS.

Jõukam kiht Põllumehi
toob lapsed linna alg-

kooli. '
Viu-5 koolide Mfulõinkmufo Joi#

hakkab cnunft i linda andma 5a Wiru-<
maal. Koolid pole meel algauud, tuid
j uba fmmad jõukamad Põllimwhed lin
nas lastele kostikohti ja tooli otsimast
Neis kohtades, lus ära kaotvad 5—6
llass ja lapsed kodust wälja t>u>lrwad
wiia kanaemasse koolid.sse, seal mõel-
Krffc vqp linna miin, olla asjad
korralikumad — õppeaeg Pikem ja kor
teriolud soodsamad.

Kakelus sünnipäeivat.
Sõjariistadeks roosipotid.

Paar päcwa tagasi oli Narmas 5. Peet rk
täuarval halenaljakas juhtumiile, mille nä--
gijaks oli hulk inimesi. „Draama" sai al-»
guie sünnipäemapeost iiing selle tegelasteks
olid aiimlt inees ja naine. Keset eiawamat
peotuju sattusid nad sõnavahetusse, mis hi>l->
jem üksteise tuuseldamiseks muutus. Wiha->
hoos ivõeti ..kuulideks" tarivituscle roosi-
Potid, taldrekud ja klaasid, mis nagu shrap-
uellid wastu seinu ja põrandat kildudeks lõh
kesid. Osa kilde langes isegi läbi lahtise
akna tänavale. Peale poolotünnilist „sõda"
tehti siille „waherahu", mille järele pooleli
jäänud süuuipäewa hakatud edasi pühitsema,

Esimene lõikuspidu
Uhel.

Neil päewil peeti Uhel esimene lõikuspidu,
mis ümbruskonnale suureks uudiseks oli.
Rohelisse maetud näitelawalt kanti elle
operett „Ikka hilja" ja rukkiwihkudega kau
nistatud kõnetoolilt peeti rida kõuesid. Üõ-
nelesid Iisaku õpetata — Põllumehe töökusest
ja saagist, agr. Martiu — põllumehe ajaloo
lisest ja majandnslisest areuemisest uing iga-
päewasest tegewnsest, agr. Tiimusk kõuele?
põllumche püüetest ja sellest, kuidas tuleks
põllumehel edaspidi enda seisukorda kindlus-
tada. Lõpuks lauti ette luuletus „Põllumehq
lõikus".

Wallawanemad ka
kursustele.

Eelolewal sügisel korraldatakse maawalit-
süste liidu juhatuse poolt wallawanemalele
kursused.^ Tellekohaue kawa ou wälsa tööta-
tud ja iaade-takie waldadesse seisukoha wöt«
iniseks neile, kellesse asi puutub. ,

Woka walla elanikud >
tahawd raudteejaama.
Woka walla elanikud esitasid raudteewalit-

susele palme, milles soowitalse nue peatus-
koha asutamist Iõhmi ja Oru jaamade iva-
hele.

Kilde Saaremaalt.
Kuresaare lossi ruuinides ja õuel korra?-

datakse I.?.—15. sepiembriui Põllumajandus-
naitus. Väljapanekuid loota rohkesti* *

Talliuii-Kuresaare telefoniliinile pannak
se wasksuhed. Ilu? liin awatakse juba sügisel.
?.ega muutub telesoniühendns nim. punk-
tide wahel märksa paremaks.

Kihelkonnal asutati uus MLsiuatarwitajale
ühisus, le* muretseb rchepetsumasinaid ic
mootoreid. Ühisusel on 30 liiget

Lewala Postiagentuur wiialse üle Pöide
piimaühisusse. Lewala rahwas pole 'ellega
nõus. Korjatakse allkirju sa nõutakse et
ageutuur jääks endisele kohale.

Saaremaal on Põrsa hinnad täuawu kõr-
ged. Keskmine põrsas maksab 20 krooni.

Suure-Raula masinatarmit. tahab'
icada psse püülijahu meskit. Sicictcabc lä,
h<-b malsnm 1.LVV.000 icnti.

J

U

p II lillil II II III Illil lill lillil II II II Illil 11 Illi III III lill Illil I IM IIII tl tl il I lil tlf Illil lill 111II :| 11| 11|;

SC" ■ni

91
MBl HAA"

■HBmnitiimffnnii
japal) rahva inurcd ja rriõmud. „Vaba Maa"
on lelit neile, kes tahavad iga päer jälgida
liotluniaa ja kogu maailma sündmusi. Tu-
lint oma kirjasaatjat. Päevauudiste poolest
kõige rikkalikum ja värskem leht. Juht
kirjad asjatundjate sulest. Gori pilkepildid,
alati põnev romaan. Iga päev pildid päeva
sündmustest. Oma trükikoda, kõige suurem
ja modsam ajalehe värvitriiki sisseseade

3-]entis. Maksuta kaasandeks nädal-
leht ..Esmaspäev.": Tellimishind: kol
meks kuuks 3 kr. 70 s., üheks kuuks 1 kr.
50 senti.

Tellida saab igast postiasutusest.
Dksikmiinlirite müük üle riigi.

Poola merejõuö.
Oma arenemise aktiwiteediga esikohal Balti riiges.

Ehk küll Poola ei oma suurt rannikut,
mis omakorda merikaitse küsimuse lahenda-
mist nõuab, on siiski Poola Läänemerel
oma merijõudude koosseisuga kujunenud
mõimuks, mis enesega täielikult arivestamist
nõuab, ühenduses sellega muutub ka jõu-
dude NKZhekaal meelgi keerulisemaks.

Ei ole kahtlust, ei Poola merijõudude are-

Kõige KüsuIiKum Ieht Kuulutajatele.
,/Waba Maa" kaudu pääseb kuulutus Igasse perekonda.

Aadress; Pikk tän. 54-58, Tallinn.
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Nmomüüt tüiiiiandaiaKse 31 õpetajat.
Tüli M. Laarmanni õiguste ümber.

/ (Meie kirjasaatjalt traaditeel.)
Pärnu, 9. augustil. Eile peeti

Pärnu maaWvlikogu korralist koos-
olekut. Tähtsamaks päewakorra punk-
tiks oli Pärnumaa algkoolide wõrgu-
kawa kinnitamine 30/31 aastaks. Ha
ridusosakonna koostatud ja maawa-
litsuse poolt heaks kiidetud kawa järgi
jääb Pärnumaal töötama 97 algkooli
236 klassikomplektiga ja sama palju
õpetajatega. Möödunud aastal oli
õpetajate arm 267, nii ei tänawu tu-

leb wallandada 31 õpetajat.
Koosolekut juhatas Mats Laar-

mann. Asunik Fuks tõstis üles küsi-
muse, kas M. Laarmannil on õigus
koosolekut juhatada, sest ta on Pärnu-
maalt lahkunud ja asunud elama
Wiljandimaale. Samas asjas on
kaebusega esinetud, ka kohtus, kuid
wormilistol põhjustel lükati kaebus
tagasi.

TCäCjamaa napsid ^Caiiinnas
Puistamine wöörastemaja „Kommertsis

ja kojamehe korteris.

ja 2—1,5" suurtükiga. Torpeedo relwastus
koosneb 2 kolmetoruliseft aparaadist. H. P.

juures suudmvad need laewad areu-
dada 33-sõlmelist kiirust. -

Järgmiseks tähtsamaks waheudiks on
3 allweelaewa: „N>iss", „Zbik" ja „Wilk",
mis ehitatud Prantsiismaal. Nende wee-
wäljasurme ou pealwee 980 ja all wee 12^0

nemtje käigus tähtsaks stimukiks osutus! -tonni. Pikkus 246, laiuS 1<> ja suwis 13
Saksamaa, kes wiimasel ajal oina hästi are--jalga. Relvastuses peal wee 1 suurtükk 3,9"
neniid tööstusega on suuniud üilalamaid
saawulusi omandada sõsalaewastiku ehituse
alal. Sealjuures on need samvutused peal-
weelaewade ehituses, kusjuures ehitatud lae-
ivad, jäädes üldiselt endiste üldtunnustatud
'tüüpide piiresse, kuid omawad wiimistlusi,
mis nende tüüpide piirest lahingwõime
mõttes palju laugemale küüniwad.

Siin näeme, et Poolamaa ei püsinud oma
sõjalaewastikn tuuma juures, mis koosues
Prantsusmaalt Lleontud endistest Saksa
torpeedolaowadest, waid wiimaste aastate
sees on alanud eljitemet uut laewastikku,
kusjuures erilist rõhku on pandud nüüdisaja
moodsa ranuakaitse «vahendi — alliveelae-
ivastiku Peale.

Ulina Saksamaal wõiinatu on alliveelaowu
ehitad^, siis sellest juba järeldame, et Poola-
inaa püüab allmeelaewade ehitusega tasa-
knalustada jõudude wahekaalu oma suurima
ja mere peal eriti aktiimseks muutunud suur-
naabriga.

». Mis puutub Praegusse Poola merijõu-
dude koosseisu, siis jaguneb see üldjoontes,
nagu meilgi — mere- ja siseivete diwisjoneks
ja armuliselt isiklik koosseis küüuib 2õ0
ohwitiserini ja 2500 merimüelaseni.

Moodsamaid ja uuemaid laowu on miini-
ristlejad „VurZa" ja „Wicher" — mi im eine
kuulub ka presidendi saatelaemaRikku.

,,Burza" on walminud aprillis 1929 ja
„V>icher" ^ juulis 1923. a. ja on ehitatud
Prantsusmaal, omades kõik uuendused,
mis tänapäowa tehnika sellele tüübile on

! suutnud auda.
Neude weewäljasuvwe on 1500 tonni;

Paljudes Tassinna lokaalides lau-
beldaksl? mitte ütsi wnljanma piiritusega,
waid ka wäljamaalt salajn ülepiiri too-
dud kallimate napsidega» Wastawad
wõimud on palju Pead murdnud selle! Truu. Ta wõttis konjaki omals, scle-

ja teine 1,5" kaliibriga. Torpeedolorusid C>.
tz. P. 1800 juures on neil pealwee kiirus
14 sõlme ja liikudes elektrimootoritega areu-
dawad allmee g-sõlmelise kiiruse.

Need allweelaomad on komplitseerit tünp,
kusjuures neid wõib ka allivee miinipani-
jaiua kasutada, ja kumbki laew wõlab Peale
34 miini.

TegewuSraadius ou pealwee 7000 ja all-
mc 1000 meremiili, mis küllalt suur.

ülejäänud laewad on peaasjalikult endi-
sed Saksa sõjalaewad, mis Prantsusmaa
poolt peale sõja lõppu Poolale olid üle au
tud.

Siia kuuluwad meile hästi tuntud 2 suur-
'tÄkilaowa „Lionleudant Pilsudski" ja „Ge-
neral Haller", mis peaaegn igal aastal
meie meteS õppesõidul on wiibinud. Need
ou Soomes ehitatud ja 1921. aastast peale
tegewirses. Weewäljasunve — 342 touni.

Edasi kuuluwad merilaewasliku koosseisu
5 torpeedolaewa, mis kõik Saksamaal ehita-
tud.

Need on: 1) Knjawrak — endine Saksa
nr. 63, ehvtatud 1917 a. Weemäljasurwe
835 tonni. 2) Krakomiak — end. Saksa
A 04. 3) Podhalanin — end. 2l 80. 4) (2Ifi-
zak — end. A 59. 5) Mazur — end. Saksa
W 105.

Neist laevadest kõik peale esimese kuulu-
wad presidendi saatelaewastikku. Nende wee-
wäljasuvwe 330—305 tonui wahel ja on
sõjaaastatel walminud. Neude pikkus on
205, laius 20 ja süwis 7,5 jalga. Osa neist
laowadest oli eune sõja lahtipuhkemist
Saksamaal ehitusel Hollandi jaoks, kuid

pikkus 344, laius 29 ja süwis 9% jalga. > hiljem walminud, neid Salsamaa arwas
Relwaslatud ou need nelja 5,1" suurtükiga > oma laewastiku koosseisu.

Neude laowade relwadcls on pease ser-
gete suurtükkide üks torpcedoaparaat. ^ii-
rus ou neil kuni 30 sõlmeni — niakjimum.

Need laewad on kõik põhsalikiilt paranda-
tud, ou täiendatud tehnilises mõtlen täiia-
päema nõuete kohaselt.

Miiniwaslasesse laewastikku kuuluwad 4
traalerit: „C^ajka", ^Zaskolka", „Mern>a" ju
„R»)l>itttva", ka Saksa päritoluga ja sõja-
aegsete jüuuiaasiaiega. Weewäljasurwe I <0
tonni. Igal ühel üks 'wäiksekalilbriliue suur-
tükk.

Sõsalaewastiku wedusid rahuldab 8Z00-
touuiliue trausportlae.lv — 2i>iljfl, mis l<i
meil ott wiibinud.

Jsrklise koosseisu ettewalmistamiseks õppe-
sõitudel on 2 õppelaewa. Siin uäeme endist
Prantsuse ristlejat d'Eutrecasieaur, mis
Poola lipu all ou „Karl Wladislaw 4."
ou 1890. aastal ehitatud ja omab weemälja-
surwe 8000 tonni. See laew oli alguses
määratud Aelgiale, kuid hiljem anti Poo--
lale. Laewa relwastus ei ole lahinglõlbu- ^
liue.

Teine õppelaew on 3-mastiline shouev
— 300-tonnilise weewäljasurwega.

Sisewete Wewastiklu kuuluwad 4 jõe suur-
tülilaewa: Wiliw, Krakow ja 2 nimetut.
Need on 70-tonnilise weeiväljasni?.vega. Nel-

I wastusels ou 1—1,1" suurtükk ja teine wäik-
' sekaliibriliue. Liiguwad mootoritega,
areudawad 9--sõlmclise kiiruse.

Omapärased on sisewete tegewusel usuwad
patareid — need on mootoritega liiluwad
relmasiatud praamid: Warzawa, Horodyszc,;2
ja Toruu ning Pinsk. Nende weewäljasurwe
ou 110 t. ja kannmvad igaükZ 2—4,1"
suurtükki. Kiirus 9,1 sõlme.

Sisewete kaitsejõudude sekka kuuluwad
meel jõeaiirikud: 1) ?ldmiral Sierpirnk, 2)
General Zoskowski, 3) General Sikorski,
4) Hetmau Cchodkewicz, 5) Admiral Dick-
mann ja 0) General ^Ezeptycki.

Med on 100—200-tonnilised laewad ja
relwasiatud 2 kergekaliibrilise kahuriga.

Sisowete kaitsejõudu täiendawad weel "0
mootorpaati 7—l3-tonnilise weewäljasur
wega, mis relwastatnd 1 kergekaliibrilise
kahuriga ja 2 raskekuulipildujaga. G. L.

nud. Et kojamehe seletust kontrollida,
jäeti salajane walwe tema korterisse.
Ninbes kahe-tunnilise ootamise järele
ilmnM kojamehe korterisse merimees^,,!^' ^rboeftt 'pikitvaltve pool.t

Korieriwaras tabati
piiril.

(Meie firjasaatjalt traaditcol.)'
P e t s e r i, 9. cmigustÄ. Üleeile õh-

üle, kuskohalt tuuakse maale kallimad
napsid. Mõnelt poolt on arwnlnist
awaldatud, et wäljamaa konjakid tule-
wad maale sama teed mööda, kus
maandub piiritu?, luid teised on arwa-
wist awaldamid, et see tungib maale
ptse sadaiuast.

Reede õhtul kella 8 ajal pandi läbi
otsimine toime Tallinna?, Poska tän.
nr. 2 nicija kojamehe H. P. korteris.
Leiti kakskiunmeud tolm pudelit Prant-
<use konjakit. .^ojaiueeS seletas, et kee-
latud napsid toonud teu?a juure hoiule
teenistuseta mereutee? Otto Truu, kosinud sadama kaudu,
märjukesele õhtul järele ilmuda luba- —

tades, cf selle toonnd tenia kätte edasi-
müümiseks piirituselaewal „Relisel"
teeuiw madrus, kes reede homniiknl
„Relisel" Tallinna sadamasse jõudnud
ja juba -samal õhtul siit lahkuuud.

Edasi pandi toime Puistamine wõõ-
rastemaja „.ffouimertsis". Siin on, na-
gu teada, alkoholita einelaud, knid läbi-
otsimisel leiti sealt kaks pudelit wälsa-
maa konjakit, ning umbes paarsada
tühjaks joodnd wäljamaa konjaki sa
teiste napside pudelit. Ka siin ollakse
arwautisel, et napsid on liuna ränna-

Auto ja MM piiritust «imv.
Mehed Põgenesid metsa. »»0 liitrit Piiritust kon-

fisLeeriti.
Eile öösel ll. 1—2 wahel lubasid Viisu

Rajooni piiriwalwurid Paliüse-^^ihasoo
wetsawahelisel teel auto U. 237 üheksa
saja kahelsaiümue liitri salapiiritusega.
Tabamiue leidis aset umbes 3 klm, ran
nast eemal. Piiritusewedajad põgenesid,
waatamata hoiatuspauknde peale, niis
piiriwaltvur ueid seisma jääma sundi-
misels õhku põrutas. Peale selle leiti
milost üks pudel wäljamaa koujakit.
On tawalisels nähtuseks, et suuremate
piiritnselaadungile keskelt leitakse las
pudel ehk kals konjakit, mis nähtawa^ti
antud piiritusewedajatele kanbapeale ja
oma isikliseks tarbeks.

Auto U-2lZ7 kuulttb Aaspere wallas,
Walgejõel elutsetvale H. Hermannile.
Piiriinalivel on lindel lootus laadungi
wahajätntid ja nietsapõgenennd sala-
kanbitsejaid tabada. Walwnr, kes piiri-
tusekooriila kinni pidas, ütleb luehi
tuudwat.

Teine tabamine oli Palmse walla?.

Illumäe teel. <SHu tabati Artur Gus-
tawson 11) liitri salapiiritusega. Ta oli
selleks, et piiriwalme eest kiiremalt pi)-
getieda, kitinitannd Piiritnsenõn jalgrat-
ta külge ja istns kaksiti piiritusenõu
otsaS rattal. Auto, jalgratas ja piiri
tus konfiskeeriti.

Tallinna elanik Nikolai Dawõdawsky,
kes salaja üle piiri tahtis minna We-
nentaÄe.

Jtlurdlttsel selgnZ, et N. D. on Tal-
liiuias Leünbitn tän. 23, pr. Luuki kor-
beris Pannud toime suurema tvarguse.
Ta on wiinnd soalt ära hõbeasju ja
riideüd 2VV0 kr. wäärtufts, N. D. se-
letab, et läinud Margile rahapuuduse.
G. cmgustil ta sõitnud rongiga Tqllin-
ttast Petseri, peatanud seal ja sõitnud
särgniise rongiga edasi JrboSka, kus
salaja kawatsennd minna üle Piiri.

Dawõdowski saadetakse täna Tallin-
na kriminaalpolitsei korraldusse.

Sekeldused Woka walla
ristimisega.

Woka ^vallawolikogu otsustas Woka walda
ümber nimetada Alutaguse wallaks. Umber-
nimetamise põhsuseks luges wolikogu, et
„Woka" pole küllalt eestipärane. Nüüd aga

(putjejaPud nunePtädctA.
Muhu karikawinsilttste kurb lõpp?-

randus Kuramaal.
<AZeie kirjasaatjalt traaditeel.)

Kuresaare, 9. august. Muhu wäiuas
karitawõistluStest osawõtuud purjeja-
hid sõitsid wõistluse lõpul Kuiwastust
wälja, et pöörata tagasi kodusadamasse.
Laidnnina lähedal sattusid jahid „?)el",
„Poy-Roy", „Wiling" ja „Crysland"
— tormi kätte. Torin ajas jahid ükstei-
sest eemale. 5tnresaares oodati asjata
jahtide tagasitulekut.

on küllalt eestipärane. Seepärast on elanik-
kilde poolt esitatud palive ntaawalitsusele,
kusjuures palutakse Woka walla nime muul-
mist maavalitsuse voolt mitte kinnitada.

Uus haridustempel
Alutagusele.

Eelolewal pühapäewal on Mäetaguse
wallas, Pagaril kuueklassilise algkoolimaja
uurgakiwi panek. Praegu ollakse kibedasti

'on Moka walla elanikud leidnud' et „Woka" ametis mulla- ja alusmüüride ehitamisega.

Üleeile õhtul kl. 11 ajal jõudis „Er>is-
laud" Roomassaare sadamasse. Mehed
olid läl'imärjad. Eile õhtul saadi tele-
gramm „?)eli" jnhilt Wäärtilt. Selle
jahi torm oli ajanud Lätimaale, Kura-
maa randa. Mehed on pääsenud eluga.-
„Wikiug" jõudis eile Roomassaare sa-
dainasse. Hallirahn juures oli torm tal
pnrje rebiiind pnrnks, mis tõttu ta.
enam ci saanud edasi. Jaht oli 24 tuudi
laiule mäilgtlknluüks. Eile sõitis sealt
juhuslikult mööda anrik „Waasa". Nä-
hes „Wilingi" hädasignaale, läks
„Waasa" merehädalistele appi ja Pnk«
seeris jahi Roomassaare. Mehed olid
läbimärjad ja külmanud.

Eeni pltndnwad Knresaares teated
lveel „BoY-Roy" kohta, mis pidi sõit-
ma Tallinna

«>.> ■.:' • v.: - * '

Esimene Eesti KFnnltus A. S.

Kaitsewägi—Kalew jalg-
Pallis.

Esmaspäewa õhtul kell 6 kohtawad Ka-
lewi wäljal Tallinna 5talewi jn kaitseväe
jalgpallimeeskonnad. Kaitsewäe meeskonnas
esineb terme rida tuntud mängijaid järgmi-
ses koosseisus: rms. Noony; kapral Maiste
rms. Liiwar; ltn. Neinseldt; — rms. Nelis-
noi — rms Koort; 1. j. madrus Fiskar —
rms. Jenson — kpr. Tentso — rms. Iluetoa;
liit. Brenner. Wõistluse ajal mängib ratsa-'
rügemendi orkester, les Iviibib Tallinnas
Poola presidendi külastäign tõttu.

EESTI LLOYD
Asutatud 1919 a.Tallinnas, Pikk tän. 11, Telef. 206-24, 430-08

Elu-, tule-, õnnetusiuhuste-, murdvarguste-,
klaasi- ia veokinnitused.

Seltsi poolt seni välja makstud kahjude kogusumma ulatab üle saja kaheksakümne
miljoni sendi,

seepärast kinnitage oma elu ia varandus kurn veel on aeg!

w*

it ii öslSeisiä liga. Gslks liiü iip!
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ILUDUSKUNINGANNA VALIMINE
MÜUflll „firakordne Bfllletiln" iluduste piltide Ja huvitavate kirjutistega. Kell 7<S Iluduste autosõit läbi linna.

ifkCutti igapäevasest

StudiosHA ja pCe&hcpp.
Ese juhtus noU kgaweSti möödunud ajul,

ikui harva T. N. Tartu ülikoolis tudeeris
za aegajalt f«QLfcib napse tegi, mis ta ja-
lad nõnda sõlme kSitiS, vt teda kojusöidutaiv
woorinices ta korteri wksest kui lapse pidi
si^se kandma. SUS sõitis talle ivahel Tallin
nast külla härva T., kes omal ajal kooS wen«
naga joomest pidi pärmidama EeSti mar-
kadcS kuni kahefaja-miljonilije «varanduse,
millest tol ajal ka ajalehed kirjutasid. Kas ta
tolle waranduse ka tõelikult pärandas, ei
tsa, kuid siia see ei puutugi. Iga kord, kui
T. Tartu ilmus, teadis studiosuS N., teda
ku.bsuti-sõprade ringis mingipärast Nospel-
peniks, et tuleb suurem „wötmlne", ja et ta
siiS millegi wastu garanteeritud pole, sest
mitmel korral T.»ga ,Mõttes" oli ta lõpuks
enese leidnud ,,sool»putkast". kuid alati ük-
si, T. mitte kunagi jagades tema saadust.
Suure mangumise peale lunastas T. ta is-
tumi-sest, sest kunas on tudengid enesel raha.

llhsl järjekordsel T. ülikoolilinna saabu-
m^sel hakkasid NoSpelsen ja ta sõber tawa-
lille ja traditsioonilisi napse tegema, es
malt ühes kõrtsis, kuS ,/wõeti" wÜhem, sii-Z
teises juba rohkem, iolmandaS jne. Nospel-
sen, leides, st tuju soowl tanias tempos et tõu-
se, tegi wachelduisekS paar „Mlschungii", s. o.
kallas täibefub õlleklaasi pitsi „walget" ja
wiskas selle siiS alla, lakfu-tadeS mhuldatull
keelt. Ning kohe mõjus „Mischung" sooivila-
tvas silltnaS! Nüiid oll tuju laulda, miS
warsti siirdus kõvw^lu-kuskmvasS möirgami-
seks ja kisendamiseks, eneseleadmuS kaSwas
ftH weerÄv lumipnll sula ilmaga ja keppt,
Nospel-seni lahudama-la kaaslast, wastu lau-
da põrutades, möirgasid tots jöpr-a kui
pullubesed.

Kes teab mitmendast kõrtsist wäljudeS
märkas T., et ta studlosusest-isõbra jalad on
lõplikult sõlmes ja et siin ei aita muu rohi,
(ai tuua sõiduk ja sõber koju toimetada. Wi-
fates Nospeheni kui ptirUuSse kastetud wa-
hakuju rentslisse, millega wiimane kohe lov-
pis ning larinal magama jäi, wsendus här
ra T., et p»li>tset wcihiposti läheduses et
näi ol«vat, nii siis Noöpelsen siin päris ekft»
taiNata wõib puhata. Umbes meerand tunni
Pärast sõitiS ta tagasi tömvoorlmehel, Nos-
polisen npttati «voorimehe abiga retke ja sõit
täks koju. MikS T. just tööwoorimehe tõi,
seda ei teaks ta wist isegi seletada, avivata-
waSti PuuituS see esimesena kätte.

Köh, köh, köh! ärkab järgmisel hommikul
Noõlpelsen hiigÄPohnreluifts peaga. Ta juu
dilikkude kontuuridega nina on suurest joo-
inisest muutunud swkjas-ttllaks ning la bal«

SKate päiRese ees.
Wanarahtva arwamine tacwqlistest nähetest.

E. R. A. andmetel»
ti-sakslast meeletuleta-wale kitsale näolapile
pilku heites wõis karsklanegi otsekohe ween-
duda, see on parandamatu joodik. „Neetud
Eäuserhust!" pomiseb ta enese ette ning ko
bab wäri.scivail käsil öölaualt prille. Olles
äärmiselt lühinägeliue, on tal harjumuseks
juba woodis prillid pähe panna. Kuid prille
ei ole laual. Pagan teab, kuhu nad eile õh
tul enne magamaminekut panin, mõtleb
NoSpel>sen, ega ometi eestuppa warna?
Eestoast prille otsides mvaStub, et ka kepp
puudub. Asjata katsub ta meelde tuletada
ei-lise olemise wiimast peatükki. Ata ju pril-
le ei lõhkunud ega kepiga kedagi ei peksnud,
need kui tähtsad juhtumused oleksid meeles
püsinud. Kvsk mõtislslu prillide ja kepi saa-
tusest külastab teda sõber T.

— No kuule, on T. esimene sõna, ta on
tee! sõbra poole kuskil juba sees käinud, —
mi-mlspärast oled sa wöõraSse korteri ko«
lind. sa ei ole ju üliõpilane N., sa oled
plek!«se>pp Faiselson, su naine käis sind täna
hommikul minu juures otsimas ja taga
nõudmas, oli seesama wanamoor, kes mnl«
le elle õhtul tänaival külge lõi ja segast
jultu tegi, ma ei saand suurt aru. Elle ikka
nnuasin, et pu-pummeldan üliõp. Nospli-
ga, kuid täna saan teada, see olnud pleki-
iepp Faiselison ning juut, ju-juut peale-
kauba...

— Oled juba wõlnud, katkestab N. teda
kad?tse?palt, — parem ütle mulle, sa ikka
ittälelad, kuhu jäänd mu kepp ja prillid?

— Miks ma'i tea?! Te-tean «väga hästi.
Prillid ja kepp on su kodu naise käes. Si-
sina aga ofeb ronind wõõrasse korteri, .ühe
üliõpilase korteri. Wõiavwadsa koguni, st
sa ristiinimene oled?! Ei! juut oled sa,tka«.
kas kuuled, juut ja pleki sepp!

— tzoa naerda küll teise õnnetust! pahnu-
dab üliõpilane. — Kus sa enda nii täis
oled pannud? lisab uudishimutsttvalt
juurde.

— Ja-jölkem nali ja mingem sinu poole,
Paned prillid pähe ja wõtad kepi ning siis
läheuie -pead parandama, ei jätnud sõber
oma sixe-ideed.

Ja et Nospelseni pea oli liialt tuhm ja
ta,lunia>tult raske, oU ta seesinase wiimase
ehutifcga meeleldi nõus.

Teel selgus T. jutust, würske õhk mõjus
kaincstmvalt, plekisepp Faifelsoni lugn. Tol.
le plokisopa naine pidaivat ikka tõelikult
Nospelseni enda ineheks, ta käinud eile õh-
tui T.-l tänawal järel ja tulnud täua wara-
hommikul T. poole ja nõudnud kõige kate-
goorilisenialt meest taga, öelnud, st prillid

Päikssest räägiwad ininresed, et ^ on
inaakera sarnane, mis aga tuld täis ja ii
la peab nii kaua põlema, kuni wiimnepäem
käeS; miimselpäswal tuleivat tuluke wälja
päikesest ja põlelawat kõik, n»iS maa peal
ette juhtub.

Rõuges öeldakse, et
kui päiw werrcw, siS öks põud umm.

Paikese warjutus.
Karja kihslk. rahwas anvab, kui päike

warjutatakse, siis puhastatakse teda. Et
maakeral wsuwad inimesed ei näelS, mis
mehed päikest pss^vad, siiS pandanixüt päi-
kesele kate ette. Pärast puhastamist olla
päike hoopis heledam.

Päikese warjntuse ajal öeldi Tarivastus,
et nüüd süüakse waua päoivakest ja hõõ-
ruta kise uu t.

Päikese loojenemine»
Kui päikese loojenemisel kogu taevas

punetab, siis on tingiinat<l järgmisel päeval
wilnna oodata. Läheb aga päike selgesti
looja, siis on head i-tma loota.

Karja kihekk. oodetakse sõda,
kui ta«vas üleni werüpunaseks läheb.

Head wiljaaastat
on oodata, kut taewas punetab takvel, nii
et ka lu>mi punetab.

Taewas on ühe härja nahk.
Karja kihelk. öeldakse, et taewataa! on

maailina loonud. Taewas on aga ühe härja
nahk, mis wanal ajal wihmawarjuks pan-
dud inimeste pea kohale; kuid ta on nii
kõrgele läinud ja suureks.saanud, et on tae-
»vaks kujunenud.

Öösine taewaiwalguA jkülib ^eeni ja wal--
Mistab wilja.

Kujud taewas.
Kui näed tuiB-hju imm fer-

^wal tulekuma peal. paistab, siis olla mi-
mene iulle jäänud.

Hea Intoliilirntjc ac6
olla siis, kui taewas pilad «valgk. puwe-
jooned on, nagu linakiud.

Wikerkaar.
Karjas öeldi, et wikerlaar pidawat ivett

jooma. Kadrinas usub rahwas, et wikerkaar
on toru moodi suur look, mis pilwedejt >vee
merde juhib, sest wikerkaare otsad pidawat

wffo meres olema. " .
Palamusel arwata?se, et snivel wõib lvi-

kerkaart üksi õhtul ja hommikul uäha; ke-
wadel, sügisel ja talivol ka rnuul ajal.

Wikerkaar wStab mett pilwedesse.
Wastupidlselt endistele arwamistele, Nlsub

Halliste rahwas, et kui pilwed wihmast tüh-
jaks sajmvad, siis olla wikerkaar selletarwis
pilwedesse seatud, et ta wihma pidada üles
wõtma. Öeldakse, et kui wikerkaar wäga
madal ja otsad õige loibu on, pis selle
järele pidada pikaline wihmasadu tulema.
Kui aga wikerkaar hästi kõrge looga wälja
näiitab ja otsad õige püsti on, siis tähenda-
ront see head ilma. Wikerkaar ei hakka ke-
raadel enne paistma, kui esimene mürista
mine mööda läinud. Nahwausu järele olla

wikerkaarel 7 wärwl.
Wikerkaar on enamasti õhtu» ja hommi-

ja kepi tõid lapsed koju, siis kui papa rents-,
lis maganud.

— Ja see, knriwaim, olid ju sina. ^nt
miimasest kõrtsist wälja tulime, jäid sa äkki
nõnda nässu, ot su rentsli panin ja ise woo-
rimeest läksin tooma. Selle aja sees käisid
siis juudi jöngerman:nd ja:võtD su.lt prillid
ja kepi. Mina aga tõin, kuralt teab ^ miks,
weowoorimehe, kellega su rekke winnasm ja
koju sõidutasin. Ja juildi proua oli meile
järele lennutanud, kui oleks tuli häuna all
ja nsnb praegugi, et sina tema mees oled, kui
wana Faiselson : vahe peal koju pole ilinu-
nud. Lä-lähme ja toome prillid ja kepp!

Kuid avwatawasti kartis Nospol.sen juu»
diProua laa>ivalisi wl!Ijapurskeid ja pullit«
sewat wihasöõstu, mis nüüdki wõib-olla wa-
het ei tee tema ja tõeliku mehe wahel ning

temal wõib üpris räbalast! minna — ta
keeldus kategooriliselt tulemast.

Ning sõbrad ostsid uued prillid ja wastse
kepi. Sõbradus.

Inglise
llnoleirailt.

Inglise
vihmakuub!

suurimas valikus

S. Kull
V. Posti t 8.
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-kupovl uftfia, harwa aga põhja pool,
mitte kunagi lõunas.

Tõstamaa rahwwusu järele ei to^timm
wiikerlaarele

sõrmega näidata,
"est siis mädanewat see sõrm otsast maya,
nültega näidati; ka kuule ei Whtiwat jõz>
ittega näidata.

Wirmaliscd^.
Wirniaüsi nähes öeldi LtNigastes: „Kn«

ttit, ilm läheb halwol-), lapi lüdrulud pillu-
wad riideid üle pea/' Wiriii<xlis!e kujude
moodustuste kui kc, wänvi järeÄ tuuluUiti
Hallistes etle. Kui taeivas wirinaiistest pu-
uaue, Ms pidada see sõda ehk iiuutd halba

täheudam^ . .....Rakweres ^rmatakse. kui lunn Jatiücti
maha tuiskab ja virmalised wehkle^a^ c.
siis peagi sula tuleb.

Sademed.
Sellel ajal, kui talwel puud härmas, ttf

leb smvel wihma sjõnlud sa jaau^päew aT-
watakse was^Stikku).

Warastel hea aasta
tulemat Küdina rahwa «rwates siis, kui su^
gisel see lmui, uus talideks maha jääb, öo>el
sazab; siis ei tuuiawat hästi warasle jälsii.
Sajab aga päewal esimene lumi maha, siis
samvat palju wargaid lätte. Kui esimene
lumi on maha tulnud, siis

ei tule karu pesast,
ega määr enam august wälja.
Suured lumehanged — suured wiljarougud.
i Tanvastus arwatakse, kui talivel suured
lumehanged on, et siis olewat smvel suu»
red wiljarougud, iseäranis odrarõngud.

Kui ilm tuiskab, ^
siis öeldakse Põlwas, et iv^iuatildrukild sar»
jawad lund Reola soole. Kui tuiskab wal)el
wäga pahaselt, siis ruhwa ar:oa>!es olla lva-
uapagan oma sellidega lumehangedes jooks-
mas.

Rahesadu.
Udernas kui rahet hakkas sadama, wõctr

;>ada.ja pand, murule kinumnli, siis ole-
wat sadn üle läinud. Rahesadu^ miuowat ta
ruttu üle, kui leiwalabidas ja ahjuroop,
pannakse põhja poole katusele.

lidu.
Hallistes arwatalse, et kui leu>ade^ niitu

päeiva uduseid ilmu on, siis sauwat sügisel
rohkesti wilja.

Wihm.
Pilistweres öeldakse, et kcnxiMite wil>m

noorel kilul toob õnnistust, kuua sügisel
wanal kuul — toob kahju.

Wihmase ilmaga ei tohi Una teha,
sest siis taswawat see maa alla.

Soolane wihm.
Nelipühi ja lihawõtte esimesel pühal ja

taeivaminemiie pühal sada.vat soolast wih-
ma, mis põllirle kahjulik; ka s.-neljapäenm
l'a s-reedeue wihm teeb põldudele natuke
kahju. Kui wihmaga wilja tehakse, siis kas-
wab wiljal sitke kõrs.

Kuiw suwi parem kui wihmane.
Wastseliiuas öeldakse, et wihmalapsed

nutawad, luna põualapsed ei uuta. Päema
jäljed paranewad ruttu, kuua wihmajäljcd
ei parane.

ffdfofack ^taniexs" Bbtenlas,
Neegriteatri suur menu.

Tänawu Euroopa kewadise hooaja
sensatswoniks vii effcotifiitc kunst:
jaapa-ivlaKte tealrictcnbujeb Saksa
maal ja Ameeriika neegrite „Black
FlsnxrZ'!" oMetilcatri esinemised
hoidsid meeli ärewil toeju mandril.
Nüüd, kus nii Paljn kõneldakse teatri-
ja üldft kuttstikriisist, olid eksootilised
tca>trid, mis haarasid tänapäcwa Eu-
r^o-pa teatris tülpinud publikuini
uute meeloludega rõmnustawM )va«
hckdufeks. Neegriteater „Black Flo-
wcrs" on nüüd otsaga ka Eestisse
jõudnud. Reedel wõis ka Tallinna
publik näha, mida suudab pakkuda
musi raass ka lawal. Neegrid kabaree-
kunstnikkudena pole meille tuiib-matub.
^wncis Mores pakkus meile hrljuti
isegi neegrite laulukunsti. Nee-gritea-
ter „Black Flowers" esitas nt-cif-e
neegrite wõimeid ensemblis — korra
ga mängus, muusckas, laulus ja tant-
sus. „Eötonias" ettekantud Louis
Douglase operebt „Liisa" andis ka
meile täieliku kujutuse neegri kunsti-
kultuurist. Oe-ldakse, et neegrid oma
loomult on nagu lapsed, kes wane-
ma>te toiminguid mängudes järele ai-
mawad. Jmiteerimiseanne iiseenesest
on juba suur woorus. Ka walge raassi
näitleja imiteerib. Neegrkel näib see
anlle eriti arenenud ollewa-t, mispa-
rast ope-cedt „ Li isas" nii ensemble,
joolo, kui ka kaksiikmäng oli otse wir-

tuooslik meeleolude tõlgitsemises. Nii
viid muusikaliste essMide wäljenda-
mine näil-lejate mängus sedawõrd
täpne, et ras-ke oli wahet teha, kas
mõnda kummalist häält tegi ttäitleja
wõi wastaw pill orkestris. Ka rütmi-
tunne on nocgritvl Wgcw. See wäl.
jendub eriti tantsudes, kus pöörasest
kiirusest hoolimata, kunagi rütmist
lvälja ei langeta. Noegrtlaul ja numsika
on alp»1 harjumata torwale, kuid lõ-
puks wõidab kuttlajaid oma wärwi
mitmekesisuse ja nieeleoluga. Nii oli
Valada Snow, „Black Flowers" pri-
madonna, ja Louis Douglase partiid
kohati otse lvõrra-tud. Duett „Wee-pin
like willow tree" oli haarawam kogu
operetis, see oli nagu tetrede kudru
tamine kcivadrsol honuniku>l. Ka or-
kester mängis kaasa, mistõttu sage-
dasti orkester ja lawa kujundasid
ühffe mänguell'semble'i.

Operett „Liisa", milles autor
Louis Douglas peaosa mängis, on
sisult^ lihtne. Keegi salapiiritüseweda-
ja külastab maal oma kirifuiõpe&ajast
onu, armub farmeri tütresse Liisasse
ja põgenewad koos?iew-Aovki. Neid
jAgib raiupoiss Nastus, kes samuti
armunud Liisasse. Rahwahulgas koh--
tab Ras-tus oma kodukülast päriwle-
wat kunstnikku, M teda teatrisse
wiib. Rastusest saab kuulus näitleja-
Sailawiinakau^leja vangistatakse ja

operett lõpeb Liisa ning Rastuse
pulmadega nende koduKUas.

See lihtne opereti kondikawa on
jagatud kaheiksasse pilti, igasse pilti
põnni>tud tairtsu- ja laulunumbrid^
ning atraktsioone. Algusest I&pum
walitseb lawal elaw teaewus, mis
sama kirju ja wahelduw, kui näitle-
jäte riietus. Hoog on kohati niiwõrd
kiire, et waatajatel silmi ees kirjuks
läheb. Elewust aitasid t-õsta wärivi-
rõõmsad dekoratsioonid ja suure osa-
wnsega käsitatud walgusessektid. Pub-
lik oli haaratud neegrite mängust,
tlii e-t pea lakkamatult mürises saal
tiiduaw-aldustest.

Neegriteater „Black Flowers" on
kirju oma koosseisust. Neljakümne-
hingelises näiteseltskonnas leidub
iteegui, aaria, punase sa kollase tõu
esitajaid. Ferdinand Jones ja Srrap-
py Jones on puhtwerd neegrid, kuid
ei puudu ka neid, kelle soontes woo-
lab Ae 50 protsendi punase ja walge
tõu werd. Ka elukutM on see näite-
seltskond õige kirju. Nii on Ferdinand
Jones endine raamatupidaja, Mike
Niley Poksija, Strappy Jones 11)
miili ujuja, kes on juba kümited esi-
mesed wõidud saawntanud. Nalph
Thompson oil eiukutsett prantsuse
keele õ-pe>taja.

Nä i tchell tskmui a si lma p a i stwam a -
teks näitlejatees on Valada Snow,
Louis Douglas, Francis Mores ja
Arabell-a Fields. Valada Snow on
juba 22 aastat esinenud lawal. Ta
oli 6-aastane, kui esimene kord üle
mmbr gs-ws. Ta on külastanud peale

Euroopa Hiinat, Jaapanit, Lõuna-
Ameerikat ja hiljuti isegi Wenemaad.

Kunst, mida neeg-ritrupp pwkub, ei
ole kerge- See on nõudnud näitlejailt
püsiwat tööd, et saawutada neid teh-
llitisi tulemusi, tänu millele nad ka
hellitatud Euroopa teatripubliku on

wõitnud. H. W.

Mis on limmZesel
muret.

Olid kallid pidupäewad,
külalisi maalt ja merelt,
sõpru südamelt ning werelt.
Õnn, kes seda ise näewad.
tias meil oli muret mähe,
et kuis möödub hästi asi.
Uuigi kohehnda ja lasi,
eks weel muudki tarwis lähe.
Tahaks naabreid külla tuua,
aa'da sõna svbrajnttu,
pühki pilguks silmist nuttu,
klaasikese kokku juua.
Mis sa teed, kui endal tiihi
maja õigest pidutrallist.
Lõbusta siis sõpra kallist,
ole weel wõi pea pühi.
Häälest ära omad pillid,
laulutorud lõhki aetud,
süda muredega laetud,
tantsnjalgel weriwillid.
Aga näed, kuis wahest weab.
Tuleb abi ootuseta,
usuta ja lootuseta.
Kes meid juhib, küll see teab.
Äkki kuuled, kaugelt kajab

pöästewäe trummipõrin,
imeline pillljõrin.
Kurtja kõrwad kikki ajab.
Waata hullu, just kui taewajt
kukkus maha abiaudja,
lohutaja, rõõmukandja,
lunastaja wiimjcst waeivast.

Zleegreid nelikümmend hinge!

Õn's weel puudu ehtsast foksist,
ehtsast wärwist, ehtsast poksist;
kunstiline kõrgepinge.
See on asi, millest hooli
mõistab juba noor ja wana.
Ah, me hing, sce lolsuw kana
majad õiget elukooli.
Ei me olegi nii lollid,
et kui loome kaitset teral,
peekonil ja niidikeral,
paneks maksma waimutoüid.
Kõrgus teab, mis rahwas nmjab:
Läänest tuleb ju kultuuri,
kaugelt Läänest hoopis suuri
ilmutusi rüppe sajab.
Kas on linnukesel hoolrks,
kust ta saab ja kust ta maitseb.
Küllap looja ise kaitseb,
et tal nokast laul ei kooleks.
Tuleb neeger, hinge wõidab,
paneb tasku wäikse raha,
tõmbab iile kõrwn naha,
südamlikult ära sõidab.
Ah, neid neegreid terwe kart
armastab me kodumulda,
eesti südant, — ei wist kulda,
kuni puudub piiril sari.

latttg. 1930. Nr.

S/afttnna.
Vinna Algkoolidest

ähwardab 15 õpetas
UrnUanbamiuc.

Kootiwalitsus neile töSwöimalu-i oti
Määralistelt õpetajatelt «Segaks-tunnid. '

Tsllinns l»nrm algkoolide wvrtm
mis linVs^ k^oliuõuniku Ärüli>' ;
kottu seotud, tuli Luna Y-^id^^^.^

ühisel koosol-^ul r tv
oh fee kooskõlla wiidi^ii^-i r''.
poolt n?a-?:u nvelud, "

muutmise seadusega, /-'k
Tallmnas peale r>ch^.,, »... 1

ortm miOcirJot/j. ^
IM |iil'a. ftttytM.ne InimiS, r

. m5e:i ,cf;iru!0 V0.Mi
] v t ^^ikule k«Äumi?ele. 0n'i f
nud .aÄvq,us«eqK'aste koolipõllul; lofH
juiimnHi'^ ci wõi kergel käel
i«tt ti iibele cdositõõtamise ukuuu
leidiili',<..

haridusosakonna julwloja
SiaiKi teatas, et rasket seisukorda'

rm^eA, mis määiÄistel õpetnjnicl!
tiumid^koviab. Nende Ii'nti!ttdide i
icick» |U5 tööd neli wallaudxiüiiieie tui
õpetajat. — Teiseks on rohkesti ucid il
jiiiö, kes perekondlike sa masauvu^Ii el
sukorra järele täieulatuslist Iccniviuft]
lipõllul ci waja. Dti perekondi, tui
mõlemad abrkcasad õpetajad, et)!
nlõnel muul hästitasvwal ko.^il jne.
dega astub k»olr>val.itsus läbirüäliin^
kos nad lahkuwate Aetajate kaiiils
vma tundidest ei loobuks.

.^vvsoletul sooiortati kooliMiliisiisclel
suda teid leida, kuidas ära hoid.: ähn>/
wa ^unre õpetajate anvu i^vupõiiü-tj
ilumist nmg kadsuda neile tceirisinst

Õppemaksu osalin,
kõrgendus

liuna kesk- ja kutsekiilldes ««lsa^
Talliuuat käiwatett öpilasrcltl

Linna harrdusnõukogu ja -lon'.:^oni
sel koosolekul reede õhtul otsustati mu
wäliaspoolt Tallinna linna lesk- ja i
koolides kmwate õMaste õppe raha t õctl

Si* küsimus on juba pikemat aeqa l
wa korral olnud. Sest waatamnta selieltj
tusele, mis linna k«sk. ja kutsekoolid r
saamad, tuleb fiiÄi lmn<li ucude ic.
ülalpidamiseks weel suured suunu<id kii
da, mis ka iga ükstku õpilase lipita km]
juuremaksu linna Poolt nõuab. E.c

KÄMM
Z-se »Ievi tuletõrjujate sel tss

tafeli doppeltk^rtetile. siig
t&vateie, sõpradele ja härra

Iflkoli
tema viimasel teekonnal si
kaimistaüid.

A.

Snliito di Mare.

nõmme linn
annab välja kinnisel kirjalikul väh<
]f)30. s, kell 12 päeval linxiavalitsuj

mnt. nr. 103: j
1.1/aldehIlön.slllutusl

Z. Suurtüki tön. sili
Tempelnaksustatud pakkumlFedl

Iitsusele ülalnlmetatud tähtajaks, j
tava lepingu täitmise kindlustuseks
enne pakkumist 10 prots. pakutav]
tada selle summa peale seaduslik
jätab omale õiguse tööd välja
pakkujale.

Tööde kirjeldused, tehnilised
kava näha linnavalitsuses, alatc.s lj

Nõmme linn:
annab välja suusõnalisel vähoinpa;
1930. a. kell 11 päeval linnavalitsus
mnt. nr. 103:

»w. Oiise ja Mesila
dreiaiti toiustiko Äai

Pakkumistest osavõtjatel tuleb
sisse maksta 10 prots. pakutavalt
litsus jätab omale õiguse tööd vä|
vähempakkujale.

Tööde kirjeldus ja tingimused
äripäevadel kella 9—12.

.Wa«A".Ma!»W"!i
üksikuid numbreid müüb TU
pr. Ümbergi kauplus. I
vastuvõtmine talituse hindadel



\ i

thspäewal, 10. 1P9P» ftt* 186»

,ru STAADION

INE.
te autosõit läbi linna-

>es.
lähetest.

u^rol häfia, harwa aga Põhja Pool, P«t
litte kunagi loiutab. < .

[p-:-iam<ia tafyiuasifu jarde ci toh tiival
bifci lanrclc

sõrmega näidata,
rft siis möbatieumi see sõrm ot?ast maha,
liiüiga ltäiboli; la kuute ft tohtüvat jõr-
Iicaa näibnta.

Mrmalise^.
Virmalisi nähes öeldi Äanga^tes: „Kw«

zt, tiin ha l maks, lapi jitfruiuii pillu-
zd riiboib üle peti." Wirma».liste kujuke

soodustuste kui fa ronrroi jörolif kuulutati
hiific-tc-3 elle. St ui laemas wirmm'istest pu- ^
lane, üi'-' pidada s<e sõda ehk iiuutb halba

iifh'iid«iiliu,- . , . .Rakweres arvatakse, fui Imm Ivinueic
lnl;a tuiskab jn ,'^irmalised iuel)Ileii>ai>,
lis pcagi ju la tuleb.

Sademed.
> Sellel ajal, kui talmel puud härmaS, tn»

suivel wihma (jõulud ja jaaitlpäero ar»
ilaljc wastastikku).

Warastel hea aasta
-uTcn^nt Kudina rahiva arwates siis, kui su-^
Ffd see lunti, mis taludeks maha jääb, öösel
l-jab; siis ei tuniaio.it hästi maraste jälsii.
üjab aga põal esimene lumi maha, siis

^an?at imlju wargaid kätte. Aul ofimeuc
ititi on maha tulnud, siis

ei tule karu pesast,
k<r määr en-am august mälja.
luured lumehanged — suured wiljarõugud.
! TanvaStus arinatakse, kui talwel fimrob
umehanged on, et siis olewat suiveZ suu»

wiljärõugud, iseäranis odrarõugud.I Kui ilm tuiskab,
ts öeldakse PõlwaS, et ivanatudrllknd sar»
inxid lund Reola soole. Kui tuiskab HMhef
|ä(i<i pahaselt, siis rahiva arwates olla wa-
ipagan oma sellidega lumehangedes jooks-
las.

Rahesadu.
lldernaS kui rahet hakkas sadama, wäeti.
ada ja pand, murule kummuli, siis ole»
it sadu iile läinud. Rahesadu^ minowat ka

|uttn iile, fui leiwalabidas ja nfjjuroup,
jiutalffi põhja poole katusele.

lidu.
.hallistes arivalatse, et kui keumb-el mitu

|äe"um uduseid ilmu on, siis saamat sügisel
zh kesti wilja.

Vihm.
Pilistwcres öeldakse, et kevadine wihm

Koorel kuul toob õnnistust, kuna siigjjel
>ana! kuul — toob kahju.

Wihmase ilmaga ei tohi lina teha,
est siis kaswa-.vat see maa alla.

Soolane wihm.
Nelipühi ja liha:võlle esimesel pühal ja

z<!r<u>iineuii>e pühal fobcrttxit soolast wih-
na, mis põll iile kahjulik; ka s.-neljapäeioa

la s-reedene wihm teeb põldudele natuke
fafijti. Kui wihmaga wilja tehakse, siis ta^->

«b wiljal sitke kõrs.
Kuiw suwi parem kui wihmaue.

Vajtseliinas öeldakse, et wihmalapsed
tuiamab, kuna põimlapsed ei nuta. Päswa
jäljed paranewad ruttu, luna unhmajäljed
:i parane.

pöästewäe trummipõrin,
imeline pillijõrin.
Aurtja kõrwad kitti ajab.
Waata hullu, just kui taewast
kukkus maha abiandja,
lohutaja, rõõmukandja,
lunastaja wiimjest waewast. ^

^Neegreid nelikümmend hiuge! !
i

On's weel puudu ehtsast sotsist,
ehtsast wärwist, ehtsast poksist:
kunstiline kõrgepinge.
See on asi, millest hooli
mõistab juba noor ja wana.
Ah, me hing, see loksuw lana
wajab õiget elukooli,
vi me olegi nii lollid,
et kui loome kaitset teral,
peekonil ja niidikeral,
paneks maksma waimutollid.
Kõrgus teab, mis rahwas wazab:
Läänest tuleb ju kultuuri,
kaugelt Läänest hoopis suun
ilmutusi rüppe sajab.
Kas on linnukesel hooleks,
kust ta saab ja kust ta maitseb.
Küllap looja ise kaitseb,
et tal nokast laul ci kooleks.
Tuleb neeger, hinge wõidab,
paneb tasku wäikse raha,
tõmbab iile kõnvu naha,
südamlikult ära sõidab.
Ah, neid neegreid terwe kart
armastab me kodumulda,
eesti südant, — ei wist kulda,
kuni puudub piiril sari.

Saluta di Mare.
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Sattumast
Li««« «lgkoolideft

ähwardabI5S»etajat
KooKwalitfus neilx tõäwsimalu^ ,
Määealistett õpetajatelt mSeietst

tunnid.
¥<nmm Imm. aWlwMe ,IBömu fa»,»

kokku seatud, tuli i
°w»iiÄjo.nl ü>hi!sel wysc.I.^ul -reede

oli ree kooskõlla «11*1^0 xmlrnpaolt tvastu 'voetud, KZmuute,« seadupga. ^lle järele tÄb
I^!!SS2Ls taHMvaDavpeSazate

SBcntaiittatä sellele, et
ttflr hiha t^nöpetaMst 12 wa.?in « Ifc rrtS? ^inud, oc>tab weci

maandamine.
Ä '/ wõeti teM>nu>d wtštfc fd»t J r taaiuulljÄe. Sest foqc«ilmhiS5 koolchvltult lahkuma;u e. Mi fcrgcl tM Mni>ida. Aru.

leidinl^^^ eÄasitõõtamise wõi-malusle
Ln^.a haridusoisatonna juhataba hra

Äan^t tevtas, et loSket seisukorda tahab
loo AwalmuS Zergendada hellel teel. et linna
<>> Moolide tmmiPiaamd katsub ?o«u sttida
l'miS -mÄkalktt-e? õpetajatel jj?a-
^unrnb kaotab. Neinde listitunMe aniiel
ü oi ais siis tööd neli wallaiidainj-sele tu^elvat
õpetajat. — Teiseks on rochfesti neid õpeki-
.laid, kes ^rekmrd-li-se ja majanduslik sei-
sukorra järele täieulatuslist teenistust koo-
lipõllul ei waja. On Perekondi, kus kas
mõlemad abikaasad õpetajad, ehik teine
mõnel muul häStit«suwal k?hal jike. Ren»
dega astub ZoolAoc^it-sus iäbiräÄim^crie,
kas n»d lahkkulva'!e õpetajate kasuW osast
oma tundidest ei loobuks.

K'ovsolekul sootvrtati kooliwaiitsusele kat-
suda teid leida, kuidas ära hvida Ä)ül>arda-
n>a ^uure õpetajate arwu koolipõllujk lah»
Lumist rwttfl kavsu-da neile ieemÄusi lei'da.

Õppemaksu osaline
kõrgendus

linna kest, ja kutsek»olldes mäljaspoolt
Tallinnat känwUelt õpilastelt.

Linna harvdusnõukogu ja -komisjani ühi-
sel koosolekul reede õhiul otsustati muuseas
wõljaSpoolt Tallinna linna kesk- ja kutse-
koolides käiwate õpilaste opperaha tõsta.

Soe küsimus on juba pikemat aega pae-
wa korral olnud. Sest waatamata sell ole toe-
kusele,- mis linna kesk. ja kutsekoolid riigilt
saawad, tuleb siiski linnai nende koolide
ülalpidamiseks weel suured summad killuta-
ba, mis ka iga üksiku õpilase kohta kenakese
juuremaksu linna poolt nõuab. See on weel

Tallinna enese kodanikkude laste
MnHk&. Kuid wäljaspoolt lastele ei leitud
teda Põhjendatuks.

l LinnawaWuse kaudu Pannakse nüüd wo»
s mogule Ynnitamiseks Me — tööta wäljas-
i poolt Tallmnat linna keskkoolides Zäiwaie
õPilaZke aaStamastu, mis praegu TaMmta
oin« kodanikkudel 40 kr. ja wäljasdp. käijatel

otsimas.»'^ kr., wiimastel 60 krooni Peale. Kauban-
' ^ duskoolis, kus oina laStel õppemaks 30 kr.,

kaivatsetakse wõõraswl tõsta 50 krooni peole.
Naiskutsekoolis, kus oma lapsed praegu 80
ja woõrad bt) krooni maksawad, talitakse
see wiimastel 70 krooni peale õppeaastas
tõsta.

See kõrgendus ei tõsta õppemaksu week
kaugeltki selle määrani, rni8 makstakse Tal
linna erikeskkoolides ja tõuseb 80 kroonini
õppsaa«a«. Ka ei tasu see weel täielikult
linna juurbeumksusid la wäljastpoobt- Tallin
na kooliõpilaste Poolt, kõrgendusest saadaw
tulu kasutatakse õppeabinõude täiendamiseks
ja niuilS hariduslijiks otstarweteks.

Terwishoiu õpetus koo-
lidcs arstide kätte.

Ha^iduS- ja sotsiaalministeeriumi ter-
wishoiu ja hoolekande walitsus juhib ring-
kirsaliselt maa- ja linnavalitsuste ning ter-
wiShoiu alal linnaõigustega alewiwalitsnSte
tähelepanu asjaolule, et paljudes meie koo
lides annawad t«rwishoiu õpetust mitte ars-
tid. Kuna terwishoiu ja hoolekande walit-
suse arwates sarnane olukord on ebaloomu-
lik, soowitoiak.se wastawatel kooliwalitsustel
selle eest hoolitseda, et sarnane seisukord
muutnts ja asi nii korraldataks,et termis-
hoiu õpetajateks koolides oleksid wastawate
koolide arstid, mis wkiks kooliarsti lähe-
male koolile ja õpilaskonnale ning aitaks
kaasa tarwishoidlise seisukorra tõstmiseks nii
koolis kui kooli kaudu.

Maaõpilastele linnas
ulualune.

Kuna alflatva kooliaastaga Tallinna kesk-
ja kutsekoolidesse jälle rohkel arwnl õpilasi
maalt walgub, siis tekitab nendele lastewa-
nematele jällegi muret küsimus, kuhu oma
lapsi kooliajaks Tallinnas korterisse Panna.
NendÄe lohutuseks olgu teatatud, et Hapju-
maa kooliwalitsuse algatusel ellu kutsutud
Harjumaa õpilaste ühiskorter Pr. E. Tak-
keli iuhatirfel ka eelolewal kooliaastal edasi
töötab Pikal tän. n-r. 3tz—30 ja sinna wöe-
takse õpiwsi korterisse kostiga 3f>—45 kr.
ja kostita 13—15 kr. eest kuus. Möödunud
kooliaastal leidsid tähMdatud ühiskorteris
ulualust üle 20 maalt pärit olewa õpilase.

5öwalwe apteekides.
Mhapiiewal waStu esmaspäewa.

W. Haase apteek, Narwa mnt. nr. S2-b
Tel. 43.01. Linnrmmeek. Krediitpanga ma-
jaS Tel 4-41 ja PelgulinnaS Tslltsktivi t.
40. Tel 84-42.

Tallinna näituse teated.
Räituseploitsi elvktrDH^jeade ehituAtöö

läks ivalhempakSumisel o.>s. Äv>psi ja Ko-le
&4&I krooni eest. RSttvseplaHle ehitatatft
b-s>üKariste poRii>e otsa tugcw slekitritrvo»
trde wõrk Ae kogu trotsi, mis a>nnab tvoo»
lu lanlyideke ?ii>mnete ^ tuhmlbete ?ü>ünaide
tvvGguse suuruses, Maks weel ka eleAro»
moõtorkele. Kogu slettrisisseseojz? näi<use«
plcSst elektrositseerimift otstarbeks läheb
nia«lsma 7800 krooni.

Perekonnateateid.
Registreeritud linna perekonnaseisuametis:
Sünde: Kütten Mosel, Margit-Edith-Elli»

nor Kudschus, Ulo Just, Heldur Rattad»
Weljo Suniil.

Abiellumissoove: Edmund Talpsepp ja
Cmi lic Gawar, Ewald-JohonneS. Peekmann
ja Leida-Lowise Pajus, August Jürkson ja
Selma Baunmnn.

Abiellumisi: Hermann Tallvik ja Wolli-
Helene NenhauS.

Surmajuhtumeid: Frliks-Edmond Weids»
niann, 20 a. w., Adda Westel, 36 a. w.,
Ludinilla Ermann, 2 k. w., Heldur Rattad,
1 k. w., Priidu Känd, 46 o. w.

4 Tänane raadio, >

Püsstiamine Narwas.
Reljapäewa õhtul tungis Narwas,

Tallinna maanteel Aleksander Errcli
kallale Madis Kuppar ning lõi temale
3 noahaawa kerre, mille järele haawa-
tu vigades tänawale langes. Kohale
rutanud inimeste poolt toimetati Ijaa*
ivatu haigemajja. Lööja tabati ja toi-
metati trellide taha.

Surm wankril.
6. skp. suri teel Kreenholmi haige-

majja kergesõiduwoorimehe ^vankril
24-aastane Elisabeth Jõesaar. Arstli-
sel läbiwaatantisel selgus, et Jõesaar
oli surnud südamerabandusse.

Warastati... Martin Abol wa-rastati
Jaani kiriku juures puiesteel pingi! tukku-
mise ajal taskust rahamapp raha ja doku«
mvntidega, kokku 33 .krooni wäärtuses. Alma
Illthalil waraDtati Tellis kiivi tänawal nr.
44 korjanduskaröist l3" krooni raha. Adele
Ednashewskyl warastati Ülem-J õe tän. nr.
6 lukustatud pööningult sügisepÄitu ja su-
PÄina, kokku 35 krooni wäärtuses. Juhan
Piipil warastati sadamas aurulaewa „Ees-
timaa" kajutist kohwrist karusnahku 1W
krooni wäärtuses. Artur Adamsonil tvavas-
tati Harku ko!oniis> lukustatud kapist riideid
ja raha 10 krooni 90 sendi wäärtuses.

Pühapäev lv. august.
Tallinn. Kell 10: Poola presidendi waStu-

wõtu tseremoonia ülekanne jadanwst ja
Kadrioru lossi eest; 13: Bernhard Linde:
Poola rahwas ajaloos ja wabaduswõitluses;
13.30: põllumajanduslikke teateid; 14: lõu-
nane kontsert. Juh. md. A. KruII. Rossini:
Awam. WaraStsja harakas. Schebak: Wiiuli
laul. Leopold: Minarett, suit. Cchrok:Easha-
masurka. Blon: Armuuuelm. Thiele: Uu»
gari santoafia. Winterftldt: nooruse mäles-
tust, waljs. Lumbye: Galopp; 15: piibli-
tund; lõ.30: päewauuMeid; 15.45: Poola
presidendi waStuwõtu tseremoonia ülekanne
raekojast; 17: Pvola kartsewõe orkestri kont-
serdi ülekanne Kaarli pmesteelt; lv: Wana
tantsumuusika (Salong, Oja, Ziärt); 10.30:
ilmateade Tartust; 19.35: kontsert. Juh.
md. A. Krull. Möödunud nädala kauni-
nmid palu. 21.30: tantsumuusika grammo
foniplaatidelt; 23: Tõrwikute rongikäigu
ülekanne Kadrioru lossi «st. (Märkus: Wii-
matke ülekanne on waid soodsa ilma puhul.)

Tartu. Kell 10: ülekanne Tall. 21.30: tant-
sumuustka grammofoniplaatidelt.

Helsingi (280,6), Lahti (1706,4) 12: fla-
tver; 18: grammofon; 19.30: soololaul;
19.50: ot'k. koMsevt; 20.40: mii ui; 21: ork.
kontsert; 22.1 ö: sõjaw. muusika.

Berliin (418) 9,50: hommi^teeuistus;
15.30: harmooMWn; 16.30: laule-; 17.30:
meestekoor; 19'. Zjaw. .muusika; 20.30: huu
mori; 21: tantse.

* Lanqrnberq (472,4) 9: gremouofom; 10:
hoinmA.; 14: koni-jert; . 18: gccamivofoti;
21: õhtukonchert.

London (261,3) 17,15: sõsaw. orkester;
18.30: soliste; 22.05: Walesi rahwusor-
kester.

Riia (525) 20.30: rah-w. tvMserl; 21.20:
(öuto jätkub; 22,15: grammofon; 23: tant
sumuusika.

Niin (516,4) 12: Salzburgi pidumämge;
14: 1. kontsert; 1630: P. L kontsert; 19.1i>:
läule; 20.30: celloolM;^ 21.30: ooper
„Martha".

Warösaw (1411,8) 13.10: grammofon;
18,25: politsei orkcster; 20.25: grammof«l;
21,15: rahw.-konlsert; 2Z: 5r. K. Zawisw-
wicz ..Eesti kultuuri ajaloost';
24: tantsumuusika.

Stokholm (436). Motala (1348,3) 16:
sõjaw. muusika; 17: lasiele; 17.30: gram
mofon; 20.15: ork. komfort; 21.15: kuulde
mäng; 22.10: cjaiü. muusika.

Mos?wa (1304,3) 8: iusormakfiormi; 10:
konile?? ja kirs. loenguid; 12:
18.45: san^, jaMlb.

Praaha (487) 8: kont,eri; 11.30: fvmiu
laule; 16.15: flo^r; 10: saksa saatel.;
20.30: kontsert; 21.55: puhWllid; 23.-0:

taMiumuusika. .. .. ...Bubäpeft (57,0.5) 12.15- kinkumuuiika;
14' kontsert; 15.-L0: grainmofou; 17: raadis
fütieum; 18.10: orL kontsert; 20: soolo-
laul; 21: Ungari laÄe, lõpuks muMas.
mlnisika.

Esmaspäew, 11. august.
Kell 0.20: äratuslaul Poola prvpdend,l«?

(ülekanne Kadrioru lossi eest); N.30: pa
raadi ülekanne WabadusvlatM: 15.15: päe^
wanndiseid; 15.30: aianäita^a õiendus k«nr
16 15: grammosonimuu^ika; !0.15: «rw»mr
ja teadaandeid; 19.30: päewauudiftld;
waii. ltn. Laaqus: Poola merezoududett;
20: ilmateade Tartust; 20.05: grammosom-
muusika; 21.45: Poola presidendi lahcumi>e
tseremoonia ülekanne sadamast.

Aiwisaöu Lasnamäel. Kure tän. nr. 16
majaperenaine Kristine Paul kaebaS, et
Otto Kudu laseb Pau.li maja juures lõhke-
ainetega paast purustada, ega wõta selle
juures waswwaid kaitseabinõusid tarwitu-
sele. K. Pauli seletuse lärele langewat kiwi-
killud tema maja katusele ja purnStanxit seda.

Poisikene kuvus tvankrilt. N^del toodi
linnahaigemajja rawitsemisele Harku wal-
las, Ristikiwi talus elutsew Edgar Trei-
mann, 14 aastat toana. Ta oli oma kodu
lähedal wankrilt maha kukkunud ja oma pa«
rema käeluu Pooleks mnrdnud.

Kiwiwargus Lasnamäel. Priidik Rosen-
bergil tvaraStati Lasnamäel paeniurrust
kolm lantsülda paekiwe. Eile wbas Rosei;-
berg woorimehe Jüri E., kes oli Rosenbergi
kiwimurrust koorma kiwe wankrile ladnnnd.

HaaivaS kordnikku. Paul Aunapi peale

tehti protokoll politseiniku au haawami.,c Pa-
rast. Almap oli öelnud kordnik Jaak Ton,s-.
sonile selle ainetikohuste täitmisel fywm*
waid sõnu. Ka teoga haawamijes on Auna-
pi wastu süüdistus tõstetud.

MLur langes jalale. Juhkentalis kaitsewäe
haigemaja köögi müüri lamnmtamisel wa-
ri^es osa nui äri ümber ja lukkus töölisele
Gustaw Kallasele jalale, wigastades tal
jalga.

Kastmata täna»ad. Politsei kegi protokolli
S. Tartu maanteel nr. 55-a ja nr. 65 ma-
ja omaniku peale majaesise tänama mitte-
kastmise pärast.

O.-K. „Waba Maa- kirjaStuL sa trükk.
WaStutaw toime^tin T. Som*

SQdamllhhu tfina avaldame
l-se alevi tuletõrjujate seltsi korrapidajate osakonnale, Rev. Lieder-

tafeli doppeltkvartetlle, sugulastele, kaastcenijatele, ärisõpradele, tut-
tavatele, sõpradele ja härra Evald Hartmannile, kes meie armast venda

mm Holnisonl
tema viimasel teekonnal saatsid ja tema kalmu pärgadega ja lilledega
kaunistasid.

Leinajad omaksed.

nõmme linnavalitsus »
annab välja kinnisel kirjalikul vähempakkumisel 15. aug.
3930. a. kell 12 päeval linnavalitsuse ruumides S. Pärnu
mnt. nr. 103:

1. Vnldekl isu. sfllutuse kuni Hm t.
2. SnailOkl II», sillutas;.

Tempelmaksustatud pakkumised sisse anda linnava
litsusele ülalnimetatud tähtajaks. Pakkumise ja sõlmi
tava lepingu täitmise kindlustuseks tuleb sisse maksta
enne pakkumist 10 prots. pakutavast summast, või esi
tada selle summa peale seaduslik tagatis. Linnavalitsus
^ätab omale õiguse tööd välja anda ka mittevähem-
pakkujale.

Tööde kirjeldused, tehnilised tingimused ja lepingu
kava näha linnavalitsuses, alates 13. augustist, kl. 9—12.

Linnavalitsus.

Nõmme linnavalitsus
annab välja suusõnalisel vähempakkumisel 15. augustil
1930. a. kell 11 päeval linnavalitsuse ruumides, S. Pärnu
mnt. nr. 103:

Päiilal Õitse ja Mesila tänavate vahelise

tali torustiku manamise Id. -
Pakkumistest osavõtjatel tuleb enne pakkumise algust

sisse maksta 10 prots. pakutavast alghinnast. Linnava
litsus jätab omale õiguse tööd välja anda ka mitte-
vähem pakku j ale.

Tööde kirjeldus ja tingimused näha linnavalitsuses
äripäevadel kella 9—12.

Linnavalitsus.

Hanvofcnig. ortfeoroedla ia
kirurgilise loaerkDloosl

erar^t

A.
Laste- Ja sisehalgused.

MllliZte lSn. 1E—2.
Kõnetunnid: 9—11 ja 4—6.

Telefon 432-96.

Tagasi jõudnud
li. Pau! pMllilk

Sise- ja naistehaigused.
Kuninga tän. 5. Telel. 4-56.
Vastuv. kl. 9—10 ja 4—5.

23. aug. kell 10 h. on Saue
vallamajas JälgimMi 1

Kooliõpetaja
valimine.

Saue vallavalitsus.

.1aliaMaa^.MBževa1a.lalivalelie''
üksikuid numbreid müüb TÜRIL* Villantfl tn* 8»
pr. Llmbergl kauplus* Tellimiste ja kuulutuste
vastuvõtmine talituse hindadega.

Kes on nõus

flmmtseerlma
väikest tulutoovat ettevõtet.
Vajalise kapitali suurus on
kuni 1000 krooni.

Soovikorra! võib osanikuks
hakata. Kindlustuseks tööstuse
sisseseade.
Vastata kuni 11. augst. „Ä. B."

End. TUrl-AHiku tütar
laste kihelkonnakooli

vanani maia ühes suurema
krundiga soodsat, tingimustel

müüa.
Sealsamas suur viljapuu*
aed rendUe anda. Lähem,
teateid annab H. Wiermann,
Tallinnas, Paldiski mnt. 6—3'

Kes on huvitatud seebitöös-
tusest, võib. astuda tööstuse

et Ühiselt töötada eriteadlasega
Tööstus on käimas.
Vajalik alguskapital 1000

krooni. Kirjad sit. 11. august
-R&iž"

Vabadussõja Ajul oo Komitee vajab

kantselei ia artilivtfiöle
üht meesjõudu. Palk Kr. 60.— kuus. — Tempelmaksus
tatud sooviavaldus ühes lühikese elulookirjeldusega
saata Vabadussõja Ajaloo Komitee Töõkomisjoni juhi
nimele kaitseministeeriumi, Tallinna, Pagari tn. 1.

Turtu ülik. bakter, laboratooriumis valmistatud
veinioSrmid

hind i!0 senti pudel.
Tarvitamise õpetus kaasas.

Müügil: Tallinnas — Ephag, Mey ja Land*sen ja
Treublut; Tartus — Central ja Lill; Viljandis' — Jtir-
gens; Haapsalus — Selg; RaliT«es — Haase ja Nylaen-
der; Narvas — Peetri ja N. Ü. Haigekassa apteek ning
kõikides suuremates rohukauplustes linnas ja maa-aptee-
kides. õunaveinile soovitame — SAUTERNE! .

Kvulut« s.
Tarlu-Wõru rahukogu tsüviilosakoni» kuulutab Balli era-

seaduse 36 märkuse põhjal, st Eesti rvabariigi kodanikud
Ludwig '^anieli p. Oja, elab Tartus, Aia tän. nr. 56, sa
Marie Jaani tr. Oja, fihrb. ErS, keS elab TaNu?, Fi5osofi
tän. nr. 20, oar Tartu notari Hurio Mhalvmi juures 16. mail
1030 a. reg. nr. 17»8 all sõlminud abielulepingu, milloga no
mad ottki abielu suhtes ära muudon>a-d Balti erasoadu^eS ette-
nähtl»d abikaasade tvanrirduse ühl-su-se.

TartuZ, 31. juulil 1930 a. nr. 707—3. 1030 a.
Rahukogu esvmehe k. t.:. (allkiri). Abise?retär: salltiri).

Kuulutus.
Tartu-Wõru rahukogu tsiwiilvscrkond TuuCutafi Balti era-

seaduse tz 36 märtuso põhjal, St Eesti wabirriiqi kodanvkud
?lugust Pestri p. Iaarmann ja Lilli-Mda MeLssndri tütar
Iaarmann. sünd. Teller, kes eTawad WõruS, LiÄva tän. nr.
18, on Võru NVwri August Cermati juures 24. jaa«uaril
10V a. reg. nr. 825 all sõlminud abielulepingu, millega tk
mad oma abielu suhtes ära muuÄasvad Balti eraseaduses et
tenähtud abikaasade waranduft ühifuse.

Tartus. 31. juulil 1030 a. nr. 033—8. 1030 a.
Nohukogu esimehe k. t.: sallkiri). Abdjekretär: (allkiri).

Kuulutut.
Raswere-Paide rahukogu kuuilutab Hw. kp. sc<?d. Z7Z6 pAh

jal, <>t täheuöotud rahukogu oma?iuni>sel PlHtU'iÄun>gil 10. juu
uil 1980. a., läbi wasdanud Willem RÄss^i nõu<be Rosalie
Rvss'i waÄu abie^Iusahutese parast, «BsuStas tagaseina: nõud
miise vahuMrmisess lahutada abielu, mis nõudja Tillem Ado
p. Ross'i ja kostja Nosalie Jüri tr. Ros>s'i wahÄ 18. aprillil
4905. a. Mimwd ja Simuna koguduse kirikuraamatns re-ifist
'r«rrtud. abiÄusead. ^ 22 põhja?, wstja DüdkqÄs ^ov?e?s tun
mStades abielullahu-tülses; sisse nõuda nvuitzM rrrg» wsM 30
krooni dHtuMwu ja k!ostjüU rwu^a 5asu^s 33 tr. 63 {ertti
kohtu» ja 06 Cc»»iti aHaajauii!sc?wlusK>.

RMveres, 24. juulit 1930. a.
AlcchuVogu dafänc Urge; (afltki), M-MeM: (allkiri).

Kuulutus.
Ra^kwere-Paide rahukogu kuulutab tsiw. kip. sead. § 2060

Põhjal, et ixihufo^u oma «'luciiktil kvhtuiStumM, 4. otwvbril
HÖ). a., läbi lvaädanu^ Toomas Toomiu^'i talukoM lasuma
obliMfwoni kustutamise as^a, määras: p^l^ve rolMldamisets
w-mnst,ida kadunuks Toomas Ioos<'p^ p. Tooming'i päralt
o^wa Wirumaal, asinva Tudulinna inõisast erÄdatu^d talu^kv-
ha ^Karasini nr. 57", kinu. nr. 7.'>31 pcaie Doui Põllupanga
ka^uD kiunvtatud oblistaiftMni 20. detseuvbrist 1011. a. nr. 1313
all ja selle vbZi;Mtslovn'i järele 2300 rubla suuriyes^uml-
mas tasutü'ls, andes asjaalyatajale Toomas Toomi»»y'ile õigus
seda wõlga maha kustutada kiirniÄu^aoskoinia raamatus Kma
obligatsiooni esita-msia. Tsko. tp. s. 20SG ja 2092 Põhjal
käcÄlew määrus seaduses ellena!)!uh korras wäHa kuulutada
ja tsi.w. 5p. sead. § 8^5 põhjal sisse nõuda a-?saalg<rta-jM Too-
mas Toounng'M riigi layW 3 tr. kvhtuKiwu.

Ralweres, 20. jiiulit 1030. a. . . 'Rahukogu alaline liige: (allkiri). ?l nselreiär: (allliri). '
Kuulutus.

Narina 1. jaoskonna Rahulohtumk kutsub kaubamaja D. Ci-
n>cm^M>'j ja tto., kelle elukohi toidmata, lmoii-i ky. sead. !;
õ8, 58* ja 300 pGjal, kui kostjat surn. Adaj^s Hahni päranduse
tombu nõude asjas D. 5ino>n!ow ja sio. ja deiste wastn Sitt) tr.
Pärast— enese cf)'t oma woluulu elukohta sellele kohtule teata-
ma nelja (4) kuu sooi^ul, ftlle kuulutuse ^Riigi Teotajas" il-
mu>n?!5e pöctuiist oriPaKv, hoiatades, ct >vastas<!l lvrrai, peale
selle «df)tflis,t möödumist, kutse tcs»,Hc kättcankuls loetakse ja asi
arutusele tu!eb. Mittcrlmumije tagajärjed ou ettenähtud tsuv.
k!P. sead. ^ llü ja 115'.

Narma 1. j?t. rahulMnnik: (allkiri). Sekretär: (afftiri).
Kohtukutse.

Tall iii im-Haapsalu Rahutu riiii?konna K^ila jsk. rahusoh--
kuni?, kelle asukoht harjumaal, Stcila alewis, kuifufi tsiw. N'.
sead. ^ 58, ja 300* põhjal Bernhard Cude't, kelle endiue
elukoht oli Äeila tool.^ Mus, Mcasifa talus, kuna tema ^>vae-
aune r^ukoikft teodznata, uolsa kuu sos!su?I,ariv.'es kurolutnie if^
mu-mise päIivast Teatajas", fui kost.^>< toaÄust andma
Hmls TromP'i nõude a^as teum nxzstu 3Ä lroon-i Pärast, hoia-
trchega, ct ilmuinata jäämise korral räheu^tud aja jovliul see
kutse lätteautuks locta^e endise eluwha järqi ja asi arutusele
tuö«k>. Zimuniata jäämise tagajäl-zcd on tähendatud tsiw. &p. j.
§ 14õ ja järgm.

Keilas, juuli? 1030. a. nr. 310.
Korba jsk. rahukohtunik: (allkiri). Cokretär: (alktiri).

Kohtukutse.
Tallinna -1. jaoskonna rchukohluuik kutsub ts. l^p. sead. § §

203, 3091 ja i. põhjal H<rrl°Eduard Ro^nha<?nr'i, kelle e^n',
koht teadmata, nelM (-1) kun joo^.'ul, armates kuulmnse
ilmuinvse väcmast „Riisti Teatajas", tui kostjat ivaÄust andma
helene Eilber'i uõudeacizas 5tarl-C'duard Ro>qewhageni toasiu
217 kr. 00 s. Ae, ljoiatuifoac, et miflcil.imwu-isc! kut^e tloetalse
kä^eautuis, sa asi määratafsL arutusele Mitteilmumise taga-
jävjcd on !ä?:mida!nd is. lp. sead. ^ 1-15 ja färgmistes.
??õudcpalmete, mis saadud 16. jüuuii 1030. oa pandud ligi
Helone Silber'i palgar<?amat.

Rahukvhlunik: (aMiri). Sekretär: faDiri).
Kuulutus.

Ralwere-Paide rohukoqu kuuluiab tsiw. kp. sead. ^ 720
Põhjal, oi tähendatud rahukogu oma aivaMul kohtuiÄuuqil
4. juunil 1030 a., läbi waadanud Johannes Lehtri nõud?
Äarl Lehte ei. Eduard, Guslaw, Äloliander j« Hillar
Lchier'i, Ida N«senstrauchi ja Cmiilie Raa,veli nvistu talukoh-
tode omanduM^use tunnustamise pärast, otsustas: nõudmise
rahuldamiseks tunnistada iganenud mallduse alusel nõudja
Johannes Lchteri (Leichter) omanduseks Wirumool, Säru
Mõisast lahnta-tud tainmaakoht „!>Nwi»sa" kirin. nr. IM all ja
invijsanmakohl ..Rüütel" linn. nr. 233 all ja t-Miale õigus m,-
toa neid kinnisvarasid oma nimiele ümber kimnsta-da. Cisse
nõuda kostjatelt nõudja kasuks 21 kr. 80 sent tvhtu» jjo aHo-
ojasnife kulusid. ÄäeSolew o-tjus kostja Emilie R-aaweZi juHses
tunnistada ta^ajeHa otsuseks.

MaVvsres, 21. juulil 1930. a.
RahuZogu aldline liige: (aNiri). AbiMretär: (allkiri).
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Kaupmehed -jällemüüiad!
Koolihooaeg läheneb.
Meilt leiate alati

sõbralikku vastuvõttu ja nõuannet
N ka siis; kui Teie midagi ei osta.

K.-Ö. „ R fl H V R Ü LIK Q OLI"
raamatu- ja kirjutusmaterjalikauplused

Tallinnas, Harju tn. 48, omas majas, tel. 24-49
jaani tn. 6, pangamajas, tel. 6-66 ja 30-67.
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Korrektne
teenimine

ahipiisse

Hõ6dukad
hinnad

Belgia browninguid
moena

Raud- ja leraskaupu
erakorralise võimaluse tõttu suure

, hinnaalandusega soovitab

„F. N." ,, ..BAYARD"
ja Jahltarbeld.

laske-

M. MAIMUL i Ko.
Tallinnas, Pikk 13,

kõnetraat 431-49.

M>
Naisterahva Ja meesterahva

uued Jalgrattad
Kr.85.—Ja kallimad mIHIa mehaanika-töökojas

Väike Tartu mnt. 24.
Võtan vastu oma töökojas kõiksugu jalgratta parandus-ja

emaiiimistöid. A. Kiittlm.

■ .ESTONIA" TEATER. ■
Esmaspäeval, 11. ja teisipäeral, 12. augustil

NEEGRITEATRI
kaks viimast külaskäfguetendiist.

Kantakse ette L. Douglase neegrioperett-reyiiü
,,LIISA", 2. Taat*, 8 pildis*.
Operetis esinevad .40 neegrit.

^ Neegri koor, neegri orkester, neegri ballett, neegri
kostüümid, neegri' dekoratsioonid, neegri laulud, neegri
muusika.,

Algus kell pool 9 õhtul.
Pääsetähed: Kr. 5.50 kuni kr. 1.— ..Estonia" teatri

kassas kella 10—1 e. 1. ja 5—7 p. 1. ja pühapäeval kella
12—2 päeval ja 5—7 õhtul.

»Estonia" teatribüroo.

Eesti Turistide Olfflis
korraldab huvitava ja odava

õppereisi'
Poolamaale.

ühenduses Vilnos 14.—28. septembril peetava rahva
kunsti ja rahvatööstuse näitusega.

Peatatakse Yilnos, Varssavis Katovices, Krakovis,
Zakopanes ja Lvovis ja tutvunetakse Poola nägemisväär-
eete kohtadega, t6östusettevõtetega ja kaevandustega.

•Väljasõit Tallinnast 14. septembril; õppereisi kestvus
10 päeva.

Sõiduhind ühes ühispassi ja viisadega kr. 82.50.
Ülesandmist võetakse vastu 5. septembrini Eesti Tu-

Iristidfe ühingu büroos, Tallinnas, Viru tän. 26. Tel. 17-19.
EESTI TURISTIDE ÜHINGU

(poolt 16. skp. Stokliolmi näitusele korraldatavas eks
kursioonis on veel mõned vabad kohad olemas.

Sõiduhind ühes ühiskorteriga 23, 30, 40 ja 50 krooni.
Ulesandmisi võetakse vastu 13. skp. ühingu büroos.

Rumeenia konsulaat.
Kreeka kindral-konsulaat.

Passide viseerimine jne.
Tallinna Laevaiihisuse kontoris,
S. Karja 1, Laenupanga majas.. Kõnetunnid 4—6.

Kasepää vallavalitsus
vajab selle valla Tiheda vene algkoolile
kutselist

õpetajat.
Valimine Kasepää vallamajas 24. augustil s. a.

kell 13 päeval. Sooviavaldused ühes eluloo kirjel
dusega ja vastavate dokumentidega saata valla
valitsusele 23. augustiks s. a.

Sooviavaldused käivad 50-sendilise ja lisad a
10-sendilise tempelmaksu alla. Isiklik ilmumine
soovitav.

Jahipüsse,
Püstoleid,
Spordlpüsse . parema

test Saksa ja Belgia
vabrikutest.

Ohupüsse
jne.

Laskemoona,
Jahiiarbeid,
Vask ja pappkestas d,
Tonge

jne. saate paremas
headuses, kõige mõõ
dukamate hindadega

»•

nn i
masinalt* kauplusest, Tal

linn, V. Karja 8.

üle viidud

Itorju t. 32.
Telel. 11—15,

Suuresvalikus saali-, söögi
toa ja kabinettmööbleid,
tugevaid tiivaneid plüüsi
ja riidega ja kõiki maja
mööbleid, oma töökojas val
mistatud kuiv. materjalist.

Kaalude ostmisel valitagu mitte kõige odavam,
vaid kõige parem kaal. Pahad kaalud teevad suurt
kahju. „VEGAU märk garanteerib Teile soliidse,

täpse kaalu. -
MASINA- & KAALUVABRIK „VEGA"

Tallinn, Lutri 48, telel. 309-15.

Kõike sorte hööveldatud ja hööveldamata

ehitusmaterjali
ja

ehitustakku
soovitab saeveski ja ehitusmaterjali ladu KARL SDrON
(end. Konstantin Jürgens), Rannavärava p. 19, tel. 1-53.

Ostame
KODUMAA HISP

ja maksame kõrgemat päevahinda.
SUURVESKI

J. Puhk & Pöiad
Tallinnas, Rannavärava 21.

imtjrrrmii'

igas paksuses
M ♦

«• ,»
kauplused Tillinnas

Harju t. 48, omas majas, -
tel. 24-40;

Jaani tn. 6, pangamajas, §
tel. 6-66 ja 30-67. '

kohe ära anda omaniku surma puhul u&cs sisse
seadega. Kilingi-Nõmme alevis.
Teateid saab E. Susicr'ilt Kilingi-Nõmmc.

Müüa korraga ehk jaokaupa

Paide ümbruskonnas. Soovitav anda kaitseväele.
Järelpärimistega pöörata Koigi valla sekretäri Vaino*

metsa poole, Koigi kaudu.

Jalgrattonlele
jalgratta laternaid, karbilt ja kõiki
seltsi rattaosad, kummid ostke

ainult Suur Tartu mnt. 42.
Hinnad kõige odavamad ja suur

valik.

Pruugitud

kooliraamatuid
ja muid väärtuslikke

raamatuid ostab Ja müüb
„Piramiid"

Voorimehe t. 1, mõni samm
Raekoja platsilt, sissekäik läbi

koridori.

11
Kristiine ja Luha tän. vahel
Järele kuulata Pikk t. 30, kr.j5
kella 3—5.

Iseseisvalt töötav

Ühingu liikmetele veel eriline hinnaalandus,
Suur Tartu mnt. 42. Volil. Lnanberg.

mölder
soovib kohta. Kirj. Keila post
kontor, nõudm. „ Mölder" all

IfifflHHBÖSi

Junol >• Mlrol.
JunolI. soovitame peakfifima puhul
ja juukste väljalangemise vastu ningJuukste kasvu edendamiseks. •
Miroll tanr. kui Juuksed Ififtkevacfja

murduvad. -Teeb pfehtiieks ja läikivaks.

i,GRANIIT"
Gralolin põranda-lakkvärv mitmes värvitoonis
on garanteeritud headuses ja väljasp. võistl.

Saadaval igas rohu- ja värvikaupluses,
hind Kr. 2.— kilo.

H, Grnf & E. Jtirgens 0-ii.
•° Tallinn, Soo iän. 22, kõnetr. (2,20-33'
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Pikk tänav 54/58, kõnetr. 6-674 Tallinn.

I HimeKBorte

annab välja kinnisel kirjalikul vähem
pakkumisel 23. augustil s. a. kell 11 h.

Tallinnas, S. Roosikrantsi t. 12.
Veskioja

raudbetoon sllMHid
Raudalu maantee 26 kl. peal arvates Raplast.

Tempelmaksctud pakkumised sisse anda Ehitus-teedc-
osakonnale ülalnimetatud tähtajaks.

Pakkumise ja sõlmitava lepingu täitmise kindlustuseks
tuleb sisse maksta enne pakkumist või esitada seaduslik
tagatis kr. 750.—

Plaan ja lepingu kava on näha Ehilus-tecdeosakonnas.
kust saab ka töödekirjeldusi, tingimusi ja pakkumislchti ala
tes 13. augustist s. a.

Ehitus-teedeosakond.

i PldaKElšeifll—

| Aruandeid
| Kirjaölanke |_

j Miiarileüttj

ja muid trükitöid valmistatakse, kiirelt,
maitserikkalt ja odavalt.

Tellimiste täitmine ka postiteel.
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Suures valikus pakub
kontori- ja joonestustarbeid;
värve kunstnikkudele;
tasku- täitesulepäid igavese kuldsulega;
taskunuge ja -kääre jne.

Mich. Sdiirefer
Rataskaevu t. nr. 5.

Tel. 431-54.
Suur laste mänguasjade osakond.

Varustusvalitsuse ehituse- ja korteriosakond

annab välja
kinnisel vähempakkumisel 20. augustil s. s. kell 10
Jõhvis ja Narvas Km. ministeeriumi hoonetesse

eleKtrivalgustirce
sisseseade tööd.

Lähemaid teateid saab osakonnast, Tallinn, Uus
tän. 10, igal tööpäeval kella 10—13.

Roland-Linis A-G., Bremen

$remeni
ii

laadib siin umbes 12. augustil s. a.

aurik ..OLYMPIA
flurik võtab läbiveokaupu kõikidesse

maailma sadamatesse, ümberlaadimisega
Bremenis.

Lähemad juhused iga 10 päeva pärast.
Kaubaülesandeid võtab vastu

BALTI LLOYD
(CURT SCHILLERI

Tallinn, Pikk t. 67. Tel. 21-63, 17-99.

ftoyai Mail
Line

rgentiina, Uruguay, Brasiilia)
Järgmised väljasõidud Clierbourgist ehk Inglis

maalt:
„Hlcantara" 22.181 tonsi 29. augustil 1930-
„Arlanza" 14.ti22 „ 12. septembr. 1930
„Darro" 11.484 „ 15. septembr. 1930
«Ästurias" 22.071 „ 26. septembr. 1930

Hinnad ja lähem, teateid kõikide sihtkohtade iile annab:
Ainuesind. Eestis: J. V, Poskitt, Tallinn, Vene t
11-a, k. 9, tel. aut. 429-25. Tclegr.: nJasposk-Tallinn"*

Pikk taaaw nr. 58, Tallinnas,
Sõnetuvnid kella 10—12.

Peatoimetaja telefon ta. 82
Päewauudiste. osakond w 3>O0kaugekõned w i.5öToimetuse üldine .23-75Trükile da ^Telefonid erakorterites:
Psatotmetatal Nõmme nr. 1.28
Toimetuse sekretäril m 6-64
VäewauudiSte osal. _ 13.8!

Srijubll H 4.01
Kontor kuulutuste ja tellimiste äraa,

Olewiste kirikut). Telefon SU
ÄrisuHatus (tel. 3-53) ja arweosakosl

54-56, teisel korral. Ärijuhi kõnHtl
TelltmtSke ja lehtede ärasaatmise assik^

Nr. 186 (3512).

Poola

J

Poola president Moscicki ia riigiwr

Kadrioru lossis peale!
külaliste saabumist, j

Poola prcftdendile anti üle fottai
Eesti wällsministri eine Poola wäl^

mmiftrj auks.
Riigiwanem Strandman ja Poo^

president Moscicki saabusid sadainc
tulles lossi pühapäewal kell 11.41
Kesklinna kits<ld tänawad määras
pidulikule sõidule ratsaeskordi sna:
aeglasema tempo. Kulus ligi fak-Huj
mend minutit spaleeridega paliscatt
tänawate läbistamiseks.

Riigiwanem wiis presidendi ou>
wastuwõlu ruumidesse, kus lulwul
tas oma abikaasale külalist. Tull
koos suurde saali, kus Poola saa!
minister Libicki riigiwanema (ibi!o|
sale esitas presidendi saatjaskonna.

Warsti saabusid lossi diplomaatko!
na liikmed. Kella weerand kahetei!
kümneks oli kogu diplomaatlik korps
kogunenud lossi suurde saali. Saal
kud asusid wanuse järjekorras. Tipl^
maatkonna wanemaks on Taani sa!
dik F. de Lerche, kelle alaline asutoj
on Helsingis ja kes pidupäewadeis
saabunud Talliuna.

Mälissaadikud esitas
aga presidendile Poola saadik lmiuj
ter Libicki.

Kell ^2 oli lossis intiimeine riici
wanema juures, millest wõtsid vi
peale presidendi wecl ta poeg Ac. Mol
cicki ja presidendi adjudaut, kes kos
presidendiga asusid lossi.

Samal ajal andis walismiuisr
Lattik eine Poola wälismininr!
oma esituskorteris, millest wõlsid i\
presidendi saatjaskonda kuuluwad
kud, diplomaatkonna wanem, Lc
saadik Särin, Eesti saadik Warösani
K. Toser, wäliskomisjoni liikmed
Poola ajakirjanikud. Eiuel pööri
wälisminister Lattik Poola lruüisif
nistri poole järgmise kõnega:

Wälisminister Lattiku kõne.
..Ekstsellents.
Suure rõõmu ja tõelise heamcclesia tl

witan Teid sel kaunil juhusel, mii 33
suure riigi niini on meie kõikide linu lill
südameis. Seda rõõmu suurendab
enam unustamatu mälestus ülisüdamli!
wastuwõtust, mis hiljuti alles osaks
Eesti riigiwanemale Teie kaunis p.all
uas. Ei saa olla konstateerimata, et nZ
kaks manisestatsiooni rajanewad wasll
tikuse usalduse ja awameelsuse tuc^ewal nj
loomulikul alusel. Need on taies
rahu ideaaliga, sest Eesti-Poola sõvriis!
mõeldud rahwuswahelise koostöö u^itd
mille eesmärgiks ott lähendada kõiki n
waid ühise kultuurilise päranduse fafutal
je!s. Teie Ekstsellentsi suured teened ri


